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Sammanfattning 
För att skapa ett klarare perspektiv över hur upptryck och horisontella 

sprickor under betongdammar hanteras internationellt, har en under-

sökning utförts på uppdrag av E.ON Vattenkraft Sverige AB. Bakgrun-

den till denna undersökning ligger i potentiella horisontella slag i 

berggrunden under en specifik lamelldamm, Storfinnforsen. Metoden 

som nyttjats under studien grundar sig i en litteraturstudie, där de data 

som brukats har sitt ursprung i skriftliga, muntliga och webbaserade 

källor. Undersökningen har jämfört svenska, norska och amerikanska 

dammsäkerhetsriktlinjer, gällande upptryck. De huvudsakliga riktlinje-

samlingarna var RIDAS tillämpningsvägledning för betongdammar, 

NVE:s Retningslinjer for betongdammer och USACE:s Gravity Dam 

Design, Stability Analysis of Concrete Structures. De aspekter som 

granskades var upptrycksreducering vid dränage, dränagets utförande, 

horisontella slag i bergrunden samt upptryck under lamelldammar. 

Undersökningen har även inkluderat en stabilitetsberäkning utförd 

utifrån ett teoretiskt lastfall på lamelldammen i Storfinnforsen. Två 

exempelutföranden för dränagesystem återfanns under jämförelsen. 

NVE föreskrev diametern på dränagehålen till minst 100 mm, medan 

RIDAS angav 75 till 100 mm. Vid reducering från dränage angav RIDAS 

reduktionsfaktorn k till 0,5, NVE angav k till 0,33 medan USACE krävde 

att reduktionsfaktorn skulle baseras på uppmätt upptryck under den 

befintliga dammen. I det teoretiska lastfall som stabilitetsberäkningen 

utgick från, antogs upptrycket uppkomma i ett horisontellt slag i 

berggrunden, 3 meter under dammens grundläggning. Detta medförde 

en lastfördelning av upptrycket lik den under en massivdamm. Trots 

motargument för detta teoretiska lastfall från RIDAS, ansågs lastfallet 

ges tillräckligt med stöd från FERC för ytterligare granskning. Samman-

fattningsvis kunde det konstateras att samtliga riktlinjesamlingar i 

undersökningen angav att ett fungerande dränagesystem reducerar 

upptrycket, och därmed medför en positiv effekt på en betongdamms 

stabilitet. 
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Abstract 
To create a clearer perspective over how uplift and horizontal joints 

underneath concrete dams are managed internationally, a survey has 

been carried out on behalf of E.ON Vattenkraft Sverige AB. The back-

ground to this survey lies in possible horizontal joints in the bedrock 

below a specific buttress dam, Storfinnforsen. The method used in the 

survey was based on a literature review, in which the collected data 

originated in textual, oral, and web-based sources. The study compared 

Swedish, Norwegian and American dam safety guidelines, concerning 

uplift. The main guideline collections were RIDAS tillämp-

ningsvägledning för betongdammar, NVE's Retningslinjer for betong-

dammer and USACE's Gravity Dam Design, Stability Analysis of 

Concrete Structures. The studied aspects were uplift reduction at 

drainage, construction of drainage, horizontal joints in the bedrock and 

uplift underneath buttress dams. The survey also included a stability 

evaluation performed from a theoretical load case on the buttress dam 

in Storfinnforsen. Two examples of designs for drainage were found 

during the comparison. NVE prescribed the diameter of the drainage 

holes to be at least 100 mm, while RIDAS indicated 75 to 100 mm. At 

uplift reduction from drainage, RIDAS indicated the reduction factor k 

to 0.5, NVE directed k to 0.33 while USACE required that the reduction 

factor had to be based on measured uplift beneath the existing dam. In 

the theoretical load case that the stability evaluation was based on, the 

assumed uplift force occurred in a horizontal joint in the bedrock, 3 

meters below the dam's foundation. This resulted in a load distribution 

that resembled the uplift underneath a normal gravity dam. Despite the 

counter-arguments from RIDAS regarding this theoretical load case, it 

was considered that the load case was given enough support from FERC 

for further evaluation. In conclusion, it was established that all guideline 

collections in the survey indicated that a functioning drainage system 

reduces the uplift pressure, and thus have a positive effect on a concrete 

dam's stability. 
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Sverige AB, med extern handledning från WSP Sverige AB. Examensar-

betet omfattar 15 högskolepoäng och är utfört inom högskoleingenjörs-

programmet Byggingenjör på Mittuniversitetet i Östersund.  

Jag vill rikta ett stort tack till handledare och uppdragsgivare Carl-Oscar 

Nilsson, dammtekniskt sakkunnig på E.ON Vattenkraft Sverige AB, som 

gjort detta examensarbete möjligt. Carl-Oscar har bidragit med kunskap 

och besvarat frågor som uppkommit under arbetets gång. Carl-Oscar 

har även bistått med resurser i form av resor, studiebesök och extern 

handledning. Tack till gruppen inom Vattenbyggnad på WSP:s huvud-

kontor i Stockholm som under två veckor gav betydande handledning 

och en trevlig arbetsplats under arbetet. Tack till Anders Isander, 

dammsäkerhetschef på E.ON Vattenkraft Sverige AB, som med hjälp av 

ett brett internationellt kontaktnät underlättade insamling av informat-

ion. Slutligen vill jag tacka min flickvän, familj och övriga som bidragit 

med råd och stöttning under arbetet.  

 

Östersund, maj 2013 

Simon Lingell  



 Innehållsförteckning 

 

 

vi 

Innehållsförteckning 
Sammanfattning ............................................................................................. iii 

Abstract ............................................................................................................ iv 

Förord ................................................................................................................. v 

Terminologi ................................................................................................... viii 

1 Introduktion ............................................................................................ 1 

1.1 Bakgrund .............................................................................................. 1 

1.2 Syfte ....................................................................................................... 3 

1.3 Frågeställning ...................................................................................... 3 

1.4 Avgränsningar ..................................................................................... 3 

1.4.1 Dammtyper 3 

1.4.2 Reduktionsfaktor dränage 4 

1.4.3 Stabilitetsberäkning 4 

1.4.4 Horisontella slag 4 

2 Metod ........................................................................................................ 5 

2.1 Kvantitativ och kvalitativ data .......................................................... 5 

2.2 Muntliga källor och e-postkonversationer ...................................... 6 

2.3 Jämförelsen ........................................................................................... 6 

2.4 Positivistisk forskning ........................................................................ 8 

2.5 Validitet och reliabilitet ...................................................................... 8 

2.6 Bakgrund av fallstudieorganisation ................................................. 9 

3 Teori ........................................................................................................ 10 

3.1 RIDAS, kraftföretagens riktlinjer för dammsäkerhet .................. 10 

3.1.1 Bakgrund RIDAS 10 

3.1.2 Tillämpningsvägledning RIDAS 11 

3.1.3 Dammtyper RIDAS 11 

3.1.4 Upptryck RIDAS 12 

3.1.5 Dränage massivdamm RIDAS 13 

3.1.6 Horisontella slag RIDAS 13 

3.2 NVE, Retningslinjer for betongdammer ........................................ 14 

3.2.1 Dammtyper NVE 14 

3.2.2 Dränage massivdamm NVE 15 

3.2.3 Horisontella slag NVE 15 

  



 Innehållsförteckning 

 

 

vii 

3.3 USACE, Gravity Dam Design ......................................................... 16 

3.3.1 Dammtyper USACE, GDD 16 

3.3.2 Dränage massivdamm USACE, GDD 16 

3.3.3 Horisontella slag USACE, GDD 17 

3.4 USACE, SAOCS ................................................................................. 18 

3.4.1 Dammtyper USACE, SAOCS 18 

3.4.2 Dränage massivdamm USACE, SAOCS 18 

3.4.3 Horisontella slag USACE, SAOCS 19 

3.4.4 Stabilitetsberäkning D4 USACE, SAOCS 20 

3.5 Övrigt material .................................................................................. 20 

3.5.1 Horisontella slag NS Power 20 

3.5.2 Horisontella slag FERC 21 

3.5.3 Horisontella slag USBR 22 

4 Resultat .................................................................................................. 23 

4.1 Stabilitetsberäkning Storfinnforsen ................................................ 23 

4.1.1 Bakgrund 23 

4.1.2 Teoretiskt lastfall 23 

4.1.3 Slutsatser stabilitetsberäkning 24 

4.2 Dränage massivdamm ...................................................................... 24 

4.2.1 Sammanställning reduktionsfaktorer 24 

5 Slutdiskussion ...................................................................................... 25 

5.1 Dränage massivdamm ...................................................................... 25 

5.2 Horisontella slag ............................................................................... 26 

5.3 Dräneringssystem ............................................................................. 27 

5.4 Dammsäkerhet internationellt ........................................................ 28 

5.5 Fortsatt forskning .............................................................................. 29 

Referenser ........................................................................................................ 30 

Skriftliga källor ................................................................................................ 30 

Webbaserade källor ........................................................................................ 31 

Muntliga källor ................................................................................................ 33 

Bilaga A: Horisontellt slag illustration ........................................................ 34 

Bilaga B: E-postmeddelande ......................................................................... 35 

Bilaga C: Svar på e-postmeddelande ........................................................... 38 

Bilaga D: Svar på e-postmeddelande .......................................................... 39 

Bilaga E: Storfinnforsen ................................................................................. 40 



 Terminologi 

 

 

viii 

Terminologi 
 

Portryck Det tryck som skapas av porvatten i 

berggrunden eller marken. (NE www) 

 
Upptryck Den lyftande effekten portryck orsakar 

på en dammkonstruktion. 

