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 I

Förord  
Som en avslutning på Civilingenjörsutbildningen skall ett examensarbete utföras och en 
rapport skrivas. Detta arbete skall omfatta 20 veckors arbete, alltså 30 högskolepoäng, och det 
skall vara ett fördjupningsarbete i valfritt ämne. Jag, Katarina Sandahl från Luleå tekniska 
universitet har fördjupat mig inom dammsäkerhet vid Grytfors kraftverksdammar och vad 
som kan hända vid en högflödessituation eller vid ett dammbrott i huvuddammen. Min 
förhoppning är att detta arbete skall vara till hjälp för Skellefteå kraft då de planerar för 
säkerheten vid anläggningen. 
 
Till att börja med var vi två som skulle skriva arbetet om dammsäkerheten vid 
Grytforsdammen och en Beredskapsplan skulle utformas, men arbetet har delats till två 
separata arbeten med olika inriktning. Mycket har hunnit hända under tiden arbetet har 
förflutit. Tre veckor in i arbetet förlorade jag hastigt min pappa i en trafikolycka, han var den 
som har drivit på mig att utbilda mig till något som skulle generera ett bra arbete. Själv var 
han utbildad jägmästare och hade vid sin bortgång en chefsbefattning vid SCA. Sen blev jag 
gravid och i september 2008 föddes en liten gosse. Det har med andra ord varit en händelserik 
och tung period som har passerat.  
 
Jag vill tacka min handledare Martin Johansson vid Skellefteå kraft och min examinator Hans 
Mattsson vid Luleå tekniska universitet för all hjälp med arbetet. Jag vill särskilt tacka Lars 
Wikström som varit till stor hjälpt som bollplank och som hjälpt mig till nya tankebanor när 
jag kört fast, tack! Jag riktar också ett stort tack till familj och vänner som hjälpt till och 
stöttat mig.  
 
Luleå, juni 2009 
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Sammanfattning 
Grytfors dammanläggning har under hela sin brukstid uppvisat olika tecken på instabilitet och 
förändringar i vissa sektioner av dammkroppen. Det finns även tveksamheter i hur vissa delar 
av konstruktionen är utförd.   
 
Förstärkningsåtgärder utfördes 2005 för att anpassa anläggningen för högre flöden och ökade 
dammsäkerhetskrav. Vid förundersökningen och under förstärkningsarbetet 
uppmärksammades tveksamheter och eventuella brister, vissa av dessa åtgärdades medan 
andra fick bero.  
 
Två olika frågeställningar är bearbetade. Den första behandlar frågan om två stycken 
spärrdammar ska byggas uppströms damm 3. Spärrdammar i dessa två positioner skulle enligt 
RIDAS klassas som klass 2 dammar och är därför inte är nödvändiga att bygga enligt 
flödeskommittén. Efter konsekvensbedömning med avseende på terräng och nedanförliggande 
anläggningar har slutsats dragits att spärrdammar i dessa dammlägen inte skulle göra en 
avgörande skillnad.  
 
Den andra frågan är hur ett sjunkhål ner till dämningsgräns i huvuddammen skulle hanteras. 
Detta är en hypotes med ett antal åtgärdsidéer framlagda. Målet för åtgärden är att återställa 
funktionen för dammkonstruktionen. Här har även konsekvensen av ett dammbrott i Grytfors 
huvuddamm behandlats vad gäller nedanförliggande anläggningar längs älven. 
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Abstract 
The Grytfors dam-construction has during the whole time in use showed different signs of 
instability and changes in a given area of the construction. There are also uncertainties about 
how some parts of the construction have been built. 
 
Reinforcements were performed during the year 2005 to adjust the construction to a greater 
torrent of water and to meet the increased requirements of dam safety. During the preliminary 
investigation and the reinforcement work doubtful parts and possible lacks were noticed, 
some of them were taken care of at once while other were left as they were. 
. 
Two different issues are revised. The first treat whether two barrier dams should be built 
upstream of dam 3 or not. In those positions would dams according to RIDAS be classified as 
class 2 dams, and are therefore not necessary to build according to the torrent-committee. 
After a consequence-estimate based on the surroundings and the constructions downstream, 
conclusions have been made that building two new barrier dams in the suggested positions 
would not be of a vital importance.  
 
The second question is how a possible sinkhole down to the down-border in the main dam 
should be handled. This is a hypothesis with a number of ideas presented. The purpose of the 
package of measures is to restore the function of the construction. Here is also the 
consequence of a failure in Grytfors main dam discussed concerning constructions down 
stream. 
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1. Inledning 
Sedan driftstart år 1968 har Grytforsdammen flera gånger visat tecken på att inte vara riktigt 
så stabil som önskas. Vid besiktningar har flertalet anmärkningar uppkommit, vilket i sig inte 
är ovanligt, men typen av anmärkningar så som sjunkhål och sprickbildningar är tydliga 
indikationer på svagheter. Dammen byggdes av Vattenfall men har under 90-talet bytt ägare. 
För att uppfylla nya säkerhetsnivåer och uppnå önskad stabilitet och säkerhet genomfördes  år 
2005 en ordentlig rustning av dammen. Trots det finns det kvarstående problem och 
obesvarade frågeställningar vad gäller dammen och dess funktion vid olika förhållanden. 
 
Denna rapport berör dammanläggningens utförande och skick. Fördjupning görs på ett par 
utvalda punkter vad gäller dammsäkerhet, konsekvenser och åtgärder. 
 

