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Sammanfattning 
Inre erosion uppstår om finkorniga partiklar tillåts förflyttas av läckageflöde i 
ett material och det är en av de största orsakerna till dammbrott hos 
fyllningsdammar. Fyllningsdammar utgörs normalt av flera zoner, vardera 
med ett syfte: tätkärnan för vattentäthet, filtret som skyddar mot inre erosion 
och stödfyllningen som ger stabilitet mot laster. En bristande funktion hos 
någon zon påverkar dammens funktion negativt och ett bristande filter gör 
alltså att tätkärnan ej är skyddad mot inre erosion. Två fyllningsdammar 
studeras, bägge i Sverige och med tätkärna av morän, men med olika 
drifterfarenheter; den ena med sjunkhål på grund av inre erosion och den 
andra utan anmärkningar. Med hjälp av en utvärderingsmetod (”unified-plot”) 
görs en jämförande studie av känslighet för inre erosion. Trots att utformning 
och sammansättning är relativt likartade visas häri en möjlig förklaring till 
varför dammarna ändå har betett sig olika driftmässigt vad gäller inre erosion.       
 
Abstract 
Internal erosion occurs when fine-grained particles are allowed to erode in a 
material by the action of seepage, and it is one of the major causes for the 
failure of embankment dams. Embankment dams are normally composed of 
zones, each with a purpose: the imperviousness of the core, the erosion-
control and structure-stability provided by the filter and the support fill, 
respectively. A poorly functioning zone will adversely affect the performance 
of a dam, and the filter, if inadequate, is thus unable to protect against internal 
erosion of the core. Two existing embankment dams are studied herein, both 
are located in Sweden and with cores composed of glacial till against granular 
filter, but their performance records are different; one has suffered a sinkhole-
event due to internal erosion, the other has operated without signs of distress. 
A comparative assessment is performed by using the “unified-plot approach”, 
a screening tool for internal erosion susceptibility, and although relatively 
similar in design and composition the assessment reveals a possible 
explanation as to why there are differences in performance of these dams in 
terms of internal erosion.  
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1 INLEDNING 
Vanligtvis är en fyllningsdamm uppbyggd av flera zoner, t.ex. en tätkärna, 
filter och övergångslager samt stödfyllning (Ridas, 2012). Varje zon har en 
specifik uppgift som måste upprätthållas för en välfungerande fyllningsdamm; 
tätkärnan tillhandahåller den vattentätande funktionen, filtret skyddar 
tätkärnan (mot inre erosion) och stödfyllningen ger stabilitet åt 
konstruktionen. Magasinet upprätthålls alltså av tätkärnan och trots att den är 
praktiskt taget ogenomsläpplig, förekommer ett visst genomflöde som vid 
ogynnsamma förhållanden kan utvecklas till ett kritiskt läckage. Läckage kan 
orsaka att jordpartiklar förflyttas inom en zon eller till intilliggande zon och 
på så vis initiera inre erosion i en fyllningsdamm. Statistiskt sett utgör inre 
erosion en av de största orsakerna till dammbrott för fyllningsdammar 
(ICOLD, 2013).   
 
I litteraturen finns flera tillvägagångssätt för att utvärdera inre erosion 
(ICOLD, 2013). Dessa metoder är i allmänhet empiriska, baserade på 
laborationsförsök, och ofta med knapphändig jämförelse med verkliga 
förhållanden, t.ex. vid utvärdering av befintliga dammar (Rönnqvist et al., 
2014). I Rönnqvist et al., (2014) studerades tillämpbarheten hos ett antal 
utvärderingsmetoder på ett urval av 80 fyllningsdammar varav 23 rapporterats 
ha utvecklat någon slags inre erosion. Fyllningsdammarna är alla dammar 
med tätkärna av morän mot ett sandigt och grusigt filter, dvs. typiska 
förhållanden för Svenska fyllningsdammar. Metoderna som undersöktes var 
den av Kenney och Lau (1985, 1986), utvecklingen av denna av Li och 
Fannin (2008), samt den av Burenkova (1993) och utvecklingen av denna av 
Wan och Fell (2004). Den jämförande studien visade att det fanns fördelar att 
kombinera metoder när man utvärderar inre erosion och ett samband 
upptäcktes mellan filtrets inre stabilitet och filtrets grovhet som kombinerat 
utgör grund i en ny utvärderingsmetod (”unified-plot approach”) (Rönnqvist 
et al., 2014). I Rönnqvist och Viklander (2015) detaljeras och utvecklas denna 
utvärderingsmetod närmare.  
 