 
Dammbrott Okontrollerad vattenutströmning från 

en damm/vattenmagasin.  

(Riksdagen www) 

 
Brottanvisning En försvagning i form av t.ex. en spricka 

i ett material som kan leda till brott. 

(NE www) 

 
Skjuvhållfasthet  Hållfasthet mot skjuvande krafter. 

 
Lastfall Ett specifikt fall för hur en kraft belastar 

en konstruktion. 

 
Stabilitetsberäkning Analys av dammens stabilitet genom 

beräkning av dammens förmåga att 

bära dess påverkande krafter. 

 
Slag Naturliga sprickor/skiktningar i berg-

grunden. 
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Häl Förbindningspunkten där dammen 

startar uppströms. 

 
Tå Förbindningspunkten där dammen 

slutar nedströms. 

 
Injekteringsskärm Injekterad tätningszon i berggrunden 

längs med dammens häl. 

 
Utskov Reglerbar anordning på en damm för 

kontrollerad avtappning av vatten.  

(NE www) 

 
Intag Reglerbar anordning för ledning av 

vatten till kraftstationens turbiner. 

 
Strömningsförhållande Den specifika vattenströmningen, i 

detta fall under en damm. (NE www) 

 
Flödesanalys Metod för att analysera tillströmmande 

vattenflöden som påverkar vatten-

mängden i magasinet och därmed 

dammen. 

 
Förkortningar 
 

m.h.a.:    med hjälp av 

 
m.a.p.:    med avseende på
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1 Introduktion  
1.1 Bakgrund 

I dagsläget är vattenkraften den största förnyelsebara energikällan i 

världen och ungefär hälften av Sveriges elproduktion kommer från 

vattenkraft. (E.ON www) För att optimera framställningen av elektrici-

tet från strömmande vatten skapar man vattenmagasin med hjälp av 

dammar, vilket medför risker. Förvaltaren av en damm kan inte riskera 

ett dammbrott, då detta kan medföra oersättliga konsekvenser i form av 

förlust av mänskoliv, allvarliga miljö- och samhällskador samt stor 

ekonomisk skadegörelse. För att minimera denna risk arbetar samtliga 

verksamma länder inom vattenkraftsindustrin efter riktlinjer och 

föreskrifter, framtagna för att upprätthålla ett effektivt och hållbart 

dammsäkerhetsarbete. Till skillnad från många andra länder har inte 

Sverige någon myndighet som ansvarar för framtagandet av riktlinjer 

för tillämpning av dammsäkerhet. Istället nyttjar Sveriges dammägare 

arbetsverktyget RIDAS, kraftföretagens riktlinjer för dammsäkerhet, vilket är 

en samling vägledningar och rekommendationer utarbetat av Svensk 

Energi. (Svensk Energi www)  

Svensk Energi som utarbetat RIDAS för att underlätta dammsäkerhets-

arbetet är en branschorganisation, där en stor del av medlemmarna är 

dammägare och energiföretag (Svensk Energi www). Vattenkraftsan-

läggningen Storfinnforsen ägs av energiföretaget E.ON, och består av en 

800 m lång lamelldamm i betong direkt ansluten till en fyllningsdamm. 

Tillsammans dämmer de ett vattenmagasin på ca 400 Mm3. Vatten-

kraftsanläggningen Storfinnforsen sattes i drift år 1954, uppmäter en 

fallhöjd på 49.5 meter och har 3 aggregat som genererar kring 543 GWh 

per år. (Nilsson, E.ON) Under år 2008 utförde SWECO VBB, på uppdrag 

av E.ON, en undersökning av berggrunden som anläggningen är 

grundlagd på, samt det befintliga dränaget som skapats under uppfö-

randet av lamelldammen. En översiktlig sammanfattning av undersök-

ningen är att berget till största del består av grå medel- till grovkornig 

granit och att det kan förekomma horisontella slag/sprickor i berggrun-

den under dammen (se bilaga A).  Ett flertal dränagehål från det befint-

liga systemet återfanns, varav tre av dessa försattes med mätinstrument 

för mätning av det rådande portrycket under dammen. 
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Dessa eventuella slag anses allvarligt ur ett dammsäkerhetsperspektiv, 

då det kan påverka dammens stabilitet. Anledningen till detta är att slag 

av sådan karaktär kan fungera som en brottanvisning, då risken ökar att 

stjälpning eller glidning uppkommer där skjuvhållfastheten i berggrun-

den är nedsatt. Uppstår det dessutom ett förhöjt portryck i dessa slag, 

anses risken öka ytterligare. (Vattenbyggnad, WSP) 

RIDAS behandlar olika lasttyper på betongdammar varav en av dem är 

upptryck, vilket kortfattat innebär den lyftande effekten portryck 

medför på en damm. Problematiken med upptryck är att det kan 

ifrågasätta dammens stabilitet då det har en lyftande effekt på dammen, 

vilket i sin tur kan medföra ökad risk för glidning och stjälpning. För att 

motverka upptryck borras dränagehål i dammens grundläggning, 

vanligtvis redan vid uppförandet, så att trycket i berggrunden kan 

reduceras. (Nilsson, E.ON) 

E.ON Vattenkraft Sverige AB har beslutat att kompletterande borrning 

av därnagehål utöver de befintliga skall utföras på dammen i Storfinn-

forsen. Denna dammsäkerhetshöjande åtgärd utförs för att försäkra att 

ett förhöjt upptryck under dammen inte uppkommer. WSP:s grupp 

inom Vattenbyggnad i Stockholm har projekterat för borrningen. 

(Nilsson, E.ON) 

Denna undersökning är utförd på uppdrag av E.ON och jämför internat-

ionella riktlinjer mot RIDAS, där de länder som jämförelsen utförts mot 

är USA och Norge. Undersökningen fokuserar på en specifik lasttyp på 

betongdammar, nämligen upptryck. De aspekter som granskas är 

upptrycksreducering vid dränage, dränagets utförande, horisontella 

slag i bergrunden samt hur upptryck antas te sig under lamelldammar. 

Undersökningen inkluderar en sammanfattning av bakgrund och 

slutsatser från en stabilitetsberäkning utförd utifrån ett teoretiskt lastfall 

på dammen i Storfinnforsen. 
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1.2 Syfte  

Att skapa ett tydligare perspektiv för verksamma inom yrkesområdet 

dammsäkerhet över hur det internationella arbetet inom detta skiljer sig 

mot det svenska, gällande hantering och synsätt vid upptryck under 

betongdammar. 

1.3 Frågeställning 

Hur skiljer sig RIDAS, kraftföretagens riktlinjer för dammsäkerhet mot 

internationella riktlinjer, gällande upptryck under betongdammar? 

1.4 Avgränsningar 

Som tidigare nämnts behandlar RIDAS olika typer av laster på betong-

dammar, varav en av dem är upptryck. Då reducering av upptryck 

m.h.a. borrning av dränagehål är en aktuell dammsäkerhetshöjande 

åtgärd som skall utföras inom snar framtid vid Storfinnforsen, upprät-

tades en undersökning med avgränsningar efter detta. Efter ett möte 

med Carl-Oscar Nilsson, dammtekniskt sakkunnig på E.ON Vattenkraft 

Sverige AB, och gruppen inom Vattenbyggnad på WSP, valdes under-

sökningen att avgränsas till utförandet av en jämförelse mellan RIDAS 

och internationella riktlinjer angående upptryck.  

Tiden avsedd för undersökningen ansågs inte tillräcklig för en jämfö-

relse mot fler än två länder. Största anledningen till denna avgränsning 

var att försöka generera ett så exakt resultat som möjligt i förhållande 

till den tid som jämförelsen hade att tillgå. Jämförelsen valdes att utföras 

mot Norge och USA, eftersom störst andel dokument erhållits från 

dessa länder under ett tidigt skede. 

1.4.1 Dammtyper 

Då bakgrunden till studien grundar sig i en specifik dammtyp, har det 

upprättats avgränsningar efter detta. Jämförelsen fokuserar på riktlinjer 

med tillhörande resonemang som beträffar upptryck under betong-

dammar ur ett generellt perspektiv, men även upptryck under lamell-

dammar. 
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1.4.2 Reduktionsfaktor dränage 

RIDAS tar hänsyn till ett visst upptryck vid stabilitetsberäkning vars 

storlek beror på dränage, dammtyp, injekteringsskärm etc. Vid ett 

fungerande dränagesystem tillåter RIDAS en reduktion av upptrycket, 

eftersom portrycket antas minska där vätskan dräneras i dammen. 

(Vattenbyggnad, WSP) Denna reduktionsfaktor kommer, utan någon 

beräkningstillämpning, att inkluderas i jämförelsen eftersom den kan 

inneha en betydande effekt på dammens stabilitet. Exempelutföranden 

av dessa dränagesystem kommer även att inkluderas. Detta redovisas 

under rapportens teoridel m.h.a. figurer med tillhörande text. 