1.1. Bakgrund 
Det är förhållandevis ovanligt att en damm går i brott, men om det händer kan 
konsekvenserna bli katastrofala. Därför är det viktigt att minimera risken för att något sådant 
ska hända, alltså öka dammsäkerheten och minimera konsekvenserna om det ändå sker.  Med 
dammsäkerhet menas att flödet från magasinet ska vara kontrollerbart. Om vattenmassorna 
från ett uppdämt magasin skulle flöda fritt skulle mycket stora skador kunna uppstå båda vad 
gäller miljö, människor och samhällsekonomiska värden. Med anledning av konsekvenserna 
skall riskanalys göras för anläggningar i konsekvensklass 1 och 2 enligt Barsch (1997) 
(räddningstjänstlagen § 43). 
 

1.2. Syfte 
Syftet med detta examensarbete är att ge en allmän kännedom om dammar, kort genomgång 
av Grytfors dammanläggning med dess svagheter samt en fördjupning på två utvalda 
frågeställningar gällande Grytforsdammen som förhoppningsvis ska vara till hjälp för 
Skelleftekrafts dammsäkerhetsarbete.  

1.2.1. Frågeställningar 
Fokus ligger på dammsäkerhet och två frågeställningar. Den första frågan är huruvida två 
spärrdammar uppströms damm 3 ska uppföras. Vilka konsekvenser en eventuell 
överströmning i dessa dammlägen skulle ge. Den andra frågan är hur en svaghet i 
huvuddammen, som skulle kunna riskera att leda till brott, skulle hanteras. Hypotesen är ett 
sjunkhål som sträcker sig ner under dämningsgräns (DG). 
 

1.3. Metod 
I det här arbetet har först en omfattande litteraturstudie gjorts, sedan har Grytfors 
dammanläggning presenterats och problematik runt anläggningen har granskats. Från detta 
har två frågeställningar vuxit fram och behandlats. 
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Genom litteraturstudien och att ingående studera dokument från dammanläggningen samt 
genom kontakt med kunniga personer inom området som svarar på frågor, har slutsatser 
dragits. Hur arbetet är upplagt visas i figur 1. För frågan om dammar ska byggas vid 
dammläge 4 och 5 har argument mot byggnation övervägt då konsekvenserna av att inte 
bygga är små eller obefintliga. Den andra frågan, hur en händelse som riskerar att dammen 
går i brott skall hanteras, har ett antal förslag på åtgärder gjorts.  

  
 
Figur 1: Grafisk presentation av hur kapitlen i rapporten hänger ihop. 
 

1.4. Avgränsning 
Det här arbetet är begränsat till fyllningsdammarna vid Grytfors kraftstation och vilka 
konsekvenser som skulle kunna komma av höga flöden och brott i dammen. Det är inte 
behandlat hur höga flöden skulle påverka resterande del av dammkonstruktionen såsom 
betong, intag och utskovsluckor. Arbetet behandlar inte heller några former av kostnader för 
åtgärder. 
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2. Dammars uppbyggnad 
Dammar kan användas till många ändamål. I trädgårdar för dekoration eller i vattendrag för 
att fördämma vatten är det vanligaste. Gemensamt för alla dammar är att det är en fördämning 
som byggts av människor. Fördämningar i vattendrag skapar ett vattenmagasin eller en 
konstgjord sjö, dessa möjliggör elproduktion via vattenkraft. 
 

2.1. Allmänt 
Det finns många olika typer och utformningar av dammar. De kan byggas i betong eller av 
sand och sten och de senare kallas då fyllningsdammar. I detta arbete behandlas 
fyllningsdammar som i sin tur kan indelas i jord- och stenfyllningsdammar. Dessa kan i sin 
tur utformas på olika sätt vilket kommer att behandlas vidare i kapitel 3.  
 

2.2. Historia 
Dammbyggnad är ett gammalt begrepp. Från början var det främst jordfyllningsdammar som 
byggdes, men med tiden har fler material och konstruktionssätt använts. Det var i början av 
1900-talet geotekniken slog igenom och metoder utvecklades för att höja säkerheten på 
dammarna. Från början var det säkerheten under själva byggandet av nya dammar som stod i 
fokus. Under 50-, 60- och 70-talet expanderade vattenkraften kraftigt och när nyproduktionen 
minskade övergick fokus till dammsäkerheten vid drift.  
 

2.3. Olika typer av dammar 
Beroende på ändamål finns det flera olika metoder och konstruktioner att välja mellan vid 
dammbyggnation. Grovt sett kan de delas in i betongdammar och fyllningsdammar. Fokus för 
detta arbete är stora fyllningsdammar. För att kategoriseras som stor ska enligt Fell et al. 
(2005) dammen vara minst 15 m i krönhöjd eller ha en krönlängd på minst 500 m, eller så ska 
magasinet rymma >1 000 000 m³ eller ha en tömningshastighet >2000 m³/s. Dammar av 
ovanlig konstruktion kan också kallas stor. Idag finns det i Sverige, enligt Bartsch (1997), 143 
stora dammar med minst 15 m i krönhöjd1. 

2.3.1. Homogena fyllningsdammar 
Vid byggnation av en homogen damm används en stor mängd lågpermeabelt material, se figur 
2. De första dammarna som byggdes var till största delen homogena. Än idag kan denna 
metod användas men då byggs de oftast låga och med erosionsskydd för att uppnå önskad 
stabilitet.    
 

 
Figur 2: Homogen jordfyllningsdamm. 
 
