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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 
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Under perioden 1-7 juli samlades cirka 1200 dele-
gater i Wien, Österrike för att delta i ICOLDs kon-
gress och och symposium. Temat för symposiet 
var ”Hydro Engineering”. SwedCOLD (ordförande, 
vice ordförande och sekreterare) bevakade års-
mötet och Europaklubbens möte. 

ICOLD Kongress i Wien  
3 juli 2018

Några intressanta punkter som togs upp under General 
Assembly:
 Michael Rogers från USA valdes till ny ordförande.  
Iran valdes som arrangör för ICOLD:s årsmöte 2022.
 En ny kommitté, Project Financing, startar preliminärt 
2021. ICOLD:s bulletiner ska publiceras av Balkema publish-
ing framöver.

Sex bulletiner godkändes för publicering:
“Pre- operational Phases of the Dam Life Cycle”
“Blockage of Spillways and Outlet Works” 
(justeras under hösten 2018).
“Roller-Compacted Concrete Dams”
“Operation of Hydraulic Structures of Dams”
“Asphalt Concrete Cores for Embankment Dams”
“Dam Surveillance - Lessons learnt from case histories”

Anders Söderström,
Sekreterare SwedCOLD

Swedcold och den schweiziska kommittén laddar upp inför åttondelsfinal 
Sverige - Schweiz i fotbolls VM.
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Underlag för samordnad beredskapsplanering 
för dammhaveri har tagits fram för Helge å. 
Samordnad beredskapsplanering för dammhaveri 
och höga flöden finns sedan tidigare för de större 
vattenkraftsälvarna och motsvarande arbete har 
gjorts för flera mellanstora vattendrag.

Helge å är med ett avrinningsområde om ca 4750 km2 
Skånes största vattendrag. Sjön Möckeln ligger i den små-
ländska uppströmsdelen. Ån rinner därifrån ca 140 km genom 
Skeingesjön, Osbysjön och den låglänta Kristianstadslätten 
ner till mynningen i Hanöbukten i Östersjön.

Planeringsunderlaget beskriver konsekvenser av damm-
haveri i någon av de primärt undersökta anläggningarna i 
form av bl. a. resulterande flodvågsegenskaper, översväm-
ningsutbredning och eventuella sekundärbrott i nedströms 
anläggningar. Hydraulisk modellsimulering av dammhaveri 
vid olika hydrologiska grundförutsättningar har gjorts, från 

Magasin och fyllningsdamm i en av de undersökta dammanläggningarna i Helge å. 
Foto: Fredrik Ulinder

”solig dag”-scenarier vid medelvattenföring till haverier vid 
extrema flödessituationer.
 I Sverige har allvarliga haverier skett i ett fåtal dammar, 
däribland Hästberga i just Helge å. Ingen person kom till 
skada men de ekonomiska konsekvenserna blev betydande.
 Samordnad beredskapsplanering för dammhaveri och 
höga flöden finns för landets större kraftverksälvar. Sedan 
några år drivs motsvarande samverkansprojekt i mellanstora 
vattendrag.

Syftet med beredskapsplanering är att förbereda för 
händelsen att allvarliga problem eller ett dammhaveri skulle 
inträffa i någon av vattendragets dammanläggningar.
 ÅF har under 2018 tagit fram beredskapsplaneringsun-
derlag för Helge å på uppdrag av Sydkraft Hydropower 
(Uniper). Slutrapportering sker i oktober, för vidare använd-
ning i beredskapsarbetet. Uppdraget utförs i samverkan med 
berörda kommuner, Trafikverket och Länsstyrelsen och är 
delfinansierat av Svenska Kraftnät.

Dan Eklund, ÅF Hydro Power
Johanna Feldtman, Uniper

Planeringsunderlag för Helge å 

Måttligt spill vintertid i en av de undersökta dammanläggningarna i Helge å. 
Foto: Fredrik Ulinder

Mindre dammanläggning i Helge å. Foto: Fredrik Ulinder
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Kontrollerade undersökningar  
av dammskador i Älvkarleby

Vattenfall kommer att investera i en ny försöksan-
läggning i form av en experimentdamm i anslutning 
till Älvkarlebylaboratoriet. Experimentdammen 
kommer att utgöra ett viktigt komplement till den 
forskningsverksamhet som bedrivs inom vatten-
byggnadsområdet. 

I fyllningsdammar kan inre erosion leda till åldersrelaterade 
skador genom nedbrytning. Problemställningen har utretts 
på olika sätt genom åren, och ligger fortsatt i fokus för 
både Svenskt Vattenkraftcentrums nya etapp 2018-2020 
och Energiforsks dammsäkerhetstekniska program. I takt 
med ökad ålder på dammar utgör tillståndsbedömning av 
vattenkraftanläggningars olika delar ett centralt verktyg för 
ägarorganisationers förvaltningsarbete. 

I början av 2000-talet utfördes dammbrottsexperiment vid 
Røssvatn i Norge. Det primära syftet var att studera själva 
dammbrottsförloppet, men det byggdes in mindre skador 
vars läge, storlek och karaktär undersöktes genom blind-
tester med ett antal geofysiska metoder. De geofysiska 
mätningarna föregicks av syntetisk modellering av skador-
nas geofysiska respons jämfört med dammens egenskaper. 
Resultaten från modelleringen visade att de inbyggda ska-
dorna var för små för att ge tillräcklig avtryck i de geofysiska 
mätresultaten för att kunna detekteras. Det saknades dock 
möjlighet att låta modelleringsresultaten styra designen av 
de inbyggda skadorna. Experimenten i Røssvatn var trots 
detta framgångsrika. Genom att jämföra mätresultat över 
tid så gick det att påvisa skadornas lägen med geofysisk 
mätning.  

Det finns normalt få möjligheter till att göra den typ av expe-
riment i stor skala som utfördes i Røssvatn. Den anläggning 
som nu kommer att byggas i Älvkarleby utgör därför ett unikt 
tillfälle till fortsatt forskning och utveckling av en fyllnings-
damm under realistiska förhållanden. Syftet med det arbete 
som Vattenfall har påbörjat är att undersöka möjligheten 
till att under kontrollerade förhållanden detektera inbyggda 
skador i dammen med ett antal geofysiska metoder. Utöver 
detta syftar arbetet till att öka kunskapen kring vad som 
normalt bör ingå i en instrumenteringsplan för fyllningsdam-
mar. Den senare delen ingår i ett FoU-projekt finansierat av 
Energiforsks Dammsäkerhetsprogram, i samarbete med 
Luleå Tekniska Universitet och Uppsala Universitet. 

Under våren 2018 genomfördes detaljprojektering av damm-
konstruktionen utifrån ett antal definierade forskningsfrågor 
och allmänna tekniska krav i RIDAS. Vattenfall har även tagit 
hjälp av Uppsala Universitet, Lunds Tekniska Högskola och 
Hydroresearch AB för göra teoretiska geofysiska parameter-
studier inför val av utformning av de skador som kommer att 
byggas in i dammens tätkärna.

