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1 BAKGRUND 

Denna utredning görs som underlag till Miljökonsekvensbeskrivningen (MKB) 

för Detaljplan Skutbergets temapark. Förslaget till detaljplanen innefattar tre 

broar samt utvidgning kring befintlig vågbrytare. I Figur 1 finns en 

översiktsbild som visar föreslagna förändringar. Två broar förbinder 

fastlandet med ön Ytterholmen, den södra bron går mellan vågbrytaren och 

Ytterholmen och den västra bron går norr ifrån över till Ytterholmen. Den 

tredje bron korsar bäcken som har sitt utflöde i viken. De förslagna broarna 

ska stå på stöd med en spännvidd på cirka 20 m. Syftet med denna 

utredning är att undersöka hur broarna och utvidgningen av piren påverkar 

flödet i och ut ur viken.  

 

Figur 1 Översiktsbild för att illustrera förändringarna i viken. De röda pilarna illustrerar de tre nya 
broarna samt utfyllnaden kring vågbrytaren. 

  

YTTERHOLMEN 
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2 UNDERLAG 

Underlag som använts för de hydrodynamiska beräkningarna: 

Batymetri 

 Digitaliserade punkter från sjökortet på Eniro.se (2019) 

 Höjddata, Lantmäteriet (2019) 

 Inmätta punkter i den aktuella viken, Karlstad Kommun (2019) 

Vinddata 

Uppmätt vind från SMHI station Karlstad flygplats, 93220, SMHI (2019). 

Vattenstånd 

Vattenståndsdata från Vattenfalls vattenståndsmätare Sjötorp, Vattenfall 

(2019). 

Avrinning 

Beräkning enligt Dagvattenutredning Fintatorp, Ramböll (2015). 

3 METOD 

Metoden för att utreda eventuell påverkan på cirkulationen från planerade 

förändringar i området i viken bygger på att först modellera nuläget utifrån 

befintliga hydrauliska förutsättningar, och därefter ändra de hydrauliska 

förutsättningarna och studera vilken effekt dessa förändringar har jämfört 

med nuläget. Med hydrauliska förutsättningar menas i denna studie 

planerade broar och utfyllnad kring piren. Utvärdering av resultaten görs 

genom att jämföra medelströmhastigheter (m/s) samt flöden (m3/s). 

Jämförelse av flöden görs för flöden under ett dygn. Flöden in/ut ur viken 

samt flöde in/ut under södra respektive västra bron jämförs för de två 

utformningarna.  

Samtlig hydraulisk modellering inom denna studie sker i programvaran MIKE 

21 FM (Mike Zero Release 2016, DHI). 
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4 OBSERVATIONER 

Ett platsbesök gjordes 2019-03-15. Observationer som gjordes var bland 

annat att området norr om Ytterholmen var mycket grunt och bevuxet med 

vass. 

 

Figur 2 nedre bilden visar området med vass norr om Ytterholmen. Bilden är tagen söder ut från 
punkten som är utpekad på den övre bilden. 

Djupet i sundet uppmättes till 10-20 cm längs den grundaste tvärsektionen 

mellan fastlandet och vassen. Ungefärligt djup i sektionen för södra bron 

uppskattades till cirka 1 m. Efter platsbesöket gjordes inmätningar av 

Karlstad kommun i sektionen för södra bron, i huvudbassängen samt uppe 

vid bäckens utlopp. 

5 SCENARIER 

Utifrån historisk vind- och vattenstånddata har olika väderscenarier tagits 

fram för att modellera olika förhållanden i området. Det första scenariot kan 

ses som ett sommarscenario; lågt vattenstånd, inget tillflöde från bäcken 

vindhastigheter som motsvarar 95:e percentilen för sommarmånaderna juni – 

augusti. Bäcken som har sitt utflöde i viken är liten, det är därför rimligt att 

anta att bäcken kan torka ut torra sommarmånader. Det andra 

vädersceneriet har högre vattenstånd, flödet i bäcken har genererats av ett 

regn med återkomsttid på 2 år och vindhastigheten motsvarar 95:e 

percentilen över hela året. De två tillstånden ovan modelleras med två 

vindriktningar, 20° och 200° respektive 30° och 210°. De antagna 
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riktningarna är medelriktningar för de dominerande riktningarna. Figur 3 visar 

en vindros framtagen för mätningar 2011-2018. Diagrammet visar att de 

mest frekventa vindarna är sydvästliga och därefter nordostliga. Samma 

huvudriktningar gäller för vindar under sommarmånaderna juni – augusti. 

