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Ny säkerhetsskydds lagstiftning 
1 april 2019 

Den 1 april 2019 träder en ny säkerhetsskydds-
lag (2018:585) och en ny säkerhetsskyddsför-
ordning (2018:658) i kraft. Syftet med den nya 
lagstiftningen är att tydliggöra kraven på säker-
hetsskydd hos utövare av säkerhetskänslig verk-
samhet – alltså sådan verksamhet som har 
betydelse för Sveriges säkerhet. 

En viktig förändring är att lagstiftningen tydligare gäller för 
alla som bedriver säkerhetskänslig verksamhet, vilket omfat-
tar såväl myndigheter som enskilda verksamhetsutövare. 
Viktiga utgångspunkter för säkerhetsarbetet är att identifiera 
organisationens säkerhetskänsliga verksamhet och att göra 
en säkerhetsskyddsanalys.
 
Den nya lagstiftningen innebär bland annat följande för 
el företag som bedriver säkerhetskänslig verksamhet:
• Högre krav på både fysiskt skydd och IT-säkerhet för 

lokaler, anläggningar och system som bedöms vara säker-
hetskänsliga.

• Säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter delas i den nya 
säkerhetsskyddslagen upp i fyra klasser (kvalificerat 
hemlig, hemlig, konfidentiell och begränsat hemlig) mot 
tidigare två klasser (kvalificerat hemlig och hemlig).

• Krav på att ingå säkerhetsskyddsavtal med leverantörer 
som får tillgång till företagets säkerhetskänsliga verksam-
heter eller säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter.

• Reglerna vid användning av utländska leverantörer blir 
striktare. Ett exempel är att säkerhetsskyddsklassifice-
rade uppgifter endast får lämnas till en utländsk leverantör 
om Sverige har en internationell överenskommelse med 
landet och leverantören har godkänts enligt det landets 
lagstiftning.

SwedCOLDs nyhetsbrev 
– femtonde året
Redaktionskommittén har ordet   
Kära läsare, med SwedCOLDs nyhetsbrev vill vi på ett samlat 
sätt ge information om vad som sker i branschen, både från 
ägarens och myndighetens perspektiv såväl som ur konsultens 
och entreprenörens synvinkel. Nyhetsbrevet ges ut med två 
nummer per år. Det första numret gavs ut år 2004. 
 Vi hoppas att nyhetsbrevet bidrar till ökad information och 
aktivitet inom området och att vi alla hjälps åt att skriva bidrag 
om pågående händelser. SwedCOLDs nyhetsbrev blir vad 
vi alla hjälps åt att göra det till. Distribution sker via länk 
på SwedCOLDs hemsida. Nyhetsbrevet delas också ut i tryckt 
form vid SwedCOLDs temadagar. Respektive artikelförfattare 
ansvarar för mate rialet, vilket dock även granskas av en redak-
tionskommitté. 
 Vi uppmanar alla branschens aktörer att skicka in bidrag 
framöver! Fatta pennan och skriv om någon nyhet som du vill 
förmedla!

Redaktionskommittén
Maria Bartsch, Svenska Kraftnät
Per Elvnejd, Energiföretagen
Anders Söderström, SWECO Energuide
Birgitta Rådman, Vattenregleringsföretagen
  
Nästa nummer
Nästa nyhetsbrev planeras att komma ut i oktober 2019. 
Bidragen ska innehåll rubrik, kortfattad text och hänvisning 
till artikelförfattaren/kontaktperson. De ska vara redaktions-
kommittén tillhanda senast 1 oktober 2019.

OBS! SwedCOLDs e-postadresser är:
swedcold@sweco.se  
sekreterare Anders Söderström
swedcold@vattenreglering.se  
administration Birgitta Rådman  
  Redaktionskommittén

forts på nästa sida >
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• Säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter som kommuni-
ceras till ett system utanför företagets kontroll ska skyd-
das av kryptografiska funktioner som Försvarsmakten har 
godkänt.

Föreskrifter, vägledning och information
För närvarande arbetar Säkerhetspolisen med att ta fram 
nya föreskrifter om säkerhetsskydd som innehåller komplet-
terande bestämmelser till lagen och förordningen. Även 
Svenska kraftnät uppdaterar sina föreskrifter om säkerhets-
skydd för att anpassa dessa till den nya lagstiftningen och 
förtydliga kraven för elsektorns aktörer, där bl.a. vattenkraft-
producenter ingår.

Hur påverkade sommarens bränder damm-
säkerheten? Och vilka konsekvenser, positiva 
som negativa, kan branschen vänta sig av ener-
giomställningen? Det är bara två av många intres-
santa frågor som undersöks just nu i Energiforsks 
damm säkerhetstekniska utvecklingsprogram.

På gång i dammsäkerhetstekniska utvecklingsprogrammet

Pågående projekt inom programmet:

 
Avslutas nu:

Strukturell säkerhet hos spruckna betongdammar Manouchehr Hassanzadeh, Erik Nordström,

 Richard Malm Sweco, Tomas Ekström m.fl. ÅF

Förstudie dimensionering avbördningsanordningar Patrik Bennerstedt, WSP

Miljöanpassningar och dammsäkerhet  Caroline Lundberg, Sweco

Kunskapssammanställning geofysiska metoder  Pontus Sjödahl, HydroResearch

Kvalitetsförbättrad damminstrumentering  Benny Mohlin, Sweco

Luftpulsationer och vibrationer i bottenutskov  Finn Midböe, HydroTerra

Avslutas i augusti 2019

Anslutningar i svenska fyllningsdammar del 2  Johan Lagerlund, Vattenfall R&D

Dammsäkerhet i förändrat energisystem  Johan Holst, WSP

Utvärdering av islastmätningar  Rikard Hellgren, WSP

Vattenhantering vid svåra situationer del 3  Magnus Morin, VSL Systems

Injekteringsskärmars beständighet  Martin Rosenqvist, ÅF

Tillämpning av tillförlitlighetsbaserat ramverk  Fredrik Johansson, KTH och Marie WW, ÅF/KTH

Uppföljning av två generationer beräkningar av flödesdimensioneringsklass I flöden  Julia Zabori, SMHI

Skogsbränder 2018 och dammsäkerhet  Magnus Morin, VSL Systems

Bergerosion i spillfåror etapp 2  Jonas Persson, Norconsult

Datadrivna metoder för att detektera avvikandemätvärden inom dammsäkerhet Oscar Samuelsson, IVL

Just nu är sex projekt inom programmet i avslutningsfasen 
och vårvinterns lektyrförråd kommer fyllas på ordentligt när 
dessa rapporter publiceras på Energiforsks hemsida. I den 
kvarvarande programperioden, som avslutas i augusti, har 
vi ytterligare tio projekt som ska slutföras och rapporteras. 
Några av dem har slutseminarium så håll utkik efter inbjud-
ningar till dessa och få chansen att ställa frågor direkt till 
utförarna.

  / Emma Hagner, Energiforsk 

 Svenska kraftnät kommer under året att bjuda in elsek-
torns aktörer till dialog om de förändringar och krav som lag-
stiftningen omfattar. Säkerhetspolisen kommer att ta fram 
ett antal vägledningar för att tydliggöra kraven i föreskrif-
terna, bland annat för områden säkerhetsskydd, säkerhets-
skyddsanalys och säkerhetsskyddade upphandlingar (SUA). 
Utöver detta kommer även Svenska kraftnät att tydliggöra 
de delar som omfattar elsektorns aktörer i vägledningar. 
 Information om arbetet kommer att uppdateras löpande 
på Svenska kraftnäts aktörsportal, se https://www.svk.se/
aktorsportalen/sakerhetsskydd/

/ Svenska kraftnät

> forts från sid 2



4

S w e d C O L D  N Y H E T S B R E V  #  1 / 2 0 1 9

Uppföljning av riktlinjerna för dimensionerande fl öden 
för dammanläggningar 
De svenska riktlinjerna för bestämning av dimen-
sionerande fl öden för dammanläggningar publi-
cerades första gången för snart 30 år sedan. 
SMHI har på uppdrag av Svenska kraftnät under-
sökt om de parametrar som används för fl ödes-
bestämningen för dammar i fl ödesdimensione-
ringsklass I har förändrats över tiden. Analyserna 
visar på att det inte går att se någon trend i 
nederbörd, snötäcke, fl öden och extrem vind 
som föranleder justeringar i riktlinjerna.

Riktlinjerna föreskriver att simuleringar med en hydrolo-
gisk modell ska användas för beräkningarna, och ett antal 
parametrar anges för dessa beräkningar. En uppdelning av 
Sverige i fem regioner har gjorts, och parametrarna avser 
• ett snötäcke med 30 års återkomsttid 
• en dimensionerande nederbördsekvens över 14 dygn och 

1000 km2

• korrektioner av denna nederbördssekvens med avseende 
på avrinningsområdets storlek 

• korrektioner av nederbördssekvensen med avseende på 
årstid 

• extrem vind

Gideåbacka. Foto: Statkraft

En första uppföljning gjordes för 10 år sedan (Svenska 
kraftnät, 2008) och föreliggande rapport är en uppdatering 
med tillgång till längre mätserier både efter 2008 och bakåt 
i tiden.

Utförda analyser och resultat
Långa serier med mätdata från ett urval av SMHI:s klimat-
stationer och hydrologiska stationer har använts i analyserna 
och resultatet av uppföljningen sammanfattas nedan.

• Utvärdering av den dimensionerande nederbörds-
sekvensen har gjorts dels genom att analysera tillfällen 
med nederbörd större än 90 mm över 1000 km2 under 
såväl 24 timmar som två dygn, och dels av den totala 
nederbördssumman under en 14-dygnsperiod. Varken 
resultaten för dygnet med högsta nederbörden eller för 
den ackumulerade nederbördssumman över 14 dagar 
uppvisar någon trend som kan föranleda att kriterierna för 
nederbördssekvensen behöver ändras. I fi gur 1 redovisas 
antal dygn med nederbörd på minst 90 mm på 24 timmar 
med olika färger för olika 30-årsperioder. I fi gur 2 redovi-
sas i kartform hur de extrema regntillfällena vid enstaka 
stationer fördelas geografi skt över Sverige.

• Sammanställningen av den högsta nederbörd som varje 
år uppmätts vid de analyserade stationerna (punktneder-
börd) som gjorts för perioden 1945-2018 uppvisar inte 
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heller någon trend. Detta står i kontrast mot det resultat 
som framkom i den uppföljningen 2008, då man konsta-
terade en trend mot ökande punktnederbörd för den då 
analyserade perioden 1961-2007.

