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Abstract
The hydrological system around Lake Dannemora, located in the northeast part of Uppland,
Sweden, has for a long time been affected by human activities such as mining and milling. The
people in the area are today experiencing problems caused by the large variations in the water
level of the lake. The aim of the study was to investigate how the control of the dams upstream
the lake could be changed to achieve a more even and slightly higher water level. The
hydrological system was modelled in MATLAB with flow data from S-HYPE and a gauging
station of SMHI, downstream the lake. The control method that was implemented uses linear
feedback from the water levels in all the modelled water reservoirs. The coefficients of the linear
feedback were found using a Monte Carlo method and systematic optimization.
Part of the uncertainty of the model was related to the uncertainty in input data. It was shown
that S-HYPE overestimates the flows in the area, while the input data from the gauging station
tends to underestimate the peak flows.
It was not possible to raise the simulated water level in Lake Dannemora without causing
floodings when using linear feedback control. This suggests that linear feedback as investigated in
this study does not solve the problem.
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Förord
Denna rapport, som är ett resultat av kursen Projekt Vattenresurser (10 hp) vid Sveriges
lantbruksuniversitet, har tagits fram på uppdrag av Österbybruk-Dannemora Vattenråd.

1 Inledning
I Östhammars kommun, norr om Uppsala, efter Fyrisåns östra gren, ligger Dannemorasjön. Det
system av dammar och sjöar som ligger uppströms sjön är starkt påverkat av människan, och har
varit det sedan gruvdriften i området kom igång på 1600-talet. Då var de många dammarna en
vital källa till energi, idag är de en del av en vacker bruksmiljö men orsakar samtidigt problem.
De boende i området är nämligen bekymrade över den nuvarande regleringen av systemet.
Vattenståndet i Dannemorasjön fluktuerar så pass kraftigt att de låga vattenstånden under
sommaren leder till igenväxtning och syrgasbrist, samtidigt som de höga vattenstånden under
vårfloden riskerar att leda till översvämningar. I flera av magasinen uppströms finns liknande
problem: fiskemöjligheter riskerar att försvinna då fisken dör av syrgasbrist, och estetiska värden
går förlorade när dammar växer igen.
Det har tidigare gjorts flera utredningar om hydrologin i området. Vattenbyggnadsbyrån (VBB
1984) skrev redan på 1980-talet rapporten Principförslag för höjning av Dannemorasjöns lågvattenstånd på
uppdrag av Stiftelsen för fritidsområden och naturvård, Uppsala (nuvarande Upplandsstiftelsen).
LBN (1989) upprättade en Teknisk beskrivning till ansökan angående reglering av Dannemorasjön mm.
Ansökan fullföljdes aldrig, men frågan om förändrad tappning från Slagsmyren drevs vidare. I en
vattendom från 1996 (VBB 1998) fick man tillstånd att bygga om Norrängsdämmet i Slagsmyren.
Två år senare gjorde VBB ytterligare en utredning för att undersöka hur man ”med rimliga
insatser [skulle kunna] ändra vattenståndsförhållandena i Dannemorasjön så att de bättre svarar
mot dagens önskemål med hänsyn till miljön” (VBB 1998, s 2). Förslaget blev att bygga en
spontdamm i sjöns utlopp vilket beräknades höja det normala lågvattenståndet med 30 cm.
Stenius (2007) analyserade därefter syrgasproblematiken i Dannemorasjön i examensarbetet
Modellering av flöden och syrgasförhållanden i Dannemorasjön och dess tillrinningsområde.
En annan projektgrupp (Björkman m.fl. 2012) har inom ramen för samma kurs fokuserat på att
förbättra vattenståndet i Dannemorasjön. De har valt att inrikta sig på möjliga åtgärder i
Dannemorasjöns utlopp.

1.1 Syfte
Syftet med denna studie var att undersöka möjligheterna att förändra regleringen av dammarna i
området för att skapa mer önskvärda vattenstånd i magasinen. Delmål för att kunna göra detta
var att
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analysera det hydrologiska systemet i området,
skapa en rimlig modell av vattenflödena i systemet,
väga olika intressen i området mot varandra för att avgöra vad önskvärda vattenstånd
skulle vara i systemets olika magasin,



finna en effektiv och praktiskt genomförbar reglerstrategi för dammarna som leder till att
dessa vattenstånd uppnås, med fokus på att minska problemen med lågvatten i
Dannemorasjön.

Vi har valt att bortse från gällande vattendomar för att kunna utvärdera olika regleringsstrategier
utan juridiska begränsningar.

1.2 Områdesbeskrivning
1.2.1 Historik
Dannemora är ett gammalt brukssamhälle beläget mellan Uppsala och Gävle (Figur 1). Parallellt
med att bruket växte fram blev även gruvbrytningen i Dannemora mer och mer omfattande.
Vattnet har spelat en nyckelroll i områdets utveckling. Stordammen som nu är den till ytan största
dammen dämdes upp redan på 1600-talet för att ge kraft åt Österbybruk (Brunberg och
Blomqvist 1998). År 1694 gjordes det första försöket att sänka grundvattenytan i området för att
inte gruvan skulle kunna översvämmas, något som ändå hände i vårfloden 1795. Därefter har ett
antal sjösänkningsföretag beslutats om, det senaste från 1880. Vattensystemet i området har
under lång tid varit reglerat.
Gruvan stängdes ner 1992 på grund av sjunkande världsmarknadspriser. År 2007 börsnoterades
Dannemora Mineral AB, som har startat upp verksamheten på nytt igen. Gruvan har sedan 2008
pumpats på vatten (Eriksson 2012, muntl.) och år 2012 återupptogs brytningen (Dannemora
Mineral 2012).
1.2.2 Området idag
Huvudavrinningsområdet för Dannemorasjön (Figur 2) är 201 km2 stort (SMHI 2012a) och
består av mestadels skog men även öppna ytor av olika slag. Jord- och skogsbruk förekommer
såväl som våtmarker och sanka marker. Det är här som Fyrisån har sina östra källor, innan ån
rinner ihop med Vendelån i Vattholma och fortsätter genom Uppsala och ut i Mälaren.

Figur 1. Översiktskarta över Dannemorasjöns läge (Eniro 2012).
© Lantmäteriet Medgivande i2012/0021
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Figur 2. Avrinningsområde samt delavrinningsområden för Dannemorasjön. Vattendelarna är
framtagna från Lantmäteriets digitala terrängkarta. Ur Stenius (2007).
© Lantmäteriet Gävle 2007. Medgivande I 2007/1840.
Tabell 1. Morfometri för de största vattenmagasinen i området (Brunberg och Blomqvist 1998)
Magasin

Medelvattenstånd
(m ö.h.)

Medeldjup
(m)

Maxdjup
(m)

Sjöarea*
(km2)

Stordammen

39,4

1,6

3,2

3,09

Slagsmyren

35,7

1,7

2,5

1,97

Harvikadammen

32,6

2,6

4,0

0,91

Dannemorasjön

24,4

0,8

1,6

4,04

*Areavärden avser sjöarea inklusive vassar vid medelvattenstånd
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Totalt finns åtta dammar och fem sjöar i området (Figur 7), men
klassificeringen är något diffus. Flera av dammarna har funnits
under så lång tid att de har sjökaraktär och flera av sjöarna är på
väg att växa igen och bilda våtmarker (Brunberg och Blomqvist
1998). Många av de sänkta sjöarna är fina lokaler för fågelliv och
det finns även fiske- och badplatser. Alla vattenmagasinen är
relativt grunda (Tabell 1).
Dannemorasjön (Figur 3) är rik på näring och har en hög
koncentration av lösta humusämnen i vattnet. Som tidigare nämnts
finns risk för igenväxning. Man har till viss del rensat i
sjövegetationen på mekanisk väg. Halten av syrgas är låg under
vintern och därför finns det risk för fiskdöd. Sjöns fågelliv är som
tidigare nämnt rikt och ädellövskogen i anslutning till sjön värderas
högt. Därför bedöms sjön ha ett mycket högt naturvärde enligt
Naturvårdsprogrammet i Uppsala län. Den spelar en viktig roll för
vattenkvaliteten i Fyrisån enligt Brunberg och Blomberg (1998).
Harvikadammen (Figur 4) är en syrgasfattig, reglerad dam med
mycket organiskt material som omgärdas av barrskogsbevuxen
morän. Det mesta av vattnet avbördas via Dalån till
Dannemorasjön och en mindre del av vattnet går via
Karmdammen. Harvikadammen används för fiske men fisket
begränsas av låg syrgashalt, speciellt på vintern. Vattnet kommer
från Slagsmyren via Norrängsbäcken.
Slagsmyren och Hammardammen (Figur 5) förbinds med ett
smalt parti, och ses därför här som ett enda magasin och benämns
Slagsmyren. Magasinet avvattnas främst till Harvikadammen men
har även kontakt med Herrgårdsdammen via ett kranförsett rör
genom makadamvallen i norr, Skjutbanedämmet. Kranen har varit
stängd under lång tid och används inte. Hammardammen
avvattnar Rastsjön som är en populär fiske- och badsjö. Hela
Hammardamens avrinningsområde hörde tidigare till Olandsåns
avrinningsområde och avvattnades åt öster. Ett dämme byggdes
för länge sedan med syftet att istället leda vattnet till Österbybruk
och gruvan i Dannemora.

Figur 3. Dannemorasjön
sedd från öst.

Figur 4. Harvikadammen
sedd från Dalån.

Figur 5.
Norrängsdämmet och
Slagsmyren söderut.

Figur 6. Stordammen
sedd från utskoven i SV.

Stordammen (Figur 6) ligger vid samhället Österbybruk. Den förbinds med Dannemorasjön via
den långsamt flytande, flacka Sundbroån som även avvattnar Filmsjön och Lillbysjön. Utloppet
går via dammarna Oppdammen, Herrgårdsdammen och Sågdammen.
Till Dannemorasjöns avrinningsområde hör även Karmdammen, som får sitt vatten från
Harvikadammen, och Klardammen. Från Karmdammen rinner vattnet sedan ut i
Dannemorasjön.
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Figur 7. Sjöar, dammar, dämmen och utskov i Dannemorasjöns avrinningsområde. Ur Stenius
(2007). © Lantmäteriet Gävle 2007. Medgivande I 2007/1840.
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Tabell 2. Utskov till dammarna i området efter Stenius (2007)
#

Magasin

Information

Reglering

1

Stordammen

Regleringsdamm med två utskov (en
respektive tre spettluckor), varav en lucka
används aktivt för reglering (Mattson 2012,
muntl.).

Östhammar
Kommun

2

Oppdammen

Skibordsdämme.

Ej reglerbar

3

Herrgårdsdammen

Skibordsdämme.

Ej reglerbar

4

Sågdammen

Skibordsdämme.

Ej reglerbar

5

Slagsmyren

Skjutbanedämmet. Rör under dammvallen
som regleras med hjälp av en kran. Osäkra
uppgifter på dammens höjd.

Stängd

6

Slagsmyren

Norrängsdämmet. En spettlucka och en
överfallslucka. Byggdes om 1996 i samband
med ny vattendom.

Östhammar
Kommun

7

Slagsmyren

Norrängsbäcksdämmet. ”Luftningsdämme”
för att syrgassätta vattnet till
Harvikadammen.

Ej reglerbar

8

Harvikadammen

Sättutskov numera stängt men i mycket
dåligt skick. Släppte tidigare ut vatten till
Karmdammen via Karmdammsbäcken.

*

9

Harvikadammen

Tidigare utlopp som fungerat som
vattenintag till ett vattenhjul. Det är numera
igenfyllt men läcker vatten.

*

10

Harvikadammen

Hävert.

Ej reglerbar

11

Harvikadammen

Harvikadammens huvudutlopp till Dalån.
Utskovet består av två spettluckor.

Torbjörn
Grandin

12

Harvikadammen

Munk – betongbrunn med sättavstängning
som reglerar flödet till Dannemorasjön via
f.d. fiskodlingen i Kaggbol.

Torbjörn
Grandin

13

Slagsmyren

Bäckamyrdämmet – mindre utlopp från
Slagsmyren. Dess användning är idag oklar.

Stängd

14

Slagsmyren

Ett gammalt kraftverk, numera borttaget.

Ej reglerbar

15

Slagsmyren

Det gamla dämmet mot Kilbyån.

Ej reglerbar

Siffrorna hänvisar till Figur 7.

* Ett av dessa utskov har öppnats, ett hål i det släpper nu ut vatten.
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1.2.3 Klimat och hydrologi
Nederbörden i området är 600–700 mm per år (SMHI 2009a), avdunstningen är drygt 400 mm
per år (SMHI 2009b) och årsmedeltemperaturen ligger på 5º C (SMHI 2009c). Våren anländer i
genomsnitt 1 april, sommaren 20 maj, hösten 20 september och vintern 25 november (SMHI
2012b).
Vårflödena i Vattholma nedströms Dannemorasjön varierar mycket, det är svårt att ange ett
typiskt värde. År 1982 uppmättes ett dygnsmedelvärde vid SMHI:s mätstation i Vattholma på
över 45 l/(s . km2) medan dygnsmedelvärdet 1996 på samma plats var knappt 10 l/(s . km2)
(Stenius 2007). Medelvintertemperaturen i området är -0,6º C och medelavrinningen under
samma årstid är 10,1 l/(s . km2) (Stenius 2007).
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2 Metod och material
Metoden delades upp i sex steg:
1) Modellen
En dynamisk modell baserad på Stenius (2007) konstruerades för att beskriva systemet.
Modellen använder sig av vattenbalansen och teoretiska avbördningsfunktioner för
dammarnas utskov för att modellera vattenstånd och flöden. En strategi för regleringen,
beroende av ett antal reglerparametrar, togs fram.
2) Indata
Indata till modellen i form av nyttig tillrinning togs fram med genom att bearbeta data
från två olika källor, S-HYPE och vattenföringsmätningar i Vattholma.
3) Höjdsystem
För att kunna konvertera höjddata mellan olika höjdsystem bestämdes höjdskillnaden
mellan RH00, RH70 och RH2000 i området.
4) Validering
För att undersöka modellens riktighet jämfördes dess resultat med uppmätta värden på
vattenståndet i Dannemorasjön. På grund av den korta projekttiden kunde bara en
tidsserie om 24 dagar mätas.
5) Kostnadsfunktion
För att kunna avgöra vilken reglering som är optimal utreddes det vilka vattenstånd som
är önskvärda. Detta gjordes med hjälp av litteratur och intervjuer, och sammanfattades i
en kostnadsfunktion som tilldelar en kostnad till de vattenstånd som inte är önskvärda.
6) Optimering
Målet med optimeringen var att hitta den uppsättning reglerparametrar som minimerade
kostnaden. Detta gjordes genom en kombination av en Monte Carlo-metod och
systematisk sökning.