Vattenfall R&D står för investeringen att bygga själva för-
söksdammen med tillhörande infrastruktur (stödkonstruktion 
i betong, nederbördsskydd, IT, mm.). Dammen utgörs av 
en 20 meter lång och 4 m hög dammkropp, med tätkärna,  
filterzoner och stödjord (se Figur). Entreprenadarbeten kom-
mer att genomföras under våren 2019. Dammätningarna 
påbörjas direkt efter färdigställandet för att initialt följa dam-
mens beteende under magasinsupptagningen. 

Dammens konstruktion kommer att åtföljas av ett omfattan-
de provningsprogram för bestämning av bl.a. kornstorleks-
fördelning av ingående jordmaterial, densitet, vattenkvot, 
hydraulisk konduktivitet, packningsgrad och deformations- 
och hållfasthetsegenskaper genom triaxial- och skjuvförsök.

Dammbrottsexperiment vid Røssvatn i Norge
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Figur: Experimentdammens utformning, med omgivande stödkonstruktion i betong (ovan) och 
uppbyggnad i tvärsektion (nedan). Dammen kommer att byggas nedsänkt under markplan med 
dammkrönet i nivå med omgivande mark och kommer att väderskyddas av ett tält.  

Dammen instrumenteras för bl.a. annat detektering av inbyggda skador med geofysiska mätmetoder 
och kommer bland annat att omfatta:  

• Vattenståndsrör (nivå och temperatur). 

• Kablar för resistivitet.  

• Optisk fiber för temperatur. 

• Konventionella piezometrar.  

• Laserskanner. 

Några exempel på installationer för att följa upp dammens konstruktionsförutsättningar är: 

• Flernivåkonfiguration av piezometrar för kontroll av vattenkvot i tätkärnan och dess variation 
över tid kopplad till magasinets nivå.  

• Optisk fiber för töjningsmätningar vid övergången till grundläggningen.  

• Optisk fiber för akustiska mätningar och kontroll av vattenkvotsvariationer i dammkroppen över 
tid.      

Instrumenteringen kommer att anskaffas, byggas in och data kommer att analyseras utifrån Finita-
Elementbaserade modeller som möter de felmoder som är relevanta för experimentdammen.    

Figur: Experimentdammens utformning, med omgivande stödkonstruktion i betong (ovan) och uppbyggnad i tvärsektion (nedan). 
Dammen kommer att byggas nedsänkt under markplan med dammkrönet i nivå med omgivande mark och kommer att väderskyddas av 
ett tält.

Dammen instrumenteras för bl.a. annat detektering 
av inbyggda skador med geofysiska mätmetoder och 
kommer bland annat att omfatta: 

• Vattenståndsrör (nivå och temperatur).

• Kablar för resistivitet. 

• Optisk fiber för temperatur.

• Konventionella piezometrar. 

• Laserskanner.

Några exempel på installationer för att följa upp dam-
mens konstruktionsförutsättningar är:

• Flernivåkonfiguration av piezometrar för kontroll av  
vattenkvot i tätkärnan och dess variation över tid  
kopplad till magasinets nivå. 

• Optisk fiber för töjningsmätningar vid övergången till 
grundläggningen. 

• Optisk fiber för akustiska mätningar och kontroll av vat-
tenkvotsvariationer i dammkroppen över tid.     

Instrumenteringen kommer att anskaffas, byggas in och 
data kommer att analyseras utifrån Finita-Elementbaserade 
modeller som möter de felmoder som är relevanta för expe-
rimentdammen.   
 
För Vattenfalls experimentdammsprojekt har flera möten hål-
lits med intressenter från konsulter och högskolor. Ett brett 
deltagande från branschen eftersträvas. Ett antal examensar-
beten avses utföras kopplat till olika frågeställningar.

Christian Bernstone och Johan Lagerlund (Vattenfall AB) 
och Peter Viklander (Vattenfall Vattenkraft)
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mendationer avseende lämpliga åtgärder för att återställa 
funktionen hos igensatta dränagehål.
 För att få bättre underlag för analyser av  dränerings-
systemets funktion samt för beslutsfattande och utfö-
rande av åtgärder har ett projekt bedrivits inom ramen för 
Energiforsks dammsäkerhetstekniska utvecklingsarbete. I 
studien analyserades ett antal frågeställningar såsom hur 
och varför igensättning sker under olika förhållanden (berg-
typ och vattenkvalitet med mera) samt hur igensättning kan 
övervakas och åtgärdas på bästa sätt.
 
Resultaten från studien visar att hanteringen av dränerings-
systemet bör indelas i tre problemområden: 
1) Finns förutsättningar för igensättning 
2) Hur ska dräneringssystemets funktion verifieras. 
3) Vilka underhållsåtgärder ska genomföras för att säkra  
 dräneringens långsiktiga funktion om igensättning kan  
 misstänkas.

För att kontrollera om det finns förutsättningar för igen-
sättning rekommenderas att lokala förhållanden undersöks 
och en riskbedömning genomförs. Den kan exempelvis base-
ras på analys av lokala geologiska förhållanden samt analys 
av vattenprover tagna från dräneringshål. 
 Att verifiera dräneringens funktion är svårt. Samtidigt är 
igensättning en process som sker gradvis över tid. Det är 
därför viktigt att initiala referensmätningar av systemets 
funktion sker närmaste månaderna efter att dräneringshålen 
borrats. Exempel på mätningar som kan vara aktuella är 
vattenförlustmätningar eller pumpförsök där hålet töms och 

Ett dränagesystem kan vara verkningsfullt mot 
höga portryck som kan ha negativ inverkan på en 
damms stabilitet. Det är därför viktigt att verifiera 
dess långsiktiga funktion och, vid behov, ta fram 
ett underhållsprogram. En ny Energiforskrapport 
redogör för problemet med igensättning av drä-
nage och tänkbara lösningar.

Upptryck är av stor vikt för betongdammars stabilitet, 
särskilt för gravitationsmonoliter och utskovsmonoliter där 
skibordets bottenyta ligger an mot berg, samt för berggrund 
där genomgående sprickplan identifierats. I de fall potentiellt 
höga portryck utgör en fara för dammens stabilitet bör lämp-
liga åtgärder för att reducera portrycket vidtas i syfte att 
säkra stabiliteten. Ett välfungerande dräneringssystem kan 
vara en möjlig sådan åtgärd. 

Om en betongdamms stabilitet är beroende av ett 
fungerande dräneringssystem är det nödvändigt att dräne-
ringshålens funktion kontrolleras. Frågor kring dräneringens 
funktion uppkommer följaktligen ofta i samband med fördju-
pade inspektioner, fördjupade dammsäkerhetsutredningar 
(FDU:er) och andra utredningar för dammar i samtliga säker-
hetsklasser. Trots det är det oklart hur kontroll av dräne-
ringens upptryckreducerande funktion ska utföras. I RIDAS 
anges mätning av upptrycket nedströms dräneringshålen 
som ett exempel, dock saknas riktlinjer avseende mätfrek-
vens och utvärderingskriterier. RIDAS ger inte heller rekom-

Igensättning av dränage under betongdammar.

