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Sammanfattning
Kaunis Iron AB avbördar, enligt tillstånd, bräddvatten till Muonioälven. WSP Environmental har fått i
uppdrag att utföra en utredning som tydliggör kunskapsläget avseende inblandning och spridning av
bolagets utsläpp av bräddvatten till älven. Projektet syftar också till att skapa ett verktyg som kan
redogöra för geografisk omfattning av påverkan vid utvärdering och bedömning av insamlade
recipientdata.

Uppdraget genomförs genom att insamla och analysera information från både Kaunis Iron AB och
Muonioälven. Därefter upprättas en modell av älven som bygger på verkliga indata som batymetri,
fallhöjd, flöden, älvens vattennivåer och hastigheter samt data från verksamhetens bräddflöde.
Modellen kalibreras mot mätdata som bland annat har insamlats från befintliga
recipientkontrollstationer. Utifrån den kalibrerade modellen körs sedan ett urval av scenarier för att
klargöra kunskapsläget avseende inblandning och spridning av bolagets utsläpp av bräddvatten till
älven.

Sammanfattningsvis lyckas upprättad modell väl med att beskriva älvens vattentransport i jämförelse
med uppmätta verkliga förhållanden. Resultatet visar att utsläppsplymen av bräddvatten håller sig
längs älvens östra sida till och med strax nedströms provpunkt SS39. Där svänger älven och byter
riktning, vilket bidrar till att bräddvattnet sprids och späds över hela älvens bredd. Utifrån förhållandet
mellan älvens flöde och bräddflödet från bolaget varierar längden av delsträckan som omfattas av
detta förhållande mellan ca 2–7 km.

Provpunkten SS39 ligger i utsläppsplymens centrumlinje och utifrån ansatta scenarier beräknas 0,06–
1,73% av vattnet i mätpunkten ha sitt ursprung i bräddavloppet. I provpunkten SS55 har bräddvatten
blandats ut över hela älvens brädd och djup och där beräknas mellan 0,006–0,64% av vattnet i
mätpunkten ha sitt ursprung i bräddavloppet.

Föreliggande utredning är en viktig del i att klargöra eventuella ändringsbehov av befintlig
recipientkontroll i Muonioälven och en del av Kaunis Irons AB:s arbete med kunskapsuppbyggande
åtgärder.
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1 Inledning

WSP har fått i uppdrag av Kaunis Iron (hädanefter bolaget) att utföra en utredning som tydliggör
kunskapsläget avseende inblandning och spridning av bolagets utsläpp av bräddvatten i Muonioälven.
I bolagets kommunikation med berörda tillsynsmyndigheter har det bland annat framkommit frågor
rörande kopplingen mellan provtagningslokaler för uppföljning av vattenkvalitet i Muonioälven och
bolagets utsläpp av bräddvatten.

2 Syfte

Huvudsyftet med uppdraget är att:

1. Skapa underlag för att öka kunskap om hur utsläppet från bolaget sprids och späds i recipienten
Muonioälven (vattenförekomst WA22394456).

2. Skapa ett verktyg som kan redogöra för geografisk omfattning av påverkan vid utvärdering och
bedömning av insamlade recipientdata.

2.1 Val av metod och utförande utifrån syftet
Genom att skapa en modell av älven som bygger på verkliga indata (batymetri, fallhöjd och flöden) där
även verksamhetens utsläpp ingår kan en noggrann kartläggning av spridning och spädning av
utsläppsvatten genomföras. Fördelen med en modell är att den kan ta hänsyn till både verksamhetens
och recipientens variation. Variationen beskrivs dels över tiden på grund av varierande flöden (hos
både recipient och verksamhet) och dels mellan olika delar av vattenförekomsten som berörs av
verksamhetens utsläpp på olika sätt. Den informationen kan inte återges med en
massbalansberäkning eller en traditionell spridningsberäkning där enbart spridning i en riktning kan
beräknas. Enbart mätningar på enstaka punkter och vid få tillfällen kan inte heller återge all den
information som modellresultaten ger. Mätningar är däremot viktiga för att kalibrera och verifiera
modellen. Modellen möjliggör och illustrerar på ett tydligt sätt hur förutsättningar i vattenförekomsten
växelverkar med verksamhetens förutsättningar. Detta medför att det går att kvantifiera och tydliggöra
hur bolaget förhåller sig till det lagrum som finns för att nyttja vattenförekomsten som recipient.

