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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
Lars Hammar, Energiföretagen
Maria Bartsch, Svenska Kraftnät
Per Elvnejd, Energiföretagen
Anders Söderström, SWECO Energuide
Birgitta Rådman, Vattenregleringsföretagen
  
Nästa nummer
Nästa nyhetsbrev planeras att komma ut i oktober 2018. 
Bidragen ska innehåll rubrik, kortfattad text och hänvisning 
till artikelförfattaren/kontaktperson. De ska vara redaktions-
kommittén tillhanda senast 24 september 2018.

OBS! SwedCOLDs e-postadresser är:
swedcold@sweco.se  
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Vid årsskiftet 2017/2018 lämnade Lars Hammar 
sin post som ordförande för SwedCOLD efter 
fem förtjänstfulla år. Ny ordförande är Maria 
Bartsch som dessförinnan var vice ordförande. 

Ny styrgrupp i SwedCOLD

SwedColds nye ordförande, 
Maria Bartsch.

Maria har även varit vice-
president inom ICOLD 2007-
2010. Till vardags finns Maria 
på Svenska kraftnäts bered-
skapsenhet där hon sedan 
10 år jobbar med utveckling 
och vägledning inom damm-
säkerhetsområdet. Maria är 
Väg- och vattenbyggare från 
KTH år 1990 och har arbetat 
med dammar och dammsäker-
het sedan dess. Före Svenska 
kraftnät var Maria konsult, 
bland annat på SwedPower.
  Per Elvnejd är ny vice ord-
förande. Per är civilingenjör 
från LTU och arbetar på 
Skellef teälvens Vat ten-
reglerings   företag där han 
ansvarar för dammsäker-
hetsfrågor och investerings  -
projekt. Även Per var förut 
konsult på SwedPower, som 
var hans första anställning 
efter högskolan år 2006, och 
då kollega till Maria innan hon 
började på SVK. Per har tidi-

SwedColds nye vice ordförande, 
Per Elvnejd.

gare startat upp och ansvarat för nätverket för unga (YEF) 
inom SwedCOLD.
  Anders Söderström och Birgitta Rådman sitter kvar som 
sekreterare respektive ansvarig för sekretariat. Anders 
jobbar med hydraulisk modellering på Sweco och Birgitta 
jobbar med dammsäkerhetsfrågor på Vattenreglerings-
företagen.
 Styrgruppen ser fram emot kommande arbete med att 
förvalta och utveckla SwedCOLD.

Maria, Per, Anders och Birgitta
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Nytt - RED

Det tryck som isen utövar på en damm vinter-
tid är den främsta källan till osäkerhet när det
gäller beräkningar av dammens stabilitet. 
Alternativa metoder för bestämning av is  last ens 
storlek och inverkan på dammen har nu utvärde-
rats, med lovande resultat.

Klimatet i Sverige innebär att dammar utsätts för belastning 
orsakade av istryck under vintern. Det fi nns dock inga kända 
fall där själva dammen blivit skadad och gått till brott på 
grund av islasten. Trots detta är islasten den främsta källan 
till osäkerhet vid stabilitetsberäkningar, särskilt för lägre 
dammar som inte klarar att uppfylla stabilitetsvillkoren enligt 
RIDAS.

Istrycket kan uppstå av fl era orsaker, till exempel på 
grund av temperaturgradient över istjockleken, vind och 
strömmande vatten, vattenståndsvariationer med mera. 
Istryckets storlek beror dessutom på hur magasin, damm, 
stränder med mera har utformats. Att kunna prognosticera 
islastens storlek är därför mycket komplicerat och kunskaps-
nivån om vilka islaster som verkar på betongdammar är rela-
tivt låg och behäftad med stora osäkerheter gällande både 
dess storlek och variation (i tid och rum). Det är dessutom Figur 1. Foto på den installerade islastspanelen

Nytt - RED

osäkert om dagens mätteknik för mätningar av islaster är 
representativ för den last som verkar på dammarna.  
 För att komma vidare med islastsproblematiken har ett
forskningsprojekt bedrivits inom Svenskt Vattenkraft Centrum 
(SVC), där fokus har varit att utveckla tekniska förutsätt-
ningar och en strategi för att med systematiska mätningar 