Forsmo kraftvek i Ångermanälven. Foto: Vattenfall
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stighastigheten registreras. Därefter bör, enligt författarnas uppfattning, en kon-
tinuerlig mätning av både portrycket och läckagefl öde utföras. Om mätningarna 
indikerar att dräneringshålen har satt igen kan nya vattenförlustmätningar eller 
pumpförsök genomföras i hålen och jämföras mot referensmätningen.
 Om riskbedömningen tyder på att igensättning utgör ett potentiellt problem 
rekommenderas även att ett underhållsprogram tas fram som utformas efter 
vilken typ av igensättning som förväntas. Åtgärderna kan exempelvis omfatta 
spolning av dräneringshålen var sjätte månad eller borrning av nya dräneringshål 
efter ett antal år.

Då kunskapen på området är bristfällig, både nationellt och internationellt, 
är de slutsatser som presenteras av övergripande karaktär. På sikt är förhopp-
ningen att den övergripande vägledning som presenteras i studien ska kunna 
ligga till grund för ett antal framtida fallstudier som dokumenteras väl och sam-
manställs. I takt med att erfarenheten kring denna fråga växer kan därefter mer 
detaljerade riktlinjer för hur övervakning och underhållsåtgärder ska utformas för 
att säkerställa dränagets funktion utarbetas. 

Fredrik Johansson, AECOM & KTH, Alexandra Krounis, ÅF, 
Marie Westberg Wilde, ÅF & KTH

DAMMSÄKERHET

IGENSÄTTNING AV DRÄNAGE  
UNDER BETONGDAMMAR
RAPPORT 2017:369

Rapporten finns att ladda ner från Energiforsks hemsida.

Under 2018 tar Svenska kraftnät fram en omar-
betad version av handboken "Dammsäkerhet 
– Handbok för egenkontroll och tillsyn" (2013). 
Handboken samlar regelverk, vägledningar och 
information i fråga om svenska dammar, tillsyn 
och egenkontroll av dammsäkerhet och bered-
skap för dammhaveri. 

Handboken riktar sig främst till länsstyrelser och damm-
ägare, men även till andra aktörer som konsulter, kommuner 
och centrala myndigheter. Den nya versionen kommer inte 
att vara ett samlat dokument, utan bestå av ett övergripande 
huvuddokument med en rad underliggande vägledningar och 
kunskapssammanställningar. 
 De olika avsnitten publiceras på Svenska kraftnäts 
webb allt eftersom de tas fram. Det senaste tillskottet, 
”Säkerhetsledningssystem och rutiner för egenkontroll av 
dammsäkerhet”, är en checklista över huvudsakliga rutiner 

Ny handbok om dammsäkerhet för dammsäkerhetsarbetet för verksamheter med klassifi ce-
rade dammar. Checklistan inleds med rutiner för över gripande 
styrning av dammsäkerhetsarbetet och följer därefter struk-
turen i 5 § dammsäkerhetsförordningen om säkerhetsled-
ningssystem och rutiner för egenkontroll. 
 Checklistan syftar till att ge stöd till dammägare för ett 
effektivt och väl dokumenterat dammsäkerhetsarbete. Den 
avser inte att vara komplett, men ger vägledning för upprät-
tandet av säkerhetsledningssystemet och den beskrivning 
av rutiner, övergripande mål och handlingsprinciper som ska 
ingå i den årliga rapporteringen om dammsäkerhet till tillsyns-
myndigheten. 
 Avsikten med checklistan är även att stödja länsstyrelsen 
i tillsynen av dammsäkerhet, bl.a. vid uppföljningen av den 
verksamhetsövergripande delen i dammägares årliga damm-
säkerhetsrapport.
 Läs mer om handboken och ladda ner checklistan från 
www.svk.se/aktorsportalen/dammsakerhet/handbok-om-
dammsakerhet/

Maria Bartsch Svenska kraftnät

Utdrag från Förordning (2014:214) om dammsäkerhet Säkerhetsledningssystem och rutiner för egenkontroll 
5 § Den som är skyldig att underhålla en damm som är klassifi cerad enligt 11 kap 24 och 25 §§ miljöbalken ska för verksam-
heten upprätta och arbeta efter ett säkerhetsledningssystem. Säkerhetsledningssystemet ska omfatta de metoder, rutiner och 
instruktioner som behöver fastställas och tillämpas i fråga om 
1. organisation och defi nierade uppgifter, ansvarsområden och kompetenskrav för den personal som deltar i arbetet med     
    dammsäkerhet, 
2. identifi ering och bedömning av faror för allvarliga olyckor, 
3. drift, tillståndskontroll och underhåll, 
4. hantering av förändringar, 
5. planering för nödsituationer, och 
6. revision och översyn.
Den som är skyldig att underhålla en damm ska upprätta ett dokument som översiktligt beskriver säkerhetsledningssystemet. 
Beskrivningen ska även innehålla de övergripande målen och handlingsprinciperna för verksamhetens arbete med säkerhet.
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Inverkan av hydraulisk last i tätjord av morän

Internt stabila, löst packade jordar kan vara 
känsliga för inre erosion. Det visar forskning vid 
Luleå Tekniska Universitet, utförd av doktoran-
den Ingrid Silva.

Syftet med denna forskning är att bestämma vilken hydrau-
lisk gradient som behövs för att initiera inre erosion, genom 
suffusion, i en typisk finkornig morän som används som 
tätkärna i svenska fyllningsdammar. Forskningsprojektet är 
finansierat av SVC (Svenskt Vattenkraftcentrum) och LTU. 
Forskningen är i huvudsak experimentell och i testprogram-
met ingår två grupper av moräner: (1) internt stabilt material 
och (2) internt instabilt material, beroende på förmågan att 
undvika att finkorniga partiklar tvättas ut från matrisjorden. 
 Försöken utförs i både en storskalig och en småskalig 
permeameter, med innerdiametern 300 millimeter respektive 
100 millimeter (se illustration), för att bättre förstå inverkan 
av skalan och maximal partikelstorlek för initiering av suffu-
sion. 

Preliminära resultat tyder på att internt stabila, löst 
packade jordar kan vara mottagliga för suffusion när den 
hydrauliska belastningen orsakar en vattenrörelse som 
är tillräckligt stor för att flytta fria jordpartiklar genom  
porsystemet mellan de större jordpartiklarna. 
 Resultat från laboratorieförsöken redovisades i septem-
ber 2018 i Milano vid det 26:e mötet för den europeiska 
arbetsgruppen för inre erosion. Ingrid kommer att presen-
tera sin licentiatuppsats i början av 2019. 

Utöver sitt forskningsarbete handleder Ingrid Silva, inom 
ramen för sin doktorandtjänst, tre examensarbeten med 
olika fokus på inre erosion i fyllningsdammar med tätkärna 
av morän. Dessa beskrivs närmare på nästa sida, och kan 
laddas ner från LTU:s hemsida http://ltu.diva-portal.org/.
 Ingrid Silva, LTU

Peter Viklander, Vattenfall
Jan Laue, LUT

Figur 1. Stor och liten permeameter som används vid suffusionsförsök.
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Experimentellt arbete kring suffusion i en tätkärna av morän
Handledare: Ingrid Silva, LTU och Jenny Lindblom, LTU.