• För att undersöka om det fi nns anledning att justera areal-
korrektionen av nederbördssekvensen har såväl den 
stationsvisa dygnsnederbörden som den ackumulerade 
14-dygnsnederbörden över olika stora arealer analyserats. 
De årliga variationerna är likartade över tid och över lan-
det, och ingen trend kan ses.

• Årstidskorrektionen av nederbörden har utvärderats 
genom att dela upp 14-dygnsnederbörden respektive den 
observerade punktnederbörden större än 90 mm på de 
månader den inträffade, dels perioden 1961- 1990 och 
dels 1991-2018. Resultatet visar att säsongsfördelningen 

uppvisar samma mönster för de båda perioderna och 
således fi nns inget skäl till att justera årstidskorrektionen i 
riktlinjerna.

• För utvärderingen av eventuella trender i snötäcket har 
analyser gjorts av medelvärdet av varje års största snö-
djup vid 42 klimatstationer. Variationerna är stora mellan 
år under hela den analyserade perioden i hela landet, och 
även ett fl ytande 10-årsmedelvärde varierar. Sett över hela 
perioden 1904/05 – 2017/18 kan dock ingen trend ses, 
och inte heller för perioden 1961-2018. Eftersom beräk-
ningar av 30-årssnön förutsätter att ingen trend fi nns i tids-
serien som används för den statistiska analysen, kvarstår 
rekommendationen i riktlinjerna att frekvensanalysen för 
snön ska göras för så lång period som data fi nns tillgäng-
liga. 

• Analysen av varje års högsta dygnsmedelvärde på 
vattenföringen har gjorts för 69 oreglerade eller endast 
obetydligt reglerade vattenföringsstationer med långa 
tidsserier. Antalet stationer varierar för olika delar av 
landet, men analysresultatet visar inte på någon långsiktig 
trend i storleken av fl ödestopparna. 

• Den geostrofi ska vinden, som är en slags idealiserad 
genomsnittlig vindhastighet beräknad från lufttrycksobser-
vationer, har beräknats, uppdelat i nio områden fördelade 
över Sverige. Antalet tillfällen från och med 1940 med 
geostrofi sk vind på minst 25 m/s uppvisar ingen långsiktig 
trend som kan föranleda justeringar i kriterierna för beräk-
ningen av vågor och seicher.

Inga trender som föranleder förändringar i riktlinjerna
Slutsatsen är att inga förändringar av kriterierna i riktlinjerna 
för beräkning av dimensionerande fl öden för dammanlägg-
ningar behöver göras i dagsläget. Likaså framkommer vikten 
av långa tidsserier som underlag för bedömning av trender.
Läs mer i Uppföljning av de svenska riktlinjerna för bestäm-
ning av dimensionerande fl öden för dammanläggningar, 
SMHI, Klimatologi Nr 51, 2018. 

/ Katarina Losjö, SMHI
Maria Bartsch, Svenska kraftnät

I Figur X redovisas antalet dygn med nederbörd på minst 90 mm på 24 timmar med olika färger 
för olika 30-årsperioder.  

Figur X Antal tillfällen med punktnederbörd på minst 90 mm på 24 timmar för alla Sveriges 
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I Figur Y redovisas i kartform hur de extrema regntillfällena vid enstaka stationer fördelas 
geografiskt över Sverige. 
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Figur Y  Geografisk fördelning av observerad punktnederbörd på minst 90 mm per 24 timmar 
för perioden 1961-1990 respektive 1991-2018. Tyngdpunkten för stationskoordinaterna har 
markerats med ett kryss.
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Figur 2 Geografisk fördelning av observerad punktnederbörd på minst 90 mm 
per 24 timmar för perioden 1961-1990 respektive 1991-2018. Tyngdpunkten för 
stationskoordinaterna har markerats med ett kryss.
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I Figur Y redovisas i kartform hur de extrema regntillfällena vid enstaka stationer fördelas 
geografiskt över Sverige. 
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Behöver branschen nya riktlinjer för konstruktion  
av avbördnings anordningar?
Under 2018 har ett projekt genomförts inom 
Energiforsk med syfte att bland annat jämföra 
nuvarande, nya, äldre och internationellt använda 
normer för dimensionering av avbördningsanord-
ningar. Slutsatsen i rapporten är att Eurokoderna 
bör användas vid dimensionering av nya avbörd-
ningsanordningar och lastkombinering bör göras 
likt RIDAS TV 7.3. Vidare bör implementerandet 
av en korrektionskoefficient utredas för att kon-
struktionerna inte ska utföras med lägre totalsä-
kerhet än internationellt.

RIDAS Tillämpningsvägledning för avbördningsanordningar 
(RIDAS TV 7.4) hänvisar till BKR och BSK för dimensionering 
av bärande konstruktioner. För dimensionering av stålkon-
struktioner i Sverige gäller inte längre BKR eller BSK utan det 
är krav att Eurokoderna används (efter 2011). 
 RIDAS Tillämpningsvägledning för betongdammar (RIDAS 
TV 7.3) reviderades 2017 och föreskriver att tvärsnittsdi-
mensionering för betongkonstruktioner ska utföras enligt 
Eurokoderna. I revideringen finns partialkoefficienter för de 
laster som är aktuella för dammar. Inom det förberedande 
arbetet till revideringen 2017 gjordes inte analys av hur 
revideringen påverkar dimensionering av avbördningsanord-
ningar.
 I Energiforskrapporten utreds de konsekvenser som kan 
förväntas om RIDAS Tillämpningsvägledning för betongdam-
mar (TV 7.3) tillämpas även för dimensionering av avbörd-
ningsanordningar. Detta görs genom en genomgång av hur 
vanligt förekommande laster inom vattenbyggnad hanteras 
och genom jämförande beräkningar. Även en internationell 
jämförelse redovisas där de standarder som används inter-

nationellt för dimensionering av avbördningsanordningar 
dokumenterats. Tyngdpunkten i den internationella jämförel-
sen ligger på länder som använder Eurokoderna. Dessutom 
har en historisk tillbakablick genomförts där de normer som 
har använts i Sverige under tidsperioden då stora delar av 
dagens avbördningsanordningar byggdes har dokumente-
rats. 
 Den internationella jämförelsen visar att de i Sverige 
använda partialkoefficienterna ger lägre totalsäkerhetsfaktor 
än övriga studerade länder. Eurokoderna används för dimen-
sionering av avbördningsanordningar i Finland, Tyskland och 
Norge där respektive land applicerar de dammsäkerhetsrela-
terade lasterna olika. Även jämförelsen av koefficienter med 
äldre svenska normer visar att nuvarande riktlinje RIDAS TV 
7.4, som hänvisar till BSK, samt en tillämpning av RIDAS 
TV 7.3 exklusive korrektionskoefficienten γk ger lägre total-
säkerhetsfaktor än äldre stålbyggnadsnormer (StBK 70 & 
Järnbestämmelser). 
 Jämförande beräkningar har utförts för utvalda bärande 
delar tillhörande en segmentlucka enligt nuvarande riktlinjer 
RIDAS TV 7.4 (BSK), enligt RIDAS TV 7.3 (Eurokoder) samt 
enligt DIN 19704 (Eurokoder). I jämförelsen av de tre beräk-
ningsnormerna visas att en tillämpning av RIDAS TV 7.3 
(exklusive korrektionskoefficienten γk) ger ungefär samma 
totalsäkerhet som nuvarande riktlinjer men lägre totalsäker-
het än DIN 19704. 
 Slutsatsen är att Eurokoderna bör användas vid dimensio-
nering av nya avbördningsanordningar och lastkombinering 
bör göras likt RIDAS TV 7.3. Vidare bör implementerandet 
av en korrektionskoefficient utredas för att konstruktionerna 
inte ska utföras med lägre totalsäkerhet än internationellt. 

/ Patrik Bennerstedt, WSP. 
Rapporten i sin helhet publiceras av Energiforsk. 

I projektet deltog även Rikard Hellgren, Andreas Halvarsson 
och Håkan Bond, WSP.

Detalj ny segmentlucka Foto: Skellefteå Kraft
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Vill du öka din kunskap om beredskap för dammhaverier?
Ett dammhaveri i en stor kraftverksälv kan leda 
till översvämningar, skador och störningar längs 
en lång älvsträcka. Flera kommuner, län och 
viktiga samhällsfunktioner kan påverkas. Om 
ett haveri skulle inträffa är det därför viktigt att 
berörda aktörer har samordnat sin beredskaps-
planering.

Svenska kraftnät arbetar för att minska riskerna för allvarliga 
störningar på samhället vid dammhaveri eller höga flöden i reg-
lerade vattendrag. Som ett led i det arbetet har Svenska kraftnät 
upprättat en kunskapssammanställning om beredskaps-
planering för dammhaveri och höga flöden. Syftet med 
dokumentet är att stödja utvecklingen av aktörers interna 
beredskapsplanering och den samordnade beredskapspla-
neringen, samt att öka kunskapen om andra aktörers arbete.

Samverkan och ledning
Kunskapssammanställningen syftar till att vägleda aktörer 
som har ett ansvar vid dammhaverier och höga flöden. Det 
tar fasta på några av huvudaspekterna i de gemensamma 
grunderna för samverkan och ledning vid samhällsstörningar 
såsom aktörsgemensamma former för samverkan, samlad 
lägesbild, kriskommunikation, samverkan om resurser och 
hantering av konsekvenserna.

Dammägarens beredskapsplanering
Dammägarens beredskapsplanering för dammhaverier och 
höga flöden beskrivs utgående från kraven på säkerhets-
ledningssystem och rutiner för egenkontroll i förordning 

(2014:214) om dammsäkerhet. Svenska kraftnät har, med 
utgångspunkt från förordningen, upprättat en checklista (se 
nedan) över huvudsakliga rutiner för dammsäkerhetsarbetet 
för verksamheter med klassificerade dammar. Punkt 5.1-5.5 
i checklistan avser planer för nödsituationer, vari beredskap 
för dammhaveri och höga flöden ingår. Ingående beredskaps-
områden beskrivs i kunskapssammanställningen.

Samordnad beredskapsplanering
Den metod för samordnad beredskapsplanering som genom-
förs för större reglerade vattendrag beskrivs i kunskapssam-
manställningen. Syftet med samordnad beredskapsplanering 
är att höja den gemensamma beredskapsförmågan hos 
berörda aktörer längs ett vattendrag. 