                                                 
1 Krönhöjd – Höjden på dammen över havet. 



 4

2.3.2. Zonindelade fyllningsdammar 
Den zonerade fyllningsdammen har utvecklats i takt med ökade dammhöjder. Höga dammar 
innebär stora dämningsvolymer och därmed stora påfrestningar för dammen. Stora 
dämningsvolymer innebär också större konsekvenser vid ett dammbrott. Detta ställer stora 
krav på dammkonstruktionen. Genom att dela in dammen i olika zoner ökas stabiliteten. En 
zonindelad damm är precis som det låter indelad i olika zoner där varje zon består av ett 
särskilt material med specifika egenskaper, generellt består dessa dammar av tätkärna, filter 
och stödfyllning. Som tätande sektion kan antingen naturmaterial användas eller konstgjort 
beständigt material såsom plast, betong eller asfalt. Det finns två typiska utformningar och de 
beskrivs nedan.  
 

Figur 3: Zonindelad damm med centrerad tätkärna. 
 
I figur 3 visas en zonindelad damm med centrerad tätkärna, detta är troligen en av de 
vanligaste utformningarna här i Skandinavien. I denna placeras tätkärnan i mitten av 
dammkroppen med en bred botten som motsvarar 1/3 – 1/2 av planerat vattendjup. På vardera 
sida fylls filter och stödfyllnad, se figur 3. Det finns en ökad risk för valvbildning vid denna 
utformning då ojämna sättningar i materialövergången kan göra att tätkärnan hakar upp sig på 
filtret, detta gör att skadliga dragspänningar kan uppstå i tätkärnan. 
 

 
Figur 4: Zonindelad damm med snedställd tätkärna. 
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I figur 4 illustreras en zonindelad damm med snedställd tätkärna. Denna utformning kan 
jämfört med den centrerade utformningen ge en jämnare spänningsfördelning i 
dammkroppen. Problemet med upphängning av tätkärnan på omgivande material minimeras 
och därmed risken för valvbildning och hydraulisk uppsprickning. Tryckfördelningen under 
nedströmsdelen av dammen blir också jämnare vilket minskar risken för utglidningar. 
Snedställd tätkärna kan alltså ge en ökad dammstabilitet och dammsäkerhet.  

2.3.3. Konstruktionsdetaljer hos fyllningsdammar 
En zonindelad damm är uppbyggd av flera olika material som visas i figurerna 3 och 4 och 
beskrivs i tabell 1 nedan. 
 
Tabell 1: En konventionellt uppbyggd fyllningsdamm med tätkärna av morän rekommenderar 
man att utforma enligt Vattenfall (1988), se nedan. Tabellen är kopplad till figur 3 och 4. 
Sektion i dammen Materialbenämning Kornfördelning Benämning i figur 3 

och 4 
Tätkärna Sandig siltig morän Finjordshalt 15-40 % 

av materialet <20 mm 
A 

Finfilter Grusig sand D15 = 0,2-0,7 mm 
D50 < 6 mm 

B 

Grovfilter Makadam el singel D15 < 16 mm 
D50 < 32 mm 

C 

Stödfyllning Finberg/stenfyllning Lämplig sprängsten el 
grov friktionsjord 

D 

Tåstöd Sprängsten Dmin = 400 – 600 mm 
> 500 kg 

E 

 
Förklaringar av tabell ovan: 

 Tätkärnan är den del i dammen som gör dämningen möjlig genom att inte släppa igenom 
vatten. Materialet är ofta finkornig morän då den är lågpermeabel och finns tillgänglig på 
de flesta platser. 

 Filtret fungerar som en sil, det förhindrar materialtransport mellan de olika 
materialzonerna. För att filtret ska fungera måste det uppfylla vissa kriterier mot 
angränsande material vilket medför att dubbla filter kan vara nödvändigt, ett finfilter mot 
tätkärnan och ett grovfilter mot stödfyllningen. 

 Stödfyllningens uppgift är stabilisera dammen. Det är stödfyllningen som bär upp lasterna 
från vattnet och jorden och för över dem till undergrunden. För att undvika för högt 
porvattentryck i dammen måste materialet vara permeabelt. 

 Erosionsskyddet förhindrar yttre erosion från vatten och is. 
 Tåbankens huvudsakliga uppgifter är att motstå vattentrycket från läckage och ofrivilliga 

källsprång, förhindra slänterosion och upprätthålla stabilitet (mot skred) genom att verka 
som motvikt till vattenmagasinet.     
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2.4. Grundläggning och anslutningar 
Anslutningar och grundläggningar görs på olika sätt mot berg, naturlig mark och 
betongkonstruktion. Det är känsliga partier som ställer stora krav på utförandet, därför 
undersöks materialet noggrant vid och under grundläggningsnivå, särskilt täthet och 
erosionskänslighet. Det finns olika metoder att försvåra och förlänga vattnets väg under eller 
förbi dammen. 

2.4.1. Mot berggrund 
Vid grundläggning på berg skall berggrunden noggrant friläggas. Innan avjämningsgjutningen 
blåser man rent berggrunden från allt som är löst så att betongen ska fästa ordentligt på 
bergytan. Efter avjämningsgjutningen görs injekteringen i de fall det behövs, det är viktigt att 
det inte finns sprickor som tillåter vattentransport, se tabell 2.  
 
Tabell 2: Erforderlig täthet för olika djup i berget under tätkärnan vid olika dammhöjd (h) 
RIDAS tab. 3.2-2 Injekteringsdjup 
Dammhöjd h (m) Djup i berg (m) Krav på täthet beroende på djup i berg, L 

= Lugeon 
h < 30 m Ytinjektering:       min 6 m 

Djupinjektering:   min 10 m 
max 20 m 

0 – 6 m:         2L 
6 – 10 m:       3L 
10 – 20 m:     4L 

h > 30 m Ytinjektering:       min 6 m 
Djupinjektering:   min 1/3*h 

max 2/3*h 

0 – 6 m:         1L 
6 – 1/3*h:      2L 
(1/3 – 2/3)*h: 3L 

 
Det som är svårt att veta vid injektering är vart injekteringsmaterialet tar vägen, egentligen 
säger inte mängden man får ner i borrhålet så mycket mer än att det inte var sprickfritt. För 
bästa möjliga resultat bör injekteringen ske i flera etapper och av erfarna injekterare. Trycket 
man använder bör inte heller vara större än förväntat vattentryck.   