1.4.3 Stabilitetsberäkning 

RIDAS tar hänsyn till upptryck vid stabilitetsberäkning, som i sin tur tar 

hänsyn till risk för stjälpning och glidning. Då det krävs en teknisk 

fördjupning vid sådan beräkning, samt förklaring, analysering och 

sammanställning av dess resultat i rapporten kan det medföra tidskrä-

vande moment. Skulle det dessutom utföras en jämförelse mellan 

respektive länders tillvägagångsätt vid stabilitetsberäkning genom 

tillämpning, riskerades arbetets omfattning att överskridas. Därför 

avgränsades beräkningsdelen till utförandet av en stabilitetsberäkning 

efter RIDAS tillämpningsvägledning, med anpassning efter ett teoretiskt 

lastfall, framtaget för det specifika problemet i Storfinnforsen. Beräk-

ningen genomfördes för att kontrollera hur upptryck i ett horisontellt 

slag i berggrunden under en lamelldamm kunde påverka dess stabilitet. 

Beräkningar har valts att inte redovisas i rapporten. 

1.4.4 Horisontella slag 

Det valdes även att under jämförelsen beakta åsikter kring portryck i 

horisontella slag i bergrunden under lamelldammar. Detta för att 

kontrollera om det teoretiska lastfallet som nyttjades under stabilitetsbe-

räkningen styrks av någon internationell riktlinje. De åsikter som 

återfanns gällande detta redovisas i rapportens teoridel. 
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2 Metod  
För att erhålla underlag inför studien har det utförts en litteraturstudie. 

Litteraturstudien krävde en insamling av information där det nyttjades 

skriftliga, webbaserade, och muntliga källor. Två veckor spenderades 

hos gruppen inom Vattenbyggnad på WSP:s huvudkontor i Stockholm 

för extern handledning under litteraturstudie, stabilitetsberäkning och 

undersökning. Där har huvudsakliga insamlingen av information skett, 

samt en stabilitetsberäkning utförd utifrån ett teoretiskt lastfall, specifikt 

framtaget för dammen i Storfinnforsen. Resultatet från beräkningen 

analyserades under samråd med gruppen inom Vattenbyggnad på 

WSP, därefter kunde vissa slutsatser dras. (Vattenbyggnad, WSP) En 

sammanfattning av bakgrund och slutsatser från stabilitetsberäkningen 

redovisas i rapportens resultatdel. För att skapa ett tydligare perspektiv 

över dammens utformning och det gällande problemet i Storfinnforsen 

har ett platsbesök ägt rum tillsammans med Carl-Oscar Nilsson. Bilder 

från platsbesöket redovisas i bilaga E. 

2.1 Kvantitativ och kvalitativ data 

Vid sökning av data från webbaserade källor nyttjades sökmotorn 

Google och Google Scholar, där termer som dammsäkerhet, damm-

sikkerhet, dam safety, upptryck, oppdrift, uplift, lamelldammar, 

buttress dams, var grundläggande sökord. Denna sökning frambringade 

artiklar, riktlinjesamlingar och rapporter inom ovanstående ämnen, 

dock ansågs dessa inte tillräckligt relevant för att inkluderas i jämförel-

sen. Gruppen inom Vattenbyggnad på WSP som har arbetat med olika 

projekt beträffande Storfinnforsen bistod med handlingar och doku-

mentation från dammen, i form av bergundersökningar, ritningar, 

stabilitetsberäkningar etc. Dessa dokument inkluderas inte i rapporten, 

förutom urklipp från ritningar av lamelldammen i Storfinnforsen (se 

bilaga E). Eftersom studien katigoriserar och analyserar beskrivande 

texter från riktlinjer och föreskrifter, kan den data som nyttjas förklaras 

som kvalitativ. I denna information återfinns även viss mätbar data, i 

form av t.ex. reduktionsfaktorer, vilket bör karaktäriseras som kvantita-

tiv. Då kvalitativ data utgörs av beskrivningar och ord, medan kvantita-

tiv data utgörs av t.ex. andelar som är direkt mätbara kan den data som 

nyttjas ses som en kombination av kvantitativ och kvalitativ. (Höst, 

Regnell, Runeson 2006, s. 30) 
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2.2 Muntliga källor och e-postkonversationer 

Då högskoleingenjörsprogrammet och är inriktad mot bygg och inte 

anläggning, har det varit en fördel att m.h.a. handledare kunna föra 

öppna diskussioner kring dammar, dammsäkerhet och problemet i 

fråga, under arbetets gång. Detta dels för att frambringa ett klarare 

perspektiv inom ämnet vattenkraft generellt, men även för att motta 

övergripande resonemang och kunskap från verksamma inom området 

som hanterat liknande problem tidigare. (Nilsson, E.ON) (Vattenbygg-

nad, WSP)  

För att effektivt sprida frågeställningen horisontella slag i bergrunden 

under lamelldammar, till internationella företag, organisationer och 

myndigheter har det nyttjats e-postkonversationer. Samtliga internat-

ionella kontakter har mottagit ett e-postmeddelande med denna fråge-

ställning översatt till engelska (se bilaga B). Anders Isander, dammsä-

kerhetschef på E.ON Vattenkraft Sverige AB, vidarbefordrade detta 

meddelande till över 50 internationella företag och organisationer, vilket 

gav betydande resultat vid insamling av riktlinjer. (Isander, E.ON) 

Andra tillvägagångssätt för att erhålla internationella riktlinjesamlingar 

har varit telefonkontakt. Dessa samtal har inte utförts som intervjuer 

utan allmänna diskussioner kring ämnet upptryck under lamelldam-

mar, där det har verifierats om kontaktpersonen erhåller riktlinjer som 

behandlar detta. (Gørttå, NVE)  

2.3 Jämförelsen 

Vid insamlingen av data låg viss fokus på att lokalisera dokument 

innehållande riktlinjer med direkt koppling till upptryck under lamell-

dammar/lätta dammkonstruktioner, vilket visade sig vara svårare än 

vad som förmodats. Detta dels eftersom lamelldammar är relativt 

ovanliga, inte enbart i Sverige, utan även globalt sett. Storfinnforsen 

besitter dessutom en förhållandevis lätt lamelldammskonstruktion, 

vilket gör den ytterligare specifik, och därmed även besvärligare att 

placera efter internationella riktlinjer. (Nilsson, E.ON) Efter viss tids 

informationsinsamling ansågs det föreligga tillräckligt med sakligt 

underlag som inkluderade information kring dammsäkerhet och 

upptryck, för att påbörja jämförelsen. 
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Etaten NVE, Norges vassdrags- och energidirektorat, har på uppdrag av 

norska staten att förvalta Norges vatten- och energiresurser, vilket har 

medfört att de utarbetat föreskriften Retningslinjer for betongdammer. 

(NVE, www) USACE, United States Army Corps of Engineers är en 

federal myndighet under Department of Defence, som under lång tid 

utarbetat och publicerat ingenjörsmanualer för konstruktion och design 

inom både bygg och anläggning. Flera av deras ingenjörsmanualer berör 

ämnet design och konstruktion inom dammbyggnad, två av dem heter 

Gravity Dam Design och Stability Analysis of Concrete Structures. 

(USACE www) 

Dessa dokument erhölls efter e-postkontakt med sakkunniga i respek-

tive land (NS Power www) (Pedersen, NVE), medan RIDAS med 

tillhörande tillämpningsvägledning mottogs av Carl-Oscar Nilsson. De 

internationella dokumenten är offentlig handling och går att erhålla via 

webben.  De tre ovannämnda internationella dokumenten är de som till 

huvudsak kommer jämföras mot RIDAS i undersökningen. Andra 

internationella dokument som inkluderas i jämförelsen kommer redo-

vias under övrigt material. 

Sakligheten i de data som erhölls under insamlingen har granskats av 

sakkunniga inom Vattenbyggnad på WSP. Informationsinsamlingen har 

bistått med grundläggande underlag, där de dokument som jämförs 

kommer analyseras och de relevanta delarna från analysen samman-

ställs i rapportens teoridel. Trots att viss information från litteraturstu-

dien har valts att inte inkluderas i jämförelsen, har den bistått med 

grundläggande kunskap. Dessa har fungerat som stödjande underlag 

vid förståelse för lastfallet upptryck, och dammsäkerhetsarbete gene-

rellt. Då jämförelsen har av avsikt att återfinna samband och skillnader i 

kvalitativ och kvantitativ data gällande ett specifikt fenomen, och sedan 

klargöra dessa, kan studien ses som en kombination av explanativ och 

explorativ. Detta då en explorativ studie har i syfte att ge fördjupande 

förståelse för hur något fungerar, medan explanativ söker förklaringar 

till hur något fungerar. (Höst, Regnell, Runeson 2006, s. 29-43)  
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2.4 Positivistisk forskning 

Denna undersökning har till huvudsak utgått från en litteraturstudie 

där riktlinjer inom dammsäkerhet jämförts. Dessa riktlinjer har i syfte 

att fungera som en övergripande vägledning berörande ett fullständigt 

verkställande. Riktlinjer kan i vissa fall vara svårtydda vid tillämpning, 

vilket medför att viss tolkning av riktlinjen krävs av verkställaren. För 

att underlätta detta har författarna framtagit tillhörande tillämpnings-

vägledningar till dessa riktlinjer. Dessa beskrivningar grundar sig 

huvudsakligen i geologi, mekanik och konstruktion, som i sin tur 

erhållit sin huvudsakliga grund från empiriska studier (NE www). I 

detta avseende anses forskningen snarare som positivistisk än herme-

neutisk, då den fokuserar på information framtaget efter erfarenheter, 

istället för tolkningar (NE www). Eftersom studien dessutom innefattar 

ett teoretiskt framtaget lastfall, baserat på iakttagelser från den specifika 

dammen i Storfinnforsen, styrks detta ytterligare.  

