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Förord och sammanfattning 

Denna studie är finansierad av Centrum för klimat och säkerhet och har utförts 
vid avdelningen för Energi-, miljö- och byggteknik under 2011 - 2012. Barbara 
Blumenthal och Lars Nyberg vid Centrum för klimat och säkerhet har varit 
beställare och värdefulla diskussionspartners i studien. 
 
Förväntade klimatförändringar och kommunernas planer att bygga nära vatten 
förutsätter kunskaper om extrema nivåer i Vänern, i dess tillflöden och om 
extrema nivåers verkan på samhället. Sedan lång tid finns dygnsmedelvärden för 
nivån i Vänern, men ännu saknas kunskaper om nivåns rörelser i timskala. 
Fenomen som seicher och uppstuvning i Vänern uppträder i denna tidskala. 
Vid extrema dygnsmedelnivåer adderas riskerna från timvariationer i Vänerns 
nivå. Riskerna varierar från plats till plats. 
 
Under hösten 2011 har en av Sjöfartsverkets mätstationer i Vänern 
kompletterats med vindmätare. Stationen är placerad vid Dalbobron i 
Vänersborg och registrerar samtidig vindhastighet, vindriktning och vattennivå 
var tionde minut. Detta har gjort det möjligt att studera timvariationer i 
vattennivån i Vänersborgsviken, vars form förstärker uppträdande seicher och 
uppstuvningar. Studien visar att enkla bassängmodeller kan användas för att 
beräkna periodtiden hos möjliga seicher. Ett mindre antal tidsserieanalyser visar 
också på möjligheten att använda mätstationens data för att göra prognoser 
någon timme framåt i tiden, för den lokala nivån. Vid ett tillfälle under våren 
2012 ändrades nivån 75 cm på mindre än 6 timmar vid vindstyrkor på 13 m/s, 
d.v.s. utan att vädret var extremt. 
 
Mätstationernas information tillåter enbart lokala nivåprognoser. För prognoser 
på en valfri plats vid Vänern krävs det förmodligen en dynamisk bassängmodell 
för Vänern och som utnyttjar informationen från mätstationerna. 
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1  Bakgrund 

Förr undvek människor att bygga nära älvbrinken eller sjöstranden av rädsla för 
vårflod och översvämning. Idag är det attraktivt att bo nära vattnet. En god 
samhällsplanering för områden längs Vänerns stränder och tillflöden förutsätter 
kunskaper om extrema flöden och nivåer och deras konsekvenser i ett 
föränderligt klimat. För människan och samhället har vatten alltid representerat 
både möjlighet och hot. 
 
Nivån i tillflöden som rinner lugnt ut i Vänern bestäms av vattennivån i 
Vänern. Nivåerna i dessa tillflöden kommer att ligga över Vänerns nivå och 
vattenytans lutning ned mot Vänern blir brantare vid högre flöden. 
 
Vänern representerar ett sötvattensmagasin som rymmer drygt 150 km3 
sötvatten, varav 9,4 km3 får regleras [1]. Dess yta skattas till drygt 5600 km2 
med ett medeldjup på 27 m. Klarälven är det största av ett tjugotal större 
tillflöden och Göta älv är Vänerns enda utlopp. 
 
Den stora volymen gör att Vänerns medelnivå reagerar långsamt på 
flödesändringar i tillopp och avlopp. Klimat och väder påverkar Vänerns nivå i 
olika tidsskalor; 
 

• årsvariationer i medelnivå 

• veckor för regn som faller i avrinningsområdet och påverkar 
medelvattenytan 

• timmar och dagar för regn som faller på mark som är mättad på vatten 

• från tiotals minuter till någon timme för långa svängningar från strand 
till strand, så kallade seicher, som kan uppstå vid lufttrycksvariationer 
och vind 

• sekunder för vindvågor som vandrar i Vänerns vattenyta 

• direkt av regn som faller ned på Vänerns vattenyta 

 
Vattenkraftens effektreglering påverkar Vänerns nivå och rymmer alla 
tidsskalor; sekunder, minuter, timmar, dygn, veckor och år. 
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2  Inledning 

Vinden driver vattnet nära vattenytan i vindens riktning och får vattenytan att 
stiga i vindens riktning och att sjunka i motsatt riktning, s.k. uppstuvning av 
vattenytan. Vinden startar också seicher, ett slags långa, stående vågor (timskala) 
mellan Vänerns motsatta stränder. Vinden skapar vindvågor (sekundskala), 
vanliga vågor som utbreder sig i vattenytan. Oftast dämpas eller bryts energin i 
vindvågorna av uppgrundningen närmare land, av hamnpirar, öar och 
skärgårdar, medan de betydligt långsammare seicherna rundar och passerar 
dessa hinder, utan att dämpas särskilt mycket. En stadig vind får Vänerns 
vattenyta att kantra och samtidigt gunga långsamt. I denna vattenyta vandrar 
också de vanliga vågorna i vindens riktning. Tre vindrelaterade fenomen kan 
förvärra effekterna av en redan extremt hög nivå i Vänern. 
 