För att uppnå syftet identifierades följande huvudsakliga arbetsmoment:

1. Insamling av information och förutsättningar
- Insamling och inmätning av geometrisk information
- Insamling av hydrologisk information samt utsläppsdata från bolaget

2. Modellering
- Upprättande av modell och kalibrering

3. Presentation av resultat
- Inblandning och utbredning av bräddvatten i Muonioälven fram till och med full omblandning

(jämnt fördelad koncentration över hela älvens bredd och djup vid ett konstant flöde)
- Andel bräddvatten från bolaget i recipientkontrollstation SS39 och SS55

För att konsolidera denna rapport till ett läsvänligt format kommer efter den översiktliga
metodbeskrivningen (kapitel 3.1) efterföljande kapitel till och med avsnitt 4 Resultat att innefattas av
både metodbeskrivning och resultat (områdeskartor, hydrologiska förutsättningar och utsläppsdata) i
ett och samma kapitel. Under huvudrubriken Resultat kommer resultat till projektsyfte 1 att redovisas.
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3 Metod

3.1 Insamling av information, modellering och förutsättningar
För att kunna förstå vattendragets hydrologi, dess samspel med bolagets utsläpp och för att kunna
sätta upp en hydraulisk modell har olika typer av data samlats in. Strecksatser nedan listar typ av
information och källa som använts:

Batymetri
- LAS-data från Lantmäteriet (höjddata)
- LAS-data från Finland (höjddata)
- Inmätta bottennivåer (sjömätning)

Hydrologi
- Flöden från SMHI - mätstation Kallio2 (tillgänglig mätserie 1987–2020)
- Flöden från SMHI - modellerade flödesdata från Vattenwebb (S-HYPE)

Utsläppsdata från Kaunis Iron AB
- Flödesdata (2018–2019) från utsläppspositionen (KI pumpstation 062 (Pro6))

Vattenstånd (nedre randvillkor)
- Nedre randvillkor, nivå i Torneälven, Översiktliga översvämningskarteringar (MSB, 2017)

Modellering och kalibrering
- Inmätningar av hastigheter och vattennivåer - i samband med WSP:s fältarbete 10–12

september 2019

3.2 Inmätning
Den 10–12 september 2019 utfördes höjdinmätning av bottennivåer och strandzon i Muonioälven
(Figur 1). Mätningarna utfördes från båt och från land av Per Holmlund och Torbjörn Vestlund.
Utrustning som användes var bland annat ett Singelbeam ekolod (Navi Sound NS600) med frekvens
200 kHz. En Leica 1230 GPS-station och en Trimble R10 GNSS användes för positionering. Djupdata
bearbetades med programvaran PDS 2000 efter fältinmätning.

Figur 1. Till vänster foto av sjömätning i nedre delen av projektområdet i Muonioälven. Till höger en bild av fältdator från
inmätning av en transekt i älven med inspelning av position och djup.

Ett högupplöst sjökort har producerats som visar området i anslutning till själva utsläppsområdet, från
strömsträckan ovan bolagets utsläppsposition till ca 1,3 km nedströms (Figur 2). Nedströms
utsläppsområdet utgörs modellens batymetri av inmätning i transekter tvärs över i de punkter som
illustreras i Figur 3.
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Figur 2. Batymetri med nivåkurvor, utifrån sjömätning, samt punktinmätningar i strandzonen av både vattennivå och botten.
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Figur 3. Punkterna visar positioner för inmätta transekter över älven utöver det mera högupplösta sjökortet som producerats i
anslutning till bolagets utsläppsposition. Den röda linjen markerar utbredning av modellområdet.

3.3 Batymetri och terrängmodell
Vattendragets batymetri beskriver vattendragets fysiska form under vatten och är motsvarigheten till
topografi på land. Muonioälvens batymetri har skapats utifrån inmätningar (se Figur 2 och 3) som
sammanförs med LAS-data. LAS-data är ett punktmoln av höjder som beskriver topografin ovan
vattenytan. Batymetrin och topografin har slagits ihop till en terrängmodell som utgör grunden för
beskrivningen av vattendragets geometri, vilket visualiseras i Figur 4.
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Figur 4. Terrängmodell över älvens botten och närmaste omgivning. Färgerna illustrerar höjd över havet i RH 2000.
Flödesriktning (se blå flödes-pil) från nederkant höger (rödgula toner) till överkant höger (blågröna toner).

3.4 Flödesmodellering
För modelleringen av delsträckan i Muonioälven som inkluderar bolagets utsläpp av bräddvatten har
programvaran TELEMAC MASCARET använts. Mjukvaran TELEMAC är en så kallad open-source-
mjukvara för att modellera ytvatten i två och tre dimensioner. TELEMAC har från början utvecklats av
Laboratoire National d'Hydraulique et Environnement, Paris, Frankrike men är numera ett open-
source-system som fortlöpande utvecklas via ett konsortium bestående av bland annat flera olika
akademiska aktörer. Mjukvarusystemet har använts i flera hundra vetenskapliga studier (TELEMAC-
MASCARET, 2019).