2.4.2. Mot betongkonstruktion  
Förändring vid anslutning till betongkonstruktioner uppges enligt RiskNet (2002) ha inträffat 
vid 19 % av de dammar i Sverige som rapporterade någon form av skada vid en 
undersökning. En fortgående förändring kan i dessa fall vara svår att upptäckta, eftersom 
upphängning på konstruktionen kan medföra att förändringar djupt ner i dammkroppen inte 
fortplantas upp till ytan. På så sätt kan denna typ av förändring i vissa fall, om den inte 
upptäcks, vara ett allvarligt dammsäkerhetsproblem.  

En åtgärd för att göra anslutningar mot betongkonstruktioner tätare är att låta en spont utgå 
från betongkonstruktionen in i det tätande skiktet, tex. tätkärnan. Detta förlänger den möjliga 
läckvägen, istället för att vattnet följer betongen i anslutningen måste det passera runt en 
spont innan det når andra sidan. Andra åtgärder för att minska läckagerisken är enligt RIDAS 
att: 

 anslutande betong har en lutning på 8V:1H för att förhindra upphängning 
 att betong och eventuell spont asfaltstryks för minskad friktion och därmed upphängning 
 att öka bredden på tätkärna och filter i anslutningen, därmed minska bredden på 

stödfyllningen 
 att ha högre vattenkvot än optimum för att minska sättningar.  
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2.4.3. Mot naturlig mark 
Vid grundläggning på jord kan materialet i grunden vara mer genomsläppligt än själva 
dammkonstruktionen, då används metoder för att göra grundläggning och anslutningar säkra 
mot erosion. Enligt RIDAS 3.2.3.1.2 kan exempel på åtgärder vara: 

 Tätmatta av morän uppströms tätkärnan för att förlänga läckvägen och härigenom minska 
gradienten i undergrunden. 

 Tätskärm i form av tätdike, slitsmur eller injekteringsskärm för att minska undergrundens 
genomsläpplighet. 

 Dränageanordningar i form av filterlager, drändiken och/eller brunnar. Anordningar av 
dränage kan kombineras med täckning av material med högt erosionsmotstånd för att 
förhindra erosion i utströmningsområden. 
 

En vanlig åtgärd är att en blanket, även kallad pegel läggs ut. En blanket är ett tätt skikt som 
läggs ut under konstruktionen och sträcker sig 10*h meter in mot magasinet för att förlänga 
läckvägen. 
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3. Vanliga stabilitetsproblem 
Dammsäkerhet omfattar ett flertal aspekter. Det mest uppenbara torde vara säkerhet mot alla 
former av oavsiktlig tömning av magasinet som skulle kunna innebära konsekvenser 
nedströms. Dammsäkerheten omfattar även dammens egen förmåga att stå emot vid 
överdämning eller överströmning och självläkning vid inre erosion. Den vanligaste orsaken 
till att fyllningsdammar går i brott är överdämning och överströmning, se tabell 2. 
 
Tabell 2: En sammanställning baserad på statistiska undersökningar utförda av ICOLD 
(1984), som illustrerar de faktorer som har orsakat brott hos fyllningsdammar med höjd > 
15m 

Orsak till dammbrott Händelseförlopp Statistisk 
fördelning 

Yttre erosion Överströmning, överdämning 
Felfunktion hos dammkroppen 48 % 

Inre erosion Inre erosion i dammkroppen 
Inre erosion i undergrunden 

28 % 
12 % 

Otillräcklig 
släntstabilitet Uppkomst av glidytor i dammkroppen 8 % 

Annat  4 % 
 

3.1. Inre erosion 
Inre erosion är ett begrepp som omfattar all oönskad materialtransport genom dammkroppen 
se figur 5. Sjunkgropar, sättningar och läckage är tecken på att inre erosion pågår, men då det 
väl blir synligt har erosionen som regel pågått ett bra tag. Orsaken till erosionen kan variera 
och kan vara svår att fastställa, ofta har dock nedströmsfilter och dränage varit otillräckligt. 
Det är också betydligt större risk för erosion i jordar med glacialt ursprung och i dåligt packad 
jord oavsett typ.  Enligt statistik av Nilsson (1999) är inre erosion orsaken till 1/3 av alla 
dammbrott och skador på fyllningsdammar. 
 
Vissa kriterier måste enligt Fell et al. (2005) uppfyllas för att inre erosion ska uppstå: 

 Att tryckgradienten i materialet överstiger den kritiska tryckgradienten så att 
vattengenomströmning kan uppkomma. 

 Att genomströmningen i materialet är tillräckligt kraftig för att initiera inre erosion. 
 Att materialtransport är möjlig utan att successivt tätas igen. 

 
Den hydrauliska gradienten (tryckgradienten) kan förenklat beskrivas som det fall 
porvattenytan har på en viss sträcka, dvs. en lutning. Den anger skillnaden i vattenpotential 
mellan två godtyckliga punkter uppströms och nedströms i materialet dividerat med avståndet 
i horisontal led mellan dessa punkter.  
 