2.1 Modellen
2.1.1 Grundstruktur
En dynamisk modell baserad på Stenius (2007) konstruerades i Matlab. Indata var nyttig
tillrinning till magasinen. Genom avbördningsfunktioner för respektive magasin beräknades
utflöden. Inflöden till och utflöden från respektive magasin användes för att beräkna förändringar
av vattenstånd. Tidssteget var ett dygn.
Vattensystemet kring Dannemorasjön är komplext, liksom regleringen av utskoven. Ett antal
förenklingar gjordes:


Icke reglerbara magasin togs inte med i modellen. Det innebar att sjöarna Lillsjön,
Lillbyasjön, Filmsjön och Rastsjön samt dammarna Klardammen, Karmdammen,
Oppdammen, Herrgårdsdammen och Sågdammen inte modellerades. De tre senare
dammarna har små magasineringskapaciteter och det antogs därför att de påverkar flödet
mellan Stordammen och Dannemorasjön så lite att de kan exkluderas från modellen.
Karmdammen har däremot en relativt stor magasineringskapacitet. Att den inte
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modellerades berodde på att dess avbördningsfunktion var okänd. Klardammens
avbördningsfunktion var också okänd. Eftersom det inte finns några andra vattenmagasin
uppströms Klardammen sågs dess utflöde som en del av den lokala tillrinningen till
Dannemorasjön. Avbördningsfunktioner saknades för samtliga sjöar. Lillbyasjön, Lillsjön
och Rastsjön ligger längst upp i olika vattendrag, därför sågs deras utflöden som delar av
den lokala tillrinningen till Dannemorasjön, Stordammen och Slagsmyren. Filmsjön ligger
mellan Stordammen och Dannemorasjön och har en relativt stor magasineringskapacitet.
Att den inte modellerades beror på att dess avbördningsfunktion var okänd.
Ingen flödesruttning ingick i modellen. Utflödet ur ett magasin antogs momentant nå
magasinet nedströms oavsett vattendragets längd. Att modellera ruttning vore
problematiskt då det saknades information om hur lång tid det tar för en vattenpuls att
färdas genom de olika vattendragen. Eftersom tidssteget var ett dygn har ruttningen
förmodligen ingen eller ringa betydelse för modellens riktighet.
Vattenmagasinens areor antogs vara oberoende av vattenstånd. Denna förenkling är
speciellt kritisk för Dannemorasjön som är mycket flack, dess area ökar i verkligheten
kraftigt med vattenståndet. Att ta fram ett samband mellan area och vattenstånd skulle
vara relativt omfattande och bedömdes ligga utanför projektets ramar. Den andra
projektgruppen tog fram ett samband mellan Dannemorasjöns area och vattenstånd
(Björkman m.fl. 2012).
I verkligheten är det vanligt att luckorna vid Slagsmyren och Harvikadammen fryser fast
vintertid (Grandin 2012, muntl., Mattson 2012, muntl.). I modellen regleras luckorna
oavsett temperatur.

De magasin som ingick i modellen var Stordammen, Slagsmyren, Harvikadammen och
Dannemorasjön (Figur 8).
2.1.2 Utflöden och avbördningskurvor
Här redovisas hur det hydrologiska systemet beskrevs i modellen. Modellkoden återfinns i
Appendix H och information om utskovens egenskaper finns i Appendix A.
Utskovet ur Slagsmyren (utskov 6, Figur 8) består av två spettluckor, varav enbart den södra går
att reglera (Grandin 2012, muntl.). När vattenståndet är tillräckligt högt rinner vattnet över
kanten på den norra luckan och den fungerar då som ett rektangulärt överfall. Den reglerbara
luckan regleras i diskreta steg om sex cm (det första steget från stängt läge är dock 12 cm) och
vatten kan rinna såväl över som under luckan.
Ur Harvikadammen finns fyra utskov – en hävert beståendes av två rör (utskov 10, Figur 8), en
munk (utskov 12 i Figur 8), ett hål (utskov 8/9, Figur 8) och två spettluckor (utskov 11, Figur 8).
Enbart det större av hävertens två rör leder vatten. I verkligheten händer det att häverten slutar
att fungera. Efter att det har hänt sätts häverten igång igen av de boende. Hur lång tid den står
inaktiv varierar. I modellen antogs att häverten var aktiv förutom under valideringsperioden
(Avsnit 2.4). Munken regleras i verkligheten inte på det sätt som en munk är tänkt att regleras på.
Istället fungerar den som två icke reglerbara bottenutskov på olika djup, där pinnar är instuckna
mellan brädorna för att skapa glipor. Det var också så som munken modellerades. Hålet
modellerades som kvadratiskt med sidan 0,18 m, 32,74 m ö.h. Information om hålets exakta
dimensioner och läge saknades. Värden valdes så att flödet genom hålet blev i samma
13

storleksordning som flödet genom häverten. Detta stämmer överens med observationer (Grandin
2012, muntl.). Av spettluckorna regleras bara den norra, som kan regleras kontinuerligt (Grandin
2012, muntl.). Båda luckorna kan fungera som överfall när vattenståndet är tillräckligt högt.
Vid Stordammen finns ett aktivt utskov med tre spettluckor (utskov 1, Figur 8) varav en regleras
(Mattson 2012, muntl.). Eftersom luckorna är mycket höga kan vattnet inte rinna över luckorna.
Den reglerbara luckan regleras i diskreta steg om 5 cm.
Utflödet ur Dannemorasjön (utskov 0, Figur 8) är naturligt, något konstruerat utskov finns inte.
Av de sju utloppen i modellen är alltså sex stycken konstgjorda. Dessa går att beskriva med
teoretiska avbördningsfunktioner. Några av parametrarna i dessa är geometriska och de har mätts
upp. Andra parametrar går inte att mäta direkt och för dessa har typiska litteraturvärden (Stenius
2007) använts. Större noggrannhet skulle uppnås om de istället bestämdes med hjälp av
flödesmätningar, men detta har ansetts ligga utanför projektets ramar.
Det sjunde utloppet, från Dannemorasjön, går inte att beskriva med en teoretisk
avbördningsfunktion. Istället skattades en empirisk avbördningsfunktion utifrån uppmätta flöden
vid SMHI:s mätstation nr. 61-2244 vid Vattholma (SMHI 2012a) och VBB:s (1998)
vattenståndsobservationer två gånger i månaden i Dannemorasjön i 1980-1986, se Appendix C.
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Q6=f6(hSLG)
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Q10=f10(hHRV)
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Q8/9=f8/9(hHRV)
Q11=f11(hHRV)
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0
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Figur 8. Magasin och flöden i modellen. Reglerbara utflöden är markerade med svart,
oreglerade utflöden är markerade med vitt. Siffrorna anger vilket utlopp som avses i Tabell 2.
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För att kompensera för mätstationens större avrinningsområde multiplicerades flödena med
areaförhållandet mellan Dannemorasjöns och mätstationens avrinningsområden. En kurva med
formen
(

)

(1)

anpassades sedan med Matlabs olinjära minstakvadratenalgoritm lsqnonlin. Ett problem med
användandet av dessa mätdata är att lagring kan förekomma på sträckan mellan Dannemorasjöns
utlopp och mätstationen. Detta skulle leda till att flöden vid höga vattenstånd underskattas.
2.1.3 Reglering
I dag regleras ett utskov efter vattenståndet i den aktuella dammen utan hänsyn till vattenstånden
i övriga magasin (Grandin 2012, muntl., Mattsson 2012, muntl.). Tanken med den reglerstrategi
som presenteras här är att ett utskov ska regleras efter vattenstånden i alla magasinen. På så sätt
kan låga och höga vattenstånd jämnas ut och drabba alla magasin lite istället för att drabba ett
magasin mycket.
För att resultatet ska gå att implementera i verkligheten måste reglerstrategin vara enkel att
tillämpa. Den ska därför bygga på varken avancerade beräkningar eller svårtolkad indata. Den
reglerstrategi som valdes är en linjär reglering, där läget för varje enskild lucka ki (m) är en linjär
funktion av vattenståndets
säga
∑

(

(m) avvikelse från någon referensnivå
)

(m) i magasin , det vill

(2)

.

Ekvation (2) kan utan förlust av generallitet skrivas om till
∑

(3)

eller på matrisform
⃑

⃑

⃑.

(4)

För att undvika översvämning under vårfloden krävs låga vattenstånd och därmed låga
under sen höst, vinter och vår. I övrigt är höga vattenstånd önskvärda (Avsnit 3.5). Därför
användes olika
⃑

{

för olika delar av året. Regleringsstrategin blev
⃑

⃑

⃑

⃑

.

(5)

Då A är en
matris och ⃑ och ⃑ har tre element vardera användes totalt 18
reglerparametrar.
I verkligheten regleras utskoven ofta efter nederbördstillfällen. Modellen tar ingen direkt hänsyn
till nederbörd. Istället registreras förändringar av vattenstånd – reglering sker om vattenståndet
förändrats mer än 3 cm de senaste fem dagarna i något av magasinen. För att kunna hantera
långsamma förändringar ändras reglagen också om det gått tio dagar utan reglering. Modellen tar
inte hänsyn till om luckorna är fastfrusna.
Då vattnet nått fem cm under översvämningsgränsen (Stycke 3.5.6) för någon av dammarna
aktiveras en nödreglering som innebär att en vanligtvis icke reglerbar spettlucka öppnas maximalt.
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2.2 Indata
Som indata till modellen användes summan av den lokala tillrinningen, evaporation och
nederbörd på de olika dammarna, det vill säga den nyttiga tillrinningen. Då några direkta
mätningar av denna inte fanns att tillgå var någon form av uppskattning nödvändig.
Två olika källor användes för att uppskatta den nyttiga tillrinningen– dels modellerad data ifrån SHYPE, dels uppmätt vattenföring vid SMHI:s mätstation i Vattholma. De två olika resultaten
jämfördes och utvärderades utifrån rimlighet och observationer gjorda av boende i området.
2.2.1 S-HYPE
HYPE är en dynamisk, integrerad hydrologisk modell som används inom EU, och S-HYPE är
den svenska uppsättningen och kalibreringen av denna (Lindström 2009). S-HYPE tar hänsyn till
olika områdens klimat, markförhållanden och markanvändning, och ger lokala flöden på
dygnsbasis i olika delavrinningsområden (Tabell 3). Utdata fanns tillgänglig för perioden 19902011 (SMHI 2012a).
Flödet ut ur dammarna erhölls från S-HYPE, men indata som behövdes till modellen var den
nyttiga tillrinningen. Denna erhölls ur vattenbalansen, som ger
(

)

( )

(6)

där Qlokal (m3/s) är den lokala tillrinningen, Qannan (m3/s) är inflödet av vatten ifrån dammar
belägna uppströms, f(ht) (m3/s) är utflödet ur dammen och f är dammens avbördningskurva. Då
f(ht) och f var kända kunde ht (m) beräknas ur detta. Alla termer i högerledet var därmed kända,
och vänsterledet kunde beräknas. Matlabkod för beräkningarna finns i Appendix G.
Tabell 3. Delavrinningsområden (SMHI 2012a) och avbördningskurvor (SMHI 2012c) i
S-HYPE
Magasin

Delavrinningsområde Damm uppströms

Dannemorasjön

667465-161222

Stordammen och
Harvikadammen

Stordammen

667734-161727

Ingen

Slagsmyren

667260-161595

Ingen

Harvikadammen

667248-161392

Slagsmyren

Avbördningskurva

2.2.2 Vattholma
Den andra metoden för att uppskatta den nyttiga tillrinningen använde vattenföringsmätningarna
vid SMHI:s mätstation nummer 61-2244, belägen i Vattholma 17 km nedströms Dannemorasjöns
utlopp.
Det antogs att den specifika avrinningen inte varierade med arean och den nyttiga tillrinningen
kunde därmed beräknas till
(7)
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där Adelområde är det aktuella delavrinningsområdets area och AVattholma är mätstationens
avrinningsområdesarea.
Eftersom flödesdata är resultatet av systemets samtliga avrinningsprocesser så har hänsyn redan
tagits till effekterna av nederbörd och avdunstning.

2.3 Höjdsystem
Olika källor som använts har uppgivit höjder i olika höjdsystem. För att kunna jämföra höjder
måste de först konverteras till ett och samma höjdsystem. Våra källor har angett höjder i alla de
tre vanligaste höjdsystemet: RH00, RH70 och RH2000. Vi valde att räkna om alla höjder till
RH00, vilket är det höjdsystem alla höjder i denna rapport är angivna i.
För att konvertera höjder från RH2000 och RH70 till RH00 beräknades höjdskillnaden för de av
Lantmäteriets fixpunkter som fanns inmätta i två av systemen (Lantmäteriet 2012b). För RH2000
gjordes detta i två steg – först från RH2000 till RH70 och sedan från RH70 till RH00. Flera
punkter användes för att förbättra skattningen av höjdskillnaden mellan systemen.