2.5 Validitet och reliabilitet 

Då studien till huvudsak består av en jämförelse mellan riktlinjer och 

föreskrifter, som delvis är framtagna för att möta krav från lagstiftning-

ar, kan trovärdigheten i de data som nyttjas antas som hög. Som nämnt 

har skaligheten av underlaget för jämförelsen kontrollerats genom 

återkoppling från sakkunniga (Vattenbyggnad, WSP) under arbetets 

gång, vilket ger reliabilitet till undersökningen. Stabilitetsberäkningen 

som utfördes under studien skedde under handledning av gruppen 

inom Vattenbyggnad, vilket förstärker reliabiliteten i resultatet. (Vatten-

byggnad, WSP) Återkoppling har även främjat validiteten, då utkast av 

rapporten kontinuerligt kontrollerats av Nilsson under arbetets gång. 

(Nilsson, E.ON) Detta har medfört att utomstående har hjälpt styra 

studien mot det den är avsedd att undersöka. För att ytterligare främja 

reliabiliteten i studien samt underlätta för sammanställning av rapport 

har resultat från metoden i form av teori, referenser, e-

postkonversationer, bilder från platsbesök etc. dokumenterats under 

arbetets gång. Validitet syftar till att kunna säkerställa att en studie 

mäter det som avses mätas, medan reliabilitet innebär tillförlitligheten i 

de data som mäts, samt analyseringen av dessa. (Höst, Regnell, Runeson 

2006, s. 41-42, 116-118) 
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2.6 Bakgrund av fallstudieorganisation 

Organisationen, som har fungerat som stöd under fallstudien och 

undersökningen är E.ON Vattenkraft Sverige AB i samverkan med 

konsultföretaget WSP Sverige AB. Carl-Oscar Nilsson på E.ON Vatten-

kraft Sverige AB har fungerat som uppdragsgivare, huvudsaklig hand-

ledare och samordnare under examensarbetet. 

E.ON SE bildades år 2000 genom en sammanslagning av de tyska 

industrikoncernerna VIAG och VEBA. De verksamheter i det nybildade 

företaget som inte var gas- eller elinriktat kom att säljas, samtidigt som 

andra gas- och elföretag förvärvandes. E.ON SE kom snart att vara en av 

världens största privatägda energikoncerner och har idag ett 50-tal 

dotterbolag och underkoncerner i USA och Europa, över 72000 anställda 

och en omsättning på cirka 600 miljarder SEK. (E.ON www) 

Efter ett ökat aktieinnehav i svenska energiföretaget Sydkraft, kom 

koncernens svenska del att heta E.ON Sydkraft, vilket ändrades år 2005 

till E.ON Sverige AB. E.ON Vattenkraft Sverige AB, svarar för vatten-

kraften i denna underkoncern och utvinner cirka 8 TWh el per år från 76 

del- och helägda vattenkraftverk runt om i Sverige. (E.ON www)  

Gruppen inom Vattenbyggnad på WSP har projekterat för dammsäker-

hetshöjande åtgärder på vattenkraftsanläggningen Storfinnforsen. 

Eftersom de projekterat för borrningen av dränagehål ansåg Carl-Oscar 

Nilsson att det var lämpligt att motta extern handledning från dem. Den 

externa handledningsgruppen bestod till huvudsak av Håkan Bond, 

Anders Halvarsson och Diana Järve, samtliga civilingenjörer inom 

Vattenbyggnad på WSP:s huvudkontor i Stockholm. Bond och Halvars-

son har lång erfarenhet inom vattenbyggnad och dammsäkerhet, och 

anlitas som specialister inom branschen. Gruppen inom Vattenbyggnad 

har handledningsmässigt fungerat som bollplank under studien och 

bistått med t.ex. handledning under stabilitetsberäkningar, diskussioner 

kring riktlinjer, problemet i Storfinnforsen och dammsäkerhet. (Vatten-

byggnad, WSP) 
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3 Teori 
I avsnitten 3.1–3.5 redovisas den teoretiska översikten från jämförelsen 

genom skriftliga, webbaserade och muntliga källor. Riktlinjesamlingar-

na redovisas i följande ordning för att läsaren ska erhålla information 

kring RIDAS tillämpningsvägledning, i ett tidigt skede. Detta eftersom 

det krävs viss bakgrund från denna för att enklare identifiera likheter 

och skillnader i förhållande till de internationella riktlinjesamlingarna. 

För att minimera risken för misstolkningar och förenkla vid kontroll av 

de ursprungliga dokumenten, redovisas teoridelen till största del m.h.a. 

urklipp och citat. Teorin består till huvudsak av tillämpningsbeskriv-

ningar från riktlinjer och föreskrifter som skall analyseras och jämföras 

av läsaren. I detta avseende anses det relevant att läsaren utgår från 

samma texter och figurer som författaren, då det annars kan förändra 

läsarens diskussion och slutsatser. Blockcitat redovisas indraget och 

med en mindre textstorlek för att förtydliga dessa. (Språkrådet 2008) 

Urklipp på engelska har översatts till svenska för att minimera risken att 

läsaren misstyder texten och facktermer.  

 

3.1 RIDAS, kraftföretagens riktlinjer för dammsäkerhet 

Nedan följer en sammanställning av urklipp och citat från RIDAS 

tillämpningsvägledning Betongdammar, tillsammans med beskrivande 

text.  

3.1.1 Bakgrund RIDAS 

RIDAS definierar dammsäkerhet som ”den säkerhet mot uppkomst av 

okontrollerad utströmning från magasinet (dammbrott), som kan medföra 

skador”. (Riksdagen www) Det finns totalt två lagstiftningar i Sverige 

som behandlar dammsäkerhet, den ena är MB, miljöbalken. I 11 kap 2 § 

behandlar miljöbalken vattenverksamhet, som beträffar dammsäkerhet, 

där länsstyrelserna fungerar som operativa tillsynsmyndigheter. 

Svenska kraftnät har en viktig roll då de är en tillsynsvägledande 

myndighet, och har i uppgift att stöda länsstyrelserna med rutinger 

kring uppföljning, rapportering och tillsyn av dammsäkerhet. Den 

andra lagstiftningen är LSO, lagen om skydd mot olyckor, vilken enbart 

berör dammar som beslutats vara farlig verksamhet.  
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Den operativa tillsynsmyndigheten för LSO gällande dammsäkerhet är 

MSB, myndigheten för samhällsskydd och beredskap. (SvK www) 

Dessa lagstiftningar innefattar inte föreskrifter för tillämpning av 

dammsäkerhet, de har snarare fungerat som grundläggande underlag 

vid framtagandet av RIDAS.  

3.1.2 Tillämpningsvägledning RIDAS 

För att förtydliga de riktlinjer RIDAS föreskriver, samt beskriva hur 

dessa skall tillämpas har de framtagit tillämpningsvägledningar som är 

direkt kopplade till RIDAS kapitel. Den tillämpningsvägledning som är 

kopplad till avsnitt 7.3 i RIDAS, behandlar betongdammar. I denna 

återfinns generella krav på betongdammars beständighet, hållfasthet, 

stabilitet samt vilka kriterier dessa krav fastställer för att vara uppfyllda. 

Denna vägledning utgår, med viss anpassning, från Boverkets kon-

struktionsregler, BKR. Eftersom det finns speciella krav för betong-

dammar har det gjorts anpassningar, t.ex. anger BKR att beräkning av 

stjälpning ska utföras efter partialkoefficientmetoden, för betongdam-

mar nyttjas säkerhetsfaktorer. (Svensk Energi 2011, s. 3) 

3.1.3 Dammtyper RIDAS 

Betongdammar kan indelas efter sitt verkningssätt i gravitationsdammar och 

valvdammar. Gravitationsdammar förekommer i flera olika utföranden där 

de vanligaste är massivdammar och lamelldammar. Som dammar, för vilka 

denna tillämpningsvägledning också skall gälla, räknas även utskov och in-

tag.  Valvdammar, som i Sverige är en mindre vanligt förekommande 

dammtyp, behandlas ej i denna vägledning. (Svensk Energi 2011, s. 3)  

 

”Massiv damm  

En kontinuerlig, eller vanligare, en 

serie av monoliter åtskilda av rörelse-

fogar. Utförs både med och utan 

dränage- eller inspektionsgångar [se 

figur 1]” (Svensk Energi 2011, s. 

4). 

 

 

 

 Figur 1: Sektion massivdamm 

(Svensk Energi 2011, s. 4) 
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”Lamelldamm  

En eller flera enheter eller monoliter, separerade av rörelsefogar. En enhet består 

av en frontskiva som stöds av en eller flera pelare [se figur 2]. Utgör ofta en 

övergång – anslutningsmur - mellan en fyllningsdamm och utskov eller intag” 

(Svensk Energi 2011, s. 4). 

 
Figur 2: Lamelldamm, sektion och sektion plan 

 

3.1.4 Upptryck RIDAS 

Massiva dammar utan dräner:  

Där dammens hela grundläggningsarea är 

tryckt räknas normalt med linjärt avta-

gande tryck från trycket H på uppströms-

sidan till trycket h på nerströmssidan [se 

figur 3].  Vid förekomst av slag eller kross-

zoner i berget under dammen kan det vara 

nödvändigt att anta större upptryck. 