Om läckagevattnet från dammen ser grumligt ut finns risken att det är eroderat material som 
följt med vattnet, detta är ett tydligt tecken på inre erosion. Orsaken kan vara ett felaktigt 
dimensionerat filter som tillåter instabilt basmaterialet att passera. Ofta självläker skador från 
inre erosion av sig själv eller om extra material tillförs. Får erosionen fortlöpa ökar läckaget 
som ytterligare skadar dammkroppen och slutligen, om skadorna blir för stora, kan dammen 
haverera. Inre erosion orsakar således enligt Rönnqvist (2002) en successiv försämring av 
dammkroppen och kan delas in i olika erosionsgrad.  
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Nivåer av basmaterialerosion enligt Fell et al. (2005): 

 Ingen erosion - filtret täpps till efter praktiskt taget ingen erosion av basmaterialet. 
 Lite erosion - filtret självläker lite erosion av basmaterialet. 
 Kraftig erosion – filtret läker, men efter kraftig erosion av basmaterialet. 
 Fortlöpande erosion - filtret är för grovt för att det eroderade basmaterialet ska självläka 

filtret. 
 
Skador som sjunkgropar varierar i storlek, från små gropar på några enstaka dm3

 till stora hål 
på många m³ enligt Lagerlund (2007).
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Figur 5: Flödesschema över möjliga erosionsförlopp i en fyllningsdamm med tätkärna av morän (Lagerlund, 2007).
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3.1.1. Piping 
Piping är ett erosionsförlopp, ofta sekundärt, med materialtransport som utvecklar 
bakåtskridande erosion, se figur 6. För att piping ska initieras krävs enligt Sherard et al (1989) 
någon form av koncentrerat läckage med tillräckligt högt flöde, genom dammkropp eller 
undergrund, för att materialet ska följa med. När material längs hela läckagets väg har 
eroderat är piping fullt utvecklat och en tunnel har bildats. Flödet i tunneln är så högt att stora 
mängder material kan erodera bort på kort tid och i värsta fall orsaka dammbrott. 
  

 
Figur 6: Pipingprocess i 5 steg (Rönnqvist, 2002). 

 
Själva processen av inre erosion och piping kan delas upp i fyra faser. Den första, initiering av 
inre erosion, kan uppkomma långt innan någon synbar förändring uppträder. Den andra, 
fortsättning av inre erosion, är en successiv försämring av dammkroppen. Den tredje fasen, 
upptakten till piping är då koncentrerat läckage, genom eller under dammen, fått fäste och 
bakåtskridande erosion inträffar. Den fjärde fasen, utveckling till brott. Då bakåtskridande 
erosion inträffar går förloppet till brott snabbt, det kraftiga flödet river lös ytterligare material 
som gör att flödet blir ännu större och till sist havererar dammen. Tiden mellan första 
observationen av koncentrerat läckage tills dammen havererar är i de flesta fall enligt Fell et 
al (2005) mindre än 6-12 timmar. Hur lång tid det tar är direkt kopplat till dammens 
uppbyggnad och grundläggning.  
 
Vissa dammars egenskaper gör att piping inte kan inträffa, följande tre punkter är enligt Fell 
et al. (2005) avgörande för huruvida piping är möjligt. 

 Om hålet kommer att kollapsa eller om jorden håller ett tak för tunneln. 
 Om materialet runt pipan eroderar så att tunneln blir större och i så fall hur snabbt. 
 Om material uppströms kärnan har någon tätande funktion. 

 
Piping förekommer i tre former,  

 det är genom dammen,  
 genom dammen ner i grunden,  
 genom grunden upp i dammen.  

Piping kan leda till sekundära brottsmekanismer också. Sättningar, sjunkhål och förlorat 
fribord kan leda till överströmning som i sin tur kan orsaka dammbrott. Det som oftast gör att 
piping initieras i dammar är sprickor, hydraulisk spräckning eller högpermeabla zoner. 
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Övervakning sker bäst visuellt och med läckagemätningar men problemet är att sjunkhål eller 
piping ofta redan har uppstått innan läckaget uppmärksammas.  

3.1.2. Suffusion 
Suffusion är en form av inre erosion som kan förekomma om materialet har ett instabilt 
kornskelett som tillåter finare material att sköljas ur, Rönnqvist (2002). I sådant material 
samverkar det grövre materialet och gör strukturen stabil medan det finare materialet som 
också borde samverka ligger löst i hålrummen och därför förflyttas genom dammkroppen vid 
tillräckligt stark vattengenomströmning.  

3.1.3. Hydraulisk spräckning 
Hydraulisk uppsprickning är ett fenomen som inträffar inne i dammen och endast under tryck 
från ett vattenfyllt magasin. Det som händer är enligt Sherard (1986) att en spricka inne i 
dammkroppen tvingas isär av vattnet om vattentrycket är större än det mothållande trycket 
från omgivande material. I partier med ojämna sättningar och i lösare lager är risken för 
spräckning större. När materialet trycks isär skapas potentiella läckvägar genom tätkärnan 
vilket kan orsaka erosion. Trycket som uppkommer i sprickan motsvarar vattendjupet på 
uppströmssidan och ökar således om nivån i magasinet höjs. Detta gör att även dammar som 
varit i bruk länge kan råka ut för uppsprickning om spänningsvillkoret för hydraulisk 
spräckning uppnås. Det är troligt att hydraulisk uppsprickning är vanligt förekommande i 
dammar men att övriga kriterier för inre erosion gör att läckvägarna kollapsar innan inre 
erosion hinner ske. Att hydraulisk uppsprickning endast förekommer under vattentryck gör att 
det är svårt att bevisa att det händer. Det som istället görs är att visa att det inte finns någon 
annan förklaring till det uppkomna läckaget och att hydraulisk uppsprickning är teoretisk 
möjligt. I vissa fall uppkommer ett läckage direkt efter att magasinet fyllts upp. Detta skulle 
inte kunna vara möjligt om inte en koncentrerad läckväg genom dammen fanns då materialet 
är allt för tätt för att tillåta något genomflöde på så kort tid på något annat vis. 
 