2.4 Validering
För att undersöka om modellen stämmer överens med verkligheten genomfördes en validering
mot uppmätta vattenståndsdata i Dannemorasjön. Vattenståndet i Dannemorasjön mättes under
perioden 26 april till 21 maj 2012 (härefter kallad valideringsperioden) med en Campbell CR1000logger och en Druck-tryckgivare (S/N 645002). Loggern mätte var 5:e minut och sparade ett
medelvärde varje timme. Tryckgivaren fästes vid en sten 47 cm under vattenytan på en skyddad
plats utanför den gamla fiskodlingen vid Kaggbol.
För att ha initialvärden för vattenstånden i de olika magasinen genomfördes
vattenståndsmätningar. Vattenståndet i Harvikadammen, Slagsmyren och Stordammen mättes
från kända höjder på utskoven (Stenius 2007) den 26 april. Där möjlighet fanns mättes
vattenståndet ifrån utskovets botten då det är denna höjd som påverkar utflödets storlek, även
om en säkrare höjdangivelse på dammens krön fanns.
För Dannemorasjön fanns ingen punkt med känd höjd i sjöns närhet att avväga ifrån. Istället
användes höjduppgifter från Ny nationell höjdmodell (NNH) (Lantmäteriet 2012a) Två plana
ytor på vägen vid Kaggbol valdes ut och en avvägning från varje yta gjordes med en Wild
Heerbrugg-avvägningsinstrument. NNH har en noggrannhet på 1 dm i höjdled på hårdjorda ytor
(Lantmäteriet 2011). Däremot är noggrannheten i planet sämre, men eftersom de utvalda ytorna
var plana och stora påverkade inte detta. Denna metod för höjdbestämning har stor osäkerhet,
men användes ändå då någon bättre metod inte fanns att tillgå.
De olika dammarnas reglageinställningar antecknades vid valideringsperiodens start, och
uppgifter om hur de sedan förändrades erhölls från personerna som ansvarar för regleringen
(Grandin 2012, muntl., Mattsson 2012, muntl.).
Med indata från S-HYPE simulerade sedan vattenståndet i Dannemorasjön under
valideringsperioden. Resultatet jämfördes med de uppmätta vattenstånden. Någon liknande
jämförelse kunde inte göras mellan mätdata och indata baserad på flödesmätningar i Vattholma
eftersom flödesmätningarna inte fanns tillgängliga för valideringsperioden än.
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2.5 Kostnadsfunktion
För att kunna utarbeta en effektiv reglering av vattenståndet måste man först bestämma sig för
vilket vattenstånd som är önskvärt. Detta gjordes genom att utvärdera vilka intressen som fanns i
området. Som underlag användes tidigare rapporter (Blomqvist och Brunberg 1998), fältbesök,
intervjuer med boende (Eriksson 2012, muntl., Grandin 2012, muntl.) och Naturvårdsverkets
(2012) databas för skyddade områden.
För att ta reda på vid vilka vattenstånd som översvämning av dammar eller hus äger rum
användes höjder på dammar från Stenius (2007) och från Johansson (2012, muntl.), höjddata från
NNH (Lantmäteriet 2012a) i kombination med husplacering från fastighetskartan (Lantmäteriet
2009), samt mätdata från fältbesök. Höjdangivelserna konverterades från RH2000 till RH00. En
del hus, som antingen på grundval av platsbesök eller kartor antogs vara förråds- eller båthus,
togs inte hänsyn till.
De olika intressena sammanvägdes sedan till en kostnadsfunktion, där icke önskvärda vattenstånd
tilldelas en kostnad. Den totala kostnaden för en viss reglering definierades som summan av
kostnaderna för varje enskilt magasin varje tidssteg.

2.6 Optimering
Syftet med optimeringen var att hitta de värden på parametrarna A, ⃑ och ⃑ som gav så låg
kostnad som möjligt. Indatan delades upp i två delar, där den första delen (1990-2000) användes
till att optimera parametrarna och den andra delen (2001-2011) användes för att se hur den
optimala regleringen fungerade på indata den inte optimerats för.
Optimeringen gjordes i två steg – Monte Carlo-metod och systematisk sökning. I den första
delen slumpades ett stort antal (590 000 för S-HYPE och 150 000 för Vattholma) likfördelade,
okorrelerade parameteruppsättningar fram inom rimliga intervall, dessa återfinns i Appendix D.
Under den systematiska sökningen användes Matlabs inbyggda optimeringsalgoritm
fminsearch. Som startpunkter användes de tio bästa parameteruppsättningarna från det
första steget. Den bästa parameteruppsättningen från dessa tio körningar användes i den
slutgiltiga reglerstrategin.
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3 Resultat
3.1 Modellen
Kurvanpassningen av Dannemorasjöns avbördningskurva gav funktionen
(

)

(8)

med ett R2-värde på 0,83 (Figur 9). En outlier med orimligt lågt flöde togs inte med i
beräkningen.
Modellens dynamik kan illustreras med dess avbördningskurvor (Figur 12) samt med simulerade
vattenstånd och utflöden (Figur 10 ochFigur 11).
Samband mellan vattenstånd och utflöde utvärderades för Stordammen och för Slagsmyren. Att
enbart två av de fyra magasinen analyserades beror på att syftet med analysen var att visa på
modellens dynamik i stora drag snarare än att redovisa detaljer. Modellen simulerades utan
reglerstrategi. Istället utvärderades två scenarier – alla luckor maximalt öppna eller alla luckor
stängda. För att tydliggöra sambandet mellan vattenstånd och utflöde användes relativt korta
tidsperioder. Med långa tidsperioder skulle resultatet bli otydligare. Då alla luckor hölls öppna
användes en tidsperiod på 356 dagar. Då alla luckor hölls stängda användes en kortare tidsperiod
på 92 dagar. Då steg vattenstånden mot översvämningsgränserna varpå nödregleringen
aktiverades. Denna mer aktiva reglering tydliggörs bättre med en kortare tidsperiod. Som indata
till modellen användes nyttig tillrinning baserad på flödesdata från Vattholma (Avsnit 3.2).

Figur 9. Anpassad avbördningskurva för Dannemorasjön, baserad på flödesmätningar i
Vattholma (SMHI 2012a) och vattenståndsmätningar i Dannemorasjön (VBB 1998).
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Figur 10. Vattenstånd och utflöden från Stordammen och Slagsmyren under år 1990, med
samtliga luckor maximalt öppna.

Figur 11. Vattenstånd och utflöden från Stordammen och Slagsmyren under januari, februari och
mars år 1990, med samtliga luckor stängda. Att utflödets storlek varierar kraftigt beror på
nödregleringen som innebär att en vanligtvis ej reglerbar lucka öppnas maximalt för att undvika
översvämning.
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De jack som finns i avbördningskurvorna vid relativt låga vattenstånd beror på en övergång
mellan en avbördningsfunktion som beskriver bottenutskov och en avbördningsfunktion som
beskriver rektangulära överfall. Vid vilket vattenstånd jacket inträffar beror på när vattenståndet
når den öppna luckans undre kant. De hopp som finns vid relativt höga vattenstånd inträffar då
nödregleringen aktiveras. Utflödet ökar då kraftigt till följd av att en tidigare stängd lucka öppnas
maximalt.

Figur 12. Avbördningskurvor för de fyra magasinen. Utflödena är sammanslagningar av
delutflödena från respektive magasin.

3.2 Indata
3.2.1 S-HYPE
Vid jämförelse med flödesdata från Vattholma visade det sig att S-HYPE systematiskt överskattar
höga flöden, och har en ganska stor spridning även vid lägre flöden (Figur 13). Nash-Sutcliffevärdet (NS), som beskriver hur pass väl modellerade data passar uppmätta data, beräknades till
0,29. Perfekt överensstämmelse ger NS-värdet ett och en överenstämmelse som motsvarar den
hos mätdatans medelvärde get NS-värdet noll.
I en jämförelse mellan modellerade och uppmätta värden för över 300 platser fann Strömqvist
m.fl. (2012) att medianvärdet för NS var 0,68. För reglerade dammar är NS lägre än för
oreglerade; ett medianvärde på 0,55 i jämförelse med 0,74 (Strömqvist m.fl. 2012).
3.2.2 Vattholma
Det uppmätta flödet i Vattholma varierar mellan 0,0515 m3/s och 11,5 m3/s under tidserien.
Medelvattenföringen är 1,84 m3/s (SMHI 2012a). Flödestopparna med indata från Vattholma är
lägre än de med indata från S-HYPE för alla vattenmagasin (Figur 14).
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Figur 13. Uppmätt och modellerat flöde vid SMHI:s mätstation 61-2244 i Vattholma.
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Figur 14. Nyttig tillrinning beräknad utifrån S-HYPE och flödesdata från Vattholma i de olika
dammarna under hela mätperioden.
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3.3 Höjdsystem
Höjdskillnaden mellan RH70 och RH00 bestämdes till 0,5 m, och skillnaden mellan RH2000 och
RH70 bestämdes till 0,2 m. Sammanställning av höjdskillnader mellan de olika fixpunkter som
användes finns i Appendix F.

3.4 Validering
Tabell 4. Vattenstånd vid mätperiodens start 26/4 2012 kl 12:00
Magasin

Höjd (m ö.h.)* Mätt ifrån

Dannemorasjön

24,58* Landsvägen vid Kaggbol (Lantmäteriet 2012a)

Stordammen

39,71* Norra utskovets krön (Stenius 2007)

Slagsmyren

36,51* Norrängsdämmets krön (Stenius 2007)

Harvikadammen

34,63* Botten av utskovet vid Dalån (Stenius 2007)

* Medelvärde av tre avvägningar med σ= 1,9 cm. Den fjärde mätningen misslyckades.
Alla initialvärdena för vattenstånden var höga (Tabell 4). I början av perioden var alla utskov
öppna, men de stängdes och öppnades under perioden eftersom tillrinningen minskade och
sedan ökade igen när det kom ett regn. Luckornas läge återfinns i Appendix E.
Resultatet av vattenståndsmätningarna och de simulerade värdena uppvisar i stort sett samma
mönster (Figur 15), men de uppmätta vattenståndsvariationerna är mer dämpade än de
simulerade. NS beräknades till -2,5.
Vattenståndet i de tre dammarna mättes inte. De simuleras ändå under valideringsperioden och
visade generellt höga vattenstånd, men under gränserna för översvämning.

Figur 15. Uppmätt och simulerat vattenstånd i Dannemorasjön.
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3.5 Kostnadsfunktion
För att kunna utarbeta en effektiv reglering av vattenståndet måste man först bestämma sig för
vilket vattenstånd som är önskvärt. Här kommer vi först att gå igenom vilka olika intressen som
finns i området och därefter väga samman dessa till en kostnadsfunktion, som ska kunna
användas under optimeringen.
3.5.1 Syrgashalt och fiske
Fiske förekommer i samtliga magasin i området (Brunberg och Blomqvist 1998, Eriksson 2012).
Fiskerättigheterna i Dannemorasjön och Stordammen innehas av Österby fiskeriförening och i
Harvikadammen av Österby Sportfiskeklubb (Grandin 2012, muntl.). Allmänheten kan köpa
fiskekort. I Slagsmyren är fisket oreglerat. Låga syrgashalter i alla magasin förutom Stordammen
orsakar dock problem för fisket. Problemet är extra stort under vintern, när inflödet av syrgasrikt
vatten är lågt och gasutbytet förhindras av isen. Syrgasförrådet riskerar då att ta slut, vilket leder
till fiskdöd.
Stenius (2007) har utrett olika möjligheter att öka syrgashalten i området. Syrgasförhållandena
påverkas positivt av ett ökat vattenstånd. Syrgastärningen är nämligen proportionell mot en sjös
area, medan den mängd syrgas som lagras i sjön är proportionell mot volymen. Syrgasförrådet i
en djup sjö räcker därmed längre.
I Dannemorasjön skulle syrgasförhållandena också kunna förbättras om en större del av inflödet
kom ifrån Dalån, då denna är mer forsande och detta vatten därmed syrgassätts bättre än vatten
från de övriga inflödena. Ett ökat inflöde under senvintern, då syrgashalten i inflödet är högre än
i sjön, och ett minskat inflöde under början av vintern, när förhållandet är det motsatta, skulle
också kunna förbättra situationen.
För att till fullo ta hänsyn till dessa aspekter skulle en fullständig modellering av syrgashalterna av
den typ som Stenius gjort behövas. Det ligger utanför ramen för detta projekt.
3.5.2 Frilufts- och rekreationsinstressen
Promenadstråk finns över hela området, och kombinationen av naturen och kulturhistoriska
värden gör området till ett populärt rekreationsområde. Flera badplatser finns i området (Tabell
5). Dessa skulle kunna påverkas negativt av ett lägre vattenstånd, då sjöarna blir grundare och
grumligare.
Problem med igenväxt och vass finns i Dannemorasjön och Slagsmyren (Brunberg och
Blomqvist 1998). Detta medför ett minskat estetiskt värde i och med att den öppna vattenspegeln
krymper. Dannemorasjön rensas på vass och näckrosor regelbundet av Miljöföreningen Fyris
östra källor (Eriksson 2012, muntl.). Ett högre vattenstånd skulle motverka igenväxten.
3.5.3 Skyddade områden
Naturreservatet Andersby ängsbackar ligger kring den södra delen av Dannemorajsön. Området
är skyddat på grund av dess fågelfauna, lavflora, skogsmiljö och för friluftsliv. Norr om
Stordammen ligger naturreservatet Aspbo, som är skyddat för att bevara biologisk mångfald och
skogsmiljön samt för friluftsliv (Naturvårdsverket 2012).
En undersökning för att avgöra om ett förändrat vattenstånd och en förändrad grundvattenyta
skulle påverka floran eller faunan i området behövs inför en förändrad reglering.
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Området kring Dannemorasjön omfattas av landskapsbildsskydd (Naturvårdsverket 2012). Detta
innebär främst en begränsning för byggnation i området (Länsstyrelsen Uppsala län 2012) och är
inte av så stort intresse i detta projekt.
Riksintresseområden för naturvård finns söder om Dannemorasjön och öster om Slagsmyren
(Naturvårdsverket 2012).
3.5.4 Fågellokal och våtmarker
Enligt Brunberg och Blomqvist (1998) är Dannemorasjön en fin fågellokal och det ovan nämnda
naturreservatet vid utloppet är bland annat till för att skydda fågelfaunan. Fåglarna tycker om
området på grund av dess våtmarkskaraktär. En höjning av vattenståndet skulle förstås öka
djupet i detta område, men i och med att sjöns yta skulle växa skulle nya, grunda våtmarkspartier
uppstå.
3.5.5 Skogs- och jordbruk
Ett höjt vattenstånd skulle leda till en höjd grundvattenyta. Detta kan skapa problem för skogsoch jordbruk i området. Då det i huvudsak växer lövskog i området (Eriksson 2012, muntl.) är
det förra inget problem. 13 procent av Dannemorasjöns avrinningsområde, eller 32 km2, är
jordbruksmark (Blomqvist och Brunberg 1998). För att avgöra hur stor andel av denna som
påverkas och om det uppstår några negativa konsekvenser i form av problem med dränering av
jordbruksmarken skulle en närmare utredning behöva göras.
3.5.6 Översvämningsgränser
För Stordammen är det bebyggelse som sätter gränsen för hur högt vattenståndet kan bli utan att
översvämning sker (Tabell 5). Två hus, som kan antas vara båthus då de ligger väldigt nära
vattnet, utelämnades från översvämningshänsynen. Det lägsta av dessa ligger också under det
högsta uppmätta vattenståndet. Utelämnandet av dessa två hus höjer översvämningsgränsen med
39 cm.
Vid Dannemorasjön utelämnades ett förrådshus vid Kaggbol. Det näst lägsta huset, som fick
utgöra översvämningsgräns, var ett bostadshus vid Täppudden på 25,29 m ö.h.
För Slagsmyren beräknades översvämningsgränsen, dämmets höjd, till 36,62 m ö.h. utifrån den
icke reglerbara luckans övre kant och egna mätningar. Några byggnader under denna nivå fanns
ej.
Inte heller vid Harvikadammen fanns några byggnader som begränsade, istället användes
dämmets nivå som översvämningsgräns.
Information om vilken bebyggelse som riskerar att översvämmas finns i Appendix B.
3.5.7 Sammanvägning av intressena
Sammanfattningsvis kan det sägas att flera intressen talar för ett högt vattenstånd: fiske,
syrgasförhållanden och rekreationsvärden såväl som badmöjligheter och öppna vattenspeglar.
Några intressen påverkas inte av vattenståndet, så som våtmarkerna. Ytterligare några intressen är
svåra att säga hur de påverkas av vattenståndet, så som jordbruk och skyddade områden, och
utelämnades därför ur analysen. Slutligen får vattenståndet inte bli för högt, då det skulle leda till
översvämningar av byggnader och dammar (Tabell 5).
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Tabell 5. Sammanfattning av intressen i området
Syrgasförhållanden

