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1 INLEDNING
I södra delen av Karlstad planeras ett nytt bostadsområde, Jakobsberg. Området ligger på södra
delen av en halvö som omges av Klarälven. Större delen av det planerade bostadsområdet ligger
inom översvämningsområde från Klarälven och Vänern vid framtida extrema vattennivåer.

Den tidigare flygplatsen i Karlstad, Karlstad-Jakobsberg flygplats upptar stora delar av det
planerade området. Flygplatsen omges av en äldre vall för att undvika översvämning vid höga
vattenstånd. Inom den äldre vallen ligger också Sommarro Golfbana.

Översiktskarta området. Gul streckad linje visar ungefärlig utbredning på det planerade
bostadsområdet.
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2 UPPDRAG OCH SYFTE
På uppdrag av Karlstad kommun utreder Tyréns AB olika alternativa invallningar för området.
Uppdraget delas in i två delar:

1) Utreda lämpliga sträckningsalternativ för vallen. Tre redan föreslagna alternativ jämförs.
2) Det mest lämpliga alternativet utreds vidare hydrogeologiskt med avseende på om

tätning ska ske med vall med spont eller jordvall av tätare material. Syftet är att svara på
följande frågeställningar:
- Vilka läckagemängder kan förväntas vid höga flöden med en vall med spont eller en

med en jordvall? Hydrogeologiska läckageberäkningar utförs för vallarna.
- Hur ska de två konstruktionsalternativen utformas? Principskisser tas fram på en vall

med spont och en med tätare jord.
- Är vall en lämplig lösning för att skydda området mot översvämningar? Fördelar och

nackdelar listas och en rekommendation ges.

3 FÖRUTSÄTTNINGAR
Området påverkas av både höga nivåer i Vänern och höga flöden i Klarälven

Vänerns nivå är styrande upp till den blå streckade linjen i figur 2. De översvämningsnivåer som
ska användas nedströms den blå linjen är beräknad högsta högvatten utan vinduppstuvning för
Vänern, vilket innebär +46,77 i RH2000 (Karlstad kommun, 2017). Denna nivå avrundas i
utredningen till +46,8.

De nivåer som ska användas uppströms den blå linjen i figur 2 är en lutande nivå upp till +47,09
i norra delen av det planerade bostadsområdet, markerad med grön streckad linje (Karlstad
kommun, 2018a). Denna nivå avrundas i utredningen till +47,1.

Gräns för när Vänern och Klarälven blir styrande för översvämningsnivåer är markerad
med blå streckad linje i figuren. Grön streckad linje visar slutet på del av Klarälven som
påverkar nivåerna. Vattnet i Klarälven rinner i riktning från grön till blå linje.
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4 STRÄCKNINGSALTERNATIV

4.1 BAKGRUND DE OLIKA ALTERNATIV

De tre alternativa sträckningar på vallarna ges i figur 3. Nedan följer en kort beskrivning av de
olika sträckningsalternativen samt nollalternativet.

Sträckningsalternativ 1 (blå linje i figur 3): Vallen är framtagen i en skissfas av Tyréns AB under
2017. Vallen omsluter hela det planerade bostadsområdet, med undantag av nordostliga delar
som ligger högre och inte behöver skyddas.

Sträckningsalternativ 2 (grön linje i figur 3): Vallen är framtagen i en skissfas av Tyréns AB
under 2017. Vallen följer den befintliga vall och serviceväg som går runt hela området.
Vägen/vallen har varit en skyddsvall för den nedlagda flygplatsen på området.

Sträckningsalternativ 3 (Röd linje i figur 3): Alternativ framtaget av kommunen i tidigare skede.
Vallen sträcker sig genom bostadsområdet och skyddar drygt halva det föreslagna området,
inklusive de mest skyddsvärda objekten, skolan och förskolan. Övriga bostäder utanför vallen
kommer med detta förslag behöva byggas på uppfylld mark, eller med täta bottenvåningar och
förhöjda anslutningsvägar.

Sträckningsalternativ 0 är, förutsatt att bostadsområdet ska byggas och skyddas mot höga
vattenstånd, att hela området fylls upp till erforderlig nivå. Detta alternativ utvärderas inte i
denna utredning, utan det hänvisas till tidigare förstudier för utfyllnad (Sweco, 2018).
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Karta över de föreslagna sträckningsalternativen för vall som skydd mot höga
vattenstånd.

4.2 JÄMFÖRELSE MELLAN ALTERNATIVEN

Vid jämförelse mellan sträckningsalternativen bedöms hur fullständigt skydd de olika
alternativen ger, längd på respektive vall, påverka på landskapsbilden/bostadsområdet, samt
påverkan på dagvattenhanteringen.

Sträckningsförslag 1:

- Längd på vallen ca 4400 m.
- Skyddar 100% av området,
- Synlig vall tätt intill bostadsområdet, vilket ger en tydlig påverkan på

landskapsbilden.
- Måttligt med utrymme för öppna utjämningsmagasin och liknande hantering av

dagvatten.
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Sträckningsförslag 2:
- Längd på vallen ca 4650 m.
- Skyddar 100% av området.
- Vallen kommer ligga i befintlig vall och vägar. Vallen kommer behöva höjas cirka en

meter på delar av sträckan, men i dagsläget ligger största delen inom en skogsridå.
Vallen bedöms, med bibehållen vegetation, knappt synas från bostadsområdet. Med
andra ord ingen påverkan på landskapsbilden.

- Relativt stort utrymme för öppna utjämningsmagasin och liknande hantering av
dagvatten.