Bevis på att hydraulisk spräckning förekommer är enligt Sherard (1986): 
 De eroderande läckorna har vanligtvis inträffat i tillstånd där låga inre spänningar skulle 

vara särskilt troliga, som dammar med ovanligt smal, vertikal kärna och där 
grundläggningsnivån varierar kraftigt. 

 Den initierande läckan uppträder nedströms nästan omgående efter den första 
reservoarfyllningen, indikerar att det måste vara en koncentrerad läcka genom kärnan. 

 Kalkyleringar av spänningsförhållanden visar att de låga spänningar som krävs för att 
hydraulisk spräckning ska uppträda generellt finns. 

 Att det inte finns någon annan hållbar hypotes som kan förklara uppkomsten av den 
initierande läckan. 

 

3.2. Yttre erosion 
Yttre erosion förekommer på alla dammar. I Sverige har enligt ICOLD (1983) nästan hälften 
av dammbrotten orsakats av yttre erosion. Vind, vatten, sol mm är alla orsak till erosion. 
Störst påverkan har strömmande vatten och is som kan förflytta och omlagra jord- och 
stenmaterial. För att minska erosionsrisken utformas dammar idag med erosionsskydd av 
tåligt material, särskilt på den mer utsatta uppströmssidan. 
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3.2.1. Överströmning 
Med överströmning menas att vatten strömmar över dammkrönet. Detta kan ske vid höga 
vågor eller om vattennivån i magasinet överstiger dämningsgräns och når upp till krönnivå. 
Krönet är inte dimensionerat för att vatten ska spola över utan riskerar att spolas bort, RiskNet 
(2002). Detta gäller även nedströmsslänten.  Överströmning är en av de vanligaste orsakerna 
till att dammar går i brott, se tabell 2. Vid långvarig eller kraftig överströmning kan en 
fyllningsdamm gå i brott likväl som att vägar kan sköljas bort, se figur 7. 
 

 
Figur 7: Överströmning av en väg längs Luleälven, inträffade år 2008 

3.2.2. Vågerosion 
Alla fyllningsdammars släntskydd blir utsatt för vågerosion. Erosionen uppkommer då 
vågorna bryter över släntskyddet och förflyttar material, risken finns då att underliggande 
lager friläggs med mer erosion som följd. Underliggande lager kan inte stå emot rörelserna 
som våguppspolning ger, utan material följer med ut i magasinet. Det är dock inte så vanligt 
att släntskyddet skadas pga. vågor, det sker endast om erosionsskyddet är feldimensionerat, 
dåligt utlagt eller vid extrema vågor. 

3.2.3. Erosion av islast 
Stora magasin fyller man som regel upp inför vintern för att sen kunna utnyttja det uppdämda 
vattnet när energiefterfrågan är som störst. Ett stort reglermagasin kan variera flera tiotal 
meter mellan högsta och lägsta nivå under året. Under vintern bildas ett istäcke ovanpå det 
fyllda magasinet, när sedan nivån i magasinet sjunker drar isen med sig erosionsskyddet ner 
längs slänten med erosionsskador som följd. 

3.2.4. Erosion av tjällyft 
Idag är det normala att man isolerar dammkrönet för att tjälen inte ska nå ner till tätkärnan. 
Även utan isolering kan man med bra utformning slippa tjäle. Om tjälen ändå tränger ner i 
tätkärnan inträffar tjällyftning, dvs. att vatten transporteras från ofrusna partier till de frusna 
och lyfter jordmaterialet då det fryser. Vid kraftig tjäle bildas isanrikningar som i sin tur ger 
rörelser i ovanförliggande material. 
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3.3. Släntstabilitet 
Stabiliteten i slänterna är direkt kopplat till hur dammkonstruktionen ser ut och vilken 
beskaffenhet den har. Det är viktigt att stödfyllningen klarar att överföra verkande laster till 
undergrunden och har god hållfasthet. Stora krav ställs också på undergrundens hållfasthet 
som ska bära upp de överförda lasterna och tyngden av dammen. 
 
En annan viktig aspekt för släntstabiliteten är porvattentrycket i dammen. Normalt ligger 
nivån i magasinet på en jämn nivå. Höjs vattennivån höjs vattentrycket i dammen och risken 
för källsprång ökar. Vid källsprång bryter vattnet igenom i nedströmsslänten vilket kan leda 
till skred. Sänks vattennivån hastigt i magasinet försämras släntstabiliteten på uppströmssidan 
istället. Anledningen är att den mothållande kraften från vattnet minskar men det höga 
porvattentrycket tar tid på sig att sjunka då grundvattnet måste dräneras ur det relativt täta 
materialet. Risken är att det upptryck som bildas av det höga porvattentrycket orsakar skred, 
dessa följer ofta övergångar mellan olika materialzoner som kan fungera som glidyta, se figur 
8, pga. lägre stabilitet.  
 
 

Figur 8: Porvattenytan efter snabb avsänkning. 
 