Beredskapsplaneringsprojektens olika faser beskrivs:
> initiera och planera projekt,
> utarbeta planeringsunderlag,
> utveckla och samordna beredskapsplanerna, och
> informera allmänheten. 

Kunskapssammanställningen finns här https://www.svk.se/
aktorsportalen/dammsakerhet/beredskap/ 

/ Anna Engström Meyer, Svenska kraftnät

Checklistans punkter och ingående beredskapsområden 

                    Checklistans punkter 5.1-5.5  Beredskapsområde

Åtgärder vid upptäckt av förhållanden som innebär
  Organisatorisk beredskapsplanering

fara för dammhaveri eller inträffat dammhaveri
 Anläggningsspecifik beredskapsplanering

 Vattendragsspecifik beredskapsplanering

Larmning och information till berörda  Dokumenterade och kända rutiner för larmning och information

samhällsfunktioner och dammägare 

Varning av människor som är i fara vid ett dammhaveri Dokumenterade och kända rutiner för varning 

Testning av rutiner och utrustning samt
 Testning av rutiner och utrustning

övning av organisationen
  Interna övningar

 Samverkansövningar

Samverkan med kommuners organisation för  Samverkan med kommuners organisation för räddningstjänst

räddningstjänst, andra aktörer inom samhällets  Samverkan med aktörer inom samhällets krisberedskap
krisberedskap och berörda dammägare

 Samverkan med vattenregleringsföretag och dammägare 



8

S w e d C O L D  N Y H E T S B R E V  #  1  /  2 0 1 9 

Inom dammsäkerhetsområdet gjordes flera sats-
ningar på geofysik under 1990-talet, men den 
tekniska utvecklingen inom området sedan dess 
har varit betydande. Energiforsk har nu beställt 
ett uppdrag med syfte att uppdatera kunskaps-
läget inom fältet. I detta framkommer att flera 
metoder bedöms ha stor potential att komma 
dammsäkerhetsarbetet i Sverige till godo.

På uppdrag av Energiforsk har vi utfört en kunskapssam-
manställning över geofysiska metoder inom dammsäker-
hetsområdet. Uppdraget har utförts som en litteraturstudie 
och omfattar både nya metoder och sådana som är nya med 
avseende på tillämpning i Sverige. En målsättning har varit 
att beskriva metodernas respektive möjligheter, svårighe-
ter, förutsättningar och begränsningar. Tonvikten ligger på 
svenska förhållanden beträffande dammkonstruktion och 
klimatförhållanden. Mest uppmärksamhet tillägnas metoder 
för detektion av inre erosion i fyllningsdammar.

Vilka parametrar?   
För att detektera inre erosion krävs att den valda geofysiska 
mätmetoden har möjlighet att mäta avvikelser i de parame-
trar som förändras då inre erosion uppkommer. Därför krävs 
grundläggande förståelse för hur inre erosion uppkommer 
och utvecklas. Förenklat kan sägas att porositeten ökar 
eftersom finmaterial transporteras bort. Men ökad porositet 
påverkar också ett flertal andra parametrar. Till exempel 
leder ökad porositet till minskad densitet, ökat läckage-
flöde, ökad permeabilitet, påverkan på temperaturen (via 
läckageflödet och termiska materialegenskaper), minskad 
seismisk gånghastighet, påverkan på dielektricitetskonstan-
ten, påverkan på resistiviteten, mm. Sambandet mellan de 
olika parametrarna är i vissa fall komplicerade eftersom de 
förändringar som sker kan vara ökande, minskande, ha en 
säsongsvariation eller vara lastberoende. Bristande kunskap 

Geofysiska metoder inom dammsäkerhetsområdet
om dessa samband kan medföra att tolkningen av geofysiska 
mätningar inte blir korrekt, och kanske är orsaken till att 
nyttan av mätningar med en viss metod varierar från damm 
till damm. 

Vilka metoder?  
En genomgång av geofysiska mätmetoder har gjorts med 
korta redogörelser för fysikalisk princip, praktiskt tillväga-
gångssätt, utvärderingsmetodik, möjligheter och begräns-
ningar. För en del av metoderna har en utökad metodbeskriv-
ning redovisats i bilagor.

Metoderna har indelats i åtta grupper:

Geofysiska mätningar på 
testdammen i Røssvatn. 
Foto: Sam Johansson

Metodernas olika egenskaper gör dem olika lämpade för 
undersökning respektive övervakning samt för mätning av 
lokala specifika felmoder eller hela dammen. Några typiska 
tillämpningsområden diskuteras i rapporten.

Framtida möjligheter!
Pågående teknikutveckling inom datainsamling, dataproces-
sering, utvärdering och visualisering har gjort metoderna 
mer attraktiva. Lärdomar kan hämtas för erfarenheter inom 
andra teknikområden/branscher. Fjärranalys och artificiell 
intelligens är andra områden med framtida utvecklings-
potential. 
 Sammantaget tror vi därför att flera av dessa metoder 
kan bidra till att öka dammsäkerheten i Sverige. Kunskap 
om metodernas möjligheter och begränsningar är dock nöd-
vändig. Med den nu aktuella Energiforskrapporten hoppas 
vi kunna höja kunskapsläget om geofysik och bidra till nya 
lösningar på våra dammsäkerhetsutmaningar.

/ Pontus Sjödahl & Sam Johansson HydroResearch,  
Torleif Dahlin LTH. 

• Akustiska metoder
• Elektriska metoder
• Induktiva elektromagnetiska metoder
• Georadar

• Magnetiska metoder
• Gravimetriska metoder
• Temperaturmätning
• Övriga metoder
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Struktursäkerhet hos spruckna betongdammar – en vägledning

Sprickor i en hypotetisk betongkonstruktion inom vattenkraft.

Mall för bidrag till SwedCOLDs nyhetsbrev Rev. 2019-01-28

Struktursäkerhet hos spruckna betongdammar – en vägledning 

Sprickor eller sprickbildning i betongdammar leder till ett behov av att bestämma aktuellt 
tillstånd ur dammsäkerhetssynpunkt samt bedöma kvarvarande livslängd. Utvärderingen 
ska göras mellan rådande krav och nuvarande tillstånd med hänsyn till sprickorna.  
Tillståndskontroller används för att ge svar på aktuellt tillstånd och framtida utveckling och 
då behövs kunskap om vilka typer av sprickor som uppstått och vad som orsakat dessa. 
Därför behövs en kombination av observationer, mätningar och teoretiska modeller/
analyser. I ett tidigare projekt inom ramen för Dam Safety Interest Group (DSIG) skapades 
en sjustegsmetod för hantering av spruckna betongdammar och det arbete som 
presenteras här bygger vidare på detta och gör nödvändiga anpassningar till svenska 
förhållanden. Resultaten presenteras i en svensk vägledning utgiven av Energiforsk. 

Vägledning för bedömning av spruckna betongdammar i Sverige 
Många svenska betongdammar har en kraftig sprickbildning där tillståndet och kvarvarande 
livslängd är oklart och behöver bestämmas. Det krävs systematiska tillvägagångssätt för 
utförandet av undersökningar, analys och beslutfattande för att säkerställa bedömningen 
och minska kostnaderna i syfte att vidmakthålla en hög dammsäkerhetsnivå. 

Tillståndsbedömning och analys av konstruktionernas säkerhet, stabilitet, bärförmåga och 
livslängd baseras på svenska krav och föreskrifter. Provningar genomförs enligt svenska-
europeiska standarder (SS-EN) eller metoder som är utvecklade av inhemska aktörer. På 
senare år har ett arbetssätt etablerats bland svenska aktörer vilket omfattar allt från vanlig 
okulär rutinkontroll till avancerade analyser, reparationer och övervakning. Utvecklingen har 
dels varit spontant och dels medvetet genom olika projekt för att systematisera arbetssättet. 
Glädjande är att de flesta aktörer som är inblandade i bedömningen av spruckna dammars 
säkerhet följer flertalet av de moment som beskrivs i den föreliggande rapporten. De flesta 
av ägarna har också följt det arbetssätt som presenteras i denna skrift. Därför kommer de 
anvisningar som presenteras i denna skrift bidra till en säkrare och kostnadseffektivare 
tillståndsbedömning och reparation av spruckna betongdammar.  

Vägledningen presenterar en förvaltningsprocess som tar avstamp från vilka KRAV som 
ställs på anläggningen eller konstruktionsdelen och presenterar UNDERSÖKNINGS- och 
ANALYSMETODER så att aktuell status kan bedömas i förhållande till ställda krav. Vidare 
ges en genomgång av ÅTGÄRDER för bl.a. riskreducering (tillfälliga och permanenta 
åtgärder) och REFERENSPROJEKT som exemplifierar arbetsprocessen i några utvalda 
projekt.  

a) b)

1. Sneda sprickor i pelaren 
2. Sprickor kring lucklager 
3. Horisontella sprickor i pelaren 
4. Vertikala sprickor i pelaren 
5. Sneda sprickor i pelarens nedströmskant

6. Horisontella sprickor i frontplattan 
7. Frostskador och islinser i front-plattan 
8. Frostskador/ASR kring lucklager 
9. Frostskador/ASR i kuggstångs-bockar

Sprickor eller sprickbildning i betongdammar 
leder till ett behov av att bestämma aktuellt till-
stånd ur dammsäkerhetssynpunkt samt bedöma 
kvarvarande livslängd. Utvärderingen ska göras 
mellan rådande krav och nuvarande tillstånd med 
hänsyn till sprickorna. 

Tillståndskontroller används för att ge svar på aktuellt till-
stånd och framtida utveckling och då behövs kunskap om 
vilka typer av sprickor som uppstått och vad som orsakat 
dessa. Därför behövs en kombination av observationer, mät-
ningar och teoretiska modeller/analyser. I ett tidigare projekt 
inom ramen för Dam Safety Interest Group (DSIG) skapades 
en sjustegsmetod för hantering av spruckna betongdammar 
och det arbete som presenteras här bygger vidare på detta 
och gör nödvändiga anpassningar till svenska förhållanden. 
Resultaten presenteras i en svensk vägledning utgiven av 
Energiforsk.

Vägledning för bedömning av 
spruckna betongdammar i Sverige
Många svenska betongdammar har en kraftig sprickbildning 
där tillståndet och kvarvarande livslängd är oklart och behö-
ver bestämmas. Det krävs systematiska tillvägagångssätt 
för utförandet av undersökningar, analys och beslutfattande 
för att säkerställa bedömningen och minska kostnaderna i 
syfte att vidmakthålla en hög dammsäkerhetsnivå.