Häri görs två fallstudier och en jämförande utvärdering av inre erosion. 
Fyllningsdammarna som analyseras kallas ”damm J” och ”damm 57”, bägge 
lokaliserade i norra Sverige. Den nya utvärderingsmetoden tillämpas 
(”unified-plot approach”) och studien visar att trots relativ likartad utformning 
finns skillnader som kan förklara varför dammarna ändå betett sig olika 
driftmässigt vad gäller inre erosion. Beteckningarna ”J” och ”57” härrör från 
Rönnqvist och Viklander (2015) där dammarna ingår anonymt i en population 
av 80 dammar. 
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2 INRE EROSIONSPROCESSER OCH 
UTVÄRDERINGSMETOD  

2.1 Inre erosionsprocessen 
Inre erosion kan uppstå till följd av initieringsmekanismerna: i) erosion längs 
koncentrerad läcka, ii) bakåtskridande erosion, iii) kontakterosion mellan 
lager, iv) suffusion inuti ett material (ICOLD, 2013). Figur 1 visar 
schematiskt var dessa kan förekomma i en typisk fyllningsdamm. Suffusion, 
som kan uppstå i ett jordmaterial som är inre instabilt, innebär att löst 
förekommande finmaterial mellan lastbärande större korn spolas ur och 
skapar då inre erosion inom ett material, medan bakåtskridande erosion 
uppstår i gränsytan mellan två zoner som sedan utvecklas successivt mot 
vattenkällan bakåt.  
 
Filter och övergånslager tillhandahåller det viktigaste försvaret mot inre 
erosion (Ripley, 1986). En eventuell fortsättning av inre erosion beror alltså 
på filtrets funktion, och ett välfungerande filter hindrar en fortsättning av en 
initierad inre erosion, medan det bristande filtret tillåter en fortsättning 
(förutsatt att de hydrauliska förhållanden upprätthålls, dvs. att en kritisk 
gradient överskrids som skapar ett erosivt läckage). För ett fullgott skydd för 
tätkärnan så rekommenderade Ripley (1984, 1986) en tre-zonsövergång till 
stödfyllningen, dvs. ett kritiskt filter och sedan två övergångslager med syfte 
att skapa en gradvis övergång i kornstorlekar mellan den finkorniga tätkärnan 
och det grova stödfyllningsmaterialet.      
 

 
Figur 1 Potentiella inre erosionsprocesser i en fyllningsdamm. 
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2.2 Databas av dammar med tätkärna av morän    
I Rönnqvist (2010) presenteras en databas med information om tätkärna, filter 
samt drifterfarenheter som omfattar ett relativt stort antal dammar. I 
Rönnqvist et al, (2014) analyseras 80 av dessa fyllningsdammar, dessas höjd 
varierar mellan 10 m och 125 m i höjd och med idrifttagning mellan 1941 och 
1993. Dammarna finns i Sverige (64 st.), Norge (4 st.), Kanada (4 st.), USA 
(3 st.), Finland (2 st.), Australien (2 st.) och Nya Zeeland (1 st.) och samtliga 
har ett tätkärnematerial av morän (en glacial avsättning) som är icke-plastisk 
(eller i enstaka fall låg-plastisk). 23 av dessa dammar har identifierats som att 
ha haft en ”trolig förekomst av inre erosion” (eng. ”dams with probable 
occurrence of internal erosion”) eftersom drifterfarenhet och mätdata 
indikerat på en eller flera inre erosionsincidenter sedan idrifttagande. Sådana 
incidenter kan t.ex. vara sjunkhål, förhöjda läckage och grumliga läckage.  
 
Resterande dammar, 57 st., har alltså inte påvisat svagheter eller så går det 
inte att med säkerhet koppla observationer till inre erosion, dessa är alltså 
dammar ”utan tecken på inre erosion” (eng. ”dams with no indications to-date 
of internal erosion”).   