 

Figur 3 Vindros visar fördelning av registrerade vindstyrkor och riktningar för perioden 2011-
2018 vid Karlstad flygplats. Färgerna indikerar vindhastighet. Den övre/yttre randen av varje vind 
intervall visar hur stor procentuell andel av vindobservationerna som har denna riktning samt 
redovisad hastighet eller lägre. 

Vinddata från SMHI innehåller timvärden från perioden 2011-2018, 

hastigheter och riktningar redovisas i m/s i hela meter respektive grader i 10° 

intervall. Vindrosen i Figur 3 visar procentuell fördelning av uppmätta vindar. 

Större delen, 84 %, av tiden blåser det 5 m/s eller mindre. I Tabell 1 listas de 

fyra väder scenarierna.  

Tabell 1 De fyra väderscenarierna med specificerade parametrar. 

SCENARIO Vind   

 Riktning 

[grader,°] 

Hastighet 

[m/s] 

Vattenstånd 

[m, RH2000] 

Max tillflöde 

[m3/s] 

Lågflöde_1 200 6  44.49 0 

Lågflöde_2 20 6 44.49 0 

Högflöde_1 210 7 45.29 -45.31 0.35 

Högflöde_2 30 7 45.29 -45.31 0.35 

 

Varje väderscenario simuleras med dagens förutsättningar respektive med 

broar samt utvidgning runt pirhuvudet, se Figur 4 för placering av brostöd. 

Stöden mellan vågbrytaren och Ytterholmen har 1 meter diameter och övriga 

har 0,5 meter diameter. 

[m/s] 
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Figur 4 visar placeringen för brostöd.  

6  RESULTAT 

För att utreda hur förändringarna påverkar strömningarna i området jämförs 

flöden in och ut i området med respektive utan broarna. Flödet [m3/s] har 

registrerats i en sektion vid södra respektive östra broläget. Jämförelser har 

gjorts för flödena under ett dygn. Flödena som jämförts är totalt inflöde 

respektive utflöde i viken (bidrag från södra och östra sektionen) samt totalt 

flöde i södra respektive östra sektionen (positiva och negativa flöden 

adderade). Figurerna nedan visar medelströmhastighet för de olika 

konfigurationer som simulerats. Strömhastigheten visas i absoluttal, utan 

riktning. Dominerande strömriktning i sunden vid södra och östra broläget 

visas med pilar. 

6.1 LÅGVATTENSCENARIO 

I Figur 5 och Figur 6 visas medelströmhastigheter för lågvattenscenariorna 

med vindriktning 200° respektive 20°. Medelhastigheten i södra sundet är 

upp mot 0.05 m/s. För lågvatten scenariot är hela eller delar av östra 

broläget fritt från vatten vilket innebär att ingen/liten del av vattentransporten 

sker här. Med vindriktning 20° är det östra broläget fritt från vatten under hela 

tidsperioden därför saknas värde för total transport i östra sektionen för detta 

scenario i Tabell 2. Med vindriktning 200° sker mindre än 1 % av den totala 

transporten vid östra broläget både med och utan broar. Jämförelserna för 

respektive väderscenario med och utan bro i Tabell 2 visar att flöden med 

bro och utfyllnad runt piren är 81-82 % av flödet utan dessa strukturer. 
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Tabell 2 Resultat för lågvattenscenario som procentuellförändring av flöden. 

Procentuell del av flöden med broar samt utvidgning kring pirhuvudet relativt utan.  

 Lågvattenscenarier 

Vindriktning (grader) TOT IN TOT UT TOT S TOT Ö 

200° 82 % 81 % 82 % 55 % 

20° 81 % 81 % 81 % - 

 

Figur 5 Statistisk medelströmhastighet för lågvattenscenario, vind 200°. Till vänster i bild dagens 
förutsättningar, till höger i bild med broar och utvidgning runt vågbrytare. Pilar visar dominerande 
strömriktning 

Figur 6 Statistisk medelströmhastighet för lågvattenscenario, vind 20°. Till vänster i bild dagens 
förutsättningar, till höger i bild med broar och utvidgning runt vågbrytare. Pilar visar dominerande 
strömriktning 
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6.2 HÖGVATTENSCENARIO 

För högvattenscenarierna är den mest markanta skillnaden i 

strömhastigheter kring pirhuvudet där vattnet överströmmar utvidgningen av 

pirhuvudet, med cirka 2 decimeters djup. I det grunda området blir 

strömhastigheterna höga, se de röda områdena i till höger i Figur 7 & Figur 

8. 

 

Figur 7 Statistisk medelströmhastighet för lågvattenscenario, vind 210°. Till vänster i bild dagens 
förutsättningar, till höger i bild med broar och utvidgning runt vågbrytare. Pilar visar dominerande 
strömriktning.  