Nya mätmetoder kan ge 
tillförlitligare bestämning av istrycket

Akkats kraftstation i Lilla Luleälven strax norr om Jokkmokk. Foto: Vattenfall
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förbättra beskrivningen av islasternas storlek och variation. 
Inom ramen för projektet har en prototyp av en lastpanel 
som mäter islast på betongdammar utvecklats. Lastpanelen 
består av tre lastceller som monterats mellan två stycken, 
tre meter höga och en meter breda, massiva stålplåtar med 
en totalvikt på cirka sju ton, se Figur 1. En pilotinstallation 
av islastpanelen har mätt islaster under två säsonger på en 
betongdamm och redan gett värdefull information om de 
parametrar som påverkar islastens storlek. I projektet har 
det defi nierats i vilken omfattning det krävs mätningar för 
att få ett tillräckligt underlag för att kunna genomföra en 
revidering av de svenska dimensioneringsvärdena. På sikt 
ska detta leda till uppdaterade och mer realistiska riktlinjer 
för de islaster som verkar på våra dammar.  

Mätresultaten från den nyutvecklade lastpanelen visade 
att korttidsregleringen av vattenkraften, och de små till 
måttliga variationerna i vattenstånd som detta medför, leder 
till signifi kanta variationer i islasten, där den kunde variera 
upp till 100 kN/m på ett dygn. Resultaten visade även att 
själva islastssäsongen var relativt kort, typiskt var det endast 
under februari och halva mars, som islaster över 50 kN/m 
kunde mätas, se Figur 2. Det är viktigt att påpeka att det 
endast fi nns mätdata från två vintrar och det är därför inte 
möjligt att göra allt för ingående tolkningar av islastens stor-
lek baserat på dessa. För att kunna ta fram dimensionerings-
värden behövs ytterligare mätningar med lastpanelen för att 

fånga in inverkan från olika förhållanden så som att vintrarna 
kan vara mer eller mindre stränga, varierande snömängder, 
antal dagar som det töar etc. Fortsatt utveckling kommer 
även att krävas för att utvärdera resultatet från denna teknik 
mot andra mättekniker för islaster. I rapporten ingår även ett 
avsnitt om möjligheten att genomföra bakåtanalys baserad 
på konventionella dammsäkerhetsmätningar.  
 Dessutom så presenterades en sammanställning och 
diskussion av de steg som krävs framöver för att uppdatera 
dagens riktlinjer avseende islastens storlek i RIDAS. Detta 
inkluderar en utvärdering av nödvändigt antal mätningar, 
mätperioder etc för att uppnå ett erforderligt statistiskt 
underlag med tillräcklig noggrannhet. 

På sikt är förhoppningen att resultatet från detta och 
efterföljande projekt kan leda till uppdaterade och mer realis-
tiska beskrivningar av de belastningar avseende istryck som 
verkar på våra dammar. I och med att osäkerheten avseende 
islasten minskas fi nns en stor potential att kunna genomföra 
bättre bedömningar avseende dammsäkerheten och därige-
nom undvika onödiga förstärkningsåtgärder.
Rapporten fi nns att ladda ner från Energiforsks hemsida: 
https://is.gd/LcytpJ
Richard Malm1, Rikard Hellgren2, Lennart Fransson3, Erik 
Nordström4, Marie Westberg Wilde5 och Fredrik Johansson6

1 Forskare vid KTH Betongbyggnad & specialist vid SWECO Vattenkraft och Dammar
2 Doktorand vid KTH Betongbyggnad & konstruktör vid WSP Bro och Vattenbyggnad
3 Forskare vid LTU Konstruktionsteknik
4 Adj. professor vid KTH Betongbyggnad & specialist vid SWECO Vattenkraft och Dammar, 
5 Adj. fakultet vid KTH Jord och Bergmekanik & specialist vid ÅF
6 Lektor vid KTH Jord och Bergmekanik & specialist vid AECOM

Figur 2 Uppmätt islast under vintern 2016/2017. 

ICOLD kommittéer 

Genom Energiforsks dammsäkerhetsprogram fi nns 
möjlighet för svenska deltagare att få ersättning för 
arbetet i ICOLDs kommittéer. Förra året var det 13 
personer som fi ck den möjligheten. En motprestation 
är att årligen rapportera från sin respektive kommitté. 
Rapporterna publiceras på SwedCOLDs webbsida. 

