
Institutionen för naturgeografi

Dammbrottsberäkningar

Känslighetsanalys av ingående parametrar

Frida Torén

Examensarbete avancerad nivå
Naturgeografi och kvartärgeologi, 30 hp

NKA 117
2015



 
 
 
 
 

 

 

 
 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Förord 
 
 
Denna uppsats utgör Frida Toréns examensarbete i Naturgeografi och kvartärgeologi på 
avancerad nivå vid Institutionen för naturgeografi, Stockholms universitet. Examensarbetet 
omfattar 30 högskolepoäng (ca 20 veckors heltidsstudier). 
 
Handledare har varit Jerker Jarsjö, Institutionen för naturgeografi, Stockholms universitet. 
Extern handledare har varit Stina Åstrand, WSP. Examinator för examensarbetet har varit 
Andrew Frampton, Institutionen för naturgeografi, Stockholms universitet. 
 
Författaren är ensam ansvarig för uppsatsens innehåll. 
 
 
Stockholm, den 15 juni 2015 
 

 
 
Steffen Holzkämper 
Studierektor 



 
 



1 
 

Sammanfattning 
 
Dammbrottsberäkningar har stor betydelse i dagens samhälle, eftersom de utförs för att kunna 
förutspå vad som sker då en damm går till brott. Detta ger bland annat underlag till att kunna ha 
en så bra beredskap som möjligt. Många undersökningar har tidigare gjorts i syfte att förstå hur 
dammbrottsprocessen ser ut samt att bestämma rimliga värden för parametrar som används. 
Flertalet parametrar är dock fortfarande väldigt osäkra och beror på er rad olika faktorer. Olika 
värden antas ofta vid olika dammbrottsberäkningar. För att undersöka vilken betydelse de olika 
parametrarana kan ha för resultatet av dammbrottsberäkningar utfördes i detta arbete en 
känslighetsanalys på ett antal parametrar. Parametrarna som undersökts är 
dammbrottssektionens utseende, beskrivning av magasinets volym, storlek samt utseende, ett 
klimatpåverkat flöde samt dammens kornstorlek. Detta gjordes genom att variera parametrarna 
i de redan uppbyggda endimensionella modellerna i MIKE 11 för Ångerman- samt Umeälven. 
Resultatet visade att utseendet på dammbrottsbräschen har stor betydelse för konsekvenser i 
nedströms belägna områden. Höjden på dammbrottsbräschen har större betydelse än bredden 
men är också mer säker. Magasinsets utseende samt storlek får betydelse för resultatet. Ett 
förändrat flöde till följd av de klimatförändringar vi har att vänta påverkar även det resultatet. En 
parameter som dock inte ger några uppenbara skillnader då den varieras är dammens 
kornstorlek.  
 

Abstract 
 
Dam break calculations have an important role in today’s society. The calculations are done to be 
able to predict the consequences of a dam break and thereby increase the safety. Several earlier 
investigations have been done with the aim to understand the dam break process and determine 
values of the different parameters used in the calculations. Still several of these parameters are 
very uncertain and depend on numerous factors. Different values of the parameter are often used 
in the dam break calculations. To investigate what significance the different parameters have on 
the result of the dam break calculations are a sensitivity analysis was performed considering a 
number of parameters. The investigated parameters are; the dam breach dimensions, the size, 
shape and accuracy in the description of the reservoir, a climate impacted flow in the river and 
also the grain size. The analysis was performed through varying of the parameters in an already 
built up one dimensional model in MIKE 11 for the rivers of Ume and Ångermanälven in Sweden. 
The results show that the dimensions of the dam breach have a large impact on downstream areas. 
The height has a larger impact than the width but is also more certain. The appearance and size 
of the reservoir also have great impact on the result. A change in the flow due to climate change 
will also affect the water levels downstream. The grain size however gives no visible change in the 
results when varied.  
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2 Ordlista 
 
Avbördning- Ett mått på hur mycket vatten som per tidsenhet passerar genom en tvärsektion 
av ett vattendrag. Oftast används detta begrepp i dammar där avbördning definierar hur mycket 
vatten som släpps ut ur utskoven.  
Breach (brott) -modell- en fysiskt baserad matematisk modell som förutspår 
flödeshydrografen vid dammbrott i jorddammar.  
Bräsch- dammbrottsöppningen (det hål som blir i dammen vid ett brott). 
Dimensionerande vattenstånd- Det hösta magasinsvattenstånd som uppkommer vid 
dimensioneringsberäkningen i enighet med riktlinjer för bestämning av dimensionerande flöden 
för dammanläggningar. 
Dammbrott- En damm som raseras och går till brott även kallat dammhaveri. 
Dämningsgräns- Den högsta nivå till vilken vattnet i en sjö eller vattendrag får dämmas, alltså 
får inte denna nivå överstigas i reglerade magasin.  
Flodvåg- Den vattenståndshöjning som fortplantar sig nedåt i älven, orsakad av t.ex. ett 
dammbrott. 
Fyllningsdamm- En dammbyggnad som i huvudsak består av packad jord och sten. De brukar 
delas in i två olika typer: jorddammar och stenfyllningsdammar.  
FERC- Federal Energy Regulatory Commission.  
Grid- Ett rutnät där varje ruta har samma egenskaper.  
Konsekvensklass- Alla dammar i Sverige som kan få betydande konsekvenser för samhälle 
klassificeras utifrån ett system för att på så sätt kunna upprätthålla rätt säkerhet för dammen 
Magasinsvolym- Den mängd vatten som finns tillgängligt i magasinet.  
Mannings tal- Hydraulisk råhet som beskriver friktionsförluster på vattendragets botten. 
NWS- National Weather Service 
QNormal - Flödena motsvarar normala produktionsförhållanden i älven. Vattenstånden längs 
älven är normala. 
Q100- Flödena i älven motsvarar beräknade 100-årsflöden, vilket i många fall är i nivå med vad 
som hittills uppmätts. Översvämningar inträffar på sina ställen längs älven. 
Qklass I-Flödena i älven motsvarar beräknade klass I-flöden (uppskattad återkomsttid på över 
10 000 år). Dessa flöden är avsevärt högre än vad som hittills har uppmätts och leder till 
omfattande översvämningar längs stora delar av älven. 
Primärdammbrott- Det dammbrott som initierar flodvågen. 
Sekundärdammbrott- Ett dammbrott på en damm som är en följd av den översvämning som 
följer av en annan damm uppströms, dominoeffekt av ett första dammbrott. 
Shallow-water modell- Den enklaste uppsättning av ekvationer som kan beskriva horisontell 
rörelse i atmosfär och vatten. Ekvationen beskriver utvecklingen av en okomprimerbar vätska 
med avseende på gravitations- och rotationsacceleration (Randall, 2006).  
Spärrdamm-Damm utan utskov, ingenting kan avbördas endast där för att skapa ett magasin 
Superkritisk- Superkritiskt flöde innebär att vatten strömmar i nedströms riktning. 
Sänkningsgräns- Den gräns i magasinet som ej får understigas under året. Denna samt 
dämningsgränsen bestäms av vattendomen för varje magasin.  
Tätkärna-Den del i mitten av fyllningsdammen som är uppbyggd av material som ska stå emot 
flöden. 
USACE- United States Army Corps of Engineers. 
Älvsystem-Hela älven inklusive alla förgreningar. 
Överdämmning-Då vattennivåerna i magasinet stiger över dämningsgränsen.  
Överströmning- Då vattennivån går över dammkrön och börjar strömma över dammen.  
 
 
 
 
  

http://www.babylon.com/definition/dammbyggnad/?uil=English&uris=!!EMWNS64ZG6&tid=Definition
http://www.babylon.com/definition/jord/?uil=English&uris=!!EMWNS64ZG6&tid=Definition
http://www.babylon.com/definition/sten/?uil=English&uris=!!EMWNS64ZG6&tid=Definition
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3 Inledning 
 
I Sverige finns det ca 10 000 dammar varav ungefär 190 är vattenkraftsdammar. Av Sveriges 
totala energiproduktion svarar vattenkraften för cirka 45 %, vilket gör den till den största källan 
av förnyelsebar energi (E.ON, 2014). 
 
Dammar innebär dock en säkerhetsrisk för samhället och miljön då de vid brott kan ge upphov 
till betydande skador. Många av dammarna har tillhörande magasin som innehåller stora 
mängder vatten. Utvecklingen av ett dammbrott sker ofta utan förvarning och under en väldigt 
kort tidsperiod. Detta innebär att magasinet kan tömmas på bara några få minuter, vilket kan 
medföra stor förödelse (Baithon, 2010). Det är därför av stor vikt att veta vad effekterna av ett 
dammbrott kommer att bli för nedströms belägna områden, för att kunna ha en så bra beredskap 
som möjligt. 
 
Tidigare i historien har ett antal dammbrott som fått allvarliga konsekvenser skett. Mellan år 1900 
till 1970 har internationellt sett 77 brott i fyllningsdammar inträffat. I Kina skedde mellan 1989-
2006 575 brott i mindre dammar (Cleary m.fl., 2014). Konsekvenserna av dessa brott har varit 
varierande och orsakerna har varit många. De mest förödande dammbrotten har tagit 
människoliv och fått allvarliga konsekvenser för miljön (Pektas & Erdik, 2014; Berg & Linder, 
2013; Coleman m.fl., 2002). Cirka 41 % av dammbrotten berodde på höga flöden, medan 44 % av 
läckage i dammkroppen (Nilsson, 2010).  
 
Runt om i världen har dammbrottsberäkningar gjorts med hjälp av olika modeller, simuleringar 
och antaganden. I en dammbrottsberäkning simuleras ett brott i en damm och därefter kan 
flodvågens utbredning följas nedströms. Det finns många syften med att göra 
dammbrottsberäkningar. Ett är att förutspå vad som sker nedströms då en damm havererar. Ett 
annat är att förstå hur ett brott går till och hur förloppet ser ut. Dammbrottsberäkningar används 
ofta som underlag i beredskapsplaneringsunderlag för att möjliggöra att liv kan räddas vid ett 
dammhaveri.  
 
Utvärdering av översvämningar vid dammbrott beror av ett flertal element; sättet dammen går 
till brott på, dammbrottsparametrar, hydrologiska förhållanden, som associeras med brottets 
händelseförlopp samt kartläggning av efterföljande flödeshydrograf (Gee, 2008). För att få en bra 
bedömning av konsekvenserna är viktigt att dessa element utförs och bedöms på ett så korrekt 
sätt som möjligt. Av de undersökningar som tidigare gjorts påvisas det i många fall att 
osäkerheterna är stora och valet av modell, metod och parametervärden påverkar resultaten 
(Gee, 2008; Seda-Sanabria m.fl., 2014; Peterson, 2011; Wahl, 2003;). Det är dessutom i många fall 
svårt att hitta generella mönster i undersökningar (Brufau & Garcia-Navarro, 2000; Fennema m.fl., 
1987)  
 
Det maximala utflödet ur dammbrottsbräschen samt dammbrottsbräschens utveckling har 
undersökts av ett flertal författare (Chinnarasri m.fl., 2004; Pektas & Erdik, 2014; Cleary m.fl., 
2014; Bellos m.fl., 1992; Tsakiris & Spiliotis, 2013). Flödet har visat sig bero på ett antal 
parametrar såsom formen och storlek på magasinet, fyllningsmaterialet och konstruktionen, 
dammens geometri, placering av tätkärnan, metod för konstruktion samt tillrinningen 
(Chinnarasri m.fl., 2004; Tsakiris & Spiliotis, 2013). Dammbrottsbräschens storlek är den 
parameter som har visats främst påverka flödet ut ur dammbrottsbräschen (Chinnarasri m.fl., 
2004). Dammbrottsbräschens utveckling styr hur snabbt dammbrottet sker och vilken mängd 
vatten som frisläpps från magasinet och kommer därmed direkt att påverka flödesförloppet samt 
tiden för flodvågen (Gee, 2008). Detta innebär att uppskattningar och beräkningar av bräschens 
utveckling kan bli avgörande för översvämningsuppskattningarna (Berg & Linder, 2013; Gee, 
2008; Razad m.fl., 2013). Vart brottet går, samt storlek och utveckling av dammbrottsbräschen är 
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svåra faktorer att förutse och är därmed väldigt osäkra (Gee, 2008, Wahl, 2003; Tsakiris & 
Spiliotis, 2013; Coleman m.fl., 2002).  

Många empiriska modeller har tagits fram för att bestämma storleken på den begränsande 
sektionen vid brott, men även maximalt flöde, frisläppt volym samt tiden för dammbrottets 
utveckling (Wahl, 2003). Dessa modeller grundar sig på verkliga observationer. Målet med den 
empiriska modellen är att genom samband kunna beskriva verkligheten på ett så trovärdigt och 
sant sätt som möjligt. Det finns ett flertal empiriska modeller som har tagits fram genom analys 
av tidigare dammbrott och relationer, så kallade regressionsanalyser. Flera beskriver bräschens 
utveckling och geometri, exempelvis MacDonald & Langridge – Monopolis (1984), USBR (1988), 
Von Thun och Gillette (1990) och Froehlich (1995a, 1995b, 2008) (State of Colorado m.fl., 2010; 
Wahl, 2003). Dessa bygger på olika samband, exempelvis grundar sig MacDonald & Langridge-
Monopolis metoden (1984) på magasinsvolym och vattennivå i magasinet för att bestämma bland 
annat frisläppt volym, tid för bräschens utveckling och maximalt flöde. Froehlich (2008) metod 
beror på magasinsvolymen, höjd på dammen och en antagen lutning på bräschen (State of 
Colorado m.fl.,, 2010; Berg & Linder, 2013). Froehlich har även visat att en ökande magasinsvolym 
kan kopplas till en längre deformationstid (Chinnarasri m.fl., 2004). De tidigare uppräknade 
modellerna har visat sig passa olika bra till olika stora magasin och dammar (Wahl, 2003; State of 
Colorado m.fl., 2010; Coleman m.fl., 2002). 

Empiriska modeller är dock svåra att använda om en längre älvsträcka eller större älvsystem 
behöver analyseras, om dammbrottsöppningens geometri blir mera komplicerad eller om 
fallförluster blir stora. Då måste istället en hydraulisk modell användas (Jewert, m.fl., 2015). Flera 
undersökningar har tidigare gjorts med hjälp av hydrauliska modeller. Exempelvis har det 
maximala flödet relateras till dammens höjd samt magasinsvolym genom undersökningar av 
Singh & Snorrason. Detta samband togs fram genom att undersöka åtta simulerade dammbrott i 
modellerna DAMBRK och HEC-1 (Pektas & Erdik, 2014). Pektas & Erdik (2014) fann därefter 
genom känslighetsanalys att höjden på dammen har större påverkan på det maximala flödet än 
vad magasinsvolymen har. Experiment där uppströms vattennivå, nedströms vattennivå, lutning 
på vattendraget, friktion längs botten och sidor samt geometrin på vattendraget har genomförts 
och analyserats (Bellos m.fl., 1992). Som förväntat visade analysen att vågen färdas fortare ju 
högre uppströmshöjden är Vågen blir också mer långvarig eftersom att vattenmängden är större. 
Hastigheten ökar också ju större lutning älvsystemet har.  

Då en mindre kornstorlek hos dammen simuleras visar Chinnarasri m.fl. (2004) att tiden för 
dammbrottsbräschen utveckling förlängs. Dock ökar det maximala flödet ut ur 
dammbrottsbräschen. Schmocker m.fl. (2014) visade att fördelning av kornstorleken i 
invallningsdammar spelar mindre roll för den övergripande dammbrottsprocessen. Detta 
undersöktes genom att i laboratorium undersöka småskaliga homogena invallningsdammar.  
 
Klimatförändringar ökar osäkerheten i dammbrottsberäkningar eftersom tillrinningen i 
vattendragen blir mer svårbedömd i framtiden. Klimatförändringar kan även komma att öka 
risken för höga nivåer i magasinen och därmed öka risken för dammbrott till följd av 
överströmning i framtiden (Javadi & Mahdi, 2014). De dammbrottsberäkningar som gjorts fram 
tills nu i Sverige tar ej hänsyn till förändrade flöden till följd av klimatförändringar. Förändringen 
av översvämningsrisker kan kopplas till de klimatförändringar som antropogena utsläpp av 
växthusgaser orsakat (Milly m.fl., 2002). Det är främst i de områdena där temperaturerna kommer 
att öka till över fryspunkten som vattennivåerna kan öka uppströms dammar. Detta beror på en 
ökning i frekvens av tö- och fryscykeln (Javadi & Mahdi, 2014). 
 
I juli 2014 trädde en ny lagstiftning i kraft gällande klassificering av dammar i Sverige. Den nya 
lagstiftningen syftar till att öka dammsäkerheten i Sverige genom att inkludera fler typer av 
dammar samt skärpa tillsynen (Svenska kraftnät 2014; Jönsson, 2014). Enligt förordning 
2014:114 i miljöbalken ska en damm klassificeras utifrån om den vid ett dammbrott kan medföra 
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förlust av människoliv, förstörelse av områden som är av riksintresse för kulturmiljövården, 
störning i elförsörjningen, förstörelse av infrastruktur, förstörelse av eller störning i 
samhällsviktig verksamhet, miljöskada, eller ekonomisk skada. Alla befintliga dammar ska 
klassificeras under tidsperioden 2015-2017 (Svenska kraftnät, 2014). Det innebär att redan 
utförda dammbrottsberäkningar kommer gås igenom och granskas och många nya beräkningar 
kommer att utföras under de kommande åren. Detta på grund av att dammbrottsberäkningar ofta 
ligger till grund för konsekvensklassningar. Det finns därför ett behov av att se över metodik och 
erfarenheter bland annat för att kunna bedöma osäkerheter i de underlag som tas fram. 

I Sverige har det under åren 2006-2015 tagits fram underlag för samordnad beredskapsplanering 
för dammbrott i de 10 största vattenkraftsälvarna. Till dessa beräkningar har den hydrauliska 
modellen MIKE 11 använts med en erosionsbaserad metod för fyllningsdammar.  

Under våren 2015 har ett Energiforskprojekt (Jewert, m.fl., 2015) utförts med syfte att göra en 
sammanställning av tidigare dammbrottsberäkningar som gjorts i Sverige samt sätta upp ett 
ramverk för hur beräkningarna ska göras. Det framkom att olika antaganden gjorts och 
varierande parametervärden har använts för dammbrottsberäkningar i de olika älvarna i Sverige.  

Då flertalet författare påvisar osäkerheten i många av de parametrar som undersökts samt att det 
framkommit att skillnader i dammbrottsberäkningarna gjorts, utreds här vilka parametrar som 
har störst betydelse för beräkningarna. Det utreds även vilken påverkan på resultaten i de 
undersökta älvarna får utifrån de osäkerheter som finns i parametrarna. Då klimatpåverkan 
antagligen kommer leda till en förändring i den hydrologiska cykeln är detta också en viktig 
aspekt att undersöka då inte detta inte tagits hänsyn till i de tidigare dammbrottsberäkningarna i 
Sverige. Tidigare har inga undersökningar gjorts där resultat för varierande parametrar 
utvärderas för hela älvsträckor och för verkliga dammar i Sverige. Projekt inom dammsäkerhet 
(Jewert m.fl., 2015) samt tidigare undersökningar ligger till grund för valet samt intervallen av 
parametrarna som här undersöks.  

 

3.1 Syfte 
 
Syftet med detta arbete är att göra en känslighetsanalys av flera parametrar som använts i 
dammbrottsberäkningar för att på så sätt kunna bedöma osäkerhetsintervallet samt vilka 
parametrar som har stor inverkan på beräkningarna. Dammbrottssektionens utseende, 
magasinsvolymens beskrivning, variation i tillrinning utifrån klimatpåverkan samt kornstorlek 
varieras och utvärderas. Syftet är att undersöka hur mycket en parameter kan påverka 
uppskattade konsekvenser nedströms när den varieras inom sitt osäkerhetsintervall. Genom att 
variera parametrarna kan det bedömas hur dessa påverkar beräknat flöde, vattennivå och 
vattenutbredning nedströms. Resultatet av detta arbete ska användas för att öka förståelsen för 
betydelsen av osäkerheter i antaganden och underlagsdata. Detta förväntas leda till att man kan 
avgöra vilka av parametrarna som är mer viktiga samt mindre viktiga att beskriva med hög 
noggrannhet.  
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4 Metod 
4.1 Val av parametrar  

 
I Energiforskrapporten (Jewert m.fl., 2015) framkom det att olika konsultbolag har använt 
varierande värden för ett antal parametrar vid beräkning av dammbrott i de olika älvarna som 
tidigare karterats. Den undersökningen ligger till grund för den analys som gjordes här. Valen av 
både anläggningar och parametrar gjordes i samråd med Vattenregleringsföretagen (VRF). De 
parametrar som valdes var främst de där olika värden antagits i tidigare beräkningar, för att 
analysera om de kan ha påverkat resultaten. Flödet som här varierats har varit samma i de tidigare 
beräkningarna men analyserades då detta kan komma att ändras i framtiden med 
klimatförändringar. Detta gjordes för att se hur mycket en variation påverkar resultatet och om 
nya beräkningar kommer behöva göras om tillrinningen förändras.  
 
För varje anläggning studerades en rad olika fall, först varierades enbart en parameter men i vissa 
fall även två för att se hur stor skillnaden blir i extrema fall. Ett mål i undersökningen var att hitta 
gränser för parametrar då sekundärdammbrott undviks, ett annat att förstå hur modellen 
reagerar på ändringar. Det huvudsakliga målet var att undersöka hur en variation, oftast ett mer 
verklighetstroget fall påverkar konsekvenserna nedströms. Scenarierna jämförs med de 
beräkningar som gjorts i beredskapsplaneringsprojekten och benämns för grundscenariot.   
 
De parametrar som valdes att fokusera på i denna analys är: 

x Den begränsande sektionen vid dammbrott 
x Noggrannheten vid beskrivning av magasinsvolym samt dess storlek och utseende 
x Betydelsen av tillrinngens storlek utifrån klimatpåverkan 
x Korndiameter och startnivå för dammbrottsbräschen 

För en mer ingående beskrivning av respektive parameter, se avsnitt 4.5 
 
Vissa parametrar är relativt säkra, exempelvis magasinsvolym. I detta fall kommer det att 
undersökas hur viktigt det är att vara noggrann i den angivelsen. Detta undersöks eftersom 
processen är tidskrävande och i många fall inte utförts på en så detaljerad nivå i tidigare 
beräkningar. För de parametrar som är mer osäkra hittades rimliga värden genom diskussion 
med VRF samt analys av litteratur och empiriska formler. Exempel på detta är hur stor 
dammbrottsöppningen förväntas bli vid ett brott eller hur mycket tillrinningen kan tänkas öka i 
framtiden. För exempelvis kornstorleken testades flera olika fall utifrån vad som var möjligt och 
inte, detta gjordes inte utifrån någon specifik teori.  
 
I så stor utsträckning som möjligt eftersträvas det att analysera anläggningarna med liknande 
scenarier så att jämförelse är möjligt. Dock är det av större vikt att scenarierna är rimliga och 
möjliga i verkligheten än att de är likadana för de olika anläggningarna.  

4.2 Val av anläggningar 
 
De anläggningar som valdes är ifrån Vattenregleringsföretagens (VRF) dammar i Ångerman- och 
Umeälven. Detta eftersom att det är där mest handledning och kunskap finns att tillgå samt 
dammbrottsberäkningsmodeller från konsultbolaget WSP finns lättillgängliga.  Målet var att välja 
anläggningar så en variation uppnås när det gäller magasinsvolym, placering i älven och typ av 
älvsystem.   
 
I samråd med VRF valdes Fabmeloukte till pilotanläggning. Enligt tidigare 
beredskapsplaneringsberäkningar är det Fabmeloukte tillsammans med Hällby som ger störst 
vattennivåhöjningar och konsekvenser nedströms i Ångermanälven. Detta innebär att den är av 
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speciellt intresse för undersökningen. Det är även en av de dammar i Ångermanälven som ger flest 
sekundärdammbrott och därmed stora konsekvenser nedströms. Fabmeloukte syns längst upp i 
Ångermanälven i figur 1.  
 
Vidare analyserades Hoting (fig. 1) och Storuman (fig. 2) på liknande sätt. Storuman valdes för att 
det råder mycket osäkerheter runt denna anläggning. Dock analyseras inte alla parametrar här då 
arbetet måste begränsas. De parametrar som i de tidigare anläggningarna ansetts som mest 
intressanta samt svårbedömda analyserades. Anläggningarna representerar olika typer av 
magasin och dammar vilket är intressant då en jämförelse gjordes för undersöka om olika 
parametrar har olika stor betydelse vid olika typer av anläggningar. För Fabmeloukte som valdes 
till pilotanläggning testades många fall, dels för att se hur modellen reagerade och vilka slutsatser 
som kunde dras från det. Därefter valdes ett antal fall ut och studerades mer ingående. För Hoting 
var planen lite mer konkret då vissa fall kunde uteslutas från tidigare undersökning. Hoting är 
dessutom en mycket mindre anläggning där exempelvis dammbrottsektionen inte går att variera 
på samma sätt.  
 

 
Figur 1.  Karta över älvsystemet Ångermanälven. Fabmeloukte (längst upp i kartan) och Hotings (i mitten av 
kartan) är inringade och deras placering i älvsystemet syns här. Alla nedströms dammar (röda punkter) där 
resultaten analyseras visas också i kartan. Tätorter visas som gula fyrkanter. (Lodin & McConnachie, 2015a). 
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Figur 2. Karta över Umeälven. Storumans placering (markeras av en röd ring) i älvsystemet samt alla 
nedströms dammar (röda punkter) där resultaten analyseras. Tätorter visas som gula fyrkanter. (Lodin & 
McConnachie, 2015b). 

4.3 Känslighetsanalys 
 
Syftet med känslighetsanalysen att undersöka hur olika värden på ingångsparametrarna påverkar 
resultatet i modellen. Vilka resultat som utvärderades förklaras i avsnitt 4.3.1, utvärdering av 
resultat. Nedan förklaras varför det är viktigt att uppskatta de osäkerheter som resultaten 
innehåller samt vart de kommer ifrån.  
 
Syftet med en osäkerhetsanalys är att visa effekten av de fel och osäkerheter som gömmer sig i 
antingen ingångsvärdena till modellen, de kalibrerade utdataparametrarna eller det förväntade 
modellresultatet (Eslamian, 2014). Det finns många källor till osäkerhet; modellen i sig, 
uppbyggnad, data och de parametervärden som används som ingångsvärlden men även för att 
kalibrera modellen (Hingray m. fl., 2014). Det är viktigt att modellen som används lämpar sig till 
området och syftet med modelleringen (Beven, 2012). I denna undersökning analyseras endast 
osäkerheten i parametervärdena.  
 