Översvämningsgräns (m ö.h.)

Fin fågellokal.
Kraftigt igenvuxen
(c). Naturreservat
och riksintresseområde i närheten
(e).

Dåliga (b)

25,29 (lägsta
bebyggelse) (a,g)

Abborre, gärs,
mört, braxen,
sarv, gädda (c).

Naturreservat i
närheten (e).

Goda (c)

40,11 (lägsta
bebyggelse) (a, g)

En badplats i SV
änden. (a)

Ja (f, d).

Kraftigt igenvuxen
(c). Riksintresse i
närheten (e).

Dåliga (c)

36,62 (Norrängsdämmet) (h)

Nej.

Ja (d)

Strövarstig runt
dammen (c).

Dåliga (c)

34,83 (damm) (c)

Magasin

Badplats

Fiske

Naturintresse

Dmsj.

Nej.

Mört, abborre,
gädda, sutare,
braxen,
björkna, sarv
(c).

Stdm.

En badplats i V
änden, två
badplatser efter
N stranden. (a)

Slg.

Hrv.

Dmsj: Dannemorasjön, Stdm: Stordammen, Slg: Slagsmyren, Hrv: Harvikadammen
a: Lantmäteriet (2009), b: Stenius (2007), c: Brunberg och Blomqvist (1998), d: Grandin, muntl. (2012), e:
Naturvårdsverket (2012), f: Eriksson, muntl. (2012), g: Lantmäteriet (2012), h: Johansson, muntl. (2012)
Kostnadsfunktionen syftade till att premiera höga vattenstånd men straffa översvämning.
För att uppnå detta användes en tredelad kostnadsfunktion:




En översvämning (
) ansågs vara oacceptabel och tilldelades därför en så pass
hög kostnad att den inte skulle kunna kompenseras av något annat.
Vattenstånd under en viss nivå (
) straffas med en kostnad. För att bestraffa stora
avvikelser mer än små användes en parabel.
Vattenstånd däremellan (
) tilldelades kostnaden noll.

Matematiskt kan kostnaden C då uttryckas som
(
{

)
(9)

För varje magasin behövde alltså tre parametrar bestämmas – hlåg, hhög (m) och s (m-2) (Tabell 6,
Figur 16). hhög sattes till översvämningsgränsen.
De olika magasinen är olika djupa och därför skulle en lågvattengräns som bygger på vattendjupet
ge olika kostnad till olika vattenmagasin. Ett annat sätt vore att utvärdera konsekvenserna av alla
olika vattenstånd i sjön, men detta var alltför omfattande. Istället baserades lågvattengränsen på
medelvattenståndet i magasinen. Detta är inte helt optimalt för att finna ett nytt, mer önskvärt
vattenstånd, men med ett relativt stort intervall hoppades vi ändå kunna höja vattenståndet i
Dannemorasjön där gränsen sattes mycket högre än i de andra magasinen. I de tre dammarna
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sattes gränsen för lågvatten till 7 dm under nuvarande medelvattenstånd och i Dannemorasjön
sattes lågvattengränsen till 2 dm över nuvarande medelvattenstånd (Lantmäteriet 1996). På så vis
hoppades vi kunna höja nivån i Dannemora utan att totalt ödelägga dammarna. Det behöver
dock utredas ytterligare om intervallet är bra, eller om gränsen för lågvatten borde höjas i någon
av dammarna.
Värdet på s avgör hur fort kostnaden ökar i ett visst magasin när vattenståndet sjunker och
hjälper också till att utjämna skillnaderna i djup i de olika magasinen. Harvikadammen som är
djupast har lägst s, och Dannemorasjön som är grundast har högst. På så vis skulle en uttorkning
ner till medelbotten kosta ungefär lika mycket i alla fyra magasin.

Figur 16. Kostnadsfunktionerna för magasinen. Diagrammen avgränsas av botten till vänster och
översvämningsgränsen till höger.
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Tabell 6. Parametervärden och nuvarande medelvattenstånd (hm) för kostnadsfunktionen

hlåg

Magasin

hm

hhög

s

-2

(m ö.h.)

(m ö.h.)

(m ö.h.)

(m )

Stordammen

38,7

39,4

40,1

4

Slagsmyren

35,0

35,7

36,5

3

Harvikadammen

31,9

32,6

34,8

1

Dannemorasjön

24,6

24,4

25,3

3

Tabell 7. Den bästa parameteruppsättningen
ai,j

i \ j*

1

2

3

4

c1,i

c2,i

1

-18,8

2,5

3,1

9,5

-314,0

-310,0

2

3,8

-14,8

9,9

1,8

-15,2

-5,7

3

2,4

-9,9

-7,5

18,0

-55,4

-49,1

* En koefficient med index i,j visar hur vattenståndet i sjö j påverkar reglaget i damm i.
1: Stordammen, 2: Slagsmyren, 3: Harvikadammen, 4: Dannemorasjön

3.6 Optimering
3.6.1 S-HYPE
Ingen reglering som inte resulterade i översvämning i Dannemorasjön hittades när indata från SHYPE användes. Den reglering som gav upphov till minst antal dagar med översvämning
resulterade i en översvämning av Dannemorasjön under april 1998. När simuleringen kördes för
hela perioden (1990 – 2011) tillkom ytterligare tre översvämningar.
3.6.2 Vattholma
När indatan baserad på vattenföringsmätningarna i Vattholma användes var det möjligt att reglera
systemet utan att översvämningar uppstod (Figur 17). Dammluckan i Harvikadammen var då
permanent öppen, medan de två andra varierade mellan sina extrempunkter (Figur 18).
Kostnaden för den bästa parameteruppsättningen (Tabell 7) minskade med åtta procent när den
andra perioden (2001 – 2011) användes, vilket visar att regleringen fungerar även för perioder
den inte optimerats för.
Regleringen resulterade dock i en sänkning av vattenståndet i samtliga magasin förutom
Harvikadammen (Tabell 8).
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Figur 17. Vattenstånd för den bästa parameteruppsättningen med indata baserad på
flödesmätningar i Vattholma.
Tabell 8. Karaktäristiska vattenstånd i m ö.h (1990 – 2011) med den bästa parameteruppsättningen, samt förändring från nuvarande medelvattenstånd (Lantmäteriet 1996) i m
Magasin

Högst
MedelMedel- Förändring
MedelLägsta
högvatten högvatten vattenstånd
medelvst. lågvatten lågvatten

Dannemorasjön

25,2

24,6

24,2

-0,2

24,0

23,9

Harvikadammen

34,7

33,9

33,2

0,6

33,0

32,8

Slagsmyren

36,6

36,6

36,0

0,3

35,2

34,9

Stordammen

40,0

40,0

39,5

0,1

39,1

39,0
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Figur 18. Reglagens lägen för den bästa parameteruppsättningen med indata baserad på
flödesmätningar i Vattholma.
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4 Diskussion
4.1 Modellens trovärdighet
Här kommer modellens trovärdighet att diskuteras utifrån tre perspektiv: modellstruktur, indata
och validering. Förslag till hur modellen skulle kunna förbättras kommer också att ges.
4.1.1 Indata
För att modellens resultat ska bli trovärdiga måste indatan vara trovärdig. Båda de metoder för att
ta fram indata som vi har använt är förknippade med problem.
Jämförelsen mellan uppmätta och modellerade flöden i Vattholma (Figur 13) visar att S-HYPE
systematiskt överskattar tillrinningen, speciellt vid höga flöden. Detta gör att för mycket vatten
kommer in i systemet, vilket förklarar varför det inte gick att finna några reglerparametrar som
inte resulterade i översvämning. Utöver det systematiska felet är också spridningen väldigt stor.
Vattholmadatan ger en bättre bild av de genomsnittliga flödesnivåerna, men ger däremot en dålig
bild av dynamiken. Eftersom det vatten som når Vattholma redan har passerat igenom systemet
har flödestopparna redan jämnats ut. Indatan blir alltså jämnare än vad den borde vara.
Ett problem med både S-HYPE och Vattholma är att de ger positiv nyttig tillrinning under
sommaren (Figur 14). Detta stämmer inte överens med observationer (Grandin 2012, muntl.) om
att vattenstånden i Slagsmyren och Harvikadammen sjunker under sommaren även när
dammluckorna är helt stängda. Denna observation tyder på att avdunstningen är större än
tillrinningen, vilket inte återspeglas i indatan.
Ett alternativ för att öka trovärdigheten i indatan är att utgå ifrån S-HYPE, men skala om datan
så att genomsnittsflödet blir detsamma som det uppmätta genomsnittsflödet i Vattholma.
Problemen med att S-HYPE överskattar höga flöden mer än låga och att spridningen är stor
kvarstår dock. Ett annat alternativ är att utgå ifrån Vattholmadatan, men att förstärka topparna på
något vis. Om reglagens lägen vore kända under den period flödesdatan tas ifrån skulle detta
kunna åstadkommas genom att köra datan ”baklänges” genom modellen. Ett tredje alternativ
vore att kontinuerligt mäta vattenstånd och reglagens lägen, och med vattenbalansen och
magasinens avbördningsfunktioner beräkna den nyttiga tillrinningen till respektive magasin. På så
sätt löses också problematiken med sjunkande vattenstånd till följd av avdunstning. Vi anser att
denna metod skulle ge bäst indata, den är dock också den mest resurskrävande.
4.1.2 Modellstruktur och modellparametrar
Flera förenklingar har gjorts i modellen (Avsnit 2.1.1), vilket påverkar modellens trovärdighet.
Utelämnandet av flera magasin och avsaknaden av ruttning kan resultera i att flödestoppar som
skulle ha dämpats i det verkliga systemet inte dämpas i modellen. Antagandet om konstant area i
Dannemorasjön kan leda till för stora variationer i vattenståndet, då tillfört vatten i verkligheten
fördelas över en annan area än i modellen.
En del av dessa svagheter i modellen skulle gå förhållandevis lätt att åtgärda. För de magasin som
har konstgjorda utskov kan teoretiska avbördningsfunktioner användas om utskovens geometri
mäts upp. För de naturliga utloppen blir det svårare, då vattenföringsmätningar skulle behövas
för att upprätta empiriska avbördningsfunktioner. Ett hypsogram för Dannemorasjön har tagits
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fram av den andra projektgruppen (Björkman m.fl. 2012) och skulle lätt kunna läggas till i
modellen.
Ruttning är eventuellt relevant för den flacka Sundbroån. Där skulle till exempel
Muskingummetoden kunna användas om ruttningsparametrarna bestämdes. För de andra
bäckarna i området är transporttiden troligen försumbar i förhållande till tidssteget.
Osäkerhet i parametrarna påverkar också resultatet. Friktionsparametrarna ku och ka i
avbördningsfunktionerna sattes till typiska värden från litteraturen. En uppskattning av dessa
parametrar genom vattenföringsmätningar skulle öka säkerheten.
4.1.3 Validering
Perioden under vilken vattenståndet mättes var kort och valideringen är därför inte tillräcklig för
att kunna säkerställa modellens riktighet. För att göra det behövs en period under vilken
vattenståndet varierar mellan sitt högsta och lägsta värde, förslagsvis mer än ett år.
Valideringen visar att modellen ger vattenståndsförändringar i rätt riktning vid rätt tidpunkt, men
att storleken på förändringarna överskattas. Detta kan bero på att modellen ej har några
ruttningseffekter, som annars skulle utjämna flöden, inbyggda i sig. Å andra sidan är tidssteget ett
dygn, vilket borde innebära att effekten av ruttningen borde kunna försummas. Det negativa NSvärdet innebär att ett medelvärde av de uppmätta värdena ger en bättre skattning än modellen.