Glädjande utveckling
Tillståndsbedömning och analys av konstruktionernas säker-
het, stabilitet, bärförmåga och livslängd baseras på svenska 
krav och föreskrifter. Provningar genomförs enligt svenska-
europeiska standarder (SS-EN) eller metoder som är utveck-
lade av inhemska aktörer. På senare år har ett arbetssätt eta-
blerats bland svenska aktörer vilket omfattar allt från vanlig 
okulär rutinkontroll till avancerade analyser, reparationer och 
övervakning. Utvecklingen har dels varit spontant och dels 
medvetet genom olika projekt för att systematisera arbets-
sättet. Glädjande är att de flesta aktörer som är inblandade i 
bedömningen av spruckna dammars säkerhet följer flertalet 
av de moment som beskrivs i den föreliggande rapporten. 
De flesta av ägarna har också följt det arbetssätt som pre-
senteras i denna skrift. Därför kommer de anvisningar som 
presenteras i denna skrift bidra till en säkrare och kostnads-
effektivare tillståndsbedömning och reparation av spruckna 
betongdammar. 

Krav
Vägledningen presenterar en förvaltningsprocess som tar 
avstamp från vilka KRAV som ställs på anläggningen eller 
konstruktionsdelen och presenterar UNDERSÖKNINGS- och 
ANALYSMETODER så att aktuell status kan bedömas i 
förhållande till ställda krav. Vidare ges en genomgång av 

ÅTGÄRDER för bl.a. riskreducering (tillfälliga och permanenta 
åtgärder) och REFERENSPROJEKT som exemplifierar arbets-
processen i några utvalda projekt.

Generella krav
De tekniska krav som kan äventyras p.g.a. sprickbildning är 
att betongkonstruktionen ska vara:
- Tät mot rådande vattentryck
- Ha acceptabel stabilitet och agera monolitiskt.
- Uppfylla krav på bärförmåga och styvhet.
Kraven gäller både i det ögonblick kontrollen görs, men van-
ligen också för lång tid framöver.

Undersökningar
Avsnittet beskriver tillförlitliga metoder för genomförande av 
inspektioner, fältmätningar och laboratorieundersökningar. 
I detta inkluderas även t.ex. vilka indikatorer som man bör 
leta efter, typ av utrustning, undersökningsmetoder, typer 
av provkroppar och hur dessa bör tas ur konstruktionen etc. 
Inspektionerna indelas i två huvudgrupper: 1) visuell inspek-
tion genomförs med syften att upptäcka förändringar och 
skador, bekräfta om tidigare anmärkningar har åtgärdats 
samt verifiera om de genomförda åtgärderna uppfyller före-
skrivna krav och uppfyller sin funktion 2) ingående inspektion 
genomförs för att ta fram data för tillstånds- och livslängds-
bedömning, underlag för bedömning av reparationsbehov 
samt eventuellt val av reparationsmetod och planering av 
reparationsarbete. Inspektionernas innehåll kan grovt delas 
in i följande grupper:
1. Enbart observationer, noteringar, fotografering och proto-

koll
2. Enstaka mätningar av dimensioner, relativt avstånd, 

sprickvidd, temperatur fuktighet mm.
3. Enstaka provtagningar som borrkärnor, vattenprov, 

bestämning av karbonatiseringsdjup mm. 
4. Systematiska provtagningar inklusive förenklad teoretisk 

utvärdering forts på nästa sida >
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5. Systematiska provtagningar inklusive avancerad teoretisk 
utvärdering

Inspektion och bedömning av sprickor ska inkludera alla 
förekommande typer av sprickor. Dessa kan grovt indelas 
enligt nedan:
i. Sprickor som initieras FÖRE hårdnandet, men de uppenba-

ras under eller kort efter hårdnandet.
ii. Sprickor som initieras EFTER hårdnandet till följd av en 

kemisk eller fysikalisk process. Processen styr sprickut-
vecklingens hastighet och kan verka samtidigt som andra 
nedbrytningsprocesser.

iii. Sprickor som initieras av MEKANISKA BELASTNINGAR 
som överstiger konstruktionens bärförmåga med hänsyn 
till uppsprickning.

Analyser
Avsnittet beskriver metoder som är användbara för att 
bestämma orsak till och strukturell inverkan av sprickor på 
betongdammar (inklusive hur dessa inverkar över tiden). 
Detta inkluderar även att ge rekommendationer vid vilka situ-
ationer som t.ex. analytiska metoder är tillfyllest alternativt 
och när det är motiverat att tillämpa mer avancerade nume-
riska metoder. Enkla analysmetoder kan t.ex. användas för 
snabb verifi ering eller validering av bedömning av sprickors 
status och inverkan på konstruktionen. Undersökningar och 
analyser är två verktyg som kompletterar varandra väl. Detta 
speciellt då skadeorsak och status inte går att fastställa 
enbart med undersökningar eller analyser. Om man genom 
undersökningar och analyser konstaterat att ställda krav inte 
uppfylls så måste en ÅTGÄRD vidtas.

Beskrivande modell
Oavsett vilken typ av analys som genomförs, så behövs en 
modell, dvs en bild som beskriver hur man tolkar verknings-
sättet hos konstruktionen och som därmed ligger till grund 
för de förenklingar och antaganden som görs. Med modell 
menas allt ifrån en konceptuell modell, en ”tankemodell”, en 
ekvation, till t.ex. en FE-modell. Det fi nns många olika typer av 
analysmetoder som kan tillämpas beroende på tillämpning. I 
anvisningen har de olika typerna av analysmetoder försökts 
att kategoriserats och beskrivits baserat på dess tillämpning 
för utvärdering av sprick- eller skadeorsak samt inverkan från 
sprickbildning hos betongkonstruktioner. Analysmetoderna 
har indelats i följande kategorier: 

1. Analytiska beräkningsmodeller för utvärdering av spruckna 
konstruktioner med tillämpning på renodlade fall, där t.ex. 
konstruktionen betraktas som ett fristående element med 
väldefi nierade rand- och begynnelsevillkor, som utsätts för 
mekanisk belastning (t.ex. böjd balk) eller miljöbelastning 
(t.ex. endimensionell transport genom materialet).

2. Linjära FE-beräkningar för de fall där det kan vara svårt att 
tillämpa de enklare analytiska beräkningsmetoderna utan 
att göra väldigt grova antaganden (t.ex. vid komplicerad 
geometri eller komplicerade belastningsförhållanden).

Exempel på a) simulering av sprickbildning i en valvdamm, b) diskreta sprickor 
i utskovspelare.

Anvisningarna ger vägledning till val av analysmetod samt 
översiktligt presenterar de fenomen som kan analyseras 
med tillgängliga metoder. Exempel på några fenomen som 
beskrivs anges nedan:

1. Ung betong - värmeutveckling och sprickbildning i sam-
band med betongens hårdnande

2. Långtidseffekter så som krypning och relaxation av 
betong och spännkablar

3. Uppsprickning, krossning som leder till icke linjärt bete-
ende hos betongkonstruktioner

4. Nedbrytning orsakad av urlakning, alkalisilikareaktioner, 
frost, korrosion, etc.

5. Säsongsberoende temperaturvariationer som orsakar 
spänningar och sprickor i betongkonstruktioner

Anvisningen presenterar också olika materialmodeller, last-
typer, materialdata samt diskuterar konstruktionernas brott-
säkerhet.

3. Icke-linjära FE-beräkningar för simulering av strukturellt 
beteende där synergi kan fi nnas mellan olika fenomen så 
att superponering av de effekter fenomenen ger var för 
sig inte är möjligt. Det kan fi nnas fl era olika orsaker till att 
en struktur får ett icke-linjärt beteende, bl.a. icke-linjära 
kontaktvillkor/randvillkor, icke-linjärt materialbeteende, 
geometrisk icke-linjäritet.

4. Andra typer av numeriska beräkningsmetoder fi nns utöver 
de analysmetoder som beskrivits ovan. Dessa tillämpas 
dock i betydligt mindre omfattning inom konstruktions-
området. Ett exempel på detta är fi nita differensmetoden. 
Generellt så är denna metod kraftfull för att lösa transpor-
tekvationer vid masstransportberäkningar och tillämpas 
ofta för bergmekaniska beräkningar där inverkan av 
sprickor i berg etc. beaktas.
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forts på nästa sida >Montage av isoleringsvägg för att minska temperaturrörelser på lamelldamm.

om den orsakar beständighetsproblem. Det primära syftet 
med bromsande åtgärder är vanligen att åstadkomma någon 
av följande effekter:
- ytskydd som vattenavvisande impregnering, impregnering 

och beläggning för att minska inträngningen av de ämnen 
som driver en nedbrytningsprocess (H2O, CO2, Cl-) samt

- klimatskydd som isoleringsvägg för att minska inverkan 
av omgivningens klimat genom inbyggnad (nederbörd, 
temperaturvariationer).

Reparation för att åtgärda läckage och/eller återställa eller 
höja bärförmågan. Det finns ett flertal metoder att välja mel-
lan men valet av metod bör vara baserat på reparationens 
syfte och beakta de förbättringar som man eftersträvar 
avseende på brottrisker samt konstruktionens stabilitet, 
bärförmåga och livslängd. Bland de metoder som finns kan 
försegling av spricka, sprickfyllnad och tätning, injektering, 
kristalliseringsteknik samt strukturell uppgradering nämnas.

Referensprojekt
Avsnittet beskriver arbetsprocessen/metodiken i några utval-
da referensprojekt från observation av skador till förstärk-
ning, instrumentering/övervakning etc. Referensprojekten 
exemplifierar de metodiker och den arbetsgång som beskri-
vits tidigare i vägledningen gällande underökningar, analyser 
och åtgärder. 
 De beskrivna referensprojekten har nästan alltid haft två 
syften, dels att hitta eller att kunna uppskatta orsaken till 
sprickorna, samt dels att uppskatta verkan på konstruktio-
nen, då oftast i termer av hur säker är den nu och i framtiden. 
Generellt visade det sig att det oftast, direkt på plats, eller 
genom provningar, eller genom beräkningar, var enklare att 
bestämma orsaken än att uppskatta verkan. Orsaken till 
sprickbildningen kunde ofta härröras till temperaturrörelser 
men även p.g.a. frost- eller ASR-skador. Att det ofta rörde 
sig om sprickor p.g.a. temperaturrörelser kunde vanligen 
verifieras med en FE-beräkning. Sprickorna uppkom i beräk-
ningarna nästan alltid på samma ställen och med ett liknande 
utseende som i den verkliga konstruktionen. Däremot var 
det ofta svårare att uppskatta sprickornas påverkan på kon-
struktionen, t.ex. en kvantitativt uttalad, kvarvarande bärför-
måga. Bärförmågan hos den totala, globala konstruktionen 
var ofta svår att uppskatta. Dels var det en osäkerhet om 
beräkningsmodellen speglade den verkliga, kanske skadade, 
konstruktionen, samt dels hur långt skadan hunnit och hur 
skadan utvecklas med tiden. Skadans fulla omfattning är ofta 
dold för betraktaren, t.ex. hur genomgående en spricka är, 
hur kraftöverförande sprickan är, har det uppstått skador på 
armering, etc.
 Generellt kan sägas att ju mer mätningar man gör av 
relevanta variabler och ju mer observationer man kan göra, 
som sedan jämförs med beräkningsmodellens resultat, 
desto giltigare torde modellen bli. Med en giltig modell kan 
man sedan bättre uppskatta hur konstruktionen kommer att 
uppföra sig vid andra lastfall eller händelser, eller efter ev. 
ombyggnader/förstärkningar.