Sträckningsförslag 3:
- Längd på vallen blir ca 2800 m.
- Skyddar inte hela området, bara 50-60%. Ytterligare åtgärder behövs för områden

utanför vallen.
- Blir en 1 - 2 m hög vall inne i bostadsområdet, vilket bedöms ge en stor påverkan på

landskapsbilden i området.
- Litet utrymme för öppna utjämningsmagasin och liknande hantering av dagvatten.

Sammantaget bedöms sträckningsförslag 2 (grön vall) vara det bästa alternativet. I tabell 1 listas
påverkan med fördelar och nackdelar med de olika sträckningsförlagen.

Tabell 1. Fördelar och nackdelar och en sammantagen bedömning av de olika
sträckningsalternativen.

Alternativ Fördelar Nackdelar Sammantagen
bedömning

Sträckning 1 +Skydd av hela området -Relativt lång vall

-tydlig påverkan på
landskapsbilden

-Måttligt med utrymme för
öppna utjämningsmagasin
för dagvattenhantering

Näst bästa
alternativet för
vallsträckning. Men
har större påverkan
på landskapsbilden
och sämre ur
dagvattenperspektiv
än alternativ 2.

Sträckning 2 +Skydd av hela området

+Liten påverkan på
landskapsbilden

+Relativt stort utrymme för
öppna utjämningsmagasin
för dagvattenhantering

-Längst vall Bästa alternativet
för vallsträckning.
Skillnad i längd på
vall är liten mot
alternativ 1, de
andra fördelarna
överväger detta.

Sträckning 3 +Kortast vall -Inte skydd av hela området

-Stor påverkan på
landskapsbilden

-Litet utrymme för öppna
utjämningsmagasin för
dagvattenhantering

Sämsta alternativet.
Tydligast nackdel
att sträckningen
inte ger ett
fullständigt skydd
men även andra
klara nackdelar.

5 BERÄKNINGAR

5.1 UNDERSÖKNINGAR

Geotekniska undersökningsborrningar har utförts vid tre tillfällen 2012, 2016 och 2018 ( Sweco,
2012, 2016 och 2018b). Vid undersökningsborrningen 2018 togs jordprover som
siktanalyserats och grundvattenrör installerades. Grundvattenrören har slug-testats (Tyréns AB,
2018) för bestämning av jordens permeabilitet.
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5.2 LÄCKAGEBERÄKNINGAR

Numeriska beräkningar har utförts i fem utvalda sektioner längs sträckningsalternativ 2.
Respektive sektion har bedömts representera en delsträcka längs vallen med relativt likartad
geologisk lagerföljd. Beräkningarna är utförda med en vallutformning med spont samt en
jordvall av tätare jordmaterial. Bilaga 1 ger detaljer på beräkningar och antagna hydrogeologiska
parametrar.

Resultatet av beräkningarna visar på ett läckageflöde på i storleksordningen 50 l/s för en
jordvall på cirka 4650 meters längd. Används konservativa1 parametrar på hydraulisk
konduktivitet och lagerföljder blir inläckaget cirka 300 l/s vid de högsta dimensionerande
flödena.

Resultatet av beräkningarna för en vall med spont är beroende på hur djup spont som används,
och ger mellan cirka 10 l/s2 till cirka 60 l/s beroende på om sponten drivs ned till leran eller en
grundare spont på 3 m från den nivå som ska tätas till (+46,8 eller 47,1). Används konservativa
parametrar på hydraulisk konduktivitet och lagerföljder för en spont på 3 m blir inläckaget cirka
300 l/s vid de högsta dimensionerande flödena.

Befintlig dagvattenpumpstation vid gamla flygfältet har en kapacitet på 500 l/s (Karlstad
kommun, 2018b), vilket innebär att läckageflödet även vid konservativa beräkningar kan
hanteras med befintlig pumpstation.

5.3 BERÄKNINGAR FÖR UTFORMNING AV VALLARNA

Beräkningar för att avgöra krav på erosionsskydd och dess läckagetålighet samt känslighet mot
tjäle har utretts i bilaga 1.

5.3.1 LÄCKAGETÅLIGHET VID SKADOR PÅ TÄTJORD SAMT ÖVERDÄMNING

Vallen behöver anläggas med minst ett 0,5 m mäktigt erosionsskydd för att förhindra erosion
från vågor och strömmande vatten från Klarälven vid de dimensionerande
vattenstånden/flödena. Stenstorleken från våguppspolning, D50 =0,17 m, är större än från
strömningserosion, D50 = 0,02 m. Den större stenstorleken föreslås användas som generellt
erosionsskydd på uppströmsslänten3, både för en vall med tätjord eller med spont.

Läckagetåligheten har för en vall med tätjord beräknats med utgångspunkt att ett
förstärkningslager på 0/90 läggs på krönet av vallen för att kunna ha väg där. Med de
antagandena behöver nedströmsslänten förstärkas med ett något grövre erosionsskydd än 0/90.
Filterkriterier enligt RIDAS mellan tätjord, förstärkningslager och erosionsskydd behöver
uppfyllas för att undvika materialtransport.

Läckagetåligheten vid en överdämning över tätjord/spont på grund av vindinducerad
snedställning av Vänerns vattenyta är teoretiskt tillfyllest med ett skydd av ett 0/90
förstärkningslager. Dock rekommenderas att ett grövre material läggs i nedströmsslänten för att
ha marginal mot t.ex. stenseparation vid utläggning av förstärkningslagret. Filterkriterier enligt
RIDAS mellan tätjord, förstärkningslager och erosionsskydd behöver uppfyllas för att undvika
materialtransport.

