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Sammanfattning 

Föreliggande rapport är en redovisning av en fördjupad studie av översvämningsriskerna för Vänern 
som beställts av Länsstyrelserna i Värmlands och Västra Götalands län, vänerkommunerna samt 
Länsförsäkringar AB.   

De nu redovisade beräkningarna av dimensionerande nivåer för Vänern skiljer sig från de 
bedömningar som gjordes av Klimat- och sårbarhetsutredningen och som redovisades i dess 
delbetänkande om översvämningsrisker 2006 (SOU, 2006). Detta beror på en rad ändrade 
förutsättningar.  

Inom ramen för föreliggande projekt har en ny metod utvecklats för bestämning av den 
dimensionerande nivån för Vänern. Den tar sin utgångspunkt i förhållandena 2000/2001 och de 
speciella regleringsförhållanden som gäller för Vänern. Dessutom har en fördjupad analys av riskerna 
för kraftiga vindar genomförts. En annan orsak är att en helt ny produktionskedja från klimatmodell 
till effekten på dimensionerande värden tillämpats. Denna har utvecklats på uppdrag av Elforsk och 
representerar ett angreppssätt som är mer vetenskapligt försvarbart än det som fanns tillgängligt vid 
tiden för arbetet med Klimat- och sårbarhetsutredningen. En annan orsak är att såväl den svenska som 
den internationella klimatforskningen utvecklat och tillgängliggjort ett stort antal nya och mer 
detaljerade klimatscenarier, som har kunnat användas i beräkningar av Vänerns vattenstånd och 
flöden.  

Med tanke på att det pågår ett omfattande utredningsarbete både rörande anpassning av riktlinjerna för 
dimensionerande flöden och stabilitetsförhållandena i Göta älvdalen är det nödvändigt att betrakta 
slutsatserna från föreliggande studie som preliminära. Med denna reservation görs följande 
bedömningar rörande framtida dimensionerande nivåer för Vänern: 

Dimensionerande nivå 

• Den dimensionerande nivå för Vänern utan hänsyn tagen till vind och klimatförändring har 
beräknats till 46,08 m (RH00) med den regleringsstrategi som tillämpas sedan hösten 2008. 
Värdet blir 46,16 om tidigare tappningspraxis tillämpas.  

• Effekten av de hydrologiska prognoser som styr den nya tappningsstrategin kan uppskattas till 
ytterligare någon decimeters sänkning. Det kan övervägas om denna effekt skall medräknas 
eller ej. 

• Det dimensionerande vindpåslaget på vattennivåerna är individuellt för olika platser och kan 
hämtas från figur 3.1. Värdet bör ökas med minst 50% för att ta hänsyn till temporära 
effekter. 

• Effekten av ett förändrat klimat bör tills vidare beaktas genom ett tillägg på 20-40 cm på den 
dimensionerande nivån. Detta avser förhållandena mot slutet av detta århundrade. 

100-årsnivå 

• Utgå från dagens 100-årsnivå under reglerad tid som enligt tidigare beräkningar ligger på 
nivån 45,58 (RH00). 

• För att ta hänsyn till effekten av den nya tappningsstrategin kan ytterligare en minskning av 
100-årsnivån med två till tre decimeter övervägas.  

• Det dimensionerande vindpåslaget på vattennivåerna är individuellt för olika platser och kan 
hämtas från figur 3.1. Värdet bör ökas med minst 50% för att ta hänsyn till temporära 
effekter. 
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• Effekten av ett förändrat klimat bör tills vidare beaktas genom ett tillägg på 20 cm på  
100-årsnivån. Detta avser förhållandena mot slutet av detta århundrade. 

1 Bakgrund 

Föreliggande rapport är en redovisning av ett uppdrag som till SMHI beställts av Länsstyrelserna i 
Värmlands och Västra Götalands län, vänerkommunerna samt Länsförsäkringar AB.  Syftet är att få 
underlag för kommunernas beslut och länsstyrelsernas ställningstaganden kring frågor om långsiktig 
markanvändning i form av detalj- och översiktsplaner, beredskapsplanering m.m. Resultatet av studien 
skall ge underlag för att fastställa lämpliga planeringsnivåer för bl. a. bebyggelseutveckling i 
strandnära miljöer kring Vänern.  

Inom projektet har en ny metod utarbetats för att fastställa en ny dimensionerande nivå för Vänern, 
eftersom Vänern utgör ett undantag i de svenska riktlinjerna för bestämning av dimensionerande 
flöden för dammanläggningar. Dessutom har några olika regleringsalternativ provats och en  
sannolikhetsbedömning av kombinerade effekter av extremvärden har genomförts.  

Arbetet har samordnats med ett uppdrag som SMHI utfört åt Statens geotekniska institut, SGI, inom 
ramen för dess regeringsuppdrag att klarlägga stabilitetsförhållandena i Göta älvdalen med hänsyn 
tagen till klimatförändringar.  

Utöver detta har SMHI deltagit i och deltar i ett flertal projekt som rör översvämningsriskerna runt 
Vänern och längs Göta älv. Grunden lades under Klimat- och sårbarhetsutredningen och 
sammanfattas i en rapport av Bergström m.fl. (2006).  

Inom projektet Dimensionerande flöden för dammanläggningar för ett klimat i förändring - Scenarier 
i ett 50-årsperspektiv sker en metodutveckling, som utgör grunden för fortsatt arbete i mer tillämpade 
projekt i hela landet.  Ett stort arbete har lagts ner på att utforma ett nytt sätt att hantera gränssnittet 
mellan klimatmodellerna och den hydrologiska modellen. Vänern är ett testområde i detta 
utvecklingsarbete. Projekt finansieras av Elforsk och avslutas under 2011 (Andréasson m.fl., 2009). 

SAWA (Strategic Alliance for integrated Water managemant Actions) är ett Interreg IVB-projekt, 
som handlar om att minska riskerna för översvämningar i ett framtida klimatförändringsperspektiv. 
Projektet leds av Agency for Roads, Bridges and Waters at Ministry for Urban Development and 
Environment i Hamburg. Man skall titta på hur olika aspekter av hur EU:s översvämningsdirektiv kan 
tillämpas på lokal nivå, studera olika typer av lokala anpassningsåtgärder och fokusera på utbildning 
och kommunikation. Från Sverige deltar Länsstyrelserna i Värmlands och Västra Götalands län, 
Karlstads kommun, Karlstads universitet, SGI och SMHI.  

En rad förutsättningar har förändrats sedan Klimat- och sårbarhetsutredningens delbetänkande om 
översvämningar publicerades hösten 2006 (SOU, 2006). De viktigaste av dessa sammanfattas i 
följande punkter: 

1. En ny metod för beräkning av den dimensionerande nivån enligt flödesdimensioneringsklass I  
i riktlinjerna för bestämning av dimensionerande flöden för dammar (Svensk Energi m.fl., 
2007) har utvecklats för Vänern (inom ramen för föreliggande projekt). 

2. En ny regleringsstrategi för Vänern prövas sedan hösten 2008. Metoden bygger på ett 
samband mellan nivå i Vänern och tappning samt på utnyttjandet av hydrologiska prognoser 
för att styra förhandstappning. 

3. En ny analys av effekten av och sannolikheten för kraftiga vindar har genomförts (inom 
ramen för föreliggande projekt). 

4. En ny metod för omräkning av regional klimatscenarier till hydrologiska konsekvenser har 
utvecklats med stöd av Elforsk. 

5. Ett stort antal nya och mer detaljerade regionala klimatscenarier har tagits fram inom den 
internationella forskningen, bland annat genom det europeiska ENSEMBLES-projektet. 
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I föreliggande rapport redovisas resultaten av den fördjupade studien rörande nivåer och påverkan av 
ett förändrat klimat för Vänern. Observera att samtliga höjdangivelser i rapporten avser rikets system 
RH00. 

2 Vänerns vattenstånd och tappningen till Göta älv 

I Vänern finns en av världens längsta kontinuerliga observationsserier av vattenstånd. Någorlunda 
tillförlitliga observationer finns sedan 1807 och dessförinnan finns en del sporadiska noteringar från 
högvattentillfällen. Vänerns vattenstånd har i stort sett varit opåverkat av mänskliga ingrepp fram till 
1937, då sjön reglerades och dammarna i dess utlopp togs i bruk. Vattennivåerna för Vänern för 
perioden 1846-2005 visas i figur 2.1.  

 

Figur 2.1.  Vattenstånd för Vänern under perioden 1846-2005 (meter i höjdsystem RH00) i 
Vänern vid Vänersborg.  

