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1 Förord 
 

Som avslutning på Brandingenjörsutbildningen ska ett examensarbete på 15 hp genomföras. Jag har 

gjort mitt på Skellefteå Kraft AB, med inriktning på dammsäkerhet och drivgods vid höga flöden. Min 

förhoppning är att arbetet ska kunna hjälpa Skellefteå Kraft AB med utvecklingen av metoder för 

hantering av drivgods. 

Jag skulle vilja tacka alla de som hjälpt till och bidragit med information till arbetet, jag skulle vilja 

rikta ett speciellt tack till mina handledare på Skellefteå kraft, Viktor Carlsson och Martin Johansson, 

samt min handledare vid Luleå Tekniska Universitet, Mats Danielsson.  

 

Skellefteå, september 2011 

Johan Marklund 
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2 Sammanfattning 
 

Under extrema flödessituationer ökar erosionen längs stränderna, vilket genom ras och skred leder till 

att drivgods hamnar i älven. Det finns en mängd förebyggande åtgärder för att minska risken med 

drivgods. Det kan vara allt från att ta bort träd i känsliga områden, till att sätta upp länsar som styr 

undan drivgodset.  

För att ta reda på hur mycket tänkbart drivgods som finns har därför en inventering gjorts för Granfors 

och Krångfors magasinen. Eftersom det tidigare inte genomförts något liknande arbete så har först 

metoder för arbetets olika delar tagits fram.  

 Metod för Inventering  

 Metod för Beräkning av mängden drivgods 

 Metod för Riskanalys 

För att bättre förstå hur man ska sätta in lämpliga åtgärdsförslag har även en kortare studie av hur 

drivgods beter sig vid höga flöden genomförts, samt hur olika typer av länsar och skyddsvisir 

fungerar.  

Resultatet från inventeringen och riskanalysen visade att det kommer en relativt stor mängd drivgods 

till båda anläggningarna. Detta leder till att dammarna förmodligen inte kommer att klara av den 

mängden drivgods utan att särskilda åtgärder vidtas. 

Det som rekommenderas för de båda magasinen är att rensa upp magasinen på både löst drivgods och 

träd närmast strandkanten. En annan åtgärd som föreslås är att sätta ut länsar för att styra drivgodset 

antingen till en uppsamlingsplats uppströms dammarna, eller styra drivgodset med hjälp av länsar 

genom sektorluckan i Granfors. Detta för att tas omhand nedströms, antigen i Krångfors, alternativt 

flotta även genom sektorluckan i Krångfors för att då tas omhand med länsar i Selsforsen.  
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3 Abstract 
 

During high floods the erosion along the shoreline will increase, which can lead to floating debris 

ending up in the river and the spillways will be clogged. There are a variety of preventive measures 

that can be taken to reduce the risk of floating debris. It can be anything from removing trees in 

sensitive areas, to set up booms that control the debris.  

To find out how much potential debris there are, an inventory has been made for the Granfors and 

Krångfors reservoirs. Since no similar work has been made, different methods had to be worked out 

for the different parts of the project.  

• Method of Inventory  

• Method of Calculating the amount of debris 

• Method for Risk Analysis  

To better understand how to apply the appropriate preventive measures, a short-term study of how 

debris behaves at high flows, and how different types of booms and protective visors work have been 

made.  

The results of the inventory and risk analysis showed that there is a possibility for a relatively large 

amount of debris for both facilities implying to a probability that the facilities will not be able to cope 

with the amount of debris without any preventive action is taken.  

The recommendation for both reservoirs is a cleanup of the debris and deployment of diversion 

booms. The booms should be placed either in front of the hydroelectric plants and divert the debris 

onto land, or deflect the debris by the spillway in Granfors, and then be taken care of, either in 

Krångfors or deflected by Krångfors, and taken care of in Selsforsen.  
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4 Inledning 

4.1 Bakgrund 
Drivgods har inte varit något problem i Sverige under normala flöden, men med tanke på den senaste 

tidens klimatförändringar, samt risken för extrema flödessituationer har ämnet aktualiserats. 

Under extrema flödessituationer ökar erosionen längs stränderna, vilket genom ras och skred leder till 

att drivgods hamnar i älven. Exempel på sådant drivgods kan vara träd, buskar, bryggor och även 

husvagnar. 

Det som kan hända om stora mängder drivgods hamnar i älven, är att dammens utskovsluckor täpps 

igen. Detta leder till att dammens avbördningsförmåga minskar och vattennivån höjs och om 

vattennivån höjs över en kritisk gräns kan dammen gå till brott. Detta är särskilt känsligt för jord- och 

fyllningsdammar. 

Det finns en mängd förebyggande åtgärder att tillgå för att minska risken med drivgods. Det kan vara 

allt från att ta bort träd i känsliga områden till att sätta upp länsar som styr undan drivgodset. Det finns 

dock nackdelar med dessa åtgärder och för att kunna sätta in rätt åtgärder måste en inventering av 

förväntad mängd och typ av drivgods vid extrema flöden göras.  

4.1.1 Historiska händelser 

År 1789 vid Storforsen i Glomma, Norge, finns ögonvittnesskildringar om att det i älven flöt både 

djur, hus och träd. Det sades att det flöt så mycket att det såg ut som en flytande skog, och året därefter 

var vattnet fortfarande inte rent i sjön nedanför.
1
 

Det finns även händelser närmare i tiden. I slutet av augusti 1997 drabbade ett våldsamt åskoväder 

Fulufjället, Älvdalens kommun. Den högst uppmätta nederbörden på en SMHI-station under ett dygn 

vid detta tillfälle blev 130,7 mm för Storbron vid södra delen av Furufjället.  

Flödet i Fuluälven ökade från 10 m
3
/s dagen innan till 317 m

3
/s. Normal vattenföring vid denna tid är 

17 m
3
/s, i och med den stora skillnaden av flödet i älven så ledde det till erosion av stränderna. Totalt 

uppskattades att runt 10 000 m
3
 träd däribland en hel del stora träd på 20-30 m fälldes och drev iväg. 

Som tur var skedde detta i en oreglerad älv, om det däremot hade skett i en reglerad älv skulle 

konsekvenserna kunna bli katastrofala.
2, 3

 

4.1.2 Skellefteälven 

Längs den ca 40 mil långa Skellefteälven finns 15 kraftstationer och fyra regleringsmagasin. 

Kraftstationerna ägs av tre olika företag Vattenfall, Skellefteå Kraft och Statkraft. Av de 15 stationerna 

så ägs 11 stycken av Skellefteå Kraft. 

I Skellefteälven finns också Skellefteälvens Vattenregleringsföretag (SVF). SVF:s uppgift är att se till 

att regleringarna sköts och utnyttjas på bästa sätt så att alla ägare i älven kan utnyttja sina 

kraftanläggningar optimalt. 

                                                      
1
 Elkforsk 

2
 SMHI 

3
 Energi Nyheter 



2 

 

Den totala årsmedelproduktionen för älven är ca 4,2 Twh vilket utgör ca 6,5 % av Sveriges totala 

vattenkraftproduktion.
4
 

4.2 Syfte 
Syftet med projektet var att för Skellefteå Kraft AB ta fram en metod för inventering av drivgods och 

att göra en inventering av drivgodset på en sträcka av Skellefteälven mellan Finnfors och Krångfors, 

detta innebär att ta fram förväntad mängd och typ av drivgods vid olika flödessituationer. Dessutom 

tillkommer riskanalys och åtgärdsförslag för de båda anläggningarna Granfors och Krångfors. 

4.3 Avgränsningar 
 Inventeringen gjordes endast ovan mark längst älven och ev. biflöden, sjunktimmer studeras 

inte. 

 Inventeringen gjordes endast på de två ovan angivna anläggningarna. 

 Riskanalys genomförs uteslutande med fokus på drivgods. 

  

                                                      
4
 Skellefteälvens vattenregleringsföretag 
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5 Teori* 

5.1 Drivgods vid höga flöden 
Drivgods är det som kommer flytande i älven, vilket kan vara alltifrån träd till båtar och bryggor. I 

Skellefteälven och övriga norrländska älvar handlar det dock mestadels om träd och då främst barrträd, 

även om det är på vissa ställen finns mycket lövträd närmast vattnet. Drivgodset kommer främst från 

träd som står närmast vattnet eller träd på branta sluttningar. Även gamla spillfåror och biflöden kan 

vara en stor producent av drivgods. På vissa stället kan också flyttorv vara ett problem. 

Kraftigt regnfall kan orsaka skred i branta partier, branter med en 28-45 graders vinkel bedöms som 

riskområden beroende på jordtyp. Sand har lägre rasvinkel(28   – 35   ) medan t.ex. grus har högre(30   – 

37   ).5  

Höga flöden kan orsaka erosion längs stränderna. Genom nötning av strandkanten, undermineras 

trädens rotsystem. Vilket till slut leder till att träden hamnar i älven. 

Förståelsen för hur träd beter sig i älven är av stor betydelse för hur man ska utforma åtgärder. Träd 

som kommer ett och ett till ett enda öppet utskov passeras i princip varje gång.
6
 Dels på grund av att 

det kommer ett och ett, dels för att ett utskov skapar större strömningskrafter på trädet vilket gör att 

trädet styrs mot utskovet. Träd som har fastnat i varandra och bildat bröten har däremot svårare att 

passera utskoven.  

Rasar ett stort område ner i älven så är risken stor att träden kommer att fastna i varandra. Om träden 

istället kommer från ett erosionsområde, där de hamnar i älven en i taget så kommer träden 

förmodligen också till utskovet en i taget. De faktorer som styr om träd ska fastnar i varandra är 

troligtvis hur många träd som kommet per tidsenhet, sträckan de färdas samt hur mycket grenar som 

finns på träden. 

 

Figur 1 Sannolikheten för drivgods att fastna beroende på L/W, där L är trädets längd och W 

utskovets bredd  

                                                      
* Om inte annat anges så är bilderna i rapporten antingen tagna ute på anläggningarna eller ur ett 

forskningsprojekt från CEATI International (Center for Energy Advancement through Technological 

Innovation), som heter Debris management in spillways and waterways during floods. 

5
 Statens Geotekniska Institut 

6
 CEATI International, part 4 
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Trädens densitet har även det en betydelse vid passage av utskov, tyngre träd sjunker vid ett lägre 

flöde vilket kan leda till en minskning i avbördningsförmågan, samtidigt som lättare träd flyter bättre. 

Den kritiska hastigheten är den flödeshastighet vid vilket ett träd sjunker under ett annat träd eller 

bråte, vid en viss densitet.  

 

Figur 2 Kritiska hastigheten för ett träd 2,5 m i diameter (testet är utfört i skala 1:20) 

Träds densitet 

Densiteten på ett träd beror på typ av träd, fuktkvot och var trädet vuxit. Ett träd växer saktare längre 

norrut och har därför en högre densitet. Träd har dessutom högre densitet på sommaren medan de 

växer. 

Ungefärlig rådensitet vikt i kg/kubikmeter fast (m
3
f pb) är, för gran 750, för furu 800 och björk 800-

900. Har trädet legat i vatten en längre tid är vikten betydligt högre.
7
 

5.2 Risk 
En risk är produkten av sannolikheten och konsekvensen. Vill man minska risken så kan man alltså 

välja att göra något åt antingen sannolikheten, konsekvensen eller båda.  

Både Granfors och Krångfors som studeras i detta projekt är så kallade konsekvensklass 1A dammar. 

Det är dammar som skulle orsaka störst skada vid ett dammbrott. Enligt RIDAS (kraftföretagens 

riktlinjer för dammsäkerhet), så är klass 1A dammar sådana som utgör en ”uppenbar risk för förlust av 

människoliv”. 

Enligt en undersökning som ICOLD (International Commission on Large Dams) gjort baserat på 

14700 dammar fram till 1983 så har 0,7 % av dessa rasat. För fyllningsdammar är siffran något högre, 

runt 0,8 %. Den största delen av dessa ca 65 %, gick till brott under de första åren, varav 40 % vid 

första dämningen.
8
 Fastän sannolikheten för dammbrott är relativt låg så är konsekvensen av ett sådant 

mycket högt, vilket innebär att den totala risken för dammbrott blir hög. 

  

                                                      
7
 Skogssverige 

8
 Handbok för riskanalys 
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5.3 Lagar, Förordningar och Riktlinjer 
 

Det finns ingen särskild lag i Sverige gällande dammsäkerhet, utan dammsäkerheten styrs av 

Miljöbalken (MB) och Lagen om skydd mot olyckor (LSO). 

Enligt miljöbalken är varje dammägare strikt ansvarig för de skador som uppkommer i händelse av ett 

dammbrott. Lagen om skydd mot olyckor säger att verksamhetsutövaren ska hindra och begränsa 

skador för att kunna garantera säkerheten på anläggningen. Det framgår dock inte i detalj hur detta ska 

uppnås, från varken lagar, förordningar eller föreskrifter. 

Flödeskommitténs riktlinjer 

För dammar som är klassade som flödesdimensioneringsklass 1 gäller: 

Kapitel 4: ”Dammanläggningen ska, utan allvarlig skada på dammanläggningen, kunna motstå och 

framsläppa ett dimensionerande flöde”
9
  

Flödeskommitténs beräkningar av avbördningsförmågan tar dock inte hänsyn till en minskning i 

avbördningsförmåga på grund av drivgods. 

RIDAS 

Står för Riktlinjer för Dammsäkerhet. Kraftföretagen i Sverige har på eget initiativ utarbetat riktlinjer 

för dammsäkerhetsarbete. Den första utgåvan kom ut 1997 och en reviderad version kom 2008. 

RIDAS säger ingenting om hur system för omhändertagande eller beräkning av drivgods skall ske. 

Däremot sägs att drivgods kan skapa stora problem i avbördningsförmågan. 

7.4.3.1: ”För att avbördningssystemet skall fylla sin funktion måste krav ställas både på 

anordningarnas avbördningskapacitet och tillförlitlighet. Vid en utvärdering av kapacitet och 

tillförlitlighet skall förhållanden som kan misstänkas påverka avbördningssystem beaktas.”
10

 

Exempel på sådant kan vara igensättning av utskov pga. drivgods. 

  

                                                      
9
 Riktlinjer för bestämning av dimensionerande flöde för dammanläggningar 

10
 PM Drivgods 
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5.4 Möjliga åtgärder 
 

I detta kapitel beskrivs de åtgärdsförslag som finns att sätta in, samt teorin bakom dessa. I kapitlet 

Aktuella åtgärdsförslag beskrivs sedan de åtgärder som rekommenderas för anläggningarna Granfors 

och Krångfors. 

Länsar
11

 

Länsar är till för att samla upp eller styra undan drivgods som kommer flytande i älven. Det finns en 

uppsjö av olika typer av länsar som alla har lite olika egenskaper, det här avsnittet är därför till för att 

ge en överskådlig bild av de olika huvudtyperna av länsar och vad man bör tänka på vid utplacering. 

Länsar kan delas in i två huvudtyper: styrlänsar och uppsamlingslänsar. 

 Styrlänsar 

- Styr drivgodset t.ex. mot stranden och uppsamlingsplats. 

- Håller bättre än uppsamlingslänsar, inte lika hög belastning. 

- Har ofta plastsidor för att drivgodset ska glida lättare. 

Uppsamlingslänsar 

- Fångar upp allt. 

- Vanligaste typen av länsar. 

- Vissa typer sjunker och släpper igenom om belastningen blir för stor. 