2.3 Utvärderingsmetoden ”unified-plot approach”    
I Rönnqvist et al. (2014), där olika utvärderingsmetoder undersöktes, 
upptäcktes att tillvägagångssättet som ges av Kenney och Lau (1985, 1986) 
var jämförelsevis bättre i att identifiera dammar med ”trolig förekomst av inre 
erosion”. Deras metod går ut på att bedöma potential för inre instabilitet i ett 
jordmaterial genom att analysera lutningen på en kornkurva över dess fina 
del. I ett inre instabilt material är dels den finkorniga delen av materialet 
finare än poröppningarna i den grovkorniga delen och dels är porvolymen 
ofylld i den grova delen till den grad att finmaterial ligger löst och 
grovkornigt material ligger fastlåst och utgör kornskelettet. Vid tillämpning 
av Kenney och Lau (1985, 1986) fås en s.k. H:F-kurva (som ger sambandet 
mellan kornstorlek d och 4d) som indikerar huruvida det potentiellt finns löst 
finmaterial i kornfördelningen och från denna fås stabilitetsindexet H/Fmin 
(vilket är det minsta värdet erhållet över H:F-spannet och därmed det 
potentiellt svagaste snittet i kornfördelningen ur inre stabilitetshänseende).  
 
Vidare upptäcktes i Rönnqvist et al. (2014) att filtrets grovhet (i.e., filtrets 
kornstorlek vid D15) har en inverkan, vilket var förväntat eftersom D15 utgör 
en avgörande kornstorlek i filterdesign och dess funktion (Ridas, 2012). I 
förlängningen upptäcktes att metoden av Foster och Fell (2001), som ger 
möjlighet till att analysera just filterfunktion, även den korrelerade väl med 
karakteristika tillhörande dammar med ”trolig förekomst av inre erosion”. 
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Beroende på filtrets förmåga att hindra en initierad inre erosion så föreslår 
Foster och Fell (2001) tre empiriska gränser för filterfunktion, nämligen att 
förloppet hindras av filtret: i) med Ingen Erosion (NE, ”No Erosion”), ii) med 
Stor Erosion (EE, ”Excessive Erosion”, eller iii) med Fortgående Erosion 
(CE, ”Continuing Erosion”). Spannet mellan ingen erosion och stor erosion 
kallas ofta Viss Erosion (”Some Erosion”).   
 
Utvärderingsmetoden (”unified-plot approach”) togs fram genom att ta del av 
samtliga gällande siktkurvor för en damms filtermaterial och från dessa kunde 
den känsligaste kornkurvan identifieras med avseende på stabilitetsindex (i.e., 
H/Fmin) och kornstorlek (i.e., D15) vilket möjliggjorde att reducera geodatat till 
ett datavärde per damm. Kombinationen av stabilitetsindexet H/Fmin (som kan 
tas fram med Kenney och Lau, 1985, 1986) och filtrets funktion och grovhet 
(genom att använda gränserna som ges av Foster och Fell, 2001) ges ökad 
möjlighet att identifiera dammar med ”trolig förekomst av inre erosion” vilket 
underbygger utvärderingsmetoden (unified-plot approach”) och dess 
möjlighet att användas som ett analysverktyg för bedömning av inre erosion 
(Figur 2). I det följande kommer Damm J och damm 57 att undersökas med 
utvärderingsmetoden. Dessa dammar är synliggjorda i figur 2. Beteckningarna 
härrör från Rönnqvist och Viklander (2015) där dammarna ingår anonymt i en 
population av 80 dammar.     
 

 
Figur 2 Utvärderingsmetod (”unified plot approach”) som kombinerar 
filtrets inre stabilitet med dess grovhet (Rönnqvist et al., 2014; Rönnqvist och 
Viklander, 2015). 
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Figur 3 Damm J: planritning (övre) och tvärsektion av Anslutningsdammen 
(nedre).  
 

3 FALLSTUDIER – UTFORMNING OCH FUNKTION 

3.1 Damm J 
Damm J är placerad i Ljusnan och idrifttogs 1972. Fyllningsdammarna utgörs 
av den ca 40 m höga Huvuddammen med längd ca 1200 m och 
Anslutningsdammen som är ca 600 m lång och 15 m som högst (figur 3). Det 
är på Anslutningsdammen som sjunkhålet uppträdde som kommer diskuteras i 
detalj i det följande. Tätkärnan är placerad på berggrund via ett tätdike och 
stödfyllningen grundlades på naturlig mark av morän (figur 3). Berggrunden, 
under tätkärnan, blev djupinjekterad i minst en rad med kompletterande 
ytinjektering där nödvändigt.  
 