Den forskning som presenteras har bedrivits inom 
Svenskt VattenkraftCentrum (SVC). SVC har etablerats 
av Energimyndigheten, Energiforsk och Svenska Kraftnät 
tillsammans med Luleå tekniska universitet, Kungliga 
Tekniska Högskolan, Chalmers tekniska högskola och 
Uppsala universitet.
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Betongbyggnadsteknikens utveckling under 
1900-talets inledning banade väg för den stor-
skaliga vattenkraftsutbyggnaden i såväl Sverige 
som utomlands. Men inledningsvis kantades 
betongbyggandet av en rad problem. Först när 
cement speciellt anpassat för vattenbyggnads-
ändamål började användas kunde utvecklingen 
ta fart på allvar. 

I Martin Rosenqvists Redogörelsen för betongteknikens 
utveckling under svensk vattenkraftsutbyggnad* presenteras 
vattenbyggnadsbetongens tekniska utveckling ur ett histo-
riskt perspektiv. Här följer ett sammandrag. 
 
Fram till och med sekelskiftet 1900 var trä, sten och 
jord dominerande byggnadsmaterial i mindre dammbygg-

nader. Dessa material bedömdes dock inte lämpliga att 
använda vid uppförandet av de allt större kraftverken som 
låg på ritbordet i början av 1900-talet. En anledning var att 
påkänningarna i materialen skulle bli större än brukligt, en 
annan var att byggnadsarbetena skulle bli tidsöd ande och 
kostsamma. Tack vare goda erfarenheter från nyttjandet av 
armerad och oarmerad betong inom husbyggnad framstod 
betongen som ett lämpligt byggnadsmaterial också för 
kraftverksbyggen.
 Den största fördelen med betong är möjligheten att forma 
materialet efter eget önskemål. Inför den storskaliga utbygg-
naden av vattenkraften ansågs betongen även ha minst lika 
goda egenskaper som naturstenen när det gäller täthet och 
beständighet. Ett stort antal kraftverk och dammar byggdes 
med betong under 1900-talets inledande decennier. I många 
fall försågs betongkonstruktionerna med natursten för att 
påminna om klassiska stenmurverkskonstruktioner (Figur 1). 
 I början av 1920-talet inkom det dock allt fler oroväck-

Figur 1. Stenbeklädd betongdamm vid Skogaby kraftverk (1919–1922). Foto: M Rosenqvist.

Betongteknikens utveckling och betydelse för 
svensk vattenkraftsutbyggnad

PRENUMERERA PÅ NYHETSUTSKICK OM DAMMSÄKERHET
Vill du få löpande information från Svenska kraftnät om nya vägledningar, rapporter, inbjudningar mm? 

Gå in på www.svk.se och klicka på ”prenumerera” längst ner till höger på sidan. 
Markera nyhetskategori dammsäkerhet och ange din e-postadress. Klar!

*2018:481
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Figur 2. Kalkutfällningar på nedströmssidan av en betongdamm till följd av att genomsipprande vatten löst ut cementets kalk och fört det ut ur konstruktionen.  
Foto: M Rosenqvist.

Kommitténs slutsatser var inledningen till en period fylld 
av intensiv forskning och utveckling med det övergripande 
målet att kunna uppföra vattentäta konstruktioner av betong 
med god beständighet i vattenkraftsmiljön. Som exempel 
på resultat från denna forskning kan nämnas att det fram-
arbetades nya riktlinjer för betongens sammansättning 
och proportionering, samt anvisningar för ett noggrant och 
systematiskt utförande vid den färska betongmassans gjut-
ning och bearbetning. Omfattande verksamhet bedrevs även 
med målet att utveckla nya cementsorter som bättre skulle 
motstå upplösning i det svenska älvvattnet. 
 Framtagandet av det så uppskattade Limhamns LH-cement 
var ett direkt resultat av ett samarbete mellan Vattenfall och 
Cementa. LH-cement användes för första gången vid bygg-
nadsarbetena i samband med Vargöns kraftverksutbyggnad 
mellan åren 1932 och 1934 (Figur 3). LH-cement kom med 
tiden att bli det mest använda cementet under svensk vat-
tenkraftsutbyggnad. Produktionen upphörde år 1979 till följd 
av vikande efterfrågan i kombination med stigande energi-
kostnader.