(Svensk Energi 2011, s. 6-7) 

 

 

 

 
Lamelldammar:  

En lamelldamm har normalt inga dräner i 

den tätande frontskivan. Upptrycket under 

frontskivan kan behandlas som för en mas-

sivdamm utan dräner [se figur 4]. För stöd-

jande pelare nedströms kan upptryck utöver 

eventuellt nedströms vattentryck (h) för-

summas vid en pelartjocklek under ca 2 m. 

(Svensk Energi 2011, s. 8-9) 

 

 

  

Figur 3: Upptryck massivdamm 

(Svensk Energi 2011, s. 7) 

Figur 4: Upptryck lamelldamm 

(Svensk Energi 2011, s. 9) 
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Anledningen till att upptrycket reduceras till nedströms vattentryck (h) 

under stödskivan, vid en pelartjocklek under ca 2 m, är att portrycket i 

berggrunden under dammen antas stiga till ytan pga. sprickighet i 

berget. (Vattenbyggnad, WSP) Till skillnad från en lamelldamm som har 

fack mellan monoliterna där portrycket antas upphöra, täcker massiv-

dammens bottenarea hela berggrunden, och utsätts därmed för fullt 

upptryck som avtar linjärt från dammens häl till tå (se figur 3).  

 

3.1.5 Dränage massivdamm RIDAS 

”Vid utförande med dränagetunnel i dammen 

och dränagehål i betongen och i berget kan 

upptrycket vid dränagehålens läge reduceras 

till 0,50 (H - h)+h [se figur 5]” (Svensk 

Energi 2011, s. 8). 

”För att dränagehålens upptrycksreducerande 

effekt skall få tillgodoräknas krävs att hålens 

funktion kontrolleras. Ett sätt att kontrollera 

funktionen är att mäta upptrycket nedströms 

dränagehålen” (Svensk Energi 2011, s. 10). 

Under samma stycke förklaras det att mätning av upptryck kan vara 

komplicerat och kräver kunskap om strömningsförhållanden under 

dammen. Hänsyn måste även tas till lokala förhållanden, exempelvis 

bergets sprickighet. (Svensk Energi 2011, s. 10) 

 

RIDAS anger inget exempelutförande av ett dränagesystem mer än en 

text direkt kopplad till en figur som redogör för ett strömningsförhål-

lande. Där förklaras det att ”dränagehålen bör ha diametern 75 - 100 mm och 

ett c/c avstånd på ca 1,5 - 3,0 m och vara borrade ned till djupet 0,5 H” 

(Svensk Energi 2011, s. 12). 

 

3.1.6 Horisontella slag RIDAS 

Grundläggning på berg  

Vid grundläggning på berg skall berget undersökas med avseende på täthet, 

sprickor, svaghetszoner och slag etc. Tillåtna grundpåkänningar skall fast-

ställas. Speciell uppmärksamhet skall inriktas på att undersöka förekomsten 

av horisontella eller lutande slag eller sprickplan i berggrunden som kan ut-

göra glidplan för dammen. (Svensk Energi 2011, s. 25) 

 

Figur 5: Dränage massivdamm 

(Svensk Energi 2011, s. 8) 
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3.2 NVE, Retningslinjer for betongdammer 

Nedan följer en sammanställning av urklipp från NVE:s Retningslinjer 

for betongdammer. 

3.2.1 Dammtyper NVE 

De dammar som behandlas i Retningslinjer for betongdammer är 

gravitationsdammar, platedammer och valvdammar. (NVE 2005, s. 3) 

 

För att erhålla riktlinjer från Norge kontaktades Lars Gørttå, Seksjonssjef 

på Norges vassdrags- och energidirektorat. Under ett telefonsamtal 

förklarade Gørttå att förekomsten av lamelldammar i Norge är liten. 

Norska dammar som konstruktionsmässigt är jämförbara till lamell-

dammar är platedammar, då de är konstruerade med en lutande front-

platta (skråplate) som stöttas av monoliter (pilarer). Enligt Gørttå är det 

mestadels platedammens utformningen som liknar en lamelldamm. 

Platedammen besitter en betydligt lägre egenvikt i jämförelse till en 

lamelldamm, och är beroende av ett vertikalt vattentryck på dammens 

frontplatta för att upprätthålla tillräcklig stabilitet. (Gørttå, NVE) 

Eftersom telefonsamtalet ansågs vara en allmän diskussion och ingen 

intervju, återfinns inte en fullständig dialog från samtalet i rapporten.  

Under telefonsamtalet föreslog Gørttå senioringenjör Vebjörn Pedersen 

på NVE:s dammsäkerhetssektion, som kontaktperson för ytterligare 

diskussion. Efter Pedersen mottagit ett e-postmeddelande (se bilaga B) 

mottogs ett svar med två bifogade dokument, NVE:s retningslinjer for 

mur- och betongdammer. I meddelandet återfanns även ett resonemang 

kring frågeställningen, som liknande det Gørttå förklarade.  

Når det gjelder ditt spørsmål om opptrykk på plata under lamelldammer så 

vet jeg ikke om vi har så mye å bidra med. I Norge har vi svært få 

lamelldammer. De typiske konstruksjonene i Norge er gravitasjonsdammer, 

hvelvdammer og meget lette platedammer. Sistenevnte damtype har så slank 

tetningsplate at det i utgangspunktet er antatt at sprekker/riss under plata 

ikke vil gi økt opptrykk. [För fullständiga e-postmeddelandet se bilaga D] 

 (Pedersen, NVE)  

 

“Med platedam forståes en dam konstruert med en oppstrøms skråplate støttet 

av pilarer som er avhengig av vertikalt vanntrykk mot plata for å være stabil 

mot velting og glidning” (NVE 2005, s. 3). 
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3.2.2 Dränage massivdamm NVE 

För minskning av upptryck, borras dränagehål i anslutning till dam-

mens inspektionsgång. Dränagehålen borras nedströms eventuell 

injekteringsskärm och inte närmre dammens uppströmssida än ca 1m 

plus 5 % av dammens höjd. Dränagehålen bör minst vara 100 mm i 

diameter med ett centrumavstånd som inte överstiger 3 m. Hålens djup 

bör minst motsvara 50 % av vattentrycket som verkar på dammen. 

(NVE 2005, s. 19) 
 

Det beregnes et trykk i 

drenasjeplanet etter formelen: 

pdren. = p2 + k (p1 - p2) 

Hvor: pdren. er beregnet 

poretrykk i drenasjeplanet 

p1 er oppstrøms vanntrykk 

ved vanndybde h1 

p2 er nedstrøms vanntrykk 

ved vanndybde h2  

[se figur 6]. 

k er en faktor satt til 0,33 

dersom forsøk eller målinger 

ikke gir grunnlag for å 

fastsette en annen verdi. 

(NVE 2005 s. 5) 

 

3.2.3 Horisontella slag NVE 

Kontroll av glidning bör utföras på kritiska glidplan i dammen, ytan 

mellan dammen och berggrunden och i berggrunden. (NVE 2005, s. 11) 

  

Figur 6 Dränage 

massivdamm (NVE 2005, s. 

6) 
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3.3 USACE, Gravity Dam Design 

Nedan följer en sammanställning av översatta urklipp och sammanfatt-

ningar från USACE:s ingenjörsmanual GDD, Gravity Dam Design. 
 

3.3.1 Dammtyper USACE, GDD 

Manualen behandlar enbart gravitationsdammar i betong. Krökta 

gravitationsdammar designade för valv-effekt eller andra typer av 

gravitationsdammar i betong täcks inte av denna manual. (USACE 1995, 

s. (1-1)) 
 

3.3.2 Dränage massivdamm USACE, GDD 

Upptryck under dammens grundläggning kan minskas genom att skapa 

ett dränage. Dränagets effektivitet beror på djup, hålstorlek, centrum-

avstånd samt dammens karaktär. Denna effektivitet antas variera från 

25 till 50 procent, där antagandet ska grundas i mätbart underlag. Om 

bergrundundersökning och flödesanalys redogör för ytterligare ökad 

effektivitet, kan det ökas till maximalt 67 procent. (USACE 1995, s. (1-1)) 

  

Figur 7: Dränage massivdamm (USACE 1995, s. (1-1)) 
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Vid många befintliga dammar visar sig uppmätt upptryck vara väsent-

ligt lägre än vad kriterierna vid stabilitetsberäkning anger. Kriterierna 

begränsar vanligtvis dränagets effektivitet till 50 procent, ibland även 

lägre. Ett befintligt dräneringssystem kan medföra en effektivitet på 75 

procent eller mer om de sträcker sig genom de mest vattenförande 

skikten och om dränagehålen är placerad nära varandra och är effektivt 

upprätthållna. Användning av en reduktionsfaktor som underskrider 

0,5 kräver en tillförlitlig instrumentering på den befintliga dammen. 