För riskbedömningsmodeller är osäkerheten i ingångsparametrarna fortplantad genom hela 
modellen och leder till osäkerhet i utdatat (Liu & Homma, 2008).  Det finns många olika metoder 
för att göra en osäkerhetsanalys. Det som är viktigast när man väljer vilket sätt man vill undersöka 
och presentera sin analys är att resultatet blir tydligt och speglar analysen.  
 
En känslighetsanalys används för att hitta eller visa på om en parameter har stor eller liten 
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inverkan på modellen men även om parametrar beror av varandra (Hingray m. fl., 2014; Pektas & 
Erdik, 2014). För varje punkt i det betraktade området jämförs variationen på värdena på den 
specifika funktionen med variationen på hela modellresultatet.  En känslighetsanalys S men 
avseende på X kan beskrivas enligt ekvationen nedan. Där X och P är modellens utdata- respektive 
indataparametrar (Eslamian, 2014).   
 

   (Eq. 1) 

 
Känslighetsparametern reflekterar relationen mellan in och utdataresultatet utifrån ett 
förutbestämt referensvärde.  Den bidragande variationen av utdata från ingångsvärdena är en 
funktion av osäkerheten i ingångsvärdena men också känsligheten av utdatat för ett specifikt 
ingångsvärde (Mishra, 2009; Beven, 2012).  

4.3.1 Utvärdering av resultat 
 
De resultat som främst utvärderas i de olika fallen var hur vattennivån, flödet, antalet 
sekundärdammbrott samt den frisläppta volymen ändras nedströms jämfört mellan de olika 
scenarierna och grundfallet. Vattennivå och flöden är de maximala som uppkommer i den valda 
tvärsektionen under hela simuleringsperioden. Den frisläppta volymen definieras som skillnaden 
mellan den minimala och maximala volymen i olika tidpunkter i varje tvärsektion uppströms fram 
till dammen. Detta är en viktig parameter för att se hur stora vattenmängder som frigörs vid varje 
damm. Sekundärdammbrotten kan beskrivas som en samlad parameter som påverkas av både 
vattennivå, flöde och frisläppt volym och som väl beskriver konsekvenserna av ett brott. 
 
Då det tidigt i projektet framkom att förändringar av flöden och vattennivåer inte enbart sker 
direkt nedströms dammen där brott ansatts. Det valdes därför här att analysera vattennivå och 
flöde precis uppströms alla nedströms dammar. Detta gjordes för att följa hur en förändring 
fortplantar sig hela vägen ner till havet. Att punkterna precis uppströms dammarna valdes är av 
anledningen att det där kan jämföras och analyseras marginalerna för om en damm går till brott 
eller ej. Detta gjordes genom att jämföra dammkrönsnivå med vattennivå, även uppkommet flöde 
och dammens avbördningskapacitet är möjligt att jämföra här. För närmare förklaring av detta se 
avsnitt 4.2.2, tillvägagångssätt och antaganden. Resultaten utvärderades i den tvärsektion som är 
närmast uppströms dammen valdes för alla dammar nedströms primärdammen. 

4.4 Hydraulisk modellering  

4.4.1 MIKE 11 
 
Simuleringar av flöden vid dammbrott beräknas här med programmet MIKE 11. Det är en 
endimensionell hydraulisk modell där flöde, vattenkvalité och sedimenttransport kan simuleras i 
flodmynningar, floder, bevattningssystem, kanaler och andra vattenkroppar (DHI, 2008). MIKE 
11 löser vertikalt integrerade ekvationer för bevarande av kontinuitet (bevarande av massa) och 
moment (Newtons andra lag)(DHI, 2008; Mujumdar, 2001). Saint Venant ekvationen löses i varje 
tvärsektion som läggs in i modellen. Ekvationen är en endimensionell förenkling av den 
tvådimensionella ”shallow water” ekvationen. Vilket innebär att flödet beräknas endast som en 
funktion av tid (Mujumdar, 2001).   Konstruktioner såsom broar och dammar läggs in i modellen 
för att få ett mer korrekt flöde. Till grund för modellen ligger terrängmodell, ritningar för dammar 
och broar samt uppgifter om avbördningskapacitet och utskovsdimensioner. Modellen byggs upp 
av ett antal tvärsektioner som representerar geometrin av vattendraget samt omkringliggande 
områden. Där förändringen i vattendraget är som störst behövs flest tvärsektioner för att kunna 
fånga fler detaljer. Utgångspunkten för beräkningarna har varit modellen som WSP byggt upp 
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inför beredskapsplaneringsuppdraget i Ångermanälven, det vill säga, ingen ny modell byggdes 
upp i detta examensarbete.  

4.4.2 Tillvägagångssätt och antaganden 
 
Modellen är uppsatt av konsultbolaget WSP i programmet MIKE 11 och resultaten utifrån de 
simuleringar används som grundscenario. Modellen har satts upp för tidigare 
beredskapsplaneringsprojekt där dammbrottsberäkningar gjorts och konsekvenser utretts. Hela 
älvfåran är dragen som en branch som kopplas samman med biflöden som ansluter längs fåran. I 
modellen läggs även alla dammar samt broar in för att få en mer korrekt beskrivning. I 
tvärsektionerna beskrivs bottennivå samt bredd och utseende av fåran.  Ett flöde samt randvillkor 
specificeras i modellen och en simulering kan köras med eller utan att dammbrott ansätts. 
Simulering har för grundmodellen gjorts vid tre olika flöden; QNormal, Q100 samt QKlass I. 
Därefter har en simulering gjorts för varje damm som valdes gå till brott. Utifrån denna resultatfil 
kan man utläsa vattennivåer, flöden, volymer samt mycket mer vid varje tvärsektion nedströms. 
 
Brottet ansätts efter ett visst antal timmar som är förutbestämt. För dammbrott vid normala 
förhållanden enligt scenario ”QNormal”, antas det bero på inre erosion, läckage eller liknande, 
genom den dammdel som berörs. Detsamma gäller för Q100. För dammbrott som inträffar i 
samband med flöden motsvarande scenario ”QKlass I” antas brottet bero på överströmning, eller 
om dammen inte överströmmas, inre erosion, läckage eller liknande. För alla tre flödesscenarier 
antas brottet gå i den dammdel där konsekvenserna blir som störst. Detta är olika i varje damm 
och en bedömning har gjorts från damm till damm. Genom att bestämma vid vilken vattennivå 
varje nedströms damm förväntas gå till brott vid, kan förloppet simuleras och 
sekundärdammbrott kan utvärderas. I denna undersökning ansättes alla nedströms dammar (ej 
betongdammar) gå till brott då vattennivån når dammkrön, vilket förväntas ge de största 
konsekvenserna. Ett brott ansätts i en damm i vilken man vill undersöka konsekvenser av, i denna 
undersökning dammarna Fabmeloukte, Hoting och Storuman. Dammarna har ofta olika 
dammdelar och det är inte alltid samma dammdel som går till brott vid primär- och 
sekundärdammbrott. 
 
Flera antaganden och begränsningar finns i modellen, dels för att modellen inte klarar av vissa 
antaganden men också för att förenkla modellen och beräkningarna. I vissa fall är inte heller all 
data tillgänglig. De antaganden och begränsningar som gjorts i denna modell (Jewert,  m.fl., 2015; 
Portin, 2015a; DHI, 2012; Björkman, 2014): 
 

x Lutningen på botten är liten  
x Vattnet är homogent och okomprimerbart 
x Den vertikala accelerationen kan bortses från eftersom att våglängderna antas vara 

längre än vattendjupet, vilket medför att flödet kan betraktas vara parallellt med botten.  
x Då dammar går till brott kommer troligtvis mark nedströms erodera bort vilket ej tas 

hänsyn till i modellen. Alla beräkningar är därmed baserade på befintlig marknivå. 
x Drivgods (exempelvis träd, bryggor, jord, båtar mm) tas det ingen hänsyn till i 

simuleringen. Beräkningarna bygger på att vattnet är rent.   
x Vid höga flöden står alla brostöd och pelare kvar men brobanor och balkar utgör ej hinder 

för vattnets väg i beräkningarna. 
x Vågor samt snedställning av vattenytan i magasinen på grund av vind tas ej med i 

beräkningarna. 

4.5 Parametrar  

4.5.1 Dammbrottsbräsch 
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Det finns två olika sätt att beräkna dammbrott i MIKE 11 det första och vanligaste (Jewert m.fl., 
2015) görs genom att anta att vatten strömmar över krönet och på så sätt orsaka dammbrott (DHI, 
2012). Det andra sättet innebär ett antagande om inre erosion och rör sätts då in i modellen 
(piping) där erosionen startar och därefter orsakar brott. Av de verkliga dammbrott som skett är 
överströmning vanligast (Cleary m.fl., 2014). Det är också den metod som används i detta arbete 
för att initiera brott. 
 
Beräkningarna i programmet bestämmer först flödes resistans genom att bestämma totala 
dimensionslösa skjuvspänningen som är baserad på Engelunds formel (DHI, 2012). Denna 
jämförs sen med den kritiska skjuvspänningen, är den kritiska mindre än den beräknade 
skjuvspänningen kan sedimenttransporten genom dammbrottsbräschen beräknas. Hastigheten 
för sedimenttransport beräknas från Engelund-Hansen formeln:  

3)1( gds

qt
�

 )  (Eq. 2) 

 
Där ) = rate av sedimenttransport, qt = total sedimenttransport per breddenhet, s = specifik 
gravitation, g = gravitationsacceleration, d = korndiameter.  
 
Därefter genom att veta upp och nedströms lutning på dammen kan längden på bräschen 
beräknas. För att beräkna ändring i bräschen nivå per tidsenhet kan sedimentkontinuitet 
ekvationen användas. De parametrar som behöver vara kända är: nivån för bräschen, hastigheten 
för sedimenttransporten, porositeten av sedimentet, bräschens längd samt tiden (DHI, 2012).  
 
Flödet genom dammbrottsbräschens öppning beräknas genom följande formel i MIKE11: 

 
> @2)()()()( bbslopebbweirsv hhhhgSchhhhgbckcQ �����   (Eq. 3) 

 
b = bredden på bräschen vid botten, h = uppströms vattennivå i magasinet, hb = nivå för bräschens 
botten, S=lutning på bräschen, cweir =fördämningskoefficient för horisontell del (=0,546430), cslope 
= fördämningskoefficient för lutande del (=0,431856), cv = korrektionskoefficient för 
energiförluster, ks = korrektionskoefficient på grund av nedsänkning.  
 
Det är flödet tillsammans med sedimenttransporten genom dammbrottsbräschen som gör det 
möjligt att initiera brottet.  
 
Bräschen kan sättas igång med en rad olika tillvägagångssätt. Tid kan väljas i form av ett historiskt 
datum och tid, antal timmar efter startad simulering eller vid specifik magasinsnivå. Vid 
simuleringarna i denna undersökning valdes primärdammen att gå till brott en viss tid efter 
startad simulering. Varje nedströms damm definieras om den kommer gå till brott och i så fall vid 
vilken magasinsnivå detta kommer ske. Magasinsnivån bestäms så att den motsvarar nivån för 
dammens krön. Detta gjordes för alla fyllningsdammar medan betongdammar endast antas 
överströmas och då ej gå till brott.  
 
För att brottet ska kunna simuleras korrekt måste en begränsande sektion bestämmas. Denna 
sektion bestäms där bräschen inte kan utvecklas längre, det kan exempelvis vara berggrunden 
eller naturlig mark som begränsar denna sektion. Sektion kan vara oregelbunden och kan 
specificeras i modellen. Efter att geometrin på bräschen (dammbrottsöppningen) specificerats 
kan flödet beräknas (fig. 3). Det vill säga att både den begränsande sektionen samt 
bräschöppningen styr storleken på öppningen vid ett brott (fig. 3). Om inte en begränsande 
sektion anges kommer dammbrottsöppningen få formen av den givna bräschöppningen som är 
trapezoidformad. De flesta som undersöker dammbrott är överens om att en trapezoidformad 
öppning är en bra approximation (Tsakiris & Spiliotis, 2013). I de flesta observerade samt 
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experimentella dammbrott som analyserats blir dammbrottsbräschen trapezoidformad 
(Chinnarasri m.fl., 2004). I analysen undersöks det hur stor betydelse för konsekvenserna 
nedströms denna dammbrottssektions utseende och storlek har. Även den trapezoidformade 
bräschöppningen varieras. Den begränsande sektionen och bräschöppningen undersöks främst 
för att det är parametrar där det framkommit att i beräkningar antagits olika djup, bredd och 
noggrannhet för de olika älvarna men även i anläggningarna.  Det är också en av de parametrarna 
som tillför störst osäkerhet i dammbrottsberäkningar (Gee, 2008; Wahl, 2003).  
 

 
Figur 3. Här syns hur den begränsande sektionen samt bräschöppningen samverkar och styr hur öppningen 
av dammbrottet ser ut efter ett brott. Både den begränsande sektionen och bräschöppningen varieras i 
undersökningen. Källa: DHI (2012).  

Tidigare undersökningar av dammbrott visar att dammbrottets bredd vanligtvis är mellan 2-5 
gånger dammens höjd (Petersson, 2011; Berg & Linder, 2013; Chinnarasri m.fl., 2004). En 
empirisk modell har skapats utifrån detta antagande där dammbrottsbredden antags vara 3,5 H, 
där H är höjden på dammen. Detta är också väldigt likt det förhållande som Bureau of Reclamation, 
(1988) (Wahl, 2003) antagit, att bredden är tre gånger dammens höjd. Cleary m.fl. (2014) uppger 
att brottets bredd oftast blir 3-4 gånger dammens höjd.  Även flera myndigheter (USACE, FERC 
samt NWS) rekommenderar att dessa förhållanden mellan dammens höjd samt bredd används 
vid dammbrottsberäkningar i jord- och stenfyllningsdammar (Gee, 2008). Dammbrottet sker 
oftast bara på en liten del av dammens hela krönlängd. Bräschen utvecklas och material eroderar 
bort tills att bredden samt dammens botten nås (Pektas & Erdik, 2014; Tsakiris & Spiliotis, 2013). 
Höjden och bredden påverkar hur stort flödet ut ur dammbrottsbräschen blir (Eq. 3).  

I denna analys undersöktes i så stor utsträckning som möjligt variationen av 
dammbrottsektionens bredd för alla undersökta anläggningar enligt den empiriska modellen  3,5

H som tagits fram av Singh & Snorrason (Petersson, 2011; Berg & Linder, 2013; Chinnarasri m.fl., 
2004). Där det föreslås att ett rimligt värde på dammbrottsöppningen är 2-5 gånger dammens 
höjd. Många andra empiriska modeller anser även de att detta intervall är rimligt för 
dammbrottsbräschen öppning.  

Var brottet starar i dammen anges också, detta beror på en rad faktorer exempelvis typ av damm, 
hur brottet går samt strukturella element i dammen. Här bör tidigare undersökningar av dammen 
tas in i beräkningarna, detta inkluderar exempelvis om det finns skador på dammen sen tidigare 
(Gee, 2008). Detta för att kunna placera vart dammbrottet startar på ett så troligt sätt som möjligt.  

4.5.2 Kornstorlek 
 
Även erosionsparametrar såsom kornstorlek i fyllningsmaterialet i dammarna specificeras i 
modellen. Kornstorleken kan variera i en damm, så beroende på vilken del av dammen som 
undersöks kan storleken skifta. Kornstorleken har betydelse för hur stor sedimenttransporten i 
dammbrottsbräschen blir (Eq. 2). Detta är också det en parameter som ansatts olika i beräkningar 
i de olika älvarna. Det undersöks om dammbrottets utveckling varierar beroende på hur stora 

�

�
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korn som ansatts i beräkningarna.  En känslighetsanalys gjordes här av hur stor betydelse 
storleken på denna parameter har samt vilka intervall som är möjliga om ett dammbrott ska 
initieras. Korndiametern är satt till 0,01 m för alla dammar i denna modell vid grundfallet. För att 
initiera brott då kornstorleken är för stor är det möjligt att sänka nivån för då 
dammbrottsbräschen startar. Detta betyder att brottet kommer starta vid en lägre nivå och på så 
sätt initieras brottet lättare.  

4.5.3 Magasinsvolym 
 
Magasinsvolymen beskrivs antingen i den högst uppströmsliggande sektionen eller genom 
tvärsektioner om dammen ligger i en älvfåra. I det första fallet beskrivs vid varje inlagd nivå med 
en tilläggsvolym. Detta görs i de magasin som ligger längst uppströms i en älv. Det kan enkelt 
beskrivas som att ett antal boxar beskriver volymen. Denna måste kalibreras med den givna 
magasinsvolymen för att få rätt volym i varje nivå. Beroende på hur många nivåer (antal boxar) 
som läggs in beskrivs magasinet mer eller mindre noggrant. Om magasinet beskrivs genom endast 
tvärsektioner bestäms volymen genom tvärsektionernas definierade bredd och djup. Ju fler 
tvärsektioner och punkter i varje tvärsektion som läggs in desto mer noggrann beskrivning av 
magasinet erhålls. Detta eftersom bottenutseendet mellan tvärsektioner interpoleras. Att 
noggrannheten blir bättre med fler tvärsektioner och punkter förutsätter att noggrann kännedom 
om bottens utseende är tillgänglig.  
 
Då kalibrering av magasinsvolymen är en tidskrävande process undersöks det hur stor skillnad 
det blir på resultatet då ett enkelt beskrivet magasin och ett väl kalibrerat magasin jämförs. Även 
formen på magasinet undersöks, om en enkel box ger liknade resultat som ett väl kalibrerat 
magasin. Ett mer extremt scenario analyseras också men då ligger hela volymen över 
grundläggningsnivån den nivå som ansatts i dammbrottsbräschen, alltså släpps hela totala 
magasinsvolymen fri vid ett brott.  Ett annat scenario där magasinsvolymen ökar utvärderas 
också.  

4.5.4  Tillrinning 
 
För simuleringarna specificeras tillrinningen längs älven samt anslutande biflöden. Detta görs i 
randvillkoren till modellen. De flödesuppgifter som har använts i den uppbyggda modellen har 
erhållits av VRF och Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut, SMHI. För de tre olika 
anläggningarna som undersöks analyseras olika flödesscenarier beroende på hur stora 
konsekvenserna blir vid ett visst flöde. För Fabmeloukte analyseras enbart ett 100-årsflöde, för 
Hoting ett 100-års- samt Klass I-flöde och för Storuman ett normal- och 100-årsflöde. För 
beskrivning av 100-års- samt Klass I-flöde, se Appendix A.1 
 
Medelvattenföringen för kraftstationerna i älven har använts som stationärt normalflöde. Även 
stationära förhållanden har antagits vid 100-årsflöden, det vill säga att tillrinningen är lika stor 
som avbördningen. Beräkningarna för högsta flödet (QKlass I) har gjort utifrån de riktlinjer som 
tagits fram för bestämning av dimensionerande flöden för respektive dammanläggning av VRF (se 
Appendix A.1.2). Ett stationärt grundflöde av storleksordningen för 100-årsflödet har antagits 
gälla i övriga älven när Klass I-sekvensen börjar uppströms respektive beräknad anläggning.  
Normal- och 100-årsflöden sätts som konstanta flöden medan Klass I-flödet läggs in som en 
hydrograf i modellen (fig. 4). En hydrograf för varje anläggning läggs in i modellen, nedan (fig. 4) 
syns hydrografen för Klass I-flödet i anläggningen Hoting.  
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Figur 4. Hydrograf för Klass I-flödet i Hoting. Grafen visar flödet i m3/s över tid i dygn. Det största flödet 
inträffar efter ca 7 dygn som syn i grafen.  

I denna undersökning varieras 100-årstillrinningen utifrån de klimatprognoser som gjorts. För 
detaljerad beskrivning av vilka undersökningar som ligger till grund för denna variation se 
Appendix A2. Detta gjordes för att kunna göra en prognos om hur konsekvenserna kommer kunna 
bli i framtiden med ett förändrat klimat men även för att se hur känslig modellen är för ett varierat 
flöde. 
 
Enligt (Andréasson m.fl., 2011a) kommer det beräknade maximala 100-årsflödet för både 
perioden 2021-2050 och 2069-2098 att öka (Appendix fig. A2). Men en sammanvägning av alla 
scenarier och modeller ger en rimlig uppskattning att den maximala tillrinningen kan tänkas öka 
med 5-35 % för ett 100-årsflöde i området för Ångerman- och Umeälven. Det minimala flödet 
väntas också minska som mest med runt 35 %. Det undersöks hur mycket en ändring på flödet 
kan påverka resultatet. En förändring av 100-årsflödet med +5 % och +35 % och -35 % undersöks 
för att få in den möjliga förändringen utifrån dessa scenarier. Tillrinningen ökas respektive 
minskas i älvfåran samt alla biflöden längs hela älvsträcken ner till Sollefteå för att undersöka 
variationen nedströms.  
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4.6 Fabmeloukte 

4.6.1  Områdesbeskrivning 
 
Fabmeloukte ligger högst upp i älvsystemet i Ångermanälven i älvgrenen Åseleälven vid norra 
delen av sjön Ransaren (se Appendix B och C samt fig. 1, 6, 7 och 8). Avrinningsområdet för 
magasinet Ransaren är 607 km2. Magasinet är relativt stort med en yta på 29,3 km3 och en volym 
på 426 Mm3 vid nivån 595,67 m (i höjdsystemet RH70). I magasinet finns två dammar, den ena är 
Fabmeloukte och den andra Ransaren. Fabmeloukte är en spärrdamm av jord som är grundlagd 
på moränberggrund. Det vill säga att dammen inte har några utskov, utan dessa ligger i 
regleringsdammen Ransaren. En jorddamm kan beskrivas som en fyllningsdamm av hårt packad 
jord (Nilsson, 2010). Dammen är 12 m hög och 740 m lång och togs i bruk år 1956.  
 
Ett tvärsnitt av dammen, mått, lutning och bredd vid dammkrön kan ses i figur 5. Går Fabmeloukte 
till brott kommer vattnet flöda ut i Vojmån (Fättjarn) som senare (ca 180 km nedströms) rinner 
ihop med Åseleälven i vilken utflödet ur Ransaren kommer ifrån (fig. 8) Anläggningen närmast 
nedströms är Vojmsjön som ligger ca 110 km nedströms (fig. 8 samt Appendix C). Avståndet till 
havsmynningen är 450 km och längs den sträckan ligger ytterligare 14 dammar. Det högsta 
uppmätta flödet (HHQ) är 225 m3/s vilket är mindre än hälften av det beräknade Klass I-flödet.  
 
 

 
Figur 5.  Sektion av fyllningsdammen, enligt ritning 724760-3.  
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Figur 6. Karta över sjön Ransaren samt dammarna Fabmeloukte och Ransarens placering.  Karta från 
www.eniro.se  Datum: 2015-02-09 

 
Figur 7. Ortografiskt foto över spärrdammen Fabmeloukte. Den röda ringen markerar dammen. Hela 
krönlängden har antagits då brottet går i grundscenariot.  
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Figur 8. Karta över översta området i Åseleälvsgrenen i Ångermanälven. Fabmeloukte ligger längst upp i 
systemet. Älven fortsätter sedan ner och mynnar ut i havet (fig. 1). Mellan dammen Ransaren och Fabmeloukte 
ligger sjön Ransaren som agerar magasin. Dammar samt orter (detaljpunkter) visas i kartan. 
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4.6.2 Parametervärden grundfall 
 
Till den begränsande sektionen har hela krönbrädden antagits som är 762 m och höjden sätts till 
0,1 m under grundläggningsnivån för jorddammen som är 585,32 m (RH70) medan krönhöjden 
är 598,82 m (RH70) vilket resulterar i en höjd på 13,5 m. Lutningen i sidled på bräschen är 0,5, 
alltså är öppningen i toppen bredare än botten. Den begränsande sektionen har antagits vid 
naturlig mark (fig. 9). Alla erosionsparametrars värden ses i tabell 1.   
 
Tabell 1. De erosionsparametrar som ansatts i grundfallet. I denna undersökning kommer endast den 
begränsande sektionen samt kornsdiametern ändras. D.v.s. övriga parametrar har samma värde i alla 
scenarier.  

 Parameter Grundfall 
 Krönnivå  598,82 m (RH70) 

Krönlängd 762 m 
Antal timmar efter start  2 h 

Dammgeometri (se fig. 5) Uppströms lutning 2 
Nedströms lutning 2 
Bredd på toppen 4 m 

Materialegenskaper Korndiameter 0,01 m 
Specifik gravitation 2,7 
Porositet 0,3 
Skjuvspänning 0,03 Pa 

Begränsade sektion på bräsch Slutlig bottennivå  585,22 m (RH70) 
Slutlig bottenbredd 762 m 
Släntlutning i bräschen 0,5 

Bräschens brott 
 

Startnivå  594,93 m (RH70) 
Startbredd  1m  
X-koordinat av bräschens 
centrumlinje 

381 m 

 

 
Figur 9. Den begränsande sektion för dammbrottet i spärrdammen visas som röd linje. Lägsta bottennivå för 
dammbrottssektionerna sätts till grundläggningsnivå för jorddammen. Detta leder till att naturlig mark 
nedströms dammen antas erodera vid ett dammbrott. Ritning 146077, Portin, 2015b.  
 
Brottet initieras efter 2 timmar efter att simuleringen startar vid nivån 594,93 m (RH70). De 
flöden som använts i modellen samt avbördning i dammen Ransaren redovisas i tabell 2. 

Berggrund 

Naturlig marknivå 

Begränsande sektion 
grundfall 
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Tabell 2. Värden för flöden som används i Ransaren och Fabmeloukte. Avbördningen är för utskoven i 
Ransaren, men magasinet är desamma (Portin, 2015b). 

Flöden m3/s 
QNormal (MQ) 15,5 
Q100 160 
QKlass I (tillrinning) 515 
QKlass I (avbördning) 365 
Avbördning  
DG +595,27 (Dämningsgräns) 330+365=695 
TÖK +596,77 (Tätkärnans överkant) 490+510=1000 
DK +598,77 (Dammkrön) 735+745=1480 

 
Magasinsvolymen i Fabmeloukte är given från VRF och ser ut enligt grafen nedan (fig. 10). I 
grundmodellen har endast tre olika nivåer lagts in för att beskriva volymen. Det syns här att 
magasinet har en relativ jämn form. Vid dämningsgräns har magasinet volymen 414,4 Mm3.  
 

 
Figur 10. På y-axeln vattenhöjden (RH70) i magasinet Ransaren och på x-axeln den motsvarande volymen i 
Mm3 i varje nivå. 