ande rapporter om läckage och skador i vattenkraftens 
betongkonstruktioner. Den gemensamma nämnaren för kon-
struktionerna var att de utsattes för ensidigt vattentryck. 
Man befarade att betongkonstruktion ernas försämrade 
vattentäthet skulle äventyra konstruktion ernas säkerhet 
och leda till komplicerade och kostsamma reparationer. Det 
framstod därför som högst angeläget att utreda de bakom-
liggande orsakerna till att varför betongen inte höll tätt. För 
ändamålet bildade Vattenfall, Skanska och Cementa år 1924 
en kommitté för att ta sig an den grannlaga uppgiften.
 Kommittén kunde så småningom dra slutsatsen att 
betongsammansättningar och utförandetekniker, som fung-
erade tillfredsställande för husbyggnad inte var lämpliga 
att använda för konstruktioner som skulle utsättas för ett 
ensidigt vattentryck. Användningen av cementfattig stamp-
betong och gjutbetong resulterade i att vatten kunde sippra 
genom betongen och lösa upp det sammanbindande cemen-
tet, vilket fördes ut ur konstruktionen (Figur 2). Följden blev 
att otätheten ökade och att nedbrytningen accelererade.
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Figur 3. Limhamn LH-cement användes för första gången vid Vargöns kraftverksbygge (1932–1934) och hade utvecklats i samarbete mellan Vattenfall och Cementa. 
Foto: M Rosenqvist.

Ända fram till slutet av den storskaliga vattenkraftsut-
byggnaden pågick det ett kontinuerligt arbete med målet 
att förbättra vattenbyggnadsbetongens färska och hårda 
egenskaper. Arbetet präglades framförallt av kraven på att 
reducera betongens temperaturstegring under hårdnandet. 
Att minska risken för krymp- och avsvalningssprickor skulle 
även minimera framtida beständighetsproblem. I detta 
arbete utprovades exempelvis olika typer av cement, till-
satsmaterial och tillsatsmedel.
 Andra framsteg med betydelse för betongens beständig-
het var införandet av luftporbildande medel och lågalka-
liska cement. Luftporbildande medel förbättrade betongens 
frostbeständighet medan lågalkaliska cement minimerade 
risken för svällning av betongen till följd av alkali-kisel-reak-
tioner. Parallellt med betongens utveckling pågick det en 
successiv utveckling av konstruktionstekniken. Resultatet 
av denna utveckling blev att allt större och mer avancerade 
konstruktioner uppfördes.

Ett exempel är lamelldammen vid Ljusne Strömmars 
kraftverk som byggdes mellan åren 1946 och 1949 (Figur 
4). Dammen vid Ljusne Strömmar representerar start skottet 
för vattenkraftens breda övergång från standardcement 

till LH-cement i betong för grova konstruktioner.   
 Utvecklingen av olika betongdammar tillsammans med 
mycket mer beskrivs ingående i redogörelsen.
 Det övergripande syftet med att ta fram ett uppslags-
verk för för betongteknikens utveckling under svensk 
vattenkraftsutbyggnad har varit att förbättra kunskapen 
och förståelsen för vattenkraftens betongkonstruktioner. 
Redogörelsen ska kunna användas som stöd vid underhåll 
och reparation när osäkerhet råder kring hur en specifik kon-
struktion kan vara utformad. Detta gäller framförallt äldre 
kraftverk där ritningsunderlag eller annan viktig dokumenta-
tion kan ha gått förlorad.

Hur betongen sammansattes och proportionerades, 
hur konstruktionerna utformades, samt vilka metoder som 
tillämpades vid betongarbetenas utförande är några av de 
frågeställningar som det redogörs för. För att underlätta för 
läsaren delas utvecklingen av betongbyggnadstekniken upp i 
olika epoker med hänsyn till betongens sammansättning och 
proportionering, samt metoder för den färska betongmas-
sans gjutning och bearbetning. Dessutom återges praktiska 
erfarenheter av betongens beständighet från respektive 
epok.
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Figur 4. Ljusne Strömmars kraftverk byggdes mellan åren 1946 och 1949. Foto: M Rosenqvist.

