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 Bakgrund 

Skellefteå Kraft utreder möjligheterna att riva ut dammen vid Storfallet i Kåge älv och därmed avsluta 

vattenverksamheten. I nuläget är alla sättare borttagna och kvarvarande dämning kommer från 

dammens tröskel. Om tröskeln rivs ut sänks vattennivåerna uppströms, något som kan påverka det 

vattenintag som finns strax uppströms dammen. För att bedöma konsekvenserna av en utrivning 

modelleras vattennivån vid vattenintaget. 
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 Områdesbeskrivning 

 Hydrologiska data 

Karakteristiska flöden har tagits fram från SMHI:s s-Hype modell och presenteras i tabell 1. Det är 

dessa flöden som har använts i modelleringen. 

Tabell 1. Karaktäristiska flöden vid Storfallet. 

Karaktäristiskt flöde Vattenföring [m3/s] 
MHQ 57.6 
MQ 6.83 
MLQ 0.92 

 Dammen vid Storfallet  

Dammen vid Storfallet består av en pågjuten fyllningsdamm med utskovsdelar i betong. Över 

utskovsdelen löper en gångbro. Dammen har ett utskov med en fri bredd om ca 10 m. Alla sättare i 

dammen är borttagna sedan tidigare och de dämmande delar som finns kvar utgörs av dammens 

tröskel på nivån +134.1 m. Krönnivån ligger på ca +137.3 m. Både dammen och bron är i relativt dåligt 

skick. 

Under år 2014 vid tillfället då området uppströms dammen ekolodades uppmättes vattennivån vid 

vattenintaget till +134.33 dvs. ca 23 cm över tröskelnivån. Vattenföringen vid tidpunkten uppgick enligt 

SMHIs modellerade data till ca 1.3 m3/s. 

 

Figur 1. Dammen sedd uppströms. Utskovets bredd har utifrån foton och ortofoton bedömts till ca 10 m. 
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Figur 2. Överblicksbild Storfallet. 

Djupförhållandena uppströms dammen karterades under hösten år 2014 då även vattennivåer vid 

olika punkter mättes in. 

 Vattenintaget 

Vattenintaget som förser Björkdalsgruvan med vatten behöver ca 0.05 m3/s (50 l/s). Vattenbehovet 

finns oavsett årstid. Vattenintagets läge i förhållande till botten har inte kunnat kartläggas. Utifrån 

ekolodningsdata framgår att bottennivån vid vattenintaget ligger på nivån +133.5. Vattenintaget antas 

ligga någon eller några decimeter ovanför botten på ca +133.6-133.8. 

Vatttenintag 
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Figur 3. Djupförhållanden uppströms dammen vid vattenintaget 

 

Figur 4. Vattenintaget med dammen i bakgrunden 
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 Metod 

Vattennivåns påverkan av en utrivning har undersökts genom hydraulisk modellering i mjukvaran 

HEC-RAS.  

En bathymetrisk modell togs fram utifrån den ekolodningsdata som tillhandahölls av beställaren. 

Modellen kombinerades med lantmäteriets höjdscanningsdata för att på så sätt få en terrängmodell 

över både älvfåran och strandområdet. 

Ekolodningsunderlaget som fanns att tillgå sträcker sig ca 100 m uppströms dammen. Modellens övre 

rand har därför satts ca 100 m uppströms dammen. Den nedre randen har satts ca 70 m nedströms 

dammen. 

Flödesdata som användes hämtades från SMHIs modellerade värden där värden för lågvattenföring, 

medelvattenföring samt högvattenföring användes. 

För att kalibrera och validera modellen jämfördes de uppmätta nivåerna som inhämtades i samband 

med ekolodningen med beräknade vattennivåer som modellen genererade. Därefter korrigerades 

parametrar såsom Mannings tal, samt fördämningsvallar tills modellen överensstämde med 

verkligheten. 