Vänerns framtida vattenstånd diskuterades utförligt av Klimat- och sårbarhetsutredningen och i 
underlagsrapporten av Bergström m.fl. (2006). Beräkningar tydde på att de mest extrema nivåerna 
inom 100 år skulle kunna bli ungefär 50 cm högre än idag. Sedan dess har Vänerns reglering justerats 
genom en överenskommelse mellan Vattenfall och länsstyrelsen samtidigt som nya klimatberäkningar 
blivit tillgängliga. 

Regleringen av Vänern enligt vattendomen 1937 utgör en avvägning mellan uppströms- och 
nedströmsintressen, baserad på den tidens kunskap. Den innebar en minskning av de högsta 
vattenstånden (se figur 2.1). Mer dramatisk blev effekten på vattenföringen i Göta älv, som nu kom att 
utnyttjas för vattenkraftproduktion. Detta framgår av figur 2.2, som visar dygnsvärden på vattenföring 
i m3/s för Vänerns utlopp under perioden 1846-2005. 
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Fig. 2.2.  Vattenföring i m3/s vid Vänerns utlopp (Vargöns kraftverk) under perioden 1846-2005. 
Observera toppvärdet i januari 2001. 

Vattendomen för Vänern innehåller en rad bestämmelser om hur vattenhushållningen skall skötas. 
Såväl dämningsgräns som sänkningsgräns varierar över året. En viktig regel är en begränsning av den 
högsta tappningen i Göta älv till drygt 1000 m3/s. Avsikten med tappningsbegränsningen är att 
undvika skador av skred och översvämningar längs älven. Detta är en unik bestämmelse, som gör att 
Vänerns vattenstånd kan stiga mycket högt under långvarig hög tillrinning. Det vanliga är att 
tappningsförmågan hos en sjö ökar efterhand som nivån stiger, men så är alltså inte fallet för Vänern. 

För att undvika översvämningsproblem nedströms Lilla Edet finns det också bestämmelser som 
begränsar tappningen vid höga vattenstånd i havet. Det finns också regler vid lågvatten bl.a. för att 
säkerställa vattenstånden för sjöfartens behov och för att undvika saltvatteninträngning från havet upp 
i Göta älv. 

Göta älvs medelvattenföring är ca 550 m3/s. Den högsta kända tappningen är från januari 2001 och 
uppgår till 1190 m3/s. 

Sedan hösten 2008 tillämpar Vattenfall en ny strategi för tappningen från Vänern. Den bygger på en 
överenskommelse med länsstyrelsen i Västra Götaland som utarbetats i samråd med Sjöfartsverket 
och SMHI. Den nya strategin tillämpas på prov och väntas ge lägre vattenstånd speciellt under 
extrema flöden. Denna nya strategi förutsätter hydrologiska tillrinningsprognoser och ett system för 
detta har utvecklats och satts i drift vid SMHI.  

   

3 Dimensionerande vattennivåer i dagens klimat 

3.1 Vattenkraft- och gruvindustrins Riktlinjer för bestämning av dimensionerande 
flöden för dammanläggningar 

År 1985 beslutade vattenkraftindustrin och SMHI att tillsätta den så kallade Flödeskommittén, med 
uppgift att utarbeta riktlinjer för bestämning av dimensionerande flöden vid kraftverks- och 
regleringsdammar. Kommittén utvecklade en ny metod för bestämning av dimensionerande flöden för 
dammanläggningar i den högsta konsekvensklassen. Arbetet redovisades i Flödeskommitténs 
slutrapport (Flödeskommittén, 1990). Riktlinjerna utformades ursprungligen för vattenkraftens 
dammanläggningar, men har även tillämpats för skyddsvallar och gruvdammar samt för bestämning av 
nivåer vid översvämningskartering.  

Svenska Kraftnät, Svensk Energi och SveMin har i samverkan med SMHI tagit fram en ny utgåva av 
Flödeskommitténs riktlinjer. Syftet med nyutgåvan är att ge riktlinjerna en ny utformning som är 
enklare att följa och att inkludera tillägg och ändringar som tillkommit sedan 1990 (Svensk Energi 
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m.fl., 2007). Innebörden av de ursprungliga riktlinjerna är i huvudsak oförändrad i nyutgåvan. Ett 
utdrag ur riktlinjernas sammanfattning citeras nedan:   

”Vid bestämningen av de dimensionerande flödena tillämpas en indelning i två 
flödesdimensioneringsklasser, som bygger på vilka konsekvenser dammbrott skulle kunna 
medföra i samband med höga flöden. Flödesdimensioneringsklass I tillämpas för 
dammanläggningar som i händelse av dammbrott skulle kunna medföra förlust av människoliv 
eller annan personskada, allvarlig skada på infrastruktur, betydande miljövärde eller annan stor 
ekonomisk skadegörelse. Flödesdimensioneringsklass II tillämpas för dammanläggningar som, i 
händelse av dammbrott, skulle kunna medföra skador endast på infrastruktur, egendom eller 
miljövärde. 

Bestämning av det dimensionerande flödet i flödesdimensioneringsklass I bygger på 
hydrologiska modellsimuleringar som beskriver följderna av att extremt stora nederbörds-
mängder faller under särskilt ogynnsamma förhållanden. I beräkningarna antas extrema 
nederbördsmängder samverka med kraftig snösmältning och vattenmättade markförhållanden. 
Kritiska flöden och vattenstånd simuleras under minst en tioårsperiod genom att den verkliga 
observerade nederbörden i olika områden, systematiskt vid olika perioder, byts ut mot en 
dimensionerande nederbördssekvens under 14 dygn.  

De olika flödesskapande faktorerna, vilka var och en för sig ligger inom ramen för vad som har 
inträffat, kombineras på det sätt som ger den mest kritiska samlade effekten på älvsystemet. Den 
samlade effekten, när de ogynnsamma förhållandena inträffar samtidigt, blir mycket extrema 
flöden. Dammanläggningar i flödesdimensioneringsklass I ska, utan allvarlig skada på 
dammanläggningen, kunna motstå och framsläppa ett dimensionerande flöde som beräknas på 
detta sätt. Flödenas återkomsttid kan inte anges med denna metod, men jämförelser med 
frekvensanalys indikerar att flöden som beräknas på detta sätt i genomsnitt har återkomsttider 
över 10 000 år. Dammanläggningar i flödesdimensioneringsklass I ska vid dämningsgränsen 
även kunna framsläppa ett tillrinnande flöde med en återkomsttid av minst 100 år. 

Dammanläggningar i flödesdimensioneringsklass II ska vid dämningsgränsen kunna framsläppa 
ett tillrinnande flöde med en återkomsttid av minst 100 år. För bestämning av detta flöde 
tillämpas frekvensanalys. Dammanläggningar i flödesdimensioneringsklass II ska dessutom 
anpassas till ett flöde som bestäms genom kostnads-/nyttoanalys. Härvid ska ett lämpligt högre 
flöde än 100-årsflödet väljas, om merkostnaden för detta inte väsentligt överskrider nyttan.” 

3.2 Utveckling av en ny metod för beräkning av dime nsionerande nivåer för 
Vänern 

Händelserna kring Vänern under hösten och vintern 2000/2001 visade att vattenkraft- och 
gruvindustrins riktlinjer för bestämning av dimensionerande flöden för dammanläggningar inte kan 
tillämpas kategoriskt för Vänern på grund av de speciella förhållanden som råder för detta system 
(KFR, 2005). Detta medförde att de beräkningar av den dimensionerande nivån för Vänern som 
gjordes av Klimat- och sårbarhetsutredningen kom att baseras på en ganska översiktlig bedömning 
som Vattenfall gjort.  

Inom ramen för föreliggande projekt har en ny metod utvecklats för bestämning av den 
dimensionerande nivån för Vänern. Den tar sin utgångspunkt i förhållandena 2000/2001 och de 
speciella regleringsförhållanden som gäller för Vänern. För övrigt följer den i stort sett riktlinjer för 
bestämning av dimensionerande flöden för dammanläggningar för flödesdimensioneringsklass I. Den 
nyutvecklade metoden kan sammanfattas i följande sex punkter: 

1. En grundläggande utgångspunkt är att året 2000/2001 skall ingå i beräkningsunderlaget. 
Eftersom det var så extremt innebär detta att inga andra år behöver tas med. 

2. De flesta beräkningsmomenten hämtas från riktlinjerna, t.ex. dimensionerande snö och 
nederbörd samt korrektionerna för höjd, areal och årstid. 
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3. Den iterativa beräkningsprocessen med ett flytande fönster där den dimensionerande 
nederbörden läggs in bibehålls. 

4. Regleringsrutinen ändras för att bli mer realistisk för Vänern. Startvattenståndet läggs på en 
medelnivå för startdagen på våren, utan den avsänkning som föreskrivs i riktlinjerna. Den 
höjning till dämningsgränsen den 1 augusti, som också föreskrivs, genomförs inte för Vänern. 