4.6.3 Analys av dammbrottsbräschen 
 
I analysen ändras storleken på dammbrottsbräschens öppning, både höjd och bredd. Dessutom 
varieras den begränsande sektionen för dammen Fabmeloukte (fig. 11).  I Fabmelouktes fall skulle 
detta innebära en dammbrottsöppning på mellan 27-70 m då höjden är 13,5 m. Dessa båda fall 
testas samt ett fall där tidigare beräkningar visat att då flödet är maximalt kommer bräschens 
öppning vara 129 m bred. För att undersöka om sekundärdammbrott kan undvikas, främst i 
Vojmsjön testas att minska djupet i öppningen i dammbrottsbräschen. Alla fall som analyseras 
visas i tabell 3.  
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Tabell 3. Beskrivning av de fallen som analyserats i samband med att den begränsande sektionen undersökts. 
De fall som är gulmarkerade har undersökts mer noggrant då de är av högre intresse. 

Dammbrottsektion Beskrivning 
Fall S_ 1 Bräschens öppning ändras i botten med +5m till 590 m (RH70) 
Fall S_2 Bräschens öppning ändras i botten med +7.5m till 592,5 m (RH70) 
Fall S_3 Bräschens öppning ändras i botten med +6.5m till 591,5 m (RH70) 
Fall S_4 Bräschens öppning ändras i bredd till 400m. Bottennivå som i 

grundfallet 585,22 m (RH70) 
Fall S_5 Bräschens öppning ändras i bredd till 130m. 585,22 m (RH70) i 

bottennivå  
Fall S_6 Bräschens öppning ändras i bredd till 70m. 585,22 m (RH70) i 

bottennivå  
Fall S_7 Bräschens öppning ändras i bredd till 27m. 585,22 (RH70) m i 

bottennivå  
Fall S_8 Både bredd och höjd på dammbrottsbräschen ändras: bottennivå 590m 

och bredd 70 m 
Fall S_9 Ny begränsande tvärsektion: 70 m i botten 78.8 i krönöppning, 

bottennivå 590 m (RH70). Grundfallets inställningar i 
dammbrottsbräschens öppning.  

Fall S_10 Ny begränsande tvärsektion: 70 m i botten 78.8 i krönöppning, 
bottennivå 590 m (RH70). Dammbrottsbräschens öppning samma 
storlek som tvärsektionen. 

Fall S_14 Ny begränsande tvärsektion: 130 m i botten 148 i krönöppning. 580 m 
(RH70) djup. Grundfallets inställningar dammbrottsbräschens öppning 
men med lägre bottennivå. 

Fall S_15 Ny begränsande tvärsektion, 130 m i botten 148 uppe, 580 m (RH70) 
djup. Dammbrottsbräschens öppning samma storlek som 
tvärsektionen. 

 
Dammbrottssektionen i grundfallet antas gå ner till grundläggningsnivå, d.v.s. hela den höjd där 
dammen byggts upp ifrån. De två andra fallen här då sektionen varieras representerar i höjd för 
fall S_9 den naturliga marknivån och i fall S_14 nivå för berggrunden (fig. 11). I fall S_9 och S_10 
används samma begränsande sektion där höjden i botten är 590 m (RH70) och bredden 70 m i 
botten. Dock är dammbrottsbräschens öppning olika i de båda fallen. I fall S_9 är den som i 
grundfallet medan i fall S_10 är den satt till 589,9 m (RH70) och 80 m bred, alltså precis utanför 
den begränsande dammbrottsektionen.   
 

 
Figur 11. De fallen då den begränsande sektionen ändras och dess utseende. Här ses de två variationerna av 
dammbrottsektionen gentemot grundfallet.  
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4.6.4 Analys av kornstorlek 
 
Kornstorleken varierades för att främst se om det blir någon skillnad nedströms men också för 
att analysera hur stora korn som kan anges i modellen för att brott fortfarande ska vara möjligt. 
Storleken ökades från 0,01 till 0,1 m i första fallet, därefter varierades storleken för att hitta den 
storlek där dammen går till brott och bräschen utvecklas. Därefter gjordes även en analys av en 
mindre kornstorlek (tabell 4). I det fallet testas värdet på parametrarna fram för att undersöka 
vad som var möjligt och inte. Då kornstorleken 0,1 m testades gick ej detta igenom och brott 
initieras ej därför testades mindre kornstorlekar. 
 
Tabell 4. Beskrivning av de fall som analyserats då kornstorleken varierats i modellen.  

Kornstorlek Beskrivning 

Fall K_1 Korndiameter 0,1 m 

Fall K_2 Korndiameter 0,05 m 

Fall K_3 Korndiameter 0,03 m 

Fall K_4 Korndiameter 0,02 m 

Fall K_5 Korndiameter 0,001 m 

Fall K_6 Korndiameter 0,005 m 

4.6.5 Analys av magasinsvolym 
 
Magasinsvolymen har i grundfallet enbart beskrivits i tre olika höjder. Det undersöktes hur stor 
betydelse för denna typ av magasin har det att volymen bestäms mer noggrant. Magasinsvolymen 
är känd genom en magasinsvolymstabell som erhållits från VRF. Målet med en kalibrering och fler 
inlagda nivåer att uppnå ett så likt utseende som möjligt med den givna tabellen. För att 
undersöka detta lades nivåer in vid varje meter i magasinet. Tvärsektionen längst uppströms i 
magasinet är den som beskriver magasinsvolymen. Här uppskattas tvärsektionens tilläggsvolym 
för varje nivå som läggs in och den kalibreras sedan in mot den kända magasinsvolymen.  För att 
göra det mer noggrant beskrivs nivån i varje meter istället för enbart vid tre nivåer, totalt 22 
nivåer.  Alla nivåer över dammbrottssektionens lägsta nivå (585,22 m) kalibreras in så att 
skillnaden mellan den givna magasinsvolymen (VRF) och den angivna i modellen skiljer mindre 
än 1 % i alla nivåer. Detta uppnåddes i fall M_8 (tabell 5). En simulering gjordes därefter med den 
nya magasinsvolymen men med övriga parametrar som i grundfallet för att avgöra om 
konsekvenser i nedströmsliggande områden skiljer sig mot magasinsvolymen i grundfallet.  
 
För att vidare undersöka hur känsliga dammbrottsberäkningar är mot volymändringar testades 
det att öka tilläggsvolymen och därmed den totala volymen i magasinet med 20 %. Det innebär en 
ökning på ca 16 % i den totala frisläppta volymen. Vid fall S_1 ökades även där volymen med 20 
% och jämförs dem originalfallet S_1. Detta gjordes för att analysera känsligheten för 
sekundärdammbrott vid en ökande volym.  
 
Vidare undersöktes skillnaden då magasinet beskrivs som en box men samma magasinsvolym 
som grundfallet. Även ett fall då all volym ligger över lägsta nivån för den begränsande sektionen. 
Det innebär att en större volym frisläpps.  
 
 
 
Tabell 5. Beskrivning av de fall då magasinsvolymen kalibrerades in samt varierades.  

Magasinsvolym Beskrivning 
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Fall M_1-7 Kalibrera in magasinsvolymen med 22 nivåer (1 meters avstånd) istället för 3 
nivåer. 

Fall M_8 Den kalibrerade magasinsvolymen men med övriga parametrar som i 
grundfallet.  

Fall M_9 Öka volymen (tilläggsvolymen) med 20 % i alla 22 nivåer.  

Fall M_10 Kalibrerade magasinsvolymen körs men med dammbrottsantagande för Fall 
S_1 

Fall M_ 11 Då magasinet beskrivs som en box men med samma totala volym 

Fall M_12 Öka volymen (tilläggsvolymen) med 20 % i alla 22 inlagda nivåer. Men för 
samma inställningar som i Fall S_1. 

Fall M_13 Beskriva volymen med en box då all volym i boxen ligger över 585 m (RH70). 
Det vill säga att allt kommer frisläppas vid ett brott.  

 

4.6.6 Analys av tillrinning 
 
Tillrinningen varierades utifrån de klimatscenarier som presenteras i avsnitt 4.5.4 samt Appendix 
A.2. Varför just dessa scenarier undersöks beskrivs under samma avsnitt. I tabellen nedan 
beskrivs de tre fallen som undersöks. 
 
Tabell 6. Beskrivning av de tre undersökta fallen då tillrinningen ökades respektive minskades.  

Flöden Beskrivning 

Fall F_1 Öka tillrinningen längs hela älvfåran med 35 %  

Fall F_2 Minska tillrinningen längs hela älvfåran med 35 %  

Fall F_3 Öka tillrinningen längs hela älvfåran med 5 % 

4.7 Hoting 

4.7.1 Områdesbeskrivning 
 
Hoting ligger i Fjällsjöälvsgrenen i Ångermanälven 94 km från havsmynningen, 16,5 km 
nedströms Klingerforsen, 19,5 km nedströms från Tåsjön och 8 km uppströms Lillflydammen. En 
översiktlig karta över Hotings placering i Ångermanälven finns i figur 1 och 12 samt i Appendix B 
och C. Dammen har ett avrinningsområde på 3951 km2 och består av intag med två 
anslutningsdammar (Hoting krv) och ett utskov med två anslutningsdammar (Hotingsjön). 
Dammen byggdes år 1978 och är anlagd på berg/morän och har en fallhöjd på 15 m (Statkraft, 
2015). Dammkrön ligger på nivån +241 m för samtliga dammdelar. Dämningsgränsen har en nivå 
på 239,68 m (RH70) och sänkningsgränsen på 237,03 m (RH70). Hotingsjön agerar magasin och 
är relativt litet, 36 Mm3 vid vattenståndet 240,98 m (RH70) och dämningsarealen är 9,6 km2 

(Rådman, 2012).  På sträckan nedströms Hoting till havet är magasinen relativt små. De flöden 
som använts i modellen ses i tabell 7.  
 
Lägsta bottennivå för dammbrott har satts till 234,68 m (RH70), alltså har dammbrottssektionen 
en höjd på 7 m och en antagen bredd på 22 m. Krönet har en bredd på 4 m. Den lägsta bottennivån 
har satts till höjden av nedströms naturlig mark (234,68 m). Dammbrott har beräknats för höger 
anslutning mot intaget som är den högsta fyllningsdammen och därmed den dammdel som ger 
störst konsekvenser vid brott. Vid QNormal har dammbrottet initierats vid dämningsgräns. För 
att avbörda 100-årsflödet krävs en överdämning och dammbrott vid Q100 har initierats vid den 
nivå som krävs för att avbörda 100-årsflödet. Anläggningen kan inte avbörda 100-årsflödet utan 
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överdämning. Vid ett primärdammbrott vid Q100 behåller luckorna det läge de hade innan 
dammbrottet inträffade, dvs. fullt öppna (Portin, 2015b). 
 
Tabell 7. Flöden som används vid beräkningar av anläggningen Hoting. (Portin, 2015b). 

Flöden m3/s 

QNormal (MQ) 80 
Q100 480 
QKlass I (tillrinning) 1085 
QKlass I (avbördning) 1050 
Överdämning (vid QKlass I) 5.75 
Avbördning  
DG (Dämningsgräns) 337 
DK (Dammkrön) Ej angivet 

 
 

 
Figur 12. Karta över mellersta delen av Ångermanälven. Hoting syns i övre mitten av kartan och ligger i 
älvgrenen Fjällsjöälven. Dammars placering i området visas i kartan. 
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Figur 13. Magasinet och nedströms vy över Hoting dammanläggning. Dammen markeras av den röda ringen.  

4.7.2 Parametervärden grundfall 
 
Den begränsande sektionen i grundfallet visas i figur 14. Krönlängden är 22 m medan bredden i 
botten är 15 m, för fler parametrar se tabell 8. Korndiametern är satt till 0,01 m för alla dammar i 
denna modell i grundfallet.  
 
Tabell 8. De erosionsparametrar som ansatts i grundfallet. I denna undersökning kommer endast begränsande 
sektionen samt kornsdiametern ändras. D.v.s. övriga parametrar har samma värde i alla scenarier. 

 Parameter Grundfall 
 Krönnivå  241,68 m (RH70) 

Krönlängd 22 m 
Antal timmar efter start                                   1 

Dammgeometri Uppströms lutning 2 
Nedströms lutning 1,7 
Bredd på toppen 4 m 

Materialegenskaper Korndiameter 0,01 m 
Specifik gravitation 2,7 
Porositet 0,3 
Skjuvspänning 1 Pa 

Begränsade sektion på 
bräsch 

Slutlig bottennivå  231 m 
Slutlig bottenbredd 22 m 
Lutning på bräsch 0,5 

Bräschens brott Startnivå  240,27 m 
Startbredd  1 m 
X-koordinat av bräschens centrumlinje 11 m 
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4.7.3 Analys av dammbrottsbräschen 
 
Hoting är en mycket mindre damm än Fabmeloukte, vilket innebär att inte riktigt samma 
scenarier var möjliga att testa. Krönbredden är exempelvis 3,1 höjden i grundscenariot. 
Scenariot 2 H testas för att se skillnader, scenariot 5 H inte är rimligt då bredden ej kan bli så 
stor i verkligheten eftersom den begränsas av berg på båda sidor. En bredd mindre än 2 H anses 
ej vara rimligt (avsnitt 4.5.1, dammbrottsbräsch) vid brott o analyseras ej. Däremot varierades 
höjden på både dammbrottsbräschens öppning men även på dammbrottsektionen. Detta gjordes 
för att se om den har samma betydande inverkan i detta fall som för Fabmeloukte. Eftersom 
bottennivån satts vid naturlig mark nedströms är det inte rimligt att ett scenario där en grundare 
(mindre höjd) nivå testas, dock gjordes detta för att undersöka hur stor betydelse denna 
parameter har i Hotings fall. Dessutom testades en djupare nivå, som är ett rimligare fall. Här 
uppskattades den begränsande sektionen ha ett bottendjup på 231m (RH70). Detta antogs vara 
ett rimligt värde om dammbrottsbräschen går ända ner till berggrunden och hela jordlagret 
eroderar bort.  
 

 
Figur 14. Den begränsande sektionens utseende i grundfallet för Hoting (röd linje) samt ändringen i fall S_3 och 
KI_S_2 (blå linje) där samma begränsande sektion används. Bredden syns på x-axeln och höjden i m (RH70) 
syns på y-axeln. 

Djupets påverkan testades både för 100-års- och Klass I-flödet. Varför båda dessa flöden testades 
beror på att inga sekundärbrott sker då Hoting går till brott vid ett 100-årsflöde. 
 
En annan variation som gjordes i Fall KI_S_4 (tabell 9) är att initiera brottet i hörnet av dammen i 
stället för i mitten, för att undersöka om detta påverkar resultatet. Detta gjordes för att det skulle 
kunna vara ett troligt scenario i verkligheten då det är svårt att bedöma vart brottet kommer 
initieras. En jämförelseberäkning gjordes där Hoting inte går till brott, för att kunna jämföra vilka 
dammar som går till brott av ett enbart Klass I-flöde. Därefter varierades höjd och bredd på 
sektionen på samma sätt som för 100-årsflödet.  
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Tabell 9. Beskrivning av de fall då dammbrottssektionen ändras både för 100-års-och Klass I-flöde. 

Dammbrottsektion  
Flöde Fall Beskrivning 
Q100 Fall S_1 Ändra djupet i dammbrottsbräschens öppning till 237 m (RH70) 
Q100 Fall S_2 Ändra bredden dammbrottsbräschens öppning till 14 m (2 H) 
Q100 Fall S_3 Ändra sektionens djup till 231 m (RH70) jämfört med grundfallet: 

234 m (RH70) (fig. 14) 
QKlass I Fall J_1 Jämförelseberäkning. Ansätter ej Hoting att gå till brott, 

magasinsvolymsnivå till 1 000 m vilket ej initierar brott. 
QKlass I Fall KI_S_1 Klass I flöde då öppningen på dammbrottsbräschen sätts till 14 m ist 

för 22.  
QKlass I Fall KI_S_2 Klass I flöde då djupet på begränsande sektion sätts till 231 m 

(RH70) ist för 234 m (RH70) som är naturlig marknivå. 
QKlass I Fall KI_S_3 Klass I Brottet går vid tätkärnans överkant=240,68 m (RH70) ist för 

DK=241,58 m (RH70) 
QKlass I Fall KI_S_4 Klass I Brottet ansätts inte i mitten på dammen utan i högra hörnet 

X-koordinat av bräschens centrumlinje=21 m, förlänger 
krönlängden till 42 m för att detta ska vara möjligt. 

 

4.7.4 Analys av kornstorlek 
 
Kornstorleken varierades för att se, främst om det blir någon skillnad nedströms men också för 
att analysera hur stora korn som kan ansättas i modellen och brott fortfarande är möjligt. 
Storleken ökades från 0,01 till 0,1 i första fallet, därefter varierades storleken för att hitta den 
storlek där dammen går till brott och bräschen utvecklas. Därefter gjordes även en analys av 
mindre kornstorlek, se tabell 10. Då kornstorleken 0,1 m testades gick ej detta igenom och brott 
initieras ej. För att påverka utvecklingen av dammbrottsbräschen kan startnivån på 
dammbrottsbräschen minskas. Ju lägre startnivån sätts desto lättare initieras ett brott. För att 
göra ytterligare ett test minskades startnivån för brott i bräschen för att hitta om det går att 
initiera ett brott med kornstorlek 0,1 m då nivån sänks. Även korndiametern testades med ett 
Klass I-flöde för att kunna utvärdera påverkan av ett högre flöde.  
 
Tabell 10. Beskrivning av fallen då korndiametern samt startnivån för dammbrottsbräschen varieras för 
Q100 samt Klass I-flöde.  

Korndiameter  
Flöde Fall  Beskrivning 
Q100 Fall K_1 Ändra korndiameter till 0,1 m 
Q100 Fall K_1_3 Ändra korndiameter till 0,1 m och startnivå dammbrottsbräsch -0,2 m 

(240,07 m RH70) 
Q100 Fall K_1_4 Korndiameter 0,1 m startnivå dammbrottsbräsch -0,5 m (239,77 m RH70) 
Q100 Fall K_1_5 Korndiameter 0,1 m startnivå dammbrottsbräsch -0,9 m (239,37 m RH70) 
Q100 Fall K_1_6 Korndiameter 0,1 m startnivå dammbrottsbräsch -2,27 m (238 m RH70) 
Q100 Fall K_1_7 Korndiameter 0,1 m startnivå dammbrottsbräsch -4,27 m (236 m RH70) 
Q100 Fall K_1_8 Korndiameter 0,1 m startnivå dammbrottsbräsch -3,27 m (237 m RH70) 
Q100 Fall K_1_9 Korndiameter 0,1 m startnivå dammbrottsbräsch -2,77 m (237,5 m RH70) 
Q100 Fall K_4 Korndiameter till 0,07 m 
Q100 Fall K_5 Korndiameter till 0,05 m  
Q100 Fall K_6 Korndiameter till 0,03 m 
Q100 Fall K_7 Korndiameter 0,001 m 
QKlass I Fall KI_K_1 Korndiameter 0,001 m 

�
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QKlass I Fall KI_K_2 Korndiameter 0,005 m 
QKlass I Fall KI_K_3 Korndiameter 0.03 m 
QKlass I Fall KI_K_4  Korndiameter 0.04 m 
QKlass I Fall KI_K_5 Korndiameter 0.05 m 

 

4.7.5 Analys av tillrinning 
 
På samma sätt som i Fabmeloukte gjordes en analys av hur klimatförändringarna kan påverka ett 
100-årsflöde och därmed konsekvenserna av ett dammbrott vid dessa förhållanden. Samma 
antaganden som för Fabmeloukte gjordes, att tillrinningen maximalt kan komma att öka med 35 
%, och minska som mest med 35 %. Dessa två extremfall undersöks samt en mindre ökning av 
tillrinningen med endast 5 % (tabell 11). 
 
Tabell 11. Beskrivning av fallen då tillrinningen varieras. Detta görs för ett 100-årsflöde.  

Flöden  Fall Beskrivning 
Q100 F_1 Öka tillrinningen längs hela älvfåran med 35 %  
Q100 F_2 Minska tillrinningen längs hela älvfåran med 35 %  
Q100 F_3 Öka tillrinningen längs hela älvfåran med 5 %  

 

4.8  Storuman 

4.8.1 Områdesbeskrivning 
 
Storuman ligger i Umeälven och är en damm med ett stort magasin som ger stora konsekvenser 
nedströms om den går till brott. Även vid normalflöde i älven orsakar ett dammbrott stor 
förödelse. I magasinet Storuman finns tre dammar, dels regleringsdammen Storuman som här 
undersökts men även Umluspen och Badsjön (fig. 16). Gardiken ligger 79 km uppströms Storuman 
och är den närmsta belägna uppströms dammen (Appendix B). Närmast nedströms damm är 
Stensele som ligger 10 km nedströms (fig. 2 och 15 samt Appendix B och C). 
 
Regleringsdammen Storuman utgörs av vänstra fyllningsdammen, betongdammen (med vänster 
och höger utskov) och höger fyllningsdamm. Brottet ansätts i vänster fyllningsdamm eftersom det 
är den som antas ge störst konsekvenser (fig. 17). Dammen är relativ stor med en höjd på 12,5 m 
ner till berggrunden, dammkrön ligger på nivån 356,6 och dammen har en längd på 550 m 
(Torstensson & Åstrand, 2015). Dammen togs i drift 1957. Den naturliga marken består av främst 
moränjord och berggrunden är av granit. De flöden som använts i modellen redovisas i tabell 12.  
 
Tabell 12. Flöden som används vid beräkningar av anläggningen Storuman (Portin, 2015b). 

Flöden m3/s 
QNormal (MQ) 180 
Q100 950 
QKlassI (tillrinning) 1875 
QKlassI (avbördning) 1430 
Överdämning (vid QKlassI) 0.91 
Avbördning (Storuman - Forsnacken)  
DG (Dämningsgräns) 1220 
TÖK (Tätkärnans överkant) 1720 
DK (Dammkrön) saknas 
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Figur 15. Karta över den mellersta delen av Ume-älven där Storuman syns i det nordvästra hörnet. Uppströms 
Storuman ligger Gardiken (som ej syns i denna karta) och närmast nedströms Stensele. Älven fortsätter sedan 
ner och mynnar ut i havet. Dammar samt orter (detaljpunkter) visas i kartan. 
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Figur 16. Området med magasinet Storuman. Här syns de tre dammarna Storuman, Umluspen och Badsjöns 
placering.  
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4.8.2 Parametervärden grundfall 
 
Vid normalflödet initieras brottet efter 25 timmar medan för 100-årsflödet initieras det efter 49 
timmar. Alla erosionsparametrar som är ansatta i grundfallet ses i tabell 13.  
 
 
Tabell 13. De erosionsparametrar som ansatts i grundfallet. I denna undersökning kommer endast den 
begränsande sektionen samt korndiametern ändras. D.v.s. övriga parametrar har samma värde i alla 
scenarier. 

 Parameter Grundfall 
 Krönnivå  357,26 m (RH70) 

Krönlängd 1100 m 
Antal timmar efter start  25/49 h 

Dammgeometri  Uppströms lutning 1,75 
Nedströms lutning 1,5 
Bredd på toppen 4 m 

Materialegenskaper Korndiameter 0,01 m 
Specifik gravitation 2,7 
Porositet 0,3 
Skjuvspänning 0,03 Pa 

Begränsade sektion på bräsch Slutlig bottennivå  344,76 m (RH70) 
Slutlig bottenbredd 1100 m 
Släntlutning i bräschen 0,5 

Bräschens brott 
 

Startnivå  352,36 m (RH70) 
Startbredd  1 m 
X-koordinat av bräschens 
centrumlinje 

341,5 m 

 
 

 
Figur 17. Storumans regleringsdamm med den del av dammen som brott ansätts i markerad med en röd ring.  
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För beräkningarna i grundfallet antas brott gå i vänster jordfyllningsdamm (rödmarkerade 
området i fig. 17). All mark uppströms samt nedströms dammen antas eroderar bort ner till 
berggrunden. Då området studeras (fig. 17) syns det att det är väldigt mycket material och land 
som ska erodera bort om ett dammbrott inträffar. För att undersöka hur stor skillnad det blir om 
man antar att brottet bara går ner till naturlig mark undersöks terrängen upp – och nedströms. 
Den ursprungliga dammbrottssektionen ersätts med en som har utseendet av den naturliga 
marknivån precis nedströms dammen. Detta görs i MIKE 11 GIS där nya sektioner kan dras och 
utseendet för marknivån kan studeras.  

4.8.3 Analys av dammbrottsbräsch och kornstorlek 
 
Djupet i dammbrottsbräschens öppning samt den begränsande sektionen varieras, se tabell 14. I 
figur 18 syns utseendet på den på dammbrottssektionen i grundfallet samt den nya begränsande 
sektion som antas ligga i höjd med naturlig mark. Den nya sektionen är både grundare men också 
lite kortare än sektionen i grundfallet. Det rimliga fallen för dammbrottsektionens djup är att det 
ligger mellan grundscenariot och fall S_1. Fall S_1 nivå är en ungefärlig nivå av naturlig mark 
uppströms. Analys av olika värden för djupet gjordes då grundscenariot och fall S_1 ger stora 
skillnader i konsekvenser. Målet här var att hitta gränsvärden för då sekundärdammbrott inte 
sker.  
 
På samma sätt som i de tidigare fallen studerades även fall då bredden minskas enligt formeln 2-
5  höjden på dammen. Då den nya begränsande sektionen appliceras på modellen ändras även 
var i x-led brottet initieras för fallen S_6-8. Detta gjordes för att brottet ska initieras där sektionen 
är som djupast för att inte begränsas av detta. Test av en bredare bredd görs för att om möjligt 
hitta gränsvärden för när sekundärdammbrott sker.  
 
Analys av både normal- samt 100-årsflödet gjordes. Normalflödet studerades då det redan vid 
detta flöde får stora konsekvenser vid ett dammbrott. 100-årsflödet studerades dels för att avgöra 
om ändringar i dammbrottsbräschens öppning och begränsande sektion får samma effekt som vid 
normalflödet men också för att kunna jämföra med de tidigare anläggningarna som analyserats.  

 
Figur 18. Ritning över hur dammbrottsektionen ser ut i grundfallet samt i Fall S_4, S_8 och för Q100_S_2 där 
den antas endast gå ner till naturlig mark.  

Kornstorleken varieras för att undersöka och jämföra med Fabmeloukte och Hoting. Samma 
kornstorlekar som för de tidigare anläggningarna valdes. En sammanställning av de fall som 
studerats för Storuman syns i tabellen nedan. 
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Tabell 14. Beskrivning av de fall som undersöks för normal – samt 100-årsflöden för Storuman.  

 Fall  Beskrivning 

QN S_1 Ändra djupet på dammbrottsbräsch från 344,76 till 349,5 (+5m). Naturlig mark 
uppströms. 

QN S_2 Ändra bredden på dammbrottsbräschen från 1100 till 63 (5 H). 
QN S_3 Ändra bredden på dammbrottsbräsch 1100 till 25 (2 H). 
QN S_4 Ny begränsande sektion som går vid naturlig mark nedströms.  
QN S_5 Djupet i dammbrottsbräsch till 347,26 (från 344,76) m (RH70). 
QN S_6 Bredd till 63 men centrera vid 410 m ist. för 342,7. Grundscenariots dammbrottsektion. 
QN S_7 Bredd till 25 men centrera vid 410 m ist. för 342,7. Grundscenariots dammbrottsektion. 
QN S_8 Ny begränsande sektion (fig. 18)som går vid naturlig mark.  