4.2 Optimering av regleringen
Den stora kostnaden för översvämningar har fått en mycket stor inverkan på regleringen. Det
faktum att medelvattenståndet sänktes med 2 dm (Tabell 8) i Dannemorasjön beror på att
vattenståndet måste hållas lågt för att undvika översvämning under stora vårfloder, som till
exempel år 1998 (Figur 17). Eftersom vattenståndet i övriga magasin i huvudsak ligger inom det
område där kostnaden är noll har ytterligare stabilisering eller höjning av vattenståndet i dessa
dammar inte belönats under optimeringen. Istället är det balansgången mellan en hög
medelvattennivå och undvikande av översvämning i Dannemorasjön som styrt optimeringen. Att
vattenståndet ändå inte blivit högre bör tolkas som att den reglerstrategi vi valt inte kan
åstadkomma en höjning av vattenståndet i Dannemorasjön utan att risk för översvämningar
uppstår, med reservation för de osäkerheter i modellen som diskuterades ovan.
Flera parametrar (a1,1, a2,3, a3,2 i Tabell 7) ligger i närheten av sina högsta tillåtna värden. Det
antyder att en ännu bättre reglering eventuellt skulle kunna uppnås om parametervärdena fick öka
ytterligare. En Monte Carlo-körning med bredare intervall skulle behövas för att bekräfta detta.
Att någon reglering som inte resulterar i översvämning inte gick att finna när S-HYPE användes
som indata beror antagligen på att inflödena överskattats.
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5 Slutsats
Valet av reglerparametrar styrdes av behovet att undvika översvämning i Dannemorasjön. En
höjning av medelvattenståndet gick inte att åstadkomma utan att orsaka översvämning. Detta
antyder att den linjära reglerstrategi som vi har utvärderat inte kan lösa problemen i området.
På grundval av analysen av indatan och resultatet av valideringen kan vi konstatera att det finns
anledning att tvivla på om modellen beskriver systemet korrekt. Förbättringar skulle behövas
innan resultatet av simuleringar används som underlag till faktiska åtgärder.
Den största källan till osäkerhet är indatan. En modells utdata kan inte bli bättre än vad dess
indata är. Ett första steg för att förbättra modellen borde därför vara att förbättra kvaliteten i
indatan. Därefter kan det bli intressant att utveckla modellstrukturen enligt förslagen ovan och
testa modellen mot en längre valideringsperiod för att se om förbättringarna gett resultat.
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Appendix A – Utskovens egenskaper
Table 1. Information om utskovens egenskaper
Avbördningsfunktioner
Bottenutskov

√

Överfall
Hävert
Naturligt utlopp

)

((

⁄

(

)

√

(

)

√

(

)

(

⁄

)

⁄

)

Parametrar
Parameter
ku
Friktionsparameter för bottenutskov
b
Bottenutskovets bredd alt. överfallets bredd
g
Tygndaccelerationen
h
Vattenstånd i aktuell damm i m ö.h.
hb
Bottenutskovets botten, överfallets topp eller hävertens
utlopp i m ö.h.
hu
Lucköppning, avstånd mellan luckans nedre kant och
bottenutskovets botten
ka
Friktionsparameter rektangulära överfall
A
Hävertslangens tvärsnittsarea
kh
Friktionskoefficient för hävert
a
Empirisk parameter
ht
Tröskelhöjd
c
Empirisk parameter

Värde
0,58
Varierar
9,8 m/s2
Modelleras
Varierar

Referens
Stenius 2007
Egen mätning
Varierar

Regleras

-

0,69
1,04 dm2
0,75
3,14
23,6 m ö.h.
2,05

Stenius 2007
Egen mätning
Stenius 2007
Avsnit 3.1
Avsnit 3.1
Avsnit 3.1

Slagsmyren
Den södra luckan regleras i diskreta steg om sex cm och fungerar vanligtvis som bottenutskov. Om
vattenståndet överskrider luckans övre kant fungerar den också som överfall.
b
0,75 m
hb
34,09 m ö.h. (Stenius 2007)
Den norra luckan är vanligen stängd och fungerar då som överfall. Vid nödreglering kan luckan öppnas
varpå lucköppningen hu = 1,5 m.
b
0,76 m
hb
36,2 m ö.h (VBB 1998)
Harvikadammen
Den reglerbara luckan regleras kontinuerligt och fungerar vanligtvis som bottenutskov. Om vattenståndet
överskrider luckans övre kant fungerar den också som överfall.
b
1,11 m
hb
32,97 m ö.h. (Stenius 2007)
Den icke reglerbara luckan fungerar vanligtvis som överfall. Vid nödreglering kan luckan öppnas varpå
lucköppningen hu = 0,79 m.
b
0,99 m
hb
34,39 m ö.h. (Egna mätningar)
Hävert
hb
32,735 m ö.h. (Egna mätningar)
Munken fungerar som två bottenutskov.
b
1m
hu
0,03 m (Egna mätningar)
hb (nedre glipan)
34,04 m ö.h. (Egna
hb (övre
34,24 m ö.h. (Egna mätningar)
mätningar)
glipan)
Hål, approximerat med ett kvadratiskt bottenutskov som vid låga vattenstånd kan fungera som ett överfall.
b och hu
0,18 m
hb
32.735 m ö.h.
Stordammen
Den reglerbara luckan regleras i diskreta steg om fem cm och fungerar som bottenutskov. Vattenståndet
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kan inte överskrida luckans övre kant eftersom luckan är så stor.
b
0,90 m
hb
38,93 m ö.h. (Stenius 2007)
En icke reglerbar lucka, vanligen är stängd kan vid nödreglering öppnas varpå lucköppningen hu = 2,5 m.
Dannemorasjön
Utloppet är naturligt och parametrar definieras ovan.
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Appendix B – Översvämningsrisker
Vid Dannemorasjön och Stordammen finns bebyggelse som ligger så lågt att hänsyn till denna
måste tas vid bestämning av högvattengränser för kostnadsfunktionen, se Tabell 1 och 2 och
Figur 1-3 för de hus som räknats bort.
Tabell 1. Strandnära bebyggelse vid Dannemorasjön
Fastighet
Kaggbol uthus

Höjd (m ö.h.) Anmärkning
25,1

Täppudden

25,29 Bostad

Nyby 1:7

25,58 Bostad

Kaggbol uthus

25,66

Nyby 1:10

26,09 Bostad

Kaggbol uthus

26,13

Nyby 1:16

26,75 Bostad

Täppudden

26,76 Bostad

Kaggbol bostadshus

26,8

Nyby 1:5

26,96 Bostad

Kaggbol hus

27,25

Pesarby

27,51

Mumsarby
Pesarby

28
28,67

Figur 1. Lågt liggande uthus vid Kaggbol.
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Tabell 2. Strandnära bebyggelse vid Stordammen
Fastighet

Höjd (m ö.h.)

Anm.

9:78

39,72

Två hus på tomten men
oklart vilket som är
bostadshus och uthus.
Detta är det lägsta.

39,95

Uthus utanför 1:354

9:84

40,11

Sommarstuga

9:91

40,18

Sommarstuga

9:79

40,34

Sommarstuga

9:88

40,4

Sommarstuga

5:22

40,42

Figur 2. Uthus vid Stordammen.

Figur 3. Uthus vid Stordammen.
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Appendix C – Uppmätta vattenstånd
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Figur 1. Uppmätta vattenstånd i Dannemorasjön, Slagsmyren och Stordammen 1980-1986. Ur
VBB (1998).
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Appendix D – Gränser för Monte Carlo-sökning
För att kunna genomföra Monte Carlo-sökningen efter den bästa uppsättningen reglerparametrar
valdes intervall inom vilka parametrar skulle slumpas fram. De parametrar som slumpades fram
var a, href och b i ekvation (2). Olika href användes för sommar- (href1) respektive vinterperioden
(href2).
Följande principer användes för att sätta värdena:
a

För de fall där det gällde hur vattenståndet i ett magasin skulle påverka regleringen av
det magasinet (an,n) användes gränserna -2 – (-20). Dessa valdes då det lägre intervallet
innebär att en lucka (med höjden 2 m) öppnas helt om vattenståndet avviker 1 m
från href, och det högre om det avviker 1 dm, vilket ansågs vara rimliga extremfall.
Samma gräns, fast positiv, användes för hur regleringen av ett magasin ska påverkas
av vattenståndet i Dannemorasjön (an,4). Positiva värden innebär att ett lågt
vattenstånd i Dannemorasjön leder till att luckorna öppnas så att mer vatten flödar
in.
För de fall där det gällde hur vattenståndet i ett magasin skulle påverka regleringen av
ett magasin i en annan gren av systemet (a1,2, a1,3, a2,1, a3,1) användes gränserna 0 – 5.
Den lägre gränsen sattes till noll då det ansågs rimligt att ingen återkoppling från
dessa äger rum. Den högre gränsen sattes lågt, då magasinen i andra grenar borde ha
mindre betydelse för regleringen än de i samma.
Intervallet för hur Slagsmyren ska påverka regleringen i Harvikadammen (a3,2) sattes
till 0 – (-10), så att ett högt vattenstånd ska leda till att vatten töms ur
Harvikadammen. På så vis ges rum för det högre utflöde som kan tänkas komma
från Slagsmyren. Intervallet för hur vattenståndet i Harvikadammen ska påverka
regleringen av Slagsmyren (a2,3)sattes till 0 – 10, så att ett lågt vattenstånd i
Harvikadammen leder till att den fylls på med vatten från Slagsmyren.

href, 1 Href,sommar tilläts variera mellan hlåg och 0,15 m under översvämningsgränsen.
href, 2 Eftersom vattenståndet behöver hållas lägre under denna period inför vårfloden
tilläts href,vinter variera mellan hlåg och href,1.
b
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Denna parameter motsvarar luckans läge då h = href. Den slumpades inte fram, utan
sattes istället till det värde där utflödet motsvarar det genomsnittliga inflödet.

Appendix E – Dammluckornas läge under
valideringsperioden
Tabell 1. Dammluckornas öppning i meter under valideringsperioden (Grandin 2012, muntl.,
Mattson 2012, muntl.)
Datum

Stordammen Slagsmyren Harvikadammen

26 april

0,25

0,42

0,46

27

0,29

0,42

0,79

28

0,35

0,42

0,79

29

0,35

0,42

0,79

30

0,35

0,28

0,79

1 maj

0,35

0

0,495

2

0,35

0

0,2

3

0,29

0

0,2

4

0,2

0

0,1

5

0,2

0

0

6

0,2

0

0

7

0,2

0

0

8

0,08

0

0

9

0

0

0

10

0

0,1

0,15

11

0

0,18

0,4

12

0

0,18

0,5

13

0

0,18

0,5

14

0

0,18

0,5

15

0

0,18

0,3

16

0

0,18

0,1

17

0

0,18

0,1

18

0

0,18

0,1

19

0

0,18

0,1

.
För att undvika diskontinuiteter så ändras lucköppningen genom att interpolera en dags värde
mellan dagen innan regleringen sker och dagen efter regleringen sker. Det är anledningen till att
öppningen går från 0,2 m till 0,08 m till 0 m till exempel.
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Appendix F – Höjddifferenser mellan olika
höjdsystem
Tabell 1. Höjddifferenser i meter mellan RH2000, RH70 och RH00 (Lantmäteriet 2012b)
Punkt

RH2000
(m ö.h.)

RH70
(m ö.h.)

Diff.

128*1*5210

31,786

31,592

0,194

128*1*5211

29,932

29,736

0,196

128*1*5213

30,463

30,267

0,196

Medelvärde

0,195

Punkt

RH70
(m ö.h.)

RH00
(m ö.h.)

Diff.