Åtgärder
I avsnittet görs en genomgång av metoder för riskreducering 
(tillfälliga och permanenta åtgärder), metoder för bedöm-
ning av inverkan av befintliga sprickor på dammsäkerheten 
och hur dessa påverkar stabiliteten över tiden. Dessutom 
ingår strategier för utveckling av mätprogram för spruckna 
betongdammar. Utöver detta ingår även strategier för hur 
ett systemtänk kan tillämpas för instrumentering av större 
anläggningar baserat på potentiella brottmoder (PFMA).
  Undersökningen och analysen kan leda till slutsatsen 
att de krav som ställs på konstruktionen ej uppfylls. Detta 
föranleder att en åtgärd behöver vidtas för att uppnå önskad 
kravnivå eller eventuellt att minska risken för att säkerhets-
marginalerna till den önskad kravnivån inte underskrids. 
Anvisningen redovisar en lämplig arbetsgång för att identi-
fiera möjliga åtgärdsalternativ samt exempel på alternativ 
för att hantera uppkommen sprickbildning på ett systemati-
serat sätt. De åtgärder som kan vidtas sammanfattas enligt 
nedan:

Akuta åtgärder som kan vidtas i samband med omfattande 
sprickbildning är 1) avsänkning av reservoaren, 2) ökning av 
den stabiliserande vikten, 3) reducera eller stoppa kraftiga 
och/eller besvärliga läckage.

Övervaka förloppet om den inledande analys av sprickbild-
ningens betydelse kan ge slutsatsen att sprickbildningen i 
dagsläget, eller under den närmaste framtiden, inte bedöms 
vara ett direkt hot mot konstruktionens säkerhet och bär-
förmåga. Istället kanske ett bättre underlag behövs för att 
bedöma den faktiska statusen, t.ex. genom att detektera om 
sprickbildningen är dynamisk (aktiv / fortfarande är under 
utveckling) eller statisk (konstant). Om man beslutar att över-
vaka förloppet bör man då ta fram: 1) grundförutsättning-
arna, 2) strategi för systematisk design av övervakningssys-
tem, 3) förutsättningar för val av utrustning, 4) anvisningar 
för optimering och installation.

Bromsande åtgärder avser olika typer av metoder som 
ger en fördröjning eller minskning av sprickpropageringen 
och/eller en reduktion av sprickbildningens konsekvenser 
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 Rapporten visar ett antal exempel på utredningar för olika 
betongkonstruktioner ingående i vattenkraftsanläggningar. 
Redovisningen går från utredningar och åtgärder av relativt 
låg omfattning till utredningar med mer detaljerade under-
sökningar och analyser samt mer långtgående åtgärder. 
 Referensobjekten som presenteras är ett urval av projekt 
där man har gått olika långt i projektskedet, d.v.s. hur många 
av punkterna nedan man har behandlat och hur djupgående 
man har studerat fallen.

a) Undersökningar:
 i. Översiktlig visuell
 ii. Ingående inspektion
 iii. Provtagningar/mätningar
 
b) Analyser:
 i. Enklare tankemodeller
 ii. Analytiska beräkningar
 iii. Linjära FEM-beräkningar
 iv. Icke-linjära FEM-beräkningar
 

c) Åtgärder:
 i. Inga åtgärder. 
 ii. Akuta åtgärder
 iii. Övervakning
 iv. Minska lasteffekterna (sänkning av magasinsnivå,  
  isolervägg för att minska temperaturspänningar,  
  isfrihållning)
 v. Reparation (återställa bärförmågan)
 vi. Förstärkning (öka bärförmågan)
 vii. Ersättning
 
d) Uppföljning:
 i. Planenliga inspektioner
 ii. Mätdatautvärdering trender
 iii. Mätdatautvärdering jämfört med beräkningsmodell
 iv. Nya undersökningar efter viss tid

/ Vägledningen har tagits fram med stöd från Energiforsk 
Dammsäkerhet. Rapporten kan inom kort laddas ner från 
Energiforsks hemsida. Rapporten, inklusive denna artikel, 

har författats av: Tomas Ekström (ÅF), 
Manouchehr Hassanzadeh (Sweco), Mårten Janz (ÅF), 

Richard Malm (Sweco) och Erik Nordström (Sweco).

Den svenska vattenkraftsbranschen står inför ett 
stort arbete med att miljöanpassa dammanlägg-
ningarna och samtidigt upprätthålla dammsäker-
heten. 
När effekter av potentiella miljöåtgärder i vat-
tenkraften i dag diskuteras görs det vanligtvis 
ur dels ett ekologiskt perspektiv och dels ur 
ett produktions- och reglerförmågeperspektiv. 
Det är emellertid sällan eventuella effekter på 
dammsäkerhet lyfts fram. Det finns dock ett 
stort behov av att miljöåtgärder även analyseras 
ur ett dammsäkerhetsperspektiv och att detta 
perspektiv beaktas i arbets- och beslutsproces-
serna.

En ny Energiforskrapport syftar till att ur ett drifts- och 
dammsäkerhetsperspektiv sammanställa erfarenheter från 
genomförda och pågående miljöåtgärder inom den svenska 
vattenkraften samt beskriva de konstruktions- och drifts-
mässiga utmaningarna med miljöåtgärder. En del i arbetet 
har varit en intervjustudie för att inhämta erfarenheter från 
anläggningar där miljöanpassningar utförts. 
 Rapporten redogör för dammsäkerhetsaspekter som 
måste beaktas när en miljöåtgärd planeras, och potenti-
ella miljöåtgärder i Havs- och vattenmyndighetens rapport 
Miljöåtgärder i vattenkraftverk – sammanställning av åtgär-

Ny Energiforsk-rapport: Miljöanpassningar och dammsäkerhet 
– en kunskapssammanställning

der för att nå god ekologisk status och god ekologisk poten-
tial (2015:26) behandlas.
 Förhoppningen är att berörda aktörer med stöd av rap-
porten ska kunna förbättra sina kunskaper inför kommande 
miljöåtgärder.
 Arbetet har bedrivits i en arbetsgrupp på Sweco med bred 
kompetens och erfarenhet inom dammsäkerhet. Ytterligare 
erfarenheter och kompetens har tillförts projektet genom en 
referensgrupp bestående av personer från vattenkraftföre-
tag, Svenska kraftnät och Havs- och vattenmyndigheten. 
 Rapporten kommer att finnas att ladda ner från 
Energiforsks hemsida.

/ Caroline Lundberg, Mikael Mathiesen,  
Thomas Sjöberg Sweco

Omlöp vid Anundsjö Foto: Niklas Egriell, Sweco
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Anslutningar fyllningsdammar 
Under 2018 genomfördes en litteraturstudie 
kring risken för skador i anslutningar i fyll-
ningsdammar med finansiering från Energiforsks 
dammsäkerhetsprogram. Rapporten planeras att 
vara klar under våren 2019. I rapporten beskrivs 
olika typer av anslutningar, vilka typer av fel som 
kan inträffa vid dessa, vilka fysikaliska fenomen 
som orsakar skadorna, hur skadorna kan upp-
täckas samt hur de kan åtgärdas.

Fyllningsdammar i Sverige är vanligtvis uppbyggda med 
en tätzon, filterzoner, stödfyllningar och erosionsskydd. 
Tätzonen är den centrala delen inne i fyllningsdammen som 
har till uppgift att hålla tätt mot vattenläckage. Denna tätzon 
kallas tätkärna och är hydraulisk barriär som ofta består av 
bredgraderad moränjord där  fraktioner från lera till sten 
ingår. Runt om tätkärnan finns filtret. Filtret har som uppgift 
att förhindra att partiklar i moränjorden inte kan transporte-
ras ut ur tätjorden via det infiltrerande vattnet från reservoa-
ren. Utanför filtret finns stödfyllningen som har till uppgift att 
hålla både tätkärnan och filtren på plats samt att ge dammen 
stabilitet. Stödfyllningen består vanligtvis av sprängsten. 

koner vid anslutningar mot betongkonstruktioner och spon-
tar, Figur 1 är exempel på vanliga svagheter i fyllningsdam-
mar. Anslutningen mot berg kan vara ett svagt område 
då sättningar och inre erosion kan uppkomma i kontakten 
mellan tätjord och undergrund. Svagheterna har i flera fall 
gemensamma konstruktiva orsaker som kan orsaka t.ex. 
sättningar, sprickbildning, inre erosion och läckage, sjunkhål 
och låg släntstabilitet.

Figur 1. Spont som byggs in från utskovsparti in i tätjord.

Runt om och inne i en fyllningsdamm finns lika typer av 
anslutningar. Undergrunden (av jord eller berg) som dammen 
är byggd på är en, utskovspartier en annan för att nämna 
några. Lös tätjord, otillräckliga nedströmsfilter, branta slänt-

!  

Figur 8. Schema för diagnosticering och val av åtgärd vid pågående/misstänkt skada 
i fyllningsdammars anslutningar. 

!  

Figur 2. Anslutning damm/undergrund

!  

Figur 7. Anslutning damm/gamla reparationer 

!  

Figur 5. Tätjords packningslager

!  

Figur 6. Anslutning damm/övervakningsutr.

!  

Figur 3. Anslutning damm/betong

!  

Figur 4. Anslutning damm/spont
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Figur 8. Schema för diagnosticering och val av åtgärd vid pågående/misstänkt skada i fyllningsdammars anslutningar.