Centrum för dammbrottsbräschen vid 381,5 m. 
QN S_9 Djup på dammbrottsbräsch 348,26 m (RH70). 
QN S_10 Bredd på dammbrottsbräsch till 100 m.  
QN S_11 Bredd på dammbrottsbräsch till 80 m. 
Q100 S_1 Ändra djupet till 349,76 (+5) m. 
Q100 S_2 Ny begränsande sektion (fig. 18)naturlig mark nedströms.  

Centrum för dammbrottsbräschen vid 381,5 m. 
Q100 S_3 Bredd på dammbrottsbräsch till 63 m. 
Q100 K_1  Kornstorlek till 0,03 m. 
Q100 K_2 Kornstorlek 0,02 m. 
Q100 K_3 Kornstorlek till 0,001 m. 

 
  

�
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5 Resultat 
 
Här presenteras resultatet för alla tre anläggningar som undersökts samt för de parametrar som 
varierats. I vissa fall presenteras endast de resultat för de fall som är intressanta för analysen. 
Tabeller för noggrannare vattennivåer och frisläppt volym ses i Appendix E. 

5.1 Fabmeloukte 

5.1.1 Dammbrottsbräsch 
 
Stor skillnad syns, främst i det maximala flödet samt den frisläppta volymen mellan de olika fallen 
då dammbrottssektionen varieras. I tabellen nedan kan det studeras hur flöde ut ur 
dammbrottsbräschen, tiden tills det maximala flödet att inträffar samt den frisläppta volymen 
varierar vid de fall som undersökts.  
 
Det maximala flödet varierar mer då djupet ändras än då bredden ändras. Tiden tills det maximala 
flödet uppkommer blir större då djupet i sektionen minskas förutsatt att samma begränsande 
sektion används. Då flödet kulminerar i grundfallet är bredden 129 m. Testas en större bredd än 
detta påverkar det inte varken maximalt flöde, frisläppt volym eller tiden det tar för flödet att 
kulminera (fall S_4 och S_5). Den frisläppta volymen varierar i de olika fallen och minskar mest i 
de fallen då höjden på dammbrottsbräschen minskas (tabell 15).  
 
Tabell 15. Egenskaper ut ur dammbrottsbräschen i Fabmeloukte för alla de fall som analyserats för 
dammbrottsektionen när Fabmeloukte går till brott.  

 Fall Maxflöde 
(m3/s) 

Tiden när 
maxflöde 

inträffar (h) 

Tid att gå ner 
till botten (h) 

Frisläppt volym 
Fabmeloukte 

(Mm3) 
 Grund 2 788,1 12,3 6,0 212,62 

Djup=590 m S_1 1 389,6 16,6 5,4 136,54 

D= 592,5 m S_2 443,6 24,4 4,9 70,89 

D=591,5 m S_3 699,3 20,7 5,2 92,62 

Bredd=400 m S_4 2 788,1 12,2 6,2 212,62 

B=130 m S_5 2 788,1 12,3 6,2 212,62 

B= 70 m S_6 2 301,2 9,2 6,2 209,93 

B=27 m S_7 1 147,2 6,6 6,2 193,66 

D= 590, B=70 S_8 1 039,0 10,7 5,5 119,48 

Ny sek, 
D=590 m 

S_9 944,6 14,2 5,5 119,50 

S_10 1 037,5 10,80 5,5 119,48 

Ny sek, 
D=580 m 

S_14 7 740,0 10,2 6,6 238,28 

 
I figur 19 visas utseendet på den begränsande sektionen samt dammbrottsbräschens öppning vid 
maximalt flöde. I figur 20 visas alla de undersökta scenarierna vid maxflödet. Alla scenarier har 
nått sitt maximala djup då det maximala flödet uppkommer. I vissa fall kommer dock 
dammbrottsbräschen hämmas av den begränsande sektionen eller tvärt om. Detta sker om den 
begränsande sektionen ligger innanför dammbrottsöppningen (se fig. 19). I fall S_14 har en ny 
begränsande sektion gjorts som har samma utseende som dammbrottsbräschens öppning vilket 
gör att brottet kan utvecklas utan att begränsas.  
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Figur 19. Visar den resulterande bräschöppningens utseende i grundfallet få det maximala flödet uppkommer. 
Bräschen öppning kommer i botten begränsas av den begränsande sektionen och inte bli fullt så stor som om 
ingen begränsande sektion angetts.  

 

 
Figur 20. I figuren syns de utseendet på dammbrottsbräschen vid de olika scenarierna då maxflödet 
uppkommer. Även den begränsande sektionen för grundfallet är inlagt. I fall 14 ligger en exempelvis annan 
begränsande sektion men ungefär samma storlek inlagd i modellen och begränsar därmed inte utvecklingen i 
det fallet.  
 
I figur 21 ses det att vattennivåerna i magasinet fortsätter sjunka ca fyra dygn efter att brottet 
skett. Det maximala flödet i dammbrottssektionen och precis nedströms uppkommer ungefär vid 
samma tidpunkt och når upp till nästan 1400 m3/s. Flödet ut ur regleringsdammen Ransaren 
sjunker, på grund av den minskade vattennivån i magasinset.  
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Figur 21.  I figuren visas hur vattennivå och flöde ändrar vid några olika platser. Svart linje visar vattennivån 
precis nedström Fabmeloukte medan den blå linjen visar vattennivån i magasinet Ransaren. Flödet i 
dammbrottssektionen, första sektionen nedströms samt i utskovet i regleringsdammen Ransaren visas av grön 
röd och rosa linje respektive. Figuren visar situationen i grundfallet vid dammbrott i samband med ett 100-
årsflöde.  

I grundfallet sänks magasinet av tidigare och det maximala flödet blir större än för fall S_1 och S_7 
(fig. 22). Då djupet i dammbrottsbräschen minskats i fall S_1 ses det att det maximala flödet blir 
ungefär hälften av flödet i grundfallet. Magasinet sänks heller inte av lika mycket som i de två 
övriga fallen. I fall S_7 då bredden minskas ses det att maxflödet har samma utveckling som i 
grundfallet men avbryts då bredden inte kan utvecklas mer och når därför inte samma nivåer som 
i grundfallet. Vattennivåerna i magasinet sänks av betydligt långsammare både för fallet då 
bredden och djupet minskas jämfört med i grundfallet.  
 

 
Figur 22. Här jämförs vattennivå i magasinet samt flöde ut ur dammbrottsbräschen i grundfallet samt fall S_1 
och S_7.  
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Nedströms sträcka fram till Vojmsjön visas i figur E1 i Appendix E. Där ses det att vattennivåerna 
samt flödet i det tre olika jämförda fallen (grundfallet, S_1 och S_7) skiljer mest fram till magasinet 
i Vojmsjön där skillnaderna planar ut.  
 
Precis nedströms Fabmeloukte jämförs scenario 1 och 6. Det sker en större minskning av 
vattenflöde och vattennivåer då höjden minskas med 37 % (5 m) än då bredden minskas 91 % 
d.v.s. till 70 m. Alla andra parametrar är samma i dessa båda fall. Utifrån Eq. 1 kan det då visas att 
känslighetsparameterna är större i det fallet då höjden minskas än då bredden minskas. Utifrån 
detta resonemang kan det påstås att höjden på sektionen har större betydelse för resultatet än 
bredden i denna jämförelse. I dessa fall ges en minskning på ungefär hälften av det maximala 
flödet ut ur dammbrottsbräschen då höjden justeras respektive en minskning med mindre än 20 
% då bredden minskas jämfört med grundscenariot. Konsekvenser nedströms skiljer också, som 
mest är vattennivåskillnaderna 12,3 m i Nämforsen då de båda scenarierna jämförs (tabell E1 
samt fig. 23). Fall S_6 är snarlikt grundfallet i vattennivå då alla valda nedströms punkter jämförs 
vilket syns i figur 23.  
 
Vattennivåskillnaderna nedströms då de utvalda fallen jämförs med grundscenariot skiljer 
mycket beroende på vilket fall som undersöks (tabell E1 i Appendix E, fig. 23). Störst skillnad ger 
de fallen då bottennivån ändras. Detta är på grund av att antal sekundärdammbrott varierar och 
påverkar därmed vattennivåhöjningen nedströms. Generellt blir vattennivåskillnaderna störst 
vid Nämforsen och minst i dammarna närmast nedströms Fabmeloukte. I de fall då flertalet 
dammar nedströms inte går till dammbrott ligger vattennivåerna för många av dessa dammar 
över tätkärnans överkant vilket teoretiskt kan innebära att brott är möjligt. Marginalerna för om 
en damm ska gå till brott eller inte är små vilket ses i tabell E1 i Appendix E. 
 
 

 
Figur 23. Vattennivåskillnaden i meter mellan de olika fallen och grundfallet. Siffrorna är hämtade från tabell 
E1. Positiv differens betyder att det undersökta fallets vattennivå är större än för grundfallet och tvärt om för 
negativ differens. 

Sekundärdammbrott i Vojmsjön undviks endast i de fall man minskar djupet på den begränsande 
dammbrottssektionen till 591,7 m (RH70) eller mer. Då bredden minskas till 27 m vilket är det 
smalaste som här testas, sker det fortfarande sekundärdammbrott i Vojmsjön. Detta beror 
troligtvis på att den frisläppta volymen inte ändras nämnvärt i det senare fallet (tabell E2 i 
Appendix E). I de fallen då djupet ändras ses en stor skillnad på den frisläppta volymen främst från 
Fabmeloukte vilket påverkar den frisläppta volymen hela vägen nedströms.  Jämförs fall S_1 och 
S_7 hela vägen ner syns det att flödet ut ur Fabmeloukte och Vojmsjön är större för fall S_1. 
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Därefter är det ingen större skillnad i flöde mellan de olika fallen förrän efter Degerforsen då 
flödet för fall S_7 blir betydligt större. Den frisläppta volymen följer samma mönster som flödet 
förutom i Fabmeloukte där den frisläppta volymen är större för fall S_7 än för S_1. För Vojmsjön 
är den frisläpta volymen större för fall S_1 därefter är de förhållandevis lika fram till Degerforsen. 
Efter Degerforsen är den frisläppta volymen större för fall S_7, detta beror även på att antal 
sekundärdammbrott inte är desamma i de båda scenarierna.  
 

 
Figur 24. Differensen i frisläppt volym mellan de olika fallen då sektionen varieras och grundfallet. Figuren 
baseras på frisläppta volymen som ses i tabell E2. 

Den frisläppta volymen minskar mer i fallen då djupet ändras (S_1, S_8, och S_14) om man ser till 
det vatten som strömmar ut ur Fabmeloukte (fig. 24 och tabell E2). I fall S_1 och S_8 sker endast 
brott i tre ytterliga dammar utöver Fabmeloukte (Appendix D). Detta antas höra samman med att 
det är en mindre frisläppt volym ur Fabmeloukte i dessa fall. I fall S_7 undviks tre 
sekundärdammbrott i Stenkullafors, Hällby och Gulsele vilket också syns i den frisläppta volymen 
i dessa dammar, men även mer nedströms (fig. 24). Den frisläppta volymen ut ur Fabmeloukte är 
också mindre i detta fall än grundfallet och i fall S_6 då fler sekundärdammbrott sker. Då 
dammbrottssektionen görs djupare syns en större frisläppt volym ut ur Fabmeloukte, även i ett 
par dammar nedströms ökar den frisläppta volymen.  
 

 
Figur 25. Fallen inklusive grundfallet jämförs här med ett 100-årsflöde men då dammbrott inte ansätts i 
Fabmeloukte.  Vattennivåskillnaderna ses på y-axeln och dammarna på x-axeln.  
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I figur 25 syns det att dammbrott i Fabmeloukte orsakar vattennivåhöjningar på uppemot 14 m 
nedströms. En större skillnad mellan de olika fallen syns längre nedströms. Det beror på att 
antalet sekundärdammbrott varierar. 
 
Då dammbrottsbräschens öppning samt tvärsektion i ökar i djup till 580 m (RH70)(fall S_14) syns 
en stor ökning av både flödet ut ur dammbrottsbräschen men även den frisläppta volymen. 
Vattennivåhöjningarna nedströms blir störst i Långbjörn med ca 1,2 m jämfört med grundfallet. 
Generellt är flödet samt vattennivån vid nedströms dammar högre än i grundfallet. Minskas 
däremot djupet (fall S_9 och S_10) syns en kraftig minskning av flödet ut ur dammbrottsbräschen 
i båda fall jämfört med grundscenariot. Jämförs fall S_9 med fall S_10, får fall 10 en högre maximal 
vattennivå och flöde. Fram tills att de båda fallen slår i bottennivån är de identiska, sen ökar fall 
S_9 lite i snabbare i flöde för att senare sakta av och i fall S_10 får det högsta flödet. Maximala 
flödet nås också tidigare i fall S_10, runt 10 timmar medan fall S_9 kulminerar vid 14 timmar.  
Vattenflödet klingar också av långsammare i fall S_9. Det är ingen större skillnad i flöde och tid 
men analysen visar att det får en betydelse hur dammbrottsbräschens öppning beskrivs även om 
den inte begränsar sektionen. 

5.1.2 Kornstorlek 
 
Då korndiametern sätts till 0,1 m utvecklas ej något brott i Fabmeloukte. Den största möjliga 
korndiametern som kan användas för att initiera ett brott utan att sänka startnivån för 
dammbrottsbräschen är 0,01 m som använts i beräkningarna för grundfallet (tabell 16).  
 
Tabell 16. Beskrivning av fallen samt vilka som är möjliga för att få igång brott i Hoting.  

Kornstorlek (m) Beskrivning  

Grundfall Korndiameter 0,01 m  
Fall K_1-4 Korndiameter: 0,1-0,02 m Initieras ej 
Fall K_5 Korndiameter 0,001 m Initieras 
Fall K_6 Korndiameter 0,005 m Initieras 

 
Tabell 17. Egenskaper ut ur dammbrottsbräschen i Fabmeloukte för alla de fall som analyserats för 
kornstorleken då Fabmeloukte går till brott. 

Fall Max flöde 
(m3/s) 

Tiden när 
maxflöde 

inträffar (h) 

Tid att gå ner till 
botten (h) 

Frisläppt volym 
Fabmeloukte 

(Mm3) 

Grundfall 2 788,1 12,33 6,08 212,6 
Fall K_5 2 896,7 11,83 6,08 212,6 
Fall K_6 2 811,6 12,25 6,16 212,6 

 
Tiden det tar för flödet att komma upp i maximala hastigheten är mindre för en mindre 
kornstorlek (tabell 17). Flödet blir marginellt mindre ut ur dammbrottsbräschen då 
kornstorleken minskas. Då fallet Fall K_5 och K_6 jämförs med grundfallet där korndiametern är 
0,01 syns enbart en liten skillnad i vattennivå i Edensforsen då alla valda nedströms punkter 
studeras. I övriga anläggningar är skillnaden försumbar (tabell E3 i Appendix E).  
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5.1.3 Magasinsvolym 
 
I figur 26 syns resultatet av den kalibrerade volymen jämfört med den verkliga volymen given 
från VRF. Längst ner skiljer det en del men detta har ingen betydelse då det endast är volymen 
som ligger över dammbrottssektionens lägsta gräns som här är 585,22 m (RH70) som påverkar 
(den volymen som kan frisläppas). Över den lägsta nivån för dammbrottsektionen skiljer det 
mindre än 1 % i alla nivåer jämfört mellan den givna volymen samt den simulerade.  
 

 
Figur 26. Magasinsvolymen vid respektive nivå för de testade fallen. Den svarta linjen är den verkliga 
magasinsvolymen.  

Magasinsvolymen skiljer sig en del vid varje nivå då den kalibrerade magasinsvolymen jämförs 
med volymen i grundfallet. Volymen i grundfallet är större än i den kalibrerade volymen. 
Volymskillnaden i magasinet vid de olika nivåerna är mellan 4-6 % då grundfallet och 
kalibreringen jämförs (fig. 26). Den frisläppta volymen är ca 3 % större i grundfallet men 
skillnaden är så liten att den maximala skillnaden på vattennivå bara blir ett par cm direkt 
nedström Fabmeloukte. När det gäller sekundärdammbrott skiljer det inte heller i de båda fallen. 
Då vattennivåer jämförs hela vägen nedströms syns en maximal skillnad på 0,23 m, detta sker vid 
Lasele (tabell E4). Flödet och vattennivån är marginellt mindre precis nedströms Fabmeloukte i 
fallet där volymen är noggrannare kalibrerad jämfört med grundfallet. Längre nedströms närmare 
Vojmsjön syns ingen direkt skillnad. 
 
Tabell 18. Egenskaper ut ur dammbrottsbräschen i Fabmeloukte för alla de fall som analyserats för 
magasinsvolymen då Fabmeloukte går till brott. 

 
 

Fall Max flöde 
(m3/s) 

Tiden när 
maxflöde 

inträffar (h) 

Tid att gå ner 
till botten (h) 

Frisläppt volym 
Fabmeloukte 

(Mm3) 
 Grund 2 788,1 12,33 6,08 212,6 
Kalib. volym M_8 2 755,0 12,17 6,16 206,5 
20 % M_9 2 944,4 12,67 6,17 246,6 
Fall S_1+M_8 M_10 1 368,1 16,49 5,49 132,5 
Box M_11 2 538,4 11,75 6,16 177,6 
20 % fall S_1 M_12 1 495,6 17,5 5,5 158,1 
Hög box M_13 3 000,0 12,92 6,16 277,1 
Fall 1 S_1 1 389,6 16,58 5,4 136,5 
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Då magasinsvolymen ökar i fall, M_9 syns det att en större mängd vatten ligger vid varje nivå i 
magasinet (fig. 26). Detta medför en ökning i den frisläppta volymen med ca 16 %. Vattennivån 
direkt nedströms ökar med ca 0,2 m jämfört med grundfallet. Flödet ut ur dammbrottsbräschen 
ökar marginellt och tiden tills maxflödet uppkommer blir längre. På sträckan nedströms blir den 
maximala skillnaden 0,74 m, detta sker i Lasele (fig. 29 och tabell E4 i Appendix E). Flodvågen blir 
mer långvarig och större då magasinsvolymen ökar vilket syns i figur 27 nedan.  Detsamma sker 
då jämförelse görs mellan fall M_12 och S_1, då fall S_1 är applicerat på en ökande magasinsvolym.  
 

 
Figur 27. Jämförelse av flödet (m3/s) mellan grundfallet och då magasinsvolymen ökar med 20 % (Fall M_9). 
Blå linje representerar grundfallet och svart fall M_9. Flodvågen här visar utseendet ca 21 km nedströms 
Fabmeloukte.  

När magasinet beskrivs som en förenklad box istället för dess verkliga form påverkas resultatet 
mycket. Både fall M_11 och M_13 som har formen av en box är helt linjära i relationen mellan 
frisläppt volym och nivå (fig. 26). Den frisläppta volymen minskar med ca 16 % det maximala 
flödet ut ur dammbrottsbräschen minskar något jämfört med grundscenariot. Den frisläppta 
volymen, vattennivån och flödet är avsevärt mindre uppströms varje damm jämfört med 
grundscenariot (se tabell 18). Vattennivåerna nedströms minskar, som mest med 7,7 m (fig. 29).  
I figur 28 syns det att flödet i dammbrottsbräschen är mindre i fall M_11 än i grundfallet. Flödet 
avtar också fortare i fall M_11.  
 

 
Figur 28. Flödet i grundfallet jämförs här med fall M_11, då magasinsvolymen beskrivs som en box. Flödet 
beskrivs här som en funktion av tiden i timmar. 
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I det andra fallet (M_13) då magasinet också beskrivs som en box men då all volym ligger över 
dammbrottsbräschens bottennivå syns en ökning av den frisläppta volymen med ca 30 % från 
magasinet Ransaren. Flödet i dammbrottsbräschen ökar också med ca 7,6 % till 3 000 m3/s 
jämfört med grundscenariot. Precis som i grundfallet går här också alla dammar nedströms till 
brott och den frisläppta volymen i varje damm ökar jämfört med i grundscenariot.   
 

 
Figur 29. Skillnad mellan maximala vattennivåer mellan de olika fallen samt grundfallet.  

Då jämförelsen görs mellan fall S_1 med grundscenariots magasinsvolym samt den kalibrerade 
volymen ses inte någon större skillnad i nedströms vattennivåer. Den frisläppta volymen skiljer 
även här 3 % medan antalet sekundärdammbrott är desamma (tabell 18). Då fall S_1 simuleras 
med en ökning i magasinsvolym med 20 % sker även här en ökning av den frisläppta volymen 
med 16 % då det jämförs med fall S_1. Antalet sekundärdammbrott ökar också avsevärt från fall 
S_1 där endast tre sker till att 10 då volymen ökas. Det är vid Långbjörn de största 
vattennivåskillnaderna uppkommer. Uppströmms Edensforsen skiljer vattennivåerna endast upp 
till en decimeter. Vid Lasele uppgår skillnaden till över 3 m då magasinsvolymen ökar med 20 %. 
Den maximala skillnaden uppkommer vid Forsmo och är 6,5 m (se tabell E5 Appendix E samt fig. 
30). 
 

 
Figur 30. Vattennivåskillnaderna mellan fall M_10 och 12 jämfört med fall S_1.  Differensen mellan fallen mäts 
i meter. En positiv differens innebär att vattennivåerna är större än för fall S_1.  
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5.1.4 Tillrinning 
 
Nedan i tabellen ses det hur dammbrottsbräschen beter sig då flödet varieras för de olika 
scenarierna.  
 
Tabell 19. Egenskaper ut ur dammbrottsbräschen i Fabmeloukte för alla de fall som analyserats för 
tillrinningen då Fabmeloukte går till brott. 

 Fall Max flöde 
(m3/s) 

Tiden när 
maxflöde 

inträffar (h) 

Tid att gå ner 
till botten (h) 

Frisläppt volym 
Fabmeloukte 

(Mm3) 
 Grund 2 788,1 12,33 6,08 212,6 

+35 % F_1 2 826,0 12,33 6,16 204,3 
-35 % F_2 2 750,0 12,25 6,16 222,9 
+5 % F_3 2 793,4 12,33 6,16 211,3 

 
Det maximala flödet ut ur dammbrottsbräschen ökar marginellt då tillrinningen ökar och minskar 
marginellt då den minskar, men inga större skillnader syns. Tiden för att nå upp till maximalt flöde 
varierar inte heller nämnvärt mellan de olika fallen. Den frisläppta volymen minskar då 
tillrinningen ökar och ökar då tillrinningen minskar (tabell 19).  
 
En ökning av den totala tillrinningen med 35 % ger en skillnad i vattennivåhöjning nedströms på 
mellan 0,02-1,4 m. Det är främst efter Edensforsen som nivåskillnaden blir betydande med ca 1 
m och vid Långbjörn och Lasele blir nivåskillnaden 1,4 m (fig. 31).  Antal sekundärdammbrott är 
desamma i fall F_1, F_3 och i grundfallet men minskar i antal då tillrinningen minskas med 35 % 
(tabell E6 Appendix E). En minskning i 100-årsflödet med 35 % motsvarar här ett flöde som är ca 
6 ggr högre än ett normalflöde. En ökning av 100-årsflödet med 35 % motsvarar ca 40 % av ett 
Klass I-flöde.   
 
Studeras tabell E6 i Appendix E sker en markant skillnad i antal sekundärdammbrott då 
tillrinningen minskas vilket är den främsta orsaken till de minskade vattennivåerna i det fallet 
(fig. 31). Både flöde nedströms samt den frisläppta volymen minskar på nedströms sträckor. Då 
tillrinningen ökar med 35 % sker den största vattennivåökningen mellan de tre fallen och störst 
blir ökningen vid Långbjörn. Vid ökning av tillrinningen med 5 % är vattennivåökningarna relativt 
små men uppgår som mest till ca 1,1 m vid Lasele. 
 

 
Figur 31. Differens i vattennivå mellan de tre fall då tillrinningen varieras och grundfallet. Differensen avser 
nivåskillnad i meter och syns på y-axeln, på x-axeln visas alla nedströms dammar. 
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Den frisläppta volymen i nedströms dammar ökar i ett flertal dammar då tillrinningen ökar med 
35 % jämfört med grundfallet men minskar i andra magasin. Detsamma gäller för en ökning av 
tillrinningen med 5 %. Inget generellt mönster kan här ses mer än att i de flesta dammar (alla 
utom Edensforsen) antingen ökar eller minskar i den frisläppta volymen i nedströms dammar då 
tillrinningen ökar eller minskar (fig. 32 samt tabell E7 i Appendix E). I ett flertal dammar minskar 
den frisläppta volymen i alla tre scenarier då tillrinningen varieras (tabell E7). 
 
Då tillrinningen minskar med 35 % ökar den frisläppta volymen medan flödet ut ur 
dammbrottsbräschen minskar. Den frisläppta volymen i nedströms dammar ökar i förutom 
Ransaren även i Vojmsjön och Stenkullafors medan den minskar vid alla andra anläggningar om 
jämförelsen görs med fallet då tillrinningen ökar med 35 %. Antalet sekundärdammbrott minskar 
avsevärt då tillrinningen minskar med 35 % till endast 4 stycken (Appendix D). Dock ses det att 
många nivåer för de dammarna ligger över nivån för tätkärnans överkant vilket betyder att haveri 
är möjligt.  
 

 
Figur 32. Differenser mellan fallen då tillrinningen varieras och grundfallet. Skillnaden anges i Mm3.  

Då vattennivåerna nedströms jämförs med fallet då dammbrott inte initieras i Fabmeloukte så 
syns en stor skillnad till alla fall. Främst de där flest brott går. I de mer nedströms delarna av älven 
är differensen inte så stor i fall F_2 jämfört då inga dammbrott sker. Detta på grund av att 
magasinet Hällby lyckas dämpa vattenflödet utan att gå till brott.  
 

5.2 Hoting  

5.2.1 Dammbrottsbräsch 
 
Samma samband som i Fabmeloukte syns i Hoting, djupet på sektionen påverkar den frisläppta 
volymen mer än då bredden ändras. Det kan också här påvisas att känsligheten för den frisläppta 
volymen är större för en ändring i djup än för en ändring i bredd genom att applicera Eq. 1. Då 
djupet på den begränsande sektionen vid ett 100-årsflöde undersöks syns att med en 3 m djupare 
sektion sker en fördubbling av den frisläppta volymen ut ur Hotings magasinjämfört med 
grundfallet.  I det scenariot där djupet minskas med 3 m sker en halvering av den frisläppta 
volymen. Flödet ut ur bräschen ökar respektive minskar betydligt mer än då djupet ändras än 
bredden. Den frisläppta volymen minskas med 15 % då bredden minskas till 14 m (tabell 20). 
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Genom analyserna är det svårt att hitta ett verklighetstroget scenario för ett 100-årsflöde då 
nedströms dammar går till sekundärdammbrott (tabell E8 i Appendix E). 
 