Inga ritningar över dammen har funnits som underlagsmaterial vilket innebär att uppgifter om 

dammtröskelns tjocklek fått antagas. Utifrån foton och ekolodningsdata har uppskattningen gjorts att 

bottennivån efter utrivning blir ca 0.45 m lägre än nuvarande dammtröskel. 
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 Resultat 

Vattennivåer vid Storfallet har simulerats både i befintlig utformning samt efter utrivning, Figur 5 och 

Figur 6. Vattennivån för de olika flödena vid intagets placering redovisas i Tabell 2. 

 

 

Figur 5. Längdsektion över vattennivåer vid Storfallet för tre olika karaktäristiska flöden. Befintlig utformning. 

 

Figur 6. Längdsektion över vattennivåer vid Storfallet för tre olika karaktäristiska flöden vid simulering av utriven 
tröskel. 

 

Dammen vid 

Storfallet 

Dammläget 

efter utrivning 

Vatttenintag. 

Nivå okänd 

Vatttenintag. 

Nivå okänd 
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Tabell 2 Simulerad vattennivå vid vattenintaget för olika floden. 

Karaktäristiskt 
flöde 

Ungefärlig vattennivå, 
befintlig utformning 

Ungefärlig vattennivå 
efter utrivning 

LLQ +133.8 +133.4 

MQ +134.6 +133.8 

HQ +136.5 +135.5 
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 Slutsatser och rekommendationer 

Utrivning av dammen vid Storfallet innebär att vattennivån vid vattenintaget påverkas. I modelleringen 

har ny bottennivå efter utrivning antagits ligga ca 0.45 m under nuvarande dammtröskel. Den nivån 

bedöms innebära att vattennivån sänks till som lägst ca +133.4 vid intaget vilket sker vid 

lågvattenföring. Detta är ca 0.3 m lägre än vid lågvattenföring vid befintliga förhållanden. 

Den nya lägstanivån bedöms ligga under nivån på vattenintaget och innebär att risk finns för 

torrläggning av vattenintaget.  

Den bedömda påverkan är ungefärlig eftersom den delvis bygger på antaganden om dammtröskelns 

uppbyggnad och vattenintagets placering. För att mer exakt kunna bedöma påverkan på intaget krävs 

bättre uppgifter om vattenintagets placering samt om dammtröskelns uppbyggnad. 

För att inte äventyra vattenintaget vid en utrivning av dammen bedöms åtgärder krävas. Nedan 

föreslås tre alternativ. 

- Anläggning av klack eller annan dämmande anordning 

En ny klack eller stenfyllning kan anläggas strax uppströms dammen med syfte att ge 

tillräcklig dämmande inverkan för att tillgodose dammens kritiska vattennivå. Hur mycket 

dämning som krävs för detta beror på vilken nivå som vattenintaget kräver. 

Om en ny dämmande struktur anläggs kan vattenverksamheten dock inte anses vara avslutad 

vilket innebär att krav på underhåll och tillsyn även fortsatt kommer att finnas. 

 

- Justering av intagets läge 

Om vattenintaget placeras djupare ned efter att botten gjorts djupare kan intaget möjligen 

klara av de lägre nivåerna. Om detta är möjligt behöver utredas vidare. 

 

- Dammen överlåts 

Ytterligare ett alternativ kan vara att överlåta dammen till en någon annan intressent. På så 

sätt blir Skellefteå kraft av med underhållsansvaret utan att vattenintaget påverkas negativt. 

För skapa ett bättre beslutsunderlag föreslås att följande punkter utreds vidare: 

- Vilken miniminivå gäller för vattenintaget? 

- Vilken nivå behöver dammen rivas till för att den ska kunna anses som utriven? 

- Vilken nivå behöver dammen rivas till? 

- Vilka skyldigheter finns att hålla vattennivån uppe för vattenintaget? 

- Vilka möjligheter finns att överlåta dammen till Björkdalsgruvan? 

- Finns andra objekt som kan påverkas av en sänkt nivå? 