5.3.2 TJÄLE

Tjälskydd bedöms inte behöva anläggas för en vall med tätjord, med bakgrund att vallen ska
beläggas med ett erosionsskydd dimensionerat att göra vallen läckagetålig.

1 Konservativ i detta avseende menas försiktig. D.v.s. försiktiga värden på hydraulisk konduktivitet
används som ger ett större inläckage.
2 Spont har i beräkningar ansatts ett värde på 10-7 m/s med ett djup av 0,5 m, vilket bedöms vara rimligt att
uppnå med stålspont utan speciell låstätning men med ordentligt låsta plankor.  Används låstätning eller
platssponter kan högre täthet nås, vilket kan ge ned mot knappt en liter per sekund i totalt inläckage.
3 Uppströmsslänten är sidan mot Klarälven/Vänern och nedströmsslänen är sidan mot det område som
ska skyddas mot översvämning.
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En vall med spont behöver inte tjälskyddas.

5.3.3 TÄTJORD OCH SPONT

Vall med tätjord:
Tätjorden rekommenderas ges en hydraulisk konduktivitet på maximalt runt 10-6 m/s.

För att undvika mer genomsläppliga skikt i de övre lagren och ge en bättre och tåligare
konstruktion rekommenderas att vallen schaktas ned till cirka 2 meter under befintlig markyta. I
vissa delar kan det innebära att schaktbotten hamnar under grundvattenytan, vilket kan vara
problematiskt då marken består av sand och silt som kan vara flytbenägen och svår att packa på.
Det rekommenderas att schaktgropar utförs för att testa möjligheten till anlägga tätjorden ned
till cirka 2 meter under markytan. Skulle det visa sig vara problematiskt rekommenderas att en
smalare kontrollschakt utförs ned till erforderligt djup för kontroll att inga grövre skikt finns,
varefter konstruktionen anläggs ovan grundvattenytan men med lägre släntlutningar och något
större bredd för att kompensera för en ytligare tätkropp.

Vallen behöver byggas för att kompensera för sättningar, alternativt behöver en genomarbetad
plan tas fram för hur vallens sättning ska kontrolleras och vid behov höjas till erforderliga
nivåer.

Vall med spont:
Det rekommenderas att sponten uppfyller en täthet på minst cirka 10-7 för 0,5 m bredd.

Spontens dämningsnivå behöver kompenseras för sättningar under vallens livstid. Alternativt
behöver en genomarbetad plan tas fram för hur spontens nivå ska kontrolleras och vid behov
höjas.

5.3.4 SKISSER PÅ VALLUTFORMNING

I figur 4 ges förslag på vall med spont eller tätjord i form av principskisser för fallet dämning till
+46,8. För dämning till +47,1 ser vallerna ut på motsvarande sätt men något högre. I skisserna
tas ingen hänsyn till framtida sättningar. Detaljutformning av vallarna behöver göras vid en
framtida projektering av vallarna. I figur 4 anges ”risk för fyllnadsmassor” vilket betyder ett
uppskattat område där inslag av grövre fyllnadsmassor kan förekomma.

Principskiss på vall med spont eller tätjord. Utbredningen på området med risk för
fyllnadsmassor från befintlig serviceväg är uppskattad, ej undersökt i detalj.

5.3.5 DRIFT AV VALL

Vallarna bedöms klassificeras till dammsäkerhetsklass B enligt miljöbalkens kriterier. För en
sådan dammanläggning krävs regelbunden tillsyn, handlingsplaner och dokumentation.
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Exempel på detta är:
· Regelbundna besiktningar och fördjupade dammsäkerhetsutvärderingar.
· Framtagande av drift och underhållsplan samt beredskapsplan för risk för dammbrott.
· Underhåll av dammen i form av höjning av tätjord/spont vid sättningar, reparation av

erosionsskydd och röjning av vegetation på vallen eller dess slänter.

Vallägaren, Karlstad kommun, rekommenderas upprätthålla den kompetens som behövs för att
sköta och hantera en vall i dammsäkerhetsklass B.

6 SLUTSATS OCH REKOMMENDATION
Sträckningsalternativ 2 (grön linje) bedöms vara det mest lämpliga alternativet för en vall. Detta
på grund av att påverkan på landskapsbilden blir liten då den befintliga vallen/vägen används,
och det finns utrymme för olika lösningar för dagvattenhantering inom det invallade området.

Val av spont eller tätjord som den tätande delen i vallen spelar ingen praktisk roll ur
läckagesynpunkt då skillnaderna i läckagemängder är så små. En vall med en 3 m spont ger i
princip samma läckage som en vall med tätjord enligt föreslagen utformning i figur 4. Detta
läckageflöde (ca 50-60 l/s) klarar befintlig pumpstation med god marginal.

Vid utformningen av vallen behöver sättningar tas hänsyn till och för vall med tätjord behöver
schaktbarhet under grundvattenytan utredas.

En vall kräver drift och underhåll men väl skött är det en beprövad metod för att skydda
områden från översvämningar. Är vallen kostnadseffektiv, med både anläggningskostnad och
driftskostnad inräknat, jämfört med uppfyllnad så rekommenderas att en vall anläggs för att
skydda området.
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BILAGA 1 – HYDROGEOLOGISKA
BERÄKNINGAR

1 LÄCKAGEBERÄKNINGAR

1.1 JORDLAGERFÖLJD

De geotekniska borrningar som utförts i området visar på sand, siltig sand, sandig silt och silt med en
mäktighet på mellan cirka 1-11 meter (Sweco, 2012, 2016 och 2018a). Under dessa sediment ligger
lera, med undantag av ett fåtal punkter där berget ligger ytligt. Mäktigheten på sanden och silten är
generellt störst närmast älven till följd av leveebildningar (Sweco, 2018b). Mäktigheten på leran är
någon meter till över 20 meter.