Detta för att säkerställa att dränagets effektivitet uppfylls längs hela 

dammen. (USACE 1995, s. (8-3)) 
 

3.3.3 Horisontella slag USACE, GDD 

Glidningsstabilitet måste beaktas längs slag 

och sprickor i berggrunden. I vissa fall är 

materialet i dessa skiktningar porösa och 

utsatta för högt upptryck vid dammens 

uppströmssida. Innan stabilitetsanalyser 

utförs, ska geologer utföra en bergundersök-

ning som bidrar med information om 

eventuella skiktningar i berggrunden. Detta 

innefattar placering av slag med lågt skjuv-

motstånd, hållfastheten i material inom 

dessa områden, potentiella brottanvisningar 

och maximalt upptryck som kan utvecklas i 

dessa. Även om det inte föreligger något 

föreskrivet diagram med schematiska figurer 

som täcker alla potentiella grundläggningar 

med försvagningar i berggrunden, illustreras 

några av de vanligaste antaganden i figurer-

na 8 och 9. (USACE 1995, s. (3-6)) 

 

  

Figur 9: Upptryck slag 

(USACE 1995, s. (3-6)) 

Figur 9: Upptryck slag 

(USACE 1995, s. (3-6)) 
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3.4 USACE, SAOCS 

Nedan följer en sammanställning av översatta urklipp och sammanfatt-

ningar från USACE:s ingenjörsmanual Stability Analysis of Concrete 

Structures. 
 

3.4.1 Dammtyper USACE, SAOCS 

Manualen behandlar betongkonstruktioner och innefattar dammar, 

slussar, stödmurar, utskov, utlopp, kraftstationer, pumpstationer och U-

kanaler. Konstruktionerna kan vara grundlagda på berg eller jord och 

har antingen platt eller lutande grund. (USACE 2005, s. (1-1)) 

 

3.4.2 Dränage massivdamm USACE, SAOCS 

Effektiviteten av ett dräneringssystem, injekteringsskärm och kombine-

rade avlopp skall maximalt antas uppgå till 50 procent. Om bergrund-

undersökning och flödesanalys redogör för ytterligare ökad effektivitet 

tillåts denna överstiga 50 procent. (USACE 2005, s. (C-3)) 

Figur 10: Därnage massivdamm (USACE 

2005, s. (C-3)) 
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3.4.3 Horisontella slag USACE, SAOCS 

Om det finns ett försvagat plan i 

berggrunden under konstruktionen, 

eller en försvagning under dam-

mens häl, uppkommer två möjliga 

lägen till bristande funktion. Det 

ena läget innebär glidning längs det 

försvagade planet och längs sprick-

ans längd tills den når dagsljus. Det 

andra läget innebär glidning längs 

det försvagade planet direkt under 

konstruktionen plus glidning längs 

konstruktionens grundläggning, 

ovanför försvagningen. När denna 

försvagning sträcker sig förbi 

dammens tå utan att nå dagsljus, är 

det andra läget oftast gällande. 

Figur 11 illustrerar dessa lägen. 

(USACE 2005, s. (2-1) - (2-2)) 

 

Uppkomst av upptryck till följd av läckage genom flacka sprickor och 

slag kan endast klargöras genom mätning. Ojämnheten i dessa diskon-

tinuiteter och i vilken grad dessa sammanfogas nedströms har inverkan 

på upptryckets storlek och tryckfördelning. Upptryck är platsspecifikt 

och kan variera beroende på det geologiska förhållandet. Det förklaras 

även att det befintliga upptrycket ofta skiljer sig från normen vid 

utvärdering, och det rekommenderas att användningen av det faktiska 

upptrycket brukas vid utvärdering. (USACE 2005, s. (4-2) - (4-3)) 

Figur 11: Glidning slag 

(USACE 2005, s. (2-2)) 
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3.4.4 Stabilitetsberäkning D4 USACE, SAOCS 

Nedan redovisas slutsatser från D4, en stabilitetsberäkning utförd på en 

befintlig gravitationsdamm i betong. 

Användningen av den befintliga dräneringseffektiviteten på 90 procent 

uppfyller den föreskrivna säkerheten för glidning, medan en 50-

procentig effektivitet inte uppfyller kraven. Detta exempel illustrerar ett 

fall där användning av det befintliga upptrycksförhållandet kan elimi-

nera behovet av en kostsam stabilitetsåtgärd. Dock krävs det att dräna-

get inspekteras och rengörs regelbundet, att det finns tillräckligt med 

instrumentering längs hela dammen, och att dessa mätinstrument 

avläses regelbundet för att säkerställa att ett upptryck som kan försämra 

stabiliteten på dammen inte uppkommer. (USACE 2005, s. (D-10) - (D-

13)) 

3.5 Övrigt material 

Nedan redovisas urklipp från övrigt material som erhållits under 

informationsinsamlingen.  

 

3.5.1 Horisontella slag NS Power 

Ett av företagen som kontaktades via e-post var NS Power, ett energifö-

retag positionerat i Nova Scotia, Kanada (NS Power, www). Nedan 

följer en sammanfattad översättning av deras svar på e-

postmeddelandet (se bilaga B) med frågeställningen upptryck i horison-

tella slag i berggrunden under lamelldammar.  

 

Vi behandlar upptryck efter lastfallet som redovisas i figur (4). Finns det 

ett förhöjt upptryck i ytliga horisontella slag i berggrunden, antas detta 

orsaka vertikal sprickbildning i berggrunden mellan stödskivorna, och 

detta skulle medföra ett läckage som fungerar som tryckavlastande 

brunnar. Där det finns naturliga horisontella slag i berggrunden, finns 

det vanligtvis också naturliga vertikala slag, som återigen skulle med-

föra lastfallet enligt figur (4). (NS Power, www) För fullständigt e-

postmeddelande se bilaga C. 
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3.5.2 Horisontella slag FERC  

FERC, Federal Energy Regulatory Commission, är ett oberoende organ 

för överföring av olja, naturgas och el mellan stater i USA. De inspekte-

rar privata, kommunala och statliga vattenkraftverk. (FERC www)  

 

I kapitel 10, Other Dams, i deras riktlinjesamling Engineering Guideli-

nes for the Evaluation of Hydropower Projects, återfinns ett resonemang 

angående upptryck i horisontella slag under lamelldammar. 

 

Ytliga horisontella försvagningar i berggrunden är ofta mer kritiska vid 

lamelldammar än massivdammar, eftersom lamelldammar har en lägre 

egenvikt och därmed lägre friktionsmotstånd. Därför bör horisontella 

försvagningar i berggrunden identifieras, och hanteras med varsamhet. 

En undersökning efter försvagningar i berggrunden anses inte nödvän-

dig vid lamelldammar, om den inte är grundlagd med en kontinuerlig 

betongplatta direkt på berggrunden eller har ytliga, horisontella diskon-

tinuiteter i berggrunden under dammen. I något av dessa fall angrips 

lamelldammen av ett upptryck likt det under en massivdamm. (FERC, 

1997 s. 10-16)  
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3.5.3 Horisontella slag USBR 

USBR, The United States Bureau of Reclamation är en federal myndig-

het under US Department of the Interior, som äger och förvaltar vatten-

kraftverk i västra USA. De har framtagit TADS, Training Aids for Dam 

Safety, vilket är ett statligt utvecklat program utformat för att utbilda 

personer som arbetar med eller ansvarar för dammsäkerhet. (USBR 

www)  

 

En av de manualer inkluderade i TADS heter Evaluation Of Concrete 

Dam Stability och är framtagen för granskning av betongdammars 

stabilitet. I denna definieras lamelldammar som en typ av gravitations-

damm. (USBR 1988 s. (1-2)) Det förklaras även att risken är störst att 

glidning uppkommer där berggrunden under gravitationsdammen är 

horisontellt skiktad, då skjuvhållfastheten är lägre i dessa plan. Det 

måste även tas hänsyn till dessa slag i berggrunden då de är särskilt 

känsliga för utveckling av oacceptabla upptryck. Eftersom dammar 

tenderar att förflytta sig nedströms, skapas det dragspänningar i berg-

grunden som kan orsaka sprickor uppströms dammens häl. Detta kan 

medföra ett ökat läckage och upptryck, se figur. Det resulterande 

upptrycket kan leda till glidning eller stjälpning. (USBR 1988 s. (1-6)) 

 

 
Figur 12: Upptryck slag (USBR 1988 s. (1-7)) 
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4 Resultat 
4.1 Stabilitetsberäkning Storfinnforsen  

Nedan följer en sammanfattning av bakgrund och slutsatser från 

stabilitetsberäkningen utförd under handledning av WSP. Beräkningar-

na inkluderas inte i rapporten, dock finns bilder samt urklipp från 

ritningar på lamelldammen i Storfinnforsen att tillgå (se bilaga E). Detta 

för att ge läsaren ett tydligare perspektiv över dammens utformning. 

4.1.1 Bakgrund  

Bakgrunden till utförandet av stabilitetsberäkningen uppkom under 

samråd mellan Carl-Oscar Nilsson och gruppen inom Vattenbyggnad 

på WSP. Berggrundsundersökningen år 2008, utförd av SWEVO VBB 

hade visat att det eventuellt föreligger horisontella slag under dammen i 

fråga. Dessa tänkbara slag gav uppkomsten till ett lastfall som RIDAS ej 

anses ta hänsyn till.  Som tidigare förklarats, under kapitel 4.1.4, antas 

fullt upptryck uppkomma under lamelldammens frontskiva. Skulle ett 

horisontellt slag förekomma under lamelldammen ansågs lastfallet 

kunna skilja sig från RIDAS angivelser, och därmed även vid utförandet 

av en stabilitetsberäkning. Carl- Oscar Nilsson ansåg att en stabilitetsbe-

räkning skulle utföras för att skapa ett perspektiv över hur dammens 

stabilitet skulle påverkas av ett sådant förhållande.  