Tidigare har information om Vänerns nivå varit tillgänglig som 
dygnsmedelvärde. Kunskaper om och erfarenheter från de långsamma 
variationerna, dygn eller längre, i Vänerns yta finns sedan länge. Citat från 
SMHI’s Rapport nr 2010-85, s 23 [2]. 
 

”Eftersom Vänern har en så stor yta innebär den lokala förhöjningen på 
grund av vind ett betydande tillägg till de beräknade dimensionerande 
nivåerna, speciellt om man beaktar den kortvariga effekten. Samtidigt är 
detta ett område som är ganska ofullständigt utrett. Det finnas därför 
anledning genomföra fördjupade studier av just denna effekt, förslagsvis 
med en dynamisk beräkningsmodell” 
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Figur 1. Vänern med mätstationer, från Sjöfartsverkets ViVa-karta 

 

 
För att kunna beskriva och analysera seicher och uppstuvning krävs tätare 
information än dygns- eller timvisa mätvärden. I början av 2009 installerade 
Sjöfartsverket nivåmätare i fyra mätstationer i Vänern, i Vänersborg, Sunnanå, 
Skoghall och Sjötorp, se Figur 1. Stationerna ger mätvärden var tionde minut, 
tillräckligt ofta för att registrera seicher och uppstuvning i Vänern. SMHI mäter 
vinden vid två stationer i Dalbosjön, Naven och Pålgrunden. Den senare anses 
ge mer representativa vinddata men har inte varit i drift länge nog för att ge 
tillförlitliga data för extremvärdesanalys. Stationerna ger timmedelvärden och 
har alltså inte samma upplösning i tid som Sjöfartsverkets nivåmätare, vilket 
skapar problem vid en analys av samband mellan vind- och nivåvariationer i 
Vänern. Sedan hösten 2011 registrerar Sjöfartsverkets mätstation vid 
Dalbobron i Vänersborg samtidig vind och vattennivå, var tionde minut. Detta 
innebär nya möjligheter att studera samband mellan vinden och Vänerns nivå 
vid Dalbobron.  
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3  Syfte och mål 

Syftet med denna förstudie är att undersöka om och hur informationen i 
Sjöfartsverkets nya nivåmätsystem skulle kunna användas för att förutsäga 
seicher och uppstuvning, vid mätplatserna i Vänern 
 

• Kan enkel vågteori användas för att beskriva egenskaper hos lokala 
seicher? 

• Kan tidsserieanalys av mätdata visa på samband mellan vind, seicher och 
uppstuvning? 
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4  Teori och metod 

Vänern kan delas upp i två bassänger, Dalbosjön i sydväst och Värmlandssjön i 
nordost. Den grunda skärgården mellan Kållandsö och Värmlandsnäs kan ses 
som en bassängkant till båda bassängerna. 
 
Med vindvågor menas de vågor som vinden skapar i växelverkan med 
vattenytan. Seicherna drivs också av vinden och tryckvariationerna över 
vattenytan. Beroende av vattendjup och avstånd mellan bassängernas motsatta 
stränder, blir periodtiden någon timme eller tre i Vänern. Uppstuvningen är en 
snedställning av lugnvattenytan, så att denna lutar uppåt i vindens riktning. 
Vattnet nära ytan påverkas av skjuvspänningar (friktion) mellan vinden och 
vindvågorna och av Stokes drift i vindvågorna. En storskalig cirkulation uppstår 
där ytvatten rör sig i vindriktningen och bottenvatten strömmar i motsatt 
riktning. Temperaturskiktning och bottentopografi påverkar återcirkulationen. 
Längdskalan har betydelse för jordrotationens verkan på cirkulationens riktning, 
via Coriolis-effekten. I längdsskalor och med vattendjup som Vänerns kan man 
försumma denna, jämfört med andra effekter. 