Tabell 20. Egenskaper för dammbrottsbräschen i Fabmeloukte för alla de fall som analyserats för 
dammbrottsbräschen då Hoting går till brott. Tabellen avser de fall där 100-årsflöde användes i 
beräkningarna. I beskrivningen avser D, djup och B, bredd. 

Beskrivning Fall Max flöde 
(m3/s) 

Tiden när 
maxflöde 

inträffar (h) 

Tid att gå ner 
till botten (h) 

Frisläppt 
volym 

Fabmeloukte 
(Mm3) 

D=234 B=22 Grund 313,4 3,67 3,08 11,30 
D=237 S_1 161,8 3,92 2,75 5,61 
B=14 S_2 263 3,17 3,083 9,66 

D=231 S_3 646,3 3,58 3,42 20,12 
 
Det maximala flödet och den frisläppta volymen i dammbrottsbräschen varierar mer då djupet 
ändras än då bredden ändras. Tiden det tar för att nå maximalt flöde blir kortare med ett högre 
flöde och djupare sektion. Då bredden ändras blir tiden också kortare trots att flödet blir lägre.  
 
För 100-årsflödet sker inga ytterligare dammbrott då sektionsbredd och höjd justeras. Inga 
sekundärdammbrott sker heller i grundfallet. Vattennivåskillnaden mellan de olika fallen och 
grundfallet skiljer endast marginellt, även i fallet då inget primärdammbrott ansätts i Hoting 
(Utan PDB) (tabell E8 och fig. 33). Vattennivåmarginalerna till dammkrön varierar mellan de olika 
dammarna och scenarierna.  
 

 
Figur 33. Vattennivåskillnader mellan då Hoting då inget brott ansätts till grundfallet samt de övriga fall då 
dammbrottsektionen undersöks för ett 100-årsflöde.  

För Klass I- flödet syns endast en marginell skillnad i vattennivåökningar precis uppströms alla 
nedströms dammar då både djup och bredd för sektionen ändras. I den jämförelseberäkning som 
gjordes då brott i Hoting ej ansätts (utan PDB, tabell E9 i Appendix E) ses också att de dammar som 
går till brott gör det oavsett om Hoting går till brott eller ej. Alltså är det inte på grund av brott i 
Hoting som sekundärdammbrott sker nedströms utan på grund av det höga flödet. Av dessa 
resultat kan slutsatserna dras att Hotings påverkan på nedströms dammar är såpass liten att 
sektionens bredd och djup inte är av betydelse för konsekvenserna nedströms varken vid ett 100-
års- eller Klass I-flöde. De fall som är mest likt grundfallet är det då bredden minskas. Både flödet, 
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frisläppt volym och vattennivåer nedströms är likvärdiga. Dock tar det kortare tid för flödet att 
komma upp i maximal hastighet då bredden minskas (tabell 21). 
 
Tabell 21. Egenskaper ut ur dammbrottsbräschen i Hoting för alla de fall som analyserats för kornstorleken då 
Hoting går till brott. Tabellen avser de fall där Klass I-flöde användes i beräkningarna. I beskrivningen avser D, 
djup och B, bredd. Tiden inom parantes avser den tiden då dammbrottet initierades. För en noggrannare 
beskrivning av fallen se tabell 9.  

Beskrivning Fall Max flöde 
(m3/s) 

Tiden när 
maxflöde 

inträffar (h) 

Tid att gå ner till 
botten (h) 

Frisläppt volym 
Fabmeloukte 

(Mm3) 
D=234 B=22 Grund KI 432,1 93,5 (-91,6) 93,1 (-91,6) 22,90 
B=14 KI_S_1 381,9 145,1(-91,6) 93,1 -(91,6) 22,79 
D=231 KI_S_2 798,2 93,5 (-91,6) 93,3 (-91,6) 30,67 
TÖK KI_S_3 323,7 72,5 (-70,0) 71,9 (-70,0) 21,94 
Förskjutning KI_S_4 269,9 145,6(-91,6) 93,0 (-91,6) 25,19 

 
När dammbrottsektionens djup ökar (KI_S_2) syns en ökning i den frisläppta volymen och det 
maximala flödet ut ur dammbrottsbräschen (tabell 21). Dock påverkas inte vattennivåerna 
nedströms nämnvärt av detta, högsta vattennivåhöjningen jämfört med grundfallet blir 0,24 m i 
Sil. Inga ytterligare dammbrott sker då djupet ökas.  
 
Då det undersöks hur om var brottet ansätts (i x-led på dammen) Fall KI_S_4 syns det ingen större 
skillnad i vattennivåer nedströms varken gentemot grundfallet eller de andra fall som undersöks 
(tabell E8). Dock är flödet ut dammbrottsbräschen betydligt mindre och tiden det tar för brottet 
att initieras är längre då brottet ansätts i ena kanten av dammen. Den frisläppta volymen blir lite 
större än i grundfallet (tabell E9).  

5.2.2 Kornstorlek 
 
Då kornstorleken ökas till 0,1 m initieras inget brott, maximala flödet ut ur dammbrottsbräschen 
uppgår endast till 17 m3/s och bräschen utvecklas ej till en större öppning.  Inte heller då 
startnivån för brottet i bräschen sänks upp till 4 m initieras brott (tabell 22). Det som kan ses här 
att ju lägre nivån blir desto mindre blir flödet ut ur bräschen samt dammbrottsöppningens bredd 
och djup. För att få igång brott utan att ändra startvärdet för dammbrottsbräschens utveckling 
krävs en kornstorlek på 0,03 m eller mindre (tabell 22). 
 
För att ett dammbrott ska initieras vid kornstorleken 0,1 m krävs att startnivån för 
dammbrottsbräschen minskas till 237 m (-3,27 m). Det resulterar i att brottet initieras efter 
kortare tid samt att tiden det tar för att nå ner till botten i dammbrottsbräschen blir kortare 
jämfört med grundfallet. Flödet eller den frisläppta volymen ut ur dammbrottsbräschen skiljer 
dock inte nämnvärt jämfört med grundfallet. Inte heller för vattennivåer nedströms skiljer detta 
fallet sig mot grundfallet (tabell E10 i Appendix E).  
 
Tabell 22. Redovisning av de fall där brott initieras och inte för ändring av korndiameter och startvärde på 
dammbrottsbräschen.  De fall som initieras (gulmarkerade) har sedan jämförts med grundfallet. 

Fall  Beskrivning  
Fall K_1 Ändra korndiameter till 0,1 m Initieras ej 
Fall K_1_3-1_6 Ändra korndiameter till 0,1 m och startnivå 

dammbrottsbräsch -0,2-2,27 m (240,07-238 m RH70) 
Initieras ej 

Fall K_1_7 Korndiameter 0,1 m startnivå dammbrottsbräsch -4,27 m 
(236 m RH70) 

Initieras 
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Fall K_1_8 Korndiameter 0,1 m startnivå dammbrottsbräsch -3,27 m 
(237 m RH70) 

Initieras 

Fall K_1_9 Korndiameter 0,1 m startnivå dammbrottsbräsch -2,77 m 
(237,5 m RH70) 

Initieras ej 

Fall K_4-K_5 Korndiameter till 0,07-0,05 m Initieras ej 
Fall K_6 Korndiameter till 0,03 m  Initieras 
Fall K_7 Korndiameter 0,001 m Initieras  
Fall KI_K_1 Korndiameter 0,001 m Initieras  
Fall KI_K_2 Korndiameter 0,005 m Initieras 
Fall KI_K_3 Korndiameter 0,03 m Initieras 
Fall KI_K_4 Korndiameter 0,04 m Initieras 
Fall KI_K_5 Korndiameter 0,05 m Initieras ej 

 
Då fallen när kornstorleken minskas till 0,001 m samt ökas till 0,03 m sker ingen större ändring 
av varken vattennivå, flöde eller frisläppt volym jämfört med varandra och grundfallet. Antalet 
sekundärdammbrott är också desamma i antal samt anläggning. Tiden tills maximala flödet 
inträffar blir dock längre med ökad kornstorlek (tabell E10 i Appendix E).  
 
Tabell 23. Egenskaper ut ur dammbrottsbräschen för Hoting för de fallen då kornstorleken varieras. Tabellen 
avser ändringarna för 100-årsflödet. Brottet i Hoting initieras efter 1 timma. K står för kornstorlek och S för 
ändring i startnivån för dammbrottsbräschen. 

Beskrivning Fall Max flöde 
(m3/s) 

Tiden när 
maxflöde 

inträffar (h) 

Tid att gå ner 
till botten (h) 

Frisläppt volym 
Fabmeloukte (Mm3) 

 Grund 313,4 3,67 3,08 11,30 
K=0,03  K_6 318,2 20,58 20,33 11,51 
K=0,001 K_7 316,7 3,17 2,99 11,31 
K=0,1 S=-3,27m  K_1_8 316,3 1,83 1,5 9,20 

 
I tabell E10 kan det ses att vattennivåskillnaderna mellan de olika kornstorlekarna nedströms 
uppgår som mest till 0,06 m. Detta sker vid Sil då höjden för vart dammbrott initieras vid en lägre 
nivå. I övrigt skiljer inte vattennivåerna mer än ett par centimeter. Inte heller antal eller läge för 
sekundärdammbrott ändras i de olika fallen.  
 
Då egenskaperna i dammbrottsbräschen analyseras för Klass I-flödet syns att ju större diameter 
kornen i modellen har desto större blir flödet. Tiden tills maximala flödet uppnås ökas också med 
storleken på kornen och likaså den frisläppta volymen (tabell 24).  
  
Tabell 24. Egenskaper ut ur dammbrottsbräschen för Hoting för de fallen då kornstorleken varieras för Klass 
I-flödet. Siffrorna som står inom parantes visar tiden då dammbrottet initieras.  

Fall Max flöde (m3/s) Tiden när maxflöde 
inträffar (h) 

Tid att gå ner 
till botten (h) 

Frisläppt volym 
Fabmeloukte 

(Mm3) 
Grund KI (0,01) 432,1 93,5 (-91,6) 93,1 (-91,6) 22,90 

KI_K_1 (0,001) 232,9 72,41 (-70) 71,92 (-70) 21,94 
KI_K_2 (0,005) 432,3 93,75 (-91,58) 93,08 (-91,58) 22,91 
KI_K_4 (0,04) 459,7 96,92 (-91,58) 96,25 (-91,58) 25,70 
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Vattennivåskillnaderna nedströms då kornstorleken varieras för Klass I-flödet uppgår som mest 
till 0,2 m. Det sker mellan fallen KI_K_1 och KI_K_4 vid Forsmo. I övrigt är skillnaderna i vattennivå 
obefintliga (tabell E11 i Appendix E).  
 
Både för 100-års- och Klass I- flödet syns ingen större skillnad i vattennivåer då kornstorleken 
varieras. Som mest uppnås en skillnad på 0,9 cm i de studerade punkterna. Det inträffar då KI_K_4 
jämförs med grundfallet vid Sil för Klass I- flödet.  Jämförs detta resultat för Klass-I- flödet med 
resultatet för 100-årsflödet kan slutsatsen dras att för ett större grundflöde har kornstorleken 
större inverkan för flödet i dammbrottsbräschen. Den frisläppta volymen varierar också mer då 
kornstorleken varieras i Klass I-flödet jämfört med för 100-årsflödet.  

5.2.3 Tillrinning 
 
När tillrinningen av 100-årsflöde ökar med 35 % längs hela älvsträckan motsvarar detta ca 60 % 
av ett Klass I-flöde. Konsekvenserna blir större då flödet ökas med både 5 och 35 % då det sker 
dammbrott i ytterligare 2 dammar utöver Hoting där brottet ansätts. Dock sker inte brotten i 
samma dammar i de båda fallen(tabell E12 i Appendix E).   
 
Tabell 25. Egenskaper ut ur dammbrottsbräschen för Hoting för de fallen då tillrinningen varieras.  

Beskrivning Fall Max flöde 
(m3/s) 

Tiden när 
maxflöde inträffar 

(h) 

Tid att gå ner 
till botten (h) 

Frisläppt volym 
Fabmeloukte 

(Mm3) 
 Grund  313,4 3,67 3,08 11,30 

+ 35 % F_1 365,0 20,58 2,66 6,52 

- 35 % F_2 313,4 3,67 3,08 13,50 

+35 % F_3 313,4 3,67 3,08 10,11 

 
Det maximala flödet ut ur dammbrottsbräschen ändras endast marginellt då tillrinningen ökar 
med 35 %, i övriga fall är flödet oförändrat. Tiden tills maximalt flöde inträffar ökar också då 
tillrinningen ökar till 35 %, vilket kan bero på det högre flödet. Det går dock inte att verifiera ett 
samband mellan tillrinningens storlek, maximala flödet ut ur dammbrottsbräschen samt tiden då 
de andra två fallen är oförändrade gentemot grundscenariot (tabell 25).  
 
Analyseras hur vattennivåerna varierar syns det inga större skillnader vid dammarna högst 
uppströms och marginalen är ganska stor till dammarnas dammkrön (tabell E12 i appendix E, fig. 
31). Fram till Sil syns det att vattennivåerna är högre (om än marginellt) i fallet då tillrinningen 
ökas med 5 % jämfört då den ökas med 35 %. Vattennivåskillnaden är som störst i Sollefteå med 
1,8 m då fallet med 35 % ökad tillrinning jämförs med grundfallet. Då tillrinningen minskas syns 
en skillnad på som mest 0,2 m i dammen Sil. Skillnaden är dock inte så stor och vattennivåerna 
ligger under dammkrön vilket inte ändrar brottscenariot.   
 
I figur 34 syns det att differensen mellan de olika fallen är obefintlig i Hoting samt Lillflydammen 
då tillrinningen varieras.  I dammarna längre ner är skillnaden större och i vissa punkter är 
skillnaden större då tillrinningen bara ökas med 5 % istället för 35 %. Då tillrinningen minskas 
syns inte samma variation i vattennivåer som då den ökas. Detta beror troligtvis på att antal 
sekundärdammbrott är samma i detta fall som i grundfallet medan att antalet ökar då tillrinningen 
ökar.  
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Figur 34. Visar differensen i vattennivåer mellan varje fall då tillrinningen varieras och grundfallet för varje 
damm nedströms. Differensen anges i meter.   

Den frisläppta volymen i Hoting ökar med ca 20 % då tillrinningen minskar med 35 %.  I fallet då 
tillrinningen ökar med 35 % minskar den frisläppta volymen med 42 %. Analyseras sträckan 
nedströms syns det att den frisläppta volymen ökar i nästan alla nedströms magasin för alla fall 
jämfört med grundscenariot. Den frisläppta volymen är generellt större i nedströms magasin då 
tillrinningen ökar med undantag för de översta (Tabell E13 i Appendix E).  
 
Den frisläppta volymen i samband med sekundärdammbrott är uppströms de dammar där 
sekundärdammbrott går större. Vilket är en trolig orsak till de högre vattennivåerna och därmed 
till att sekundärdammbrott sker i de olika dammar för de båda fallen då tillrinningen ökar.  
 

5.3 Storuman 

5.3.1 Dammbrottssektion och kornstorlek 
 
Då bredden minskas för Storuman sker inga sekundärdammbrott.  I grundfallet sker detta så att 
mitten på sektionen är där brott initieras. Ser man till dammbrottssektionen syns det att den där 
inte är lika djup som på det djupaste stället. Därför testas att centrera dammbrottsöppningen runt 
410 m istället för 341,5 m som var satt i grundscenariot för att se om detta påverkar. Detta görs 
för fallet med 63 m men även för 27 m (fall S_6-8 samt S_2 för Q100). Flödet ut ur 
dammbrottsbräschen blir då lite lägre än fallet få det inte centrerades vid den djupaste delen. 
Vattennivåerna nedströms skiljer endast marginellt. Denna justering minskar det maximala flödet 
ut ur dammbrottsbräschen men ökar den frisläppta volymen ur Fabmeloukte då bredden minskas 
till 63 m. Då bredden minskas ytterligare till 25 m och en centrering görs minskar både den 
frisläppta volymen samt det maximala flödet.  
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Tabell 26. Egenskaper ut ur dammbrottsbräschen för Storuman för de fallen då kornstorleken varieras för 
normalflödet.  Siffrorna som står inom parantes visar tiden då dammbrottet valts att initieras. D, står för djup, 
B för bredd och C för vart initieringen startar i x-led.  

QNormal 
Fall 

Max 
flöde 

(m3/s) 

Tiden när 
maxflöde 

inträffar (h) 

Tid att gå ner till 
botten (h) 

Frisläppt volym 
Fabmeloukte 

(Mm3) 
 Grundfall 4 126,5 39,2 (-25) 28,8 (-25) 992,02 
D=344,76 m S_1 1 150,8 73,3 (-25) 28,0 (-25) 445,81 
B=63 m S_2 1 856,0 31,4 (-25) 28,8 (-25) 901,13 
B=25 m S_3 796,5 30,1 (-25) 28,8 (-25) 647,18 
Ny begr. Sek S_4 1 790,4 44,3 (-25) 36,2 (-25) 705,33 
D=347,26 m S_5 3 286,2 53,7 (-25) 28,6 (-25) 801,37 
B=63, C=410 S_6 1 749,1 31,7 (-25) 31,7 (-25) 947,83 
B=25 C=410 S_7 747,0 30,0 (-25) 29,3 (-25) 613,24 
Ny begr. Sek 
C= 381,5  

S_8 1 645,7 46,7 (-25) 28,7(-25) 770,55 

D=348,26 S_9 2 432,9 58,9 (-25) 28,3 (-25) 672,12 
B=100 S_10 2 807,0 33,4 (-25) 28,8 (-25) 1 008,09 
B=80 m S_11 2 313,0 32,3 (-25) 28,8 (-25) 942,94 

 
I tabell E14 i appendix E syns det att den frisläppta volymen inte har samma starka samband med 
sekundärdammbrott som i tidigare anläggningar där en större frisläppt volym kunde kopplas till 
fler sekundärdammbrott. Fortfarande så minskar den frisläppta volymen mer då djupet ändras 
än bredden men en större frisläppt volym innebär inte i alla fall fler sekundärdammbrott 
(Appendix D, Storuman). I fall S_10 är den frisläppta volymen större än i grundfallet, ändå sker ett 
mindre sekundärdammbrott i detta fall jämfört med grundfallet samt fall S_5. Däremot är flödet 
ut ur dammbrottsbräschen mindre än det båda andra fallen där många sekundärdammbrott sker. 
De tre fall där sekundärdammbrott sker är också de tre fall där det maximala flödet ut ur 
dammbrottsbräschen samt den frisläppta volymen är som störst. Marginalerna för vilket flöde 
som krävs för att sekundärdammbrott ska ske verkar dock vara små. I tabell E14 syns det att i de 
två fall som valts att redovisas då dammbrott inte sker i nedströms dammar (fall S_1 och S_4) når 
inte vattennivåer över tätkärnans överkant för nedströms dammar. Detta betyder att risken för 
dammbrott är minimal.  

I fall S_4 ersätts den befintliga begränsande sektionen i dammen med en sektion som ser ut som 
marknivån nedströms, så sker inga sekundärdammbrott. Gränsen för både djup och bredd är 
hårfin då sekundärdammbrott studeras. I de fall som testas sker sekundärdammbrott vid nivån 
347,26 m men ej vid 348,26 m (RH70). Då bredden varieras sker sekundärdammbrott vid 
bredden 100 m (fall S_10) men ej vid bredden 80 m. I Tuggen går dammbrott i två av fallen trots 
att nivån ej når dammkrön. Detta är på grund av att nivån då dammen går till brott har satts till 
207,04 m (RH70).  
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Tabell 27. Egenskaper ut ur dammbrottsbräschen för Storuman för de fallen då kornstorleken varieras för 
100-årsflödet.  Siffrorna som står inom parantes visar tiden då dammbrottet valts att initieras.  

Q100  Fall Max flöde 
(m3/s) 

Tiden när 
maxflöde 

inträffar (h) 

Tid att gå ner till 
botten (h) 

Frisläppt volym 
Fabmeloukte 

(Mm3) 
 Grundfall 3 613,2 61,0 (-49) 52,9 (-49) 650,84 

D=349,76 Q100_S_1 1 212,0 98,5 (-49) 52,0 (-49) 352,22 

Ny begr. sek Q100_S_2 1 665,1 71,5 (-49) 52,7 (-49) 468,40 
B=63m Q100_S_3 1 878,7 55,4 (-49) 52,9 (-49) 566,40 

K=0,03 Q100_K_1 Går ej igång - - - 

K=0,02 Q100_K_2 Går ej igång - - - 

K=0,001 Q100_K_3 3 660 61,0 (-49) 52,8 (-49) 647,55 
 
Den frisläppta volymen är mindre för ett 100-årsflöde än för ett normalflöde. Samma samband 
syns i de andra anläggningarna då 100-årsflödet varieras, då tillrinningen ökar minskar den 
frisläppta volymen och tvärt om då tillrinningen minskas. Jämförs skillnaderna mellan QNormal- 
och QKlass I-scenarierna syns det att antal sekundärdammbrott är fler vid ett 100-års flöde. 
Bålforsen går också till brott vid ett 100-årsflöde vid grundfallet. Flödet ut ur 
dammbrottsbräschen är lägre vid ett 100-årsflöde men tiden tills att maxflödet inträffar är 
aningen kortare. Då tre olika fall av ändring i dammbrottsbräschens öppning samt sektion syns 
det att inga sekundärdammbrott sker då djupet minskar till naturlig nivå uppströms dammen (fall 
S_1). Då bredden minskas till 63 m syns dock att sekundärdammbrott sker, det gör det inte när 
samma scenario testas för grundflödet. Det samma gäller då en ny begränsande sektion som är 
lite grundare appliceras (tabell E15).  
 
Precis som i Fabmeloukte initieras ej brott då kornstorleken är större än 0,01 m. Jämförs 
resultatet då kornstorleken minskas till 0,001 m med grundfallet syns en ytterst liten skillnad 
(tabell 27 samt E15). Flödet ut ur dammbrottsbräschen ökar något med en mindre kornstorlek 
medan den frisläppta volymen minskar marginellt. Vattennivåer nedströms är näst intill identiska 
(tabell E15). 
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5.4 Sammanfattning av resultat 
 
Fabmeloukte är relativt känslig för variation i de olika parametrarna och antalet 
sekundärdammbrott varierar mycket mellan de olika fallen. Närmast nedströms damm går i de 
allra flesta fall till brott då marginalerna är små och påverkar därmed resultaten.  Den frisläppta 
volymen kan starkt kopplas till antal sekundärdammbrott.  
 
För Hoting är marginalerna är väldigt små om nedströms dammar går till brott eller ej. Detta gäller 
både i de fall de går till brott men också då de inte går till brott. Dock har analysen visat att även 
ganska stora förändringar i exempelvis dammbrottsektion och flöden inte ger några större utslag 
i vattennivåer nedströms. Hoting är relativt okänslig även för stora ändringar i parametrarna. 
Oftast orsakar primärdammbrott i Hoting inte sekundärdammbrott nedströms utan exempelvis 
höga flöden.  
 
Storuman är också känslig för variation i dammbrottssektionen, sker sekundärdammbrott gör det 
för ungefär samma dammar i alla fall. Antalet sekundärdammbrott kan inte på samma sätt som i 
tidigare anläggningar relateras till den frisläppta volymen. 
 
Då dammbrottssektionen för Fabmeloukte, Hoting och Storuman jämförs i de olika fallen kan det 
ses: 

x Tid för modellen att nå ner i bräschens botten beror främst på vilken höjd man sätter 
dammbrottsbräschen öppning till. Tiden är densamma då höjden på dammbrottbräschen 
är den samma.   

x Vidare kan det ses att bottennivån alltid nåtts då maximala flödet inträffar, det är inte 
alltid fallet för bredden, endast i de fall då bredden smalnats av mycket.  

x Bredden på bräschen då maximala djupet nås beror dels på bräschens definerade djup 
men också på dess bredd.  

x Bräschens utveckling i tid beror både på angiven höjd och bredd, bredden ökar lite mer 
än dubbelt så fort som djupet i dessa scenarier. Eftersom höjden är lägre än bredden 
kommer denna nå sitt max först. Detta förhållande anges i MIKE 11s 
dammbrottsstruktur.  

x Ju smalare sektionen är desto snabbare går det för modellen att komma upp i sitt 
maximala flöde. Ju högre höjd på bräschen (mindre sektion) desto längre tid tar det för 
modellen att komma upp i det maximala flödet om samma begränsande sektion används. 
I. Tiden för det maximala flödet beror inte på flödets storlek utan mer på bräschens 
utseende.  

x Den frisläppta volymen minskar mer då djupet på den begränsande sektionen ändras än 
då bredden ändras. Detta förklaras genom att det är större mängd vatten kvar i magasinet 
då lägsta bottennivå på bräschen ökar. Detta kan också vara en förklaring till punkten 
ovan där tiden för flödet att komma upp i maximal hastighet diskuteras. En högre 
frisläppt volym kan därmed påverka denna tid till att bli kortare.   

x Då dammbrottsektionen ökar i djup, ökar också flödet ut ur dammbrottsbräschen.  
x Det är svårt att verifiera ett samband mellan sekundärdammbrott, frisläppt volym och 

flöde ut ur dammbrottsbräschen. Detta verkar bero på typ av anläggning eller möjligtvis 
typ av älvsystem. Fler undersökningar behövs för att förstå detta samband bättre.  

 
Då tillrinningen varieras: 
x En minskad tillrinning ger en ökad frisläppt volym i den damm som primärdammbrott 

ansätts.  
x Flödet ut ur dammbrottsbräschen blir i de flesta fall större vid en ökad tillrinning.  
x Tiden det tar att komma upp i det maximala flödet finns inget samband med en 

ökad/minskad tillrinning. Det skiljer från anläggning till anläggning.  
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Då kornstorlek varieras: 
x Tiden tills det maximala flödet uppkommer blir kortare eller oförändrad då kornstorlek 

minskas 
x Den frisläppta volymen minskar marginellt då kornstorleken minskar och tvärt om då 

den ökar, i vissa fall är den dock samma exempelvis för Fabmeloukte.  
x Att det maximala flödet ökar då kornstorleken minskas är inget som kan verifieras då det 

inte stämmer för Hoting men vid de två övriga anläggningarna.  
x Tiden för dammbrottsbräschens deformation är kortare för en mindre kornstorlek. Det 

vill säga att dammbrottsbräschen utvecklas fortare.  
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6 Diskussion 

6.1 Resultat 
 
I tidigare undersökningar som gjorts inom dammbrottsberäkningar undersöks oftast endast 
sträckan precis nedströms samt egenskaperna för dammbrottsbräschen. Då olika parametrar 
varieras visar undersökningen att den maximala vattennivåhöjningen sker vid olika positioner 
längs älven beroende på parameter och storlek på ändringen. Generellt kan man dock säga att 
vattennivå ökningarna/minskningarna är små i de översta nivåerna och störst nedströms Hällby 
i Fabmelouktes fall. Det kan bero på att fribordet för dammarna uppströms Hällby har ett litet 
fribord och redan ligger högt i nivåer på grund av 100-årsflödet och går därför alltid till brott.  Då 
parametrarna varierades för Fabmeloukte var ändringen nedströms stor.  Detta visar att många 
av de parametrar som undersöks här är viktiga att beskriva på ett noggrant sätt för att 
beräkningarna och resultaten ska bli så bra och sannolika som möjligt.  
 