1.2 UTVÄRDERING AV HYDRAULISK KONDUKTIVITET

Siktkurvor från provtagning i samband med geotekniska borrningar (Sweco, 2018a) har utvärderats
med Gustafsons metod (Gustafson, 1984) för att beräkna den hydrauliska konduktiviteten. En
sammantagen utvärdering utförs av median, geometriskt medel, max och min värden för den
beräknade konduktiviteten för alla prover med sand, siltig sand och sandig silt. Resultat av
utvärderingen ges i tabell 1, och provpunkternas placering ges i figur 1.

Tabell 1 Resultat av beräknad hydraulisk konduktivitet från siktanalyserna.

Prov
Provdjup
[m] Material

D10 framtagen
genom
extrapolation D10 [mm] D60 [mm] K50 (m/s)

18SW01 0,2-0,7 siltig Sand 0,02 0,02 0,096 5,6E-06
18SW01 0,7-1,25 sandig Silt 0,008 0,048 8,1E-07
18SW01 1,25-1,65 sandig Silt 0,025 0,086 9,9E-06
18SW01 1,65-2,2 sandig Silt 0,012 0,048 2,2E-06
18SW01 2,2-3,4 sandig Silt 0,015 0,076 3,1E-06
18SW01 3,5-5,0 Sand 0,04 0,04 0,242 2,0E-05
18SW06 0,0-1,0 siltig Sand 0,04 0,04 0,253 2,0E-05
18SW06 1,0-2,0 sandig Silt 0,013 0,055 2,5E-06
18SW06 2,0-3,05 sandig Silt 0,014 0,073 2,7E-06
18SW06 3,05-5,0 Sand 0,03 0,03 0,455 6,7E-06
18SW09 1,4-2,15 siltig Sand 0,03 0,03 0,172 1,2E-05
18SW09 2,15-2,7 sandig Silt 0,013 0,07 2,3E-06
18SW09 2,7-3,6 Sand 0,063 0,229 6,2E-05
18SW09 3,6-4,0 siltig Sand 0,031 0,092 1,6E-05
18SW09 4-4,7 siltig Sand 0,03 0,03 0,177 1,1E-05
18SW09 4,7-4,8 sandig Silt 0,012 0,057 2,0E-06
18SW09 4,8-5,0 sandig Silt 0,013 0,049 2,6E-06
18SW15 1,0-2,05 siltig Sand 0,019 0,18 3,6E-06
18SW15 2,05-2,75 Sand 0,097 0,35 1,5E-04
18SW15 2,75-3,3 siltig Sand 0,026 0,155 8,6E-06
18SW15 3,3-3,65 sandig Silt 0,013 0,062 2,4E-06
18SW19 0,5-4,6 sandig Silt 0,009 0,049 1,1E-06
18SW19 4,6-5,0 siltig Lera 0,0005 0,0005 0,018 1,1E-09
18SW22 0,7-5,0 siltig Sand 0,023 0,12 7,2E-06

sandig Silt siltig Sand Sand
Median K 2,4E-06 1,0E-05 2,0E-05
Max K 9,9E-06 2,0E-05 1,5E-04
Min K 8,1E-07 3,6E-06 6,7E-06
Geometriskt medel 2,3E-06 9,2E-06 2,7E-05
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Slugtester utfördes under 2018 i grundvattenrören 18SW01GV, 18SW02GV, 18SW09GV, 18SW15GV och
18SW22GV, se figur 1 (Tyréns AB, 2018). Resultatet av slugtesterna ges i tabell 2 tillsammans med
resultat från siktanalyserna i motsvarande punkt. Den generella bilden är att siktanalyserna ger ett
högre värde på den hydrauliska konduktiviteten, med något undantag.

Tabell 2 Resultat från slugtester och jämförelse med motsvarande resultat från siktanalysen.
Grundvattenrör K från slugtest (m/s) Motsvarande K från siktanalys för jord vid

rörets filter (m/s)
18SW01GV 1*10-6 2*10-5

18SW02GV 4*10-6 Ingen siktanalys
18SW09GV 7*10-6 9*10-6

18SW15GV 2*10-7 2*10-6

18SW22GV 2*10-5 7*10-6

Utvärdering av hydraulisk konduktivitet från både siktanalyser och slugtester är behäftade med
osäkerheter vilket också skillnaden mellan slug- och siktanalyser visar. Men utvärderade
konduktiviteter bedöms ligga på en realistisk nivå utifrån den sand och silt som finns representerat i
jordproverna.

Då siktanalyserna generellt ger en högre hydraulisk konduktivitet kommer dessa värden användas, för
att ge en mer konservativ uppskattning av inläckagemängder. I tabellen nedan ges bedömda
hydrauliska konduktiviteter för jordtyperna.

Tabell 3 Bedömd hydraulisk konduktivitet i sand, siltig sand och sandig silt för de numeriska
beräkningarna.

Jordtyp Medelkonduktivitet (m/s) Spann på hydraulisk konduktivitet (m/s)
Sand 2,5*10-5 1*10-4 - 1*10-5

Siltig Sand 1*10-5 2*10-5 - 4*10-6

Sandig Silt 2,5*10-6 1*10-5 - 1*10-6
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Figur 1 Provpunkternas placering där prov tagits för siktanalys och/eller slugtester.