TELEMAC 2D beräknar bland annat strömmar (hastighet), temperatur och turbulens utifrån Saint
Venants ekvationer, vilka beskriver vattenrörelser i två dimensioner. Ekvationerna beräknar vattnets
rörelse som en funktion av gravitations-, friktions- och tryckkrafter som bland annat påverkas av fårans
utformning (terrängmodellen) och rådande flödesförhållanden. Ekvationerna i modellen ansätts i varje
nod i ett beräkningsnät som är uppbyggt av triangulära element med varierande storlek. Upplösningen
på beräkningsnätet är i huvudsak 10 m, det vill säga att triangelsidorna är 10 m. Det betyder att var
10:e m beräknas vattenrörelser inom själva modellområdet utifrån ansatta flödesförhållanden över den
tid som ansätts i modellen. Precis i anslutning till utsläppspositionen har mindre trianglar på 2
respektive 5 m skapats (Figur 5).
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Figur 5. Beräkningsnät vid och omkring bolagets utsläpp.

Vattendragets råhet (friktion) beskrivs i modellen med Mannings tal (Mannings tal, n, är ett värde
mellan 0 och 1). Ett lågt Mannings tal beskriver en yta som är slät, det vill säga friktionen är låg. Ett
högt Mannings tal innebär att ytan är heterogen med ökad friktion. Mannings tal för Muonioälven har
satts till n = 0,028 s/m1/3.

För att på ett enkelt och snabbt sätt kunna testa olika randvillkor och förutsättningar, så som till
exempel vattennivån i Torneälven och Mannings tal, har en enkel 1D-modell över projektområdet
också upprättas som möjliggör snabba modellkörningar med grova resultat som komplement.

3.5 Modellområde (avgränsning och randvillkor)
Utsläppet av bräddvatten från bolaget berör en delsträcka av vattenförekomsten Muonioälven
(WA22394456). Hela vattenförekomsten är ca 240 km lång och börjar strax norr om Karesuando och
slutar där Muonioälven går samman med Torneälven i närheten av Pajala. Den hydrauliska modellen
omfattar delsträckan av vattenförekomsten strax norr om bolagets utsläppsposition till sammanflödet
av Muonioälven och Torneälven. Den sträckan är ca 50 km och motsvarar ca 21 % av
vattenförekomstens totala sträckning.

3.6 Kalibrering
Den hydrauliska modellen har kalibrerats med nivå- och hastighetsdata som samlades in under
fältinmätning den 10–12 september 2019. Flöden har inhämtats från SMHI:s flödesdata från
Vattenwebb (hydrologiska modellen HYPE) för samma dagar som inmätningarna gjordes i fält. Dessa
data har använts för att kalibrera in modellen med avseende på nivåer och hastigheter. Modellens
vattennivå har jämförts på ett flertal platser längs med vattendraget. Fokus har legat på området
närmast utsläppspositionen och vid mätstationen SS39. Resultatet visar att modellen och verkligheten
(fältmätningar) stämmer på decimeternivå men avviker i ett fåtal punkter med maximalt några
centimetrar (se Tabell 1 och Figur 6). I sammanhanget bedöms resultatet i form av förutsättningar att
beräkna och simulera förutsättningar mellan bolaget och älven som mycket goda. Sammanställning av
resultat från inmätning och modell för övriga projektområdet presenteras i Tabell 2, Figur 7 och 8.
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Tabell 1. Tabellen visar uppmätta och modellerade vattennivådata från några platser längs med vattendraget.

Mätpunkt Uppmätt vattennivå [m] Modellerad vattennivå [m]
1 155,525 155,53
2 155,504 155,53
3 155,519 155,53
4 155,551 155,53
5 155,532 155,53

SS39 154,921 154,85

Figur 6. Den blå linjen representerar den modellerade nivån (+155,55 m) i vattendraget. De blå punkterna representerar inmätta
vattennivåer (11 sep 2019) längs med vattendragskanten vid utsläppspositionen. Pilen visar strömriktning.

Tabell 2. Uppmätta och modellerade vattenhastigheter (v) inom modellområdet.

 Plats Uppmätt
vattenhastighet [m/s]

Modellerat
vattenhastighet [m/s]

1 0,66 0,54

2 1,25 1,28

3 0,49 0,49
4 0,75 0,80

5 0,88 0,84
6 0,31 0,33

1
2

3

4

5
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Figur 7. Platserna 1–6 där den modellerade hastigheten har jämförts med uppmätta hastigheter.

Figur 8. Den modellerade vattenhastigheten vid tillfället som representerar förhållandet ute i fält den 10–12 september 2019.
Den vänstra bilden visar en lite längre sträcka som innefattar utsläppspositionen och mätpunkten SS39. Den högra bilden
motsvarar området markerat med röd ruta.