Utvecklingen av nya typer av betongdammar med 
mera, beskrivs ingående i redogörelsen. Martin Rosenqvist 
(ÅF) har sammanställt materialet utifrån mer än 450 källor. 
Bland dessa återfinns de statliga cement- och betongbe-
stämmelserna, vilka i omgångar har reviderats för att bland 

annat förhindra att äldre misstag ska upprepas i framtiden. 
I skrivande stund genomgår redogörelsen granskning och 
den kommer snart att finnas tillgänglig för nedladdning på 
Energiforsks hemsida.

Martin Rosenqvist, ÅF

På uppdrag av Energiforsks Dammsäkerhets-
tekniska utvecklingsprogram har HydroTerra 
Ingenjörer utfört en uppföljning av tillämp-
ningen av systemet för bedömning av damm-
säkerhetsanmärkningar som vanligtvis kallas 
BK-systemet. Syftet med uppdraget var att, 
efter att systemet funnits i 13 år och med 
nuvarande utgåva i bruk i sju år, följa upp hur 
systemet tillämpas. 

Fylliga och innehållsrika enkätsvar och en hög svarsfrek-
vens tyder på ett stort intresse för BK-systemet. Även 
om det finns diametralt motsatta uppfattningar beträf-
fande systemet för bedömning av dammsäkerhetsan-
märkningar och dess användning konstaterar HydroTerra 
ingenjörer att majoriteten av de som svarat använder 
systemet och de flesta tycker att det fyller sin funktion. 

Systemet används i mycket hög grad för tillståndskon-
troll och då främst för fördjupad dammsäkerhetsutvär-
dering, FDU, och fördjupad damminspektion.

Frågeställningar som redovisas i rapporten är:
• Används systemet av de dammägande företagen och 

i så fall för vilka tillämpningsområden och i vilken 
omfattning?

• Hur används systemet vid kommunikation mellan 
ägare och tillsynsmyndigheter?

• Uppfyller systemet sitt ursprungliga syfte (gemen-
sam nomenklatur, tydligare kommunikation, likartade 
bedömningar, bättre prioritering av resurser, etc.) och 
synpunkter på om/hur syftet har förändrats idag?

• Systemets användbarhet, effektivitet och nytta för 
dammägarna och andra intressenter (tillsynsmyndig-
heter, konsulter som tillämpar systemet)?

• Finns önskemål om förändringar och utveckling av 
systemet?

Rapporten finns att ladda ner på www.energiforsk.se

Hur tillämpas BK-systemet?
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Workshop stärkte deltagares kompetens 
om finita elementanalyser 

Numeriska 3D analyser baserade på finita ele-
mentmetoden (FE-metoden) ger möjlighet att 
genomföra mer noggranna och detaljerade ana-
lyser jämfört med traditionella dimensionerings-
metoder. Men, för att kunna tillämpa metoden på 
rätt sätt krävs att användarna har en gedigen 
teoretisk kunskap.

Med numeriska 3D analyser, baserade på finita elementme-
toden, går det att studera mer komplicerade geometrier och 
belastningsfall och även inkludera avancerade konstitutiva 
modeller, för att beskriva avancerade materialbeteenden så 
som exempelvis spricktillväxt och nedbrytningsmekanismer 
för betong samt plastiska deformationer och konsolidering 
för geomaterial. Finita elementanalyser tillämpas idag van-
ligen för både utvärdering av befintliga konstruktioner och 
för dimensionering. Denna utveckling är dock inte enbart av 
godo eftersom det krävs en gedigen teoretisk kunskap om 
hur metoden ska tillämpas. Dels från utföraren, men även 

från de som granskar och beställer analyserna. Dessutom 
krävs att resultaten från beräkningarna utvärderas noggrant, 
baserat på underliggande antaganden och deras praktiska 
relevans.

Som ett led i att öka kunskapen kring numerisk model-
lering och dess tillämplighet anordnades den internationella 
konferensen 14th ICOLD International Benchmark Workshop 
on Numerical Analysis of Dams vid KTH, 6 – 8 september 
(2017).
 Inför workshopen fick deltagarna ta del av fyra fallstudier 
eller problem, som de uppmanades att finna lösningar på:

A) Prediktion av uppsprickning och deformationer av  
en svensk betongvalvdamm orsakat av temperaturva-
riationer 

B) Statisk och seismisk dimensionering av RCC damm 
(Roller-Compacted-Concrete) 

C) Simulering av deformationer och risk för skador i tät-
kärnan på en fyllningsdamm 

D) Tillämpning av sannolikhetsbaserade dimensionerings-
metoder för en svensk betongdamm. 