1.3 NUMERISKA BERÄKNINGAR

1.3.1 JORDMODELL FÖR BERÄKNINGSSEKTIONERNA

En indelning av områden längs vallsträckningen med ungefär samma geologiska lagerföljd och djup till
leran ges i figur 2. Variationer i djup till lera och ovanliggande jordlagerföljd finns inom respektive
området, men en konservativ bedömning har använts i bedömning av lagerföljd och djup för att inte
underskatta inläckaget. Delområdena har generaliserats till följande lagerföljder vid vallen:

Delområde 1: 0-1 m: Sand Längd på vall inom delområde 1: 780 m
1-6 m: siltig Sand
6->    : Lera

Delområde 2: 0-11 m: Sand Längd på vall inom delområde 2: 850 m
11->    : Lera

Delområde 3:  0-4 m: Sand Längd på vall inom delområde 3: 1150 m
4-6 m: siltig Sand
6->    : Lera

Delområde 4: 0-1 m: grövre Sand Längd på vall inom delområde 4: 920 m
1-7 m: siltig Sand
7 ->   : Lera
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Delområde 5: 0-7 m: Sand Längd på vall inom delområde 5: 540 m
7->   : Lera

I respektive delområde har en beräkningssektion byggts upp i 2 dimensioner i det numeriska
beräkningsprogrammet SEEP/W, se figur 2 för plan och figur 3 för sektionerna i SEEP/W. Figur 3 visar
delen av modellerna närmast planerad vall med närmaste omgivning. Befintlig markyta baseras på
höjddata över befintlig markyta (Karlstad kommun, 2018) och batymetrin i älven baseras på
ekolodning (Länsstyrelsen Värmland, 2011).

Figur 2 Bedömda delområden och beräkningssektioner.
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Figur 3 Beräkningssektion 1-5 i SEEP/W, för beräkningsfallet jordvall. I mitten av vallen är
beräkningsgridden förtätad, för att kunna beräkna spontalternativen.
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1.3.2 MATERIALPARAMETRAR OCH RANDVILLKOR

Materialparametrar:
Jordlagerföljderna baseras på utvärderade hydrauliska konduktiviteter, som ges i tabell 3. Beräkningar
utförs med medelvärdena för respektive jordtyp, men konservativa beräkningar utförs också med hela
jordlagerföljden ovan leran består av en sand med maximal konduktivitet inom bedömt spann, dvs
K=1*10-4 m/s. För leran ansätts en hydraulisk konduktivitet på 10-9 m/s.

Det är den horisontella konduktiviteten som beräknats från siktkurvorna och slugtesterna. I de
naturliga lagerföljderna av sand och silt är sannolikt den horisontella hydrauliska konduktiviteten
större än den vertikala på grund av hur materialet avsatts i skikt och lager. Storleken på denna kvot är
svårbedömd och i beräkningarna ansätts en konservativ ansats att kvoten är 1.

För tätjord i jordvallen ansätts en hydraulisk konduktivitet på 1*10-6 m/s, vilket är en konduktivitet som
kan nås med t.ex. packad sandig siltig morän eller packad stenmjöl av finare fraktioner. Spont ansätts
ett värde på 10-7 m/s med en bredd av 0,5 m, vilket bedöms vara rimligt att uppnå med stålspont utan
speciell låstätning utan enbart ordentligt låsta plankor. Den hydrauliska konduktiviteten på sponten
kan sänkas genom att ställa krav på t.ex. låstätning eller tätare plastsponter. Erosionsskydd för att
täcka vallen, oavsett spont eller tätjord, ansätts till K=10-2 m/s.

Randvillkor:
De höga vattenstånden ansätts till angivna höjder, +46,8 för sektion 1-4 och +47,1 för sektion 5.
Beräkningarna utförs som stationära då ett högt vattenstånd i Vänern har en lång varaktighet (Karlstad
kommun, 2017).

Mellan cirka 50-100 meter nedströms1 vallen i beräkningssektionerna har grundvattennivån satts till
+44, vilket beror på att den gamla flygplatsen dräneras på en nivå runt +44 (Sweco, 2012). Då vallen
läggs i en befintlig väg, är det rimligt att anta att det kommer läggas ett dike längs med vägen. Ett
cirka 1 m djupt dike läggs därför 2-3 m nedströms vallfoten.

1.3.3 BERÄKNINGSFALL OCH RESULTAT

Alla fem sektionerna har beräknats för följande sex beräkningsfall:
1. Jordvall
2. Jordvall med konservativ jordlagerföljd
3. Spont, 3 m djup
4. Spont 4,5 m djup
5. Spont ned till leran
6. Spont, 3 m djup med konservativ jordlagerföljd

Resultatet av beräkningarna för respektive sektion och beräkningsfall tillsammans med ett
sammanräknat totalt inläckage för de åtta beräkningsfallen ges i tabell 4. I beräkningar antas vallen
följa delområdena i figur 2. Detta ger en längs på cirka 4250 m. Vallen är egentligen cirka 400 m
längre på grund av att den kröker in cirka 400 m på östra sidan. Djupet till leran minskar dock snabbt
inåt från älven, varför denna krök inte påverkar totala inläckaget nämnvärt.

1 Uppströms vallen är på älvsidan och nedströms är in mot det område som ska skyddas mot översvämning.
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Tabell 4 Resultat av läckageberäkningarna.