5. Beräkningar genomförs med såväl den rekonstruerade tappningsstrategi som gällde före 
oktober 2008 som med den modifierade strategi som prövats sedan dess. Dock antas att 
hydrologiska prognoser inte är tillgängliga.  

6. Vindsnedställning beräknas enligt riktlinjerna för ett magasin beläget under trädgränsen. Det 
innebär att beräkning sker för en vindhastighet på 20 m/s i ogynnsammast tänkbara riktning. I 
Klimat- och sårbarhetsutredningen räknade man med 25 m/s.  

Förenklat kan man säga att beräkningen visar vad som hänt om vi år 2000 haft ett mycket stort 
snömagasin på våren och dessutom fått ett extra extremt regn under 14 dagar under hösten eller vinter. 
Ovanpå detta antas en storm på 20 m/s i ogynnsammast tänkbara riktning under den tid som Vänern 
ligger som högst.  

Dimensionerande nivåer beräknade med den nya metoden, utan hänsyn tagen till vind eller ett 
förändrat klimat, redovisas i tabell 3.1. Dessa beräkningar bygger på att den maximala tappningen är 
1030 m3/s och att denna, i enlighet med vattendomen, tillämpas när dämningsgränsen överskrids med 
30 cm. Förhållanden enligt den strategi som tillämpats före såväl som efter hösten 2008 har beräknats.  

 

Tabell 3.1.  Beräknade dimensionerande nivåer för Vänern utan hänsyn tagen till vind och ett 
förändrat klimat. 

 Dimensionerande nivå i RH00 
(cm) 

Ny metod, regleringsstrategi före oktober 
2008 

46,16 

Ny metod, regleringsstrategi efter oktober 
2008 

46,08 

Vattenfalls uppskattning till KS-utredningens 
delbetänkande 2006 

46,20 

 

Man kan naturligtvis fråga sig varför beräkningarna med de två regleringsstrategierna i detta fall 
skiljer sig så lite som 8 cm. Det beror på att beräkningarna i tabell 3.1 bygger på en ganska 
schablonartat beskriven tappningsstrategi. Speciellt gäller detta förhållandena före oktober 2008, då 
det egentligen inte finns någon fastställd metod att beskriva tappningen när nivåerna ligger mellan 
sänkningsgräns och dämningsgräns. Den metod som använts vid beräkningarna är en empirisk 
rekonstruktion, baserad på historiska data över hur tappningen gått till, som redovisades av Bergström 
m.fl., (2006). Dessutom har hänsyn inte tagits till effekterna av hydrologiska prognoser vid 
beräkningarna av nivåerna i tabell 3.1, något som kan betyda en ytterligare sänkning på någon 
decimeter. 

Som framgår av tabell 3.1 var Vattenfalls bedömning mycket rimlig med tanke på de förutsättningar 
som förelåg 2006.  
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3.3 Effekten av ökad tappningsförmåga i Göta älv 

Effekterna av en ökad tappningsförmåga från Vänern till Göta älv har beräknats för alternativen 1200, 
1400 och 1500 m3/s. Dessa tappningar antogs gälla fullt ut så snart som nivån i Vänern steg mer än 30 
cm över dämningsgränsen. Dessutom genomfördes två beräkningar av hur utvecklingen skulle bli ifall 
regeln om en överdämning av 30 cm omprövas. Denna senare beräkning genomfördes på två sätt. Det 
första innebär att tappningen ökas till 1200 så snart nivån når dämningsgränsen, det andra att 
ökningen sker stegvis från dämningsgränsen för att uppnå värdet 1200 m3/s först vid en nivå 30 cm 
över densamma. Resultaten av alla dessa beräkningar sammanfattas i tabell 3.2. 

 

Tabell 3.2.  Beräknade dimensionerande nivåer för Vänern utan hänsyn tagen till vind och ett 
förändrat klimat vid olika antaganden om maximal tappning och den tappningsstrategi 
som tillämpas sedan hösten 2008. 

Maximal 
tappning 
(m3/s) 

1030  1200 1400 1500 1200 vid dg Gradvis 
ökning från 
dg till 1200 

Dimensio-
nerande 
nivå 
(RH00) 

46,08 45,86 

(-0,22) 

45,65 

(-0,43) 

45,57 

(-0,51) 

45,70 

(-0,38) 

45,81 

(-0,27) 

 

Tabell 3.2 visar att de uppskattningar av effekten av en ökad tappningsförmåga som presenterades i 
Klimat- och sårbarhetsutredningen står sig ganska väl. Där beräknades effekten av en ökning till 
1400 m3/s till – 0,5 m. De två högra kolumnerna visar att det kan finnas ytterligare möjligheter att 
sänka den dimensionerande nivån med en justering av vattendomen. Detta kräver dock fördjupade 
studier. 

3.4 Vindens effekt på den dimensionerande nivån 

I riktlinjerna för bestämning av dimensionerande flöden för dammanläggningar formuleras 
hänsynstagande till vindeffekten på vattenytan på följande sätt: 

”Vågor och snedställning av vattenytan på grund av vindpåverkan beaktas under antagande av 
vind i ogynnsammaste riktning med hastigheten 25 m/s för dammanläggningar ovanför 
trädgränsen och med 20 m/s för övriga dammanläggningar.” 

Detta innebär en vindstyrka för Vänern som är lägre än vad Klimat- och sårbarhetsutredningen antog.  

För att beräkna vindeffekten på de stora dammarna har det blivit praxis att tillämpa en metod från 
U.S. Army Coastal Engineering Research Center (1977). Om man antar att vinden blåst tillräckligt 
länge så att ett stationärt tillstånd uppnåtts kan vattenståndshöjningen beräknas enligt formeln: 

∆h = (c×u2×l)/H 

där:  

∆h är vattenuppstuvningen räknat från magasinets medelvattenyta,  
c är en konstant  
u är vindhastigheten,  
l är stryklängden (bassängens längd)  
H är bassängens medeldjup  
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Man bör dessutom anta att vattnet tillfälligt skvalpar upp till någonstans till mellan 50-75% högre 
nivåer, en s.k. temporär uppstuvning. Detta brukar dock inte tillämpas vid 
dimensioneringsberäkningar för dammar. 
 

I figur 3.1 visas för det stationära fallet hur stor vindeffekten blir för några olika platser runt Vänern 
vid en vindhastighet av 20 m/s. Siffrorna är avrundade till närmaste 10-tal cm. 

 

0,3

0,2 

0,2 

0,5 

0,5 

0,3 

0,3 

0,3 

0,3 

0,3 

0,4 

Beräknad stationär
vinduppstuvning (m) 
Vindhastighet 20 m /s

 

Fig. 3.1. Beräknad stationär förhöjning av vattennivån runt Vänern vid mest ogynnsam 
vindriktning och en vindhastighet av 20 m/s.  

Direkta observationer av effekten av vind på Vänerns vattennivå vid Fredrikslund i inloppet till 
Vargöns kraftverk har analyserats av Lärke (2004). Han bearbetade data för perioden 1951-2003 och 
noterade att ett högsta värde på ca 0,7 m inträffat den 4 december 1991 vid en vindstyrka av 20,1 m/s i 
riktningen 20 grader.  

Som framgår av figur 3.1 innebär den lokala förhöjningen av Vänerns yta på grund av vind ett 
betydande tillägg till de beräknade dimensionerande nivåerna, speciellt om man beaktar den 
kortvariga förhöjningen. Samtidigt är detta ett område som är ganska ofullständigt utrett. Det finns 
därför anledning genomföra fördjupade studier av just denna effekt, förslagsvis med en dynamisk 
beräkningsmodell. En sådan modell kommer att sättas upp för Vänern av SMHI under 2011. 

3.5 Återkomsttider för vindhastigheter på 20 m/s öv er Vänern 

En beräkning har gjorts av återkomsttiden för den vindstyrka på 20 m/s som föreskrivs i riktlinjerna 
för bestämning av dimensionerande flöden för dammanläggningar. Dataserien som har använts är en 
sammanslagning av två mätserier. Automatstationen på Pålgrunden anses vara den mest representativa 
stationen för vindar över Vänern, men har bara varit aktiv sedan 2001. Den närmaste stationen som 
har varit igång länge och med hög kvalité är Såtenäs, som varit aktiv sedan början på sextiotalet. 
Stationen Såtenäs ligger emellertid på land och har betydligt lägre vindhastigheter jämfört med 
Pålgrunden. Däremot är det generella mönstret likt det från Pålgrunden. Tidsserien baseras på 
observationer av 10 minuters medelvind var tredje timme. En mer utförlig beskrivning av detta arbete 
redovisas i Bilaga 1. 