 De anslutningar som finns i en fyllningsdamm är de mel-
lan tätjord och; berg/jord, betong, spontkonstruktioner och 
jordlagren i tätjorden, se Figur 2 till Figur 5. Anslutningar 
skapas även mellan installerad övervakningsutrustning (t.ex. 
portrycksgivare, vattenståndsrör) samt gamla reparationer 
(injekteringar), Figur 6 till Figur 7. 
 De skador som kan ske invid anslutningarna kan ha olika 
orsaker. Mellan damm och berg kan t.ex. orsaken vara dåligt 
injekterat berg, bristfällig yttätning eller att injekteringen med 
tiden försämrats. Tätjorden riskerar då att utsätts för ökade 
hydrauliska påfrestningar. Detta kan i förlängningen leda till 
att den spolas ut genom bergsprickor. Sättningar kan orsaka 
uppluckring eller valvbildning av tätjorden vid anslutningar 
mellan damm/betongkonstruktioner och damm/spont då 
tätjorden ”hänger” upp sig mot anslutningen. Denna process 
kan leda till att tätjordens tätande förmåga minskar med 
större läckage och erosionskänslighet som följd. Sättningar 
kan även leda till liknande problem vid delar av dammen 
grundlagda på berg. Orsaken till sättningar kan vara flera. 
Faktorer till detta kan vara rörelser i damm/undergrund, 
dränering av tätjord, bristfällig packning, frys-/tiningscykler 
och inre erosion.

Figur 2. Anslutning damm/undergrund   Figur 3. Anslutning damm/betong

Figur 4. Anslutning damm/spont   Figur 5. Tätjords packningslager

Figur 6. Anslutning damm/
övervakningsutr.

  Figur 7. Anslutning damm/gamla 
  reparationer
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Figur 8. Schema för diagnosticering och val av åtgärd vid pågående/misstänkt skada 
i fyllningsdammars anslutningar. 
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Från lägret med vy upp emot Bolaven Platån. Upp mot 700 m fallhöjd ger goda 
villkor för vattenkraften. Foto: Öyvind Lier

 För övriga anslutningar som mellan övervakningsutrust-
ning/tätjord och gamla reparationer/tätjord blir skadeut-
vecklingen liknande som de som beskrivits ovan. Problem 
med packning samt att det kan bildas små sprickor i gräns-
zonerna mellan gamla injekteringar och tätjord. Detta gäller i 
synnerhet om injekteringen har skilda mekaniska egenskaper 
från tätjorden kombinerat med att dammen rör sig.
 För att kunna diagnosticera en anslutning bör man först 
Tabell 1. Skador och mätmetod vid anslutningar mellan tätjord och betong. 

Skada Mätmetod

Upphängning/valvbildning Provtagning av jord, sondering, rörelsemätningar

Sättning Visuella inspektioner, inklinometrar, laserscanning, 
drönare, turbiditetsmätningar

Ökat flöde Läckagemätningar

Frysning/tining Portrycksmätningar, rörelsemätningar, provtagning in-
situ

!4

Säkerhetsinventering Laos - följden av Xe-Pian Xe-Namnoy
Efter kollapsen av en spärrdamm i Xe-Pian 
Xe-Namnoy den 23/7/2018 och den efterfölj-
ande extremt nederbörds rika sommaren har 
Regeringen i Laos beordrat att all byggna-
tion av vattenkraftdammar i Laos ska pausas.  
Dammsäkerheten ska revideras för alla anlägg-
ningar i landet, och Norconsults medarbetare har 
fått medverka i tre av inspektionerna.

18-19/7/2018 drabbade den tropiska stormen Son-Tinh Laos 
och förorsakade översvämningar i 55 av Laos’ 148 distrikt. 
Fyra dagar senare, kvällen den 23/7/2018, brast den 16 
meter höga spärrdamm D tillhörande Xe-Pian Xe-Namnoy 
utbyggnationen. Den påföljande flodvågen drabbade flera 
landsbyar nedströms innan vattenmassorna nådde Xe Kong 
några kilometer nedströms. Dammolyckan tog 40 liv enligt 
offentliga uppgifter, 98 står som saknade, flera tusen lämna-
des hemlösa och stora skador förorsakades på infrastruktur 
och natur.
 För att förebygga ytterligare olyckor pausade regeringen 
all nybyggnation av vattenkraftsdammar tills vidare. Alla vat-
tenkraftverk över 15 MW effekt instruerades att rapportera 
dammsäkerhetsläget för sina existerande dammar såväl som 
dammar under byggnation. 

I Laos är det ministeriet för energi och gruvor som ansvarar 
för vattenkraften. Myndigheternas mål för inspektionerna är 
att:
• Säkerställa att dammar och tillhörande infrastruktur upp-

fyller Lao Electric Power Technical Standards (LEPTS) 
samt att praxis följer internationell standard.

• Identifiera damsäkerhetsrisk och avtäcka problem som 
kan uppstå som följd av otillräckliga rutiner, praxis och 
kompetens. 

• Utarbeta åtgärdsprogram för eventuella avvikelser.

Nordisk vattenkraftkompetens i Laos
I en globaliserad värld är det värt att nämna att nordisk vat-
tenkraftkompetens är attraktiv. I Laos har våra etablerade 
system och rutiner samt vår höga kvalitet och integritet 
gett nordiska företag en central plats inom utbyggnad och 
drift av vattenkraftanläggningar. 

/ Öyvind Lier och Peter Bergkvist, Norconsult AB  

Tabell 1. Skador och mätmetod vid anslutningar mellan tätjord och betong.

VATTENKRAFT I LAOS

• 98% av Laos’ energi kommer från 16 vattenkraftanläggningar.

• 2/3 av produktionen exporteras, i huvudsak till Thailand.

• Vattenkraft utgör 25% av den samlade exporten

• Småskalig vattenkraft under 15 MW regleras inte

känna till vilka erosionsprocesser som kan ske vid anslut-
ningarna. Erosionsprocesserna ger upphov till fysikaliska 
fenomen vilka orsakar olika typer av symptom i jorden vid 
anslutningarna. Övervakningsmetoder bör därefter väljas så 
att symptomen kan kartläggas. Utifrån denna övervaknings-
data kan man därefter bedöma anslutningens status och 
om en eventuell åtgärd behöver sättas in samt vad denna 
åtgärd bör innehålla, Figur 8. För att exemplifiera detta visas 
i Tabell 1 de skadehändelser som sannolikt kan inträffa vid 
en anslutning mellan tätjord och betong samt hur man kan 
mäta dessa. Val av åtgärd blir platsspecifik och måste anpas-
sas till den aktuella skadebilden och lokala förutsättningar. 
Reparationsåtgärder kan bestå av injekteringar, betong-
madrasser, slitsmurar, sekantpålar, dräneringar längs och 
förstärkningar av dammtån.

/ Johan Lagerlund Vattenfall R&D
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Under hösten 2018 genomfördes ett examens-
arbete vid LTU med syfte att genom försök i 
laboratoriet fysiskt modellera och visualisera 
kontakterosion inne i en fyllningsdamm byggd 
med tätjord av finkornig morän. Målet var att öka 
förståelsen för hur denna erosionsprocess går 
till, om den kan vara skadlig och vilka riskfaktorer 
som finns för en typisk svensk fyllningsdamm. 

Inre erosion kan delas upp i fyra olika huvudmekanismer; bak-
åtskridande erosion, koncentrerad läcka, kontakterosion och 
suffusion/suffosion. Kontakterosion kan ske i en finkornig 
jord som angränsar till en mer permeabel grovkornig jord där 
vattnets flödesriktning är parallell med kontaktzonen. Den 
finkorniga jorden riskerar då att lösgöras av det passerande 
vattnet och transporteras ut genom den grovkorniga jorden. 
I en fyllningsdamm skulle detta exempelvis kunna ske i kon-
taktzonen mellan tätjord och filter. Konsekvensen av detta 
kan bli att tätjord spolas ut ur dammen via filtret. Vattnet 
kan även under vissa betingelser transporteras i undergrun-
den och åstadkomma erosion av tätjordens anslutning mot 
grundläggningen.   
 För att genomföra denna studie designades en laborativ 
utrustning vars beståndsdelar visas i Figur 1. Den centrala 
delen av den utrustningen utgjordes av en plexiglaslåda med 
längden 30 cm, höjden 25 cm och bredden 20 cm. Vid prov-
beredningen fylldes först de nedersta 5 cm av lådan med 
filtermaterial med varierande kornfördelning. Ovanpå filterma-
terialet packades tre lager morän vid optimal vattenkvot med 
en mäktighet om 5 cm per lager. Resterande 10 cm av lådan 
fylldes med cellplast som fixerades genom med ett lock 
som skruvades fast på toppen. Därefter fick vatten strömma 
igenom filterlagret parallellt med botten. Kontakterosionen 
kunde studeras i zonen mellan filtret och tätjorden. 
 Faktorer som ändrades inom laborationerna var filtrets 
kornfördelning, tätjordens finjordshalt och tätjordens pack-
ningsgrad. För att utvärdera kontakterosion mättes turbiditet 
i det utläckande vattnet, vägning utfördes av finmaterial som 
fångades i sedimentationsfällan samt genom visuella inspek-
tioner. 

 Resultaten visade att grovkornigare filter ökade risken 
uppkomst av kontakterosion och att finkorniga filter å andra 
sidan ökade risken för att vattennivån i filtret blev förhöjt på 
grund av dess sämre dränerande förmåga. Fint graderade 
filter kunde innebära att kontaktzonen vattenmättades vid 
lägre flöden. Kontakterosionsprocessen skedde stötvis och 
finmaterial som fastnade i filtret bidrog till att omfördela 
vattnets flödesvägar på högre nivåer i filtret vilket i sig resul-
terade i ökad risk för utveckling av kontakterosion. Högre 
finjordshalt och lägre packningsgrad bidrog även till att öka 
risken för kontakterosion.

Kontakterosion i svenska fyllningsdammar

Figur 1. Laboratorieuppställning för fysisk modellering genom laboratorieförsök 
av kontakterosion.

Figur 2. Kontakterosion gav upphov till sprickbildning mellan packade lager i 
tätjorden. I figuren syns, underifrån och upp zonen där kontakterosion pågick 
samt påbörjad sprickbildning inne i tätjorden.

Figur 3. Fullt utvecklat sjunkhål i tätjorden efter avslutat försök. 

 Kontakterosion kunde vidare leda till sprickbildning (Figur 
2) vilket slutligen resulterade i fullt utvecklade sjunkhål i 
tätjorden (Figur 3). Sprickbildningen i tätjorden inträffade 
vid de kontaktzoner tätjord emellan som bildas vid packning 
av tätjorden. Då kontakterosionen fortgick innebar detta 
slutligen att tätjorden ”knäcktes” upp i dessa zoner. Varje 
knäckning innebar att kontakterosionens händelseförlopp 
accelererade. 