Beräkningar har också utförts för tätare spontalternativ, men resultaten skiljer sig bara i fallen när
sponten går ner till de tätare lerlagren under sanden och silten. Skillnaden mellan beräkningfallen för
spont med K=10-7 mot tätare sponter med K=10-8 och 10-9 när sponten dras ned till leran är ungefär en
faktor 10 i reducerat inläckage per 10-potens tätare spont.

Beräkningar har också utförts med en kvot mellan den horisontella och den vertikala konduktiviteten
på 5. Skillnaden i läckage mellan beräkningarna visar att med en kvot Khorisontell/Kvertikal på 5 blir flödet
mellan 10-40% lägre än med en kvot på 1. Störst skillnad är det med en något djupare spont på 4,5 m.

2 UTFORMNING AV VALLARNA

2.1 EROSIONSSKYDD

Erforderligt erosionsskydd har beräknats för skydd mot vågor samt strömmande vatten i Klarälven.

2.1.1 VÅGEROSION

Skydd mot vågerosion har följt de riktlinjer för dammsäkerhet, RIDAS, som vattenkraftsindustrin tagit
fram RIDAS (Svensk Energi, 2011a). Vallen bedöms hamna i konsekvensklass 1 enligt RIDAS
klassificering (Svensk Energi, 2011b), varför beräkningar utförs för denna klass.

Då vallen inte ligger i direkt anslutning till älven vid normalt vattenstånd, kommer beräkningar enbart
utföras för fallet med extremt höga vattenstånd. De beräkningarna utförs med en vindhastighet på 20
m/s. Den effektiva stryklängden har tagits fram i de delar där vallen inte skyddas av befintlig
vegetation. Även vid framtagande av stryklängder har befintlig vegetation i översvämningsområden
utanför vallen tagits hänsyn till. Detta bedöms rimligt då stora delar av befintlig vegetation bedöms
sparas då de har ett visst naturskyddsvärde. Skulle ändrade förhållande gällande skyddande vegetation
ske behöver vågberäkningar uppdateras.

Effektiv strykängd beräknas med Savilles metod:

( )
å

å=
i

ii
e

r
F

b

b

cos

cos* 2

(ekv. 1)

där:

Sektion Beräkningsalternativ Läckage m3/s/m Sektion Beräkningsalternativ Läckage m3/s/m
Sektion 1 Skissad vall 7,7E-06 Sektion 2 Skissad vall 2,6E-05

Skissad vall, mkt konservativ 6,6E-05 Skissad vall, mkt konservativ 1,0E-04
Vall spont k=10^-7m/s, 3 m 7,8E-06 Vall spont k=10^-7m/s, 3 m 2,7E-05
Vall spont k=10^-7m/s, 3 m, mkt konservativ 6,7E-05 Vall spont k=10^-7m/s, 3 m, mkt konservativ 1,1E-04
Vall spont k=10^-7m/s, 4,5 m 6,6E-06 Vall spont k=10^-7m/s, 4,5 m 2,5E-05
Vall spont k=10^-7m/s, till lera 2,2E-06 Vall spont k=10^-7m/s, till lera 4,4E-06

Sektion 3 Skissad vall 1,3E-05 Sektion 4 Skissad vall 6,6E-06
Skissad vall, mkt konservativ 6,1E-05 Skissad vall, mkt konservativ 6,0E-05
Vall spont k=10^-7m/s, 3 m 1,4E-05 Vall spont k=10^-7m/s, 3 m 6,9E-06
Vall spont k=10^-7m/s, 3 m, mkt konservativ 6,9E-05 Vall spont k=10^-7m/s, 3 m, mkt konservativ 6,1E-05
Vall spont k=10^-7m/s, 4,5 m 9,0E-06 Vall spont k=10^-7m/s, 4,5 m 5,6E-06
Vall spont k=10^-7m/s, till lera 2,1E-06 Vall spont k=10^-7m/s, till lera 1,8E-06

Totalt inläckage Beräkningsalternativ Läckage, l/s
Sektion 5 Skissad vall 9,1E-06 Skissad vall 53

Skissad vall, mkt konservativ 3,6E-05 Skissad vall, mkt konservativ 282
Vall spont k=10^-7m/s, 3 m 9,4E-06 Vall spont k=10^-7m/s, 3 m 57
Vall spont k=10^-7m/s, 3 m, mkt konservativ 3,7E-05 Vall spont k=10^-7m/s, 3 m, mkt konservativ 301
Vall spont k=10^-7m/s, 4,5 m 7,7E-06 Vall spont k=10^-7m/s, 4,5 m 45
Vall spont k=10^-7m/s, till lera 1,3E-06 Vall spont k=10^-7m/s, till lera 10
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ri = längden hos delsektorns bisektris [m]. Figur 4 ger placeringen av bisektriserna.
βi = bisektrisens vinkel mot vindriktningen [°]. Sektorerna delas in i delsektorer på vanligen 6°

Den del av vallen som bedöms kunna utsättas för störst stryklängder redovisas i figur 4, och är det
beräkningsfall som utförs och dimensionerar erosionsskyddet för vågor.

Figur 4 Stryklängder för beräkning av effektiv stryklängd.