Richard Malm (ordf. i organisationskommitteen) välkomnar deltagarna till Benchmark Workshopen. Till vänster står Rikard Hellgren (medlem i organisationskommitteen).  
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Figur 3. Illustration av skillnad i beräknad sprickmönster från Tema A vid olika 
brottenergier för betongmaterialet, övre figuren Gf = 200 Nm/m2 och nedre 
figuren Gf = 500 Nm/m2.

Figur 2 Exempel på spridning i beräknad krönförskjutning på valvdammen i Tema 
A baserat på icke-linjära simuleringar som beaktar uppsprickning (enstaka avvi-
kande resultat är exkluderade). Som jämförelse visas även uppmätta resultat.

Figur 1 
Studerade fall, a) Tema A -  sprickbildning av valvdamm, b) Tema B - seismisk 
analys av RCC damm, c) Tema C - risk för skador i tätkärnan på fyllningsdamm, 
d) Tema D – sannolikhetsbaserad dimensionering av betongdammar. 

 a)  b)

 c) d)

Utöver dessa fallstudier fanns ett öppet tema där deltagare 
kunde skicka in artiklar avseende numerisk modellering av 
dammar.
 

Tema A och D formulerades och organiserades av svens-
ka delegater (se fotnot) med avsikt att belysa frågeställ-
ningar som är särskilt intressanta för svenska förhållanden. 
 Deltagarna gavs tillgång till alla nödvändiga indata, för-
utom vissa parametrar som medvetet lämnats odefi nierade i 
syfte att låta deltagarna göra egna antaganden. Deltagarnas 
simuleringar genomfördes i form av blindtester där de inte 
hade tillgång till mätresultat före workshopen. Vid worksho-
pen presenterade alla deltagare sin lösning. 
 Detta följdes av en sammanfattande presentation av 
organisatörerna där samtliga resultaten jämfördes inbördes 
och med eventuella mätdata samt analyserades och disku-
terades. Då mellan fem och 16 lösningar lämnades in till 
varje tema var det möjligt att dra slutsatser från hur olika 
antaganden och modelleringsaspekter påverkar resultatet.  
 
Sammantaget visade fl ertalet av deltagarna att de med 
god precision kunde prediktera dammarnas beteenden. 
Nedan presenteras dels övergripande slutsatser från work-
shopen samt mer detaljerade slutsatser från tema A.

NÅGRA VIKTIGA ÖVERGRIPANDE SLUTSATSER:
• Numeriska modeller kan framgångsrikt användas för att 

tillståndsbedöma och prediktera beteendet hos betong 
och fyllningsdammar.

• Förenklade modeller leder oftast till konservativa och i 
vissa fall väldigt konservativa resultat gällande påkän-
ningar (risk för sprickor etc) i dammarna jämfört med mer 
komplexa modeller. Detta gäller dock inte deformationer, 
vilka oftast underskattas med förenklade modeller. 

• Sannolikhetsbaserade utvärderingar leder ofta till större 
spridning jämfört med konventionella stabilitetsanalyser 
främst på grund av inverkan från osäkerheter i indata. 
Den probabilistiska riktlinjen som utvecklats inom ett 
Energiforskprojekt utgör en bra grund för att göra dessa 
analyser mer enhetliga.

I vissa fall framgick det tydligt att olika antaganden kunde ha 
en signifi kant inverkan på resultatet och särskilt vissa anta-
ganden kunde leda till stora skillnader i resultat, se t.ex. Figur 
2. Dessa skillnader skulle för ett projekt kunna innebära t.ex. 
huruvida en damm är i behov av förstärkningsåtgärder eller 
ej. Det visar därmed även hur avsaknad av information (så 
som nödvändiga materialparametrar) i ett projekt påverkar 
osäkerheten i förväntat resultat. 
 För tema A, som beaktade simulering av sprickbildning 
och hur detta påverkar den strukturella responsen hos en 
betongdamm, drogs följande slutsatser: 

PRESENTATION AV KONFERENSBIDRAG
Det fi nns möjlighet att söka omkostnadsersättning för 
presentation av konferensbidrag inom dammsäker-
hetsområdet. Kriterier för urval och ersättning fi nns 
på Energiforsks webbsida http://www.energiforsk.
se/program/dammsakerhet/projektforslag/. 