 Dessa inledande försök utfördes med syftet att studera 
vad som händer i kontaktzonen mellan tätjord och undergrun-
den men behöver kompletteras med detaljerade studier för 
att bl.a. öka kunskapen om risken för uppkomst av kontakt-
erosion mellan tätjord av finkornig morän och berg.  

/ Johan Lagerlund & Peter Viklander Vattenfall R&D
Chinmoy Pattanaik & Ingrid Silva LTU
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Inom anläggningsbranschen är det i dag förhållandevis vanligt 
att 3D-modeller används i byggskedet och inom fastighets-
förvaltningsbranschen är BIM (building information model) 
också vanligt. BIM kan mycket förenklat förklaras med att 3D 
modeller av ett byggnadsverk kompletteras och kopplas med 
allehanda information, man kan säga att 3D modellen utgör 
registret eller innehållsförteckningen till byggnadsverkets 
arkiv. 
 Uniper har tillsammans med WSP börjat titta på vad som 
krävs och vilka frågeställningar som bör klargöras inom vat-
tenkraftsbranschen för att börja arbeta mer aktivt med BIM 
som en del av det kontinuerliga dammsäkerhetsarbetet. 
Upprinnelsen till frågeställningarna kom i samband med 
arbetet med slutdokumentationen av dammsäkerhetshöjande 
åtgärder för Storfinnforsens fyllningsdamm och den 3D- 
modell som där är framtagen.

BIM som del av det kontinuerliga dammsäkerhetsarbetet

Eftersom i stort sett samtliga dammsäkerhets-
projekt i Sverige idag projekteras i 3D finns 
anledning att utreda hur 3D-modellerna kan 
användas efter att åtgärderna är genomförda. 
Stora summor investeras i dessa modeller och 
när projekten är avslutade arkiveras de ofta på 
en filserver och plockas i bästa fall fram när det 
är tid för nästa byggåtgärd eller utredning. Hur 
kan modellerna istället bli mer levande och vad 
krävs för att även vattenkraftsbranschen tar ste-
get in i BIM-världen?

Bild från VR-modell över Storfinnforsens fyllningsdamm.

 Förutom 3D-modeller för visualiseringsändamål har vissa 
dammägare börjat ta fram kunskapsmodeller för sina anlägg-
ningar där relevanta delar i 3D-modellen kompletteras med 
kopplade länkar till diverse utredningar och dokument. Steget 
vidare till en levande informations- och förvaltningsmodell 
kräver dokumenthanteringssystem och kodning av såväl 
byggnadsdelar som information. Det kan till exempel uppnås 
genom att historik, dokumentation samt mätdata kontinuerligt 
och automatiskt uppdateras. Kodning kan exempelvis utföras 
med det nya svenska klassifikationssystemet CoClass, fram-
taget av Svensk Byggtjänst. Eftersom detta är ett relativt nytt 
system behöver relevanta delar kompletteras om systemet 
ska tillämpas fullt ut inom vattenkraftsbranschen.
 Det bedöms vara en stor vinst om vattenkraftsbranschen 
samarbetar för att ta fram ett gemensamt synsätt kring upp-
byggnad av framtida informations- och förvaltningsmodeller 
som kan användas för att utveckla dammsäkerhetsarbetet. 
En gemensam struktur skulle underlätta mycket vid utbyte 
av information mellan de olika aktörerna, ägare, konsulter 
och entreprenörer. Ett omfattande arbete har gjorts av 
Trafikverket men det behandlar inte vattenkraftverk och dam-
mar och är därmed inte optimalt för vår bransch.
 Större anläggningar har idag en mycket omfattande infor-
mationsmängd som kan vara mycket svår att överblicka och 
ta till sig. BIM i vattenkraften skulle möjliggöra att information 
om anläggningarna enkelt kan hittas och visualiseras vilket 
skulle öka förståelsen för anläggningen och dess funktion. 
Dessutom kan BIM möjliggöra ett intuitivt gränssnitt till dam-
mätningar, underlätta analys av dessa och förbättra förståel-
sen för anläggningens prestanda och status.

/ Carl-Oscar Nilsson, Uniper och Johan Holst, WSP
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Samverkande faktorer bakom frostskador i betongdammar
Länge utgick man från att skador på betongen 
längs vattenlinjen i vattenkraftverk främst beror 
på nötning. Senare forskning, redovisad i Martin 
Rosenqvists avhandling, visar att nötning bara 
utgör en orsak till skadorna. Istället beror ska-
dorna på samverkan mellan flera faktorer. 

Successiv nedbrytning av betongens yta längs vattenlinjen 
sker på de flesta vattenbyggnader. Skadorna liknar dem 
som uppstår på betong i miljöer där tösalter används, som 
i till exempel parkeringshus: Betongens ytskikt är avskalat 
så att grövre ballastkorn frilagts, i förlängningen kan även 
armeringen läggas i öppen dager. Skadeorsaken har länge 
misstänkts bero på enbart nötning men forskaren Martin 
Rosenqvist visar i sin  doktorsavhandling att flera faktorer är 
styrande och att det snarare handlar om samverkan mellan 
flera nedbrytningsmekanismer. 

– Nötning utgör bara en orsak till skadorna och nötning i sig 
kan inte heller ha orsakat alla skador som observerats längs 
vattenlinjen på vattenkraftverk. Två andra faktorer, urlakning 
och frysning har större betydelse för nedbrytningsförloppet, 
men det är när dessa faktorerna samverkar som skadeför-
loppet tar fart på allvar, förklarar Martin Rosenqvist, som är 
verksam som betongspecialist på ÅF.

Förstärkningseffekter
Urlakning i sig beror på långvarig kontakt med mjukt vatten 
och den leder i sin tur till att ytans beständighet gentemot 
frysning och nötning försämras. Även betong som anses 
vara frostbeständig uppvisar frostskador om ytan urlakas 
innan frostangreppet inträffar. Att olika nedbrytningsme-
kanismer kan förstärka varandras effekter har bekräftats 
experimentellt. 

– Mina laboratorieförsök visar att nedbrytningen av betongy-
tan längs vattenlinjen inleds med att den utsätts för urlakning 
under snösmältningsperioden. Betongen blir därmed känslig 
för fryspåverkan och skadas därför under den följande vin-
tern. På våren nöts det skadade skiktet bort av is och under 
nästa snösmältningsperiod börjar processen om på nytt. Det 
är således urlakning som öppnar för de andra angreppen, 
det vill säga frysning och nötning, säger Martin Rosenqvist. 

Stora sjok lös betong
I avhandlingen redogörs även för en typ av inre skador som 
kan uppträda långt under vattenlinjen i tunna dammar, som 
lamell- och valvdammar. Vid inspektion av skadorna har 
dykare i vissa fall kunnat dra loss stora sjok av betong. 

– Det är när dammarna har utsatts för långa perioder av ensi-
dig frysning under vintern, som skadorna uppstår, men bara 
om betongens kvalitet är dålig eller om det finns defekter från 
byggtiden. I fullt frisk och högkvalitativ betong är risken liten 
för den här typen av skador, som liknar de tjälskador som kan 
inträffa på vägar vintertid. 

Vad kan dessa upptäckter få för betydelse?

– Kunskap och förståelse kring hur betong bryts ned i vatten-
byggnader i sötvatten kan användas för att minska risken för 
att konstruktionernas livslängd förkortas på grund av skador. 
Även vid reparationsinsatser kan denna kunskap och förstå-
else för hur nedbrytningsmekanismerna verkar vara till hjälp 
vid till exempel val av material, säger Martin Rosenqvist, som 
framhåller att det också behövs mer forskning på området. 
 Martin Rosenqvists doktorandprojekt har finansierats med 
stöd från Energiforsk, SBUF, Svenskt Vattenkraftcentrum och 
Vattenfall. Avhandlingen Frost-induced deterioration of con-
crete in hydraulic structures, rapport 2017:437, kan laddas 
ner på Energiforsks hemsida.

/ Lars Magnell, redaktör

Martin Rosenqvist presenterar sina slut satser från sin 
avhandling under en föreläsning.
Foto: Lars Magnell
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Påbyggnation av gruvdammar – Hötjärnsmagsinet etapp 2

Boliden presenterade i SwedCOLD nyhetsbrev  
nr 2 2009 planerna för anläggandet av ett 
nytt sandmagasin kallat Hötjärnsmagasinet i 
Boliden. De två dammarna som omger magasi-
net, benämnda F och H, båda tillhörande damm-
säkerhetsklass B, designades som utåtdammar. 
Arbetena vid anläggandet av dammarna, etapp I, 
utfördes så att en påbyggnation, etapp 2; skulle 
kunna utföras utan alltför mycket extraarbete. 
Lagringsutrymmet i sandmagasinet som utgör 
etapp I håller nu på att ta slut och byggnatio-
nerna av etapp 2 pågår och beräknar vara färdig-
ställda i slutet av år 2019.

Under den pågående dammhöjningen sker deponering i sand-
magasinet vilket ställer höga krav på samordning mellan drift 
och entreprenadarbete.

Gruvdammar - en förutsättning för att driva gruvor
I Västerbotten driver Boliden Mineral fyra stycken gruvor. 
Malmen från dessa gruvor anrikas vid anrikningsverket 
i Boliden. I sandmagasinen deponeras anrikningssanden 
vilket är restprodukten då värdemineral har skilts ut från 
malmen vid anrikningsprocessen. I anslutning till anrik-
ningsverket i Boliden finns Hötjärnsmagasinet där anrik-
ningssanden deponeras under syrefria förhållanden, vilket 
motverkar vittring. Etapp I av Hötjärnsmagasinet anlades 
mellan 2008-2010 då det tidigare nyttjade magasinet, 
Gillervattnetmagasinet, började lida brist på lagringsutrym-
me. Deponering i Hötjärnsmagasinet påbörjades i slutet av 
år 2011. Etapp I möjliggjorde deponering av anrikningssand 
i ca 10 år. Magasinet håller nu på att fyllas upp till den nivå 
som är tillståndsgiven för etapp I och därför har en höjning 
av dammarna påbörjats för att etapp 2 ska kunnas tas i drift 
och möjliggöra utrymme för deponering i ytterligare ca 10 
år.