3.4. Filterfunktion 
Filtrets huvudsakliga funktion är enligt Fell et al (2005) att ta ned gradienten i stödfyllningen. 
Genom alla dammar förekommer ett läckage. För att detta flöde inte ska orsaka skador inne i 
dammkroppen krävs att alla ingående materialzoner samspelar med varandra. 
Materialtransport är inte önskvärt, därför krävs övergångslager som tillåter läckaget men 
förhindrar att finmaterialet följer med. Detta är filtrets uppgift, att uppfylla kriteriet till 
omgivande material för att förhindra inre erosion. För att göra det krävs ibland ett fin- och ett 
grovfilter som övergång mellan tätkärna och stödfyllning för att fraktionen ska stämma. 
Filtret har också till uppgift att tillsammans med dränaget leda bort vattenflödet. Är filtret för 
grovt eller separerat vid utläggningen kan inre erosion lättare få fäste. För svenska dammar 
har det konstaterats att många har för grov dimension på filtret (Dmax > 60 mm) för att 
uppfylla sin funktion mot tätkärnan, idag gäller andra filterkrav. 
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Vid val av filtermaterial ska man tänka på att vissa material löser upp sig eller oxiderar med 
tiden, det är inte önskvärt. För bästa funktion i filtret ska enligt Fell et al (2005): 

 ingen separation av filtret ske under hantering under dammens uppbyggnad 
 ingen förändring i filterfraktionen ske under hanteringen eller brukstiden 
 ingen kohesion eller förmåga att cementera hos filtret finnas 
 inte de finare partiklarna i filtret erodera  
 filtret ha lämplig permeabilitet 
 filtret ha förmåga att kontrollera och stoppa erosionsmaterial från en läcka eller dylikt, 

dvs. självläka. 
 

3.5. Rörledningar genom dammen 
Alla former av rör eller ledningar genom dammen är potentiella läckvägar. De rör och 
ledningar som återfinns i en damm kan vara allt från el till fjärrvärme. Därför är det viktigt att 
så långt det är möjligt dra rör och andra ledningar där läckage troligen inte uppkommer. 
Måste de läggas in i dammkroppen bör de utformas så att de ska vara stoppar för läckage, 
yttersidan av röret räfflas eller liknande för att försvåra vattnets läckväg. Enligt Fell (2005) 
kan hälften av alla pipingfall trots detta härledas till ledningar i olika former. De förlopp som 
kan uppkomma är piping längs med röret, inuti röret, utifrån och in i röret, och inifrån och ut 
ur röret.  
 
Där ledningar går genom dammen måste följande åtgärder göras för att förhindra piping. 

 Jordfyllningen intill ledningen läggs med material som har högt vatteninnehåll för att inte 
vara känslig för piping. 

 Även i små homogena dammar där inte skorstensdränage installerats är det klokt att lägga 
filter runt ledningarna på nedströmssidan för att hejda en koncentrerad läcka som följer 
ledningen.  

 I de fall där jorden i grunden är tjock och kompakt, är det inte önskvärt att gräva ett dike 
under ledningen och fylla med kompakt jord, som annars brukar göras. 
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4. Dammövervakning 
Under byggnationen av dammen bör övervakning installeras. Då kan dammen kontrolleras 
redan under uppbyggnaden och vid första fyllningen så den fungerar som önskat. 
Kompletteringar behövs sen göras, kanske redan under första fyllningen men sen under 
brukstiden för alla stora dammar. Hur mycket och vilken typ av instrumentering som 
installeras är olika från damm till damm. Generellt ökas instrumenteringen på dammar med 
beräknat hög konsekvens vid ett eventuellt dammbrott. Detta beroende på att varningstiden 
har en avgörande betydelse om befolkningen behöver evakueras nedströms dammen. Det är 
viktigt att komma ihåg att konsekvenserna vid ett dammbrott kan förändras med tiden och 
således också behovet av instrumentering. En annan orsak till instrumentering är att 
mätningarna ska ge information om förstärkningar behöver göras och i så fall hur och var. 
 
Varje fyllningsdamm bör ha ett mätprogram. I programmet skall enligt RIDAS (2006) som 
minst följande information ingå: 

 Vilka mätningar som skall göras och frekvensen för dessa.  
 Placering av instrumenten, t.ex. plan och djup. 
 Utformning av instrumenten, t.ex. fabrikat, ritning på mätöverfall. 
 Behov av kalibrering eller annan kontroll av instrumenten. 
 Noggrannheten vid de olika mätningarna. 
 Protokoll och rutiner för rapportering av mätresultat. 
 Förväntade variationsområden för respektive mätvärde och larmgränser då behov av 

omedelbara åtgärder specificeras. 
 Grafisk redovisningsstandard för mätresultaten med skalor för t.ex. kort- och långsiktig 

redovisning. 
 Frekvens för normal utvärdering då inte ovan nämnda gränsvärden överskrids. 

 
Material, utformning och grundläggning av en damm avgör behovet av instrumentering. 
Klassificering och de lokala förhållandena avgör vilket val av instrumentering som görs. I 
tabell 3 visas behov och mätfrekvens beroende på konsekvensklass. Obligatoriska mätningar 
markeras med X medan markeringar inom parantes rekommenderas. Läckage, deformationer 
och även vattentrycket i dammen påverkas av skiftande vattenstånd i magasinet. Därför bör 
vattenståndet i magasinet mätas och redovisas tillsammans med mätresultat från 
instrumenteringen.  Det är också lämpligt att jämföra mätresultaten mot tidigare mätningar 
direkt, på så sätt kan riktigheten på de uppmätta värdena kontrolleras. Om oväntade 
mätvärden som kan kopplas till dammsäkerheten dyker upp skall de omgående utvärderas. 
 