- Kan stoppa upp väldiga mängder vilket om de skulle brista kan leda till stora konsekvenser, kräver 

att man tar hand om drivgodset på ett bra sätt. Detta krävs även för styrlänsar. 

Det finns även gemensamma is- och drivgodslänsar, ofta i form av stål pontoner som är kopplade till 

undervattenskablar. Islänsarna är designade för att släppa igenom isen om lasten blir för stor, de 

sjunker och låter isen passera över istället för att de ska gå sönder. 

En intressant variant är den så kallade, Cumberland Trash Gate, vilken samlar upp allt som kommer in 

i den. Den består av en järngrind och sträcker sig upp en bit i vattnet, den kan även kompletteras med 

länsar så att man kan fånga upp allt som kommer i älven. På grund av den gjutna rampen blir det också 

relativt enkelt att transportera bort drivgodset.  

 

Figur 3 Cumberland Trash Gate 

Installation av länsar 

Det finns i praktiken två sätt att sätta ut länsar, där det ena är den så kallade ”end-to-end” metoden där 

man helt enkelt spänner upp länsen mellan vardera sidan av älven. Denna metod är vara vanligare för 

styrlänsar, även om den också förekommer med uppsamlingslänsar. 

                                                      
11

 CEATI International, part 2 
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 Det andra alternativet är att med hjälp av undervattenkablar och ankare koppla ihop länsar. 

Fördelen med den andra metoden är att om en lina brister så går inte hela länsen sönder (den risken 

finns däremot med det första alternativet.) Det gör också länsen mer flexibel vilket gör att den klarar 

dynamiska laster bättre. Metoden är vanligare för uppsamlings länsar men kan även användas för 

styrlänsar, det beror på hur man vill styra drivgodset. 

 

 Figur 5 Sammankopplat med flera ankare på botten 

Material val för länsar 

Stålpontoner används ofta i områden som utsätts för hög belastning av drivgods, is och starka 

strömmar.  

Timmerstockar, användes mycket förr i tiden men användningen av dessa har minskat. De används 

dock fortfarande både för is och för drivgods. Nackdelarna med trä är att de inte håller lika länge eller 

lika bra som stål, samt att efter ett tag så tappar de sin flytförmåga då de blir vattenmättade. 

Länsar av plast, är oftast säsongsbundna och dessa tas därför oftast upp på vintern och fungerar mest 

som skyddsbommar. Längre söderut där is inte är ett problem kan däremot plastlänsar vara i året om, 

för att användas som drivgodsskydd. 

Det finns även andra specialdesignande länsar. Ett exempel är American Electric Power´s London Log 

debris booms, som består av dubbla stålpontoner och en brygga som underlättar arbete med länsarna. 

 

Figur 6 American Electric Power´s London Log debris booms 

Figur 4 End-to-End metoden 
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Orsaker till att länsar går sönder 

Mindre allvarliga fel 

- Vanligt slitage, nötning och allmän försämring så länge man sköter underhållet av länsarna. Om detta 

inte sker kan det leda till mer omfattande skador. 

- Att en ponton går sönder, länsen kan fortfarande hålla borta den största mängden drivgods, så länge 

man sköter underhållet och reparationer.  

Allvarligt fel 

- Länsen sjunker under vattnet och tappar då sin förmåga att stoppa drivgods.  Det beror ofta på högt 

flöde eller stora vågor. I och med den kontinuerliga rörelsen av vågorna så slits länsen också mer. 

Detta skulle även kunna bero på för tätt isatta pontoner vilket skapar en typ av vägg som pressar ner 

länsen under ytan. 

Mycket allvarligt fel 

- Total kollaps av länsen, ankarlinan går av eller kätting brister.  

- Tappar förmåga att fånga eller avleda drivgods, kan bero på felplacering  

Total kollaps av länsar är inte vanligt, det vanligaste felet för en läns är en skadad ponton eller vanligt 

slitage. 

Vad går sönder? 

Länsarnas delar utsätts hela tiden för slitage och nötningar, framförallt från vågornas rörelser. De delar 

som utsätts mest för detta är kättingarna, kablarna och pontonerna. Stålpontoner utsätts för korrosion, 

kättingarna utsätts för nötningar samt korrosion och vajrarna utsätts för slitage och nötning. Ett särskilt 

problem som enbart berör vajrar är att de tvinnas upp, detta beror på pontonerna snurrar i olika 

hastighet i älven . Detta problem skulle kunna avhjälpas om man satte in roterande fästen, vilket skulle 

möjliggöra att varje ponton roterar fritt, vilket i sin tur skulle minska slitningarna på fästen och 

kättingar. 

Kättingar och kablar samt oskyddade stålpontoner har en livslängd på omkring 10 år.  

Röjning 

Röjning längs strandkanten är ett effektivt sätt att minska mängden drivgods som kan komma vid ett 

högt flöde. Nackdelen med röjning är att man genom röjning också gör jorden mer instabil genom att 

man tar bort träden och med detta även rötterna, som binder samman jorden. Detta kan i sin tur leda 

till att marken eroderas bort och skred lättare uppstår. Ett sätt att lösa detta är att istället rensa upp 

stränderna på allt dött, röja bort en del av de träd som hänger in över vattnet, och ta bort de riktigt 

stora träden, eftersom stora träd lättare fastnar i utskoven.  

Stamkvistning 

En metod för att minska trädens tendens att bilda bröten kan vara att stamkvista träden inom de 

översvämmade områdena. I och med detta minskar man trädens tendens att bilda bröten, samtidigt 

som man inte tar bort trädens armerande effekter på jorden.  

Erosionsskydd och rasskydd 

Erosion av stränder kan vara ett stort problem. Vid höga flöden och/eller kraftig nederbörd finns 

framförallt risken att stora stycken av strandkanten faller ner i vattnet. 
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Det finns olika sätt att minska sannolikheten för att detta ska inträffa, t.ex. kan man: 

 Plantera växter, gräs och liknande där slänterna inte är så branta, 

 I brantare slänter vidta kraftfullare åtgärder i form av sten eller betong som erosionsskydd. 

Ombyggnad av anläggning 

Att bygga om anläggningen genom att t.ex. utforma utskoven på annat sätt kan vara en metod att 

hantera drivgodsproblematiken. Här är breddning av utskoven är det mest effektiva sättet att minska 

problemen med drivgods. 

Sannolikt är även en nedåtgående sektorlucka bättre ur avbördningssynpunkt när det gäller drivgods, 

då drivgodset redan från början kan avbördas nedströms. 

Även överflödeströsklar (overflow flood gates) kan vara ett alternativ på vissa platser, för att på så sätt 

hindra en överdämning. 

Brobanans placering är även den av största vikt när det gäller drivgodsfrågan. Om brobanan ligger för 

nära utskovet skulle en sådan placering kunna leda till att drivgods fastnar mellan brobanan och 

utskovet, vilket i sin tur skulle kunna leda till att mer drivgods samlas. 

 

Figur 7 Bild på utskov och brobana i Krångfors 
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Figur 8 Bild på utskov och brobana i Granfors 

 

Skyddsvisir 

Försök har genomförts där man har testat ett cirkulärt samt ett parallellt skydd visir, se Figur 9 och 

Figur 10. 

 

Figur 9 Cirkulärt visir
12

 

                                                      
12

 Handling reservoir floating debris for safe spillway discharge of extreme floods 
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Figur 10 Parallellt visir
13

 

Tanken med dessa skydd är att de ska skydda utskoven från att täppas igen och därigenom bevara 

avbördningsförmågan genom att drivgodset lyfts upp på skydden.  De båda skydden visade sig bevara 

avbördningsförmågan i princip lika bra. Det blev endast en minskning på 2-3 procent av 

avbördningsförmågan med visir, jämfört med 27 procent utan något skydd. 

Det är vattnet som ska trycka upp drivgodset på visiren och ur vattnet och därför är vinkeln på visiren 

av stor betydelse. Om det är för stor vinkel kommer drivgodset att tryckas ner under ytan vilket gör att 

vattenytan stiger. 

 

Figur 11 Skiss över de olika parametrarna vid ett utskov  

                                                      
13

 Handling reservoir floating debris for safe spillway discharge of extreme floods 



12 

 

Enligt ett test från Borga år 2007 klarar en vinkel på 20 grader att lyfta upp drivgodset ovan ytan, utan 

att någon ökning av vattennivån sker.   

Med en vinkel på 35 grader bildas en blockad av flera lager som sträcker sig lika mycket upp som ner, 

med ökning av vattennivån på 3 cm i modellförsöket, skala 1:20.  

Med 45 graders lutning så kommer den största delen av drivgodset att hamna under vattnet med en 

ökning av vattennivån på 6 cm i modellförsöket. I dessa test var H/W = 0,85 och P/H = 0,1.
14

 

Tester har även genomförts vid Obernach, 2008 

 

Figur 12 Ökning av H för olika P/H och densitet, utan visir (skala 1:20 Obernach, 2008) 

 

 

Figur 13 Ökning av H för olika P/H och densitet, med visir 30 grader (skala 1:20 Obernach, 

2008) 
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I Krångfors är parametern P/H mellan 4 och 5, och i Granfors ca 3,4, samtidigt som den största delen 

av drivgodset består av tall med en densitet på runt 800 kg/m
3
. Man kan tänka sig att det i både 

Krångfors och Granfors hade varit lämpligt att sätta in skyddsvisir som åtgärd. 

Nackdelar med skyddsvisir är att försöken inte testats i full skala och det finns heller inga utarbetade 

effektiva sätt att ta hand om drivgodset som hamnar på visiren. 

Förmodligen krävs någon typ av kran som kan röra sig i sidled mellan utskoven, samt någon 

uppsamlingsplats vid sidan av dammen för avlastning och borttransport. 

  



14 

 

5.4.1 Utrustning och Beredskap 

För att på bästa sätt hantera akuta situationer, såsom drivgods vid höga flöden, så krävs en god och i 

förväg uppgjord beredskapsplan. Detta för att i en akut situation kunna sätta in rätt åtgärder snabbt och 

enkelt. Det finns både beredskapsplaner för varje anläggning, samt särskilda åtgärdsplaner för 

omhändertagande av drivgods. Det här kapitlet blir en översikt av de praktiska åtgärdsförslagen man 

skulle kunna sätta in. 

Utrustning 

Det bör finnas ett grundutbud av utrustning och redskap på varje anläggning. Då det endast tar 28 

respektive 33 minuter för vattenytan att stiga från DG till den kritiska gränsen för Granfors respektive 

Krångfors. Detta för ett dimensionerande flöde och utan avbördning. Se Fel! Hittar inte 

eferenskälla. och Fel! Hittar inte referenskälla. nedan. 

Förslag på den utrustning som bör finnas: 

 Motorsåg 

 Sprängklämma 

 Järnspett 

 Yxa 

 Handsåg 

 Grensåg 

 Vinsch 

 Nät 

 Lyftkrokar 

 Båt och båthake 

 Lyftblock, för att lyfta upp drivgods 

Svårigheter kan dock finnas att komma nära 

utskovet för att utföra arbete. Därför är det av 

särskild vikt med utrustning som kan användas 

på ett visst avstånd, såsom sprängklämma och 

grensåg. Detta är även ett bra alternativ med tanke 

på personsäkerheten. 

 

Sprängklämma
15

 

Sprängning kan många gånger vara ett enkelt och säkert sätt att få loss 

träd som fastnat i utskoven. Man kan då använda en sprängklämma, som 

är gjord av plywood i vilket man placerar en kraftig pentylstubin. Detta 

fästes på en upp till nio meter stång, med vilken man placerar klämman 

runt de träd man vill spränga. Explosionen ska man sedan utföra på upp 

till 50 meters avstånd.  

Sprängklämman kan vara ett alternativ till att använda motorsåg.  
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 Ny Teknik 

Figur 15 Sprängklämma 

Figur 14 Borttagning av drivgods i Maine, USA 
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Övning 

De metoder och den utrustning man använder för att hantera drivgodset bör testas och övas. Även de 

beredskapsplaner som finns bör övas tillsammans med övriga aktörerna. Detta för att i en akutsituation 

så snabbt som möjligt hantera situationen på bästa sätt. 

Just nu drivs ett projekt för Skellefteälven som heter Samordnad Beredskapsplanering, där syftet är att 

utreda vad som händer om en viss damm i älven brister. Projektet drivs av Skellefteälvens 

Vattenregleringsföretag, där kommunerna längs älven är med samt berörda företag och myndigheter. 

Beredskap 

Vid ett högt flöde bör beredskapen för den operativa personalen vara hög, förslagsvis vara på plats vid 

anläggningen. Detta pga. den snabba stigningshastigheten för magasinen. 

Tabell 1 och Tabell 2 beskriver tiden och hastigheten för vattnet att stiga från DG till den 

kritiska gränsen för vardera anläggningen vid olika flöden förutsatt nolltappning, dvs. 

turbinaggregat och utskov helt stängda. 

Tabell 1 Granfors, beräkning av stigningshastigheten förutsätts turbinaggregat och utskov 

helt stängda och vattenståndet vid DG 

Flödessituation Utgår från DG 
+ 123,50 mö.h Flöde m3/s Stigningshastighet m/h 

Tid innan nivån nått + 125,3 
mö.h 

Qutb 240 0,8 2 tim 15 min 

HHQ 700 2,33 46 min  

Qdim 1162 3,87 28 min 

 

Tabell 2 Krångfors, beräkning av stigningshastigheten förutsätts turbinaggregat och utskov 

helt stängda och vattenståndet vid DG 

 

Övervakning 

Kameraövervakning med ett larmsystem för drivgods skulle också kunna vara ett alternativ vid 

hantering av drivgods. Systemet skulle i så fall kunna vara utformat så att när drivgods kommer, 

skickas ett larm tillsammans med bilder av drivgodset vid utskovet, till en mottagare som då får göra 

en bedömning om åtgärder krävs. Konstant kameraövervakning av utskoven är ett alternativ till 

larmsystemet, och finns också idag för de båda anläggningarna.  

  

Flödessituation Utgår från 
DG + 104,83 mö.h Flöde m3/s Stigningshastighet m/h 

Tid innan nivån nått överkant 
Tätkärna +106,63 mö.h 

Qutb 240 0,73 2 timmar 55 minuter 

FLK klass 2 702 2,42 53 minuter 

Qdim 1275 3,86 33 minuter 
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5.5 Hantering av drivgods 
 

Drivgods som fastnat i utskovet 

Om drivgods fastnat i något av utskoven bör det tas bort så fort som möjligt, detta pga. att det dels kan 

skada eller hindra manövreringen av luckorna, dels för att det då lättare bygger på ännu mera drivgods 

framför utskoven.  

Eftersom det sannolikt kommer att vara ett högt flöde medför detta en stor risk i arbetet. Man bör 

därför inte använda båtar, eller klättra ner på stegar framför utskovet, om det inte kan ske med 

fullständig säkerhet. 

Alternativ för borttagning av ytligt fastkilat drivgods vid utskov 

 Fastkilat drivgods kan kapas i mindre delar för att lättare passera utskovet 

 Fastkilat drivgods kan även dras bort med hjälp av vajerspel från brobanan 

 Även båt kan användas för bortdragning av drivgods, förutsatt att det kan ske på ett säkert sätt 

 Skogstraktor eller liknande skulle kunna användas för upptagning av drivgods 

 Flyttorv kan sannolikt slås, kapas eller sprängas sönder till mindre bitar, för att på så sätt 

kunna passera utskoven 

Alternativ för borttagning av djupare fastkilat drivgods vid utskov 

 Om det inte går att få en klar bild av hur drivgodset har fastnat bör en undervattenkamera 

användas 

 Utskovsluckan skulle kunna manövreras upp och ned för att på så sätt få bort drivgodset 

Drivgods som kommer flytande 

Om länsar inte sätts in eller drivgodset missar länsarna och detta upptäcks, innan det når utskovet, bör 

man ta hand om det på bästa möjliga sätt. Det kan vara svårt att ge någon generell metod för hur detta 

bör gå till med tanke på de olika förhållandena som kan uppstå. Det bör dock noteras att om ett träd 

kommer flytande ett och ett till tre öppna utskov, så kommer runt 90 % av dessa att passera utskoven. 