Flygfotona i Figur 9 visar två olika tillfällen där utsläpp från bolaget syns respektive inte syns. Den
vänstra bilden är tagen den 12 juli 2019, då inget utflöde skedde från bolaget enligt tillgänglig
mätserie. I bilden syns heller ingen plym från utsläppspositionen. I den högra bilden syns en brun plym
från bolagets utsläppspunkt som håller sig längs med Muonioälvens östra strand (svenska sidan) och
rör sig nedströms. I samtliga modellkörningar där olika flöden från bolaget och Muonioälven testats
beter sig utsläppsplymen på samma sätt som bilden visar. I Figur 10 visas ett av scenarierna ihop med
flygfotot där plymen syns.
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Figur 9. Flygfoton över platsen för bolagets utsläpp i Muonioälven (markerat med grön punkt). I den vänstra bilden (12 juli 2019)
sker inget utsläpp, medan en utsläppsplym längs den östra stranden kan ses i den högra bilden (datum okänt). Notera att älven
här flödar från söder till norr.

Figur 10. Utsläppsplymen (bräddvattnet) från det modellerade scenariet för april 2018 ovan på flygfotot med utsläpp av
bräddvatten i Muonioälven.

3.7 Flöden i Muonioälven
Muonioälven är Sveriges nordligaste älv och utgör delar av Sveriges gräns mot Finland. Strax
nedströms Pajala flödar Muonioälven samman med Torne älv, som slutligen mynnar i Bottenviken. En
stor del av avrinningsområdet ligger i det östra grannlandet. Uppströms bolagets utsläppspunkt är
avrinningsområdet ca 12 000 km2 och vid modellens nedströmsgräns (sammanflödet med Torne älv)
har avrinningsområdet ökat till ca 14 500 km2.
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SMHI:s nationella nät av hydrologiska mätstationer inkluderar en mätstation i Muonioälven (Kallio2),
strax uppströms sammanflödet med Torne älv. För aktuell station finns en flödesserie sedan år 1987.
Flödesstatistik från referensperioden visas i Tabell 3 för de karaktäristiska flödena:

· HQ50, ett högflöde med återkomsttid 50 år
· MHQ, medelhögvattenföring – genomsnittet av årshögsta flöde för alla år i serien
· MQ, medelvattenföring
· MLQ, medellågvattenföring – genomsnittet av årslägsta flöde för alla år i serien

Tabell 3. Flödesstatistik för Muonioälven från SMHI:s mätstation Kallio2.

Flödesstatistik (1981–2010) Flöde vid mätstation Kallio2 [m³/s]

HQ50
1720

MHQ 1060

MQ 174

MLQ 36,0

Uppmätta flödesdata från SMHI kan betraktas med hög tillförlitlighet vilket inte alltid är fallet med
SMHI:s modellerade flöden. Därför används observationerna från mätstationen Kallio2 företrädesvis
inom ramen för detta arbete tillsammans med SMHI:s modellerade flöden. För delsträckorna
uppströms mätstationen har de observerade flödena från mätstationen Kallio2 areaviktats, det vill
säga flödet har antagits vara direkt proportionellt mot uppströmsarean. Detta är en approximation som
stämmer mycket väl vid genomsnittliga förhållanden, men kan ge upphov till vissa felkällor vid extrema
flödesförhållanden. De flöden som anges i tabellen ovan, samt i modelleringsscenarierna, är uppmätta
flöden belägna i modellområdets sydliga del. Vattendragets flöden varierar mycket under året och är
kraftigt säsongsberoende. Månadsvärden (medel-, minimum- samt maximum) för tidsperioden 1981–
2010 visas i Figur 11. En viktig slutsats av figuren är att intra-annuiteten (skillnaden mellan olika år)
förefaller vara betydande. Detta innebär att slutsatser från observationer under till exempel ett enskilt
år inte nödvändigtvis kan anses vara representativa för en längre tidsperiod. Under månaderna
december till mars är flöden generellt låga och under vårfloden som oftast är maj till juni (men ibland
startar redan i april) så är flöden generellt sett höga. Under månaderna juli till november är flödena
vanligtvis i storleksordningen av medelflödet (MQ).
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Figur 11. Representativa månadsflöden (min-, medel och max) från SMHI:s mätstation Kallio2 i Muonioälven, baserat på
observerade dagliga flöden 1981–2010.

Flödesvariationen under året samt mellan år, demonstreras i Figur 12, där observationer från SMHI:s
mätstation Kallio2 visas för tio år (vartannat år från 2000–2018). Observera skillnaden mellan låga
vinterflöden och de höga flödena i samband med vårfloden. Notera också att vårflodens start och
magnitud varierar mellan åren.