Tätkärnan är uppbyggd av morän som enligt specifikationerna ska ha 
maximum 85 % < 2 mm och 15 till 50 % < 0.075 mm (finjordshalt) sett på 
material < 64 mm (figur 4). Materialet sorterades på plats med gallerskopa 
och bladades ut från tippade högar. Optimal vattenkvot låg på 7 % och 
uppnådda packningsgrader höll i medeltal 94 % av tung laboratoriepackning 
(modifierad Proctor), men packningsgrader ner till 88 % förekom.     
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Figur 4 Damm J: Kornfördelning för tätkärna och filter.  
 
Mot berggrunden lades kontaktmorän (största stenstorlek, Dmax, < 64 mm) 
som packades med handhållna vibroplattor. Övrig morän (Dmax < 250 mm) 
packades initialt i 400 mm pallar med sex överkörningar av 9.0 tons 
vibrovältar, med sedermera ökades pallhöjden till 750 mm och Dmax till 400 
mm fast med åtta överkörningar. Nedströmsfiltret (figur 3) utgörs av sand och 
grus som enligt specifikationerna skulle hålla ett Dmax < 50 mm och maximum 
10 % < 0.25 mm och 30 % < 4 mm < 70 % (figur 4). Rapporter från 
byggtiden anger att materialet tenderade att separera vid utläggning. 
Utläggning, placering och packning utfördes i likhet med tätkärnans material.   

3.1.1 Drifterfarenheter för damm J 
En kraterliknande sättning i krönets uppströmskant upptäcktes i 
Anslutningsdammen år 1990 (se läge i plan på figur 3), 18 år efter 
idrifttagandet (Eurenius och Sjödin, 1991). Området mätte ca 0.4 x 0.5 m på 
ytan men närmare kontroll visade att det var en hålighet som sträckte sig ca 
1.6 m ner i dammkroppen i linje med uppströmskanten av tätkärnan. Det 
bedömdes att håligheten sannolikt var ett sjunkhål som uppstått pga. inre 
erosion. En första fas av undersökningar vidtogs då krönet avschaktades och 
sondering indikerade på att tätkärnan var lös lokalt med litet motstånd och 
nyinstallerade grundvattenståndsrör visade högre portrycksnivåer än 
förväntade teoretiska beräkningar. 1991 företogs en andra fas av 
undersökningar som omfattande en total blottläggning av tätkärnan och filtret 
på en sträcka av 60 m. Dammkroppen schaktades ner i 1 m intervaller och 
schaktnivån nådde som lägst 13 m under krönet (figur 5). Schakten 
dokumenterades och observationerna sammanställs i figur 5.      
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Figur 5 Damm J: observationer av skador pga. inre erosion.  
 
Flera tecken på att inre erosion förekommit noterades (figur 5), de mest 
noterbara är själva sjunkhålet på ytan, håligheter i tätkärnan och en 
genomläckning tvärs kärnan (figur 6). Utöver det fanns tecken på en 
fortsättningsfas av inre erosion då även filtermaterialet ställvis var urspolat.   
 
1991 drogs slutsatsen att sjunkhålet troligen orsakats av dels hydraulisk 
uppspräckning av tätkärnan (pga. att den nedre delen av tätkärnan genomgått 
vattendränkningssättning och den övre bildat valv så att svaghetszoner 
skapats tvärs kärnan) och dels bakåtskridande erosion (Eurenius och Sjödin, 
1991). Dammsträckan byggdes om 1991 och försågs då med ett förbättrat 
dränage samt kompletterande instrumentering, mätrutiner och övervakning.   
 

   
Figur 6 Observationer av skador pga. av inre erosion. Genomläckning av 
tätkärnan (vänster) och hålighet i tätkärnan (höger).  
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Figur 7 Damm 57: planritning (vänster) och tvärsektion (höger).  

3.2 Damm 57 
Damm 57 är placerad i Piteälven och färdigställdes 1992. Fyllningsdammen 
är drygt 15 m hög och 70 m lång och ansluter till utskovsdammen av betong 
via en vertikal stålspont (figur 7). Fyllningsdammen är närmast 
betongdammen grundlagd på berggrund som injekterats i dubbla rader och 
betongavjämnats. Mot stranden övergår grundläggningen till naturlig mark av 
morän.   
 
Tätkärnan är uppbyggd av en grusig siltig sandmorän som enligt rapporter 
från byggtiden håller ca 25 till 35 % < 0.075 mm (finjordshalt) (figur 8) och 
material > 16 mm utgör ca 20 %. Det är oklart från byggdokumentationen hur 
hantering, bearbetning och packning av moränen praktiskt gått till, men 
byggfoto vittnar om att kontaktmorän lagts ut mot den betongavjämnade 
berggrunden och sedan packats med lättare packutrustning (vibroplatta). 
Övrig morän packades på sedvanligt vis med vibrovältar.  
 