En sammanfattning av de beräknade återkomsttiderna för olika vindriktningar (kvadranter) redovisas i 
tabell 3.1. Som framgår av tabellen ligger den årliga återkomsttiden för en vindstyrka av 20 m/s 
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någonstans mellan 2 och 7 år om hänsyn tas till de huvudsakliga vindriktningarna. Dessa riktningar 
avser alla observationer i respektive kvadrant. Om den kritiska riktningen ligger i ett snävare 
riktningsintervall så ökar återkomsttiden avsevärt.  

Tabell 3. 1.   Återkomsttider (år) för vindhastigheten 20,0 m/s över Vänern , beräknat med 
frekvensanalys baserade på Gumbel respektive GEV-fördelningarna. 

Fördelningsfunktion Gumbel  GEV 

Alla vindriktningar 1,1 1,05 

Nordlig vind          (NV-NO) 4,1 3,42 

Ostlig vind            (NO-SO) 6,2 5,66 

Sydlig vind            (SO-SV) 4,5 4,51 

Västlig vind           (SV-NV) 2,7 2,24 

 

Tilläggas kan att Lärke (2004) beräknade återkomsttiden för den högsta observerade effekten av vind 
under perioden 1951-2003 på Vänerns vattennivå i inloppet till Vargöns kraftverk. Han kom fram till 
att detta högsta värde på 0,7 m har en återkomsttid av 50 år om man betraktar det som ett temporärt 
fall och 50-100 år om man betraktar det som ett stationärt fall.  

4 Scenarier för ett förändrat klimat 

För att få en översiktlig bild av framtidens klimat använder man sig av globala klimatmodeller 
(GCM). Dessa drivs bland annat med antaganden om framtidens utsläpp av växthusgaser, så kallade 
utsläppsscenarier. För mer detaljerade regionala analyser krävs en bättre beskrivning av detaljer som 
påverkar det regionala klimatet. Därför kopplas de globala klimatberäkningar till regionala 
klimatmodeller (RCM) med bättre upplösning och beskrivning av detaljer såsom exempelvis 
Östersjön och den Skandinaviska bergskedjan. Den regionala klimatmodellen drivs av resultat från 
den globala modellen på ränderna av sitt modellområde. Det gör att valet av global modell får stor 
betydelse för slutresultatet även regionalt. Regionala klimatmodeller finns bland annat vid 
forskningsenheten Rossby Centre på SMHIs forskningsavdelning.  

För att kunna räkna på framtidens klimat krävs antaganden om framtida utsläpp av växthusgaser. Här 
brukar man använda utsläppsscenarier som utarbetats av FNs klimatpanel, IPCC. Dessa bygger på 
antaganden om världens utveckling fram till år 2100 (Nakićenović m.fl., 2000). Genom att köra 
klimatmodellerna med växthusgaskoncentrationer som motsvarar dagens förhållanden respektive för 
framtida förhållanden får man en bild av den framtida förändringen av klimatet.  

Det är viktigt att komma ihåg att resultatet från alla beräkningar av det framtida klimatet baseras på 
antaganden om världens utveckling som är ganska pessimistiska. Man räknar normalt inte med 
effekterna av eventuella lyckosamma politiska förhandlingar för att minska utsläppen globalt, det 
betyder att det så kallade 2-gradersmålet som diskuteras som en rimlig målsättning inte antas uppnås. 
Under senare tid har dock även sådana beräkningar börjat göras. 

Under flera år användes huvudsakligen fyra regionala klimatscenarier för de flesta studierna av 
klimateffekter i Sverige inklusive av den statliga Klimat- och sårbarhetsutredningen (SOU, 2007). 
Dessa fyra klimatscenarier byggde på en global klimatmodell från Hadley Centre i England 
(HadCM3/AM3H) och en från Max-Planck-institutet i Tyskland (ECHAM4/OPYC3). Dessa globala 
modeller kördes med utsläppsscenario A2 respektive B2 som de beskrivs av Nakićenović m.fl. (2000).  

Numera finns det tillgång till ett stort antal regionala klimatscenarier beräknade med nyare globala 
och regionala klimatmodeller. Inom det europeiska ENSEMBLES-projektet utvecklades ett system för 
samordnade beräkningar av klimatförändringar baserat på ett antal europeiska och några 
utomeuropeiska globala och regionala klimatmodeller. Dessutom finns det ytterligare regionala 
modellberäkningar tillgängliga vid Rossby Centre (se tabell 4.1).  
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Det utsläppsscenario som huvudsakligen används inom ENSEMBLES benämns A1B, men ett 
scenario med kraftigare utsläpp, A2, och ett med lägre utsläpp, B1, har också använts. B1-scenariet 
kan närmast tolkas som ett scenario där koncentrationerna av växthusgaser stabiliseras. 

 
Tabell 4.1. Sammanställning av tillgängliga klimatscenarier på SMHI. Nationsflaggorna avser 

instituten som har genomfört den regionala nedskalningen (RCM). Den globala 
klimatmodellen ECHAM5 kommer från Max Planck Institute i Tyskland, ARPEGE från 
CNRM i Frankrike, HadCM3 från Hadley Centre i England och BCM från METNO i 
Norge. CCSM3 är en nordamerikansk modell som körts vid SMHI. De två nedersta 
gulmarkerade raderna avser nyare scenarier, som hittills bara använts för beräkning av 
den ändrade tillrinningen (avsnitt 5) och dimensionerande nivåer(avsnitt 8).   

 

Nation Institut Scenario GCM RCM Upplösning Period 

 SMHI A1B ECHAM5(1) RCA3 50 km 1961-2100 

 SMHI A1B ECHAM5(2) RCA3 50 km 1961-2100 

 SMHI A1B ECHAM5(3) RCA3 50 km 1961-2100 

 SMHI A1B ECHAM5(3) RCA3 25 km 1961-2100 

 SMHI B1 ECHAM5(1) RCA3 50 km 1961-2100 

 SMHI A1B ARPEGE RCA3 50 km 1961-2100 

 SMHI A1B CCSM3 RCA3 50 km 1961-2100 

 CNRM A1B ARPEGE Aladin 25 km 1961-2050 

 KNMI A1B ECHAM5(3) RACMO 25 km 1961-2100 

 MPI A1B ECHAM5(3) REMO 25 km 1961-2100 

 C4I A2 ECHAM5(3) RCA3 25 km 1961-2050 

 HC A1B HadCM3(Q0) HadRM3 25 km 1961-2100 

 C4I A1B HadCM3(Q16) RCA3 25 km 1961-2100 

 METNO A1B BCM HIRHAM 25 km 1961-2050 

 METNO A1B HadCM3(Q0) HIRHAM 25 km 1961-2050 

 DMI A1B ECHAM5(3) HIRHAM 25 km 1961-2100 

 

Vi har i denna studie tillämpat resultat baserade på 5 globala klimatmodeller. Den globala 
klimatmodellen ECHAM5 kommer från Max-Planck-institutet för meteorologi i Tyskland och 
HadCM3 från Hadley Center i England. Resultat baserade på ECHAM5 finns också från tre 
simuleringar som har startats från olika initialtillstånd i slutet på 1800-talet, vilka betecknas 
ECHAM5(1), ECHAM5(2) respektive ECHAM5(3). ECHAM5(3) är den simulering av de tre som har 
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bäst överensstämmelse med faktisk klimatutveckling i Europa under slutet av 1900-talet och har 
därför pekats ut som huvudalternativ för ENSEMBLES-projektets beräkningar.  

Även HadCM3 har använts med två olika initialtillstånd, men då har också modellen varit 
parametriserad med olika klimatkänslighet. En av dessa simuleringar refereras som Q0 och betraktas 
som mest trolig. Den version som har högre klimatkänslighet, Q16, ligger dock även den inom vad 
som klimatforskarna betraktar som rimliga gränser. De övriga modellerna är ARPEGE från CNRM i 
Frankrike, BCM från Met.no i Norge och CCSM3 som är en nordamerikansk modell körd vid SMHI.  

Observera att endast 12 av de 16 klimatscenarier i tabell 4.1 sträcker sig ända fram till år 2100.  

5 Ändrade tillflöden till Vänern i ett förändrat kl imat 

Samtliga klimatscenarier i tabell 4.1 har utnyttjats för att beräkna den förändring av tillrinningen till 
Vänern som kan väntas i ett förändrat klimat. Beräkningarna är gjorda med en ny metodik som 
utvecklats inom projektet Dimensionerande flöden för dammanläggningar för ett klimat i förändring - 
Scenarier i ett 50-årsperspektiv. Det betyder att de regionala klimatberäkningarna bearbetats så att de 
kan användas som indata till den hydrologiska HBV-modellen (Bergström, 1995, Lindström m.fl., 
1997), som i sin tur genererat nya tillrinningsdata. Figur 5.1 visar hur tillrinningen till Vänern gradvis 
förändras enligt dessa beräkningar efterhand som klimatet antas förändras enligt klimatscenarierna. 