Analys av inverkan av inre erosionseffekter på stabiliteten hos en fyllningsdamm
Handledare: Jasmina Toromanovic, LTU och Ingrid Silva, LTU.

Detta examensarbete är ett samarbete mellan LTU och Vattenfall R&D och bedrivs av masterstudenten Chinmoy 
Pattanaik vid LTU. Arbetet syftar till att skapa en bättre förståelse för initieringen och utvecklingen av kontakterosion i 
fyllningsdammar mellan en filterzon av grovkornigt material och tätjord av morän. Det experimentella arbetet har inklu-
derat ett flertal tester med olika filterzoner av varierande kornfördelning kombinerat med två olika tätjordar med olika 
finjordshalt och packningsgrad. Experimenten har vidare genomförts vid olika hydrauliska laster, se bild. Resultaten 
indikerar att korrekt dimensionerade filter effektivt reducerar risken för kontakterosion, som typiskt kan uppstå om 
filtret är alltför grovkornigt. Allt för finkorniga filter kan orsaka oönskade portryckshöjningar, vilket i experimenten har 
lett till hydraulisk uppspräckning av tätjorden, på grund av filtrets bristande dräneringsförmåga. Det arbete som kvarstår 
handlar om att avgöra finjordshaltens inverkan på kontakterosion. Detta examensarbete är pågående.

Experimentellt arbete kring kontakterosion i fyllningsdammar
Handledare: Ingrid Silva, LTU och Johan Lagerlund, VRD.

Figur 2. Experimentell anordning för kontakterosionsförsök.

Examensarbetet utfördes av masterstudenten Daniel Yadetie Tuffa vid LTU. Arbetet syftade till att presentera ett enkelt 
men tillförlitligt förfarande för bestämning av suffusion i en tätkärna av morän. Suffusionstester utfördes i storskalig (ф 
= 300 mm) och småskalig (ф = 100 mm) permeameter. Försöken i den mindre permeametern syftade till att utvärdera 
inverkan av filtertyp (Figur 1). Resultat från dessa försök visade att för en internt stabil morän så är bestämningen av 
hydraulisk konduktivitet, som används som indikator för suffusion, inte signifikant påverkad av använd filtertyp så länge 
som den hydrauliska gradienten är lägre än 10 och proven är väl packade. Resultaten från den storskaliga permeame-
tern, i form av massförlust från provet, visar att mängden massförlust påverkas av permeameterns storlek.

Detta examensarbete utfördes av masterstudenten Arthur Jedenius, som analyserade effekten av inre erosion på 
säkerhetsfaktorn för stabilitet hos en fyllningsdamm med en central tätkärna av morän. Beräkningar utfördes genom 
finita elementmodelleringar. Lager där inre erosion äger rum modellerades på olika djup i tätkärnan. De geotekniska 
ingångsparametrarna vars värden förändrades i simuleringarna för att representera påverkan av inre erosion var: maxi-
mal torrdensitet, portal och hydraulisk konduktivitet. Resultatet, i form av säkerhetsfaktorer, visade inga signifikanta 
förändringar av stabilitet i förhållande till det tillstånd som representerar den ursprungliga opåverkade dammkonstruk-
tionen. Resultaten visar att ju djupare zonerna som är påverkade av inre erosion är belägna, desto mindre påverkas 
säkerhetsfaktorn, eftersom spänningarna från dammens egenvikt då påverkar mer.
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I ett pågående projekt genomför Vattenfall 
geotekniska borrningar vid fyllningsdammen 
i Messaure för att undersöka material för delning 
i uppströms stödfyllning. Resul t aten hittills pekar 
på markant minskade osäkerheter avseende  
fyllningens materialparametrar.

Provtagningarna utförs för att förbättra underlaget av mate-
rialdata. Datan används vid fördjupade analyser av dammens 
övervakningsbehov och för att bedöma dammsäkerheten.
 
Projektet, som leds av Sweco, påbörjades 2015 och löper 
fram till början av 2019. Det  innefattar bland annat en över-
syn av dammens stabilitet. 
 Höger fyllningsdamm är cirka 1800 meter lång och 101 
meter hög och är därmed en av Sveriges största i sitt slag 
(se figur 1). Anläggningen togs i drift under tidigt 1960-tal 
och är belägen cirka 30 kilometer nordost om Jokkmokk 
i Luleälven. För att förbättra beräkningsunderlaget, för 
bestämning av dammens säkerhetsfaktor för stabilitet, har 
provtagning av stödfyllningsmaterial utförts från dammkrö-
net ned till 45 meters djup genom borrning i uppströms 
stödfyllning.

En utmaning vid provtagning av detta slag är möjligheten 
att ta representativa jordprov med en verklig siktkurva för 
att kunna bestämma stödfyllningens inre friktionsvinkel. Vid 
de aktuella borrningarnas, som utfördes i somras av den 
nederländska borrentreprenör Sonic Eijkelkamp, användes 
en provtagningskolv med en innerdiameter på 178 millimeter, 

Markant minskade osäkerheter 
efter provtagning i Messaure

Figur 1) Messaure anläggning i Stora Lule älv.

Figur 2) Storskalig skjuvapparat vid LTU. Fastställandet av friktionsvinkeln gjor-
des genom direkta skjuvförsök, som utfördes vid Luleå Tekniska Universitet i en 
nyutvecklad gigaskjuv med en diameter av en meter och en halv meters höjd. 
Denna dimension tillåter provning av vattenmättat material med en största sten-
storlek på upp till 100 millimeter under dränerade förhållanden, för att på bästa 
sätt efterlikna stödfyllningens materialparametrar.

vilket bedömdes tillfredsställande för att kunna ta repre-
sentativa stödfyllningsprov i fraktionen 0 – 100 millimeter. 
Denna fraktion var en förutsättning för att kunna genomföra 
de fortsatta försöken.
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 Företaget borrar med en egenutvecklad metod där ned-
drivning av provtagaren utförs med högfrekvent vibrering av 
provtagarens front och där borrning även kan utföras gradat. 
Vid provtagningen borrades först provtagaren genom block i 
dammens krönskydd. Tack vare detta behövde den allmänna 
vägen på dammens krön inte rivas. Det räckte med att vägen 
tillfälligt stängdes av. Trafiken leddes om via en grusväg 
nedströms dammen. Ett annat krav på borrningen var att 
den och provtagningen kunde utföras i 45 graders lutning för 
att penetrera stödfyllningen utanför dammens tätning och 
filter under vattenmättade förhållanden (se figur 3). Vertikal 
borrning från flotte diskuterades i projektet, men valdes bort 
då det bedömdes som mycket centralt att kartlägga stödfyll-
ningens sammansättning på djupet. 

Borrmetoden kan kort beskrivas som att provtagnings-
kolven vibreras ner i marken i sin fulla längd (3 meter). 
Fyllningsmaterialet framför kolvens front blir lokalt flytande 
av de högfrekventa vibrationerna, vilket gör att det förlo-
rar sin hållfasthet och kan pressas in i kolven (se figur 4). 
Frekvensen ligger på 50 - 200 Hz, vilket gör att utbredningen 

Figur 5) Upptaget material hårt packat i provtagningskolven.