Figur 12. Observerat flöde (dagliga värden) för tio olika år 2000–2010 för mätstationen Kallio2, samt medelvärdet över samma
tidsperiod (i svart). Grafen påvisar tydligt att skillnaden mellan år, t.ex. vad gäller vårflodens begynnande och magnitud kan vara
påtaglig.
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Förväntade klimatförändringar för regionen har utretts av SMHI (2015) och presenteras i
Framtidsklimat i Norrbottens län. De hydrologiska trenderna för Muonioälven har inte redovisats så
detaljerat, men förfaller stämma väl överens med resultaten för Torne älv. Den totala årstillrinningen
förväntas öka med 20–30% under innevarande sekel för Torne älv (SMHI, 2015). Den största
ökningen av tillrinningen sker för vintern och påvisar då ökningar i storleksordningen 50–100%
(beroende på utsläppsscenario) för Torne älv fram till år 2100. Vårflödestoppen förväntas infalla
tidigare under året men med en lägre magnitud än i nuläget. Även vår- och höstflödena förväntas öka,
medan sommartillrinningen förväntas minska något. Högflöden (med återkomsttider på 10 respektive
100 år) förväntas dock minska med ca 10–20% under seklets gång.

3.8 Bräddvatten från bolaget till Muonioälven
Dygnsflöden av bräddvatten till Muonioälven från bolaget från 2014–2019 har analyserats. Bolagets
utsläpp varierar under året och tycks generellt följa sett det hydrologiska året vad gäller lokal tillrinning
till Muonioälven. Under många dagar per år är utsläppen dock obefintliga eller mycket låga (se Figur
13), vilket styrs av vattennivån i klarningsmagasinet. I Figur 13 syns även tydligt att flödet från en låg
nivå ibland stiger kraftigt under kort tid, vilket kan bero på tillfälligt ökad lokal avrinning, till exempel på
grund av ökad lokal tillrinning p.g.a. t.ex. regntillfällen och/eller snösmältning. Medelvärdena för
respektive år varierar mellan 0,06 m3/s (2017 och 2019) och 0,16 m3/s (2015). Det högsta registrerade
bräddflödet är 0,93 m3/s.

Figur 13. Flödesserie för bolagets bräddvatten (utsläpp) från 2014–2019.

För att få en bättre uppfattning av hur vanliga bräddflöden av en viss magnitud är har ett relativt-
frekvensdiagram upprättats baserat på den tillgängliga serien över bräddflöden från bolaget (2014 till
2019) (Figur 14). Här har flöden för varje dygn sorterats från låga till höga, och sedan har varje flödes
relativa frekvens (hur vanligt det är att flödet är av en viss storlek eller mindre) bestämts.
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Den tillgängliga dataserien visar att bräddning till Muonioälven sammantaget skett under 63% av
dagarna. Dock bör nämnas att dataserien över bräddning inte är komplett, antalet registrerade dagar
med mätningar varierar från 42 st år 2017 till 365 st år 2015.

Avläsning av diagrammet visar till exempel att under hela tidsperioden så är bräddningen ≤ 0,29 m3/s
under 80 % av dygnen, samt ≤ 0,6 m3/s under 97% av tiden. Dock är variationen mellan åren stor, se
de streckade linjerna.

Figur 14. Relativ-frekvens-graf över bräddflöden (2014–2019), för att påvisa hur vanliga flöden av en viss magnitud är.

3.8.1 Framtida utsläppsdata år 2020, 2027 och 2030
Bolagets ansökta normalflöden (månadsmedelflöden) för år 2020, 2027 och 2030 visas i Tabell 4 samt
i Figur 15. För att illustrera hur bolagets bräddflöden relaterar till årsdynamiken i Muonioälven (vid
mätstationen Kallio2) finns även månadsmedelvärdet i älven med i samma graf, där det framgår att
utsläppstoppen förväntas korrelera med vårflödestoppen i älven.

Tabell 4. Månadsmedelflöden, förväntade utsläpp för Kaunis Iron AB.

Normalflöde
[m3/s] Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

2020 0,06 0,06 0,06 0,30 0,46 0,19 0,18 0,16 0,14 0,12 0,11 0,07

2027 0,13 0,15 0,13 0,48 0,77 0,36 0,34 0,29 0,26 0,22 0,20 0,15
2030 0,11 0,12 0,10 0,50 0,66 0,31 0,28 0,24 0,22 0,19 0,18 0,12
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Figur 15. Månadsmedelvärden för bräddflöden enligt ansökan. Som jämförelse över årsdynamiken visas månadsmedelvärdet
för flödet i Muonioälven vid mätstationen Kallio2 (svart linje även presenterat i Figur 11.

Som tidigare nämnts så indikerar data att bräddning från bolaget har en korrelation med tillrinningen i
avrinningsområdet, vilken i sig visar sig ha stor variabilitet, till exempel vad gäller vårflodens start och
magnitud (se också Figur 12). I det fall vårfloden startar tidigt, kan sannolikt även en tidig ökning
förväntas vad gäller bolagets bräddning och vice versa. Enligt data i Figur 15 som avser framtida
bräddning ses utsläppen öka i april, medan den stora ökningen av flödet i älven i genomsnitt inte sker
förrän i maj. Om detta kommer att förefalla i verkligheten är oklart, då befintlig information pekar på att
samvariationen mellan tillrinning (på grund av nederbörd och/eller snösmältning) och bolagets
bräddning till älven är stor. I Figur 16 visas dagliga flödesobservationer (samma som visas i Figur 12)
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tillsammans med de flöden som angivits i ansökan. Även här framgår det att bolaget förväntar sig
ökad bräddning tidigare under året än genomsnittlig vårflod.