 

  

  

Fig. 5.1. Förändringen av tillrinningen till Vänern enligt klimatscenarierna i tabell 4.1 och 
simuleringar med HBV-modellen för vinter, vår, sommar och höst. 

Figur 5.1 visar tydligt att scenarierna trots stor spridning visar en förhållandevis entydig bild. De 
gradvis allt mildare vintrarna och den ökade vinternederbörden tillsammans med ökad avdunstning 
ger en ganska dramatisk ändring av tillrinningens årsfördelning. Tillrinningen ökar markant under 
vintern medan den minskar under vår och sommar. Detta är en ogynnsam förändring när det gäller att 
kontrollera Vänerns nivåer och bilden har mycket gemensamt med vad som inträffade den milda och 
nederbördsrika vintern 2000/2001. Som redovisas i följande avsnitt får detta stor betydelse för 
Vänerns framtida nivåer och för den framtida tappningen till Göta älv. 

Vinter 
(december-februari) 

Vår (mars-maj) 

Sommar (juni-augusti) Höst (september-oktober) 
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6 Ändrad tappning från Vänern i ett förändrat klima t 

Baserade på de ändrade tillrinningar som visas i figur 5.1 har tappningsberäkningar genomförts för 14 
av de 16 scenarierna i tabell 4.1, i stort sett enligt den tappningsstrategi som tillämpas sedan hösten 
2008. 12 av dessa scenarier sträcker sig fram till 2100 och har därför kunnat användas för beräkningar 
av förhållanden mot slutet av århundradet. Det har dock inte varit möjligt att ta hänsyn till tillgången 
till hydrologiska prognoser i dessa beräkningar, något som bedöms vara av relativt liten betydelse för 
det kvalitativa resultatet.  

Resultatet i form av antal dagar per år med hög respektive låg tappning redovisas som så kallade Box 
and whiskers-diagram i figurerna 6.1, 6.2 respektive 6.3. Inom de färgade rektanglarna ligger 50% av 
beräkningarna. Ändpunkterna på staplarna representerar max- och minimivärden. Strecket i mitten 
avser medianvärdet.  

För hög tappning redovisas antal dagar per år med en tappning högre eller lika med 870 m3/s 
respektive lika med 1030 m3/s separat. För låg tappning redovisas antal dagar med en tappning av 170 
m3/s, vilket är den lägsta tappningen enligt den tillämpade tappningsstrategin. 

 

 

 

Fig. 6.1. Box and whiskers-diagram över beräknat antal dagar med tappning högre eller lika med 
870 m3/s från Vänern enligt dagens vattendom och den tappningsstrategi som tillämpas 
sedan hösten 2008. Inom de färgade rektanglarna ligger 50% av beräkningarna. 
Staplarna representerar max- och minimivärden. Strecket i mitten avser medianvärdet. 
14 regionala klimatscenarier har använts fram till 2050 och 11 stycken för perioden 
därefter. 
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Fig. 6.2. Box and whiskers-diagram över beräknat antal dagar med tappning lika med 1030 m3/s 
från Vänern enligt dagens vattendom och den tappningsstrategi som tillämpas sedan 
hösten 2008. Inom de färgade rektanglarna ligger 50% av beräkningarna. Staplarna 
representerar max- och minimivärden. Strecket i mitten avser medianvärdet. 14 
regionala klimatscenarier har använts fram till 2050 och 11 stycken för perioden 
därefter. 

 

 

 

Fig. 6.3. Box and whiskers-diagram över beräknat antal dagar med tappning lika med 170 m3/s 
från Vänern enligt dagens vattendom och den tappningsstrategi som tillämpas sedan 
hösten 2008. Inom de färgade rektanglarna ligger 50% av beräkningarna. Staplarna 
representerar max- och minimivärden. Strecket i mitten avser medianvärdet. 14 
regionala klimatscenarier har använts fram till 2050 och 11 stycken för perioden 
därefter. 

 

För att studera en eventuell effekt av en ändrad vattendom som skulle tillåta högre tappning har även 
en hypotetisk modifierad tappning prövats. Den bygger på antagandet att den maximala tappningen 
ökas till 1200 m3/s. Dessutom antas denna tappning tillämpas redan vid dämningsgränsen och inte, 
som domen föreskriver, först vid en nivå som ligger 30 cm över denna gräns. Resultaten från denna 
beräkning redovisas i figurerna 6.4, 6.5 och 6.6.   
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Fig. 6.4. Box and whiskers-diagram över beräknat antal dagar med tappning högre eller lika med 
870 m3/s från Vänern enligt en hypotetisk ändrad vattendom och tappningsstrategi med 
en maxtappning på 1200 m3/s redan vid dämningsgränsen. Inom de färgade rektanglarna 
ligger 50% av beräkningarna. Staplarna representerar max- och minimivärden. Strecket 
i mitten avser medianvärdet. 14 regionala klimatscenarier har använts fram till 2050 och 
11 stycken för perioden därefter. 

 

 

 

Fig. 6.5. Box and whiskers-diagram över beräknat antal dagar med tappning lika med 1200 m3/s 
från Vänern enligt en hypotetisk ändrad vattendom och tappningsstrategi med en 
maxtappning på 1200 m3/s redan vid dämningsgränsen. Inom de färgade rektanglarna 
ligger 50% av beräkningarna. Staplarna representerar max- och minimivärden. Strecket 
i mitten avser medianvärdet. 14 regionala klimatscenarier har använts fram till 2050 och 
11 stycken för perioden därefter. 
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Fig. 6.6. Box and whiskers-diagram över beräknat antal dagar med tappning lika med 170 m3/s 
från Vänern enligt en hypotetisk ändrad vattendom och tappningsstrategi med en 
maxtappning på 1200 m3/s redan vid dämningsgränsen. Inom de färgade rektanglarna 
ligger 50% av beräkningarna. Staplarna representerar max- och minimivärden. Strecket 
i mitten avser medianvärdet. 14 regionala klimatscenarier har använts fram till 2050 och 
11 stycken för perioden därefter. 

 

De resultat som redovisas i figurerna 6.1-6.3 visar tydligt att såväl höga som låga tappningar från 
Vänern kommer att bli vanligare om klimatet utvecklas så som det beskrivs av framtidsscenarierna i 
tabell 4.1. Detta är ganska logiskt med tanke på utvecklingen av tillrinningen såsom denna beskrivs i 
figur 5.1, d.v.s. ökad tillrinning på vinter och höst och minskad tillrinning under vår och sommar. 
Slutsatsen gäller för såväl den tappningsstrategi som avser dagens förhållanden som en hypotetisk 
strategi med betydligt ökad maximal tappning. 

Det framtida klimatet, med mindre tillrinning under vår och sommar, kan komma att betyda fler dagar 
då Vänern ligger under den nivå som innebär att sjöfarten påverkas negativt. Det kan därför inte 
uteslutas att även detta kommer att bli ett argument för en framtida ändring av vattenhushållningen, 
något som i så fall också kommer att påverka de framtida tappningarna i älven. 

7 Ändrade vattennivåer i Vänern i ett förändrat kli mat 

Med hjälp av de tappningsberäkningar som redovisades i avsnitt 6 har nya nivåer beräknats för 
Vänern. Dessa redovisas som Box and whiskers-diagram avseende maximalt vattenstånd (figur 7.1), 
antal dagar med ett vattenstånd över eller lika med 45,0 m (figur 7.2) samt antal dagar med nivåer 
under eller lika med 43,8 m (figur 7.3). Den senare nivån är av speciellt intresse för sjöfarten på 
Vänern. Beräkningarna är baserade på antagandet att dagens tappningsstrategi, med en maxtappning 
av 1030 m3/s när nivån överstiger dämningsgränsen med 30 cm, tillämpas. Resultatet av motsvarande 
beräkningar för en ökad maxtappning till maximalt 1200 m3/s som träder i kraft redan vid 
dämningsgränsen redovisas i figurerna 7.4-7.6. 
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Fig. 7.1. Box and whiskers-diagram över det maximala vattenståndet i Vänern under respektive 
period enligt dagens vattendom och den tappningsstrategi som tillämpas sedan hösten 
2008. Inom de färgade rektanglarna ligger 50% av beräkningarna. Staplarna 
representerar max- och minimivärden. Strecket i mitten avser medianvärdet. 14 
regionala klimatscenarier har använts fram till 2050 och 11 stycken för perioden 
därefter. 