Med beräknad effektiv stryklängd beräknas den signifikanta våghöjden enligt Saville som:

47,006,14 **10*76,7 es FVH -= (ekv. 2)

där:
Fe = effektiva stryklängden i m
V = vindhastigheten i m/s

Därefter beräknas våguppspolningshöjd, Hupp, enligt ekvation 3. Våguppspolningen definieras som den
vertikala höjden från vattenytans medelnivå till högsta punkten på en dammslänt dit vågen kan nå.

asin**95,1**05,1 supp HRH = (ekv. 3)

där:
R =  uppspolningsfaktor, beror på uppströmssläntens råhet. R antas ligga på 1 på grund av att det
grundar upp framför den planerade vallen och det finns viss skyddande vegetation.
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α = vinkeln mellan vågornas rörelseriktning och dammaxeln. Den planerade vallen följer befintlig
serviceväg, vilket ger en vinkel på 65˚, se figur 4.

Uppspolningshöjden, Hupp, blir cirka 0,52 m.

Erforderlig stenstorlek för erosionsskyddet beräknas med Hudsons ekvation för blockstorlek:

350 cot**
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ø

ö
çç
è

æ
-

= (ekv. 4)

Där:
γr = tunghet för sten/block (26,7 kN/m3)
γw = tunghet för vatten (10 kN/m3)
K = dimensionslös konstant som tar hänsyn till bl.a. skadegrad, blockform, inre friktion (K = 2,5 om
inga skador accepteras och K = 3,5 om dammens säkerhet inte hotas av begränsade skador. I
beräkningarna har K = 2,5 använts)
k = konstant varierar mellan 0,45 för flata till ca 0,75 för kubiska block (0,6 används i beräkningarna)
α = vinkeln mellan slänten och horisontalplanet (antar en lutning på 1:1,5 vilket ger 33.5°)

Detta ger en blockstorlek, D50, på cirka 0,17 m. Tjockleken på erosionsskyddet bör vara minst 2*D50 för
en jordfyllnadsdamm och underlagras av ett övergångslager på minst 0,5 *D50.  som uppfyller
filterkriterierna. Detta ger ett erosionsskydd som behöver totalt vara minst 0,42 m, vilket avrundas till
0,5 m.

Iskrafter bedöms inte vara ett vara ett dimensioneringskriterie i för denna vall, varför ingen hänsyn tas
till dess krav på stenstorlek.

Fribordet, Hfri, beräknas genom följande ekvation:

Hfri = Hdim + Hsned + Hupp (ekv. 5)

Där
Hdim är dimensionerande nivå, vilket är +46,77 samt +47,09.
Hsned är snedställningen av vattenytan. Snedställningen för Vänern ska inte beaktas (Karlstad kommun,
2017). Snedställningen för den effektiva stryklängden blir i storleksordnignen 1 cm (beräknad med
Zuider-Zee ekvationen) varför denna del kan bortses från.
Hupp är uppspolningshöjden vilken var 0,52 m.

Detta ger ett fribord på +47,3 samt +47,6 beroende på vilken dimensionerande nivå som gäller längs
vallen.

2.1.2 STRÖMNINGSEROSION

Flödeshastigheten längs vallen i samband med beräknat högsta flöde i Klarälven ligger på cirka 0,5-1
m/s längs västra sidan av halvön Jakobsberg (MSB, 2017). Dimensionering av erosionsskydd görs med
följande ekvation (Vägverket, 1987):

D50 = 0,02 * v2
dim (ekv. 6)

Det ger med vattenhastigheter på 0,5 – 1 m/s en erforderlig stenstorlek på 5 – 20 mm.
Lagerstjockleken ska vara 0,5 m. Används erforderlig stenstorlek för vågerosion så uppfylls erforderlig
stenstorlek för strömningserosion

2.2 DIMENSIONERANDE LÄCKAGEFLÖDE OCH ERFORDERLIG STENSTORLEK

Beräkningar utförs för två fall:
1) Skador på tätjorden leder till att erosionsskydd/stödfyllning begränsar flödet.
2) Krav från Karlstad kommun är att dammen ska tåla även en överdämning av tätjord/spont utan

att rasa vid en snedställning av Vänern. Det betyder att erosionsskydd/stödfyllning ska tåla en
överdämning över tätjord/spont på 30 cm (Karlstad Kommun, 2017).

Beräkningar utförs enligt RIDAS tillämpningsanvisningar (Svensk Energi, 2011a) genom följande
metodik:
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Strömningen genom jordfyllningsdammen kan antingen vara turbulent eller laminär eller en
kombination av dessa. Vilket strömningstillstånd det är i dammen kontrolleras genom att beräkna
Reynolds tal. Flödet vid turbulent flöde bestäms med ekvation (7) till (9):

medelAuq *=    (ekv.7) iku t *=    (ekv. 8)
)1(*

***7,1

0

3
10

n
ngdkt -

=
b

   (ekv. 9)

där:
q = flöde per breddmeter (m3/s, m)
u = strömningshastighet (m/s)
Amedel = läckageflödets medelhöjd, vilket sätts till 2/3 av vattenhöjden uppströms.
kt = turbulent permeabilitetskoefficient (m2/s2)
i = hydraulisk gradient (-)
d10 = siktöppning där 10 vikt% av materialet passerar
g = tyngdaccelerationen, sätts till 9,81 (m/s2)
n = porositet (-), antas vara 0,3
β10 = konformskoefficient, turbulent strömning (3,5 för kantiga korn).

Efter att flödet beräknats kontrolleras turbulensgraden med Reynolds tal genom ekvation (10):

v
du 10*7,1*Re = (ekv. 10)

där:
v = vattnets kinematiska viskositet (m2/s)2.

Om Re är över 600 anses flödet vara fullt turbulent. Om Re är mellan 15 och 600 antas att strömningen
ligger i övergångszonen mellan turbulent och laminärt och om Re är under 15 anses flödet vara
laminärt.