Seicher 
En sluten bassäng, exempelvis en insjö, saknar öppningar mot andra bassänger. 
En hamn har öppningar som kommunicerar med bassänger utanför hamnen. I 
en sluten rektangulär bassäng med längden A, bredden B och djupet D kan 
stående vågor eller seicher uppträda. Vågorna reflekteras vid bassängkanterna 
(stränderna). Den horisontella hastigheten blir liten eller noll vid stränderna 
(antinoder), vilket resulterar i stora vertikala hastigheter där. 
Gravitationskonstanten g, geometrin och vattendjupet bestämmer möjliga 
egensvängningar eller stående vågor. Störningar från vind och tryckfält som 
interfererar positivt med egensvängningarna underhåller dessa. När 
störningarna försvinner dämpas egensvängningarna ut av viskösa krafter i 
vattnet, mot botten och stränder. Figur 2 visar en ögonblicksbild av seichens 
grundton och 1:a överton i en sluten bassäng. Idealt är vattenytan stilla i de 
punkter där seicherna skär lungvattenytan, i noderna, medan resten av ytan 
svänger långsamt upp och ned. 
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Figur 2. Exempel med två seicher, grundton och 1:a övertonen i en sluten bassäng 
 
Laplace ekvationer ger en linjär approximation av egensvängningarna i 
bassängen. Vågtalet km för egensvängningens mod m, där m = 1, 2,3, … på 
bredden i bassängen, kan skrivas  
 

(1)   

 
Den lägsta frekvensen, grundtonen, erhålls för moden m=1 och har antinoder 
vid stränderna och en nod i mitten. I noden är den vertikala hastigheten liten, 
medan den horisontella hastigheten är stor. I Vänern blir egensvängningens 
våglängd λ  mycket större än vattendjupet D. Då gäller att vågens 
utbredningshastighet c enbart beror av vattendjupet 
 
(2)          
 
Egensvängningens frekvens, uttryckt i svängningar per timme, för mod m på 
bredden (E-W)) kan skrivas 
 

(3)              
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Med n=1 och m=0 erhålls bassängens frekvens för grundtonen med en nod i 
riktning N-S. Med n=0 och m=2 erhålls frekvensen för första övertonen med 
två noder i riktning E-W. Frekvensen för samtidiga eller kombinerade 
svängningar med mod n i N-S och mod m i E-W kan skrivas 
 

(4)       

 
Seicherna startas av vinden. När seichens vågutbredningshastighet, jämför 
Ekvation (2) ovan, är densamma som vindhastigheten växer seichen snabbare 
[3]. 

Seicher i Värmlandssjön 
Sjöfartsverket har två mätstationer i Värmlandssjön med tre nivågivare i 
Skoghall, nära norra bassängens hörn i NW och med tre nivågivare i Sjötorp, i 
SE-hörnet av samma bassäng. Värmlandssjön är delvis avskuren av 
skärgårdarna vid Torsö-Fågelö, Djurö och Lurö. Öppningen i Lurö skärgård 
och som förbinder norra och södra bassängen är ca 5 nm (nautiska mil) bred 
med ett djup som resten av Värmlandssjön [4]. Mätdata saknas för södra 
bassängen, som slutar i Lidköping. Den norra bassängen är tämligen 
rektangulär och något längre N-S än E-W. 

Seicher i Dalbosjön 
Sjöfartsverket har två mätstationer i Dalbosjön, med tre nivågivare i Sunnanå, 
nära Mellerud, och tre nivågivare vid Dalbobron i Vänersborg. Dalbosjön är 
långsträckt i riktningen NE-SW och smalnar av kraftigt mot Vänersborg i SW. 
Mitt på Dalbosjön ligger Lurö skärgård i öster, mellan Dalbosjön och 
Värmlandssjön. Lurö skärgård skulle kunna representera en grund öppning 
mellan två bassänger. I en öppen bassäng uppträder stående kvartvågor. Mellan 
mätstationen i Sunnanå i väster och Lurö skärgård i öster skulle en kvartsvåg 
uppträda med antinoden i Sunnanå, med stora vertikala amplituder och en nod i 
Lurö skärgård med små vertikala amplituder. En öppen bassäng får vågtalet km 
med noden i öppningen och där vågtalet kan skrivas på formen 
 