 

 

Fig. 7.2. Box and whiskers-diagram över antal dagar per år då det beräknade vattenståndet i 
Vänern är lika med eller överstiger 45,0 m. Beräkningen är baserad på dagens 
vattendom och den tappningsstrategi som tillämpas sedan hösten 2008. Inom de färgade 
rektanglarna ligger 50% av beräkningarna. Staplarna representerar max- och 
minimivärden. Strecket i mitten avser medianvärdet. 14 regionala klimatscenarier har 
använts fram till 2050 och 11 stycken för perioden därefter. 
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Fig. 7.3. Box and whiskers-diagram över antal dagar per år då det beräknade vattenståndet i 
Vänern är lika med eller lägre än 43,8 m. Beräkningen är baserad på dagens vattendom 
och den tappningsstrategi som tillämpas sedan hösten 2008. Inom de färgade 
rektanglarna ligger 50% av beräkningarna. Staplarna representerar max- och 
minimivärden. Strecket i mitten avser medianvärdet. 14 regionala klimatscenarier har 
använts fram till 2050 och 11 stycken för perioden därefter. 

 

Fig. 7.4. Box and whiskers-diagram över det maximala vattenståndet i Vänern under respektive 
period enligt en beräkning där den maximala tappningen ökas till 1200 m3/s och 
tillämpas redan vid dämningsgränsen. I övrigt används tappningsstrategi som tillämpas 
sedan hösten 2008. Inom de färgade rektanglarna ligger 50% av beräkningarna. 
Staplarna representerar max- och minimivärden. Strecket i mitten avser medianvärdet. 
14 regionala klimatscenarier har använts fram till 2050 och 11 stycken för perioden 
därefter. 
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Fig. 7.5. Box and whiskers-diagram över antal dagar per år då det beräknade vattenståndet i 
Vänern är lika med eller överstiger 45,0 m enligt en beräkning där den maximala 
tappningen ökas till 1200 m3/s och tillämpas redan vid dämningsgränsen. I övrigt 
används tappningsstrategi som tillämpas sedan hösten 2008. Inom de färgade 
rektanglarna ligger 50% av beräkningarna. Staplarna representerar max- och 
minimivärden. Strecket i mitten avser medianvärdet. 14 regionala klimatscenarier har 
använts fram till 2050 och 11 stycken för perioden därefter. 

 

 

Fig. 7.6. Box and whiskers-diagram över antal dagar per år då det beräknade vattenståndet i 
Vänern är lika med eller lägre än 43,8 m enligt en beräkning där den maximala 
tappningen ökas till 1200 m3/s och tillämpas redan vid dämningsgränsen. I övrigt 
används tappningsstrategi som tillämpas sedan hösten 2008. Inom de färgade 
rektanglarna ligger 50% av beräkningarna. Staplarna representerar max- och 
minimivärden. Strecket i mitten avser medianvärdet. 14 regionala klimatscenarier har 
använts fram till 2050 och 11 stycken för perioden därefter. 

Det visas tydligt i figurerna 7.1-7.6 att de ändrade tillrinningar som blir resultatet av ett ändrat klimat 
och som redovisas i figur 5.1 får stor betydelse för vattennivåerna i Vänern. Den successiva 
förskjutning av tillrinningen från vår och sommar till höst och vinter leder till att såväl de höga 
nivåerna på vintern som de låga sommarnivåerna blir vanligare efterhand. Detta gäller även om 
tappningens maximala kapacitet ökas på det sätt som beskrivs. Detta skapar framtida förhållanden i 
Vänern som alltmer kommer att likna de som inträffade under vintern 2000/2001.  
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För att få en uppfattning om hur framtidens 100-årsvattenstånd kan förändras jämfört med dagens 
100-årsnivå har beräkningar utgående från 14 olika regionala klimatsimuleringar genomförts. 
Resultatet sammanfattas i Tabell 7.1. Två olika fördelningsfunktioner har använts för analysen, 
Gumbel och LogPearson typ 3. 

Tabell 7.1.  Sammanställning av resultat från frekvensanalys av 14 klimatscenarier för perioden 
2021-2050 och 11 klimatscenarier för 2068-2097. Referensperioden som de framtida 
perioderna jämförs mot är 1961-1990. 

LogPearson typ 3 Gumbel  

∆ 2021-2050 ∆ 2068-2097 ∆ 2021-2050 ∆ 2068-2097 

Medel 0,21 0,17 0,20 0,22 

Median 0,23 0,21 0,19 0,30 

 

Slutsatsen av tabell 7.1 är att det är lämpligt att göra ett tillägg på 20 cm på dagens 100-årsnivå för 
Vänern för att den skall motsvara förhållandena mot slutet av innevarande sekel. 

8 Ändrade dimensionerande nivåer i ett förändrat kl imat 

Inom projektet Dimensionerande flöden för dammanläggningar för ett klimat i förändring - Scenarier 
i ett 50-årsperspektiv sker en metodutveckling, som utgör grunden för fortsatt arbete i mer tillämpade 
projekt i hela landet. Ett stort arbete har lagts ner på att utforma ett nytt sätt att hantera gränssnittet 
mellan klimatmodellerna och den hydrologiska modellen. Vänern är ett testområde i detta 
utvecklingsarbete. Projekt finansieras av Elforsk och avslutas under 2011 men redan nu finns resultat 
som kunnat utnyttjas i den nu redovisade fördjupade studien av Vänerns nivåer. Det betyder att den 
beräkningsteknik för flödesdimensioneringsklass I som redovisades i avsnitt 3 har kompletterats med 
beräkningar av effekterna av ett förändrat klimat enligt de 16 scenarier som beskrivs i tabell 4.1. 
Denna beräkning har gjorts dels för dagens regleringsförutsättningar och dels med antagande om en 
utökad maximal tappning till 1200 m3/s redan vid dämningsgränsen. Beräkningarna sammanfattas i 
figur 8.1 och 8.2. 

I figur 8.3 sammanfattas resultaten från figurerna 8.1 och 8.2 i Box and whiskers-diagram över 
ändringen i den dimensionerande nivån. Redovisningen är begränsad till de 12 klimatscenarier som är 
tillgängliga för hela perioden. Som synes är medelförändringarna genomgående ganska måttliga men 
spridningen är stor. Som jämförelse kan nämnas att den medeländring som beräknades i Klimat och 
sårbarhetsutredningen fram till 2100 var betydligt större, hela 50 cm.  

Den stora skillnaden mellan medianvärdena och medelvärdena i figur 8.3 visar på en svårighet vid 
användandet av en ensemble av klimatscenarier. Valet mellan dessa beror på hur man värderar 
trovärdigheten i de olika scenarierna. Om man i detta fall väljer medianvärdet så betyder det att 
mindre vikt läggs vid den beräkning som är baserad på den franska CNMR-modellen, som avviker 
kraftigt nedåt i figur 8.1. Just urvalet av klimatscenarier är en fråga som vattenkraft- och 
gruvindustrins kommitté för dimensionerande flöden i ett klimatperspektiv kommer att ägna stor 
uppmärksamhet åt under nästa år då rekommendationer om bland annat detta ska utarbetas.  
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Fig. 8.1. Sammanställning av de beräknade ändrade dimensionerande nivåerna för Vänern enligt 
16 respektive 14 regionala klimatscenarier. Staplarna benämnda ”Dim W” avser 
ändringen av den dimensionerande nivån. Dagens regleringsförutsättningar antas gälla 
med en maximal tappning av 1030 m3/s när dämningsgränsen överstigs med 30 cm.16 
regionala klimatscenarier har använts fram till 2050 och 12 stycken för perioden 
därefter. 

 

 

Fig. 8.2. Sammanställning av de beräknade ändrade dimensionerande nivåerna för Vänern enligt 
16 respektive 14 regionala klimatscenarier. Staplarna benämnda ”Dim W” avser 
ändringen av den dimensionerande nivån. Nya regleringsförutsättningar antas gälla med 
en maximal tappning av 1200 m3/s redan vid dämningsgränsen.16 regionala 
klimatscenarier har använts fram till 2050 och 12 stycken för perioden därefter. 

. 
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Fig. 8.3.  Sammanfattning av resultaten från figurerna 8.1 och 8.2 i Box and whiskers-diagram 
över ändringen i den dimensionerande nivån. Blått avser dagens 
regleringsförutsättningar med en maximal tappning av 1030 m3/s när dämningsgränsen 
överstigs med 30 cm. Rött avser nya regleringsförutsättningar med en maximal tappning 
av 1200 m3/s redan vid dämningsgränsen. Figuren bygger på 12 regionala 
klimatscenarier. 