 
Figur 8 Damm 57: kornfördelning för tätkärna och filter.  
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Figur 9 Damm 57: mätplan med portrycksgivare 1 till 3. Planläge (vänster) 
och läge i längdsektion (indraget). 
 
Optimal vattenkvot låg på 7 till 8 % och packning gjordes på den blöta sidan 
om optimal. Uppnådd packningsgrad var i allmänhet mycket hög (97 till 100 
%). Nedströmsfiltret (figur 8) utgörs av sand och grus med material > 16 mm 
ca 20 till 50 %. Specifikation om största stenstorlek (Dmax) är okänd men 
byggfoto vittnar om ca 50 till 80 mm. 
 

 
Figur 10 Damm 57: mätresultat från portrycksgivare och mätöverfall. 
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3.2.1 Driferfarenheter för damm 57 
Det finns inget anmärkningsvärt i drifterfarenheterna som skulle indikera på 
att inre erosion förekommit eller skulle pågå. Av intresse är att tre 
automatiska givare finns installerade i tätkärnan som bl.a. mäter 
porvattentryck (figur 9). Noterbart är att samtliga mätpunkter (pkt 1 till 3) 
visar på en viss ökande trend sedan mätstart (figur 10), vidare framgår av 
närmare analys att mätpunkt 2 och 3 samvarierar och mätpunkt 3 ger något 
avvikande resultat (vilket kan förklaras av att mätpunkt 1 ligger innanför 
spontanslutningen samt närmare magasinet, se figur 9). Å andra sidan visar 
mätt läckageflöde på en avtagande trend (figur 10) av klart och rent vatten 
utan tecken på grumling. Sammantaget indikerar dessa observationer i mindre 
mån på materialomlagring pga. inre erosion, utan snarare på att den 
dränerande funktionen hos dammen gradvis minskat under årens lopp t.ex. 
pga. försämrad funktion hos dränagerör.  

4 UTVÄRDERING AV INRE EROSION 
Kornfördelningarna för tätkärna och filter tillhörande damm J och damm 57 
visas i figur 4 och figur 8; 43 siktkurvor utgör underlaget för filtret i damm J 
och 16 siktkurvor för damm 57. Tätjorden för bägge dammarna utgörs av 
morän med finjordshalt 20 till 45 % (damm J) och 25 till 35 % (damm 57) sett 
på material < 60 mm. Lerhalten (< 0.002 mm) är i allmänhet låg. 
Nedströmsfiltret utgörs av sand och grus och för damm J är 0.3  D15  3.5 
mm med Dmax ca 60 mm och för damm 57 är 0.5  D15  0.9 mm med Dmax ca 
50 till 80 mm; fördelningen för D15-värdet visas i figur 11 vilket visar att för 
Damm J är spridningen stor kring medelvärdet 1.23 mm medan för damm 57 
är den koncentrerad kring medelvärdet 0.64 mm. 
 

 
Figur 11 Damm J och damm 57: histogram av filtrets D15 (grovhet).  
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Figur 12 Damm J jämfört med damm 57: stabilitetsindex H/Fmin överlagt på 
Rönnqvist et al. (2014) data. 
 
Genom att tillämpa metoden av Kenney och Lau (1985, 1986) kan 
stabilitetsindexen H/Fmin tas fram för vardera siktkurva (figur 12), dvs det 
minsta värdet på förhållandet mellan H (passerande viktmängd mellan d och 
4d) och F (passerande viktmängd vid d) inom utvärderingsintervallet 0 < F  
20 %. Ett material bedöms som stabilt om H/Fmin  1. Av figur 12 framgår att 
för damm J är 16 av 43 siktkurvor (37 %) potentiellt instabila med H/Fmin = 
0.43 och motsvarande för damm 57 är 1 av 16 siktkurvor (6 %) och 0.75. 
Samtliga punktvärden för damm J och damm 57 är i figur 12 överlagt på 
resultatet från Rönnqvist et al. (2014) där det svagaste punktvärdet redovisats 
för de ingående dammarna. På så vis kan jämförelse göras med dammar som 
utvecklat inre erosion.  
 