128 5202

27,76

27,249

0,511

128 5203

29,7

29,2

0,5

128 5204

32,79

32,28

0,51

128 5205

30,4

29,9

0,5

128 5206

28,31

27,81

0,5

Medelvärde*

0,507

* Punkter med enbart en decimal användes ej.
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Appendix G – Förbehandling av indata
%Ladda data från S-HYPE.
load('q');
%Dannemorasjön
q_dann = shype(q_ut_dann, q_ut_stor+q_ut_slags, 4.04E6, 3, 2);
%Stordammen
q_stor = shype(q_ut_stor, zeros(size(q_ut_stor)), 3.09E6, 6, 2);
%Slagsmyren
q_slags = shype(q_ut_slags, zeros(size(q_ut_slags)), 1.97E6, 6, 2);
%Harvikadammen
q_harv = shype(q_ut_stor, q_ut_harv, 0.91E6, 3, 2);
%Spara resultatet
save('q_lokal', 'q_dann', 'q_stor', 'q_slags', 'q_harv');
function q = shype(q_ut, q_annan, A, a, b)
%Antalet mätningar
n = length(q_ut);
%Beräkna vattenståndet ur avbördnignskurvans invers
h = q_ut.^(1/b) / a;
%Beräkna Qlokal+P+E ur vattenbalansen
q = A*(h(2:n)-h(1:n-1)) - q_annan(1:n-1) + q_ut(1:n-1);
end
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Appendix H – Modellen
opt_20120521.m
function [cost_sum] =
opt_20120521(Astdm,Aslg,Ahrv,Admsj,q,a,T,r,h,utflode,b,vst_max,int_vst,cost_vec,regpar_utv)
%function [cost_sum h] = opt_20120516(q,a,T,r,h,utflode,b,vst_max,vst_lag,int_vst,cost_vec)
%övre funktionen används om Monte Carlo-programmet tar fram parameteruppsättningen
%undre funktionen används om parametrarna definieras i denna funktion
regpar_stdm1=regpar_utv(1:5);
regpar_slg1=regpar_utv(6:10);
regpar_hrv1=regpar_utv(11:15);
regpar_stdm2=[regpar_utv(1:4);regpar_utv(16)];
regpar_slg2=[regpar_utv(6:9);regpar_utv(17)];
regpar_hrv2=[regpar_utv(11:14);regpar_utv(18)];
%initiera en variabel för regleringstider
reglering=0;
%%
%MAIN
%tidsloopen startas
for t=1:T
%Den lokala tillrinningen q har enheten m/dygn.
%Stordammen, nummer 1
%ett bottenutskov med tre spettluckor och ett bottenutskov med en
%spettlucka, enbart en spettlucka regleras vanligtvis
stdm_utflode=avbordning_stdm(h(t,1),r(t,1),a,vst_max(1));
h(t+1,1)=h(t,1)+(q(t,1)-stdm_utflode)/Astdm;
%Slagsmyren-Hammardammen, nummer 2
%ett bottenutskov med två spettluckor, den ena fungerar som ett
%sättutskov (överfall) eftersom den är trasig
slg_utflode=avbordning_slg(h(t,2),r(t,2),a,vst_max(2));
h(t+1,2)=h(t,2)+(q(t,2)-slg_utflode)/Aslg;
%Harvikadammen, nummer 3
%en hävert via Karmdammen till Dannemorasjön, ett bottenutskov med två
%spettsluckor och en munk direkt till Dannemorasjön
hrv_utflode=avbordning_hrv(h(t,3),r(t,3),a,vst_max(3)); %utflöde till Dannemorasjön (bl a
via Karmdammen)
h(t+1,3)=h(t,3)+(q(t,3)-hrv_utflode+slg_utflode)/Ahrv;
%Dannemorasjön, nummer 4
dmsj_utflode=avbordning_dmsj(h(t,4),a);
h(t+1,4)=h(t,4)+(q(t,4)-dmsj_utflode+stdm_utflode+hrv_utflode)/Admsj;
%beräkna kostnadsfunktionen för detta tidssteg
cost_vec(t) = cost(h(t,:),b,int_vst);
%lagra information om utflödena
utflode(t,:)=[stdm_utflode slg_utflode hrv_utflode dmsj_utflode];
%REGLERING
if t>5
if abs(h(t)-h(t-5))>0.03 || t-reglering>=10
reglering=t;
%Vilken dag på året är det?
d = mod(t, 365);
%Vi har två regleringsperioder.
%(1) Slutet av april till slutet av oktober.
%Här vill vi upprätthålla en hög vattennivå.
%(2) Slutet av oktober till slutet av april.
%Här vill vi hålla nere nivåerna så att det inte översvämmar under vårfloden.
%
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Om det är period (1)
if d > 122 && d < 305
%Reglera linjärt.
regpar_stdm=regpar_stdm1;
regpar_slg=regpar_slg1;

regpar_hrv=regpar_hrv1;
%Om det är period (2)
else
regpar_stdm=regpar_stdm2;
regpar_slg=regpar_slg2;
regpar_hrv=regpar_hrv2;
end
r(t+1,1)=omreg_stdm(h(t,:),regpar_stdm);
r(t+1,2)=omreg_slg(h(t,:),regpar_slg);
r(t+1,3)=omreg_hrv(h(t,:),regpar_hrv);
else
r(t+1,1)=r(t,1);
r(t+1,2)=r(t,2);
r(t+1,3)=r(t,3);
end
else
r(t+1,1)=r(t,1);
r(t+1,2)=r(t,2);
r(t+1,3)=r(t,3);
end
end

% end för tidsloopen

utflode(t+1,:)=[avbordning_stdm(h(t+1,1),r(t,1),a,vst_max(1))
avbordning_slg(h(t+1,2),r(t,2),a,vst_max(2)) avbordning_hrv(h(t+1,3),r(t,3),a,vst_max(3))
avbordning_dmsj(h(t+1,4),a)];
cost_sum = sum(cost_vec);
cost_vec_acc = cumsum(cost_vec); % snygg när man vill visa grafiskt
%% PRESENTERA RESULTATET GRAFISKT
% t=1:t+1; %bilda en tidsvektor
%kostadsumma
% disp(num2str(sum(cost_vec)));
end

omreg_stdm.m
function reg_stdm = omreg_stdm(h,regpar_stdm)
%reg_stdm = omreg_stdm(h,regpar_stdm)
%denna funktion returnerar den nya reglageinställningen i Stordammen givet vattenståndet och
det önskade vattenståndet i dammen
%Stordammen har ett bottenutskov med tre spettluckor och ett bottenutskov
%med en spettlucka, enbart en spettlucka används vid reglering och den kan
%öppnas eller stängas med diskreta steg om 0.05 m (se fältrapport)
%möjliga reglagelägen, 5 cm mellan reglagelägena
mreg=0:0.05:2.075; %maximala öppningen är 2.075 m, från fältbesök 2
%ÄNDRA REGLAGEINSTÄLLNINGEN
regkont_stdm=-regpar_stdm(1)*h(1)-regpar_stdm(2)*h(2)-regpar_stdm(3)*h(3)regpar_stdm(4)*h(4)+regpar_stdm(5);
%ser vilket möjligt reglageläge som ligger närmst regkont_stdm
diff=mreg-regkont_stdm;
absdiff=abs(diff);
mindiff=absdiff==min(absdiff);
%det möjliga reglageläge som ligger närmst regkont_stdm väljs
reg_stdm=mreg(mindiff);

omreg_slg.m
function reg_slg = omreg_slg(h,regpar_slg)
%reg_stdm = omreg_slg(h,regpar_slg)
%denna funktion returnerar den nya reglageinställningen i Slagsmyren givet vattenståndet och
det önskade vattenståndet i dammen
%Slagsmyren har ett bottenutskov med två spettluckor varav enbart en regleras, den kan
%öppnas eller stängas med diskreta steg om 0.06 m (se fältrapport)
%möjliga reglagelägen, maximala öppningen är 1.5 m enligt fältbesök 2
%12 cm mellan de två första lägena, annars 6 cm
mregslut=0.12:0.06:1.5;
mreg=[0 mregslut];
%ÄNDRA REGLAGEINSTÄLLNINGEN
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%se omreg_stdm för bakgrunden till nedanstående ekvation
regkont_slg=-regpar_slg(1)*h(1)-regpar_slg(2)*h(2)-regpar_slg(3)*h(3)regpar_slg(4)*h(4)+regpar_slg(5);
%ser vilket möjligt reglageläge som ligger närmst regkont_stdm
diff=mreg-regkont_slg;
absdiff=abs(diff);
mindiff=absdiff==min(absdiff);
%det möjliga reglageläge som ligger närmst regkont_stdm väljs
reg_slg=mreg(mindiff);

omreg_hrv.m
function reg_hrv = omreg_hrv(h,regpar_hrv)
%reg_hrv = omreg_hrv(h,regpar_hrv)
%denna funktion returnerar den nya reglageinställningen i Harvikadammen givet vattenståndet
och det önskade vattenståndet i dammen
%Harvikadammen har en hävert via Karmdammen till Dannemorasjön, ett bottenutskov med två
%spettsluckor och en munk direkt till Dannemorasjön
%utav dessa utlopp är det enbart en spettlucka som kan regleras och den kan
%regleras kontinuerligt, när luckan öppnats maximalt är glipan 0.79 m
%ÄNDRA REGLAGEINSTÄLLNINGEN
%se omreg_stdm för bakgrunden till nedanstående ekvation
regkont_hrv=-regpar_hrv(1)*h(1)-regpar_hrv(2)*h(2)-regpar_hrv(3)*h(3)regpar_hrv(4)*h(4)+regpar_hrv(5);
if regkont_hrv > 0.79 %maximal öppning
reg_hrv=0.79;
elseif regkont_hrv < 0 %minimal öppning
reg_hrv=0;
else
reg_hrv=regkont_hrv;
end

avbordning_stdm.m
function stdm_utflode = avbordning_stdm(hstdm,rstdm,a,vst_max)
%stdm_utflode = avbordning_stdm(hstdm,rstdm,a,vst_max)
%funktionen beräknar utflödet från Stordammen i m^3/d (eller m^3/h) givet vattenståndet i möh
och reglageinställningen i meter
%definiera parametrar
g=9.8;
%parametrar för bottenutskov
hu=rstdm; %höjd utskov, vår reglerparameter
hb=38.93; %höjd botten, utskovets botten i möh
b=0.9; %utskovets bredd
ku=0.58; %koefficient utskov, mellan 0.55 och 0.6
%parametrar för rektangulärt överfall
ka=0.69; %friktionskoefficient för rektangulära överfall mellan 0.62 och 0.75
%flöde till Dannemorasjön genom bottenutskov 1 med spettlucka 1, regleras
%det kan hända att vattennivån underskrider luckans undre del, den
%fungerar då som ett överfall
if hstdm >= hb+hu %utskovet fungerar som ett bottenutskov
Qstdm(1)=(2/3)*ku*b*sqrt(2*g)*((hstdm-hb)^(3/2)-(hstdm-hb-hu)^(3/2));
elseif hstdm < hb+hu && hstdm >= hb %vid denna vattennivå fungerar utskovet som ett
rektangulärt överfall
Qstdm(1)=(2/3)*ka*b*sqrt(2*g)*(hstdm-hb)^(3/2);
else %vattnet når ej upp till utskovet
Qstdm(1)=0;
end
%panikklausul, i brist på mätdata antas att den mittersta luckan är lika
%bred som den som brukar användas
if hstdm >= vst_max-0.05
hu_panik=2.05; %lucka nummer två öppnas maximalt
if hstdm >= hb+hu_panik %utskovet fungerar som ett bottenutskov, är vattenståndet såhär
högt så är Stordammen översvämmad
Qstdm(2)=(2/3)*ku*b*sqrt(2*g)*((hstdm-hb)^(3/2)-(hstdm-hb-hu_panik)^(3/2));
elseif hstdm < hb+hu_panik && hstdm >= hb %vid denna vattennivå fungerar utskovet som ett
rektangulärt överfall, standard om panikklausulen aktiveras
Qstdm(2)=(2/3)*ka*b*sqrt(2*g)*(hstdm-hb)^(3/2);
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else %vattnet når ej upp till utskovet, detta kan inte dock inte ske då denna if-sats
bygger på att hstdm > vst_max-0.05 > hb
Qstdm(2)=0;
end
end
%utflödes räknas om till m^3/h alternativt m^3/dygn
if a==1 %flöde i m/dygn (vid optimering)
stdm_utflode=sum(Qstdm)*86400;
else % a==0, flöde i m/h (vid testkörning)
stdm_utflode=sum(Qstdm)*3600;
end