(5)                
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Uppstuvning 
Friktionen mellan luften och vattenytan driver ytvattnet i vindens riktning. Ju 
längre sträcka och tid vinden får verka över vattenytan, desto större blir 
vindvågorna. Högre vindvågor betyder större friktion. När vindvågor och vind 
når samma hastighet minskar energiutbytet mellan vinden och vågorna och 
vindvågorna slutar att växa. Ett bidrag till uppstuvningen kommer från 
vindvågorna, från det som kallas Stokes drift. Den är en effekt av att 
vattenpartiklarna rör sig i cirkelbanor i vågorna, samtidigt som vågen passerar. 
Verkan av Stokes drift i oregelbundna vindvågor är komplex [5]. Ett vanligt 
antagande är att uppstuvningen beror av vindhastighetens kvadrat. 
Uppstuvningen påverkas också av den fria vattenytans storlek i vindriktningen, 
liksom av vattendjupet. Det finns ett antal modeller beskrivna i litteraturen, se 
exempelvis [6]. Om vi bestämmer oss för att undersöka uppstuvningen i 
Vänersborgsviken, där Sjöfartsverket mäter samtidiga värden på vind och 
vattennivå, kan vi pröva en enkel modell för vindens verkan på nivån h i 
uppstuvningen 
 
(6)   

 
där h är en funktion f av 
 
 
 
 
 
Eftersom vinden varierar med tiden, både i hastighet och i riktning, utnyttjar vi 
tidsserieanalys för att beskriva en dynamisk relation mellan vinden och 
vattenytans rörelse i 10-minutsskalan. Pröva en dynamisk, linjär modell där 

insignalen är  och utsignalen är vattennivån h(t). Vi låter 

tiden följa mätutrustningens klocka som lagrar mätvärden var tionde minut. 
Tiden för mätningarna kan skrivas som  
En så kallad ARMAX-modell har formen 
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I modellen är ai, bi och ci parametrar som kan vara konstanta eller variera med 
tiden. Parametern d ≥1 representerar en fördröjning mellan vinden och dess 
verkan på vattennivån. Modellen ger en beräknad nivå vid varje tidpunkt kT. 
Skillnaden mellan modellens beräknade nivå och den mätta nivån vid samma 
tidpunkt bildar ett fel. Modellens ordning och parametrar väljs så att summan 
av alla felens kvadrater blir minimal för den studerade tidsserien.  
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4  Resultat 

Data från nivåmätarna i Skoghall och Sunnanå har frekvensanalyserats. 
Dataserien delades upp i månadslånga delar med 4380 mätvärden, i sammanlagt 
13 lika långa månader. Kortare tidsserier från Dalbobron och tiden januari - 
mars 2012 har använts i ARMAX-modelleringen. 

Seicher 
Frekvensspektrat för varje månad har filtrerats med ett flytande medelvärde 
med 11 element, för att underlätta tolkningen av graferna. Figur 3 nedan visar 
resultatet från mätstationen i Skoghall, med alla månaderna i samma graf. 
Skalan på frekvensaxeln är antal svängningar per timme [1/h]. Tabell 1 visar 
teoretiskt beräknade fber och observerade fobs resonansfrekvenser i Skoghall, för 
Värmlandssjön. Tabell 1 har två delar, där den övre motsvarar en bassäng 
mellan Lurö-Torsö och Skoghall och den undre har bassänglängden mellan 
Lidköping och Skoghall. Figur 4 och Tabell 2a och 2b redovisar samma analys 
för Dalbosjön, med hjälp av data från Sunnanå. Tabell 2a visar beräknade 
frekvenser för en bassäng som antas sluten E-W mot Lurö skärgård, medan 
Tabell 2b redovisar beräknade frekvenser för en bassäng som är öppen mot 
Lurö. 
 

 
Figur 3. Frekvensanalys av den observerade nivån Skoghall 2, för 13 månader 
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Tabell 1. Observerade och beräknade frekvenser hos seicher i Skoghall 

Geometri 
(m) 

Mod m 
(E-W) 

Mod n 
(N-S) 

fber 
(1/h) 

fobs 
(1/h) 

A1=53700, B1=51900, D1=30 0 1 0.58 0.58-0.60 
1 0 0.60 0.58-0.60 
1 1 0.83 0.72-0.75 
2 2 1.7 1.55-1.65 

A2=87000, B1=51900, D1=30 0 1 0.35 0.35-0.37 
1 1 0.69 0.72-0-76 
0 2 0.71 0.72-0.76 

 
 

 
Figur 4. Frekvensanalys av den observerade nivån Sunnanå 2, för 13 månader 
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Tabell 2a. Observerade och beräknade frekvenser hos seicher i Sunnanå, vid sluten 
bassäng mot Lurö skärgård 