Hoting och konsekvenserna i nedströms belägna områden är inte alls lika känsliga för 
förändringar som då Fabmeloukte undersöks. Den största orsaken till detta är antagligen att 
magasinet är mindre och därmed blir även ändringarna mindre. Den procentuella frisläppta 
volymen ökar mycket i de olika fallen för Hoting, dock är volymskillnaden inte så stor i antal 
kubikmeter, vilket inte resulterar i så stora förändringar nedströms som i Fabmelouktes fall. 
Anläggningarna nedströms påverkas inte så mycket då Hoting går till brott, detta visas i 
jämförelsefallet för Klass I-flödet där samma nedströms anläggningar går till brott på grund av 
flödet i sig och ej på grund av att Hoting går till brott. Vattennivåhöjningarna då detta scenario 
jämförs med grundscenariot är också marginella och skiljer bara ett par cm på hela nedströms 
sträckan. I Hoting är generellt ändringarna i vattennivåer små men blir som störst i Sil, vilket 
också är den damm som är mest känslig för och går till brott först.  Att den frisläppt volymen inte 
blir så stor i Hoting för de olika scenarierna beror troligtvis på hur botten ser ut i uppströms 
sträcka se figur 35 nedan. En klack precis uppströms dammen påverkar de volymer som kan 
frigöras.  
 

 
Figur 35. I figuren syns närmaste uppströms sträckan från Hoting damm. Strax uppströms dammen syns en 
klack (markeringen) som begränsar utflödet.  

Storuman skiljde sig en del mot de två tidigare anläggningarna som undersökts. Den största 
skillnaden var att sekundärdammbrott påverkades även då bredden minskades, mer än i tidigare 
fall. Den frisläppta volymen varierade inte heller på samma sätt som i de tidigare anläggningarna 
då höjd samt bredd ändrades. Skillnaderna beror troligtvis på älvsystemets karaktär, nedströms 
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sträckas utseende samt nedströms dammars kapacitet. Dessa faktorer skiljer sig mellan de tre 
undersökta anläggningarna.  
Jämförs alla de parametrar som i denna undersökning analyserats är det variation 
dammbrottsbräschens storlek som påverkar flödet ut ur dammbrottsbräschen mest. De är dock 
lite svåra att jämföra med varandra då inte samma förändring gjorts för alla parametrar. Men i 
denna analys har endast ”rimliga” fall studerats och då ses det att en ändring i 
dammbrottsbräschen ger störst förändring i resultaten. Chinnarasri m.fl., (2004) har även visat 
att det är den parameter som påverkar flödet ut ur dammbrottsbräschen mest. 
 

6.1.1 Dammbrottsektion 
 
Det är rimligt att den frisläppta volymen ändras mer då djupet ändras än då bredden ändras 
eftersom det då är svårare för vattnet att rinna ut då en högre ”tröskel” ansätts. Det kommer då 
finnas en större volym kvar i magasinet. Enligt de fall som studeras här så kan antagandet göras 
att den frisläppta volymen har stor påverkan på vattennivåer nedströms. Analyseras flödet ut ur 
dammbrottsbräschen kan det delvis kopplas samman med den frisläppta volymen. Flödet ändras 
inte lika mycket med bredden som med djupet vilket också stämmer för den frisläppta volymen. 
Pektas & Erdik (2014) visade att det maximala flödet beror mer på höjden av dammen än på 
magasinsvolymen. Det sambandet syns även i denna undersökning. Flödet ut ur 
dammbrottsbräschen ändras mer då djupet ändras än då magasinsvolymen varieras. Enligt Eq. 3 
beror flödet ut ur dammbrottsbräschen på ett antal parametrar såsom bredd, höjd, uppströms 
vattennivå m.fl. Det syns även här att det varierar då både höjd och bredd varieras. 

Enligt tidigare undersökta fall går dammbrottet oftast ner till botten på dammen medan bredden ofta 
varierar mer beroende på flera olika faktorer (Pektas & Erdik, 2014, Tsakiris & Spiliotis, 2013). Det 
innebär att de fallen där hela dammens djup antas men bredden minskas är de mest 
verklighetstrogna fallen i denna undersökning.  

Då Fabmeloukte undersöks undviks dammbrott i Vojmsjön endast då man minskar djupet på 
sektionen relativt mycket kan förklaras med att den frisläppta volymen samt flödet ut ur 
dammbrottsbräschen minskas betydligt. Förloppet går också betydligt långsammare vilket gör att 
Vojmsjön kan avbörda volymen. Dessa är dock inte rimliga scenarier då sektionen i dessa fall 
ligger över marknivå. Därmed kan man anta att Vojmsjön alltid kommer gå till brott om 
Fabmeloukte gör det.  Dessa scenarier testades främst för att bedöma känsligheten på 
parametern.  
 
Den frisläppta volymen kan variera beroende på hur lång simuleringstid som används. Detta är 
på grund av att nivåerna kan sänkas av ytterligare efter att simuleringen avslutats. Detta bidrar 
till en felkälla i beräkningen och också jämförelsen i den frisläppta volymen. Att denna parameter 
även undersöktes för Storuman gjordes för att den visat sig ha stor betydelse i tidigare 
anläggningar. För Storuman visade sig både bredden och djupet ha stor påverkan för om 
sekundärdammbrott sker eller inte. Den frisläppta volymen som tidigare antogs ha stor betydelse 
för konsekvenserna nedströms visade sig här variera en del men en högre frisläppt volym kunde 
inte kopplas till fler sekundärdammbrott. Marginalerna är väldigt små och sker ett 
sekundärdammbrott sker flera (men något undantag). Detta visar hur viktigt det är att beskriva 
dammbrottsektionen ”rätt” men visar också att det kan bli väldigt stora skillnader bara man 
ändrar ett fåtal meter i bredden. Inte riktigt samma skarpa gräns syns i de två tidigare 
anläggningarna som undersöks.  
 
I denna analys undersöks också skillnaden mellan att endast låta den begränsande sektionen 
begränsa utvecklingen för dammbrottsöppningen men också att sätta den trapetzoidformade 
bräschöppningen precis utanför den begränsande sektionen (fall S_9 och S_10 för Fabmeloukte). 
Trots att den slutgiltiga bräschöppningen blir lika stor är förloppet lite annorlunda. Detta är något 
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som inte tidigare undersökts men är antagligen specifikt för modellen MIKE 11.  Det är endast 
dammbrottsbräschens utveckling som skiljer inte vattennivåer nedströms så konsekvensera 
förändras inte beroende på hur man anger detta.   

6.1.2 Kornstorlek 
 
Vilken kornstorlek som är möjlig att initiera ett brott med är troligtvis påverkad av anläggningens 
utseende. Enligt Eq. 2 beror sedimenttransporten som initierar brottet på många parametrar som 
samverkar. Generellt kan det dock sägas att sedimenttransportshastigheten blir mindre med en 
ökande kornstorlek.  I Hoting går brott igång med en korndiameter på 0,03 m men inte i 
Fabmeloukte eller Storuman. Vad detta beror på är svårt att säga då flödet samt den påtryckande 
volymen är större i Fabmelouktes och Storumans fall. Inte heller då en korndiameter på 0,02 m 
testas går de två dammarna till brott. Ytterligare tester hade kunnat göras då startnivån för 
dammbrottsbräschen minskades.  
 
Vattennivå och flöde varierar inte vid nedströms undersökta punkter då kornstorleken ändras, 
vilket visar på att denna parameter är relativt okänslig till vilket värde som antags. Dock verkar 
den bero av anläggning vad som är möjligt, men då brott initieras är det ingen större skillnad i 
resultat. Detta visas i alla tre anläggningar som undersöks. Detta resultat stämmer även överens 
med de undersökningar som i laboratorium av mindre invallningsdammar av Schmocker m.fl. 
(2014).   
 
Chinnarasri m.fl. (2004) visade att utvecklingen av dammbrottsbräschen går långsammare då en 
mindre kornstorlek samt en mindre lutning simuleras. I denna undersökning testades endast att 
variera kornstorleken. Samma samband syntes inte här, snarare tvärt om. Tiden för 
dammbrottsbräschens utveckling är oförändrad eller kortare i dessa simuleringar för de olika 
anläggningarna. De visade även att det maximala flödet ut ur dammbrottsbräschen ökar med en 
minskad kornstorlek, det sambandet syns även i denna undersökning.  
 
Startnivån på dammbrottsbräschen spelar endast roll för dammbrottsbräschens utveckling i 
dammen men ej för konsekvenserna nedströms dammen. Den snabbare utvecklingen sker 
troligtvis på grund av att brottet initieras vid en lägre nivå och därmed behöver inte lika mycket 
material raseras. Att vattennivå och flöde är samma nedströms beror på att den frisläppta 
volymen och tillrinning är samma som i grundfallet. Dammbrottsöppningen blir tillslut också lika 
stor.    

6.1.3 Magasinsvolym 
 
Denna parameter analyserades endast för Fabmeloukte. Då en mer noggrann kalibrerad 
magasinsvolym appliceras minskar den frisläppta volymen med ca 3 %. Det ger dock ingen 
skillnad i antalet sekundärdammbrott nedströms.  I Fabmelouktes fall bedöms det fullt tillräckligt 
att endast kalibrera in tre nivåer då skillnaden blir så pass liten. En av orsakerna till detta är att 
den första kalibreringen var så pass bra samt att magasinets form kan beskrivas verklighetstroget 
med endast tre nivåer. Jämfördes magasinsvolymen i grundfallet med den kalibrerade skiljer 
endast mellan 3-4 % i varje nivå. Om magasinet däremot skulle vara ett väldigt oregelbundet 
skulle det vara svårare att kalibrera in med få nivåer då MIKE 11 interpolerar volymen mellan de 
angivna nivåerna. Risken är då att volymen beskrivs fel vilket sannolikt kommer påverkar 
resultatet.   
 
En av anledningarna till att en ökning i magasinsvolym testades för fall S_1 var för att se om det 
kunde påverka antalet dammbrott eller om det endast gav marginella vattennivåskillnader. Enligt 
Bellos m.fl. (1992) blir flodvågen mer långvarig då magasinsvolymen ökar, det sambandet syns 
även i denna undersökning (fig. 27). Enligt Froehlich empiriska modell kommer 
deformationstiden för dammbrottsbräschen öka med en ökande magasinsvolym (Chinnarasri 
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m.fl., 2004). Det sambandet syns även då simuleringarna görs i MIKE 11 för Fabmeloukte, även 
om deformationstiden endast är marginellt större då volymen ökar med 20 %.  Maxflödet ökar 
även det med en ökande magasinsvolym vilket kan kopplas samman till en längre deformationstid 
eftersom att det tar längre tid för flödet att nå sitt maximum.  
 
Vid vissa dammar skiljer inte vattennivån många centimeter då de olika scenarierna testas medan 
i andra är vattennivåskillnaden stor. Att det vid vissa dammar är en större skillnad kan bero på 
att flödena är så pass höga och avbördningen låg vilket kan bidra till en högre vattennivåhöjning. 
Det kan även bero på hur vattenfåran ser ut, exempelvis om magasin eller sjöar uppström agerar 
som en naturlig dämpare eller om det är en rak fåra. Även broar eller andra hinder kan även det 
påverka flödet och vattennivån då de kan vara dämmande och tvinga upp vattennivån. I Långbjörn 
och Lasele där det sker relativt stora nivåskillnader om man exempelvis analyserar fallet där 
magasinsvolymen ökar med 20 % och men även då tillrinningen i hela älven ökar jämfört med 
grundscenariot. Studeras geografin längs älven kan det ses att längs dessa sträckor finns det inte 
några större sjöar vilket kan vara en av anledningarna till varför nivån höjs så pass mycket just 
där. Vid exempelvis Hällby och Stenkullafors där ökningen bara är ett par centimeter ligger i båda 
fallen större magasin uppströms vilka kan agera dämpande. I jämförelse av många av fallen visar 
det att vattennivåökningen är störst längre nedströms och inte direkt efter dammbrottet vid brott 
i Fabmeloukte.  Så är fallen även då Hällby som är en relativt stor damm inte går till brott vilket 
var överaskande. Även i de fallen då samma dammar går till brott syns en större skillnad längre 
nedströms.  
 
Då magasinet beskrivs som en box istället med samma dammbrottsantaganden som i grundfallet 
minskas den frisläppta volymen, detta var väntat då nu varje nivå representerar samma volym. I 
grundfallet och i de flesta andra naturliga magasin är volymen mindre i de lägsta nivåerna men 
ökar mot ytan av magasinet. Detta betyder att större volym ligger i de översta delarna och den 
frisläppta volymen blir därmed större. Sekundärdammbrotten blir också färre, totalt 3 färre brott. 
Detta beror troligtvis på magasinets form och den frisläppta volymen. När magasinsvolymen 
beskrivs som en box innebär det att under hela förloppet frisläpps en jämn volym. I grundfallet 
kommer en större volym frisläppas i början av förloppet för att sen minska med tiden. Det är små 
marginaler för de tre dammar som ej går till brott, nivåerna ligger endast ett par decimeter under 
dammkrönsnivån i detta fall medan de ligger någon decimeter över krönnivå vid grundfallet.  
 
I figur 28 syns det att flödet ut ur dammbrottsbräschen i Fabmeloukte är högre vid grundfallet 
samt att det pågår under en längre tid vilket ökar konsekvenserna av ett brott. Detta beror 
troligtvis på att den frisläppta volymen är mindre i fall M_11 samt att det är en mer jämt fördelad 
volym som flödar ut ur bräschen. Den frisläppta volymen blir mindre på grund av att det ligger 
lika mycket vatten vid varje nivå, därmed en större mängd i de nivåer under 
dammbrottsbräschens lägsta nivå som inte kan frisläppas. Slutsatserna kan dras att generellt ger 
en beskrivning av magasinsvolymen som en box mindre konsekvenser och lägre vattennivåer 
nedströms i Fabmelouktes fall.   

6.1.4 Tillrinning 
 
Vattennivåerna minskar mycket mer då tillrinningen minskar med 35 % än de ökar då 
tillrinningen ökas med 35 %. Studeras tabellen med antal sekundärdammbrott syns det att då 
tillrinningen minskas sker inte lika många dammbrott. Detta gör att inte lika mycket vatten frigörs 
från dessa dammar och därmed blir vattennivåerna lägre. Det har alltså inte endast att göra med 
att tillrinningen ger så mycket lägre nivåer. Snarare att vattnet minskas till nivåer i nedströms 
magasin så att brott ej initieras och därmed sänker av nivåerna i hela nedströms sträckan.  
 
De båda rimliga klimatscenarierna med maximala och minimala 100-årsflödena ger stor skillnad 
i vattennivåer och antal sekundärdammbrott. I detta fall är det egentligen fel och undersöka en 
minskning med 35 % då vi här analyserar det maximala flödet. En minskning med 35 % skulle 
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göras på det minimala 100-årsflödet vilket egentligen inte är intressant för undersökningar för 
konsekvenser av dammbrott, mer ur ett miljöperspektiv. I detta fall gjordes det endast för att få 
en inblick i hur variationen av tillrinningen får betydelse i beräkningarna.  
 
Det som visas av dessa undersökningar är att olika dammar verkar reagera olika på ökad och 
minskad tillrinning. I vissa nedströms anläggningar blir den frisläppta volymen mindre medan i 
andra större då tillrinningen ökar, detta beror även på hur mycket tillrinningen ökar. Generellt 
kan det ses att i de dammar där primärbrott ansattes ökade den frisläppta volymen då 
tillrinningen minskade. Detta kan förklaras med sättet den frisläppta volymen är definierad på. 
Den minimala volymen som uppkommer under simuleringen subtraheras från den maximala 
volymen. Brottet går vid samma nivå i de båda fallen alltså har de samma maximala volym. Den 
minimala volymen uppkommer efter dammens brott då vattennivån sänkts av, om då 
tillrinningen är lägre kommer denna vattennivå bli lägre och därmed volymen. Differensen blir då 
större mellan minimala och maximala volymen då tillrinningen är lägre. Detta gäller dock endast 
för dammen där primärbrott går. Undersöks den frisläppta volymen i nedströms dammar syns 
det att den ökar längre nedströms med ökad tillrinning. Dock är den frisläppta volymen beroende 
på om sekundärdammbrott sker eller inte. Detta kan ses om tabellerna för Fabmeloukte och 
Hoting studeras där den frisläppta volymen redovisas (tabell E2, E7 och E13). Sker ett 
sekundärdammbrott ökar den frisläppta volymen. Sekundärdammbrott och frisläppt volym är 
därför svåra att dra raka paralleller till hur tillrinningen varierar. Att det är olika anläggningar 
som går till brott då tillrinningen ökar med 35 % samt 5 % i Hoting beror troligtvis på att den 
frisläppta volymen är annorlunda fördelad över anläggningarna i de båda fallen. Då tillrinningen 
ökas med 5 % är det större frisläppt volym i de två översta magasinen, Hoting och Lillflydammen 
jämfört med då tillrinningen ökar med 35 %. Efter Lillflydammen blir dock den frisläppta volymen 
större i fallet med 35 % ökad tillrinning vilket resulterar i brott längre nedströms (Se tabell sek 
dammbrott).  Detta styrker teorin att det är den frisläppta volymen som har störst påverkan för 
konsekvenserna nedströms.  
 
Osäkerheterna i 100-årsflöden är relativt stora och kan uppskattas till över 20 % (Hingary m.fl., 
2014) Osäkerheterna i klimatscenarierna är ännu större då de dels innehåller felkällorna från 
klimatosäkerheten men även osäkerheterna i 100-årsflöden. Det är därför intressant att se hur en 
variation i tillrinningen påverkar simuleringarna och resultatet. Tillrinningen är även intressant 
att undersöka då 41 % av alla dammbrott beror på höga flöden (Nilsson, 2010). 

6.2 Val av metod 
 
Valet att börja analysera en anläggning där fler parametrar testades gjordes dels för att få en 
känsla av hur modellen arbetade och fungerade men också för att själv lära mig programmet MIKE 
11. Värden på parametrarna valdes dels utifrån teorier men även utifrån tidigare resultat för att 
analysera gränser och se vad som har betydelse. För vissa parametrar var valet klart redan innan 
analysen startade för exempelvis flödet medan för kornstorleken var det en process som pågick 
under analysen.  
 
Att en färdig modell valdes som grund för analysen gjordes dels för att få mer tid till en 
känslighetsanalys. En annan fördel med detta är att resultaten kan jämföras med värden som idag 
faktiskt används för beredskapsplanering i dessa älvar.   
 
Valet av de resultat som presenterades samt de punkter som valdes att studeras nedströms var 
en del av den begränsning som var nödvändig för arbetet. De resultat som presenterats här har 
tidigare också presenterats för beredskapsplaneringsprojekten och är viktiga för säkerheten. De 
har dock i beredskapsplaneringsprojekten undersökts i andra punkter än i detta arbete. 
Parametrarna är även de som bäst beskriver konsekvenserna. Att frisläppt volym valdes att 
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analyseras är för att det tidigt uppkom i resultaten att denna kunde ha samband med nedströms 
sekundärdammbrott.   
 
I beredskapsplaneringsprojekten analyserades dels sekundärdammbrott, men även vattennivå, 
flödet, hastighet ankomsttid och kulminationstid för ett visst antal valda detaljpunkter där oftast 
samhällen ligger. Detta skulle även vara intressant i detta arbete men då begränsningar gjordes 
och metoden mer går ut på att studera skillnader samt marginaler i de olika fallen var det av mer 
intresse att välja punkter uppströms dammarna på älvsträckan ner till havet. Dessa punkter 
valdes för att kunna jämföra vattennivåer med nivå för dammkrön och därmed avläsa hur stora 
marginalerna var för att dammen skulle gå till brott eller ej. Det är svårt att analysera och 
presentera varje punkt nedströms, därför har endast ett fåtal valts, men självklart skulle det vara 
intressant att se flodvågens beteende mellan dessa punkter.  
 
Det rör sig ofta om små marginaler om en damm överströmmas eller inte. I dessa 
dammbrottsberäkningar initieras dammbrottet då vattennivån når över dammkrön. Tekniskt sett 
kan brott gå redan då nivån överstiger tätkärnans nivå. Detta innebär att brott kan ske tidigare, 
och vid vissa scenarier ses det att marginalerna är så pass små att nivån kan ligga över tätkärnans 
nivå men under dammkrönets nivå. Detta kan ge en felaktig bild av om och när ett dammbrott 
sker. Sker det vid tätkärnans överkant sker det antagligen vid en tidigare tidpunkt samtidigt som 
det är en större vattenvolym som frigörs då vattennivån nått dammkrön. Det är därmed svårt att 
avgöra var konsekvenserna blir som störst. Detta innebär en osäkerhetskälla mellan 
beräkningarna och verkligheten då det är svårt att förutsäga vart brottet kommer att ske.  
 
Sekundärdammbrott redovisas då dessa bidrar till stora konsekvenser för samhälle. Att 
grundscenariot som kan anses som en konservativ beräkning används som jämförelsescenario är 
främst för att det är enkelt både för WSP samt VRF att relatera till. Men det skulle kunna tänkas 
att man analyserade ett slags ”medelscenario” för jämförelse men det är ett problem att hitta en 
rimlig medelberäkning. Det skulle krävas mycket mer arbete samt beräkningar innan en sådan 
referensberäkning kan fastställas.   
 

6.3 Valet av parametrar och anläggningar 
 
De parametrar och anläggningar som valdes var en överenskommelse med VRF och WSP. 
Vattenregleringsföretagens anläggningar i Ume- och Ångermanälven valdes dels för att få så bra 
handledning som möjligt men även för att inte behöva bygga upp en modell som hade varit 
tidskrävande. Fördelen med den färdiga modellen är att konsekvenser av dammbrott kan 
analyseras på ett realistiskt sätt och på en större skala än om en egen modell byggts upp.  
 
Valet av parametrar gjordes utifrån tidigare undersökning, då det visats att olika värden använts 
i olika beredskapsplaneringsprojekt. Fler parametrar skulle här kunna ha undersökts men 
begränsningar gjordes då målet var att testa dessa parametrar för flera anläggningar. 
Prioriteringen gjordes utifrån de parametrar som varierade mest samt att osäkerheten av deras 
betydelse var stor i de valda anläggningarna. Det skulle vara intressant att undersöka samma 
parametrar för fler anläggningar för att försöka hitta ett samband till typ av anläggning. Även 
andra val av intervall skulle vara intressanta att undersöka för att dra analysen till extrema 
gränser. Dock har det här valts att fokusera på verklighetstrogna värden i de allra flesta fall.  Vissa 
scenarier för Fabmeloukte testades främst för att se hur modellen arbetade, som exempelvis då 
olika inställningar för dammbrottsektionen testades.   
 
75 % av alla dammbrott som skett har gjort det på dammar som är under 15 meter. Detta innebär 
att empiriska modeller oftast är baserade på lägre dammar (Wahl, 2003). De dammar som 
undersöks i denna rapport är alla under 15 meter höga vilket styrker valet att 
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dammbrottssektionens bredd baserats på empirsiska modeller i denna undersökning. Wahl 
(2003) har undersökt dammbrottsberäkningar med 108 observerade fall och kommit fram till att 
det uppskattade bredden i modellen ofta skiljer 75 % mot den observerade bredden på bräschen.  
Därför varieras bredden mycket i denna undersökning för att fånga in de osäkerheter samt kunna 
göra en bedömning om hur stor skillnaden blir i resultatet.  

Att olika grundflödesscenarier testades i de olika anläggningarna analyserades berodde främst på 
att känsligheten för sekundärdammbrott valdes att undersökas. Genom att välja det 
flödesscenario som var lägst men ändå gav sekundärdammbrott kunde denna parameter 
utvärderas på ett bättre sätt. Vid ett för högt flöde exempelvis Klass I-flöde är det svårt att 
analysera om sekundärdammbrott beror på primärdammbrottet eller flödet i sig. Det är också 
svårt att utvärdera känsligheten om oavsett ändring ger samma antal sekundärdammbrott.  
 

6.1 Framtiden med klimatförändringar 
 
Som nämns tidigare är klimatpåverkan på flöden i framtiden väldigt osäker. Dels för att vi inte vet 
vad som kommer ske i framtiden, vilka av undersökta klimatscenarierna som är mest troliga.  
Dessutom är det svårt att bedöma hur flödena kommer att påverkas av en exempelvis högre 
medeltemperatur. Nederbörden väntas öka (Andréasson, 2011a) men en ökad medeltemperatur 
kommer också leda till en ökad avdunstning. De flödena som presenteras här i rapporten bör inte 
tas som fakta och kan endast användas som en indikation om vad som är möjligt i framtiden. Det 
är dock det bästa underlag som finns idag och bör utgås ifrån då man tar in klimatet i 
beräkningarna. Enligt Andréasson (2011b) är osäkerheten i klimatscenarierna mycket större än 
osäkerheten i de övriga parametrarna så som kalibreringsperioder, typ av modell, snöperiod mm 
som jämförts. Det syns också då de olika scenarierna jämförs med varandra då skillnaden är 
väldigt stor.  Ju längre fram i tiden desto större blir osäkerheten i klimatet på grund av att det är 
så många olika scenarier och parametrar som är svåra att förutsäga (IPCC, 2013). Detta styrker 
att stor försiktighet bör vidtas då analyser och redovisning görs på klimatets påverkan vid dessa 
typer av beräkningar.  Klimatet är dock en parameter som kommer påverka risken för dammbrott 
i framtiden (Javadi & Mahdi, 2014). Speciellt i ett klimat där temperaturerna ligger runt noll-gradit 
som på vissa platser i Sverige. Även den ökande risken för kraftiga skyfall kan påverka risken för 
dammbrott (Preziosi & Micic, 2014). 