avbordning_slg.m
function slg_utflode = avbordning_slg(hslg,rslg,a,vst_max)
%slg_utflode = avbordning_slg(hslg,rslg,a,vst_max)
%funktionen beräknar utflödet från Slagsmyren-Hammardammen givet
%vattenståndet i möh och reglageinställningen i m
%definiera parametrar
g=9.8;
hu=rslg; %höjd utskov, vår reglerparameter
hb=34.09; %höjd botten, bottenutskovets botten i möh
b=[0.75 0.76]; %utskovens bredd
ku=0.58; %koefficient mellan 0.55 och 0.6 för bottenutskovet
ka=0.69; %koefficient mellan 0.62 och 0.75 för överfallet
ht=36.2; %höjd topp, överfallets botten till värdet i vattendommen 1996-03-29, VBB PM
luckh=2.20; %den reglerbara luckans höjd
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%FLÖDE ÖVER SPETTLUCKA 1%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%flöde genom bottenutskov med spettlucka 1
if hslg >= hb+hu %utskovet fungerar som bottenutskov
Qutslg(1)=(2/3)*ku*b(1)*sqrt(2*g)*((hslg-hb)^1.5-(hslg-hb-hu)^1.5);
elseif hslg < hb+hu && hslg >= hb %utskovet fungerar som överfall nedtill
Qutslg(1)=2/3*ka*b(1)*sqrt(2*g)*(hslg-hb)^1.5;
elseif hslg > hb+hu+luckh
%flöde både över och under luckan
overfall=(2/3)*ka*(b(1)-0.12)*sqrt(2*g)*(hslg-hb-hu-luckh)^1.5;
%överallsflöde
bottenutskov=(2/3)*ku*b(1)*sqrt(2*g)*((hslg-hb)^1.5-(hslg-hb-hu)^1.5);
%bottenutskovsflöde
Qutslg(1)= overfall+bottenutskov;
else %vattenytan är under bottenutskovets botten, inget flöde sker
Qutslg(1) = 0;
end
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%FLÖDE ÖVER SPETTLUCKA 2%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%panikklausul
if hslg >= vst_max-0.05 %vid denna vattennivå fungerar utskovet förmodligen som ett
bottenutskov, det beror på vst_max
hu_panik=1.5; %lucka nummer två öppnas till en antagen maxgräns
if hslg >= hb+hu_panik %utskovet fungerar som ett bottenutskov
Qutslg(2)=(2/3)*ku*b(2)*sqrt(2*g)*((hslg-hb)^1.5-(hslg-hb-hu_panik)^1.5);
elseif hslg < hb+hu_panik && hslg >= hb %vid denna vattennivå fungerar utskovet som ett
rektangulärt överfall
Qutslg(2)=(2/3)*ka*b(2)*sqrt(2*g)*(hslg-hb)^(3/2);
else %vattenståndet kan i verkligheten inte vara lägre än hb i denna if-sats eftersom det
förutsätts att vst_max är långt över hb
Qutslg(2)=0;
end
elseif hslg < vst_max-0.05 && hslg>=ht %utskovet fungerar som överfall
Qutslg(2)=(2/3)*ka*b(2)*sqrt(2*g)*(hslg-ht)^1.5;
else %vattenytan är under botten, inget flöde sker
Qutslg(2)=0;
end
if a==0 %flöde i m/h (vid testkörning)
slg_utflode=sum(Qutslg)*3600;
else %a==1, flöde i m/dygn (vid optimering)
slg_utflode=sum(Qutslg)*3600*24;
end
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avbordning_hrv.m
function hrv_utflode = avbordning_hrv(hhrv,rhrv,a,vst_max)
%hrv_utflode = avbordning_hrv(hhrv,rhrv,a,vst_max)
%funktionen beräknar utflödet från Harvikadammen givet
%vattenståndet i möh och reglageöppningen i m för dammen
%definiera parametrar
g=9.8;
%parametrar för häverten
A1=0.0103868907; %0.115^2*pi/4, det större hävertrörets area i m^2
%A2=0.06^2*pi/4; %det mindre hävertrörets area i m^2 (fungerar ej enligt Torbjörn)
kh=0.75; %hävertkoefficient är mellan 0.7 och 0.8
hbhav=32.735; %utloppets höjd i möh, från fältbesök 2
%parametrar för bottenutskovet
ku=0.58; %friktionskoefficient mellan 0.55 och 0.6
bbot=[1.11 0.99]; %spettsluckornas bredd, b(1) ska också ändras till 0,99 om spettlucka 1
används som överfall
hbbot=32.97; %utskovets botten i möh
luckh=[1.53 1.42]; %spettlucka 1 respektive 2, höjd i m
hu=rhrv; %vår reglerparameter
%parametrar för munken
%munken används för att reglera vattenståndet i fiskodlingen
%mellan Harvikadammen och Dannemorasjön, inte för att styra vattenståndet i
%harvikadammen
%den regleras mycket sällan, i vår modell går den inte att reglera, vi ser
%istället munken som ett slags bottenutskov (vatten sipprar ut ur munken
%genom två glipor)
bmunk=1; %utskovets bredd i m
hmunk=[34.04 34.23]; %höjden till gliporna i möh (från fältstudie)
tjockmunk=0.03; %glipornas höjd i m, en ren uppskatting som ska motsvara en ”kvists tjocklek”
enligt Torbjörn
%parametrar för rektangulärt överfall
ka=0.69; %friktionskoefficient för rektangulära överfall mellan 0.62 och 0.75
%flöde genom större hävertrör via Karmdammen till Dannemorasjön
if hhrv>=hbhav
Qhrv(1)=A1*kh*sqrt(2*g*(hhrv-hbhav));
%Hugo tog bort det mindre hävertröret 10 maj under
arbetets gång
else
Qhrv(1)=0;
end
%flöde till Dannemorasjön via bottenutskov med spettlucka 1, regleras
%det kan hända att vattenytan överskrider luckan, fungerar då som ett
%rektangulärt överfall och ett bottenutskov på samma gång
%kan också hända att vattennivån underskrider luckans undre del, fungerar
%då som ett överfall
if hhrv >= hbbot+hu %utskovet fungerar som ett bottenutskov
Qhrv(2)=(2/3)*ku*bbot(1)*sqrt(2*g)*((hhrv-hbbot)^(3/2)-(hhrv-hbbot-hu)^(3/2));
if hhrv > hbbot+hu+luckh(1) %vatten flödar såväl över som under luckan
overfall=(2/3)*ka*(bbot(1)-0.12)*sqrt(2*g)*(hhrv-hbbot-luckh(1)-hu)^(3/2);
Qhrv(2)=Qhrv(2)+overfall;
end
elseif hhrv < hbbot+hu && hhrv >= hbbot %vid denna vattennivå fungerar utskovet som ett
rektangulärt överfall
Qhrv(2)=(2/3)*ka*bbot(1)*sqrt(2*g)*(hhrv-hbbot)^(3/2);
else %vattnet når ej upp till utskovet
Qhrv(2)=0;
end
%flöde till Dannemorasjön via bottenutskov med spettlucka 2, regleras ej,
%fungerar som rektangulärt överfall, i nödfall öppnas luckan maximalt
%panikklausul
if hhrv >= vst_max-0.05 %vid denna vattennivå fungerar utskovet förmodligen som ett
bottenutskov, beror på vst_max
hu_panik=0.79; %lucka nummer två öppnas till en antagen maxgräns
if hhrv >= hbbot+hu_panik %utskovet fungerar som ett bottenutskov
Qhrv(3)=(2/3)*ku*(bbot(2)+0.12)*sqrt(2*g)*((hhrv-hbbot)^(3/2)-(hhrv-hbbothu_panik)^(3/2));
elseif hhrv < hbbot+hu_panik && hhrv > hbbot %utskovet fungerar som överfall
Qhrv(3)=(2/3)*ka*(bbot(2)+0.12)*sqrt(2*g)*(hhrv-hbbot)^(3/2);
else %vattenståndet kan i verkligheten inte vara lägre än hbbot i denna if-sats eftersom
det förutsätts att vst_max är långt över hb
Qhrv(2)=0;
end
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elseif hhrv < vst_max && hhrv >= hbbot+luckh(2) %utskovet fungerar som rektangulärt överfall,
luckan är helt stängd, vilket är standard
Qhrv(3)=(2/3)*ka*bbot(2)*sqrt(2*g)*(hhrv-hbbot-luckh(2))^(3/2);
else %vattnet når ej upp till luckans övre kant
Qhrv(3)=0;
end
%flöde till Dannemorasjön via munk
if hhrv >= hmunk(2)+tjockmunk %båda gliporna fungerar som bottenutskov
undre=(2/3)*ku*bmunk*sqrt(2*g)*((hhrv-hmunk(1))^(3/2)-(hhrv-hmunk(1)-tjockmunk)^(3/2));
ovre=(2/3)*ku*bmunk*sqrt(2*g)*((hhrv-hmunk(2))^(3/2)-(hhrv-hmunk(2)-tjockmunk)^(3/2));
elseif hhrv < hmunk(2)+tjockmunk && hhrv >=hmunk(2) %den övre fungerar som överfall, den undre
fungerar som bottenutskov
undre=(2/3)*ku*bmunk*sqrt(2*g)*((hhrv-hmunk(1))^(3/2)-(hhrv-hmunk(1)-tjockmunk)^(3/2));
ovre=(2/3)*ka*bmunk*sqrt(2*g)*(hhrv-hmunk(2))^(3/2);
elseif hhrv < hmunk(2) && hhrv >= hmunk(1)+tjockmunk %inget flöde genom den övre glipan, den
undre fungerar som bottenutskov
undre=(2/3)*ku*bmunk*sqrt(2*g)*((hhrv-hmunk(1))^(3/2)-(hhrv-hmunk(1)-tjockmunk)^(3/2));
ovre=0;
elseif hhrv < hmunk(1)+tjockmunk && hhrv >= hmunk(1) %inget flöde genom den övre, den undre
fungerar som överfall
undre=(2/3)*ka*bmunk*sqrt(2*g)*(hhrv-hmunk(1))^(3/2);
ovre=0;
else %inget flöde alls
undre=0;
ovre=0;
end
Qhrv(4)=undre+ovre;
%Flöde genom "hålet i planket", tillagt av Hugo, 10 maj 2012
rhal=0.1 ; %osäkert värde, har ej mätts upp
hbhal=32.735; %”påhittat värde”, har ej mätts upp.
Ah=pi*rhal^2;
%Vi tänker oss hålet som en kvadrat
b=sqrt(Ah); % bredden hos det tänkta överfallet
hov=sqrt(Ah); % absoluta höjden hos det tänkta överfallet, ej i möh
if hhrv >= hbhal && hhrv <hbhal + hov
%hålets fungerar som ett överfall
Qhrv(5)=(2/3)*ka*b*sqrt(2*g)*(hhrv-hbhal)^1.5;
elseif hhrv >= hbhal+hov
%hålet fungerar som ett bottenutskov
Qhrv(5)=(2/3)*ku*b*sqrt(2*g)*((hhrv-hbhal)^1.5-(hhrv-hbhal-hov)^1.5);
else Qhrv(5)=0; %vattenståndet är under hålets botten
end
%summera utflödet
if a==0 %vid testkörning
%utflöde till Dannemorasjön i m/timme
hrv_utflode=sum(Qhrv)*3600;
else %a=1 vid optimering
%utflöde till Dannemorasjön i m/dag
hrv_utflode=sum(Qhrv)*86400;
end

avbordning_dmsj.m
function dmsj_utflode = avbordning_dmsj(hdmsj,a)
%dmsj_utflode = avbordning_dmsj(hdmsj,a)
%funktionen beräknar utflödet från Dannemorasjön givet
%vattenståndet i möh
%definiera parametrar
g=9.8;
b=0.75;
ka=0.69; %friktionskoefficient mellan 0.62 och 0.75 för överfallet
ht=23.6; % Boken Vatten i Uppland säger skillnaden vst vid tröskeln jfr södra delan av sjön är
ca 0.5 m, och tröskeln är 23.1 m (1984 års avvägning, rh00)
if hdmsj-ht>=0
Qutdmsj=3.14*(hdmsj-ht)^2.05; %från mätdata, Vattholma
else
Qutdmsj=0;
end

%vattenytan är under botten, inget flöde sker.

if a==0 %räknar Q=m^3/h, för valideringsperioden vi loggar vst för
dmsj_utflode=Qutdmsj*3600;
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else %a==1, räknar m^3/dygn, för den längre simuleringen
dmsj_utflode=Qutdmsj*3600*24;
end

costfkn.m
function [c] = costfkn( a, vst, intervall )
% Beräknar kostnaden för ett visst vattenstånd
%
%
%
%
%
%

INDATA
Alla kostnadsfunktioner har samma form, det är bara intervallen och
lutningen på lågvattendelen som kan ändras
a (i rapporten kallad s) är hur brant kostnaden ska öka vid lågvatten
vst är det aktuella vattenståndet
intervall är en vektor med två värden, mellan dem är kostnaden noll
if vst > intervall(2)
c = 10^10;
elseif vst < intervall(1)
c = a*(vst-intervall(1))^2;
else
c = 0;
end

end

cost.m
function c = cost(vst,a,intervall)
% Loopar mellan dammarna i ett tidssteg
% Utdata: kostnad för det här tidssteget
c = 0; % initiera vektorn i det här tidsteget
for i=1:length(vst)
c = c + costfkn(a(i),vst(i),intervall(i,:));
end
end
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Appendix I – Optimering
montecarlo_20120516.m
%detta program anropar optimeringsprogrammet med slumpade
%parametrar. Kostnaden och parameteruppsättningen för varje körning sparas
clc, clear, close all
%SJÖAREOR
Astdm=3.09e6; %Österby stordamms (Stordammens) ytarea inklusive vassar enligt Stenius (2007)
sida 44, antas konstant med djupet
Aslg=1.97e6; % Slagsmyren-Hammardammens ytarea inklusive vassar enligt Stenius (2007) sida 44,
antas konstant med djupet
Ahrv=0.91e6; %Harvikadammens ytarea inklusive vassar enligt Stenius (2007) sida 44, antas
konstant med djupet
Admsj=4.04e6; %Dannemorasjöns ytarea inklusive vassar enligt Stenius (2007) sida 44, antas
konstant med djupet
%INFLÖDEN
%ladda dygnsvis inflödesdata q=[qstdm qslg qhrv qdmsj]
%tillrinning till, nederbörd på och avdunstning från respektive damm i m/d
load q_lokal_vatth %s_hype-matrisen laddas in, den innehåller en kolumn för varje
vattenmagasin
%och en rad för varje tidssteg (i dygn)
q=[q_stor q_slags q_harv q_dann]; %flödesdata för hela perioden
q=q(1:floor(length(q)/2),:);%flödesdata för den första halvan (kalibreringsperioden)
%
%
%
%

load q_lokal %s_hype-matrisen laddas in, den innehåller en kolumn för varje vattenmagasin
och en rad för varje tidssteg (i dygn)
q=[q_stor q_slags q_harv q_dann]; %flödesdata för hela perioden
q=q(1:floor(length(q)/2),:);%flödesdata för den första halvan (kalibreringsperioden)