Geometri 
(m) 

Mod 
m 

(E-W) 

Mod 
n 

(N-S) 

Mod mn 
(E-W, N-

S) 

fber 
(1/h) 

fobs 
(1/h) 

A=83300, B=41700, 
D=19.5 
Sluten bassäng E-W 

0 1 01 0.30 0.28 
1 0 10 0.60 - 
1 1 11 0.67 0.72 
0 2 02 0.60 - 
2 0 20 1.2 1.25-1.28 
1 2 12 0.85 0.85-0.92 
2 1 21 0.23 - 
2 2 22 1.2-1.3 1.25-1.28 

 
 
Tabell 2b. Observerade och beräknade frekvenser hos seicher i Sunnanå, vid öppen 
bassäng mot Lurö skärgård 
A=83300, B=41700, D=19.5 
Öppen bassäng E-W 

0 1 01 0.30 0.28 
1 0 10 0.30 0.28 
1 1 11 0.30 0.28 
0 2 02 0.60 - 
2 0 20 0.90 0.85-0.92 
1 2 12 0.67 0.72 
2 1 21 0.90, 0.95 0.85-0.92 
2 2 22 1.1 - 
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Uppstuvning 
Testdataserien i Figur 5 är hämtad ur data från januari till mars 2012 och visar 
på en snabb och stor nivåändring efter en vindkantring i en kuling, från SW till 
NE. Nivån vid Dalbobron stiger 75 cm på 6 timmar. Figur 5 visar samhörande 
värden på insignalen eller vindeffekten (underst) till modellen och utsignalen 
eller mätt vattennivå (överst) som modellen jämförs med. De överlagrade, 
snabbare svängningarna i vattennivån är exempel på seicher som vinden startar, 
samtidigt som uppstuvningen pågår. 
 

 
Figur 5. Modellens insignal visas i undre diagrammet och dess utsignal, 

vattennivån, beskrivs i det övre. 
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Tidsserien i Figur 5 är nästan en vecka lång och delad i två halvor. Den första 
halvan av tidsserien används för att skatta parametrarna i ARMAX-modellen 
och den andra halvan används för att jämföra den mätta vattennivån med 
modellens prognostiserade vattennivå. I modellen görs prognosen för en halv 
timme, eller tre mättidpunkter i förväg. Figur 6 visar på modellens 
halvtimmesprognos (+)-tecken, jämfört med mätt värde en halv timme senare 
(heldragen). De absoluta nivåerna i övre halvan av Figur 5 skiljer sig från 
nivåerna i Figur 6, eftersom medelvärdet på nivåerna i Figur 5 har dragits ifrån 
nivåerna i Figur 6. Detta påverkar inte förändringar i nivåer. 
 

 
 
Figur 6. Modellen ger en halvtimmesprognos (+) för vattennivån vid Dalbobron. Prognosen 
jämförs med den mätta vattennivån en halv timme senare (heldragen kurva). Nollnivån har 
förskjutits med medelnivån i övre halvan av Figur 5. 
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Figur 7. Modellens svar på en vindökning från noll till 15 m/s från SW 
 
Enligt stegsvaret i Figur 7 skulle nivån vid Dalbobron sjunka ca 10 cm en 
timme efter hastig vindökning från noll till 15 m/s från SW. Efter ytterligare 3 
timmar skulle nivån stabilisera sig runt en sänkning på drygt 20 cm, om vinden 
vore stadig. 
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5  Diskussion 

Kvaliteten i mätdata är viktig vid denna typ av analys. De undersökta serierna 
innehåller ett antal avbrott och det verkar som om stationen i Sunnanå och 
stationen vid Dalbobron ger olika antal mätvärden mellan ett klockslag och ett 
annat klockslag någon månad senare. Detta skapar problem vid till exempel 
kovariansanalyser. 
 
Den nytillkomna vindmätaren på stationen vid Dalbobron gör det möjligt att 
pröva ARMAX-modeller för lokala nivåprognoser. Fler stationer skulle kunna 
utrustas för samma vindinformation som den vid Dalbobron. 
 