 

 

I mittfåran vid södra broläget minskar hastigheterna och transporterna då 
tvärsnitten minskats. Med broar och utvidgat pirhuvud minskar det totala in/ut 
flödet med 6 % relativt dagens förutsättningar utan dessa strukturer. Flödet 
genom den östra bron ökar något, varför värden för totalt flöde genom östra 
bron (Tot Ö) är större än 100 %. 

Figur 8 Statistisk medelströmhastighet för högvattenscenario, vind 30°. Till vänster i bild 
dagens förutsättningar, till höger i bild med broar och utvidgning runt vågbrytare. Pilar visar 
dominerande strömriktning. 
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Tabell 3 Resultat för högvattenscenario som procentuellförändring av flöden. 

Procentuell del av flöden med broar samt utvidgning kring pirhuvudet relativt utan.  

 Högvattenscenarier 

Vindriktning (grader) TOT IN TOT UT TOT S TOT Ö 

210° 94 % 94 % 89 % 101% 

30° 94 % 94 % 87 % 105% 

 
 

6.3 UPPEHÅLLSTID 

Vikens area är ungefär 47 000 m2. Då viken är grund blir det stor procentuell 

variation av volymen med vattenståndsförändringar. Volymen har beräknats 

för låg respektive högvattensscenariot, volymerna finns redovisade i Tabell 

4. 

Tabell 4 visar beräknad volym för viken beroende på vattenstånd, vattenstånden motsvarar de 
som använts i låg respektive högvattenscenarierna. 

Vattenytans höjd 44,5 m RH2000 45,3 m RH2000 

Vikens volym [m3] 39000  76000 

 

För scenariot med lägst transport är totala flödet in/ut cirka 91 000 m3/dygn 

vilket betyder att omsättningstiden för viken är ungefär 10 timmar. För 

högvatten scenarierna har simuleringen med lägst utbyte en dygnstransport 

på cirka 320 000 m3, vilket ger en genomsnittlig uppehållstid på cirka 6 

timmar. Även om visa områden är mer avgränsande än andra. Hur 

cirkulationen ser ut inne i badviken har inte utretts i denna studie. 

6.4 OSÄKERHETER 

Modellen har inte kalibrerats med avseende på bottenfriktion och mannings 

tal är satta efter tabell. Samtliga simuleringar som gjorts är för i området 

höga vindhastigheter.  

7 SLUTSATS 

Påverkan på flödet ifrån broarna och utfyllnaden blir procentuellt större vid 

mindre naturlig drivning (lägre vindhastigheter och inget tillflöde) och lägre 

vattenstånd, vilket ger mindre strömmingsyta och större inverkan av 

bottenfriktion. Lågflödessceneriet kan i detta avseende ses som ett ”sämsta” 

alternativ.  

Alla simuleringar har gjorts med relativt höga vindhastigheter, 6-7 m/s, den 

vinddrivna cirkulationen är alltså oftast lägre än det som modellerats. Den 

procentuella påverkan vid låga/höga vattennivåer borde enligt beräkningarna 

inte överstiga 20 % respektive 6 % (se Tabell 2 & Tabell 3). Ett minskat flöde 

med 20 % ger en 25 % längre uppehållstid för vattnet i viken, ett minskat 

flöde med 6 % ger drygt 6 % längre uppehållstid.  
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Resultaten från högflödesscenariot visar på minskat flöde i det södra 

broläget till följd av utfyllnaden och bropelarna. I det östra broläget är flödet 

till det närmaste oförändrat eller till och med ökande. Ökningen kan vara till 

följd av ”dämning” från den södra sektionen, att flöde genom östra sektionen 

kompenserar det minskade flödet i södra sektionen. Förträngningen av södra 

broläget, genom utfyllnaden runt piren, ger större påverkan än bara 

bropelare i östra sektionen. I det fall att endast en bro tillförs över det södra 

sundet, utan utfyllnad kring piren, kan en betydligt lägre påverkan på flödet 

förväntas. En erfarenhetsbaserad bedömning är att påverkan på flödet från 

den typ av bro som föreslås är mycket liten, åtminstone i relation till den 

föreslagna utfyllnaden kring piren. 

Vidare har alternativa broutformningar med flytbryggor i östra och norra läget 

diskuterats. Eftersom vattennivån i viken ibland är så låg att det östra och 

norra broläget är fritt från vatten, vilket visats i modellen och iakttagits vid 

platsbesök, är flytbryggor en olämplig lösning i detta område.  
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