Enligt Statens offentliga utredningar (SOU, 2007) kommer den maximala nederbörden under sju 
dygn i följd förändras i framtiden. Då tidsperioderna 2011-2040, 2041-2070 samt 2071-2100  
jämförs med 1961-1990  syns först en minskning av nederbörden i tidsperioden 2011-2040 för 
att sedan öka i de senare två tidsperioderna jämfört med referensperioden 1961-1990 (fig. 36). 
Den ökande nederbörden är störst i fjällen samt sydvästra Sverige men även mellersta Norrland 
kommer få en ökning av maximal sju dygns nederbörd (fig. 36). Detta innebär enligt SOU inte 
enbart högre vattenflöden under dessa perioder utan även ökad risk för ras och skred.  
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Figur 36. I bilden syns maximal nederbörd för sju dygn i följd under tidsperioderna 1961-1990 (TV), 2011-
2040, 2041-2070 samt 2071-2100 (TH). Skalan till vänster visar nederbörd i mm för 7 dygn. Skalan till höger 
visar förändring i procent utifrån referensperioden 1961-1990.  (SOU, 2007) 

Denna undersökning styrker att arbetet med att dammbrottsberäkningar där drivgods samt 
sedimenttransport blir viktigare i framtiden.   
 

6.2 Modellens svagheter  
 
Generellt för flödesmodellering gäller att det är svårt att med hög noggrannhet bestämma tid och 
storlek för flodvågen. Det är dock möjligt att någorlunda säkert förutsäga rörelsemönstret längs 
älven när det väl är känt att en flodvåg genererats uppströms (Mujumdar, 2001). 
Dammbrottsberäkningar har oavsett metod och datorprogram en inneboende osäkerhet. Detta 
beror på osäkerheten i den geometriska beskrivningen av älven i avsaknad av 
kalibreringsunderlag vid extremt höga flöden mm samt osäkerheten i dammbrottets utveckling. 
Trots denna osäkerhet ger beräkningarna värdefull information till olika intressenter (Johansson, 
1993). Då resultatet av Breachmark workshopen analyseras syns det tydligt att val av främst 
modell men även parametrar kan variera resultatet avsevärt. Handlar det om 
dammbrottsberäkningar och riskbedömning kan det få förödande konsekvenser om flodvågen 
förväntas komma ett visst klockslag men kommer 17 timmar före. Därför bör alltid en konservativ 
bedömning göras av de värden som ansätts i modellen (Jewert m.fl., 2015 ; State of Colorado, 
2010). 
 
Tidigare undersökningar där modeller jämförts med varandra samt med modellförsök visar att 
det är svårt att hitta samband. Mycket antas bero på exempelvis magasinets storlek, vattendragets 
eller anläggningens utseende mer än en viss parameter. (Fennema, 1987; Gee, 2008; Seda-
Sanabria m.fl., 2014; Martin Peterson, 2011; Wahl, 2003). 

Många antaganden är gjorda i modellen (avsnitt 4.4.2, tillvägagångssätt och antaganden) vilket är 
en nödvändighet i många fall då det inte annars hade varit möjligt bygga upp en modell. 
Antaganden om att systemet inte lutar (Björkman, 2014) kommer ej bli helt korrekt då Bellos m. 
fl. (1992) visat att desto större lutning systemet har desto högre flöde kommer det att bli. Det är 
dock svårt att uppskatta hur mycket det kommer att påverka eller hur stort felet blir på grund av 
detta antagande.  

Det ska också beaktas att det i verkligheten kan uppkomma inte helt orealistiska fall då 
exempelvis drivgods, erosion, ras och skred förekommer. Detta kan då orsaka tillfälliga 
fördämningar eller att vattnet bryter ny väg etc. Detta är något som inte har tagits hänsyn till i 
modelleringen men kan få stor effekt i verkligheten. Enligt Duarte m.fl. (2011) är sedimentation i 
magasinen ett viktigt problem att ta hänsyn till vid dammbrott, det är dock väldigt sällan studerat. 
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Innehåller magasinet stora mängder sediment kommer utseendet på flodvågen förändras. 
Dammbrottsförloppet kommer bli långsammare samt att vågen blir lägre, däremot blir skadorna 
nedströms större (Duarte m.fl., 2011). Att ta hänsyn till sediment och drivgods kommer bli 
speciellt viktigt i framtiden då SOU förutspår att den maximala 7 dygns nederbörd kommer öka 
vilket kan innebära en ökad risk för skred och ras. I framtida modelleringar är detta någonting 
som kanske måste tas hänsyn till då det kommer bli mer aktuellt. Detta görs inte i dagens 
beräkningar då modellen skulle bli väldigt komplex. Då det värsta tänkbara scenariot analyseras 
är detta dock något som bör tas hänsyn till. Innan detta kan göras måste dock fler undersökningar 
inom drivgodsområdet göras, samt programvaran MIKE 11 utvecklas.  Det kan också ses för 
Storuman i figur 17 att mycket mark måste erodera bort om denna damm går till brott, vilket kan 
orsaka problem och oväntade händelser nedströms. Rytters & Sandell (1995) argumenterar för 
att dammar med få utskov extra känsliga för nedsatt kapacitet och drivgods. Även fragmenten 
efter dammen (materialet) kommer att spolas iväg eller blockera flödet. Detta är inte heller något 
som tas hänsyn till i modellen men som kommer kunna påverka både utflödet ur bräschen 
beroende på hur snabbt förloppet är men även hur vattnet kan flöda nedströms. Enligt Cleary m.fl 
(2014) beror placeringen av dammfragmenten efter ett brott på vart brottet går men även om det 
är ett eller flera brott som ansätts. I denna undersökning ansätts endast ett brott samt att de delar 
av dammen som eroderar inte tas hänsyn till då flödet modelleras vilket innebär en felkälla.  

Sannolikheten att ett brott ser ut precis som ett simulerat förhållande är ganska liten. Det är 
många olika parametrar och ingångsvärden som ska vara samma för att resultatet ska stämma 
överens med verkligheten. Därför föreslår Cleary m.fl. (2014) att ett ramverk ska tas fram som 
använder simuleringsresultat och uppskattar översvämningsmönster. Det bör då göras 
simuleringar i varje vattendrag/plats där det finns en jorddamm. Det har varit syftet med 
beredskapsplaneringsuppdragen som utförts av WSP som ligger till grund för denna analys. Då 
resultaten av denna analys visat att olika typer av parametrar påverkar olika mycket, kanske flera 
scenarier skulle ingå i detta material. Scenarierna skulle då man inte vet ur djupt exempelvis 
dammbrottsbräschen kommer gå vid ett brott och på så sätt få fram ett osäkerhetsintervall.  Det 
har även varit syftet med detta projekt att undersöka hur stora skillnader i resultatet en 
parameter kan ge för att få en bra bild av osäkerheterna.  
 
Generellt sätt beskrivs MIKE 11 vara en bra programvara för att beskriva flöden och dammbrott i 
en älv. Dock är en svaghet att en endimensionell modell som denna inte kan beräkna 
flödesförloppet när terrängen kräver en tvådimensionell modell (Johansson, 1993). Enligt 
Persson (2011) anses MIKE 11 beskriva förloppet tillräckligt noggrant och verklighetstroget för 
att utföra en konsekvensklassificering med denna modell som underlag. Denna bedömning 
gjordes utifrån att ett antal olika modeller både parametriska, empiriska och fysikaliska jämfördes 
med det verkliga dammbrottet i Hästberga.  
 
I denna undersökning där olika parametrar jämförs med varandra spelar antaganden mindre roll 
då samma antaganden görs i alla scenarier. För att förbättra modellen så att beräkningarna blir 
så bra och verklighetstrogna som möjligt är det viktigt att många av de ovannämnda bitarna 
utvecklas.  

6.3 Andra osäkerhetsfaktorer 

6.3.1 Terrängmodell 
 
Det finns många faktorer som idag styr noggrannheten i beräkningarna av flodvågens utbredning. 
Dessa är bland annat tillgängligt underlag som terrängdata och kalibreringsdata.   Det arbetas 
kontinuerligt med att förbättra data, exempelvis har Lantmäteriet ett projekt att skapa en 
rikstäckande höjdmodell med 2 meters grid med ett medelfel i höjd på mindre än 0,5 m. Detta 
kommer leda till en avsevärd förbättring i beräkningarna (Petersson, 2011).  
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Terrängmodellens upplösning för resultatets påverkan på dammbrottsberäkningar och 
översvämningskarteringar är något som undersökts tidigare av bland annat Lim (2009) och Brant 
(2009).  Generellt gäller att ju bättre upplösningen på höjddata är desto bättre blir den 
uppskattade modellerade översvämningsutbredningen. Något som dock fortfarande är osäkert är 
vart gränsen går med avseende på höjdmodellskvaliten och översvämningsutbredningens 
tillförlitlighet (Brandt, 2009). Desto mindre lutningen är i området, speciellt vid sidan av 
strandlinjen, desto viktigare är det med bra upplösning på terrängdata. En jämförelse som har 
gjorts av Lim (2009) av översvämningskartering för Testeboån med 2 meters upplösning och 
SMHI:s 50 meters upplösning. Resultatet visar störst skillnad i de områdena där det är minst 
kuperat. Detta visar hur viktigt det är med hög upplösning i just dessa partier.  En högre 
upplösning visar också bättre i vilken riktning vattnet kommer att flöda (Lim, 2009).   
 
Här har en höjdmodell med upplösning 5 5 m. använts. Enligt Brandt (2009) skulle en 
höjdmodell med 3-4 m grid vara fullt tillräckligt för översvämningskartering. I denna 
undersökning har inte utbredningen av översvämningarna undersökts men upplösningen på 
terrängdatan anses som tillräcklig om det skulle vilja göras i framtiden. I de områden där 
sluttningen är stor är beräkningarna mer trovärdiga och innehåller ett mindre fel än för de flacka.  

6.3.2 Flöden  
 
Tidigare har det undersökts hur det beräknade flödet skiljer sig vid användning av två olika 
versioner av HVB-modellen, användning av stationsdata eller arealdata, användning av olika 
tidsperioder, för beräkning av det dimensionerande snötäcket och dimensioneringsberäkningar 
och beräkningar med olika kalibreringsunderlag (Andréasson, 2011b). Skillnaden på storleken på 
de dimensionerande flödena mellan HBV76 och HBV96 har undersökts. Resultatet visade att 
HBV96 ger bättre kalibreringar men även att det dimensionerande flödet blev högre i 9 av de 11 
testade vattendragen. Den genomsnittliga ökningen var 13 % i alla vattendrag (Andréasson m. fl., 
2011b).  Andra saker som också undersöktes var om nederbörd och temperatur i interpolerat 
gridformat istället för stationsdata ger skillnad i indata. Resultatet där blev att när arealdata 
användes ökade underskattningen av vattenföringens beräknade årsmaximum. En teori till detta 
är att den areella indatat jämnar ut effekten av nederbörd och temperatur dvs. att 
extremförhållanden ej representeras lika bra. Förbättringar har senare gjorts för att minimera 
felet i extremflöden, detta kallas toppfelskriterium, detta ger en klar förbättring i resultaten 
(Andréasson, 2011b).   Vidare undersöktes också skillnaden i det dimensionerade flödet då olika 
tidsperioder användes för både indata och kalibrering av HBV-modell, analyserna gjordes parvis. 
Resultatet visar att för olika anläggningar har olika parametrar och tidsperioder olika stor 
betydelse. Även skillnaden mellan HBV 76 och HBV 96 varierar beroende på anläggning. 
(Andréasson, 2011b).  
 
Enligt Rytters & Sandell (1995) motsvarar dagens flödesdimensioneringsklass I en återkomsttid 
på över 10 000 år medan PMF har en återkomsttid på mellan 10 000 till en miljon år. Vore 
intressant att göra beräkningar med PMF och se hur stor differens det blir. Det finns dock inga 
underlag till denna typ av flöden i Sverige. Då man ser på riskerna i Sverige med att använda 
flödesdimensioneringsklass I istället för PMF så är de ganska liten eftersom att de uppmätta 
flödena idag endast vid enskilda extremevent når upp till 65 % av det beräknade Klass I-flödet.  

Normalt har vi i Sverige mindre än 100 års observationer att utgå ifrån (Bergström, 1999), vilket 
innebär en stor felkälla vid beräkning av dessa flöden då de görs utifrån befintliga observationer. 
Flöden med lång återkommsttid har kanske aldrig observerats. Detta bidrar till en stor osäkerhet 
och felkälla då en extrapolering av observerade värden inte har någon förankring (Hingray m.fl., 
2014, Merz m.fl., 2009). Osäkerheten i ett 100-årsflöde varierar men skiljer ofta mer än 20 % 
(Hingray m.fl., 2014).  I älvar där flödet har börjat regleras efter att mätningarna startade måste 
tidiga observationer innan regleringen justeras eller bortses ifrån (Merz m.fl., 2009). 100-
årsflöden är inte konstanta utan varierar beroende på när de räknas och för vilket område vilket 

u
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också bidrar till en osäkerhet i analysen. Variationen beror främst få att nya mätvärden 
uppdateras kontinuerligt.  

Att en variation i flödet undersöktes gjordes dels för att osäkerheten i de 100-årsflöden som 
används idag innehåller stor osäkerhet samt att det i framtiden innebär en ännu större osäkerhet 
då klimatförändringarna kan komma att påverka dessa ännu mer.  

I de undersökningar som gjorts visar det att även om tillrinningen varieras med så mycket som 
35 % blir vattennivån nedströms inte direkt påverkad medan det längre nedströms påverkas mer 
i fallet då Fabmeloukte undersöktes. Då samma undersökning gjordes för Hoting där vattendraget 
är mycket smalare nedströms syns här också en större ökning längre nedströms än precis efter 
dammen. Dock är ökningen mindre för Hoting än för Fabmelouktes del. Detta beror troligtvis på 
att volymerna som frisläpps är så mycket mindre i Hotings fall. Tillrinningen påverkar också 
antalet sekundärdammbrott vilket även det påverkar variationer av vattennivåer nedströms.  
 
Även om inte flöden når upp till exempelvis ett 100-årsflöde kan höga flöden under en längre 
period också orsaka konsekvenser. Dels för att grundvattenmagasin är väl fyllda men också för 
att risken för material såsom träd lättare flyter med och kan blockera vattenvägar eller utskov 
som kan orsaka höga vattennivåer.  
 
I Klass I-flödet i denna modell ligger ett 100-årsflöde till grund i övriga delar av älven. I andra 
beredskapsplaneringsprojekt har ett medelflöde använts innan 14 dagars flödessekvens adderas. 
Vad som är mest rätt kan diskuteras. Att en 14 dagars sekvens med så extremt väder och 
förhållanden uppkommer då man redan har ett 100-årsflöde i älven kanske anses som högst 
otroligt. Samtidigt har Rytters & Sandell (1995) visat att liknande vädersituation ofta håller i sig 
under en period och att händelser av extremt väder ofta uppkommer efter varandra. Detta kan 
vara ett argument till att använda ett 100-årsflöde som grund för Klass I-flöde. Utifrån ett 
beredskapsplaneringsprojekt är det också av vikt att undersöka det värsta möjliga scenariot.   
 

6.4 Framtida undersökningar inom ämnet 
 
I detta arbete har ej konsekvenser av de olika scenarierna bedömts endast utfall i form av 
vattenflöde samt vattennivåer. För ökad förståelse bör nedströmsliggande områden bedömas för 
att få en så stor förståelse för hur antaganden i parametrar har inverkan på människor och miljö.  
 
Fler anläggningar av olika typer bör undersökas för att kunna dra bättre slutsatser om vad som 
är anläggningsberoende och vad som beror på modellen eller de parametrar som specificeras. 
undersökningen skulle även kunna utökas genom att undersöka fler parametrar såsom, Mannings 
tal, uppströms vattennivå och lutning på bräschen. Det är även intressant att undersöka hur stor 
skillnaden blir då ett medelflöde används istället för ett 100-årsflöde som grund vid Klass I-
scenarier. Magasinsvolymen undersöktes bara för Fabmeloukte, det skulle dock vara intressant 
att se för både Hoting och Storuman hur exempelvis en ökning av magasinsvolymen påverkar 
resultaten.  
 
Under 2015 kommer en ny metodik för beräkning av 100-årsflöden att tas fram. Dessa 100-
årsflöden ska enbart bygga på observerad data och ej modellberäkningar. Idag är det oklart hur 
detta ska göras och det finns ingen entydig rekommendation. En del av problemet är korttidsdata 
vilket ger osäkra resultat. Årsmaximum i de reglerade älvarna baseras de flesta år på hur mycket 
vatten som fås igenom turbinerna. Vissa år då flödet är högt behövs det dock spillas vilket gör att 
resultaten blir snedfördelade. Målet är att hitta en metodik som är mindre beroende av mätseriens 
längd samt av regleringen. Eftersom att regleringen kan ändras under åren om nya kraftverk 
byggs eller om befintliga byggs om. Beräkningen av 100-årsflöden har varierat med åren, i dagens 
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riktlinjer ska man räkna på tillrinning i vattendragen (German, 2015). Beroende på vad detta 
projekt kommer fram till kommer dagens 100-årsflöden att räknas om och förändras. Beroende 
på hur mycket 100-årsflöderna förändras kommer det helt klart kunna påverka resultaten för 
dammbrottsberäkningarna.   
 
Vidare skulle det vara intressant att jämföra de scenarier som är mest troliga från denna analys i 
de detaljpunkter som analyserats i beredskapsplaneringsprojekten för att bedöma hur stora 
konsekvenserna blir i de fallen. Även testa andra typer av samband när det gäller bredd på 
dammbrottsöppningen. Exempelvis genom Froehlich metod som är relaterad till magasinsvolym. 
Detta för att på så sätt kunna jämföra skillnaden mellan Hoting, Fabmeloukte och Storuman.  
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7 Slutsatser 
 
Det visas med denna undersökning att bara små ändringar i specifika parametrar för en damm 
påverkar hela nedströms sträckan. Detta beror dock främst på att antal sekundärdammbrott 
varierar. Känsligheten i parametrarna beror även mycket på typ av anläggning som undersöks 
och det är därför i många falla svårt att generalisera effekterna av osäkerheterna i parametrarna. 
 
De generella slutsatser som har kunnat ses då alla tre anläggningar analyserats är:  

x Hur dammbrottsbräschens öppning samt den begränsande sektionen ansätts i modellen 
har stor betydelse för hur konsekvenserna i nedströms belägna områden uppskattas bli, 
vilket tydligt visas i denna undersökning. Djupet har större betydelse än bredden i 
dammbrottsektionen för uppskattade konsekvenser nedströms. Dock är bredden en mer 
osäker och svårbedömd parameter jämfört med djupet som definieras av dammens 
maximala djup.  

x För Fabmeloukte har en väl kalibrerad magasinsvolym inte någon större betydelse för 
konsekvenserna nedströms då den första kalibreringen var så pass bra att det endast 
skiljde ett par procent i frisläppt volym mellan de båda fallen.  

x Magasinets form har däremot stor betydelse för resultatet. Det är viktigt för analysen att 
volymen ligger vid rätt nivåer för att flödesförloppet det ska bli så korrekt som möjligt.  

x Även storleken på magasinet påverkar nedströms resultat enligt analys av Fabmeloukte. 
x Framtida klimatförändringar kommer att kunna påverka resultaten av 

dammbrottsberäkningar då tillrinningen kommer påverkas. Dock beror detta främst på 
hur stora förändringarna kommer bli i dessa områden, vilket beror på antaget 
utsläppsscenario. Risken är störst för ökande nivåer i magasinen i de områden och under 
de årstider då temperaturen ligger runt noll grader.  

x Storleken på dammens korn som ansätts i modellen har mindre betydelse så länge 
brottet initieras, vilket kan vara ett problem om kornen blir för stora. Vattennivåer samt 
flöden påverkas ytterst lite på nedströms sträckan då kornstorleken varieras. 

x Tillskillnad från tidigare undersökningar (Chinnarasri m.fl., 2004), visar denna studie att 
utvecklingen av dammbrottsbräschen öppning går fortare med en minskad kornstorlek. 
Dock är skillnaden marginell jämfört med då en större kornstorlek ansätts i modellen. 
Sambandet att maximalt flöde ökar ut ur dammbrottsbräschen då en mindre kornstorlek 
appliceras stämmer i båda undersökningarna. Sedimenttransporten genom 
dammbrottsbräschen ökar (Eq. 2) vid en mindre kornstorlek vilket verifierar sambandet 
att flödet borde öka med en minskad kornstorlek. 

x Vilken kornstorlek som är möjlig att initiera brott med beror sannolikt på anläggningens 
typ.  

x Det är svårt att utvärdera konsekvenser av dammbrott bara genom att utvärdera 
vattennivå samt flöde precis nedströms dammen. Ofta kan vattennivåökningarna komma 
ett antal mil ner och ofta på samma ställen för olika scenarier. Det är därför viktigt att för 
ändringar i en damm undersöka konsekvenserna på hela nedströms sträckan.  

x Fler undersökningar skulle vara nödvändiga inom detta område för att säkert verifiera 
anläggningsspecifika parametrar.  

x En större frisläppt volym innebär inte alltid fler sekundärdammbrott, men kan i 
kombination med ett högt flöde ut ur dammbrottsbräschen göra det. Detta beror dock på 
anläggningens typ och vattendragets utseende.   
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Appendix A 

A.1 Teoretisk bakgrund flöden 
 
I dammbrottsberäkningar som gjorts i Sverige simuleras vanligtvis tre olika scenarier; 
normalflöde (QN), 100-årsflöde (Q100) och flödesdimensioneringsklass I (QKlass I).   

A.1.1 100-årsflöde 
Beräkning av 100-årsflöden görs genom att använda en frekvensanalys som tillämpats på årets 
högsta flöde. I dagens dammbrottsberäkningar används inte ett klimatanpassat 100-årsflöde, 
utan flödet beräknas utifrån den senaste 30-årsperioden (Johnell m.fl., 2010; German, 2015).  Ett 
100-årsflöde innebär att flödet i genomsnitt inträffar en gång på 100 år (tabell 1) alltså att 
sannolikheten för att ett flöde i denna storleksordning ska inträffa ett visst år är ett på hundra. 
Dessa sannolikheter gäller enbart i en punkt (Bergström, 1999). 

A.1.2 Klass I-flöde 
Klass I-flödet kan beskrivas som ett flöde som modelleras fram med extremt kraftig nederbörd 
samtidigt som andra hydrologiska förhållanden är ogynnsamma (Svenska kraftnät m.fl., 2015). I 
denna undersökning används Klass I- flödet för analys i Hoting.  
 
För att bestämma dimensionerande flöden i Sverige används en metodik där maxvärdet av 
snömagasinen för en 30-årsperiod analyseras. Det senaste datum då det maximala snötäcket 
inträffade används som startvärde för modellen. Därefter läggs en nederbördsekvens om 14 dagar 
in i modellen tillsammans med temperatur och nederbörd för det aktuella året som analyseras. 
Modellen körs och för varje gång startar den pålagda nederbördssekvensen en dag senare. Det 
antas att marken är 100 % mättad då modellen startar.  Modellen körs för minst en 20-årsperiod.  
På så sätt kan man få ut det maximala flödet för den perioden som sedan används som 
dimensionerande flöde (Andréasson m.fl., 2011b). I många andra länder används metoden PMF 
(probable maximum flood) vilket innebär att alla meteorologiska samt hydrologiska parametrar 
antas ett så ogynnsamt värde som möjligt. Flödeskommittén bedömer att det flöde som beräknas 
genom den Svenska metoden har en återkomsttid på mer än 10 000 år, medan återkomsttiden av 
PMF är mellan 10 000 till mer än en miljon år enligt internationella undersökningar (Rytters & 
Sandell, 1995; Bergqvist m.fl., 2008; Bergström m.fl., 1992).  
 
I Sverige är det högsta observerade flödet i medel under 45 % av det dimensionerade flödet för 
vår-förhållanden. För sommar och höst förhållanden är den siffran 40 %. Vissa extrema flöden har 
dock uppnått 65 % av det dimensionerande flödet (Bergström m.fl., 1999).  

A.2 Flöden och klimatförändringar 

A.2.1 100-årsflöde 

Det är utifrån denna teori som variationen i flöden som används i analysen härstammar ifrån.  

Klimatets påverkan på 100-årsflöden har undersökts av Andréasson m.fl. (2011a) genom att 
använda en databas med 1001 avrinningsområden i Sverige. Vidare appliceras DBS (Distribution 
Based Scaling)-metoden och klimatpåverkan har beräknats. DBS-metoden reproducerar 
dynamiken i klimatmodellen som exempelvis årliga variationer, förlängda perioder av torka eller 
dagar med nederbörd (Rasmussen m.fl., 2012). Klimatmodellernas utdata justeras så att de 
överensstämmer bättre med observationer men bibehåller modellens variabilitet. Därefter 
används de nya sekvenserna i HBV-modellen för att räkna ut flöden och senare kan 100-årsflödet 
beräknas utefter dessa värden (Andréasson m.fl., 2011a). 16 olika klimatmodeller har använts 
med främst tre olika typer av utsläppsscenarier A1B, B1 samt A2 i analysen av Andréasson m.fl. 
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(2011a). Enkelt kan A1B beskrivas som ett medel-scenario medan A2 har värre utsläppsscenarier 
och B1 mindre utsläpp. Modellerna är framtagna av olika institut, främst i Europa. Generellt kan 
de beräknade ändringarna i flödena mellan de nuvarande samt klimatmodellernas beräknade 
flöden delas upp i olika områden. En tydlig gräns kan dras över Sverige mellan Karlstad och 
Mälardalen, norr om denna gräns kommer de beräknade 100-årsflöden att minska mot slutet av 
seklet, dock inte i de nordvästra delarna av Norrland där en ökning sker. I södra Sverige ses en 
generell ökning av 100-årsflöden fram mot slutet av seklet (fig. 5). Dock är osäkerheten samt 
spridningen mellan de olika beräknade scenarierna stora (Andréasson m.fl., 2011a).   

  
Figur A1. Förändring 100-årsflödets medelstorlek beräknat på lokal vattenföring i varje beräkningspunkt för 
perioden 2021-2050 och 2069-2098, jämfört med referensperioden (1963-1992). Medelvärde baserat på 
resultat från 16 klimatsimuleringar.  Källa: Andréasson, 2011a.  

 

 
Figur A2. Förändring av 100-årsflödets max och minimivärden på lokal vattenföring i varje beräkningspunkt 
för perioden 2021-2050 jämfört med referensperioden (1963-1992). Statistiska mått baserat på resultat från 
16 klimatsimuleringar.  Källa: Andréasson, 2011a 
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I figurerna A1 och A2 syns det att även om medeltillrinningen förväntas minska i framtiden, förväntas 
det maximala 100-årsflödena att öka samt att de minimala 100-årsflödena att minska. Detta kan tolkas 
som att variationen i klimatet kommer bli större och mer extrem. Liknande trend ses i det beräknade 
värdet för åren 2069-2098. Dock kommer inte förändringen av de maximala flödena vara lika kraftiga i 
slutet på seklet som i mitten (Andréasson m.fl., 2011a). 

Milly m.fl. (2002) har undersökt om frekvensen av höga flöden kommer att öka i framtiden med 
pågående klimatförändringar. De kom fram till att flöden med kortare återkommsttid inte ökar i frekvens 
medan flöden med längre återkommsttid ökar något, men de är försiktiga med sina slutsatser.  