De fysikaliska processer som ligger bakom vindvågor, seicher och uppstuvning 
är komplexa och olinjära. Trots detta kan vissa förenklade modeller användas 
för att beskriva tidsförlopp. Tabell 1 för Skoghalls nivågivare visar att den enkla 
teoretiska modellen i Ekvation (3) och skattningar i Båtsportkorten över 
Vänern ger egenfrekvenser som hamnar i närheten av de som återfinns i 
analyserade mätdata i Figur 3. Den kraftiga amplituden för egenfrekvenser runt 
0.6 svängningar per timme har sin förklaring i att den övre bassängen i 
Värmlandssjön har ungefär samma längd N-S som E-W. Samma sak kan sägas 
om seicherna i Dalbosjön. Mätarna vid Dalbobron och Sunnanå ser samma 
svängningsförlopp, med en fasförskjutning som beror av avståndet mellan 
mätplatserna. Jämförelsen mellan beräknade och observerade 
resonansfrekvenser i Tabell 2b pekar på att Dalbosjön kan ses som sluten 
bassäng i riktning E-W, mot Lurö skärgård. Den beräknade frekvensen 1.1 
[1/h] för en öppen bassäng saknas i mätdata, medan frekvensen 1.2-1.3 [1/h], 
för en sluten bassäng enligt Tabell 2a, återfinns i mätdata. Även om osäkerheten 
i måtten är stor, hamnar skattade frekvenser nära observerade. 
 
ARMAX-modeller är linjära, medan de studerade fenomenen är olinjära. En 
linjär modell av högre ordning än den olinjära kan emellertid representera en 
god approximation av en olinjär verklighet. Formuleringen av modellens 
insignal i Ekvation (6) ger en god korrelation mellan insignalen och utsignalen 
enligt de båda diagrammen i Figur 5. Datamängden som varit tillgänglig och 
användbar för analys av ARMAX-modeller är kort. Men de serier som 
undersökts visar på möjligheter att använda denna typ av modell i prognoser av 
lokala nivåer, som i Figur 6  ovan. Ju längre horisont man ger prognosen, desto 
osäkrare blir denna. 



21 

 

 
Figur 8. Detalj ur figur 5, med registrerad vindhastighet, vindriktning och nivå vid 
Dalbobron 
 
Figur 8 visar att vindar ≤15 m/s kan ge extrema vattenståndsändringar. En 
avtagande kuling från SW, och som vrider mot N-NE och ökar hastigt igen, 
kan skapa en extremt stor nivåändring vid Dalbobron. En tid sjunker nivån 35 
cm på 20 minuter i Figur 6. Extrema nivåer eller nivåändringar kan uppträda på 
vissa platser i Vänern på grund av uppstuvning och seicher, även om vädret inte 
är extremt. 
 
Ett fortsatt arbete skulle kunna vara att identifiera utsatta platser runt Vänern 
och använda utrustning liknande den vid Dalbobron, för analys. Vidare kunde 
man pröva att utveckla modeller av ARMAX-typ för analys i realtid och kanske 
undersöka och pröva adaptiva olinjära modeller. Den använda modellen kan 
fungera lokalt där både vind- och nivådata finns, men blir osäker på platser utan 
vind- eller nivådata. 
 
En dynamisk bassängmodell för Dalbosjön och Värmlandssjön skulle ge ökade 
kunskaper om de stora dragen i timskalans dynamik i rörelserna hos Vänerns 
vattenyta och vattenmassa. Modellens resultat blir mer osäker ju längre 
avståndet är till närmsta mätstation.  
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”Vid ett tillfälle under våren 2012 ändrades nivån 
75 cm på mindre än 6 timmar vid vindstyrkor på 
13 m/s, d.v.s. utan att vädret var extremt”

För människan och samhället har vatten alltid representerat både möjlighet och hot. 
Planer att bygga nära vatten förutsätter kunskaper om vattennivån i Vänern. Sedan 
lång tid finns dygnsmedelvärden för Vänerns nivå, men ännu saknas kunskaper om 
nivåns variation i timskala. Seicher och uppstuvning uppträder i denna tidskala. Vid 
extrema dygnsmedelvärden i Vänern adderas riskerna från timvariationer. Dessa blir 
specifika för varje plats.

Under hösten 2011 kompletterade Sjöfartsverket stationen vid Dalbrobron i 
Vänersborg med en vindmätare. Stationen registrerar samtidig vindhastighet, 
vindriktning och vattennivå var tionde minut. Studien visar att en enkel 
bassängmodell kan användas för att beräkna periodtiden hos möjliga seicher. 
Tidsserieanalys visar också på möjligheten att använda mätstationens data för att 
göra lokala nivåprognoser någon timme framåt i tiden. 
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