HAR DU EN FENOMENAL PROJEKTIDÉ OM ETT 
UTVECKLINGSPROJEKT OM DAMMSÄKERHET? 
Hör av dig till programansvarig Sara Sandberg, 
sara.sandberg@energiforsk.se.   



11

S w e d C O L D  N Y H E T S B R E V  #  1  /  2 0 1 8

Fotnot: Tema A) R. Malm, R. Hellgren, T Ekström och C. Fu  Tema D) M. Westberg Wilde, F. Johansson, F. Ríos Bayona och L. Altarejos García

Frédéric Andrian (ansvarig för tema B) vid presentationen av tema B.  

FÖRUTSÄGELSER OM BERGEROSION I SPILLFÅROR
Ett pågående projekt inom Energiforsks dammsäker-
hetsprogram syftar till att ge rekommendationer om hur 
Erosionsindex-metoden bör utvecklas för svenska förhållan-
den samt ge förslag på utformning av en databas för svenska 
anläggningar, som en grund för metodutvecklingen. Projektet 
utförs av Norconsult och kommer att slutrapporteras under 
våren 2018. Arbetet bestod inledningsvis av en sammanställ-
ning av data från anläggningar i svenska älvar. Huvuddelen 
i projektet bestod av fältinventering och utvärdering av 
utvalda anläggningar. Nuvarande metod med Erosionsindex 
ska analyseras och förslag på metodutveckling ska lämnas.
 Bergerosion i spillfåror sker i någon mån vid flera vatten-
kraftsanläggningar, när vatten spills. Omfattningen av ero-
sionen kan skilja mycket mellan olika anläggningar. Projektet 
syftar till att ge rekommendationer om hur Erosionsindex-
metoden bör utvecklas för svenska förhållanden samt ge för-
slag på utformning av en databas för svenska anläggningar, 
som en grund för metodutvecklingen. Med en vidareutveck-
ling kan metoden användas med större tillförlitlighet än idag. 
En pålitlig metod behövs för att göra bra förutsägelser, så 
att proaktiva åtgärder kan planeras och prioriteras till rätt 
anläggningar.

• Kontakten mellan berg och betong har stor påverkan på 
resultatet. För att få resultat jämförbara med mätningarna 
krävs ett kontaktvillkor som tillåter att fogen öppnas. Detta 
är extra viktigt för linjärelastiska analyser då detta har min-
dre inverkan i icke-linjära analyser då sprickbildningen vid 
uppströmstån resulterar i motsvarande beteende. 

• I några fall erhölls resultat som avvek väsentligt från upp-
mätt beteende och andra simuleringar och detta tros till 
stor del bero på numeriska problem med kontakten mellan 
berg och betong. 

• Storleken på berget i modellen har liten inverkan på dam-
mens beteende så länge den är tillräckligt stor för att 
kunna beskriva temperaturfördelningarna närmast dam-
men.  

• Materialparametrar för att beskriva uppsprickning hos 
betongen, så som brottenergi, har liten inverkan på 
beräknade deformationer men har en större inverkan på 
att fånga dammens sprickmönster. Vid för högt antagen 
brott energi går det inte längre att fånga enskilda sprickor, 
se Figur 3. 

• Vid simulering av årstidsvariationer framgick det tydligt att 
för denna typ av tillämpningar är det viktigt att transienta 
temperaturanalyser genomförs, dvs så att inte fortvarig-
hetstillstånd förutsätts. 

Workshopen var en stor framgång med 127 deltagare och 
52 bidrag. Sådana här arrangemang är viktiga av flera 
anledningar. Dels ger de möjlighet att ta del av internationell 
expertis och knyta kontakter med representanter från inter-

nationella organisationer. Dels belyser de utmaningar som 
finns inom utvärdering och dimensionering av konstruktioner 
och ökar förståelsen för dessa genom utbyte av erfarenheter 
kring användandet av numerisk modellering. Det är därför 
mycket angeläget att fortsätta med arbeten som benchmark 
workshops för att sprida kunskap och ta fram råd och rikt-
linjer för hur numeriska analyser bör genomföras i dammsä-
kerhetsarbetet.  
 Mer information och resultaten från Benchmark work-
shopen (inklusive proceedings) nås via: 
www.icold-bw2017.conf.kth.se 