Figur 4) Princip för materialprovtagning med Sonics metod. Varianter finns.

Figur 3) Läge i dammkroppen för borrning. Färgerna representerar olika typer 
av borrning, varav röd är under vattenmättade förhållanden.

av vibrationerna är mycket lokal kring provtagarens front. 
Omlagringen gör att provtagningen förvisso inte blir ostörd, 
men erfarenheterna från borrningen visar att lagerföljden 
i dammen ändå kan dokumenteras med förhållandevis 
stor noggrannhet. Detta eftersom omlagringen sker på ett 
begränsat begränsat avstånd från provtagarens front och 
jordmaterialet fortlöpande pressas in i kolven. Kontinuerlig 
borrning i blockig morän visade sig vara komplicerat, då 
slitaget på borrkronan är markant vid passage genom hårda 
bergarter som gnejs och granit. Stödfyllningen hade gene-
rellt en sammansättning som borrutrustningen klarade, en 
borrkrona förbrukades i snitt per 40 meter borrning. 
 Vid borrning nedförs först provtagningskolven, vilket för 
jordprovtagning är ett något ovanligt förfaringssätt. När 
innerkolven förts ner kopplas den loss från borraggregatet, 
varefter ett foderrör borras ner utanpå provtagningskolven 

forts på nästa sida >
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till en nivå under kolven. Provkolven dras därefter upp i 
skydd av foderröret, som förhindrar att borrhålet kollapsar. 
Då stödfyllningen består av ett grusigt, sandigt material 
med inslag av sten, utvecklades vid provtagningen ett fing-
ersystem av vajrar för att förhindra materialet att falla ut 
ur kolven under uppdragningen. Det visade sig dock att de 
högfrekventa vibrationerna vid neddrivningen medförde en 
kraftig packning av materialet i kolven, vilket ledde till att 
materialet stannade var kvar i provtagningskolven tills provet 
vibrerades ut i en provtagningsränna (se figur 5 och 6).
 
Borraggregatet väger 11 ton och är monterat på en 52 
tons CAT 336-F modifierad grävmaskin, betecknad LRS-EC 
(Large roto-Sonic multi-purpose drilling rig) som transporte-
rades med båt från Nederänderna till Piteå och därifrån med 
lastbilstransport till Messaure (se figur 7). 
 Tre riggar av denna typ finns aktiva i Europa och man 
arbetar normalt med komplicerade grundläggningsförhållan-
den på stora djup. Fördelen med en rigg av denna dimension, 

Figur 8) Provtagningskolv placerad mot borrpunkt med förankringsplatta ned-
borrad i vägkroppens överdel.

och dess nära 360 graders rörlighet för borraggregatet 
på grävmaskinens arm, är att borrkronan kan placeras i 
princip valfri vinkel. Neddrivning sker främst med vibration. 
Vid behov kan även grävmaskinens tyngd nyttjas för att öka 
effektiviteten av neddrivningen. Spolning med vatten utförs 
vid genomborrning av betong, block och stenar. Vattnet 
spolas i riktning uppåt mot dammkrönet i utrymmet mellan 
provtagningskolven och foderröret via jetöppningar på kro-
nans ovansida. Detta för att undvika spolning i jorden invid 
borrkronan.

Figur 7) Borriggen.

Figur 6) Prov utvibrerat i provtagningsränna.

 För att trimma in utrustningen utfördes i våras provborr-
ningar i Nederländerna. På plats i Messaure i juli gjordes 
ytterligare en provborrning i ett materialupplag bestående 
av stödfyllningslikt material nedströms dammen. Vid prov-
ningen testades borrmetodiken, provtagning, återfyllning 
av borrhålet med en injekteringsblandning och dragning av 
foderrör. Dessutom installerades utrustning för att registrera 
borrdata. En förankringsplatta utformades som markskydd 
och för att förbättra styrningen av provtagaren, samt för 
att förhindra att den drog snett, vilket annars begränsar 
möjligt borrdjup om foderrörsgängorna kärvar (se figur 8). 
Markskyddet utvecklades för att minimera skador i vägbanan 
på grund av riggens marktryck. 
 Borrningen avslutades efter drygt tre veckor när cirka 
4,8 ton stödfyllningsmaterial av fraktionen 0 - 100 millimeter 
hade samlats in från knappt 200 borrmeter. En separat stu-
die utfördes för att utforma lämpligt återfyllningsmaterial att 
använda efter borrning. 
 
Provtagningen gav en värdefull dokumentation av mate-
rialfördelningen i dammens tvärsnitt, vilket markant minskar 
osäkerheterna i stabilitetsberäkningarna. 
 För frågor om projektets genomförande kontakta Peter 
Viklander och Magnus Konradsson, Vattenfall.

Ingvar Ekström, Sweco, 
Magnus Konradsson, Vattenfall, 

Peter Viklander, Vattenfall
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Kontrollstation 2018
År 2014 infördes en samlad reglering av damm-
säkerhet i miljöbalken. Enligt regelverket ska alla 
dammar, för vilka ett dammhaveri kan ha allvar-
liga konsekvenser för samhället, klassificeras i 
en dammsäkerhetsklass och nya krav gäller för 
dessa. 

I regleringsbrevet för 2018 fick Svenska kraftnät uppdraget 
att analysera hur länsstyrelsernas tillsyn och Svenska kraft-
näts tillsynsvägledning fungerat efter införandet av den nya 
dammsäkerhetsregleringen. I uppdraget ingick att analysera 
om tillsynsavgifterna är lämpliga, och om avgifterna och 
länsstyrelsens utförda arbete med tillsyn står i proportion till 
varandra. Dammägarna måste betala årliga tillsynsavgifter 
till länsstyrelserna, som är ansvariga för tillsynen av dam-
marna, men det är ägarna ansvarar för att dammarna har en 
erforderlig grad av säkerhet.
 Svenska kraftnät rapporterade i juni, enligt den så kallade 
Kontrollstation 2018, att de flesta länsstyrelser då fortfa-
rande var kvar i, eller nyligen avslutat processen med att 

implementera det nya klassningssystemet. Länsstyrelserna 
hade även kommit olika långt i arbetet för en effektiv damm-
säkerhetstillsyn, och både förutsättningarna och behoven 
i länen skilde sig åt. Svenska kraftnät bedömde att lagför-
ändringen ännu inte hunnit leda fram till en tillräckligt skärpt 
tillsyn och har föreslagit att ytterligare en kontrollstation ska 
inrättas senast år 2021. 
 Under perioden 2014-2017 utökade Svenska kraftnät sin 
tillsynsvägledning. Länsstyrelserna är generellt nöjda med 
Svenska kraftnäts vägledning avseende dammsäkerhetsklas-
sificeringen. Länsstyrelserna efterfrågar också vägledning 
om hur tillsynen av dammsäkerhet ska bedrivas, enligt det 
nya regelverket. Svenska kraftnät fortsätter att stärka till-
synsvägledningen under kommande år.
 Den som vill läsa hela rapporten Kontrollstation 2018 om 
dammsäkerhet kan följa länken: 
https://www.svk.se/siteassets/aktorsportalen/dammsa-
kerhet/rapporter-och-yttranden/kontrollstation-2018-om-
dammsakerhet.pdf

Gunilla Nyberg, Svenska kraftnät

D A M M S Ä K E R H E T  I  F O K U S

Trängslet Foto: Wikimedia
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Utvärdering av dammars tillstånd

Traditionell provtagning för utvärdering av fyll-
ningsdammars tillstånd kan påverka dammkrop-
pen negativt. Därför är icke förstörande provning 
användbar. En lämplig sådan metod är så kallad 
inversanalys. Det visar forskningsresultat från 
Luleå tekniska universitet.