Det laminära genomströmningsflödet beräknas med en förenklad metod för att få en översiktlig bild av
läckageflödet och erforderlig stenstorlek i nedströmsslänten. Det laminära flödet bestäms med Darcy’s
lag (ekv. 11):

ikAq lmedel **= (ekv. 11)

där:
kl = laminär permeabilitetskoefficient (m/s).

Vid flöde i övergångszonen beräknas flödet som turbulent med en korrigerad permeabilitetskoefficient.
Korrigeringen görs enligt ekvation (12):
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(ekv. 12)

där:
kr = korrigerad permeabilitetskoefficient (m2/s2)
u = strömningshastighet vid antagen turbulent strömning (m/s)

Erforderlig stenstorlek för att uppnå erosionsstabilitet vid genomströmning beräknas därefter med
följande samband ekvation:

9/73/2 )(sin5,1 g××= qD (ekv. 13)

där:
D = erforderlig stenstorlek (D50, m)
q = utflöde (m3/s, m)
g = vinkeln mellan slänt och horisontalplanet

2 Är 1,3*10-6 m2/s för 10 gradigt vatten.
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2.2.1 LÄCKAGE VID SKADA PÅ TÄTJORDEN

Enligt RIDAS tillämpningsanvisningar kan en uppfattning om möjligt läckage fås genom att anta att
endast dammens stödfyllning/erosionsskydds genomsläpplighet begränsar genomläckningen.

Vid läckageberäkningarna ansätts den hydrauliska gradienten approximativt till vattenhöjden genom
horisontella avståndet mellan magasinet och nedströms dammtå/vattenyta. Genomströmningen antas
bara ske genom dammkroppen. Dessa approximationer är en förenkling av verkligheten som bedöms
vara acceptabel med tanke på osäkerheten i resterande parametrar i beräkningarna, bl.a. den
hydrauliska konduktiviteten. Detta ger en gradient på 1/3 (baserat på en 6 meter bred vall och i snitt 2
m mellan högvatten på uppströmssidan och nedströms dammtå)

Stenfyllningen antas bestå av ett krossmaterial. Ett 0/90 förstärkningslager använts i beräkningarna, då
det kan tänkas utgöra krönmaterial eftersom vägen kommer gå på vallen. Finare förstärkningslager kan
också komma att användas tillsammans med slitlager, men i beräkningarna används 0/90.

Förstärkningslager 0/90 har högsta och lägsta tillåtna värdena på D10 som mellan 0,125 mm till 11
mm, enligt ett exempel på certifierat 0/90 från Tagenekrossen (NCC, 2017). D50 ligger mellan 7 mm
och 63 mm.

Utifrån siktkurvorna och Gustafsons ekvation (Gustafson, 1984) kommer den laminära hydrauliska
konduktiviteten ligga mellan 4*10-5 till 1,5m/s på 0/90 materialet. Detta ger en erforderlig stenstorlek,
D50, i nedströms dammslänt på mellan 1-90 mm.  Det innebär att ett lager grövre sten, behöver läggas i
nedströmsslänten. Filterkriterier enligt RIDAS mellan tätjord, förstärkningslager och erosionsskydd
behöver uppfyllas för att undvika materialtransport.

2.2.2 LÄCKAGE VID ÖVERDÄMNING

En motsvarande beräkning utförs för både tätjord och spont.

Tätjord: Flödet från överdämningen kommer ske i erosionsskyddet/förstärkningslagret ovan tätjorden.
Det ger en gradient på 0,1 med en antagen tätjordsbredd på 3 meter. Det ger ett erforderligt D50 i
materialet på 1-18 mm för att undvika erosion. I teorin innebär det att ett förstärkningslager 0/90 ovan
tätjorden är tillräckligt för att undvika erosion och risk för dammkollaps vid en överdämning på grund
av snedställning av Vänern.  Men för att ha marginal mot t.ex. stenseparation vid utläggning av
förstärkningslagret bör ett grövre stenlager läggas i nedströmsslänten.

Spont: Med en antagen spont i uppströmskanten eller mitten av vägen och en bredd på vägen på 3
meter kommer gradienten bli mellan 0,1 - 0,2 istället. Detta förutsätter att befintligt material eller
eventuell återfyllnad mot sponten på nedströmssidan är betydligt tätare än krossmaterialet (några 10-
potenser lägre hydraulisk konduktivitet). Den förutsättningen bedöms vara rimlig att uppfylla. I teorin
innebär det att ett förstärkningslager 0/90 ovan tätjorden är tillräckligt för att undvika erosion och risk
för dammkollaps vid en överdämning på grund av snedställning av Vänern.  Men för att ha marginal
mot t.ex. stenseparation vid utläggning av förstärkningslagret bör ett grövre stenlager läggas i
nedströmsslänten.

2.3 TJÄLE

Tjälproblematiken är enbart relevant för en vall med tätjord. En vall där tätningen består av en spont
behöver inte tjäle beaktas.

Enligt RIDAS skulle tätjorden behöva isoleras eller täckas med 1,85 m jord för att undvika tjäle i
tätjorden. I denna vall kommer dock risken för att tjäle skadar och/eller luckrar upp tätjorden vara av
mindre betydelse då ett krosslager ska anläggas som tål ett ökat flöde orsakat av det. Samma gäller
risken för läckage genom islinser på grund av tjäle.

Med bakgrund av detta bedöms inget tjälskydd behöva anläggas på denna vall.
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