Detta gäller för träd som är två gånger större än utskovet bredd och där förhållandet H/W är ½. 

Förutsatt att båt kan användas med tanke på säkerheten så kan man antingen 

 Med hjälp av nät, rep eller båtshake bogsera drivgodset mot land där det senare kan tas om 

hand av lastmaskin. 

 Kapa drivgodset till mindre delar för att på så sätt lättare passera utskovet, det kan ske med 

hjälp av t.ex. sprängklämma. 

Om båt inte kan användas kan man istället utnyttja utskovsluckorna. Genom att stänga den ena kan 

man öka strömningskraften på den andra och på så sätt minskas sannolikheten att drivgods fastnar med 

upp till hälften.
16
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6 Metod 
Proceduren kan enkelt beskrivas i en serie steg enligt Figur 16. Först genomfördes en inventering, där 

den totala mängden drivgods för varje område och magasin togs fram. Efter detta skapades tre olika 

scenarier över den förväntade mängden drivgods. Därefter genomfördes en riskanalys och en rad 

åtgärdsförslag rekommenderades. 

 

Figur 16 Beskrivning av arbetets gång 

6.1 Metod för inventering 
 

En ungefärlig bedömning av hur områdena ska delas in görs innan inventeringen.  Detta görs på en 

karta som visar vilka områden som täcks av vatten vid ett dimensionerat flöde, arean på dessa områden 

räknas även ut.  

Inventeringen gjordes vid två tillfällen, det första under vårfloden till fots och den andra under 

sommaren med båt. De områden som täcks av vatten börjar på ett, medan de områden som inte täcks 

av vatten börjar på 100, detta för att på ett enkelt sätt tydliggöra vilka områden som inte täcks av 

vatten. 

Första Inventeringen 

En noggrannare indelning av områdena görs under den första inventeringen. Det handlar främst om att 

dela in varje område i delområden för att på så sätt få ett bättre resultat från inventeringen. En mall (se 

Bilaga 1 - Mall Inventering) görs för att lättare föra in värden från inventeringen, det som antecknas 

under inventeringen är följande. 

Virkesförrådet 

För varje område dokumenteras typer av träd. Virkesförrådet bestäms även för varje område 

(m
3
sk/ha). Det görs genom att mäta grundytan samt övre höjd, se mer om det nedan. 

Drivved dokumenteras. Räknar antal träd på en sträcka av 50 m. Drivved delas in i;  

1. Drivved  

2. Drivved >70 cm i omkrets vilket är 18-20,5m 

Riskträd, träd som är större än utskovsluckorna. Räknar antal träd på en sträcka av 50 m. Riskträd 

delas in i; 

1. Riskträd >70 cm i omkrets vilket är 18-20,5m 

2. Riskträd >100 cm i omkrets vilket är 20,5-24,5m 

3. Riskträd >130 cm i omkrets vilket är 23-27m 

Hängande träd ut mot vattnet dokumenteras. Räknar antal träd på en sträcka av 50 m. Hängande träd 

delas in i; 

1. Hängande träd < 70 cm i omkrets vilket är mindre än 18 m 

2. Hängande träd > 70 cm i omkrets vilket är 18-20,5m 

Inventering Beräkningar Scenarier Riskanalys Åtgärdsförslag 
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3. Hängande träd > 100 cm i omkrets vilket är 20,5-24,5m 

4. Hängande träd > 130 cm i omkrets vilket är 23-27m 

Buskar och sly dokumenteras. 

Jordarter 

Olika typer av jordarter dokumenteras för varje område, med bild och skrift 

       

 
Finjordsfraktioner 

 
Grovjordsfraktioner 

 

Sten och 
block 

 0-0,002 0,002-0,06 0,06-2 2-60 60-200 200- mm 

Lera Silt Sand Grus Sten  Block 
 

 
0,02 0,2 20 

    

Rasrisker 

Eventuella rasrisker eller erosionsområden dokumenteras med kamera samt antecknas. För rasvinklar 

se Bilaga 3 - Rasvinklar 

Övrigt 

Här dokumenteras allt övrigt som kan tänkas vara intressant, exempel på det kan vara förfallna lador 

intill strandkanten. 

Andra Inventeringen 

De strandområden som inte täcks av vatten vid ett dimensionerat flöde delas in i områden som är 

lämpliga utifrån kartmaterialet. Vid inventeringen görs mätningar av drivved, hängande träd samt 

riskträd på samma sätt som inventeringen till fots. En kortare beskrivning av området med typ av träd 

samt jordtyp görs även. 

En inspektion av de områden som skulle kunna utgöra en rasrisk, samt områden där erosion har 

förekommit markeras, se Bilaga 7 - Karta ras och erosion. 

Inventering görs även för de områden som inte gick att komma åt till fots pga. för branta sluttningar. 
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6.1.1 Bestämma virkesförrådet på ett område
17

 

Virkesförrådet är en beteckning för hur mycket skog det finns på ett visst område, virkesförrådet anges 

i skogskubikmeter m
3
sk eller som ofta per hektar, m

3
sk/ha. 

Provytor 

Beroende på områdets storlek kommer olika antal provytor göras, men det handla om mellan 1-4 

stycken.  

   

    

 
Figur 17 Antal provytor per hektar 

    
Beräkna grundytan  

Grundytan beräknas med ett relaskop, ett instrument med en 1 cm bred spalt samt ett 50 cm långt 

snöre. Det fungerar så att man ställer sig på en punkt, siktar med relaskopet i brösthöjd (1,3 m) upp på 

träden och vrider sig ett varv runt och räknar alla träd som är bredare än spalten, vartannat gränsfall 

räknas med. Antalet träd man räknat utgör grundytan; om man t.ex. räknat 25 st träd innebär det att 

grundytan är 25 m
2
 per hektar.  

 

     

Figur 18 Relaskop 
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Beräkning av övre höjd  

   

Övre höjden är medelhöjden för de 100 grövsta träden per hektar. Man väljer ut det två grövsta träden 

inom en radie på 10 meter från provpunkten och räkna ut dess höjd. Höjderna summeras och divideras 

med två. 

    

 
Figur 19 Beskrivning av övre höjd 

Det finns flera metoder för att få fram ett träds höjd. Många av dessa metoder använder sig av 

principen rätvinkliga trianglar, men detta kräver också att man kan se hela trädet. Därför valdes istället 

att mäta diametern på de två grövsta träden inom provytan och sedan utifrån en tabell avläsa trädens 

höjd. 

Virkesförråd  

Den totala grundytan och övre höjd för området förs in i programmet för varje område med det 

dominerande trädslaget som tall. Detta för att förenkla processen. Svaret ges sedan i skogskubikmeter 

m³sk/ha. Skogskubikmeter avser trädets volym med bark ovan stubbhöjd, dock inte grenar eller rötter. 

För att sedan räkna ut den totala mängden träd för alla områden, har en förenkling gjorts att stubbe och 

rötter utgör 20 %, samt att grenar och barr utgör 25 % av trädets totala volym. Detta ger i sin tur att 

virkesförrådet måste multipliceras med en faktor på 1,82 för att få fram den verkliga mängden 

drivgods för varje område, som man då får fram i m
3
. 

 

6.1.2 Beräkning av drivgods genom Drivved, Riskträd och Hängande träd 

 

Från antalet träd på sträckan 50 meter så anpassas det om till antal träd för varje område. Från det så 

räknas mängden i skogskubikmeter ut för varje område enligt ett antagande. Att 

medelskogskubikmetern för träden i en viss storlek är som följer nedan. 

Träd under 70 cm i omkrets är i genomsnitt 30 cm i omkrets = 0,05 m3sk 

Träd över 70 cm i omkrets är i genomsnitt 75 cm i omkrets = 0,4 m3sk 

Träd över 100 cm i omkrets är i genomsnitt 110 cm i omkrets = 0,9 m3sk 

Träd över 130 cm i omkrets är i genomsnitt 140 cm i omkrets = 1,2 m3sk 
 

Sedan räknas mängden i m
3
 ut på samma sätt som med virkesförrådet, dvs. multiplicera 

skogskubikmeter med faktorn 1,82 för att få med mängden för stubbar, rötter, grenar och barr. Detta 

görs för varje område för att få fram mängden tänkbart drivgods för drivved, riskträd och hängande 

träd i alla storlekar.  
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6.2 Metod för beräkning av drivgodsmängder 
 

Potentiell mängd drivgods18 

Formel 1 

          

 

VDP = Mängd drivgods   (m
3
) 

Adr = Lokalt avrinningsområde  (km2) 

C = 1000 övre gräns för barrskog   (m
3

drivgods/km
2
) 

C = 10 lägre gräns   (m
3

drivgods/km
2
) 

Formel 2 

         

VDP = Mängd drivgods   (m
3
) 

L = Längden på det strandområde som ligger mot älven (km) 

CL = Konstant    (m
3

drivgods/km) 

Mängd drivgods som beror av flödet, Q 

Formel 3 

         
      

         
  

Vtot = total mängd drivgods på området  (m
3
) 

Qdim = dimensionerat flöde   (m
3
/s) 

Qavb= avbördningsförmågan vid DG  (m
3
/s) 

Q = flödet vid det beräknade tillfället  (m
3
/s) 

Formeln är baserad på antagandet att det inte kommer något drivgods förrän vattennivån når 

dämningsgränsen, samt att det är ett linjärt samband mellan flödet och mängden drivgods.  
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 CEATI Part 1 
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6.3 Metod för riskanalys 
För att skapa en riskanalys måste man samla in all relevant information om anläggningar, mängd 

drivgods och eventuella åtgärder på ett ställe och från det göra en bedömning av hur varje anläggning 

klarar ett visst flöde. 

Det är svårt att säga exakt hur mycket drivgods som kommer vid ett visst flöde, samt hur den mängden 

drivgods kommer att påverka avbördningsförmågan.  

Vad man istället kan få fram är en förväntad mängd drivgods utifrån inventeringen; samt vilken effekt 

en minskning av avbördningsförmågan har. Slår man sedan ihop dessa antaganden kan man få 

effekten av ett dimensionerande flöde. Utifrån det kan man sedan sätta in åtgärdsförslag och se vilken 

effekt det skulle kunna ha på avbördningsförmågan och anläggningen. 

Det som har störst betydelse för riskanalysen är; 

 Mängd drivgods som funktion av flödet  

 Antalet riskträd och dess placering  

 Antalet hängande träd mot vattnet  

 Höjningen av vattennivån beroende på minskningen i avbördningsförmågan  

 Risk för ras och erosion 

 Anläggningarnas utseende 

 Åtgärder 
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7 Resultat Krångfors 

7.1 Inventering 
Magasinet indelades först i 20 områden med hjälp av kartmaterialet. Vid själva inventeringen 

upptäcktes att det vore mer praktiskt att dela in vissa av dessa områden i mindre områden för att på så 

sätt få ett bättre resultat i inventeringen. Antal områden blev då 29 stycken. 

Sträckan delas även in i sex områden som inte täcks av vatten, område 109-114. 

Området består i huvudsak av ren tallskog eller blandskog med tall, gran och lövträd. Jorden består i 

huvudsak av sand eller sandig morän med ett översta lager av växter. På vissa branta partier var dock 

det översta växtlagret borta och rena sandpartier var framme. Erosion är även det ett problem i 

magasinet. Längs stora delar av sträckan finns kanter från 30 cm till 4 m höga som hela tiden gröps ur 

och underminerar marken, vilket leder till mindre ras i älven, se Bilaga 7 - Karta ras och erosion. 

En sammanställning av resultatet visade att det totala virkesförrådet för de områden som svämmas 

över vid ett dimensionerat flöde mellan Finnfors och Granfors är 1073 m
3
sk. Detta är då trädets volym 

ovan rotsystemet, grenar ej medräknade, och således är den totala volymen som kan komma större än 

1073 m
3
. Om man emellertid räknar med att rotsystemet är 20 procent av trädets volym samt grenar är 

25 procent av trädets volym så får man den totala volymen till 1951 m
3
. Detta om man beräknar 

utifrån grundyta och övre höjd. 

 

Man kan även beräkna mängd drivgods genom drivved, riskträd och hängande träd. Gör man följande 

antaganden, får man fram hur många skogskubikmeter som de olika de olika grupperna har. 

Antagande 

      Träd under 70 cm i omkrets är i genomsnitt 30 cm i omkrets = 0,05 m
3
sk 

Träd över 70 cm i omkrets är i genomsnitt 75 cm i omkrets = 0,4 m
3
sk 

Träd över 100 cm i omkrets är i genomsnitt 110 cm i omkrets = 0,9 m
3
sk 

Träd över 130 cm i omkrets är i genomsnitt 140 cm i omkrets = 1,2 m
3
sk 

 

Man får då ut att det för området finns 1529 m
3
sk. Om man räknar med rot och grenvolymer blir 

siffran 2780 m
3 
för området. 

Tabell 3 Fördelning i antal och volym för drivved i olika storlekar 

 
Drivved < 70 Drivved > 70 

 Antal 956 123 st 

Volym 48 49 m3sk 

Volym 87 90 m3 
 

Drivved är träd som ligger vid strandkanten, i vattnet eller på de områden som översvämmas vid 

dimensionerat flöde.  
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Tabell 4 Fördelning i antal och volym för riskträd i olika storlekar 

 
Riskträd > 70 Riskträd > 100 Riskträd > 130 

 Antal 876 338 238 st 

Volym 351 304 286 m3sk 

Volym 637 553 520 m3 
 

Riskträd är träd som är större än utskovets bredd, 18 m, inom de områden som översvämmas eller 

områden som kan tänkas rasa vid dimensionerat flöde. 

 

Tabell 5 Fördelning i antal och volym för hängande träd i olika storlekar 

 

Hängande träd  
< 70 

Hängande träd  
> 70 

Hängande träd  
> 100 

Hängande träd > 
130 

 Antal 2988 426 147 32 st 

Volym 149 170 132 38 m3sk 

Volym 272 310 241 70 m3 
 

Hängande träd är träd som hänger ut över vattnet eller står just mot en kant inom de områden som 

översvämmas vid dimensionerat flöde. 

Det finns totalt cirka 2181 st. träd större än utskovets bredd i magasinet med en volym på totalt 2421 

m
3
. Dessutom finns cirka 3944 st. mindre än utskovets bredd med en volym på totalt 359 m

3
. 

 

Om man studerar siffrorna ser man att det totala virkesförrådet för den yta som överdäms är 1951 m
3
, 

medan volymen för drivved, hängande träd och riskträd är totalt 2780 m
3
. Varför det ser ut som det nu 

gör kan vara av flera anledningar. 

 Dessa värden är tagna från olika tabeller.  

 En del av riskträden finns inte inom de områden som svämmas över vid dimensionerat flöde 

utan är träd som kan tänkas falla ner i vattnet vid ett sådant flöde. 

 Det bygger på antaganden om trädens medelomkrets. 

I den fortsatta riskanalysen fokuseras det på den större mängden drivgods, således den från drivved, 

riskträd och hängande träd. 