Numerisk modellering är ett utmärkt verktyg för utvärdering 
av jord- och stenfyllningsdammars stabilitet. För att meto-
den ska vara meningsfull behöver vi ha god kännedom om 
egenskaperna hos de material som dammen är uppbyggd av. 
Materialen i fyllningsdammar varierar, då de olika zonerna är 
konstruerade för att ha olika funktioner. 

Figur 1. Från mätdata till indata.

För befintliga dammar är det ofta en utmaning att få infor-
mation om det mekaniska beteendet hos de ingående mate-
rialen. Inom geotekniken genomförs vanligtvis provtagning, 
som sedan följs av laboratorieprovning för att bestämma 
mekaniskt beteende. Traditionell provtagning kan påverka 
dammkroppen negativt och indirekt ha verkan på dammens 
funktion och stabilitet, speciellt om provtagningen utförs 
i den centrala (täta) delen av dammen. Icke förstörande 
metoder är därför att föredra där det finns begränsningar 
för provtagning. 
 Inversanalys är en icke förstörande metod som bygger på 
att numeriska modeller kalibreras mot fältmätningar. I kali-
breringsprocessen ändras materialparametrarnas värden, 
det vill säga indata för det valda spännings-töjningssamband-

Burvattnet Foto: Vattenregleringsföretagen
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Figur 2. Sektion av modellerad damm.

Figur 3. Observation och modellering av deformationer. 

et (den konstitutiva modellen), till dess att skillnaden mellan 
resultatet från den valda fältmätningen och den associerade 
responsen från den numeriska modellen är minimerad. För att 
automatisera processen används en automatisk sök algoritm. 
Kalibreringen av den numeriska modellen, med ingående 
materialparametrar, är klar när skillnaden är minimerad. 
Resultatet är en uppsättning värden på material parametrar 
som är karaktäristiska för dammen. Dammkroppen påverkas 
inte fysiskt av metoden.

Vid Luleå tekniska universitet har finita elementprogram-
met PLAXIS 2D i kombination med ett optimeringsprogram 
använts för att identifiera värden på materialparamet rar. 
Metodiken har använts på en damm i norra Sverige för att 

Fotnot: Den 21 september presenterade Jasmina Toromanovic denna 
licentiatuppsats med Mats Billstein från Vattenfall R&D som diskussionsle-
dare. Handledare från LTU är Hans Mattsson, Sven Knutsson samt Jan Laue. 
Forskningen har bedrivits med stöd från Svenskt Vattenkraftcentrum (SVC). SVC 
har etablerats av Energimyndigheten, Energiforsk och Svenska Kraftnät tillsam-
mans med Luleå tekniska universitet, Kungliga Tekniska Högskolan, Chalmers 
tekniska högskola och Uppsala universitet.

utvärdera modulerna för tätkärnan och stödfyllningsmate-
rialet.
 Den studerade dammen förstärktes med en stödbank 
på nedströmssidan år 2016 (figur 2). Med hjälp av material-
parametervärden (för en geometri utan stödbank) utfördes 
prediktioner av deformationerna i dammen orsakade av 
anläggningsarbetet. Prediktionerna jämfördes sedan med 
mätningar från en inklinometer i dammen (figur 3). 

Från kalibreringsprocessen fås flera kombinationer 
av materialparametervärden. Om dessa därefter används 
i beräkningarna får vi ett intervall på modellresponsen (de 
horisontella deformationerna). Intervallet representeras av 
det grå området i figur 3. En rimlig överensstämmelse mellan 
modellerade och uppmätta deformationer erhölls. Studien 
indikerar att framtida beteende för dammar kan predikteras 
baserat på materialparametervärden från invers analys.
 I en särskild studie på samma damm har vi undersökt 
effekterna av mätfel vid inklinometermätningar på inversana-
lysens prestanda. Från studien kunde vi se att metodiken 
hittar bra lösningar på parametervärden för vanligt förekom-
mande fel i inklinometermätningar. Den använda metodiken 
är användbar, även när mätdatat finita elementmodellen 
kalibreras mot inte är perfekt.

Våra studier visar att inversanalys är lämpligt att använda 
för befintliga fyllningsdammar när de mekaniska egen-
skaperna för de ingående materialen ska bestämmas. 
Inversanalysens resultat utgör ett steg i riktningen mot 
bättre prediktioner av framtida dammbeteende. 
 Den forskning som presenterats är en del av licentiatupp-
satsen ”On Parameter Identification for Better Predictions 
of Dam Behaviour”, som finns att ladda ner via följande 
länk: http://ltu.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2
%3A1200172&dswid=-315. 

Jasmina Toromanovic, Sven Knutsson, Hans Mattsson  
& Jan Laue, Luleå tekniska universitet
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Vid Moforsens kraftverk fi nns två bottenutskov 
som stått avställda ända sedan kraftverket togs 
i drift 1968. Utskoven användes för avbördning 
under byggtiden. Nu förbereder ägaren Uniper 
att åter ta dem i drift.

Moforsens kraftverk är beläget i Ångermanälven cirka 4 mil 
nordväst om Sollefteå. Dammen består av en 220 meter lång 
fyllningsdamm och lamelldammar i anslutning till utskovs- 
och intagspartiet. Utskovspartiet består idag av tre ytut-
skov med 16 meter breda segmentluckor. De nu avställda 
utskoven är placerade under det mittersta ytutskovet.  

Avbördning genom bottenutskov vid 80% öppen lucka

Energiomvandling vid tappning från de tre ytutskoven och vid 80% öppet botten-
utskov

CAD-modell i tre dimensioner. Den föreställer utskovspartiet, 
inklusive inspektionsgången, som fungerar som luftväg vid 
tappning, magasins botten och energiomvandlaren. Hittills 
utförda simuleringar visar att både avbördningen från ytut-
skovet och luftningsbehovet simuleras på ett korrekt sätt.

Ett fl ertal simuleringar vid olika tappningskonfi gurationer, 
i syfte att undersöka strömningsförhållandena i bottenutsko-
vet och energiomvandlingen vid dimensionerande tappning, 
har genomförts. Avbördningskapaciteten då bottenutskovet 
är öppet till 80 procent har, exempelvis, beräknats till cirka 
656 kubikmeter per sekund vid dämningsgränsen, vilket mot-
svarar cirka 72 procent av avbördningskapaciteten för ett 
av de tre ytutskoven. Analyser av luftningsbehovet vid tapp-
ning visar att detta är som störst vid tappning från enbart 
ytutskovet. Simuleringar av energiomvandlingen visar god 
överensstämmelse med modellförsök. Det framgår även att 
risken för kavitation på strållyftaren inte kan uteslutas. CFD-
simuleringarna har utförts vid KTH (James Yang, Penghua 
Teng).