Figur 16. Observerade flöden i Muonioälven (vid SMHI:s mätstation Kallio2) för tio år under 2000-talet, tillsammans med
månadsmedelvärden över utsläpp enligt ansökan för 2020 (de lägsta ansökta utsläppen) samt 2027 (de högsta ansökta
utsläppen).

3.9 Modelleringsscenarier utifrån projektets syfte
Både bolagets utsläpp och flödet i Muonioälven varierar stort mellan olika månader under året. Därför
har fyra olika årstidsscenarier ansatts med utgångspunkt i periodernas specifika flöden. Indata från
bolaget som inkluderats i modelleringen motsvarar uppmätta bräddflöden under 2018, 2019 och
ansökt bräddflöde 2027 (det största bräddflödet) (Tabell 5). Tillsammans motsvarar förutsättningar i
ansatta flödesscenarier den årstidsvariation som tillgängligt dataunderlag speglar för både
Muonioälven och bolagets utsläpp.

Tabell 5. Flöden för Muonioälven (medelflöden från SMHI:s mätstation Kallio2 baserat på tidsperioden 1981–2010) och
bräddvattnet för de scenarierna som modelleras.

Tidsperiod
Muonioälven vid SMHI:s

mätstation Kallio2
(medelflöde) [m3/s]

Bolagets
bräddflöde 2018

[m3/s]

Bolagets
bräddflöde 2019

[m3/s]

Bolagets
bräddflöde 2027

[m3/s]

Dec-mars 47 0,07 0,0 0,14

April 73 0,34 0,26 0,48

Maj-juni 502 0,07 0,14 0,57

Juli-nov 162 0,07 0,05
(juli-sep)

0,26

3.10 Mätpunkter
I Muonioälven utför bolaget recipientkontroll bland annat i form av mätning av fysikaliska och kemiska
vattenparameterar. I förhållande till bolagets utsläppsposition insamlas information i en position
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uppströms (SS38) och i två positioner nedströms. Provpunkt SS39 ligger ca 1,1 km nedströms
bolagets utsläppsposition och provet tas i strandzonen på älvens södra sida. Provpunkten SS55 ligger
ca 28 km nedströms bolagets utsläppsposition (Figur 17).

Figur 17. Ortofoto över delsträcka av Muonioälven med markörer för position av fysikalisk och kemisk vattenprovtagning inom
bolagets recipientkontroll (gula markörer).

Figur 18. Ortofoto över utsläppsområdet för bräddvatten from bolaget till Muonioälven. Markörer för position av fysikalisk och
kemisk vattenprovtagning inom bolagets recipientkontroll (gul markör) och bolagets utsläppsposition av bräddvatten (mörkröd
markör).
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4 Resultat

4.1 Modellerade höjder, hastigheter och strömriktning av vatten i
Muonioälven

Flödet i Muonioälven varierar under året, vilket innebär att även höjderna (vattennivån) och
hastigheterna i älven varierar. Flödet under inmätningstillfället (10–12 sep 2019) var strax under 200
m3/s i älven vid bolagets utsläppsposition (SMHI, 2019). Detta genererar vattennivåer runt +155,5 m
utanför utsläppspositionen och hastigheter som varierar från nära noll till strax över 2 m/s (Figur 19).
Variation av just vattenhastighet uppkommer eftersom den rumsliga variationen är stor utmed älvens
tvärsnitt.

Direkt uppströms utloppet återfinns en forssträcka vilket också syns på de höga hastigheterna.
Bolagets utsläppsposition ligger något skyddat invid land, vilket gör att det är väldigt låga hastigheter
vid utsläppet och att vattnet lokalt rör sig i cirklar. Utanför passerar vattnet med högre hastigheter.
(Figur 19 och 20).

Figur 19. Vattnets hastighet i Muonioälven i närheten av bolagets utsläppsposition. Färgen på pilarna representerar olika
hastigheter.
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Figur 20. Hastighetspilar som visar höga och låga hastigheter beroende på storlek. Det är förhållandevis låga hastigheter vid
utsläppspositionen eftersom den ligger skyddad av en liten landtunga/udde i älven.