4.1.2 Teoretiskt lastfall 

Istället för att utgå från RIDAS anvisning för upptryck under lamell-

dammar (se figur 4) utfördes stabilitetsberäkningen istället utifrån ett 

teoretiskt lastfall, baserat på kvalificerade antaganden. Upptrycket 

antogs uppkomma i ett horisontellt slag i berggrunden, 3 meter under 

dammens grundläggning. Beräkning valdes att utföras på tre sektioner i 

dammen, för att kunna bedöma hur skillnaden i tvärsnittshöjd, storlek 

på vattenlaster etc. påverkar resultatet. (Vattenbyggnad, WSP) 
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Under detta skede tycktes lastför-

delningen av upptrycket angripa 

lamelldammen lik den under en 

massivdamm, då fullt upptryck 

antogs avta rätlinjigt under dam-

mens totala tvärsnittslängd (se figur 

13). Eftersom upptrycket tycktes 

angripa lamelldammen på detta vis, 

baserades även reduktionsfaktorn 

efter dränaget på en massivdamm. 

(Vattenbyggnad, WSP) 

 

4.1.3 Slutsatser stabilitetsberäkning 

Efter ett antal beräkningar kunde det konstateras att det teoretiska 

lastfallet kunde ifrågasätta dammens stabilitet. Utifrån dessa beräkning-

ar kunde det även fastställas vilket upptryck dammen tillåts utsättas för 

utan att dess stabilitet ifrågasätts. (Vattenbyggnad, WSP) 

4.2 Dränage massivdamm 

I detta avsnitt har samtliga reduktionsfaktorer som redovisats i dränage 

massivdammar under teoridelen sammanställts för att underlätta 

jämförelse. 

4.2.1 Sammanställning reduktionsfaktorer 

Riktlinje: RIDAS NVE USACE 

Reduktionsfaktor:  k = 0,5 k = 0,33 k = 0,75 – 0,33 

Beskrivning: Reduktionen får 

utföras om 

hålens funktion 

kontrolleras, 

exempelvis via 

mätning av 

upptryck 

nedströms 

dränaget  

Om tester eller 

mätningar inte 

ger underlag 

för annat 

värde fastställs 

k 

Reduktionen 

ska baseras på 

mätningar där k 

som lägst får 

vara 0,33. 

Figur 13 Upptryck slag  
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5 Slutdiskussion 
5.1 Dränage massivdamm 

Undersökningen grundar sig i en specifik damm, Storfinnforsen. Trots 

att detta är en lamelldamm ansågs det relevant att inkludera reduktions-

faktorer från dränage vid massivdammar i jämförelsen. Detta eftersom 

det teoretiska lastfallet medförde en lastfördelning av upptrycket under 

lamelldammen lik den under en massivdamm, och reduktionsfaktorn k 

bör därför utgå från upptrycksreducering vid en massivdamm.  

Vid första anblicken kan NVE:s reduktionsfaktor uppfattas som relativt 

låg i jämförelse till RIDAS och USACE, och därmed ses som ett relativt 

lågt krav. Men återkopplar man till hur NVE anbefaller ett dränage-

systems utförande, kan deras krav anses relativt höga (se avsnitt 3.2.2). I 

dokumenten från USACE är det tydligt att reduceringen ska baseras på 

mätningar och reduktionsfaktorn bestämmas därefter, då upptrycket är 

platsspecifikt och ofta skiljer sig från den förutsatta normen. RIDAS 

anger att reduktionen får utföras om dränagets funktion kontrolleras 

med exempelvis mätning, dock sätts inget krav att reduktionsfaktorn 

ska baseras på uppmätt upptryck.  

 

Två exempelutföranden för dränagesystem återfanns under jämförelsen. 

RIDAS anger, precis som NVE, ett exempelutförande med håldiameter, 

centrumavstånd och håldjup. Detta är kopplat till en figur i RIDAS 

tillämpningsvägledning, som redovisar ett strömningsförhållande vid 

dränage, vilket gjorde upptäckten av detta något försvårat i jämförelse 

till NVE. Utförandet av dränagesystemen mellan RIDAS och NVE, 

m.a.p borrdjup och maximalt centrumavstånd bedöms likvärdiga (se 

avsnitt 3.1.5 och 3.2.2). Det som skiljer dessa åt är diametern på dräna-

gehålen, där NVE anbefaller minst 100 mm medan RIDAS anger 75 – 

100 mm.  
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USACE ställer högst krav gällande reduktion av upptryck i jämförelse 

till RIDAS och NVE, då de kräver att reduktionsfaktorn baseras på 

uppmätt upptryck under den befintliga dammen. Upptrycket under en 

befintlig damm kan skilja sig från vad riktlinjen anger, och enligt 

USACE är det faktiska upptrycket ofta lägre. Detta kan ses som en form 

av säkerhetsmarginal, men får ej tolkas så. Istället bör förvaltaren av 

dammen sträva efter att nyttja det faktiska upptrycket vid utvärdering 

av dammens stabilitet.  

5.2 Horisontella slag 

En av de aspekter som kontrollerades under jämförelsen var, om 

horisontella slag i bergrunden resoneras påverka dammens stabilitet. 

Samtliga riktlinjesamlingar inkluderade i undersökningen anger att 

horisontella skikt i berggrunden under en damm bör beaktas. Skjuvhåll-

fastheten i ett sådant snitt är ofta nedsatt och risken för att stjälpning 

eller glidning uppkommer ökar, då detta kan fungera som en brottan-

visning. I FERC (se avsnitt 3.5.2) förklaras det att om det anses finnas 

horisontella skikt under en lamelldamm, angrips dammen av ett upp-

tryck likt det under en massivdamm. I USBR (se avsnitt 3.5.3) förklaras 

det att lamelldammar är en typ av gravitationsdamm. Det förklaras 

även att det finns en risk för att horisontella slag med ett förhöjt upp-

tryck uppkommer under gravitationsdammar, då berggrunden upp-

ströms dammen utsätts för dragspänningar.  Dessa riktlinjer stödjer det 

teoretiska lastfallet som stabilitetsberäkningen baserades på (se avsnitt 

4.1.2). 

Dock tyder andra riktlinjer och underlag på att ett sådant lastfall inte 

bör uppkomma. Under avsnitt 3.1.4 redovisas RIDAS upptrycksfördel-

ning på en lamelldamm. Där förklaras det att portrycket i berggrunden 

under dammen antas stiga till ytan och återgå till nedströms vattentryck 

pga. sprickighet i berggrunden. Med andra ord så reduceras upptrycket 

till nedströms vattentryck direkt efter frontskivan. Samma resonemang 

återspeglas i NS Powers uttalande (se avsnitt 3.5.1). Trots dessa, anses 

det teoretiska lastfallet styrkas tillräckligt för ytterligare granskning eller 

forskning. I RIDAS återfinns inget sådant lastfall, vilket kan medföra att 

de som nyttjar riktlinjerna förbiser ett resonemang som kan ha betydelse 

för dammens stabilitet. Granskningen bör ske av sakkunniga inom 

området, för att utvärdera om det föreligger tillräcklig signifikans och 

riktighet i det antagna lastfallet för att det bör beaktas vid lamelldam-

mar. 
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5.3 Dräneringssystem 

Som tidigare förklarat brukades ett teoretiskt lastfall under stabilitetsbe-

räkningen på dammen i Storfinnforsen. Oavsett om detta teoretiska 

lastfall är korrekt eller ej, kan vissa slutsatser dras. Beräkningarna visade 

att uppkomsten av ett upptryck under ett sådant förhållande kan 

ifrågasätta dammens stabilitet, och kan utifrån detta avseende inte 

tillåtas. Antas då detta scenario överensstämma med verkligheten, krävs 

det en dammsäkerhetshöjande åtgärd, i form av ett kontrollerbart 

fungerande dränage. Under de diskussioner som fördes med de munt-

liga källorna syntes de vara överrens om en sak. Oavsett om det gäller 

en tung gravitationsdamm eller en lätt lamelldamm, bör det kontrolleras 

att en damm inte utsätts för ett högt upptryck då det kan påverka dess 

stabilitet. 

För att försäkra att ett högt upptryck inte uppstår bör en damm förses 

med ett fungerande dränage, som upprätthåller de tillämpningskrav 

som RIDAS angiver. Tar man hänsyn till USACE ska dammen förses 

med instrumentering, som avläses regelbundet för indikation om och 

vart dammen utsätts för ett förhöjt upptryck. Tillämpning av dammsä-

kerhet grundas i huvudsak på förebyggande och säkerhetshöjande 

arbeten, då ingen dammägare kan riskera ett dammbrott. De riktlinjer 

och föreskrifter som jämförts skiljer sig relativt lite gällande upptryck, 

då de ur ett översiktligt perspektiv anbefaller samma sak. Oavsett 

dammtyp, horisontella slag eller ej, ger ett fungerande dränagesystem 

en reduktion av upptrycket, vilket medför en positiv effekt på dammens 

stabilitet. 
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5.4 Dammsäkerhet internationellt 

Studien har fokuserat på en specifik last inom dammsäkerhet, upptryck 

under dammkonstruktioner. Trots denna avgränsning har undersök-

ningen medfört en övergripande insikt kring dammsäkerhet, och hur 

arbetet med detta skiljer sig mellan länder. För att upprätthålla ett 

kvalitetssäkrat och effektivt dammsäkerhetsarbete i Sverige krävs det att 

de verksamma följer de riktlinjer som föreskrivs, och att riktlinjerna 

håller hög kvalitet. I Norge och USA ansvarar myndigheter för framta-

gandet av riktlinjer inom dammsäkerhet, i både utredande och utfö-

rande syften. Relaterar man detta till Boverkets konstruktions- och 

byggregler, BKR och BBR, kan det tänkas att föreskrifterna granskas av 

två skilda parter, där den andra parten är privata byggsektorn som 

tillämpar dessa. Som nämnt har Svensk Energi, med viss anpassning, 

utgått från BKR under framtagandet av RIDAS tillämpningsvägledning 

vilket medför en liknande typ av granskning. 