En stor del av den drivved som ligger utmed strandkanten har fällts av bäver. I övrigt så ligger det två 

förfallna lador på område 34 och en på område 40. 

Mer från resultatet kan läsas i Bilaga 6 - Sammanställning Inventering. 
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7.2 Riskanalys före åtgärdsförslag 
 

Allmänt 

För magasinet så täcks en yta av 6,8 ha av vatten vid ett dimensionerat flöde. Anläggningen består, 

räknat från vänster strand, av en ca 40 m fyllningsdamm, en 14 m lång ambursendamm, tre intag till 

kraftstationen, en 74 m lång regleringsdamm, en 20 m lång ambursendamm, samt en 85 m lång 

fyllningsdamm. Ambursendammarna och regleringsdammen är utförda i betong och grundlagda på 

berg. 

Regleringsdammen innehåller, räknat från vänster sida, ett numera igengjutet flottningsränneintag, ett 

nedåtgående sektorlucka, samt två uppåtgående segmentluckor. 

Utskovens utseende 

Utskovslucka 1 är en nedåtgående sektorlucka (17,5 m x 3,5 m), överfallströskeln ligger på +101,33 mö.h. 

Utskovslucka 2 och 3 är uppåtgående segmentluckor (19,5 m x 4,0 m, samt 19,0 x 4,0 m). Överfallströskeln 

för dessa +100,83 mö.h. 

 

Det innebär att det är 5,03 m och 5,53 m (4,0 m vid DG) ned till överfallströsklarna från brobanans 

underkant. Magasinsdjupet närmast dammen är i snitt 25-30 m.
19

 

 
Vattnets stigningshastighet 

Under ett dimensionerande flöde på 1275 m
3
/s kommer vattenytan i Krångfors att stiga 1,54 m ovan DG till 

+106,37 mö.h, vid fri avbördning.  

 

Vid dimensionerande flöde stiger vattnet 3,86 m/h. Det tar ca 33 minuter för vattnet att stiga upp till nivån 

för tätkärnans övre kant på +106,63 mö.h., om inte intaget eller utskoven används.  

  

Brobanan 

Den 1,28 m breda brobanan mellan utskoven består av en smal järnbalkbro med träplankor. Brobanans 

överkant ligger på +106,63 mö.h. Det är således endast 26 cm mellan brobanan överkant och vattennivån vid 

ett dimensionerat flöde. 

 

 Det finns en kabelstege och ett rör som hänger ned under brobanan. Risk föreligger att 

drivgods kommer att fastna och sätta igen utskovet.  

 Kablar för manövrering och kraftmatning till lucka 3 ligger på sagda kabelstege som hänger 

under brobanan förbi utskoven. Risk finns att kablarna skadas av drivgods, vilket försvårar 

manövrering av lucka  

 Brobanan klarar inte några större maskiner för rensning av drivgods. Allt sådant arbete måste 

således skötas för hand. 

 Vid sektorluckans kanter finns en urgröpning i betongen, vid vilken drivgods skulle kunna kila 

fast sig. 

 Med hänsyn till dammbyggnaden kan en överdämning upp till betongens överkant 106,63 

mö.h tillåtas. Med hänsyn tagen till de båda belastningsfallen för vågöverspolning kommer 

dammens krön 107,3 mö.h att överspolas.
20

 

                                                      
19

 Åtgärdsförslag drivgods - Krångfors 
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Figur 20 Bild av kabelstege vid utskov 

  

                                                                                                                                                                      
20

 Krångfors DTU 
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Mängd drivgods som funktion av flödet, vid olika möjliga scenarier 

 

Scenario 1  

Detta scenario baseras på Formel 1, med vilken den lägre och den övre gränsen för tänkbara 

drivgodsmängder räknas ut med hjälp av konstanten C.  

          

Tabell 6 Krångfors, scenario 1, räknat med lägre gräns, Rickenmann (1997) 

Adr 50 km2 

C 10 m3
drivgods/km2 

VDP 500 m3 

 

Tabell 7 Krångfors, scenario 1, räknat med övre gräns för barrskog, Rickenmann (1997) 

Adr 50 km2 

C 1000 m3
drivgods/km2 

VDP 50000 m3 

 

Scenario 1 visar således att det kan komma mellan 500 och 50000 m
3
 vid ett dimensionerande flöde. 
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Scenario 2 

Scenariot baseras på det totala antalet kubik som togs fram för drivved, riskträd och hängande träd, 

under inventeringen för magasinet, det vill säga 2780 m
3
. Med hjälp av Formel 1 och Formel 2 så 

räknas konstanterna C och CL ut för jämförelse mellan de olika scenarierna och magasinen. Samtidigt 

som Formel 3 används för att ta fram mängd drivgods beroende på flödet. 

Tabell 8 Krångfors, scenario 2, uträkning av C 

Adr 50 km2 

VDP 2780 m3 

C 56 m3
drivgods/km2 

 

Tabell 9 Krångfors, scenario 2, uträkning av CL 

L 11,2 km 

VDP 2780 m3 

CL 249 m3
drivgods/km 

 

Konstanterna C och CL räknas ut till 56 m
3

drivgods/km
2
 respektive 249 m

3
drivgods/km. 

Formel 3 används för att ta fram hur mycket drivgods som kommer vid olika flöden. Antaget att inget 

drivgods kommer förrän flödet är lika stort som avbördningsförmågan vid DG, 743 m
3
/s. 

Tabell 10 Krångfors, data  

Vtot 2780 m3 

Qdim 1275 m3/s 

Qavb 743 m3/s 
 

 

Figur 21 Krångfors, mängd drivgods som funktion av flödet, data från inventering  
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Scenario 3 

Detta bygger på en bedömning av vad som kommer att komma vid ett dimensionerande flöde. 

Områdena har delats in i vad som troligen kommer att hända dessa vid ett dimensionerande flöde. 

Ras innebär att området rasar, dvs. riskträd, hängande träd och drivved kommer i älven. Dock har ett 

antagande gjorts att endast 50 % av alla träd på området kommer att rasa. 

Erosion betyder att endast hängande träd och drivved kommer att hamna i älven. Ett antagande har här 

gjorts att 75 % av hängande träd och drivved kommer i älven.  

Hängande och/eller drivved betyder att hängande träd och/eller drivved kommer att hamna i älven, här 

är det antaget att 50 % hamnar i älven. 

Tabell 11 Krångfors, scenario 3, det som kan tänkas rasa 

Södra sidan       Norra sidan     

Område Händelse Mängd (m3) 
 

Område Händelse Mängd (m3) 

26 Ras 513 
 

24 Ras 2 

27 Ras 11 
 

25;1 Ras 3 

109 Ras 11 
 

25;2 Ras 0 

31 Hängande, Drivved 24 
 

25;3 Ras 3 

32;2 Hängande, Drivved 6 
 

25;4 Ras 0 

32;1 Drivved 1 
 

28 Hängande, Drivved 28 

111 Erosion 2 
 

29;1 Erosion 26 

37 Ras 49 
 

29;2 Erosion 1 

38 Erosion 15 
 

30;2 Ras 58 

112 Erosion 12 
 

30;1 Ras 46 

39;1 Drivved 0 
 

110 Ras 48 

39;2 Hängande, Drivved 1 
 

33;2 Hängande, Drivved 119 

40 Hängande, Drivved 58 
 

33;1 Ras 335 

41 50/50 Ras/Erosion 332 
 

34 Erosion 6 

  
   

35 Hängande, Drivved 20 

  
   

36 Hängande, Drivved 194 

  
   

113 Ras 39 

  
   

42;2 Ras 54 

  
   

42;1 Ras 30 

  
   

114 50/50 Ras/Erosion 31 

Total mängd drivgods 2092 
 

43 Hängande, Drivved 12 

 

Tabell 11 beskriver den mängd drivgods finns och kan tänkas rasa samt vad som kommer att hända de 

olika områdena i magasinet. Tabell 12 visar det som verkligen har rasat samt hur mycket som faktiskt 

kommer att nå fram till utskovet. 
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Tabell 12 Krångfors, scenario 3, det som har rasat enligt antagandena 

Antagande 
50 % rasområderna rasar   

Händelse 
Ras   692 m3 

75 % av erosionsområderna rasar Erosion 
 

183 m3 

50 % hängande och drivved rasar 
 

Hängande, drivved 232 m3 

  
  

Total 
 

1107 m3 

75 % når utskovet 
   

  

  
    

  

Antagen mängd drivgods som når utskovet vid ett dimensionerat flöde 
 

  

830 m3           

 

Antagandena ger att det kommer 830 m
3 
till utskovet vid ett dimensionerande flöde. Beräkningarna 

görs på samma sätt som tidigare genom att ett C (m
3
drivgods/km

2
) och CL (m

3
drivgods/km) räknas ut 

för jämförelse med övriga scenarier och magasin. Samt att ett diagram över förväntad mängd drivgods 

som beror av flödet, tas fram med hjälp av Formel 3.  

Tabell 13 Krångfors, scenario 3, uträkning av C      

Adr 50 km2 

VDP 830 m3 

C 17 m3
drivgods/km2 

 

Tabell 14 Krångfors, scenario 3, uträkning av CL 

L 11,2 km 

VDP 830 m3 

CL 74 m3
drivgods/km 

 

Konstanterna C och CL beräknas till 17 m
3
drivgods/km

2
 respektive 74 m

3
drivgods/km. 

 

Formel 3 används för att ta fram hur mycket drivgods som kommer vid olika flöden. Antaget att inget 

drivgods kommer förrän flödet är lika stort som avbördningsförmågan vid DG, 743 m
3
/s. 

Tabell 15 Krångfors, data 

Vtot =  830 m3 

Qdim =  1275 m3/s 

Qnormal =  743 m3/s 
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Figur 22 Krångfors, mängd drivgods som funktion av flödet, Scenario 3. 
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Tabell 16 Krångfors, fördelning av träd på de olika områdena 

Område, Nr Antal små per område Antal stora per område Kubik per område 

24 22 0 2 

25;1 0 5 3 

25;2 0 0 0 

25;3 2 3 3 

25;4 0 0 0 

26 480 400 513 

27 19 12 11 

28 109 59 53 

29;1 13 28 34 

29;2 10 0 1 

30;1 26 44 46 

30;2 45 55 58 

31 63 46 39 

32;1 15 5 5 

32;2 70 35 36 

33;1 198 185 335 

33;2 93 151 187 

34 63 38 33 

35 124 136 139 

36 286 260 319 

37 179 45 49 

38 170 0 15 

39;1 0 3 7 

39;2 13 9 13 

40 100 60 107 

41 550 396 482 

42;1 99 21 30 

42;2 590 0 54 

43 48 61 64 

   
2637 

 

109                        116,8 0 11 

110                        156,4 46 48 

111                          22 0 2 

112                         58,9 9 12 

113                        112,2 40 39 

114                          93 31 31 

   
142 

 

Tabell 16 visar fördelningen av träd på de olika områdena i magasinet, både för de områden som täcks 

(område 24-43) och inte täcks (109-114) av vatten vid ett dimensionerande flöde.   
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Figur 23 Krångfors, fördelning trädtyper 
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Figur 24 Krångfors, vattennivån i förhållande till DG som funktion av nedsatt 

avbördningsförmåga 

Slutsats riskanalys 

Formel 1 bygger avrinningsområdet och konstanten C(m
3

drivgods/km
2
), vilken är mellan 10 och 1000 

och det är därför väldigt svårt att utifrån den formeln ge något exakt svar på hur mycket drivgods som 

kan komma. Det blir istället en mycket grov skattning, där det för Krångfors handlar om mellan 500 

m
3
 till 50 000 m

3
. För både scenario 2 och 3 så faller de in inom intervallet. 

 

C2 = 56 m
3
drivgods/km

2 
V2 = 2780 m

3
 

C3 = 17 m
3
drivgods/km

2 
V3 = 830 m

3 

 

Eftersom det kommer förhållandevis mycket drivgods vid dimensionerande flöde, måste man räkna 

med att avbördningsförmågan kan minska med upp till 30 %.
21

  

 

Med 30 % minskning av avbördningsförmågan så stiger vattennivån till +105,41 mö.h dvs. 1,22 m 

under tätkärnans överkant (+106,63) vid ett klass 2 flöde (702 m
3
/s). Se Tabell 17 och Tabell 18. 

 

Med 10 % minskning i avbördningsförmåga så kommer vattennivån att stiga över dammkrönet på 

regleringsdammen samt tätkärnan på vänster fyllningsdamm vid dimensionerande flöde. Om 

minskningen blir 30 %, så kommer den också att stiga över dammkrönet på både vänster och höger 

fyllningsdamm. Se Tabell 17 och Tabell 18. 

  

                                                      
21
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Tabell 17 Krångfors, karakteristiska nivåer för Dammbyggnad + mö.h 

  Fyllningsdamm vänster Regleringsdamm Fyllningsdamm höger 

Dämningsgräns 104,83 104,83 104,83 

Tätkärnans överkant 106,63 Lucka ö.k 105,08 107 

Dammkrön 107,3 106,63 107,3 
 

Tabell 18 Krångfors, vattennivån som beror på avbördningsförmågan, samt nedsatt 

avbördningsförmåga pga. t.ex. drivgods vid helt öppna utskov 

  
Utan 

hinder 
10 % minskning i 

avbördningsförmåga 
20 % minskning i 

avbördningsförmåga 
30 % minskning i 

avbördningsförmåga 

Qutb 240 
m3/s 102,75 102,88 103,05 103,2 

FLK klass2 
702 m3/s 104,67 104,89 105,17 105,41 

1000 m3/s 105,6 105,9 106,2 106,53 

Qdim 1275 
m3/s 106,37 106,8 107,1 107,47 

 

Om man antar att dammen klarar att regleringsdammen överspolas så klarar den inte att vänster 

fyllningsdamms tätkärna överskrids, Enligt RIDAS så ska man räkna med att om vattennivån stiger 

över tätkärnan, så kommer dammen att gå till brott. 

Utifrån ovanstående antagande och data måste man anta att dammen inte klarar av ett 

dimensionerande flöde. Dammen bör dock klara ett 100 års flöde även om avbördningsförmågan 

minskar med 30 %.   
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7.3 Aktuella åtgärdsförslag 
 

Det finns olika typer av åtgärder att sätta in, som att bygga om anläggningen, rensa drivgods i 

magasinet samt åtgärder för hantering av drivgods. I detta kapitel beskrivs de åtgärder som 

rekommenderas utifrån analysen ovan. 

Ombyggnad av anläggningen 

Ännu så läge så finns ingen riktig bra möjlighet att ta hand om drivgodset vid skyddsvisiren och därför 

är det en säkrare metod att använda länsar framför utskoven. Länsar är väl beprövade, särskilt i 

Nordamerika. Man bör vid placeringen av länsen använda sig av geografin kring utskoven. I 

Krångfors finns en naturlig halvö ute i älven som man skulle kunna utnyttja vid utplacering av länsen. 

Det finns även bra med uppsamlingsplatser både norr och söder om dammen. Man bör även 

kontrollera strömfåran i älven, det är där den största delen drivgods kommer. För att veta var 

strömfåran är kan man kontrollera djupet uppströms utskovet, där djupfåran finns är också oftast 

strömfåran. Det finns även bojar från flottningstiden som man eventuellt skulle kunna använda sig av 

vid utsättning av länsar.  