4.2 Spridning och spädning av utsläppsvatten för valda scenarier
Liksom flödet i Muonioälven är flödet av bräddvatten som pumpas ut olika stor vid olika perioder under
året. Baserat på månads- och årstidsmedelvärden (Tabell 5) är mängden vatten i Muonioälven många
gånger större (mellan 150–7000 gånger) oavsett vilken tid på året som beaktas. Andelen
bräddningsvatten är generellt som lägst (i medeltal 0,1%) under maj till juni då älvens flöde i regel är
högt på grund av vårfloden, och andelen är i regel högst under april (som högst 0,7% för 2027 och
2030), eftersom utsläppen då förväntas öka i snabbare takt än älvens flöde (Figur 15 och Tabell 6).
Det bör dock noteras att flödena i Tabell 5 representerar långtidsmedelvärden, och att variationen
inom och mellan år (till exempel rörande tidpunkt för vårflodens start) kan vara betydande, vilket
åskådliggörs till exempel i Figur 12.

Modellen visar att plymen av bräddvatten sprider sig i strömmens riktning längs vattendragets östra
strand. Först där älven svänger av i ostsydostlig riktning strax efter mätpunkten SS39 ca 1,3 km
nedströms utloppet börjar en tydligare omblandning över älvens bredd ske. Samma mönster ses för
alla scenarier, även om omfattningen av utbredningen/spridningen varierar mellan scenarierna.
Därmed varierar också hur lång sträcka av älven som behövs för att bräddvattnet skall omblandas fullt
ut med älvens vatten. I Tabell 6 redovisas resultat för varje scenario avseende beräknad längd tills
utsläppet nått full omblandning, samt spädningstal och procentuell andel av bräddvatten i position
SS39 respektive SS55. Resultat från samtliga scenarier redovisas också i figurer med geografisk
utbredning av utspädningsgradienten inom utsläppsområdet strax nedströms provtagningsplatsen
SS39 (Figur 21–26).

De modellerade spridningsscenarierna för april visar den högsta andelen bräddvatten i mätpunkterna
SS39 och SS55. Då uppvisar älven lägst utspädning av bräddvatten på grund av att bräddflödet är
förhållandevist högt jämfört med älvens flöde. Muonioälvens flöde är i april ca 50–280 gånger större
än bräddflödet.
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I de olika scenarierna varierar utspädningen mellan bräddvatten och älvvatten i provtagningspunkt
SS39 mellan 53–1563, vilket betyder att 1,73–0,06% av vattnet i mätpunkten har sitt ursprung i
bräddavloppet (Tabell 6). I provtagningspunkt SS55 varierar spädningsfaktorn mellan 156–16 667
gånger, vilket betyder att 0,64–0,006% av vattnet i mätpunkten har sitt ursprung i bräddavloppet.

Tabell 6. Modellresultat för andel av bräddvattnet samt spädningstal i mätpunkterna SS39 och SS55 samt den sträcka från
utsläppspositionen som krävs för att bräddflöden kan anses vara fullt omblandade i Muonioälven. *Bräddvattenflöde till älven
har under denna period varit 0 m3/s.

Scenarier SS39 [%] Spädningstal SS55 [%] Spädningstal Full
omblandning

2018 Dec-mars 0.32 313 0,006 16 667 2,7 km

April 1.23 82 0,39 256 3,0 km
Maj-Juni 0.06 1563 0,01 10 000 6,0 km

Juli-Nov 0.16 642 0,04 2 500 2,7 km

2019 Dec-mars*  -  -  -  -  -

April 0.94 106 0,30 333 1,7 km
Maj-Juni 0.13 762 0,03 3 333 2,3 km

Juli-Nov 0.11 901 0,03 3 333 7,5 km

2027 Dec-mars 0.63 159 0,17 588 2,5km

April 1.73 58 0,64 156 2,1 km
Maj-Juni 0.54 186 0,10 1 000 6,0 km

Juli-Nov 0.58 173 0,17 588 7,4 km
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Figur 21. Kartor för fyra scenarier som visar andel bräddvatten i Muonioälven samt plymens utbredning och riktning. Bilderna
visar perioderna: Dec-mars, April, Maj-Juni och Juli-Nov, år 2018. Notera att bakgrundskartan är från sommarhalvåret
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Figur 22. Kartor för fyra scenarier som visar andel bräddvatten i Muonioälven samt plymens utbredning och riktning. Bilderna
visar perioderna: Dec-mars, April, Maj-Juni och Juli-Nov, år 2019. Under Dec-Mars fanns inget bräddvatten. Notera att
bakgrundskartan är från sommarhalvåret.
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Figur 23. Kartor för fyra scenarier som visar andel bräddvatten i Muonioälven samt plymens utbredning och riktning. Bilderna
visar perioderna: Dec-mars, April, Maj-Juni och Juli-Nov, år 2027. Notera att bakgrundskartan är från sommarhalvåret.
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Figur 24. De fyra bilderna visar breddutloppsplymen och hur den sprider sig, från utloppet fram till att det är helt omblandat med
älvvattnet för respektive scenario för år 2018. Bilderna visar perioderna: Dec-mars, April, Maj-Juni och Juli-Nov. Notera att
bakgrundskartan är från sommarhalvåret.
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Figur 25. De tre bilderna visar breddutloppsplymen och hur den sprider sig, från utloppet fram till att det är helt omblandat med
älvvattnet för respektive scenario för år 2019. Bilderna visar perioderna: April, Maj-Juni och Juli-Nov. Vid Dec-mars fanns det
inget breddflöde och därför ingen bild. Notera att bakgrundskartan är från sommarhalvåret.
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Figur 26. De fyra bilderna visar breddutloppsplymen och hur den sprider sig, från utloppet fram till att det är helt omblandat med
älvvattnet för respektive scenario för år 2027. Bilderna visar perioderna: Dec-mars, April, Maj-Juni och Juli-Nov. Notera att
bakgrundskartan är från sommarhalvåret.