Många gånger upprättas och skärps föreskrifter efter olyckor och 

incidenter. I USA har det skett åtskilliga dammbrott, vilket troligtvis 

höjt krav i lagar som behandlar dammsäkerhet, och därmed även 

föreskrifter och riktlinjer. Hur internationella föreskrifter och dammsä-

kerhetsarbetet skiljer sig till Sverige över lag är svårt att bedöma utifrån 

denna studie, dock värt att påpeka. Då denna studie fokuserar på att 

jämföra länders riktlinjer och föreskrifter som behandlar ett specifikt 

fenomen, anses den ovanstående aspekten inte ingå i undersökningens 

syfte. Denna aspekt ger snarare upphov till en diskussion som ifrågasät-

ter undersökningens validitet och reliabilitet. Skulle ytterligare forsk-

ning inom detta område utföras bör den inkludera konkreta tester i 

form av t.ex. stabilitetsberäkningar som analyseras och jämförs, för att 

främja studiens giltighet. De data som nyttjats i denna studie anses 

reliabel då de granskats av sakkunniga och möter krav i olika lagstift-

ningar, dock bör fortsatta studier hantera fler parametrar, t.ex. fler 

länder än tre, för att öka dess validitet. 
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5.5 Fortsatt forskning 

Utbildningen till byggnadsingenjör har bistått med vissa kunskaper 

kring Eurokoderna och dess tillämpning inom byggnadsbranschen. Med 

detta i åtanke kan det tänkas att en internationell utvekling av dammsä-

kerhetsföreskrifter med tillhörande dimensioneringsregler bör vara 

aktuell. Därför bör ytterligare internationell forskning kring dammsä-

kerhet vara av intresse för verksamma inom området. Studien utförd i 

detta examensarbete är av låg fördjupningsgrad där det fokuseras på ett 

specifikt fenomen, upptryck. Detta ger utrymme för forskning med 

ytterligare fördjupning, eller inom ett annat ämne inom dammsäkerhet. 
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Bilaga A: Horisontellt slag illustration 
Teoretisk illustration av horisontellt slag under lamelldamm 

 

 

Figur 14: Slag under lamelldamm 
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Bilaga B: E-postmeddelande 
Frågeställning: upptryck i horisontella slag under lamelldammar 

 

Hello 

 

My name is Simon Lingell and I’m studying for a BSc in Building 

Engineering at Mid University in Östersund, Sweden. I have recently 

started my final course, bachelor thesis, the course will go on until the 

beginning of June. I have some thoughts about the problem that is 

discussed in the literature study for the thesis. The study pays attention 

to a specific buttress dam in Sweden, and the issue at hand is pore 

pressure in horizontal cracks underneath the dam. What I seek is 

international guidelines and documents in dam safety that han-

dle uplift, which can serve as a basis for the literature review. 

 

Issue thesis 

 

(revised during the process) How does the international guidelines 

compare to Swedish guidelines, considering uplift in horizontal frac-

tures/cracks in the bedrock underneath a buttress dam (light weight 

constructions)? 

 

The background to this question lies in a study carried out on a specific 

dam. After a bedrock examination they could establish that there may 

be horizontal cracks/stratifications in the bedrock underneath the 

foundation of the dam. These types of stratifications are considered, 

from a dam safety point of view, as most important because they may 

question how the uplift pressure below the dam appears, and hence the 

current load case.  
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Clarification: 

According to Swedish guidelines there is a triangular uplift pressure 

which acts under the front plate and not under the buttress. (As long as 

the buttresses do not lie partially submerged in water downstream 

or/and if they are wider than approx. 2m).  

 

 
 

Figure 1: uplift buttress-dam 

 

If there would be horizontal joints underneath the dam and these joints 

are high enough (close enough to the surface of the bedrock), theoreti-

cally the uplift pressure would resemble a load case on a gravity dam 

(see Figure 2). The difference in the load case from a (normal) buttress-

dam to a buttress-dam with horizontal cracks underneath it, is that the 

uplift would instead be located at the cracks depth, lifting the entire 

length of the dam (in cross-section, buttress and front plate, depending 

on how long the crack is). The uplift pressure would resemble a load 

case of a gravity dam, one of the differences is that the dam's weight 

would be significantly lower, although there is an ad of weight from the 

rock mass above the crack. 

Figure 2 : theoretical uplift in a joint under a buttress-dam 
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Questions: 

 

 Have you considered similar cases in your portfo-

lio, considering light constructions? 

 

 Is this load case described in any guideline/regulation that you 

are aware of? 

 

 

Sorry for my bad english, if something is unclear, wrong or there is a 

lack of information feel free to ask or correct me! 

 

Best regards/ Simon Lingell  

 

Mid University Sweden, Östersund 

Program Name: Construction Engineering, Sustainable Building 180 hp 

email: simonlingell@hotmail.com 

school email: sili1002@student.miun.se 

phone: +46 73-8394564 

mailto:simonlingell@hotmail.com
mailto:sili1002@student.miun.se
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Bilaga C: Svar på e-postmeddelande 
Nova Scotia Power 

 

    Have you considered similar cases in your portfolio, considering light 

constructions? Response: We treat the load case as per the pressure distribu-

tion shown in your Figure 1. The reason is if there is significant uplift pres-

sure at some shallow horizontal joint in the bedrock, it will likely cause 

flexural cracking in this bedrock layer between the buttresses, and this will 

initiate leakage and act as pressure relief wells. This will relieve the uplift 

pressures to those shown in your Figure 1. Furthermore, if you assume the 

bedrock has no vertical cracks or vertical leakage through it, then the 

pressure distribution shown in your Figure 2 would be replaced with full 

headwater pressure acting over the entire base of the dam. In my experi-

ence, where there are natural horizontal joints in bedrock, there are also 

natural vertical joints in the same bedrock, which would, again, result in the 

uplift pressure distribution shown in your Figure 1. 

        Is this load case described in any guideline/regulation that you are aware 

of? Response: None that I am aware of that pertain specifically to buttress 

dams. However, Page 3-6 of the attached USACE document EM 110-2-2200 

provides some guidance for stability considerations within the bedrock 

foundation that may be of interest to you. Also, Page 4-2 of the attached 

USACE document EM 110-2-2100 provides some guidance for selecting uplift 

pressures for stability considerations. 

Regards 

Ellis 

(NS Power www) 
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Bilaga D: Svar på e-postmeddelande 
NVE Vebjörn Pedersen 

Hei Simon! 

Vedlagt følger de norske retningslinjene for betongdammer og for murdammer. 

Retningslinja for betongdammer skal revideres, blant annet fordi det er mye som er 

presentert på en uklar måte hva angår stabilitet av betongdammer i denne. Det pågår 

dessuten flere diskusjoner i Norge vedrørende stabilitet og bolteforankring av 

dammer. Per i dag har vi ikke andre retningslinjer, veiledere eller normer enn de som 

er nevnt her som beskriver oppdrift på lette damkonstruksjoner. 

Når det gjelder ditt spørsmål om opptrykk på plata under lamelldammer så vet jeg 

ikke om vi har så mye å bidra med. I Norge har vi svært få lamelldammer. De typiske 

konstruksjonene i Norge er gravitasjonsdammer, hvelvdammer og meget lette 

platedammer. Sistenevnte damtype har så slank tetningsplate at det i utgangspunktet 

er antatt at sprekker/riss under plata ikke vil gi økt opptrykk. På disse regner vi kun 

trekantfordelt opptrykksdiagram med mindre det er avdekket helt spesielle forhold 

ved dammen. Du kan lese litt om dette i kapittel 2 i Retningslinjer for betongdammer. 

Et annet forhold er at vi i Norge har meget god berggrunn. De aller fleste 

betongdammer er derfor fundamentert på gode fjellfundamenter. Jeg tror også det er 

tradisjon i Norge å heller bruke ressurser på injisering og bearbeiding av fundamentet 

slik at det blir tettest mulig fremfor å etablere drenasjesystemer og å instrumentere 

dammene med poretrykksmålere. 

Dersom du har flere spørsmål, så ta gjerne kontakt igjen. Lykke til med 

aksamensarbeidet. 

  

Vebjørn Pedersen 

senioringeniør (damsikkerhet) 

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) 

Telefon: 09575 eller direkte: 22959624 mobil: 90544229 

E-post: nve@nve.no eller direkte: vep@nve.no  

Web: www.nve.no 

(Pedersen, NVE) 

mailto:nve@nve.no
mailto:roan@nve.no
http://www.nve.no/
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Bilaga E: Storfinnforsen 
Ritningar och bilder Storfinnforsen 

 

(Vattenbyggnad, WSP)  
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(Vattenbyggnad, WSP)  
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Flygfoto (E.ON www) 

 

 

 
Fåra (Vattenbyggnad, WSP) 
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Fåra  

 

 

 
Monoliter  
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Inspektionsgång 

 

 

 
Inspektionsgång monolitfack 

 