Ett annat alternativ för att hantera drivgodset i både Granfors och Krångfors är att i Granfors leda 

drivgods in i sektorluckan med hjälp av länsar. För att sedan tas omhand i Krångfors med hjälp av 

länsen där. Alternativt att flotta drivgodset även genom Krångfors, för att då ta hand om det i 

Selsforsen.  

När man bygger upp länsarna skulle man kunna använda sig av pelarna ute i älven, på samma sätt som 

man gjorde på flottningstiden. Se bilder nedan. 

 

Figur 25 Flottning genom sektorutskov, Granfors 1963 
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Figur 26 Flottning genom sektorutskov, Granfors 1963 

 

Figur 27 Flottning genom sektorutskov, Granfors 1963 
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För att se placering av länsar se Bilaga 8 - Karta över länsarnas utplacering. 

I Krångfors finns det en kabelstege under brobanan vid lucka 3 som bl.a. styr manövreringen av 

luckan. Denna kabelstege bör flyttas till ovansidan av brobanan, då det finns en betydande risk att 

drivgods kommer att fastna och skada kablarna. 

Det finns även planer på att bygga om sektorluckan till en segmentlucka. Det skulle kunna vara en 

nackdel för drivgodshanteringen, då det är svårare att släppa igenom drivgods från ett segmentutskov. 

Då en sektorlucka fälls ned vid avbördning, avbördas drivgodset redan från första början. Till skillnad 

från segmentutskov som fälls uppåt vid avbördning. 

Röjning 

När det gäller att rensa upp drivgods, så bör man börja med att rensa upp drivveden som ligger efter 

stranden. Detta kan göras antingen genom att rensa upp allt i hela magasinet eller prioritera områden 

där det finns mest 

För riskträden och de hängande träden bör man prioritera de områden som har mest, man bör 

dessutom ta bort alla träd som är större än omkring 20 m. 

Stamkvistning 

Träden som är kvar efter gallringen bör stamkvistas. Det minskar dels den totala mängden (m
3
) runt 

älven, men framförallt så minskar det trädens förmåga att bilda bröten om de hamnar i älven. 

Erosions skydd 

Att anlägga erosionsskydd är ett effektivt sätt att minska risken för erosion och ras. För Krångfors 

hade det varit en effektiv åtgärd för att minska ras i älven. För att få ett effektivt erosioneskydd måste 

dock stora delar erosionsskyddas, varför det troligtvis finns lämpligare åtgärder att sätta in. För att se 

var det i så fall borde placeras se Bilaga 7 - Karta ras och erosion. 

Utrustning 

Man bör införskaffa viss utrustning för varje dammanläggning och då främst utrustning som kan 

användas på ett visst avstånd från själva utskovet. Det är dock viktigt att utrustning är väl testad och 

övad så att den kan användas snabbt och på ett säkert sätt. Detta gäller främst båt och sprängklämma 

men även den övriga utrustningen. Det finns goda möjligheter att sätta i båten på norra sidan 

uppströms dammen, för de båda anläggningarna.  

Man bör utreda frågan vidare om det går att använda sprängklämman i vatten, försök på det bör även 

göras i verkliga förhållanden. 

Övervakning 

Båda dammarna är kameraövervakade, övervakning skulle dock kunna förbättras i Granfors med 

kameror som visar en bättre bild över utskoven. Ett larmsystem som larmar vid inkommande drivgods 

är även det ett rekommenderat åtgärdsförslag, det är dock oklart hur det skulle fungera i praktiken. 
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7.4 Effekter av åtgärdsförslagen 
 

Det är omöjligt att säga exakt hur stor effekt en viss åtgärd kommer att ha, liksom det är omöjligt att 

säga exakta drivgodsmängder. Man kan dock göra antaganden om vilka effekter vissa åtgärder skulle 

ha t.ex. när det gäller t.ex. rensning av strandkanten. 

Åtgärdsförslag 1 

Detta förslag innebär uppsamling av drivveden, röjning av strandkanten för att ta bort hängande träd 

och riskträd, samt utsättning av länsar.  

Följande antaganden har gjorts: 

 90 % av drivveden samlas upp. 

 50 % av de hängande träden samlas upp. 

 50 % av riskträden samlas upp. 

 Stamkvistning, 50 % av alla grenar tas bort på träden. 

 Länsen samlar upp 95 % av allt som kommer. 

Tabell 19 beskriver hur mycket som är kvar efter åtgärder satts in för att rensa upp i magasinet. Tabell 

20 beskriver den mängd drivgods som har rasat enligt nedanstående antaganden, samt hur mycket som 

kommer nå fram till utskovet. 

Tabell 19 Krångfors, resterande mängd i olika områden efter rensning i magasinet 

Södra sidan       Norra sidan     

Område Händelse Mängd (m3) 
 

Område Händelse Mängd (m3) 

26 Ras 219 
 

24 Ras 1 

27 Ras 4 
 

25;1 Ras 1 

109 Ras 1 
 

25;2 Ras 0 

31 Hängande, Drivved 9 
 

25;3 Ras 1 

32;2 Hängande, Drivved 2 
 

25;4 Ras 0 

32;1 Drivved 0 
 

28 Hängande, Drivved 8 

111 Erosion 1 
 

29;1 Erosion 11 

37 Ras 21 
 

29;2 Erosion 0 

38 Erosion 6 
 

30;2 Ras 24 

112 Erosion 5 
 

30;1 Ras 19 

39;1 Drivved 0 
 

110 Ras 21 

39;2 Hängande, Drivved 0 
 

33;2 Hängande, Drivved 52 

40 Hängande, Drivved 25 
 

33;1 Ras 142 

41 50/50 Ras/Erosion 124 
 

34 Erosion 2 

  
   

35 Hängande, Drivved 5 

  
   

36 Hängande, Drivved 82 

  
   

113 Ras 17 

  
   

42;2 Ras 22 

  
   

42;1 Ras 13 

  
   

114 50/50 Ras/Erosion 14 

Total mängd drivgods 856   43 Hängande, Drivved 3 
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Tabell 20 Krångfors, mängd som rasat och når fram till utskovet 

Antagande 
50 % av rasområderna rasar     

Händelse 
Ras 253 m3 

75 % av erosionsområderna rasar 
 

Erosion 19 m3 

50 % hängande och drivved rasar 
 

Hängande, drivved 93 m3 

  
  

Total 365 m3 

Länsen fångar upp 95 % 
   

  

  
   

  

Antagen mängd drivgods som når utskovet vid ett dimensionerat flöde 
 

  

18 m3  
 

      

 

Enligt dessa antaganden kommer 18 m
3
 att hamna vid utskoven. Avbördningsförmågan för utskoven 

bör inte minska så mycket med denna mängd drivgods, den största delen fastnar förmodningen inte i 

utskoven utan släpps igenom till nästa magasin. Om man dessutom vidtagit åtgärder för att få bort 

eventuellt drivgods som fastnat, så bör man kunna undvika att tätkärnan överskrids vid ett 

dimensionerande flöde. 
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Åtgärdsförslag 2 

Åtgärdsförslag 2 är det samma som åtgärdsförslag 1 förutom att det tillkommer erosionsskydd på 

särskilt utsatta områden. Vilket antas minska risken för ras med 90 %. 

Tabell 21 beskriver hur mycket som är kvar efter åtgärder satts in i magasinet vad gäller rensning och 

erosionsskydd. Tabell 22 beskriver den mängd drivgods som har rasat enligt nedanstående antaganden, 

samt hur mycket som kommer nå fram till utskovet. 

Tabell 21 Krångfors, resterande mängd i olika områden efter rensning i magasinet minus det 

som inte kommer att rasa på grund av erosionsskyddet 

Södra sidan       Norra sidan     

Område Händelse Mängd (m3) 
 

Område Händelse Mängd (m3) 

26 Ras 5 
 

24 Ras 1 

27 Ras 0 
 

25;1 Ras 1 

109 Ras 0 
 

25;2 Ras 0 

31 Hängande, Drivved 9 
 

25;3 Ras 1 

32;2 Hängande, Drivved 2 
 

25;4 Ras 0 

32;1 Drivved 0 
 

28 Hängande, Drivved 8 

111 Erosion 1 
 

29;1 Erosion 11 

37 Ras 21 
 

29;2 Erosion 0 

38 Erosion 6 
 

30;2 Ras 1 

112 Erosion 5 
 

30;1 Ras 0 

39;1 Drivved 0 
 

110 Ras 2 

39;2 Hängande, Drivved 0 
 

33;2 Hängande, Drivved 52 

40 Hängande, Drivved 25 
 

33;1 Ras 3 

41 50/50 Ras/Erosion 3 
 

34 Erosion 2 

  
   

35 Hängande, Drivved 5 

  
   

36 Hängande, Drivved 82 

  
   

113 Ras 17 

  
   

42;2 Ras 22 

  
   

42;1 Ras 13 

  
   

114 50/50 Ras/Erosion 14 

Total mängd drivgods 316   43 Hängande, Drivved 3 
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Tabell 22 Krångfors, mängd som rasat och når fram till utskovet 

Antagande 
50 % av rasområderna rasar     

Händelse 
Ras 44 m3 

75 % av erosionsområderna rasar 
 

Erosion 19 m3 

50 % hängande och drivved rasar 
 

Hängande, drivved 93 m3 

  
  

Total 156 m3 

Länsen fångar upp 95 % 
   

  

  
   

  

Antagen mängd drivgods som når utskovet vid ett dimensionerat flöde 
 

  

8 m3 
 

      

 

Av detta framgår att det inte blir så stor skillnad i slutresultatet mellan de båda åtgärdsförslagen. Dock 

så kommer länsen att utsättas för mindre mängder drivgods med åtgärdsförslag 2, runt 150 m
3
 istället 

för runt 347 m
3
. Detta skulle dock kunna undvikas genom att gallra upp mera på de områden där 

erosionsskydd satts in. Det handlar dock om tämligen små mängder som länsen utan problem bör klara 

av, varför åtgärdsförslag 1 är det som rekommenderas. 

Utifrån ovanstående antaganden och data så måste man anta att dammen klarar av ett dimensionerande 

flöde. Detta under förutsättning att de åtgärder som rekommenderas i Aktuella åtgärdsförslag sätts in. 
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8 Resultat Granfors 

8.1 Inventering 
Magasinet indelas först i 23 områden med hjälp av kartmaterialet. Vid själva inventeringen upptäcktes 

att det vore mer praktiskt att dela in vissa av dessa områden i mindre områden, för att på så sätt få ett 

bättre resultat i inventeringen. Det blev totalt 24 områden efter att två områden plockats bort. 

Sträckan delas även in i sex områden som inte täcks av vatten, område 101-108. 

Området består i huvudsak av ren tallskog eller blandskog med tall, gran och lövträd. Jorden består i 

huvudsak av sand eller sandig morän med ett översta lager av växter. På vissa branta partier var dock 

det översta växtlagret borta och rena sandpartier var framme. Erosion är även det ett problem i 

magasinet. Längs stora delar av sträckan finns kanter på 50 cm till 4 m, som hela tiden gröps ur och 

underminerar marken vilket leder till mindre ras i älven, se Bilaga 7 - Karta ras och erosion. 

En sammanställning av resultatet visade att det totala virkesförrådet för de områden som svämmas 

över vid ett dimensionerat flöde mellan Finnfors och Granfors är 908 m
3
sk. Detta är då trädets volym 

ovan rotsystemet, grenar ej medräknade, och således är den totala volymen som kan komma större än 

908 m
3
. Om man emellertid räknar med att rotsystemet är 20 procent av trädets volym samt grenar är 

25 procent av trädets volym så får man den totala volymen till 1651 m
3
. Detta om man beräknar 

utifrån grundyta och övre höjd. 

 

Man kan även beräkna mängd drivgods genom drivved, riskträd och hängande träd. Gör man följande 

antaganden, får man fram hur många skogskubikmeter som de olika de olika grupperna har. 

Antagande 
      Träd under 70 cm i omkrets är i genomsnitt 30 cm i omkrets = 0,05 m3sk 

Träd över 70 cm i omkrets är i genomsnitt 75 cm i omkrets = 0,4 m3sk 

Träd över 100 cm i omkrets är i genomsnitt 110 cm i omkrets = 0,9 m3sk 

Träd över 130 cm i omkrets är i genomsnitt 140 cm i omkrets = 1,2 m3sk 
 

Man får då ut att det för området finns 1153 m
3
sk. Om man räknar med rot och grenvolymer blir 

siffran 2096 m
3 
för området. 

Tabell 23 Fördelning i antal och volym för drivved i olika storlekar 

 
Drivved < 70 Drivved > 70 

 Antal 933 225 st 

Volym 47 90 m3sk 

Volym 85 164 m3 

 

Drivved är träd som ligger vid strandkanten, i vattnet eller på de områden som översvämmas vid 

dimensionerat flöde.  
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Tabell 24 Fördelning i antal och volym för riskträd i olika storlekar 

 
Riskträd > 70 Riskträd > 100 Riskträd > 130 

 Antal 606 248 138 st 

Volym 242 223 166 m3sk 

Volym 440 405 302 m3 

 

Riskträd är träd som är större än utskovets bredd, 18 m, inom de områden som översvämmas eller 

områden som kan tänkas rasa vid dimensionerat flöde. 

 

Tabell 25 Fördelning i antal och volym för hängande träd i olika storlekar 

 

Hängande träd  
< 70 

Hängande träd  
> 70 

Hängande träd 
 > 100 

Hängande träd 
>130 

 Antal 2669 536 41 0 st 

Volym 133 214 37 0 m3sk 

Volym 242 389 67 0 m3 
 

Hängande träd är träd som hänger ut över vattnet eller står just mot en kant inom de områden som 

översvämmas vid dimensionerat flöde. 

Det finns totalt cirka 1794 st. träd större än utskovets bredd i magasinet med en volym på totalt 1768 

m
3
. Dessutom finns cirka 3602 st. mindre än utskovets bredd med en volym på totalt 327 m

3
. 

 

Det totala virkesförrådet för den yta som överdäms är 1651 m, medan volymen för drivved, hängande 

träd och riskträd för områdena är totalt 2096 m
3
. Varför det ser ut som det nu gör kan vara av flera 

anledningar. 

 Dessa värden är tagna från olika tabeller 

 En del av riskträden finns inte inom de områden som svämmas över vid dimensionerat flöde 

utan är träd som kan tänkas falla ner i vattnet vid ett sådant flöde. 

 Det bygger på antaganden om trädens medelomkrets. 

I den fortsatta riskanalysen fokuseras det på den större mängden drivgods, således den från drivved, 

riskträd och hängande träd. 

En stor del av den drivved som ligger utmed strandkanten har fällts av bäver. I övrigt så finns det på 

område 16 runt fem högar med plank och skrot. 

Mer från resultatet kan läsas i Bilaga 6 - Sammanställning Inventering. 
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8.2 Riskanalys före åtgärdsförslag 
 

Allmänt 

För magasinet täcks en yta av 7,41 ha av vatten vid ett dimensionerat flöde. Kraftverkets aggregat är 

inrymda i en maskinsalsbyggnad ovan jord. Uppströms ansluter maskinsalen till en intagsbyggnad 

som innehåller två intagsluckor, en till varje aggregat. Anläggningen består av från vänster strand, en 

100 m lång jorddamm, intag för G1, intag för G2, en 75 m lång regleringsdamm, en 70 m lång 

kröndamm, samt en anslutning mot höger strand. Regleringsdammen och kröndammen är utförda i 

betong och grundlades på berg. Den består av från vänster, ett 5,75 m brett flottningsränneintag (vilket 

igengjutits år 1981), nedåtgående sektorlucka samt två stycken segmentluckor. Dessutom finns det i 

dammen 3 stycken 3,5*4 m stora bottenutskov. 
22

 

Utskovens utseende 

Utskovslucka 1 är en nedåtgående sektorlucka med bredd 17,5 m och höjd 3,5 m. Tröskelhöjden ligger 

på +120,00 mö.h. 