Ett upprustningsprogram för bottenutskoven togs fram 
i våras, då även kommande uppströms- och nedströmsav-
stängningar projekterades. Upprustningen består huvudsak-
ligen av mekanisk kontroll av spelmaskinerier, tätningsbyte, 
ytbehandling och en översyn spelens kopplingsskåp, gränslä-
gen och motorer. Utöver detta kommer även arbetsmiljön vid 
bottenutskoven ses över så att säkrare tillträde till luckorna 
erhålls.

Pierre-Louis Ligier, Björn Eriksson (Sweco Energuide AB), 
James Yang (KTH), Uno Kuoljok (Uniper)

Vid tillfället för inspektion av nedströms sättfalsar var det -27° C.

För att kunna uppskatta anläggningens totala avbördnings-
kapacitet (botten- och ytutskov), inleddes projektet med en 
provtappning. För ändamålet användes CFD-beräkningar. 
Luftningsbehovet bedömdes genom lufttryck- och lufthas-
tighetsmätnintgar, samtidigt erhölls kalibreringsdata för 
de kommande CFD-simuleringarna. I projektet används en 

Foto: Katarina Lager

Återställande av bottenutskovet vid Moforsens kraftverk
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ICOLDs 86:e årsmöte och den 26:e kongressen 
hölls i Wien i början av juli. Maja Nordstrand och 
Jonas Enzell, båda mottagare av SwedCOLDs 
omkostnadsbidrag för unga ingenjörer, berät-
tar nedan om sina intryck från det veckolånga 
besöket.

Första dagen inleddes för vår del med kommittémöten. Maja 
följde kommittén ”Dam Safety” och noterade bland annat att 
det var ett levande möte med diskussioner och där en varie-
rad syn på dammsäkerhet länderna emellan kom till uttryck. 
Jonas deltog som observatör hos kommittén för numeriska 
beräkningar, där bland annat arbetet med pågående bulleti-
ner, teman och val av plats (Milano) för nästa års benchmark 
workshop presenterades.  
 På eftermiddagen passade Maja på att upptäcka Wien och 
att lära känna svenska delegater i samband med en guidad 
busstur genom stan. Det var lätt att konstatera att Wien 
är en vacker och levande stad med en stor andel pampiga 
byggnader.  
 På kvällen bänkade vi oss vid storbildskärmarna längs 
Donau kanal med andra svenska delegater för att följa de 
spännande matcherna i fotbolls-VM. 
 På måndagen började ICOLDs 86:e årsmöte med en 
stor inledningsceremoni där en mycket bra saxofonkvartett 
framträdde. Därefter följde en spännande presentation om 
Orovilledammen i USA. Vi uppskattade att de amerikanska 
presentatörerna var öppna i sina beskrivningar om inciden-
ten i Oroville. Öppen kommunikation är ju inte alltid något 
självklart vid incidenter. 
 Efter lunch i kongresshallen började de olika kommittéer-
nas arbetsmöten (workshops). Jonas deltog i kommittén för 
numerisk modellerings och i kommittén för jordbävningssä-
kerhet, vilken var mycket givande. 
 Under kvällen minglade vi på på konferensanläggningens 
”Opening Cocktail.” Maja träffade bland andra inspirerande 
representanter från WSP i Kanada. Måndagen avslutades 
med en trevlig middag med de svenska delegaterna.  
 Tisdagen inleddes med en ”Technical Tour” till Freudenau 
vattenkraftverk i utkanten av Wien. Guiderna var trevliga och 
beskrev kraftverkets funktion utförligt. Men bara fem minuter 
ägnades åt att beskriva dammen, fokus var helt på kraftver-
ket, vilket gjorde oss en smula besvikna. 
 Eftermiddagen ägnades åt seminarier, för Majas del 
presentationer kring dammar och grundläggning. Jonas 
fi ck bland annat inblick i en mycket intressant studie där en 
kombination av FE-analys och sannolikhetsbaserad riskstudie 
användes för att bestämma säkerheten hos en stor mur-
verksdamm med svåra grundläggningsförhållanden. 
 Tillsammans med de andra svenskarna kunde vi samma 
dag se den spännande åttondelsfi nalen i fotbolls-VM mellan 
Sverige och Schweiz. Sveriges vinst fi rades med bad i Donau 
och en middag som borgmästarens gäster i Wiens rådhus. 

Rapport från ICOLD 2018

ICOLDs ordförande, Anton Schleiss från Schweiz, var inte lika 
nöjd med kvällens fotbollsresultat men gratulerade svenskar-
na under sitt tal i rådhuset och drog paralleller mellan ICOLD 
och fotbolls-VM. 
 Följande dag hölls en öppningsceremoni som markerade 
inledningen på ICOLDs 26:e kongress. Därefter följde pre-
sentationer om hur dammar påverkas av jordbävningar och 
sedimenttransport vilket inte är helt aktuella frågor för dam-
mingenjörer i Sverige. Maja passade därför på att hyra en 
cykel och upptäcka Wien. Jonas var dock mycket nöjd med 
beslutet att lyssna vidare då han därmed kunde ta del av ett 
föredrag av Anil K. Chopra angående jordbävningsmodel-
lering. På eftermiddagen hölls även ett givande seminarium 
om risker för fyllningsdammar. 
 På kvällen hölls årets YEF-träff, som gav oss tillfälle att 
möta unga ingenjörer från hela världen. Vi konstaterade att 
styrelsen i YEF består av en stor andel tjejer. Glädjande att 
se med tanke på hur få kvinnliga talare som deltog under 
konferensen. 
 Under kvällen upplyste österrikiska delegater att landets 
tekniska universitet har svårt att få tjejer att söka till utbild-
ningarna och att det bara är fem kvinnor som jobbar med 
dammar i Österrike. Den dystra utsagan uppvägdes en smula 
på torsdagen då vi äntligen fi ck se kvinnor från olika delar av 
världen stå på scenen och hålla föredrag om mindre dammar 
och vallar. Torsdagen rundades av med klassisk musik av 
Mozart och Strauss i Wiens konserthus. 
 ICOLD 2018 avslutades på fredagen med ytterligare 
intressanta presentationer, avslutningsceremoni och mid-
dag. På middagen spelades traditionell musik från olika 
regioner i Österrike och det hela avslutades med dans. 
Sammanfattningsvis är vi nöjda med veckan i Wien, som gav 
oss många nya intryck, kunskaper och bekantskaper.

Maja Nordstrand och Jonas Enzell

Unga representanter från Sverige på ICOLD i Wien uppställda i Wiens konser t -
hus. Från vänster: Helena Björkman, Finn Midböe, Per Elvnejd, Caroline 
Lundberg, Johan Spross, Maja Nordstrand, Jonas Enzell och Kristoffer Hallberg.
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Ett tjugotal dammentusiaster deltog i SwedCOLDs 
studieresa längs Skellefteälven.
 Besök vid Vargfors kraftstation och Storavans 
regleringsdamm stod på programmet.