%TID
a=1; %denna parameter går in i avbördningsfunktionerna och visar att optimeringsprogrammet
(och inte testprogrammet) körs
%simuleringstid
T=length(q); %den totala simuleringstiden i dygn (om a==1) eller i timmar (om a==0)
%REGLAGE
%då modellen ska köras för att optimera reglerparametrarna uppdateras
%reglervärdena kontinuerligt, här initieras matrisen i vilken
%inställningarna ska sparas
r=zeros(length(q)+1,3); %en kolumn för varje reglerbar damm och en rad för varje tidssteg
(plus en för begynnelsevärdena)
r(1,:)=[0.25 0.36 0.13]; %de initiala reglageinställningarna (dessa gäller för testperioden)
%VATTENSTÅND
%h=[hstdm hslg hhrv hdmsj], vattenstånden i dammarna och sjön anges i möh
h=zeros(length(q)+1,4); %initiera matris, en kolumn för varje vattenmagasin och en rad för
varje tidssteg (plus en för begynnelsevärdena)
%begynnelsevillkor
h(1,:)=[39.4 36.51 34.63 24.6]; % från vattendommar i Stenius (2007), uppmätta värden från
1980-84 avseende Stordammen och Dannemorasjön. Resterande dammar från fältbesöket.
%FLÖDE
utflode=zeros(length(q)+1,4); %initiera matris, en kolumn för varje vattenmagasin och en rad
för varje vattenstånd
%KOSTNAD
% Kostnadsökning ju lägre vattenstånd, lutning på grafen åt vänster
b = [40 30 10 30];
% Maxvatten med hänsyn till krön, fastigheter, översvämning
vst_max = [40.11 36.62 34.83 25.29];
% slagsmyren: Data från mätserien 1980-88, Vatten i
% Uppland
vst_lag = [38.725 35.025 31.925 24.6];
% Intervall där kostnaden är noll (bra vst)
int_vst = [vst_lag; vst_max]';
%Vektor för att spara kostnaden i varje tidssteg
cost_vec = zeros(length(q)+1,1);
%initiera vektorer där resultatet av körningarna ska sparas
kostnad=zeros(1,10000);
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regpar=zeros(18,10000);
%% INTERVALL
%r=a(1)*(href(1)-h(1))+a(2)*(href(2)-h(2))+a(3)*(href(3)-h(3))+a(4)*(href(4)-h(4))+b
%STORDAMMEN
%intervall för den reglerparameter som avgör hur höjden i stdm ska påverka reglaget i stdm
stdm1min=-20;
stdm1max=-2;
%intervall för den reglerparameter som avgör hur höjden i slg ska påverka reglaget i stdm
stdm2min=0;
stdm2max=5;
%intervall för den reglerparameter som avgör hur höjden i hrv ska påverka reglaget i stdm
stdm3min=0;
stdm3max=5;
%intervall för den reglerparameter som avgör hur höjden i dmsj ska påverka reglaget i stdm
stdm4min=0;
stdm4max=20;
%intervall för href i stdm (vst_max - 0.15 respektive vst_lag)
href_stdmmin=38.725;
href_stdmmax=40.11-0.15;
%SLAGSMYREN
%intervall för den reglerparameter som avgör hur höjden i stdm ska påverka reglaget i slg
slg1min=0;
slg1max=5;
%intervall för den reglerparameter som avgör hur höjden i slg ska påverka reglaget i slg
slg2min=-20;
slg2max=-2;
%intervall för den reglerparameter som avgör hur höjden i hrv ska påverka reglaget i slg
slg3min=0;
slg3max=10;
%intervall för den reglerparameter som avgör hur höjden i dmsj ska påverka reglaget i slg
slg4min=0;
slg4max=20;
%intervall för href i slg (vst_max - 0.15 respektive vst_lag)
href_slgmin=35.025;
href_slgmax=36.62-0.15;
%HARVIKADAMMEN
%intervall för den reglerparameter som avgör hur höjden i stdm ska påverka
%reglaget i hrv
hrv1min=0;
hrv1max=5;
%intervall för den reglerparameter som avgör hur höjden i slg ska påverka
%reglaget i hrv
hrv2min=-10;
hrv2max=0;
%intervall för den reglerparameter som avgör hur höjden i hrv ska påverka
%reglaget i hrv
hrv3min=-20;
hrv3max=-2;
%intervall för den reglerparameter som avgör hur höjden i dmsj ska påverka
%reglaget i hrv
hrv4min=0;
hrv4max=20;
%intervall för href i hrv (vst_max - 0.15 respektive vst_lag)
href_hrvmin=31.925;
href_hrvmax=34.83-0.15;
%DANNEMORASJÖN
href_dmsjmin=24.6;
href_dmsjmax=25.29-0.15;
s=0;
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p=0;
while 1
%villkoret är alltid sant, programmet körs till det avbryts. Programmet körs
100 000 ggr och sparar sedan dessa värden i resultatfil nummer 0, kör sedan 100 000 körningar
till och sparar resultat i resultatfil 1 osv.
p=p+1;
%STORDAMMEN
stdm1=slumppar(stdm1min,stdm1max);
stdm2=slumppar(stdm2min,stdm2max);
stdm3=slumppar(stdm3min,stdm3max);
stdm4=slumppar(stdm4min,stdm4max);
href_stdm1=slumppar(href_stdmmin,href_stdmmax);
href_stdm2=slumppar(href_stdmmin,href_stdm1);
if href_stdm1 >= 39.28
b_stdm1=fsolve(@(x)avbordning_stdm(href_stdm1,x,1,40.11)-31600,0);
else
b_stdm1=2.05; %vid låga vattenstånd uppnås inte ett flöde på 31 600 m^3/d
end
if href_stdm2 >= 39.28
b_stdm2=fsolve(@(x)avbordning_stdm(href_stdm2,x,1,40.11)-31600,0);
else
b_stdm2=2.05; %vid låga vattenstånd uppnås inte ett flöde på 31 600 m^3/d
end
%SLAGSMYREN
slg1=slumppar(slg1min,slg1max);
slg2=slumppar(slg2min,slg2max);
slg3=slumppar(slg3min,slg3max);
slg4=slumppar(slg4min,slg4max);
href_slg1=slumppar(href_slgmin,href_slgmax);
href_slg2=slumppar(href_slgmin,href_slg1);
b_slg1=fsolve(@(x)avbordning_slg(href_slg1,x,1,36.62)-37300,0);
b_slg2=fsolve(@(x)avbordning_slg(href_slg2,x,1,36.62)-37300,0);
%HARVIKADAMMEN
hrv1=slumppar(hrv1min,hrv1max);
hrv2=slumppar(hrv2min,hrv2max);
hrv3=slumppar(hrv3min,hrv3max);
hrv4=slumppar(hrv4min,hrv4max);
href_hrv1=slumppar(href_hrvmin,href_hrvmax);
href_hrv2=slumppar(href_hrvmin,href_hrv1);
if href_hrv1 >= 34.60
b_hrv1=0;
elseif href_hrv1 < 34.60 && href_hrv1 >= 33.31
b_hrv1=fsolve(@(x)avbordning_hrv(href_hrv1,x,1,34.83)-44300,0);
else
b_hrv1=0.79; %vid låga vattenstånd uppnås inte ett flöde på 44 300 m^3/d
end
if href_hrv2 >= 34.60
b_hrv2=0;
elseif href_hrv2 < 34.60 && href_hrv2 >= 33.31
b_hrv2=fsolve(@(x)avbordning_hrv(href_hrv2,x,1,34.83)-44300,0);
else
b_hrv2=0.79; %vid låga vattenstånd uppnås inte ett flöde på 44 300 m^3/d
end
%DANNEMORASJÖN
href_dmsj1=slumppar(href_dmsjmin,href_dmsjmax);
href_dmsj2=slumppar(href_dmsjmin,href_dmsj1);
%C=A(1)*HREF(1)+A(2)*HREF(2)+A(3)*HREF(3)+A(4)*HREF(4)+B
stdm_c1=stdm1*href_stdm1+stdm2*href_slg1+stdm3*href_hrv1+stdm4*href_dmsj1+b_stdm1;
stdm_c2=stdm1*href_stdm2+stdm2*href_slg2+stdm3*href_hrv2+stdm4*href_dmsj2+b_stdm2;
slg_c1=slg1*href_stdm1+slg2*href_slg1+slg3*href_hrv1+slg4*href_dmsj1+b_slg1;
slg_c2=slg1*href_stdm2+slg2*href_slg2+slg3*href_hrv2+slg4*href_dmsj2+b_slg2;
hrv_c1=hrv1*href_stdm1+hrv2*href_slg1+hrv3*href_hrv1+hrv4*href_dmsj1+b_hrv1;
hrv_c2=hrv1*href_stdm2+hrv2*href_slg2+hrv3*href_hrv2+hrv4*href_dmsj2+b_hrv2;
%SAMMANSTÄLL PARAMETRARNA I VEKTORER
regpar_stdm1=[stdm1 stdm2 stdm3 stdm4 stdm_c1]';
regpar_stdm2=[stdm1 stdm2 stdm3 stdm4 stdm_c2]';
regpar_slg1=[slg1 slg2 slg3 slg4 slg_c1]';
regpar_slg2=[slg1 slg2 slg3 slg4 slg_c2]';
regpar_hrv1=[hrv1 hrv2 hrv3 hrv4 hrv_c1]';
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regpar_hrv2=[hrv1 hrv2 hrv3 hrv4 hrv_c2]';
%FUNKTIONSANROP
%detta görs för att undersöka vilken kostnad som de slumpade
%parametrarna ger upphov till
kostnad(p)=opt_20120516(Astdm,Aslg,Ahrv,Admsj,q,a,T,r,h,utflode,b,vst_max,int_vst,cost_vec,reg
par_stdm1,regpar_slg1,regpar_hrv1,regpar_stdm2,regpar_slg2,regpar_hrv2);
%SAMMANSLAGNING
regpar(:,p)=[regpar_stdm1; regpar_slg1; regpar_hrv1; regpar_stdm2(5); regpar_slg2(5);
regpar_hrv2(5)];
if p == 10000
save(['resultat' num2str(s)],'kostnad','regpar')
kostnad=zeros(1,10000);
regpar=zeros(18,10000);
p=0;
s=s+1;
end
end

stegning.m
%Detta program utgår ifrån de tio bästa körningarna i resultat_vatth och
%stegar systematiskt utifrån dessa fram till en optimal parameteruppsättning
load resultat_montecarlo_vatth
sort=sortrows(resultat_vatth',1);
%hitta de tio bästa parameteruppsättningarna
par=[sort(1:7,:);sort(10,:);sort(13:14,:)]';
%STEGNING
%Stegningen bygger på att optimeringsprogrammet opt_20120516 anropas.
%Optimeringsprogrammet bygger i sin tur på att en mängd variabler
%definierats i Monte Carlo-programmet, nu definieras de istället här.
%Sjöareor
Astdm=3.09e6; %Österby stordamms (Stordammens) ytarea inklusive vassar enligt Stenius sida 44,
antas konstant med djupet
Aslg=1.97e6; % Slagsmyren-Hammardammens ytarea inklusive vassar enligt Stenius sida 44, antas
konstant med djupet
Ahrv=0.91e6; %Harvikadammens ytarea inklusive vassar enligt Stenius sida 44, antas konstant
med djupet
Admsj=4.04e6; %Dannemorasjöns ytarea inklusive vassar enligt Stenius sida 44, antas konstant
med djupet
%Inflöden
%ladda dygnsvis inflödesdata q=[qstdm qslg qhrv qdmsj]
%tillrinning till, nederbörd på och avdunstning från respektive damm i m/d
load q_lokal_vatth %s_hype-matrisen laddas in, den innehåller en kolumn för varje
vattenmagasin
%och en rad för varje tidssteg (i dygn)
q=[q_stor q_slags q_harv q_dann]; %flödesdata för hela perioden
q=q(1:floor(length(q)/2),:);%flödesdata för den första halvan (kalibreringsperioden)
%
%
%
%

load q_lokal %s_hype-matrisen laddas in, den innehåller en kolumn för varje vattenmagasin
och en rad för varje tidssteg (i dygn)
q=[q_stor q_slags q_harv q_dann]; %flödesdata för hela perioden
q=q(1:floor(length(q)/2),:);%flödesdata för den första halvan (kalibreringsperioden)

%Tid
a=1; %denna parameter går in i avbördningsfunktionerna och visar att optimeringsprogrammet
(och inte testprogrammet) körs
%simuleringstid
T=length(q); %den totala simuleringstiden i dygn (om a==1) eller i timmar (om a==0)
%REGLAGE
%då modellen ska köras för att optimera reglerparametrarna uppdateras
%reglervärdena kontinuerligt, här initieras matrisen i vilken
%inställningarna ska sparas
r=zeros(length(q)+1,3); %en kolumn för varje reglerbar damm och en rad för varje tidssteg
(plus en för begynnelsevärdena)
r(1,:)=[0.25 0.36 0.13]; %de initiala reglageinställningarna (dessa gäller för testperioden)
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%Vattenstånd
%h=[hstdm hslg hhrv hdmsj], vattenstånden i dammarna och sjön anges i möh
h=zeros(length(q)+1,4); %initiera matris, en kolumn för varje vattenmagasin och en rad för
varje tidssteg (plus en för begynnelsevärdena)
%begynnelsevillkor
h(1,:)=[39.4 36.51 34.63 24.6]; % Från vattendommar i Stenius (2007), uppmätta värden från
1980-84 avseende Stordammen och Dannemorasjön. Resterande dammar från fältbesöket.
%Flöde
utflode=zeros(length(q)+1,4); %initiera matris, en kolumn för varje vattenmagasin och en rad
för varje vattenstånd
%Kostnad
% Kostnadsökning ju lägre vattenstånd, lutning på grafen åt vänster
b = [40 30 10 30];
% Maxvatten med hänsyn till krön, fastigheter, översvämning
vst_max = [40.11 36.62 34.83 25.29];
% slagsmyren: data från mätserien 1980-88, Vatten i
% Uppland
vst_lag = [38.725 35.025 31.925 24.6];
% Intervall där kostnaden är noll (bra vst)
int_vst = [vst_lag; vst_max]';
%Vektor att spara kostnaden i varje tidssteg
cost_vec = zeros(length(q)+1,1);
%stegningsloop
optpar=zeros(10,19);
for i=1:10
regpar_utv=par(2:19,i);
%stegningsanrop
[optpar(i,1:18)
optpar(i,19)]=fminsearch(@(regpar_utv)opt_20120521(Astdm,Aslg,Ahrv,Admsj,q,a,T,r,h,utflode,b,v
st_max,int_vst,cost_vec,regpar_utv),regpar_utv);
end

slumppar.m
function par = slumppar(min, max)
%par = slumppar(min, max)
%funktionen returnerar en slumpad parameter mellan det min och max som ges
%som insignal
diff=max-min;
par=min+rand*diff;
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