9 Exempel på dimensioneringsberäkningar för Karlsta d 

Eftersom vindeffekten som den redovisats i figur 3.1 är olika för olika orter runt Vänern kommer de 
dimensionerande nivåerna också att variera. I tabell 9.1 redovisas en beräkning av den 
dimensionerande nivån för Karlstad baserad på de förutsättningar och resultat som redovisats i 
föregående avsnitt. I detta fall har vindeffekten ökats med 50% för att beskriva den tillfälliga 
uppstuvningen. Klimateffekten är i detta fall antagen till 30 cm, vilket är ett avrundat medelvärde 
mellan medelvärdet och medianvärdet hämtat från figur 8.3. för slutet av seklet och med dagens 
tappningsförhållanden.  

Det framgår av tabell 9.1 att den nya beräknade dimensionerande nivån för Karlstad skiljer sig 57 cm 
från det värde som Klimat- och sårbarhetsutredningen kom fram till (47,40 - 46,83). De viktigaste 
orsakerna till detta är de nu tillgängliga nya klimatscenarierna och den antagna lägre vindstyrkan. 
Men den nya regleringsstrategin har också en effekt liksom hela den nya produktionskedjan från 
klimatmodell till effekt på dimensionerande värden som utvecklats inom projektet Dimensionerande 
flöden för dammanläggningar för ett klimat i förändring - Scenarier i ett 50-årsperspektiv.  

Som tidigare nämnts har hänsyn inte tagits till effekten av de hydrologiska prognoser som styr den nya 
tappningsstrategin i beräkningarna i tabell 9.1. Användandet av hydrologiska prognoser på det sätt 
som sker sedan hösten 2008 kan komma att medföra en minskning av den dimensionerande nivån med 
ytterligare någon decimeter.  
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Tabell 9.1  Beräknad dimensionerande nivå för Karlstad i slutet av århundradet. Den 
stationära vindeffekten har ökats med 50% för att beskriva den tillfälliga 
uppstuvningen. Klimateffekten är i detta fall antagen till 30 cm. 

Förutsättningar Nivå RH00 

Dagens tappningsförhållanden utan vindeffekt 46,08 

Dagens tappningsförhållanden + stationär vindeffekt 46,38 

Dagens tappningsförhållanden + kortvarig vindeffekt (+50%) 46,53 

Dagens tappningsförhållanden + stationär vindeffekt + medelklimat 2100 46,68 

Dagens tappningsförhållanden + kortvarig vindeffekt + medelklimat 2100 46,83 

  

1200 m3/s vid dämningsgräns utan vindeffekt 45,70 

1200 m3/s vid dämningsgräns + stationär vindeffekt 46,00 

1200 m3/s vid dämningsgräns + kortvarig vindeffekt (+50%) 46,15 

1200 m3/s vid dämningsgräns + stationär vindeffekt + medelklimat 2100 46,30 

1200 m3/s vid dämningsgräns + kortvarig vindeffekt + medelklimat 2100 46,45 

  

KS-utredningens nivå inklusive vind- och klimateffekt 47,40 

  

Högsta nivå i januari 2001 45,67 

 

10 Sannolikhetsbedömning 

Det är svårt att beräkna sannolikheten för ett flöde som är så extremt som det som beräknas enligt den 
metod som föreskrivs av kraft- och gruvindustrin för flödesdimensioneringsklass I (Svensk Energi 
m.fl., 2007). Men trots det är det troligt att metoden ger en sannolikhet som är lägre än 1 på 10 000 
när den tillämpas på industrins dammar (Bergström m.fl., 2008). För den modifierade metod som nu 
utvecklats och tillämpats för Vänern är problemet likartat. Man kan dock göra vissa överslagsmässiga 
överväganden för var och en av de komponenter som styr beräkningen och deras samverkan. 

Utgångspunkten är att nederbörden under hösten och vintern 2000/2001 har beräknats ha en 
återkomsttid av ca 200 år. Den kombineras med en dimensionerande nederbördssekvens med en 
återkomsttid av omkring 100 år. Snömagasinet i beräkningen har en återkomsttid av 30 år och vinden 
på 20 m/s har en återkomsttid mellan 2 och 6 år beroende på riktning.  

Att beräkna sannolikheten för att alla dessa faktorer skall kombineras på värsta tänkbara sätt går 
knappast. Enbart fallet att höst- och vinterregnen, snön och det dimensionerande regnet skall inträffa 
under ett och samma år har en sannolikhet så låg som 1 på 600 000. Nu har inte dessa faktorer samma 
vikt, vilket gör en riskanalys ganska vansklig. Det är inte heller säkert att händelserna är helt 
oberoende. Men även om sannolikheten ökas avsevärt beroende på detta så torde den ändå bli väldigt 
låg. Om man till detta lägger sannolikheten för att den extrema vinden skall inträffa just under den 
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kritiska tid som Vänern ligger som högst och att det dimensionerande regnet inträffar just under den 
14-dagars period som är mest ogynnsam ökar marginalerna ytterligare.  

Ytterligare en säkerhetsmarginal skapas genom att den nu tillämpade tappningsstrategin även tar 
hänsyn till hydrologiska prognoser av den framtida tillrinningen. Effekten av detta på den 
dimensionerande nivån för Vänern har, som tidigare nämnts, inte medräknats. 

Det ovan förda sannolikhetsresonemanget har svagheter, men liknar det som fördes när metodiken för 
att beräkna dimensionerande flöden för de stora dammarna fastställdes 1990 (Flödeskommittén, 1990; 
Svensk Energi m.fl., 2007). Det är därför troligt att den nyutvecklade metoden för beräkning av 
dimensionerande nivåer för Vänern innebär en säkerhet som är jämförbar med den som gäller för de 
stora svenska dammanläggningarna och att sannolikheten för överskridande därmed ligger bortom 1 
på 10 000 för varje enskilt år.    

11 Diskussion 

De nu redovisade beräkningarna av dimensionerande nivåer för Vänern skiljer sig från de 
bedömningar som gjordes av Klimat- och sårbarhetsutredningen och som redovisades i dess 
delbetänkande om översvämningsrisker 2006 (SOU, 2006). Detta beror på en rad ändrade 
förutsättningar.  

Inom ramen för föreliggande projekt har en ny metod utvecklats för bestämning av den 
dimensionerande nivån för Vänern. Den tar sin utgångspunkt i förhållandena 2000/2001 och de 
speciella regleringsförhållanden som gäller för Vänern. Dessutom har en fördjupad analys av riskerna 
för kraftiga vindar genomförts. En annan orsak är att en helt ny produktionskedja från klimatmodell 
till effekten på dimensionerande värden tillämpats. Denna har utvecklats på uppdrag av Elforsk och 
representerar ett angreppssätt som är mer vetenskapligt försvarbart än det som fanns tillgängligt vid 
tiden för arbetet med Klimat- och sårbarhetsutredningen. En annan orsak är att såväl den svenska som 
den internationella klimatforskningen utvecklat och tillgängliggjort ett stort antal nya och mer 
detaljerade klimatscenarier, som har kunnat användas i beräkningar av Vänerns vattenstånd och 
flöden.  

Nya vindanalyser visar att det är rimligt att anpassa beräkningen av vindeffekten på Vänern till kraft- 
och gruvindustrins existerande riktlinjer för flödesdimensionering. Det innebär i praktiken en 
sänkning av den dimensionerande vindhastigheten från 25 till 20 m/s och att beräkningen sker 
individuellt för varje ort runt Vänern. Eftersom klimatmodellerna inte ger någon riktig tydlig bild av 
ett förändrat vindklimat finns det för närvarande ingen möjlighet att ta hänsyn till detta i 
beräkningarna. Detta kan komma att behöva studeras vidare i framtiden liksom den temporära 
vinduppstuvningen.  

Eftersom Vänern har en så stor yta innebär den lokala förhöjningen på grund av vind ett betydande 
tillägg till de beräknade dimensionerande nivåerna, speciellt om man beaktar den kortvariga effekten. 
Samtidigt är detta ett område som är ganska ofullständigt utrett. Det finnas därför anledning 
genomföra fördjupade studier av just denna effekt, förslagsvis med en dynamisk beräkningsmodell.  

Ytterligare en bidragande orsak till att beräkningarna nu är lägre är att en ny regleringsstrategi 
tillämpas vid beräkningen av den dimensionerande nivån. Det är dock svårt att kvantifiera denna 
effekt fullt ut eftersom effekten av de hydrologiska prognoser som styr beslutet om tappning inte 
kunnat medräknas. Av de diskussioner som förts med Vattenfall har framkommit att det kan röra sig 
om en ytterligare sänkning av de beräknade högsta nivåerna med någon decimeter om effekten de 
hydrologiska prognoserna beaktas.  