På morgonen den 31 maj 2018 samlades de förväntansfulla 
deltagarna i Skellefteå för gemensam bussfärd uppströms 
längs Skellefteälven. Morgonen var solig och gav löfte om 
fint väder under dagen.
 
Första stopp skedde vid Vargfors kraftstation där 
Vattenfall tog emot med kaffe och tilltugg. Romanas Ascila 
berättade om valvdammen och de åtgärder som vidtagits för 
att förbättra den under senare år. Bland åtgärderna nämn-
des spännstålsförankringar, klimatvägg på nedströmssidan 
och instrumentering. Efter informationsstunden gavs en 
visning av anläggningens betongpartier med fokus på valv-
dammen och promenad genom dess inspektionsutrymmen.
 Färden fortsatte sedan uppströms mot Storavans regle-
ringsdamm, med stopp för lunch i Malå. I Storavan tog under-
tecknad emot besökarna för en redogörelse om och visning 
av pågående entreprenad med renovering av anläggningens 
betongdelar. Vid tiden för besöket pågick vattenbilning av 
skibordet till utskov B. Projektet innebär att alla betongytor 
i segmentutskovens vattenvägar vattenbilas bort till innan-
för sprickarmeringen varpå nya betongytor gjuts. Skälet till 
detta är att befintlig betong, som härrör från 1930-talet, 
frusit och eroderat så att täckskiktet mot armeringen tunnats 
ut och ställvis försvunnit.
 

Studieresa längs Skellefteälven

Nedströms Vargfors valvdamm efter promenad genom inspektionsgångarna.

Vattenbilad vattenväg till segmentutskov vid Storavans regleringsdamm.

Vid Storavans regleringsdamm visades även en ny 
fiskvandringsväg som togs i drift för första gången bara en 
vecka tidigare. Fiskvandringsvägen ska möjliggöra vandring 
åt båda håll så att den så kallade Bergnäsöringen kan ta sig 
från Storavan till nedström liggande strömpartier för att leka 
samt tillbaka uppströms till Storavan. Fiskvandringsvägen 
är byggd som en klassisk fisktrappa men är 12 m bred och 
avbördar drygt 15 kubikmeter per sekund med magasinet 
vid dämningsgräns. 
 Efter avslutat besök vid regleringsdammen vände bussen 
österut och förde deltagarna åter mot Skellefteå.

/Per Elvnejd, Skellefteälvens Vattenregleringsföretag.
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Bedömning av dammars vattengenomsläpplighet
Det är idag svårt att bedöma den hydrauliska 
konduktiviteten (vattengenomsläppligheten) hos 
en fyllningsdamm. Men nu visar experiment vid 
Vattenfalls laboratorium i Älvkarleby på möjlig-
heten att ta fram tillförlitliga beräkningsunderlag.

Den hydrauliska konduktiviteten i en fyllningsdamms grövre 
material, i till exempel grovfilter, dränagelager och stödfyll-
ning, uppskattas idag utifrån empiriska samband. Detta 
betyder att den verkliga hydrauliska konduktiviteten faktiskt 
inte är känd. Genomgången litteratur på området ger inga 
entydiga svar på verkliga värden mer än att uppskattningar 
görs utifrån materialens kornfördelningskurvor. Skillnaden 
i den hydrauliska konduktiviteten i dessa uppskattningar 
kan skilja med en faktor på flera tio potenser (100 – 1000 
gånger).  

Den hydrauliska konduktiviteten i exempelvis ett dräna-
gelager är en viktig parameter för en damm då den avgör 
hur effektivt dammen kan stå emot en ökad genomström-
ning av vatten. Kan inte dammen dräneras tillräckligt riskerar 
portrycken att öka med en ökad risk för skred som följd. Med 
hjälp av en korrekt bestämd hydraulisk konduktivitet kan en 
mer precis dimensionering utföras för exempelvis dränagela-
ger och stödfyllning. Detta är delar av en damm som behövs 
för att kunna stå emot ett visst dimensionerat genomflöde.

Vid Vattenfalls laboratorium i Älvkarleby har en storskalig 
permeameter uppförts. Enkelt utryckt är en permeameter 
ett rör som fylls med det material vars vattengenomsläpplig-
het man vill undersöka. 

 Storskaligheten medger att den hydrauliska konduktivite-
ten nu kan testas för den typ av grova material som används 
i fyllningsdammar.
 Då grovkorniga jordmaterial erbjuder mindre strömnings-
motstånd än anslutande in- och utlopp sker mätning av tryck-
förluster över provets höjd inne i permeametern. Detta görs 
på fyra nivåer genom mätning av porvattentrycket. Utifrån 
dessa mätningar kan tryckförlusten över provet avgöras och 
användas vid beräkning av hydraulisk konduktivitet. 

Inom en första mätserie utförd hösten 2018 har tre olika 
jordmaterial testats med storleksfördelningarna 32-90 milli-
meter, 90-180 millimeter och 125-250 millimeter. Provningen 
har utförts vid laminärt flöde och preliminära resultat indike-
rar att den hydrauliska konduktiviteten, enligt Darcy’s lag, 
är 0,12 meter per sekund, 0,26 meter per sekund och 0,42 
meter per sekund för respektive material. Tryckförluster 
över proven har uppmätts till 1,8, 0,9 och 0,6 millimeter per 
meter. En fortsatt utvärdering kring resultaten och hur man 
bäst utvärderar laborativ testning med dessa grövre material 
fortgår. 

I framtiden planeras mätningar av den hydrauliska konduk-
tiviteten i moränjordar. Idag utvärderas en moräns hydrau-
liska konduktivitet i mindre permeametrar, vanligtvis med en 
diameter om 50 millimeter. Detta innebär att det material i 
moränen som är större än 20 millimeter sorteras bort vilket 
får till följd att moränens hydrauliska konduktivitet inte mäts 
riktigt korrekt. Den storskaliga permeametern kommer att 
kunna bestämma hydraulisk konduktivitet utan att material 
större än 20 millimeter plockas bort. På så vis kommer en 
mer korrekt bestämning att utföras för ett representativt 
jordprov som även finns i dammen.  

Johan Lagerlund Vattenfall R&D
Peter Viklander Vattenfall AB

Permeametern är 1,7 m hög, har en diameter på 1,0 m och är tillverkad i rost-
fritt stål med en godstjocklek om 10 millimeter. De översta respektive understa 
delarna består av 0,3 m tjocka filterzoner, vilket gör att maximal provlängd är 
1,1 m. Permeametern är fylld med material 90-80 millmeter.
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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 C. Hamberg
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

Dammar och dammsäkerhet (utbildning som är två veckor) Stockholm/Älvkarleby 6 november 2018.
https://www.energiforetagen.se/det-erbjuder-vi/kurser-konferenser-publikationer-e-tjanster/d/dammsakerhet-

ridas/?CourseOccasionId=138056

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

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