Genom att tillämpa utvärderingsmetoden (”unified-plot approach”) 
(Rönnqvist et al., 2014; Rönnqvist och Viklander, 2015) fås en spridning för 
damm J och damm 57 enligt figur 13. Överlag är filtret inre stabilt för damm 
57 medan det i flera fall är potentiellt instabilt för damm J, utöver det framgår 
att filtret till damm 57 i sin helhet hamnar inom området för ”Ingen erosion” 
medan damm J har en betydande del inom ”Viss erosion”. Enligt Foster och 
Fell (2001), som grundade konceptet med erosionsgränser, så innebär ”Viss 
erosion” att det är lika troligt att ett filter tätar med viss erosion som med stor 
erosion i händelse av en koncentrerad läcka. Omvänt så innebär det att det är 
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osannolikt att filtret inte skulle täta alls och mycket osannolikt att den skulle 
tillåta fortgående erosion eftersom filtret till damm J klarar gränsen för ”Stor 
erosion” och ”Fortgående erosion” (figur 13).     
 
Utvärderingen, med hjälp av unified-plot, visar då alltså på en noterbar 
skillnad mellan filtersammansättningen till damm J och damm 57: damm J 
har filterkurvor som hamnar där dammar som utvecklat inre erosion typiskt 
hamnar, medan damm 57 hamnar vid dammar utan tecken på inre erosion 
(figur 13). Dock förklaras inte varför damm J i praktiken utvecklat inre 
erosion i ett fortgående förlopp (som mynnat i sjunkhål och håligheter i 
tätkärnan) trots att filtret hamnar inom området för ”Viss erosion” (för vilken 
fortgående erosion teoretiskt vore mycket osannolikt). Men tas det i beaktan 
att filtret till stor del är potentiellt inre instabilt (som kan innebära att det är än 
grövre än vad redovisade siktkurvor från byggtiden vittnar om) och att det kan 
ha funnits inbyggda svagheter till följd av valvbildning, packningssvårigheter 
(pga. pallhöjd och stenstorlek i moränen) och separationsproblem med filtret, 
så kan det förklara varför inre erosionsförloppet faktiskt kunde fortgå.  
  

 
Figur 13 Damm J jämfört med damm 57: tillämpning av utvärderingsmetoden 
”unified plot approach” överlagt på Rönnqvist et al. (2014) data. 
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Eurenius och Sjödin (1991) drog slutsatsen att sjunkhålet i damm J utvecklats 
till följd av sättning, valvbildning och hydraulisk uppspräckning av tätkärnan 
och ett otillräckligt nedströmsfilter. Idealiserat består då händelsekedjan för 
inre erosionförloppet av koncentrerat läckage och bakåtskridande erosion. 
Föreliggande utredning visar för övrigt att suffusion också kan ha varit 
inblandat. Sammantaget alltså en samverkan av mekanismer som då lett till ett 
kritiskt läckage och sjunkhål. Det underbygger behovet av en 
utvärderingsmetod som beaktar flera inre erosionsmekanismer i samverkan.        

5 SLUTORD 
Två fyllningsdammar har studerats, damm J och damm 57. Dessa är i stort 
sett likartad i utformning men drifterfarenheter är olika; den ena har utvecklat 
sjunkhål på grund av inre erosion och den andra har fungerat utan 
anmärkningar. Med hjälp av utvärderingsmetoden ”unified-plot”, som 
kombinerar aspekter av en damms filter med verkliga drifterfarenheter hos 
dammar, har en jämförande utvärdering gjorts av känslighet för inre erosion. 
Metoden tillhandahåller möjligheten att jämföra med egenskaper hos dammar 
som utvecklat inre erosion, och utvärderingen visar att damm J har 
filterkurvor som hamnar där dammar som utvecklat inre erosion typiskt 
hamnar, medan damm 57 har karakteristika typiskt för dammar utan tecken på 
inre erosion. Resultatet överensstämmer med dammarnas drifterfarenheter, 
och ger en möjlig förklaring till varför dammarna betett sig olika driftmässigt 
vad gäller inre erosion. 

6 TACKSÄGELSE 
Den forskning som presenteras har bedrivits inom ”Svenskt 
VattenkraftCentrum – SVC”. SVC har etablerats av Energimyndigheten, 
Elforsk och Svenska Kraftnät tillsammans med Luleå tekniska universitet, 
Kungliga Tekniska Högskolan, Chalmers tekniska högskola och Uppsala 
universitet. www.svc.nu.   
 
Stort tack till Vattenregleringsföretagen och Skellefteå Kraft för tillåtelse att 
genomföra fallstudier på deras fyllningsdammar. 
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