A.2.2 Klass I-flöde 
Då beräkningar av dimensionerande klass I-flöden och klimatpåverkan på dessa analyseras, är 
det svårt att generalisera effekten. Detta eftersom att det är så många faktorer som inverkar på 
resultatet, exempelvis magasinsvolymer och utskovskapacitet och dess förhållande till 
tillrinningsområdets storlek. I flera av de beräknade områdena ses tendenser till minskade 
dimensioneringsflöden i framtiden, den främsta anledningen till detta är att det dimensionerande 
snötäcket förväntas minska (Bartsch & Engström Meyer, 2011). Om förändringen är positiv eller 
negativ skiljer från plats till plats (Andréasson m.fl., 2011a). 
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Appendix B- Schematiska bilder 
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Appendix C- Fallprofiler 
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Appendix D- Sekundärdammbrott 
Fabmeloukte 
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Grundfall PDB SDB SDB SDB SDB SDB SDB SDB SDB SDB SDB SDB SDB ÖS SDB
Fall S_1 PDB SDB SDB SDB
Fall S_2 PDB
Fall S_3 PDB
Fall S_4 PDB SDB SDB SDB SDB SDB SDB SDB SDB SDB SDB SDB SDB ÖS SDB
Fall S_5 PDB SDB SDB SDB SDB SDB SDB SDB SDB SDB SDB SDB SDB ÖS SDB
Fall S_6 PDB SDB SDB SDB SDB SDB SDB SDB SDB SDB SDB SDB SDB ÖS SDB
Fall S_7 PDB SDB SDB SDB SDB SDB SDB SDB SDB SDB ÖS SDB
Fall S_8 PDB SDB SDB SDB
Fall S_9 PDB SDB SDB SDB SDB
Fall S_10 PDB SDB SDB SDB
Fall S_14 PDB SDB SDB SDB SDB SDB SDB SDB SDB SDB SDB SDB SDB ÖS SDB
Fall S_15 PDB SDB SDB SDB SDB SDB SDB SDB SDB SDB SDB SDB SDB ÖS SDB
Fall M_8 PDB SDB SDB SDB SDB SDB SDB SDB SDB SDB SDB SDB SDB ÖS SDB
Fall M_9 PDB SDB SDB SDB SDB SDB SDB SDB SDB SDB SDB SDB SDB ÖS SDB
Fall M_10 PDB SDB SDB SDB
Fall M_11 PDB SDB SDB SDB SDB SDB SDB SDB SDB SDB ÖS SDB
Fall M_12 PDB SDB SDB SDB SDB SDB SDB SDB SDB SDB SDB
Fall M_13 PDB SDB SDB SDB SDB SDB SDB SDB SDB SDB SDB SDB SDB ÖS SDB
Fall F_1 PDB SDB SDB SDB SDB SDB SDB SDB SDB SDB SDB SDB SDB ÖS SDB
Fall F_2 PDB SDB SDB SDB SDB
Fall F_3 PDB SDB SDB SDB SDB SDB SDB SDB SDB SDB SDB SDB SDB ÖS SDB
Fall K_5 PDB SDB SDB SDB SDB SDB SDB SDB SDB SDB SDB SDB SDB ÖS SDB
Fall_K_6 PDB SDB SDB SDB SDB SDB SDB SDB SDB SDB SDB SDB SDB ÖS SDB
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Hoting  
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Dammbrott vid Q 
normal PDB SDB SDB SDB ÖS ÖS SDB ÖS SDB ÖS SDB
Fall S_1 PDB
Fall S_2 PDB
Fall S_3 PDB
Fall S_4 PDB
Fall S_5 PDB SDB SDB SDB ÖS ÖS SDB ÖS SDB ÖS SDB
Fall S_6 PDB
Fall S_7 PDB
Fall S_8 PDB
Fall S_9 PDB
Fall S_10 PDB SDB SDB SDB ÖS ÖS ÖS SDB ÖS SDB
Fall S_11 PDB
Grundfall Q100 PDB SDB SDB SDB ÖS ÖS ÖS SDB ÖS SDB ÖS SDB
Q100_ S_1 PDB
Q100_S_2 SDB SDB SDB ÖS ÖS ÖS SDB ÖS SDB ÖS SDB
Q100_S_3 PDB SDB SDB SDB ÖS ÖS ÖS SDB ÖS SDB ÖS SDB
Q100_K_3 PDB SDB SDB SDB ÖS ÖS ÖS SDB ÖS SDB ÖS SDB



85 
 

Appendix E- Resultattabeller 

Fabmeloukte  

Dammbrottsbräsch 
 
Tabell E1. I tabellen syns de fall som studerats mer noggrant samt grundfallet. I tabellen syns också varje 
damms dämningsgräns, nivå på tätkärnans överkant samt dammkrön.  Vissa dammar saknar uppgifter om 
tätkärnans överkant och är därför sträckande.  Primär- och sekundärdammbrott markeras med fet stil i 
tabellens rödmarkerade fält. Kursiva siffror indikerar att dammen ej går till brott vid det specifika fallet. 
Forsmo är en betongdamm och antas ej gå till brott i något av fallen man kan överströmmas och markeras då 
endast med fet stil.   

Vattennivåer m (RH70)               

  TÖK DK Utan 
DB 

Grundfall Fall 
S_1 

Fall  
S_ 6 

Fall  
S_7 

Fall  
S_8 

Fall  
S_14 

Fabmeloukte 596,23 598,77 595,23 595,23 595,23 595,23 595,23 595,23 595,23 

Vojmsjön 419,09 419,59 418,26 419,63 419,59 419,61 419,6 419,59 419,73 

Volgsjöfors 336,53 337,8 336,34 337,9 337,90 337,9 337,9 337,9 337,91 

Stenkullafors 327,92 330,62 327,1 330,66 330,42 330,64 330,51 330,37 330,73 

Åsele 306,4 307,80 304,94 306,19 306,12 306,18 306,12 306,12 306,22 

Hällby 293,70 295,21 292,7 295,37 294,80 295,37 294,84 294,78 295,4 

Gulsele 264,20 266,19 263,88 268,4 265,27 268,4 265,33 265,25 268,41 

Degerforsen 235,00 236,7 235,18 236,82 236,69 236,82 236,71 236,65 236,84 

Edensforsen 212,10 212,6 211,10 215,51 212,71 215,19 214,87 212,68 215,99 

Långbjörn 185,20 186,7 182,70 187,35 185,27 187,07 186,59 185,24 188,53 

Lasele 151,00 152,3 148,89 156,47 151,64 155,89 154,67 151,6 157,58 

Nämforsen 95,19 96,19 94,68 108,39 95,79 108,1 100,68 95,76 108,96 

Moforsen 73,80 75,69 72,18 80,09 73,76 79,69 77,51 73,73 80,87 

Forsmo - 46,08 44,07 55,72 44,34 55,5 50,92 44,32 56,17 
Sollefteå  11,93 12,68 10,93 19,42 12,37 19,23 16,26 12,34 19,79 

 
Tabell E2. Den frisläppta volymen då Fabmeloukte går till brott när dammbrottsbräschens öppning samt 
sektion varieras. Primär- och sekundärdammbrott markeras med fet stil i tabellens rödmarkerade fält.  Endast 
fet stil indikerar att en betongdamm överströmats. Kursiva siffror indikerar att dammen ej går till brott vid det 
specifika fallet.  

Frisläppt volym (Mm3)    

 Grundfall Fall S_1 Fall S_6 Fall S_7 Fall S_8 Fall S_14 

Fabmeloukte 212,6 136,0 209,9 193,7 119,5 238,3 

Vojmsjön 550,2 506,6 522,5 483,3 465,4 640,8 

Volgsjöfors 219,2 210,0 216,4 211,2 203,6 232,5 

Stenkullafors 189,3 138,0 187,6 141,4 136,4 194,7 
Åsele 170,4 71,3 169,4 71,3 43,3 172,3 
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Hällby 308,6 118,4 307,4 120,9 117,6 312,4 

Gulsele 59,7 7,8 59,6 8,1 7,7 59,8 

Degerforsen 87,3 13,4 87,1 25,6 13,1 87,9 

Edensforsen 33,9 5,7 32,8 20,8 5,6 34,8 

Långbjörn 142,2 19,8 139,0 58,7 19,6 150,6 

Lasele 52,8 8,7 50,2 37,2 8,6 57,5 

Nämforsen 65,8 5,5 64,1 31,4 5,4 69,0 

Moforsen 43,2 3,5 41,7 32,8 3,4 45,9 

Forsmo 88,8 6,6 87,1 49,0 6,5 92,4 

Sollefteå  60,7 6,0 59,6 32,4 5,8 98,9 

 

 
Figur E1. Sträckan nedströms Fabmeloukte. Här visas vattennivåer för grundfallet (grön), fall S_1 (blå) samt 
S_7 (röd). Flödet visas även för de tre scenarierna, grundfallet som turkos, S_1 som lila och S_7 som rosa.  

Kornstorlek 
 
Tabell E3. Vattennivåer för fall som initieras då kornstorleken varieras för Fabmeloukte jämförs här med 
grundfallet.  Primär -och sekundärdammbrott markeras med fet stil i tabellens rödmarkerade fält. 
Överströmning av betongdamm markeras endast med fet stil.   

Vattennivåer m (RH70) 
 Anläggning Grundfall K_5 K_6 
Fabmeloukte 595,23 595,23 595,23 
Vojmsjön 419,63 419,63 419,63 
Volgsjöfors 337,9 337,9 337,9 
Stenkullafors 330,66 330,66 330,66 
Åsele 306,19 306,19 306,19 
Hällby 295,37 295,37 295,37 
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Gulsele 268,4 268,4 268,4 
Degerforsen 236,82 236,82 236,82 
Edensforsen 215,51 215,4 215,51 
Långbjörn 187,35 187,36 187,35 
Lasele 156,47 156,49 156,48 
Nämforsen 108,39 108,39 108,39 
Moforsen 80,09 80,1 80,08 
Forsmo 55,72 55,72 55,72 
Sollefteå  19,42 19,42 19,42 

 

Magasinsvolym 
 
Tabell E4. Vattennivåer för de fall där magasinsvolymen varieras på olika sätt och som kan jämföras med 
grundfallet Primär- och sekundärdammbrott markeras med fet stil i tabellens rödmarkerade fält. Kursiva 
siffror indikerar att dammen ej går till brott vid det specifika fallet. Överströmning av betongdamm markeras 
endast med fet stil. 

Vattennivåer m (RH70)    

Annläggning Grundfall Fall M_8 
Kalibrerad 

Volym 

Fall M_9 
+20 % 

FallM_11 
Box 

Fall M_13 
Hög box 

Fabmeloukte 595,23 595,23 595,23 595,23 595,23 

Vojmsjön 419,63 419,62 419,64 419,61 419,65 

Volgsjöfors 337,90 337,90 337,90 337,9 337,91 

Stenkullafors 330,66 330,65 330,69 330,56 330,71 

Åsele 306,19 306,19 306,20 306,11 306,21 

Hällby 295,37 295,37 295,39 294,85 295,4 

Gulsele 268,40 268,40 268,40 265,34 268,41 

Degerforsen 236,82 236,82 236,83 236,71 236,84 

Edensforsen 215,51 215,47 215,75 214,87 215,89 

Långbjörn 187,35 187,21 188,06 186,71 188,37 

Lasele 156,47 156,24 157,21 154,7 157,46 

Nämforsen 108,39 108,27 108,73 100,70 108,88 

Moforsen 80,09 79,94 80,59 77,52 80,77 

Forsmo 55,72 55,63 55,98 50,94 56,10 

Sollefteå 19,42 19,34 19,64 16,27 19,74 

 
 
 
 
 
 
Tabell E5. Fall S_1 där dammbrottsbräschens öppning justerats i djupet samt de fallen där magasinsvolym 
analyseras men med fall S_1 inställningar.  Primär -och sekundärdammbrott markeras med fet stil i tabellens 
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rödmarkerade fält. Kursiva siffror indikerar att dammen ej går till brott vid det specifika fallet. Överströmning 
av betongdamm markeras endast med fet stil.  

Vattennivåer m (RH70)   
Anläggning Fall S_1 

 
Fall_M_10 

Kalib. vol. med S_1 
Fall M_12 

+ 20 % med S_1 
Fabmeloukte 595,23 595,23 595,23 
Vojmsjön 419,59 419,59 419,60 
Volgsjöfors 337,90 337,90 337,90 
Stenkullafors 330,42 330,40 330,51 
Åsele 306,12 306,12 306,11 
Hällby 294,80 294,79 294,83 
Gulsele 265,27 265,26 265,32 
Degerforsen 236,69 236,67 236,71 
Edensforsen 212,71 212,70 214,87 
Långbjörn 185,27 185,26 186,59 
Lasele 151,64 151,63 154,67 
Nämforsen 95,79 95,78 100,68 
Moforsen 73,76 73,75 77,50 
Forsmo 44,34 44,34 50,92 
Sollefteå  12,37 12,36 16,25 

Tillrinning  
 
Tabell E628. Tabell över vattennivåer (RH70) då tillrinningen varieras för Fabmeloukte. Primär -och 
sekundärdammbrott markeras med fet stil i tabellens rödmarkerade fält. Kursiva siffror indikerar att dammen 
ej går till brott vid det specifika fallet. Överströmning av betongdamm markeras endast med fet stil.  

Vattennivåer m (RH70) 

Anläggning DG) TÖK DK Grundfall +35 % -35 % +5 % 

Fabmeloukte 595,27 596,23 598,77 595,23 595,24 595,23 595,23 

Vojmsjön 417,59 419,09 419,59 419,63 419,65 419,61 419,63 

Volgsjöfors 335,18 336,53 337,8 337,90 337,90 337,90 337,83 

Stenkullafors 327,12 327,92 330,62 330,66 330,77 329,90 330,80 

Åsele 303,80 306,4 307,80 306,19 306,24 306,08 306,24 

Hällby 292,71 293,70 295,21 295,37 295,45 294,48 295,46 

Gulsele 263,20 264,20 266,19 268,40 268,39 264,81 268,39 

Degerforsen 234,50 235,00 236,7 236,82 236,86 235,93 236,84 

Edensforsen 211,10 212,10 212,6 215,51 216,36 212,24 216,03 

Långbjörn 182,70 185,20 186,7 187,35 188,92 184,65 188,52 

Lasele 148,90 151,0 152,3 156,47 157,79 150,88 157,56 

Nämforsen 94,69 95,19 96,19 108,39 109,64 94,87 109,25 

Moforsen 72,19 73,8 75,69 80,09 80,85 72,32 80,81 

Forsmo 44,08 - 46,08   55,72 56,63 44,80 56,37 

Sollefteå  10,93 11,93 12,68 19,42 20,23 11,10 19,97 
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Tabell E729. Tabellen visar den frisläppta volymen i de tre fallen då tillrinningen ändras för Fabmeloukte 
jämfört med grundfallet. Röda siffror indikerar en minskning i den frisläppta volymen och gröna siffrorna en 
ökning jämfört med grundfallet. Sekundärdammbrott indikeras med siffror i fet stil.  

Frisläppt volym (Mm3) 

Anläggning Grundfall + 35 % -35 % +5 % 

Fabmeloukte 212,62 204,33 222,9 211,3 

Vojmsjön 550,24 516,40 608,04 545,27 

Volgsjöfors 219,17 209,92 233,26 195,50 

Stenkullafors 189,32 182,74 135,26 185,84 

Åsele 170,38 162,33 84,86 155,71 

Hällby 308,58 317,18 95,15 314,17 

Gulsele 59,65 59,39 6,78 58,89 

Degerforsen 87,30 86,99 9,98 85,53 

Edensforsen 33,91 34,50 5,27 32,71 

Långbjörn 142,19 152,18 16,31 146,46 

Lasele 52,79 57,49 7,64 55,08 

Nämforsen 65,85 73,98 9,50 69,47 

Moforsen 43,16 44,98 1,56 44,26 

Forsmo 88,81 96,14 6,63 94,02 
Sollefteå  60,73 63,37 5,31 61,40 

Hoting 

Dammbrottsbräsch 
 
Tabell E8. Vattennivå i meter (RH70) för de fall då dammbrottsbräschen i Hoting ändras. I tabellen syns även 
dammkrönets nivå, tätkärnans överkant samt de vattennivåer som ett 100-årsflöde skapar då inte Hoting 
ansätts till brott (utan PDB). Primär -och sekundärdammbrott markeras med fet stil i tabellens rödmarkerade 
fält. Kursiva siffror indikerar att dammen ej går till brott vid det specifika fallet. För en noggrannare 
beskrivning av fallen se tabell 10 under metod. För dammar nedströms Hoting fanns få uppgifter om tätkärnans 
överkant och redovisas därför inte i tabellen.  

Q100 Vattennivå m (RH70)         

Anläggning TÖK DK Utan PDB Grundfall S_1 S_2 S_3 

Hoting 241,58 241,68 240,57 240,57 240,57 240,57 240,57 

Lillflydammen 229,44 230,91 228,67 228,8 228,74 228,78 229,09 

Bodum 215,84 216,69 215,20 215,49 215,35 215,45 215,77 

Fjällsjö 208,98 208,93 207,97 208,20 208,09 208,17 208,41 

Sil 201,24 202,74 200,67 201,18 200,93 201,10 201,58 

Immnäsdammen 195,20 195,70 193,69 193,69 193,69 193,69 193,69 

Nämforsen 95,19 96,19 94,68 94,68 94,68 94,68 94,68 

Moforsen 73,8 75,69 72,18 72,18 72,18 72,18 72,18 

Forsmo - 46,08 44,06 44,07 44,07 44,07 44,07 

Sollefteå 11,93 12,68 10,92 10,93 10,93 10,93 10,93 
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Tabell E9. Vattennivå i meter (RH70) för de fall då sektionen i Hoting ändras för klass I-flödet. I tabellen syns 
även dammkrönets nivå samt de vattennivåer som ett Klass I-flöde skapar då inte Hoting ansätts till brott (Utan 
PDB) d.v.s. jämförelseberäkningen. Primär -och sekundärdammbrott markeras med fet stil i tabellens 
rödmarkerade fält. Kursiva siffror indikerar att dammen ej går till brott vid det specifika fallet.  

Qklass I Vattennivåer m (RH70)      

Anläggning DK Utan PDB Grund KI_S_1 KI_S_2 KI_S_3 KI_S_4 

Hoting 241,68 243,49 241,73 241,79 241,73 241,52 242,34 

Lillflydammen 230,91 229,53 229,61 229,6 229,94 229,58 229,58 

Bodum 216,69 216,70 216,70 216,70 216,71 216,70 216,70 

Fjällsjö 208,93 209,83 209,84 209,84 209,84 209,84 209,84 

Sil 202,74 202,80 202,82 202,81 203,06 202,80 202,80 

Immnäsdammen 195,70 196,21 196,24 196,24 196,27 196,22 196,23 

Nämforsen 96,19 96,74 96,81 96,79 96,84 96,75 96,76 

Moforsen 75,69 75,42 75,61 75,58 75,68 75,48 75,52 
Forsmo 46,08 45,63 45,85 45,81 45,93 45,69 45,73 
Sollefteå 12,68 13,27 13,35 13,33 13,38 13,29 13,31 

Kornstorlek  
 
Tabell E10. Vattennivåer för de fall där kornstorleken varieras för 100-årsflödet och  som initieras.  

Q 100 Vattennivåer m (RH70) 
Anläggning Grundfall K_6 K_7 K_1_8 
Hoting 240,57 240,59 240,57 240,57 
Lillflydammen 228,8 228,81 228,8 228,8 
Bodum 215,49 215,5 215,49 215,49 
Fjällsjö 208,2 208,21 208,2 208,2 
Sil 201,18 201,19 201,18 201,12 
Immnäsdammen 193,69 193,69 193,69 193,69 
Nämforsen 94,68 94,68 94,68 94,68 
Moforsen 72,18 72,18 72,18 72,18 
Forsmo 44,07 44,07 44,07 44,07 
Sollefteå 10,93 10,93 10,93 10,93 

 
Tabell E11. Vattennivåer för de fall som analyseras av de som initieras för Klass I-flödet då kornstorleken 
varieras.  

Vattennivåer m (RH70) 
Anläggning KI Grund KI_K_1 KI_K_2 KI_K_4 
Hoting 241,73 241,52 241,73 242,00 
Lillflydammen 229,61 229,58 229,61 229,62 
Bodum 216,7 216,7 216,7 216,71 
Fjällsjö 209,84 209,84 209,84 209,84 
Sil 202,82 202,80 202,82 202,91 
Immnäsdammen 196,24 196,22 196,24 196,26 
Nämforsen 96,81 96,75 96,81 96,82 
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Moforsen 75,61 75,48 75,61 75,65 
Forsmo 45,85 45,69 45,85 45,89 
Sollefteå 13,35 13,29 13,35 13,36 

Tillrinning 
 
Tabell E12. Vattennivåer för fallen då tillrinningen varieras för 100-årsflödet. I de grå kolumnerna visas nivåer 
för dämningsgräns, tätkärnans överkant samt dammkrön. Primär -och sekundärdammbrott markeras med fet 
stil i tabellens rödmarkerade fält. Kursiva siffror indikerar att dammen ej går till brott vid det specifika fallet.  

Vattennivåer m (RH70)       

Anläggning DG TÖK DK Grundfall +35 % -35 % +5 %  

Hoting 239,68 241,58 241,68 240,57 240,57 240,57 240,57 

Lillflydammen 228,91 229,44 230,91 228,8 228,8 228,8 228,83 
Bodum 214,19 215,84 216,69 215,49 216,22 215,59 216,44 
Fjällsjö 207,48 208,98 208,98 208,2 208,88 208,23 208,98 

Sil 200,24 201,24 202,74 201,18 202,74 200,89 202,75 

Immnäsdammen 193,70 195,20 195,70 193,69 194,45 193,69 194,32 
Nämforsen 94,69 95,19 96,19 94,68 95,76 94,68 94,98 
Moforsen 72,19 73,8 75,69 72,18 73,71 72,18 72,82 
Forsmo 44,08 - 46,08 44,07 44,29 44,07 44,08 
Sollefteå 10,93 11,93 12,68 10,93 12,71 10,92 10,93 

 
Tabell E13. Den frisläppta volymen i varje nedströms magasin från Hoting då tillrinningen varieras. Volymen 
är angiven i Mm3 och tabellen visar Grundfallet samt fall F_1, F_2 och F_3. Dammbrott indikeras här med 
fetmarkerade siffror. Röda siffror indikerar en minskning i den frisläppta volymen gentemot grundfallet och 
gröna siffror visar en ökning.  

 

Storuman 

Dammbrottsbräsch och kornstorlek 
 
 
Tabell E14. Maximala vattennivåer för dammbrott i Storuman i magasinen för alla nedströms dammar. TÖK, 
tätkärnans överkant och DK, dammkrönsnivåer anges i tabellen. Utan dammbrott anger de nivåer för älven vid 

Frisläppt volym (Mm3)    

Anläggning Grundfall +35 % -35 % +5 % 

Hoting 11,30 6,52 13,50 10,11 

Lillflydammen 0,58 0,58 0,64 0,64 
Bodum 4,05 14,29 5,50 17,81 
Fjällsjö 2,24 9,18 2,85 10,11 

Sil 1,14 5,86 0,85 5,80 

Immnäsdammen 0,78 11,06 0,85 10,01 
Nämforsen 0,90 9,80 3,79 6,93 
Moforsen 0,06 3,38 0,55 1,60 
Forsmo 0,37 6,21 2,71 3,73 
Sollefteå 0,24 8,09 2,58 3,40 
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ett normalflöde utan att brott ansätts i Storuman. Primär -och sekundärdammbrott markeras med fet stil i 
tabellens rödmarkerade fält. Kursiva siffror indikerar att dammen ej går till brott vid det specifika fallet.  

QN Vattennivåer m (RH70)       

Anläggning TÖK DK Utan 
DB 

Grundfall Fall 
S_1 

Fall  
S_4 

Fall  
S_5 

Fall  
S_10 

Storuman 354,96 357,26 352,57 352,56 352,56 352,56 352,56 352,56 

Stensele 320,18 322,68 319,08 322,02 319,17 319,74 321,85 321,69 

Grundfors 300,85 303,35 299,75 304,15 299,84 300,29 304,00 303,85 

Rusfors 266,7 269,2 265,42 266,92 265,48 265,49 266,91 266,85 

Bålforsen - 253,99 252,89 254,67 252,96 252,97 254,63 254,43 

Betsele 223,27 223,97 221,77 224,07 222,21 222,62 224,04 223,86 

Hällforsen - 214,41 212,21 214,39 212,39 212,96 214,34 214,14 

Tuggen 206,74 208,54 204,49 207,18 204,52 204,53 207,15 206,77 

Bjurfors 
övre 

- 178,74 177,19 180,70 177,23 177,29 180,66 180,00 

Bjurfors 
nedre 

- 169,23 165,68 169,49 165,72 166,04 169,48 169,40 

Harrsele 146,73 148,23 145,68 151,42 145,72 145,77 151,40 151,31 

Pengfors 92,79 93,79 91,24 95,71 91,27 91,27 95,67 95,55 

Stornorrfors 76,74 78,24 75,63 75,73 77,41 75,71 75,73 75,73 
 

Tabell E15. Maximala vattennivåer då dammbrottsektion samt kornstorlek analyseras för dammbrott i 
Storuman.  Primär -och sekundärdammbrott markeras med fet stil i tabellens rödmarkerade fält. Kursiva 
siffror indikerar att dammen ej går till brott vid det specifika fallet. Överströmning av betongdamm markeras 
endast med fet stil. 

Q100 Vattennivåer m (RH70)     
 Utan DB Grund_Q100 Q100_S_1 Q_100_S_2 Q100_S_3 Q100_K_3 
Storuman 352,65 352,65 352,65 352,65 352,65 352,65 
Stensele 319,16 322,08 320,94 321,72 321,74 322,09 
Grundfors 299,83 304,19 301,52 303,91 303,83 304,2 
Rusfors 265,48 267,21 266,04 267,07 267,04 267,21 
Bålforsen 252,97 254,96 252,99 254,69 254,67 254,96 
Betsele 222,45 224,33 223,18 224,09 224,07 224,34 
Hällforsen 212,77 214,66 213,59 214,43 214,42 214,67 
Tuggen 204,52 207,37 204,86 207,23 207,22 207,38 
Bjurfors övre 177,23 180,76 178,12 180,33 180,32 180,77 
Bjurfors nedre 165,71 169,45 166,01 169,28 169,26 169,45 
Harrsele 145,71 151,01 146,06 150,82 150,81 151,01 
Pengfors 91,27 94,36 91,63 94,1 94,09 94,37 
Stornorrfors 75,72 77,18 75,73 76,89 76,89 77,19 
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