Utskovsluckorna 2 och 3 är uppåtgående segmentluckor med bredd 20,5 m och höjd 3,8 m. 

Tröskelhöjden för dem ligger på +119,70 mö.h. Spelkraften för segmentlucka 2 är 40 ton.  

 
Vattnets stigningshastighet 

Dimensionerande vattenstånd (inkl snedställning) beräknas till +124,96 mö.h. dvs. vattenytan beräknas 

nå ca 1,46 m ovan DG på +123,5 mö.h, vid fri avbördning.  

Brobanans maxlast 

Brobanans första del som passerar intagets uppströmssida är en betongbro med maxlast 12 ton och 

körbar bredd på 2,47 m.  

Den förbindande brobanan mellan spelhusen är en järnbalkbro med träplank med körbar bredd på 2,18 

m och ligger ett antal meter nedströms om själva utskoven. Brobanans överkant ligger på +125,3 

mö.h, se Figur 8 Bild på utskov och brobana i Granfors.
23

 .  

Hantering av drivgods 

 Brobanan klarar i sig inte att bära några större maskiner. Rensning av drivgods måste således 

skötas för hand. 

 Eftersom brobanan ligger några meter nedströms utskovet, så minskas risken att drivgods ska 

fastna i den markant.  

 Vid sektorluckans kanter finns en urgröpning i betongen, vid vilken drivgods skulle kunna kila 

fast sig. 

                                                      
22

 DTU - Granfors 
23

 Åtgärdsplan drivgods - Granfors  
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Figur 28 Granfors, Urgröpning i betongen vid sektorlucka 
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Mängd drivgods som funktion av flödet, med ett antal tänkbara scenarier 

 

Scenario 1  

Detta scenario baseras på Formel 1, med vilken den lägre och den övre gränsen för tänkbara 

drivgodsmängder räknas ut med hjälp av konstanten C.  

          

Tabell 26 Granfors, räknat med lägre gräns, Rickenmann (1997) 

Adr 20 km2 

C 10 m3
drivgods/km2 

VDP 200 m3 

 

Tabell 27 Granfors, räknat med övre gräns för barrskog, Rickenmann (1997) 

Adr 20 km2 

C 1000 m3
drivgods/km2 

VDP 20000 m3 

 

Scenario 1 visar således att det kan komma mellan 200 och 20000 m
3
 vid ett dimensionerande flöde. 
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Scenario 2  

Scenariot baseras på det totala antalet kubik som togs fram för drivved, riskträd och hängande träd, 

under inventeringen för magasinet, det vill säga 2096 m
3
. Med hjälp av Formel 1 och Formel 2 så 

räknas konstanterna C och CL ut för jämförelse mellan de olika scenarierna och magasinen. Samtidigt 

som Formel 3 används för att ta fram mängd drivgods beroende på flödet. 

Tabell 28 Granfors, scenario 2, uträkning av C 

Adr 20 km2 

VDP 2096 m3 

C 105 m3
drivgods/km2 

 

Tabell 29 Granfors, scenario 2 uträkning av CL 

L 11,7 km 

VDP 2096 m3 

CL 180 m3
drivgods/km 

 

Konstanterna C och CL räknas ut till 105 m
3

drivgods/km
2
 respektive 180 m

3
drivgods/km. 

Formel 3 används för att ta fram hur mycket drivgods som kommer vid olika flöden. Antaget att inget 

drivgods kommer förrän flödet är lika stort som avbördningsförmågan vid DG, 743 m
3
/s. 

Tabell 30 Granfors, data 

Vtot =  2096 m3 

Qdim =  1275 m3/s 

QAvb =  700 m3/s 

 

 

Figur 29 Granfors, mängd drivgods som funktion av flödet, med data från inventeringen  
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Scenario 3 

Detta bygger på en bedömning av vad som kommer att komma vid ett dimensionerande flöde. 

Områdena har delats in i vad som troligen kommer att hända dessa vid ett dimensionerande flöde. 

Ras betyder att området rasar dvs. riskträd, hängande träd och drivved kommer i älven. Dock har ett 

antagande gjorts att endast 50 % av alla träd på området kommer att rasa. 

Erosion betyder att endast hängande träd och drivved kommer att hamna i älven. Ett antagande har här 

gjorts att 75 % av hängande träd och drivved kommer i älven.  

Hängande och/eller drivved betyder att hängande träd och/eller drivved kommer att hamna i älven, här 

är det antaget att 50 % hamnar i älven. 

Tabell 31 Granfors, scenario 3, det som kan tänkas rasa 

Södra sidan       Norra sidan     

Område Händelse Mängd (m3) 
 

Område Händelse Mängd (m3) 

3 Hängande, Drivved 13 
 

2 Hängande, Drivved 10 

4 Hängande, Drivved 8 
 

101 Ras 111 

102 Ras 18 
 

10 Erosion 18 

6 Erosion 7 
 

107 Ras 20 

7 Erosion 36 
 

15 Ras 20 

103 Drivved 1 
 

108 Ras 27 

8 Hängande, Drivved 17 
 

16 Hängande, Drivved 7 

104 Ras 3 
 

17 östra Erosion 124 

9 Erosion 9 
 

17 västra; 1 Ras 90 

105 Ras 15 
 

17 västra; 2 Ras 32 

11 Ras 13 
 

18 Erosion 110 

106 Ras 14 
 

19 Erosion 56 

12;1 Hängande, Drivved 2 
 

22 50/50 Ras/Erosion 155 

12;2 Hängande, Drivved 12 
   

  

13 Erosion 10 
   

  

14 Erosion 18 
   

  

20 Ras 34 
   

  

21 Ras 721 
   

  
23 Ras 15   Total mängd drivgods 1749 

 

Tabell 31 beskriver den mängd drivgods finns och kan tänkas rasa samt vad som kommer att hända de 

olika områdena i magasinet. Tabell 32 visar det som verkligen har rasat samt hur mycket som faktiskt 

kommer att nå fram till utskovet. 
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Tabell 32 Granfors, scenario 3, det som har rasat enligt antagandena 

Antagande 
50 % rasområderna rasar   

Händelse 
Ras   606 m3 

75 % av erosionsområderna rasar 
 

Erosion 
 

233 m3 

50 % hängande och drivved rasar 
 

Hängande, drivved 35 m3 
  

  
Total 

 
874 m3 

75 % når utskovet 
   

  
  

    
  

Antagen mängd drivgods som når utskovet vid ett dimensionerat flöde 
 

  
656 m3           

Antagandena ger att det kommer 656 m
3 
till utskovet vid ett dimensionerande flöde. Beräkningarna 

görs på samma sätt som tidigare genom att ett C (m
3
drivgods/km

2
) och CL (m

3
drivgdos/km) räknas ut 

för jämförelse med övriga scenarier och magasin. Samt att ett diagram över förväntad mängd drivgods 

som beror av flödet, tas fram med hjälp av Formel 3. 

Tabell 33 Granfors, scenario 3, uträkning av C     

Adr 20 km2 

VDP 656 m3 

C 33 m3
drivgods/km2 

   

Tabell 34 Granfors, scenario 3, uträkning av CL      

L 11,7 km 

VDP 656 m3 

CL 56 m3
drivgods/km 

 

Konstanterna C och CL beräknas till 33 m
3
drivgods/km

2
 respektive 56 m

3
drivgods/km. 

Formel 3 används för att ta fram hur mycket drivgods som kommer vid olika flöden. Antaget att inget 

drivgods kommer förrän flödet är lika stort som avbördningsförmågan vid DG, 743 m
3
/s. 

Tabell 35 Granfors, data      

Vtot =  656 m3 

Qdim =  1275 m3/s 

QAvb =  700 m3/s 
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Figur 30 Granfors, mängd drivgods som funktion av flödet, scenario 3  
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Tabell 36 Granfors, fördelning av träd på de olika områdena 

Område, Nr Antal små per område Antal stora per område Kubik per område 

1       

2 35 50 54 

3 139 8 19 

4 89 74 97 

5       

6 48 4 7 

7 29 45 41 

8 54 16 17 

9 78 6 11 

10 108 22 26 

11 1 18 13 

12;1 22 0 2 

12;2 137 0 12 

13 41 28 24 

14 87 13 18 

15 78 18 20 

16 80 17 23 

17 Västra 264 192 196 

17 Östra; 1 112 62 90 

17 Östra; 2 70 35 32 

18 238 119 118 

19 132 84 95 

20 92 35 34 

21 476 588 720 

22 374 153 201 

23 64 12 15 

   
1885 

 

101 408 102 111 

102 63,8 17,4 18 

103 10,8 0 1 

104 19,8 2,2 3 

105 69,6 11,6 15 

106 36 14,4 14 

107 65 20 20 

108 81,6 27,2 27 

   
210 

 

Tabell 36 visar fördelningen av träd på de olika områdena i magasinet, både för de områden som täcks 

(område 1-23) och inte täcks (101-108) av vatten vid ett dimensionerande flöde.   
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Figur 31 Granfors, Fördelning trädtyper  
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Figur 32 Granfors, vattennivån i förhållande till DG som funktion av nedsatt 

avbördningsförmåga 

 

Slutsats riskanalys 

Formel 1 bygger avrinningsområdet och konstanten C(m
3

drivgods/km
2
), vilken är mellan 10 och 1000 

och det är därför väldigt svårt att utifrån den formeln ge något exakt svar på hur mycket drivgods som 

kan komma. Det blir istället en mycket grov skattning, där det för Granfors handlar om mellan 200 m
3
 

till 20 000 m
3
. För både scenario 2 och 3 så faller de in inom det intervallet. 

 

C2 = 105 m
3

drivgods/km
2 

V2 = 2096 m
3
 

C3 = 33 m
3
drivgods/km

2 
V3 = 656 m

3 

 

Eftersom att det kommer förhållandevis mycket drivgods vid dimensionerande flöde, så måste man 

räkna med att avbördningsförmågan kan minska med upp till 30 %.  

 

Med 30 % minskning av avbördningsförmågan stiger vattennivån till +124,3 mö.h, dvs. 1,45 m under 

tätkärnans överkant för vänster fyllningsdamm (+125,75) vid ett klass 2 flöde (700 m
3
/s), Se Tabell 

38. 

 

Höger kröndamm kommer också att överspolas om det blir en minskning av avbördningsförmågan 

med 20 % vid ett dimensionerat flöde, det är förmodligen också den som först kommer att gå till brott.  

 

Vänster fyllningsdamms tätkärna kommer även den att överskridas, men det sker först när 

avbördningsförmågan minskar med 30 % vid ett dimensionerande flöde.  
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Tabell 37 Granfors, karakteristiska nivåer för Dammbyggnad + mö.h 

  Fyllningsdamm vänster Regleringsdamm Kröndamm höger 

Dämningsgräns 123,5 123,5 123,5 

Tätkärnans överkant 125,75 Lucka ö.k 123,75 125,3 

Dammkrön 126,3 125,3 125,3 
 

 

Tabell 38 Granfors, vattennivån som beror på avbördningsförmågan, samt nedsatt 

avbördningsförmåga pga. t.ex. drivgods vid helt öppna utskov 

  
Utan 
hinder 

10 % minskning i 
avbördningsförmåga 

20 % minskning i 
avbördningsförmåga 

30 % minskning i 
avbördningsförmåga 

Qutb 240 
m3/s 121,7 121,9 121,95 122,05 

HHQ 700 
m3/s 123,5 123,75 124 124,3 

Qdim 
1162 m3/s 124,9 125,25 125,6 126 
 

Utifrån ovanstående antagande och data måste man anta att dammen inte klarar av ett 

dimensionerande flöde. Dammen bör dock klara ett 100 års flöde även om avbördningsförmågan 

minskar med 30 %.   
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8.3 Aktuella åtgärdsförslag 
 

Det finns olika typer av åtgärder att sätta in. Man kan bygga om anläggningen, rensa drivgods i 

magasinet samt praktiska åtgärder för hantering av drivgods. 

För att se vilka åtgärdsförslag som rekommenderas se 7.3 Aktuella åtgärdsförslag. 
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8.4 Effekter av åtgärdsförslagen 
 

Åtgärdsförslag 1 

Detta förslag innebär uppsamling av drivveden, röjning av strandkanten för att ta bort hängande träd 

och riskträd, samt utsättning av länsar.  

Följande antaganden har gjorts: 

 90 % av drivveden samlas upp. 

 50 % av de hängande träden samlas upp. 

 50 % av riskträden samlas upp. 

 Stamkvistning, 50 % av alla grenar tas bort på träden. 

 Länsen samlar upp 95 % av allt som kommer. 

Tabell 39 beskriver hur mycket som är kvar efter åtgärder satts in för att rensa upp i magasinet. Tabell 

40 beskriver den mängd drivgods som har rasat enligt nedanstående antaganden, samt hur mycket som 

kommer nå fram till utskovet. 

Tabell 39 Granfors, resterande mängd i olika områden efter rensning i magasinet 

Södra sidan       Norra sidan     

Område Händelse Mängd (m3) 
 

Område Händelse Mängd (m3) 

3 Hängande, Drivved 2 
 

2 Hängande, Drivved 1 

4 Hängande, Drivved 4 
 

101 Ras 48 

102 Ras 8 
 

10 Erosion 8 

6 Erosion 3 
 

107 Ras 8 

7 Erosion 16 
 

15 Ras 7 

103 Drivved 0 
 

108 Ras 11 

8 Hängande, Drivved 2 
 

16 Hängande, Drivved 3 

104 Ras 1 
 

17 östra Erosion 36 

9 Erosion 3 
 

17 västra; 1 Ras 34 

105 Ras 6 
 

17 västra; 2 Ras 12 

11 Ras 6 
 

18 Erosion 33 

106 Ras 6 
 

19 Erosion 24 

12;1 Hängande, Drivved 0 
 

22 50/50 Ras/Erosion 62 

12;2 Hängande, Drivved 4 
   

  

13 Erosion 3 
   

  

14 Erosion 7 
   

  

20 Ras 12 
   

  

21 Ras 307 
   

  

23 Ras 5   Total mängd drivgods 681 
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Tabell 40 Granfors, mängd som rasat och når fram till utskovet 

Antagande 
50 % rasområderna rasar   

Händelse 
Ras   251 m3 

75 % av erosionsområderna rasar 
 

Erosion 82 m3 

50 % hängande och drivved rasar 
 

Hängande, drivved 7 m3  

  
  

Total 
 

341 m3  

Länsen fångar upp 95 % 
   

  

  
    

  

Antagen mängd drivgods som når utskovet vid ett dimensionerat flöde 
 

  

17 m3           

 

Enligt dessa antaganden kommer 17 m
3
 att hamna vid utskoven. Avbördningsförmågan för utskoven 

bör inte minska så mycket med denna mängd drivgods, den största delen fastnar förmodningen inte i 

utskoven utan släpps igenom till nästa magasin. Om man dessutom vidtagit åtgärder för att få bort 

eventuellt drivgods som fastnat, så bör man kunna undvika att tätkärnan överskrids vid ett 

dimensionerande flöde. 
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Åtgärdsförslag 2 

Åtgärdsförslag 2 är det samma som åtgärdsförslag 1 förutom att det tillkommer erosionsskydd på 

särskilt utsatta områden. Vilket antas minska risken för ras med 90 %. 