1Richard Malm och 2Rikard Hellgren

1 Forskare vid KTH Betongbyggnad & specialist vid SWECO Vattenkraft och Dammar
2 Doktorand vid KTH Betongbyggnad & konstruktör vid WSP Bro och Vattenbyggnad

SEMINARIUM OM DAMMÄTNING
I mitten av februari 2018 genomförde Energiforsks 
dammsäkerhetsprogram ett välbesökt seminarium 
om dammätning. Syftet var att diskutera hur mät-
ningar kan användas som stöd för ett effektivt 
underhåll. Ett annat syfte var att förbättra förståel-
sen för dammkonstruktionernas beteenden och för 
bedömningen av dammsäkerheten. 
 Fortum presenterade hur de arbetar med damm-
mätning. En utblick mot andra industrier gjordes. 
Bolidens arbete på Hötjärnsmagasinet presentera-
des och deltagarna fick en inblick i hur kärnkrafts-
industrin arbetar med mätningar och analyser. Det 
närliggande Energiforsk-programmet MonitorX pre-
senterades. Seminariet innehöll också en djupdyk-
ning i teorin bakom temperaturmätningar. En indu-
stridoktorand från KTH/WSP berättade om modeller 
för dammövervakning kopplat till dammätningar. 
HydroResearch höll förtjänstfullt ihop det avslutande 
diskussionspasset. Styrgruppen kommer summera 
intrycken och ta ställning till vad nästa steg kan vara.
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Ny kontaktinformation uppdateras på www.swedcold.org

NÅGRA KOMMANDE EVENEMANG
26th Congress & 86th ICOLD Annual Meeting. Wien, Österrike 1-7 juli 2018.

24 oktober 2018, Stockholm. ”Lärdomar från inträffade händelser och övningar” Svenska kraftnät anordnar temadag 
inom området beredskap för dammhaveri. Syfte: Temadagen syftar till att ge aktörer som arbetar med beredskapsplanering 
för dammhaveri möjlighet att utbyta erfarenheter och ta del av lärdomar av inträffade händelser och övningar och inspireras 
till fortsatt arbete. Temadagen syftar även till att informera om pågående arbete enligt Svenska kraftnäts handlingsplan för 
vidareutveckling av beredskap för dammhaveri. Program för dagen och information om anmälning kommer finnas Svenska 
kraftnäts webb efter sommaren; www.svk.se\dammsakerhet, flik beredskap.

Datum för RIDAS i november är ännu ej planerat

Dammar och säkerhet (utbildning som är två veckor) Stockholm/Älvkarleby 12 november 2018, 
se länk: https://is.gd/CExAil

Vattenkraftdagen, Örebro 17 oktober 2018, se länk: https://is.gd/KX1i7G

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   2016-2019  J. Yang
D Concrete Dams  2012-2018 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   2015-2018  M. Bartsch 
 I  Public Safety Around Dams   2016-2019  C. Hamberg
J  Sedimentation of Reservoirs  2013-2016
 K Integrated Operation of Hydropower Stations and Reservoirs  2015-2019
L  Tailings Dams & Waste Lagoons   2014-2017  A. Bjelkevik
LE Leeves  (NY)
 M Operation, Maintenance and Rehabilitation of Dams 2017-2020 F. Midböe 
 N Public Awareness and Education   2015-2018  G. Sjödin
 O World Register of Dams and Documentation  2017-2020
P Cemented Material Dams  2017-2020
 Q Dam Surveillance  2017-2021 S. Johansson
R Resettlement due to Reservoirs  (NY)
RE Multipurpose Water Storage   2013-2016
S Flood Evaluation and Dam Safety   2015-2018 A. Söderström
T Prospective & New Challenges for Dams & Reservoirs in the 21th Century  2017-2020 (Ad hoc committee) 
U Dams and River Basin Management  2015-2018
V  Hydromechanical Equipment   2016-2019 A. Halvarsson
W Selection of Dam Type  2015-2018 (Ad hoc committee) 
X Financial and Advisory   2014-2015 (Ad hoc committee)
Y Climate change  2014-2017 K. Hallberg
Z  Capacity Building and Dams   2017-2021 (Ad hoc committee)
  Young Engineers Forum (YEF)   C. Lundberg
  Internal Erosion    H. Rönnqvist, P. Sjödahl