4.2.1 Representativitet i förhållande till medelflöden över tid
De fyra olika årstidsscenarierna är ansatta med utgångspunkt i periodernas specifika flöden för både
älven och bolaget. Under juli till november är flödet i älven i storleksordningen av långtidsmedelflödet
MQ. Det modellerade flödet är 162 m3/s, medan älvens MQ (Tabell 3) är 174 m3/s. Under scenariot för
2027 är bräddflödet 0,26 m3/s vilket överensstämmer någorlunda med medelvärdet över uppmätta
utsläpp 2018 (0,15 m3/s) vilket innebär att dessa förhållanden (Scenario 2027, juli-nov) utifrån
tillgänglig data och medelvärdesbildning kan anses vara relativt genomsnittliga förhållanden.

5 Diskussion och slutsatser

5.1 Modellen av Muonioälven
Modellen lyckas väl med att beskriva förutsättningar under inmätningstillfället avseende flödesriktning,
vattennivåer och vattenhastigheter. I utförd kalibrering har modellens resultat jämförts med faktiska
mätvärden. Därefter har relevanta parametrar finjusterats så att modellen optimeras för att uppnå
uppmätta resultat. Inom ramen för projektet har inte en validering av modellen utförts, det vill säga
ytterligare en inmätning av specifika förhållanden som den kalibrerade modellen testas mot. Modellen
är inte någon exakt avbild av verkligheten, men den är ett användbart verktyg för att beskriva
verkligheten på ett avancerat och detaljerat sätt som inte hade kunnat vara möjlig utan en modell. Med
hjälp av modellen kan information erhållas om vad som händer vid olika flödesförhållanden och vad
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som mäts i provpunkter inom bolagets recipientkontroll. Detta gäller både avseende mellan
mättillfällena och mellan positionerna.

5.2 Några viktiga slutsatser utifrån modellresultat
Utsläppsplymen av bräddvatten i älven håller sig längs älvens östra sida till och med strax nedströms
provpunkten SS39 där älven byter riktning, vilket bidrar till att bräddvattnet sprids och späds över hela
älvens bredd. Delsträckan av älven som omfattas av detta förhållande varierar mellan 2–7 km från
utsläppspunkten utifrån förhållandet mellan älvens flöde och bräddflödet från bolaget. Det är 21 % av
sträckningen av vattenförekomsten Muonioälven som berörs av bolagets bräddvatten. Av den
delsträckan på 21% infattas minst 86% av sträckan av ett utspädningsförhållande som innebär att
bräddvattnet har blandats med älvens hela flöde.

Resultatet visar att i april månad finns förutsättningar för att bolagets högre bräddflöden sammanfaller
med Muonioälvens kategori av lägre flöden. Det medför i förhållande till övriga modellerade
scenarierna det lägsta spädningsförhållandet mellan bolagets bräddvatten och älvens flöde.

Provpunkten SS39 ligger i utsläppsplymens centrumlinje och 0,06–1,73% av vattnet i mätpunkten
beräknas ha sitt ursprung i bräddavloppet. I SS55 har bräddvatten blandats ut över hela älvens bredd
och djup och där beräknas mellan 0,006–0,64% av vattnet i mätpunkten ha sitt ursprung i
bräddavloppet.

5.3 Provpunkters placering i Muonioälven
Behov av alternativ lokalisering eller ändringar i bolagets provtagningspositioner inom befintligt
recipientkontrollprogram bör utgå ifrån möjligheten att uppnå recipientkontrollens syfte. Eventuella
ändringar bör utgå ifrån ett kunskapsbehov där uppföljningsfunktion av bolagets villkor att nyttja
Muonioälven som recipient är tydlig. Inom recipientkontrollprogrammet värderas information bland
annat genom föreskrift HVMFS 2019:25 och utifrån begreppet ”gynnsam bevarandestatus” för de
naturtyper och arter som legat till grund för utpekandet av Natura 2000-området Torne och Kalix
älvsystem. Föreliggande utredning är en viktig del i att klargöra ändringsbehov av befintlig
recipientkontroll i Muonioälven och en del av bolagets arbete med kunskapsuppbyggande åtgärder.
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