Tabell 41 beskriver hur mycket som är kvar efter åtgärder satts in i magasinet vad gäller rensning och 

erosionsskydd. Tabell 42 beskriver den mängd drivgods som har rasat enligt nedanstående antaganden, 

samt hur mycket som kommer nå fram till utskovet. 

Tabell 41 Granfors, resterande mängd i olika områden efter rensning i magasinet minus det 

som inte kommer att rasa på grund av erosionsskyddet 

Södra sidan       Norra sidan     

Område Händelse Mängd (m3) 
 

Område Händelse Mängd (m3) 

3 Hängande, Drivved 2 
 

2 Hängande, Drivved 1 

4 Hängande, Drivved 4 
 

101 Ras 5 

102 Ras 8 
 

10 Erosion 8 

6 Erosion 3 
 

107 Ras 8 

7 Erosion 16 
 

15 Ras 7 

103 Drivved 0 
 

108 Ras 11 

8 Hängande, Drivved 2 
 

16 Hängande, Drivved 3 

104 Ras 1 
 

17 östra Erosion 36 

9 Erosion 3 
 

17 västra; 1 Ras 34 

105 Ras 6 
 

17 västra; 2 Ras 12 

11 Ras 6 
 

18 Erosion 33 

106 Ras 6 
 

19 Erosion 24 

12;1 Hängande, Drivved 0 
 

22 50/50 Ras/Erosion 6 

12;2 Hängande, Drivved 4 
   

  

13 Erosion 3 
   

  

14 Erosion 7 
   

  

20 Ras 12 
   

  

21 Ras 31 
   

  
23 Ras 5   Total mängd drivgods 306 

 

Tabell 42 Granfors, mängd som rasat och når fram till utskovet 

Antagande 
50 % rasområderna rasar   

Händelse 
Ras   77 m3 

75 % av erosionsområderna rasar 
 

Erosion 68 m3 

50 % hängande och drivved rasar 
 

Hängande, drivved 7 m3 

  
  

Total 
 

153 m3 

Länsen fångar upp 95 % 
   

  

  
    

  

Antagen mängd drivgods som når utskovet vid ett dimensionerat flöde   
8 m3           
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Av detta kan man se att det inte blir så stor skillnad i slutresultatet mellan de båda åtgärdsförslagen. 

Dock så kommer länsen att utsättas för mindre mängder drivgods med åtgärdsförslag 2, cirka 145 m
3
 

istället för cirka 324 m
3
. Detta skulle dock kunna undvikas genom att gallra mera på de områden där 

erosionsskydd satts in. Det handlar dock om tämligen små mängder som länsen utan problem bör klara 

av, varför åtgärdsförslag 1 är det som rekommenderas 

Utifrån ovanstående antagande och data måste man anta att dammen klarar av ett dimensionerande 

flöde. Detta under förutsättning att de åtgärder som rekommenderas i Aktuella åtgärdsförslag sätts in. 
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9 Diskussion 
 

Mängd drivgods 

I Granfors täcks en yta på 7,41 ha och i Krångfors en yta på 6,80 ha vid ett dimensionerande flöde, den 

totala mängden drivgods för de båda magasin är 2096 m
3
 respektive 2780 m

3
. Från det kan man se att 

Krångfors kan generera en något större mängd drivgods. 

Jämförelse mellan de olika C:na (m
3
drivgods/km

2
avrinningsområde) för de båda magasinen och de olika 

scenarierna. 

Granfors:   Krångfors: 

Scenario 1 lägre gräns C = 10 Scenario 1 lägre gräns C = 10 

Scenario 1 övre gräns C = 1000 Scenario 1 övre gräns C = 1000 

Scenario 2 C = 105   Scenario 2 C = 56 

Scenario 3 C = 33   Scenario 3 C = 17 

 

Man kan från både scenario 2 och 3 se att C:na hamnar inom de intervall för hur mycket drivgods som 

kan komma, både för Granfors och Krångfors. Man ser också att det hamnar på den lägre delen av 

skalan. Man bör därför kunna anta att det förväntade värdet på C, för de flesta magasinen i 

norrlandsälvarna, kan vara omkring 20 – 50 m
3
drivgods/km

2
avrinningsområde. Detta under förutsättning att det 

lokala avrinningsområdet inte är alltför stort. 

 

Jämförelse mellan de olika CL:na (m
3
drivgods/kmstrand) för de båda magasinen och de olika scenarierna. 

Granfors:   Krångfors: 

Scenario 2 CL = 180   Scenario 2 CL = 249 

Scenario 3 CL = 56   Scenario 3 CL = 74 

 

Ett liknande antagande som ovan kan också göras för CL där man kan anta att den förväntade mängden 

bör ligga någonstans omkring 50 - 100 m
3

drivgods/kmstrand. Samtidigt som det bör vara möjligt med upp 

till 300 m
3
drivgods/kmstrand i vissa fall.  

 

Ekvationer 

I både Granfors och Krångfors är stora delar av strandkanterna väldigt branta vilket betyder att stora 

delar kan rasa. Detta gör att den potentiella mängden drivgods torde bli relativt stor, i jämförelse med 

mer flacka områden. Därför bör man kunna anta att värdena som tagits fram både vad gäller C och CL 

är höga jämfört med andra flackare magasin även om de jämfört med C = 1000 är relativt litet.  

Fördelen med Formel 2 är att den inte tar hänsyn till avrinningsområdet, utan endast strandsträckan 

mot älven. Detta torde ha större betydelse på förväntad mängd drivgods än avrinningsområdet, särskilt 

när det gäller området längre upp i älven. Exempelvis så är det lokala avrinningsområdet för Grytfors 

(som är en anläggning längre upp i Skellefteälven i närheten av Malå) 600 km
2
 jämfört med Granfors 

och Krångfors som bara är 20 km
2
 respektive 50 km

2
. 

Det är svårt att ge någon mer exakt formel än Formel 3, av förväntad mängd drivgods beroende av 

flödet. Då det inte finns några publicerade uppgifter om drivgods mängder och flöde. Man kan inte 
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med säkerhet inte dra några slutsatser om mängden drivgods kommer att öka exponentiellt eller inte. 

Varför man endast kan göra ett linjärt antagande. 

Inventering 

Vid inventering används två metoder för att bedöma mängden drivgods i magasinen, dels genom att 

räkna fram grundyta och övre höjd för varje område, dels genom att räkna drivved, riskträd och 

hängande träd på en sträcka av 50 m, för att sedan räkna om det till en mängd för hela området. Det 

var också bara den senare, drivved, riskträd och hängande träd som användes vidare i rapporten. Detta 

för att det bedömdes vara det alternativet som bäst visade vad som skulle bli den tänkbara mängden 

drivgods.  

Utplacering av länsar 

Det finns flera sätt som länsar skulle kunna utplaceras. För att få fram den bästa placeringen samt 

vilken typ av läns om bör placeras, så bör ytterligare studier i ämnet genomföras. Se Bilaga 8 - Karta 

över länsarnas utplacering 

Går det att minska risken för ras på ett effektivt sätt? 

Förmodligen är det så att det inte går att stabilisera de stora branterna, varför man lika gärna skulle 

kunna ta bort alla träd på de områdena. Hur man i sådana fall kan tänka beskrivs bra av beslutsträdet 

nedan. 

24
 

Frågan är då bara om det går att ta bort all skog vid strandkanten, dels med tanke på strandskyddad 

skog men också pga. risken en ökad erosion. Därför blir den mest praktiska åtgärden att rensa 

drivveden samt en del av träden.  

 

                                                      
24

 Assessment of potential amount of floating debris in Lule river 
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Vidare studier och arbeten 

 Beräkning av den kraften länsarna kommer att utsättas för samt en mer exakt utplacering av 

dessa. 

 Fortsatt utveckling av de metoder som använts vid inventering, riskanalys och 

åtgärdsförslagen. 

 Test, sprängklämma i vatten och under verkliga förhållanden. 

 Test, omhändertagande av drivgods, för ”hand”, med båt, samt lyftkran och lastmaskin. 

 Ta fram en lista för vad som bör finnas på varje anläggningen, samt införskaffa denna.  

 Ta reda på vad som gäller för strandskyddad skog. 

 Ta fram en skötselplan för magasinen. 

 

  



64 

 

10 Referenser 
 

1: Johansson N. (1995). VASO dammkommittés rapport nr 6, Utrednings- och utvecklingsprojekt med 

anledning av Flödeskommitténs riktlinjer. DRIVGODS VID DAMMAR. Elforsk 

2: Alexandersson, H. Regnkatastrofen på Fulufjället. SMHI. Hämtat från 

<http://www.smhi.se/sgn0102/n0205/fuluregn.htm> 19 augusti 2011 

3: Lindell, S. (2008). Dammar ska skyddas mot farligt drivgods. Hämtat från 

<http://www.energinyheter.se/2008/05/dammarna-ska-skyddas-mot-farligt-drivgods> 19 augusti 2011 

4: Skellefteälvens vattenregleringsföretag. Hämtat från <//http://www.skelleftealven.se/> 19 augusti 

2011 

5, 27: Larsson, R. (2008). Jords egenskaper. SGI, Statens Geotekniska Institut 

6, 14, 16: (2010). Debris management in spillways and waterways during floods, Part 4: Floating 

debris and dam safety: Hydraulic model tests. CEATI International 

7: SkogsSverige. Hämtat från <http://www.skogssverige.se/skog/skogen/swe/lathund.cfm> 19 augusti 

2011 

8: Davidsson, G. (2003). Handbok för riskanalys. Räddningsverket 

9: (2007). Riktlinjer för bestämning av dimensionerande flöde för dammanläggningar. Svensk Energi, 

Svenska Kraftnät och SveMin 

10: Åstrand, S. (2011).  PM Drivgods. WSP Samhällsbyggnad 

11: (2010). Debris management in spillways and waterways during floods, Part 2: Failure modes for 

debris booms. CEATI International 

12, 13, 21: Yang, J. Johansson, N. Cederström, M. (2009). HANDLING RESERVOIR FLOATING 

DEBRIS FOR SAFE SPILLWAY DISCHARGE OF EXTREME FLOODS – LABORATORY 

INVESTIGATIONS. Vattenfall 

 

15: Eriksson, L. (2005). Sprängklämma gör pangsuccé i stormskogen. Ny Teknik. Hämtat från 

<http://www.nyteknik.se/nyheter/it_telekom/allmant/article33872.ece> 19 augusti 2011 

 

17: Mätning i beståndet. Skogforsk. Hämtat från < http://www.skogforsk.se/sv/KunskapDirekt/Alla-

Verktyg/19377/> 19 augusti 2011 

 

18: (2010). Debris management in spillways and waterways during floods, Part 1: Debris yield 

reduction by management. CEATI International 

 

19: Åtgärdsplan drivgods – Krångfors kraftstation. Skellefteå Kraft AB 

20: DTU-manual Krångfors. Skellefteå Kraft AB 

22: DTU-manual Granfors. Skellefteå Kraft AB 

23: Åtgärdsplan drivgods – Granfors kraftstation. Skellefteå Kraft AB 

http://www.smhi.se/sgn0102/n0205/fuluregn.htm
//http:/www.energinyheter.se/2008/05/dammarna-ska-skyddas-mot-farligt-drivgods
http://www.skelleftealven.se/
http://www.skogssverige.se/skog/skogen/swe/lathund.cfm
http://www.nyteknik.se/nyheter/it_telekom/allmant/article33872.ece


65 

 

24: Minarski, R. (2008). Assessment of potential amount of floating debris in Lule river. 2008:072 PB. 

Luleå Tekniska Universitet 

25: Statens geotekniska institut. Hämtat från 

<http://www.swedgeo.se/templates/SGIStandardPage____1098.aspx?epslanguage=SV> 12 oktober 

2011 

 

26: Sveriges geologiska undersökning. Hämtat från 

<http://vvv.sgu.se/sguMapViewer/web/sgu_MV_ballast.html?zoom=10038.465329,6265818.761748,

1169709.534671,7504071.238252> 12 oktober 2011  

http://www.swedgeo.se/templates/SGIStandardPage____1098.aspx?epslanguage=SV


66 

 

11 Bilagor 
 

Bilaga 1 – Mall Inventering 

Bilaga 2 – Karta över områden 

Bilaga 3 – Rasvinklar 

Bilaga 4 – Höjningen av vattennivån beroende på minskningen i avbördningsförmåga, Krångfors 

Bilaga 5 – Höjningen av vattennivån beroende på minskningen i avbördningsförmåga, Granfors 

Bilaga 6 – Sammanställning Inventering 

Bilaga 7 – Karta ras och erosion 

Bilaga 8 – Karta över länsarnas utplacering 
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11.1 Bilaga 1 - Mall Inventering 
 

Nr: 

Var området är: 

 

Generelle beskrivning av området, typ av träd, Ålder, andel träd på området: 

 

Grundyta: 

 

Övre höjd: 

 

Drivved, antal på sträckan/ytan: 

<70 

>70 

Riskträd, antal på sträckan/ytan: 

>70 

>100 

>130 

Hängande träd mot vatten, antal på sträckan/ytan: 

<70 

>70 

>100 

>130 

Buskar: 

 

Jordarter: 

 

Rasrisker/ erosion: 

 

Övrigt:
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11.2 Bilaga 2 - Karta över områdena 
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71 
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11.3 Bilaga 3 - Rasvinklar 
 

Fakta 

Om en torr friktionsjord – sand eller grus – strilas ut på ett plant underlag så att den bildar en "toppig" 

hög kommer högens rasvinkel att bli lika med materialets så kallade friktionsvinkel (friktionsvinkeln i 

löst lagrat tillstånd). Friktionsvinkeln är ett mått på jordens hållfasthet. Friktionsvinkelns storlek 

varierar mellan olika typer av friktionsjord. 

 

Om lutningen för en slänt i friktionsjord ökas – exempelvis vid schaktning eller genom erosion – tills 

den överstiger den s k friktionsvinkeln, övergår partiklarna från vila till att rulla över varandra, och ras 

uppstår. 

I sandjordar dominerar sandfraktionen med kornstorlek 0,06 – 2 mm. På motsvarande sätt dominerar i 

grusjordar grusfraktionen med kornstorlek 2 – 60 mm. Sand- och grusjordar är ofta blandade med 

varandra eller med andra fraktioner som till exempel silt. Sand och grus släpper lätt igenom vatten och 

torkar snabbt. Sandjordar är erosionskänsliga. 

 

Sand- och grusjordars hållfasthet beror främst på friktionskrafter mellan kornen. Dessa krafters storlek 

påverkas i sin tur av om jorden befinner sig över eller under grundvattennivån. Om jorden befinner sig 

under grundvattennivån minskar friktionskrafterna mellan kornen. 

 

Släntens lutning påverkar också dess stabilitet. Friktionsvinkeln är den vinkel som sand eller grus 

naturligt rasar ut i. Friktionsvinkelns storlek är 30 – 40°. Till skillnad från en slänt i lera så kan en slänt 

i sand eller grus bli nästan obegränsat hög, så länge som lutningen inte överstiger friktionsvinkeln.
25

 

                                                      
25

 Statens Geotekniska Institut, Jordarter 
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Figur 33 Karta över sandförekomsten för båda magasinen
26

 

De rosa markerade områdena betyder en sandförekomst på mer eller lika med 50 %. De sträckande 

områdena betyder grundvattenmagasin. 