Etapp 1 – anläggande av ett nytt sandmagasin
I etapp 1 utfördes hela grundläggningen (full basbredd) av 
dammarna H och F, se Figur 1, som omger Hötjärnsmagasinet 
tillsammans med omkringliggande höjdområden för både 
etapp 1 och 2 förutom anfangen för etapp 2. Dammtån 
med system för uppsamling av läckagevatten installerades 
således i etapp I samt instrumentering med bland annat 
fiberoptiska kablar för temperatur- samt töjningsmätning. 
Dammarna utgörs av homogena morändammar med ett filter 
i botten på respektive damms nedströmssida. Deponering av 
sand i magasinet sker genom undervattensdeponering från 
direktutsläpp via en flytledning som flyttas runt i magasinet 
beroende på var deponering ska ske. Magasinets nordligaste 
delar är uppdelat med vallar för att kunna särhålla vatten och 
möjliggöra rening av vattnet i en vattenreningsanläggning 
som finns i direkt anslutning till magasinet. Via en kanal leds 
det renade vattnet till ett utskov för avbördning.

Etapp 2 – höjning av dammar
I etapp 2 utförs den i etapp 1 förberedda höjningen, se Figur 
2. Höjningen omfattar utläggning av betydande mängder av 
morän på delar av nedströmssidan samt en höjning av dam-
men med 5,5 meter vid dammkrön. Erosionsskydd ska anläg-
gas på uppströmsslänten då dammarnas krön höjs. Ett nytt 
utskov ska även anläggas på en högre nivå. De vattenstånds-
rör som är installerade i dammarna förlängs allt eftersom 
dammarna höjs. Instrumenteringen för optofiberkablarna 
kommer även att uppgraderas så att även töjningsmätning 
kan utföras. Förutom de ovan nämnda arbetena som direkt 
berör dammarna ska även kompletterade arbeten utföras 
såsom höjning av en allmän väg, flytt av en kommunal vat-
tenledning, höjning av interna vallar vid vattenreningsanlägg-
ning, höjning av pirar från vilka sanden deponeras samt 
anläggande av ny vattenreningsanläggning. 
 Arbetena med etapp 2 inleddes med förberedande arbet-
en under 2017 då entreprenören etablerade sig. Sommaren 
2018 påbörjades de mycket omfattande arbetena med att 
lägga ut och packa morän för att höja dammarna. Moränen 
tas från täkter som är belägna i nära anslutning till dammar-

Sheetseed.dgn Sheet 2019-03-29 14:44:24

Figur 1: Typsektion etapp I samt planerad höjning markerad med streckad linje.
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Figur 2: Typsektion etapp 2. 
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Figur 3. Bild från en av flertalet moräntäkter som förser projektet med byggnadsmaterial. Bortsortering av 
block sker i täkterna före lastning och transport. 

Utläggning av morän kan enbart utföras under sommarsäsong då frostfria 
förhållanden krävs. Arbetet är även väderberoende då krav ställs på vattenkvot i 
det utlagda materialet. Sommaren 2018 går till historien som en mycket varm och 
torr sommar. Med bevattning av moränen kunde utläggning och packning av 
moränen utföras varje arbetsdag. Bra uppföljning och daglig styrning av 
moränarbetena tillsammans med ett stort engagemang från alla entreprenörens 
anställda blev betydligt mer arbete utfört än planerat under sommaren 2018. 

Då vinterförhållanden råder utförs sådant arbete som ej kräver frostfria 
förhållanden. De interna vallarna har valts att utföras med sprängsten och liner, se 
Figur 4, för att kunna byggas vintertid. Utläggandet av erosionsskydd samt 
anläggande av utskov med tillhörande kanal är andra arbeten som kan utföras 
vintertid. Under 2019 kommer dammarbetena att färdigställas då damm F 
kommer att höjas till slutlig höjd samt anfanget till damm H färdigställas.  
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Figur 3. Bild från en av flertalet moräntäkter som förser projektet med bygg-
nadsmaterial. Bortsortering av block sker i täkterna före lastning och transport.

na. Totalt ska ca 900 000 m3 morän läggas ut och packas. 
I moräntäkter sker uttag av morän och sorteras bort före 
lastning, se Figur 3, för en bild från moräntäkt.
 Utläggning av morän kan enbart utföras under som-
marsäsong då frostfria förhållanden krävs. Arbetet är även 
väderberoende då krav ställs på vattenkvot i det utlagda 
materialet. Sommaren 2018 går till historien som en mycket 
varm och torr sommar. Med bevattning av moränen kunde 
utläggning och packning av moränen utföras varje arbets-
dag. Bra uppföljning och daglig styrning av moränarbetena 
tillsammans med ett stort engagemang från alla entreprenör-
ens anställda medförde att betydligt mer arbete än planerat 
blev utfört.

Figur 4: Installation av liner på intern vall inom magasinets vattenreningsdel.

för hur inväxlingen ska gå till har planerats av projektgruppen 
som ansvarar för etapp 2 tillsammans med anläggningens 
driftorganisation. Inväxling kommer att påbörjas sommaren 
2019 och samtliga anläggningsarbeten ska vara färdigställda 
innan utgången av 2019. Den nya driftnivån, 5,5 meter högre 
än den initiala, kommer att nås efter vårfloden 2021.
 Totalt kommer entreprenadarbeten att pågå i ca 6 år 
för att anlägga etapp I och 2 vilket innebär anläggning av 
ca 3,8 km damm bestående av ca 2 miljoner m3 morän. 
Hötjärnsmagasinet säkerställer 20 års drift vid anriknings-
verket i Boliden och gruvorna som levererar malm till verket.

/ Camilla Årebäck och Hans Häggström Då vinterförhållanden råder utförs sådant arbete som ej 
kräver frostfria förhållanden. De interna vallarna har valts att 
utföras med sprängsten och liner, se Figur 4, för att kunna 
byggas vintertid. Utläggandet av erosionsskydd samt anläg-
gande av utskov med tillhörande kanal är andra arbeten som 
kan utföras vintertid. Under 2019 kommer dammarbetena 
att färdigställas då damm F kommer att höjas till slutlig höjd 
samt anfanget till damm H färdigställas. 

Inväxling – idrifttagande av ny nivå
Inväxlingen, det vill säga idrifttagandet av den nya nivån i 
magasinet, kräver en genomtänkt och detaljerad planering 
för att möjliggöra deponering av anrikningssand, vattenre-
ning samt övergång till ett nytt högre liggande utskov. Planen 
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Figur 4: Installation av liner på intern vall inom magasinets vattenreningsdel. 

Inväxling – idrifttagande av ny nivå i magasinet 
Inväxlingen, det vill säga idrifttagandet av den nya nivån i magasinet, kräver en 
genomtänkt och detaljerad planering för att möjliggöra deponering av 
anrikningssand, vattenrening samt övergång till ett nytt högre liggande utskov xx. 
Planen för hur inväxlingen ska gå till har planerats av projektgruppen som 
ansvarar för etapp 2 tillsammans med anläggningens driftorganisation. Inväxling 
kommer att påbörjas sommaren 2019 och samtliga anläggningsarbeten ska vara 
färdigställda innan utgången av 2019. Den nya driftnivån, 5,5 meter högre än den 
initiala, kommer att nås efter vårfloden 2021. 

Totalt kommer entreprenadarbeten att pågå i ca 6 år för att anlägga etapp I och 2 
vilket innebär anläggning av ca 3,8 km damm bestående av ca 2 miljoner m3 
morän. Hötjärnsmagasinet säkerställer 20 års drift vid anrikningsverket i Boliden 
och gruvorna som levererar malm till verket. 

Snabbfakta - Hötjärnsmagasinet 

Höjningsmetod Utåt damm

Deponeringsmetod Undervattensdeponering via direktutsläpp. En 
flytledning flyttas runt i magasinet för att 
flytta utsläppspunkten.

Metaller som anrikas Zink, silver, bly, koppar, guld och tellurium

Dammlängd Etapp 1, 2,2 km efter utförd etapp 2 2,7 km

Högsta dammhöjd Etapp 1: 15,5 m efter utförd etapp 2 21 m.
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Total deponeringsvolym 20 Mm3

Årlig deponeringsvolym (sand) 0,8 Mm3

Total areal sandmagasin 2,36 km2

!  (! )5 5
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Ny kontaktinformation uppdateras på www.swedcold.org

NÅGRA KOMMANDE EVENEMANG

ICOLD Kommittéer  Period Svensk representant
A Computational Aspects of Analysis and Design of Dams 2017-2020 M. Hassanzadeh
B Seismic Aspects of Dam Design  2017-2020
C Hydraulics for Dams  2019-2022  J. Yang
D Concrete Dams   2018-2022 E. Nordström
E Embankment Dams   2017-2020 I. Ekström
F  Engineering Activities with the Planning Process for Water Resources Projects 2014-2017
G Environment   2017-2020  B. Adell
H Dam Safety   2018-2021  M. Bartsch
I  Public Safety Around Dams   2016-2019  C. Hamberg
J  Sedimentation of Reservoirs   2017-2020
K Integrated Operation of Hydropower Stations and Reservoirs 2015-2019
L  Tailings Dams & Waste Lagoons  2017-2020 A. Bjelkevik
LE Leeves (NY)
M Operation, Maintenance and Rehabilitation of Dams 2017-2020 F. Midböe
N Public Awareness and Education   2018-2021 G. Sjödin
O World Register of Dams and Documentation  2017-2020
P Cemented Material Dams   2017-2020
Q Dam Surveillance   2017-2021 S. Johansson
RE Resettlement due to Reservoirs 
S Flood Evaluation and Dam Safety   2015-2020 A. Söderström
T Prospective & New Challenges for Dams & Reservoirs in the 21th Century 2017-2020 (Ad hoc committee)
U Dams and River Basin Management   2018-2021
V  Hydromechanical Equipment   2016-2019 A. Halvarsson
W Selection of Dam Type   2015-2018 (Ad hoc committee)
X Financial and Advisory   (Ad hoc committee)
Y Climate change   2017-2021 K. Hallberg
Z  Capacity Building and Dams   2017-2021 (Ad hoc committee)
  Young Engineers Forum (YEF)    C. Lundberg
  ICOLDs Europaklubb Internal Erosion    H. Rönnqvist, P. Sjödahl

ICOLD Annual Meeting 9-14 juni 2019. Ottawa, Kanada.

11th European Club Symposium 2-4 oktober 2019. Kreta, Grekland.

SwedCOLDs temadag 22 oktober 2019. Stockholm.

Nordic ICOLD seminar on dam safety m.m. 6 november 2019. Oslo, Norge.