Ytterligare en svårighet vid bedömningen av effekten av den nya regleringsstrategin är att 
rekonstruera den strategi som Vattenfall tillämpat innan överenskommelsen hösten 2008. Detta gör att 
det beräknade dimensionerade värdet avseende förhållandena före hösten 2008 är mycket osäkert. 
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En svaghet i de föreliggande beräkningarna är att urvalet av klimatscenarier inte är särskilt 
systematiskt. Beräkningarna bygger helt enkelt på scenarier som funnits någorlunda lättillgängliga 
från forskarsamhället. Just urvalet av klimatscenarier är en viktig faktor som Kommittén för 
dimensionerande flöden för dammar i ett klimatförändringsperspektiv kommer att ägna stor 
uppmärksamhet åt under nästa år. Kommittén, som tillsats i samarbete mellan Svenska Kraftnät, 
vattenkraftindustrin, gruvindustrin och SMHI, förväntas komma med sina rekommendationer under 
2011. Detta kommer att få betydelse för bedömningarna av Vänerns säkerhet i ett förändrat klimat. 

Ett gemensamt drag i de klimatberäkningar som genomförts är att vintertillrinningen efter hand 
förväntas öka på bekostnad av tillrinningen under vår och sommar. Detta leder till situationer som mer 
kommer att likna den som inträffade 2000/2001. Det kommer att bli allt vanligare med höga nivåer 
vintertid med därmed sammanhängande höga tappningar i älven. Vidare kommer det att bli allt 
vanligare med låga sommarnivåer, som på sikt kan leda till att vattenhushållningsbestämmelserna 
måste justeras för att upprätthålla acceptabla nivåer i Vänern under torra somrar. 

I föreliggande underlag finns exempel på effekterna av en ökad tappningskapacitet i älven och en 
eventuell justering av vattenhushållningsbestämmelserna. Dessa skall för närvarande enbart ses som 
exempel. Under 2011 väntas SGIs kartläggning av stabilitetsförhållandena i Göta älvdalen ge ny 
information om tappningskapacitet och risker, något som kan komma att ligga till grund för nya 
beräkningar av de framtida nivåerna. 

På lång sikt kan ett stigande världshav komma att försvåra möjligheterna att avtappa Vänern på grund 
av de översvämningsproblem som kan uppstå nedströms Lilla Edet vid höga flöden och höga nivåer i 
havet. Denna effekt har inte medräknats i det nu redovisade materialet. Baserat på de senast 
tillgängliga bedömningarna av framtidens havsnivåer, och med kompensation för landhöjningen, 
väntas ökade problem av detta slag som tidigast börja märkas någon gång framemot mitten av 
innevarande århundrade. Mer om detta finns beskrivet i SMHIs underlag till SGIs kartläggning av 
stabilitetsförhållandena i Göta älvdalen (Bergström m.fl., 2010). 

Sedan hösten 2008 tillämpar Vattenfall på försök en ny strategi för Vänerns reglering för att minska 
översvämningsriskerna. När tappningsmöjligheterna i älven klarlagts kan det finnas anledning att 
utveckla denna strategi ytterligare. 

12 Samlad bedömning rörande Vänerns nivåer  

Med tanke på att det pågår ett omfattande utredningsarbete både rörande anpassning av riktlinjerna för 
dimensionerande flöden och stabilitetsförhållandena i Göta älvdalen är det nödvändigt att betrakta 
slutsatserna från föreliggande studie som preliminära. Ett osäkert moment är huruvida den möjliga 
maximala tappningen de framtida klimatanalyserna kan komma att ändras. Till detta tillkommer att 
den nya tappningsstrategi som tillämpas sedan hösten 2008 kan komma att omprövas när effekterna 
inklusive miljöpåverkan analyserats fullt ut. Till sist bör tilläggas att den beräknade klimateffekten 
enbart avser en 30-års period i mitten och en i slutet av detta århundrade. Ändringarna kan bli större 
efter denna period. 

Med ovanstående reservationer görs följande bedömningar rörande framtida dimensionerande nivåer 
för Vänern: 

Dimensionerande nivå 

• Den dimensionerande nivå för Vänern utan hänsyn tagen till vind och klimatförändring har 
beräknats till 46,08 m (RH00) med den regleringsstrategi som tillämpas sedan hösten 2008. 
Värdet blir 46,16 om tidigare tappningspraxis tillämpas. 

I detta avseende bör resultaten av utvärderingen av den tappningsstrategi som tillämpas sedan hösten 
2008 beaktas, liksom SGIs kartläggning av stabilitetsförhållandena i Göta älvdalen. Den senare väntas 
föreligga mot slutet av 2011. 
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• Effekten av de hydrologiska prognoser som styr den nya tappningsstrategin kan uppskattas till 
ytterligare någon decimeters sänkning. Det kan övervägas om denna effekt skall medräknas 
eller ej. 

• Det dimensionerande vindpåslaget på vattennivåerna är individuellt för olika platser och kan 
hämtas från figur 3.1. Värdet bör ökas med minst 50% för att ta hänsyn till temporära 
effekter. 

Dessa två steg ger en säkerhet som ungefär motsvarar flödesdimensioneringsklass I enligt riktlinjerna 
för dimensionerande flöden för dammanläggningar (Svensk Energi m.fl., 2007). 

• Effekten av ett förändrat klimat bör tills vidare beaktas genom ett tillägg på 20-40 cm på den 
dimensionerande nivån (figur 8.3). Detta avser förhållandena mot slutet av detta århundrade. 

I detta avseende bör de kommande rekommendationerna från Kommittén för dimensionerande flöden i 
ett klimatperspektiv rörande val av klimatscenarier och hantering av deras spridning beaktas. Dessa 
rekommendationer väntas föreligga under 2011. 

100-årsnivå 

Beträffande 100-årsnivåerna så är det rimligt att beräkna den på följande sätt:  

• Utgå från dagens 100-årsnivå under reglerad tid som enligt tidigare beräkningar ligger på 
nivån 45,58 (RH00). 

I detta avseende bör resultaten av utvärderingen av den tappningsstrategi som tillämpas sedan hösten 
2008 beaktas liksom SGIs kartläggning av stabilitetsförhållandena i Göta älvdalen. Den senare väntas 
föreligga mot slutet av 2011. Om den nya tappningsstrategin bibehålls blir 100-årsnivån lägre. 

• För att ta hänsyn till effekten av den nya tappningsstrategin kan ytterligare en minskning av 
100-årsnivån med två till tre decimeter övervägas.  

• Det dimensionerande vindpåslaget på vattennivåerna är individuellt för olika platser och kan 
hämtas från figur 3.1. Värdet bör ökas med minst 50% för att ta hänsyn till temporära 
effekter. 

Dessa två steg ger en säkerhet som ungefär motsvarar flödesdimensioneringsklass II enligt riktlinjerna 
för dimensionerande flöden för dammanläggningar (Svensk Energi m.fl., 2007). 

• Effekten av ett förändrat klimat bör tills vidare beaktas genom ett tillägg på 20 cm på  
100-årsnivån. Detta avser förhållandena mot slutet av detta århundrade. 

I detta avseende bör de kommande rekommendationerna från Kommittén för dimensionerande flöden i 
ett klimatperspektiv rörande val av klimatscenarier och hantering av deras spridning beaktas. Dessa 
rekommendationer väntas föreligga under 2011. 

13 Fortsatta studier av Vänerns nivåer 

Föreliggande fördjupade analys av Vänerns översvämningsrisker är baserad på material som var 
tillgängligt när rapporten skrevs i december 2010. Samtidigt pågår ett par studier som väntas bli klara 
under 2011 och som kan komma att påverka bedömningen av Vänerns framtida nivåer. 

Statens geotekniska institut, SGI, beräknas blir klart med sitt regeringsuppdrag att klarlägga 
stabilitetsförhållandena i Göta älvdalen med hänsyn tagen till klimatförändringar. Det betyder att 
underlaget för bedömningar av Göta älvs förmåga att klara stora flöden kommer att förbättras 
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avsevärt. Detta kan komma att påverka möjliga tappningar och därmed beräkningarna av de 
dimensionerande nivåerna för Vänern.  
 
Inom Kommittén för dimensionerande flöden för dammar i ett klimatförändringsperspektiv, som 
består av ledamöter från Svenska Kraftnät, vattenkraftindustrin, gruvindustrin och SMHI, utarbetas 
för närvarande en vägledning för hur klimatfrågan skall beaktas vid dimensioneringsberäkningar för 
industrins dammar. Vägledningen beräknas vara klar under 2011 och kan få stor betydelse för 
beräkningarna för Vänern, speciellt vad avser valet av klimatscenarier. 
 
I samverkan med berörda kommuner, berörda industrier, länsstyrelserna i Värmlands och Västra 
Götalands län samt kustbevakningen kommer SMHI att under 2011sätta upp en hydrodynamisk 
modell för Vänern avsedd för spridningsberäkningar. Denna väntas även kunna utnyttjas för mer 
detaljerade studier av vindens effekter på vattennivåerna längs stränderna.  
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