 

Friktionsvinklar27 
      Lagrings täthet 

 
Jordarter 

       
 

Sand Grus Sandmorän Grusmorän Makadam Sprängsten 

Löst lagrad   28 30 35 38 30 40 

Fast lagrad   35 37 42 45 38 45 
 

 

  

                                                      
26

 Sveriges geologiska undersökning 
27

 Statens Geotekniska Institut 
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11.4 Bilaga 4 - Höjningen av vattennivån beroende på minskningen i 

avbördningsförmåga, Krångfors 
 

 

Tabell 43 Karakteristiska nivåer för Krångfors Dammbyggnad + mö.h 

  Fyllningsdamm vänster Regleringsdamm Fyllningsdamm höger 

Dämningsgräns 104,83 104,83 104,83 

Tätkärnans överkant 106,63 Lucka ö.k 105,08 107 

Dammkrön 107,3 106,63 107,3 

 

 

Tabell 44 Vattennivån som beror på avbördningsförmågan, samt nedsatt avbördningsförmåga 

pga. t.ex. drivgods vid helt öppna utskov 

  

 Utan  

 hinder 

 10 % minskning  i  

 avbördningsförmåga 

 20 % minskning i  

 avbördningsförmåga 

 30 % minskning i  

 avbördningsförmåga 

Qutb 240 m3/s 102,75 102,88 103,05 103,2 

FLK klass2  702 m3/s 104,67 104,89 105,17 105,41 

1000 m3/s 105,6 105,9 106,2 106,53 

Qdim 1275 m3/s 106,37 106,8 107,1 107,47 

 

 

Tabell 45 Vattennivån i förhållande till dämningsgränsen 

  
Utan 
hinder 

10 % minskning i 
avbördningsförmåga 

20 % minskning i 
avbördningsförmåga 

30 % minskning i 
avbördningsförmåga 

Qutb 240 
m3/s -2,08 -1,95 -1,78 -1,63 

FLK klass2 
702 m3/s -0,16 0,06 0,34 0,58 

1000 m3/s 0,77 1,07 1,37 1,7 

Qdim 1275 
m3/s 1,54 1,97 2,27 2,64 
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11.5 Bilaga 5 - Höjningen av vattennivån beroende på minskningen i 

avbördningsförmåga, Granfors 
 

 

Tabell 46 Karakteristiska nivåer för Granfors Dammbyggnad + mö.h 

  Fyllningsdamm vänster Regleringsdamm Kröndamm höger 

Dämningsgräns 123,5 123,5 123,5 

Tätkärnans överkant 125,75 Lucka ö.k 123,75 125,3 

Dammkrön 126,3 125,3 125,3 

 

 

Tabell 47 Vattennivån som beror på avbördningsförmågan, samt nedsatt avbördningsförmåga 

pga. t.ex. drivgods vid helt öppna utskov 

  
Utan 
hinder 

10 % minskning i 
avbördningsförmåga 

20 % minskning i 
avbördningsförmåga 

30 % minskning i 
avbördningsförmåga 

Qutb 240 
m3/s 121,7 121,9 121,95 122,05 

HHQ 700 
m3/s 123,5 123,75 124 124,3 

Qdim 1162 
m3/s 124,9 125,25 125,6 126 

 

 

Tabell 48 Vattennivån i förhållande till dämningsgränsen 

  
Utan 
hinder 

10 % minskning i 
avbördningsförmåga 

20 % minskning i 
avbördningsförmåga 

30 % minskning i 
avbördningsförmåga 

Qutb 240 
m3/s -1,8 -1,6 -1,55 -1,45 

HHQ 700 
m3/s 0 0,25 0,5 0,8 

Qdim 1162 
m3/s 1,4 1,75 2,1 2,5 
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11.6 Bilaga 6 - Sammanställning Inventering 
 

Granfors 

Inventering 
    Område, Nr Area [ha] Längd [m] Bredd [m] Området, Karta Beskrivning av området, Inventering 

1 0,42     Norra, strand, lite träd Kraftverk ingen inventering 
2 0,42 250 8;20 Norra, utlopp, skog Berggrund, lite träd, en del döda stora träd 
3 0,48 210 4;25 Södra, utlopp, skog Blandskog, mycket sly  
4 0,94 370 12;50 Södra, skog Mycket tall, öppet område  
5 0,07 

  
Norra, skog   

6 0,05 200 0;4 Södra, skog Gles, Tallskog 
7 0,31 160 4;40 Södra, vik, skog Hästbäcken, tallskog 
8 0,18 270 0;12 Söder, kraftledning Inga träd, sumpmark 
9 0,20 150 4;20 Söder, lite vik, skog tät blandskog 

10 0,21 270 8 Norra, skog Relativt gles tallskog, löv vid vattnet 
11 0,02 17 12 Södra, lite bit skog litet område, mindre löv vid strand 

12;1 0,13 110 4;20 Södra, lång sträcka skog Inga träd, sumpmark 
12;2 0,59 490 4;20 

 
sumpmark, lite träd 

13 0,80 230 45 Södra, skog Relativt gles tallskog 
14 0,62 334 4;40 Södra, skog blandskog, mycket löv 
15 0,03 150 1;4 Norra, lite skog Blandskog mycket löv 
16 0,23 210 1;16 Norra, + ön, skog Blandskog, mycket gran 

17 Östra 0,30 600 4;24 Norra, brubäcken, skog Brubäcken, stugsidan 
17 Västra; 1 0,00 310 0 

 
Brubäcken, mycket branta sidor 

17 Västra; 2 0,00 290 0 
 

Brubäcken, mycket branta sidor 
18 0,28 540 6 Norra, skog Blandskog mkt gran, sumpmark 
19 0,63 600 4;16 Norra, strand, lite träd Gammal blandskog mkt tall, mycket åker 
20 0,08 220 4 Södra, skog Blandskog mkt gran, branta kanter 
21 0,07 1400 0;1 Södra, skog Mycket brand ända mot vattnet, Blandskog mkt tall 
22 0,32 850 4 Norra, skog Blandskog bitvis branta kanter samt åker 
23 0,05 200 4 Södra,vik Mycket brant, främst tall 

 
7,41 8431 
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Inventering 
   Område, Nr Jord Erosion/RasRisk Övrigt 

1       
2 Berg Liten Stora döda träd 
3 Berg, sten, sand Berggrund, inte så stora risker   
4 Sten, sand 2 m kant erosion   
5 

  
  

6 Sand, sten, organiskt 2 m kant erosion   
7 Sand, sten 2 m kant erosion, även uppför bäcken Finns mer drivgods uppför bäcken 

8 Sand, myr Halva området 1m kant Lite träd på ön utanför 
9 Sten, sand, organiskt 1 m kant erosion Mycket drivgods uppförbäcken 

10 Sten, sand 2 m kant erosion   
11 Sten, sand 1 m hög kant erosion   

12;1 Sand myr Ingen Sumpmark 
12;2 Sand 1 m kant   
13 Sten, sand 1m kant, erosion, ras   
14 Sten, sand 0,5-1 m kant erosion   
15 Sand 1 m kant erosion Bäverhydda 
16 Sand organiskt 0,5 m kant 5 stora högar med sotckar plank och skrot 

17 Östra Sand,organsik 1 m kant erosion, RASRISK MYCKET DRIVVED ÄVEN EFTER KARTERING 
17 Västra ;1 Sand, lera Ras Mycket träd fallit i/över bäcken 
17 Västra ;2 Sand, lera Ras Mycket träd fallit i/över bäcken 

18 Myr organsikt 1 m kant erosion Bitvis extremt mycket drivgods av bäver 
19 Sand,organsik 0,5 m kant erosion Stugor 
20 Sand,organsik Erosion 1m kant Rasrisk Sump hål inne i vik 
21 Sand,organsik 1 m kant erosion, rasrisk, Ras Nästan lodrätt på vissa platser 
22 Sand,organsik 1 m kant erosion, bitvis rasrisk   
23 Sand,organsik 0,5 m kant erosion, rasrisk Nästan lodrätt på vissa platser, runt 
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Områden täcks ej av vatten 
 

Längd [m] 
  

Beskrivning av området, Inventering 

101   1700     Mestadels tallskog mycket brant 

102 
 

290 
  

Gles blandskog, mindre nipa 

103 
 

60 
  

Blandskog 

104 
 

110 
  

Blandskog, mindre nipa 

105 
 

290 
  

Blandskog, mindre nipa 

106 
 

180 
  

Blandskog, mindre nipa 

107 
 

250 
  

Blandskog, mindre nipa 

108   340     Blandskog, mindre nipa 

  
3220 

    

Områden täcks ej av vatten Jord Erosion/RasRisk Övrigt 

101 Sand Mycket hög nipa, stor rastisk, Ras   

102 Sand, sten, organiskt  Mindre rasrisk   

103 Sand, sten, organiskt  Ingen rasrisk   

104 Sand, sten, organiskt  Rasrisk, erosion, Ras   

105 Sand, sten, organiskt  Rasrisk, erosion 4 m kant   

106 Sand, sten, organiskt  Rasrisk, erosion 4 m kant   

107 Sand, organiskt mindre nipa, rasrisk Bäver 

108 Sand, organiskt 1 m kant erosion, mindre rasrisk   
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Krångfors 

Inventering 
    Område, Nr Area [ha] Längd [m] Bredd [m] Området, Karta Beskrivning av området, Inventering 

24 0,11 272 4 Norra, skog Ung tallskog, börjar ca 4m in 
25;1 0,09 235 4 Norra, fr.24-sands.slut Ung tallskog, börjar ca 4m in 
25;2 0,04 110 4 

 
Inga träd 

25;3 0,11 270 4 
 

Som 25;1 samt ett parti med större träd 
25;4 0,10 235 4 

 
Inga träd 

26 0,03 1000 0;4 Södra, skog, brant  Mycket brant, tall och gran stora mindre vid vatten 
27 0,12 310 4 Södra, skog Yngre tallskog, relativt tät 
28 0,17 420 4 Norra, skog Blandning, mest tall 

29;1 0,05 125 4 Norra, lättare skog Gles tallskog, grova träd vid strand 
29;2 0,15 125 12 

 
Få träd, gräs 

30;1 0,02 100 2 Norra, skog Gammal tallskog 
30;2 0,05 125 4 

 
  

31 0,33 210 16 Södra, skog, lite hygge Blandskog 
32;1 0,16 250 6 Södra, lättare skog Sumpmark, flackt, ingen kant 
32;2 0,10 250 4 

 
Gran och tallskog 

33;1 0,13 330 4 Norra, skog  Stora tallar, björk mot strandkant 
33;2 0,17 290 6 

 
Tät blandskog, löv vid strand 

34 0,56 630 4;12 Ön mot norr    
35 0,13 310 4 Norra, skog   
36 0,78 260 4;60 Norra, skog Tall stora vid vattnet, även stora björkar vid vatten 
37 0,35 560 6 Södra, skog Brant på udden, blandskog 
38 0,28 250 4;20 Södra, skog Blandskog 

39;1 0,08 30 4;30 Södra, skog Surhål lite träd mest sly 
39;2 0,05 30 4;30 

 
Blandskog 

40 0,56 500 4;20 Södra, liten vik, skog Ungskog tall gran björk 
41 0,46 1100 4 Södra, skog Mkt träd mot vatten, stora granar 

42;1 0,63 150 4 Norra, skog Branta sidor, blandskog, mest tall 
42;2 0,88 440 2 

 
  

43 0,07 170 4 Norra, lite skog, strand   

 
6,80 9087 
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Inventering 
   Område, Nr Jord Erosion/RasRisk Övrigt 

24 Sten, Grus, Sand Rasrisk   
25;1 Sten, Grus, Sand Rasrisk   
25;2 Sten, Grus, Sand Rasrisk   
25;3 Sten, Grus, Sand Rasrisk   
25;4 Sten, Grus, Sand Rasrisk   
26 Sand,organsik STOR RARISK stort område  Kan komma stora massor, Bäver 
27 Sand,organsik Rasrisk, erosion 4 m hög kant   
28 Sten, Grus, Sand Erosion, 1m kant   

29;1 Sten, Grus, Sand Erosion, 1m kant Drivgods beror av bäver 
29;2 Sand,organsik Erosion, 1m kant   
30;1 Sand,organsik Erosion, 1,5 m kant, Rasrisk   
30;2 Sand,organsik Erosion, 1,5 m kant, Rasrisk   
31 Sand, organiskt 30cm-1m kant Bäver 

32;1 Sand, organiskt Ingen   
32;2 Sand, organiskt 1 m hög kant   
33;1 Sand, organiskt 30 cm kant,  Rasrisk Mycket mellan ön och33 
33;2 Sand, organiskt 1 m kant, bitvis erosion   
34 Sten, Grus, Sand 30 cm kant, erosion 2 förfallan lador på ön 
35 Sten, sand, organiskt 30 cm kant, erosion Bäver 
36 Sten, sand 30 cm kant, erosion, flackt Mycket hängande träd 
37 Sand, organiskt 30 cm kant, samt Rasrisk RAS 
38 Sand, organiskt 1-1,5 m kant mycket fällada träd av bäver 

39;1 organisktmyr surt 1 m kant en liten bit forts fårn 40   
39;2 Sand, organiskt 0,5 m kant   
40 Sand, organiskt 1 m kant, bitvis erosion 1 förfallen lada på ön, brygga och båtar 
41 Sand, organiskt 0,5-1 m kant erosion Brant en bit upp 

42;1 Sand 30 cm kant, erosion, rasrisk RAS 
42;2 

  
Mycket mindre hängande lövträd 

43       
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Områden täcks ej av vatten 
 

Längd [m] 
  

Beskrivning av området, Inventering 

109   730     Blandskog, höga branta sidor 

110 
 

460 
  

Främst tall, mycket brant 

111 
 

110 
  

Tät blandskog 

112 
 

155 
  

Tät blandskog 

113 
 

330 
  

Blandskog, branta sidor 
114   310     Tät blandskog 

 

 

Områden täcks ej av vatten Jord Erosion/RasRisk Övrigt 

109 Sand, sten, organiskt Stor rasrisk Ras 

110 Sand Stor rasrisk, erosion 2 m kant Ras 

111 Sand, sten, organiskt Erosion 1 m kant   

112 Sand, organiskt Erosion 1 m kant   

113 Sand, organiskt Rasrisk   

114 Sand, organiskt Rasrisk, erosion 1 m kant   
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11.7 Bilaga 7 - Karta ras och erosion 
 

De rödmarkerade linjerna betyder Ras och de orangea betyder Erosion. För de smalaste linjerna är höjden på ras eller erosionsområdena mindre än 1 m, de lite 

tjockare linjerna betyder att höjden är mellan 1 till 5 meter, de tjockaste linjerna betyder mer än 5 m höga kanter. 

 



85 

 

 

Granfors  
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Krångfors 
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11.8 Bilaga 8 - Karta över länsarnas utplacering 
 

Kartan ger ett förslag på tänkbara platser att sätta ut länsar, de olika färgerna visar de olika 

alternativen. 

Granfors 

 

Den röda linjen är en styrläns som ska styra upp drivgodset till en uppsamling plats på norra sidan 

älven.  

De båda gula linjerna är även de styrlänsar, tanken här är att de ska styra drivgodset genom 

sektorutskovet. Drivgodset tas då om hand i antingen Krångfors eller Selsforsen. 
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Krångfors 

 

Den röda och lila linjen är styrlänsar som ska styra upp drivgodset på uppsamlingsplatser på norra 

respektive södra sidan. 

De båda gula linjerna är även de styrlänsar, tanken här är att de ska styra drivgodset genom 

sektorutskovet. Drivgodset tas då om hand i Selsforsen. 