Tabell 3: Basinstrumentering för fyllningsdamm med tätkärna grundlagd på jord eller berg 
och stödfyllning på jord eller berg enligt RIDAS (2006). 
Variabel för mätning Konsekvens-

klass 1A 
Konsekvens-
klass 1B 

Konsekvens-
klass 2 

Läckage (mätöverfall) X, kont X, kont X, månadsvis 2) 

Sättning och sidorörelse av krön 
(mätbrunnar i dammkrön) X, årlig X, årlig (X, årlig) 

Portryck i tätkärna (portrycksmätare) (X, årlig) (X, årlig) - 
Vattenstånd i nedströmsfilter eller i 
stödfyllning X, halvår X, halvår - 

Vattenstånd/portryck i undergrund 1) X, halvår X, halvår X, halvår 
1) vid stödfyllning på jord mäts trycket i första hand vid dammtån 
2) Då läckageförändringar kan utvecklas snabbt bör tätare mätningar övervägas ur beredskapssynpunkt.  
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Som ett komplement till befintlig övervakning används kameraövervakning, på det sättet 
visualiseras de verkliga förhållandena och kan vid behov ses i driftcentralen. 
Kameraövervakning är bra vid alla dammar, men särskilt på dammar i konsekvensklass 1A 
och 1B bör installation av kameror göras. Okulära besiktningar och väl placerad 
instrumentering med tät avläsning har visat sig ovärderlig i dammsäkerhetssammanhang. 
Erfarenheten visar att moderna mättekniker också är bra och visar nya vinklar på dammarna 
och dess kondition. Risken finns dock att fältbesiktningar kommer i skymundan av mängder 
av mätdata. 
 

4.1. Visuell övervakning 
Visuell inspektion är mycket viktig. På varje damm finns en checklista som skall följas med 
givna intervaller. Det är olika intervaller för olika punkter för att visuellt övervaka på bästa 
sätt. Nackdelen med enbart den visuella övervakningen är att när något problem väl blir 
synligt kan processen redan ha pågått en längre tid och därför orsakat stor skada. 
 

4.2. Fasta installationer 
Fyllningsdammar utsätts hela tiden för stora påfrestningar och det är ständigt ett visst flöde 
genom dammkroppen. Därför är det viktigt att ha väl fungerande övervakning på plats hela 
tiden. Troligen har dammägare med hjälp av övervakningssystem flera gånger avvärjt 
problem i dammarna genom förstärkningsåtgärder i ett tidigt skede. Problemen hade kunnat 
leda till brott om det hade fått fortskrida. De vanligaste fasta installationer av instrumentering 
som finns idag mäter grundvatten och portryck, rörelser och läckage och är ofta kopplade till 
automatiserad övervakning.  

4.2.1. Grundvattennivå och portryck 
Grundvattennivån i dammen är viktig att veta, den ger en indikation på dammens skick. För 
att mäta den används vattenståndsrör eller portrycksgivare som avläses med hjälp av någon 
form av lod. Det kan dock vara vissa problem i att mäta portryck eftersom det enligt Fell et al 
(2005) kan ta uppemot 20 – 30 år för portrycken i lerrika material att uppnå stationärt 
tillstånd. 
 
Vattenståndsrör 
Vattenståndsrör installeras ofta i nedströmsfiltret på dammen men kan likväl placeras vid 
sidan om för att ha uppsikt över grundvattennivån i den naturliga marken intill. Det är också 
fullt möjligt att installera vattenståndsrör i tätkärnan men inte lika vanligt. Viktigt att komma 
ihåg är att vattenståndsrören endast mäter grundvattennivån just där de är installerade. 
Kraftiga förändringar i grundvattennivån är en indikation på att något händer i marken.  
 
Piezometer 
Portrycket i dammen och grunden kan också mätas med hjälp av en piezometer. Även detta 
ger en indikation på stabiliteten i dammen och grunden. Det finns ett tillstånd som kan uppstå 
vid dammtån där läckagekrafter genererar ett fenomen som kallas ”blowout”2 där 
effektivspänningen är noll. En sådan situation skulle med rätt placerade piezometrar vara lätt 
att upptäcka förutsatt att de övervakades väl.  
                                                 
2 Det blir som kvicksand då vattnet trycker upp ur marken 
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4.2.2. Rörelsemätning 
Rörelsemätningar är viktiga att utföra, med sådan mätning kan sättningar och förskjutningar 
tidigt uppmärksammas, Lagerlund (2007). 
 
Mätdubbar 
Mätningar av rörelseförskjutningar horisontalt och vertikalt visar om förändringar sker i 
dammen. Mätdubbar är dubb eller stålstänger med körnslag på som gjuts fast i stabila block i 
dammslänten och i betongplintar isolerade mot tjäle på tätkärnan. Genom att utgå från så 
kallade fixpunkter som är placerade utom påverkan från dammens rörelser, mäts avståndet till 
mätdubbar placerade längs hela dammen. Det är viktigt att varje dubb kan ses från minst två 
punkter för att mätningen ska bli korrekt. Även minsta rörelse kan vara en indikation på att 
någonting är på väg att ske i dammen. Därför utförs mätningen med avvägningsinstrument 
och geodentiska metoder där noggrannheten är på millimetern. 
 
Inklinometer 
Horisontella rörelser under markytan kan också mätas med inklinometer. Detta görs genom 
att på olika nivåer mäta lutningen på ett i princip vertikalt plaströr.  

4.2.3. Läckagemätning 
För att veta att dammar fungerar som de ska utförs läckagemätningar. Skulle ett läckage 
uppträda indikerar det att något pågår inne i dammen. 
 
Mätöverfall  
För att övervaka läckageflödet genom dammen används ofta ett mätöverfall. En vanlig modell 
av överfall är thomsonöverfallet. Där samlas vattnet i t.ex. en trumma som är avdelad med en 
vägg som är utformad som ett V med viss vinkel i överkant, se figur 9. Vattnet som flödar 
över är det som mäts i ett mätöverfall. Mätningen fungerar så att nivån i trumman mäts med 
en form av linjal (s.k. pegel). Eftersom att V:et har en viss vinkel kan flödets storlek beräknas 
då övehöjningen är känd.  
 

   
Figur 9: Thomsonöverfall i en av mätkurerna i Grytfors. 
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Förutom huvudsyftet, att se ändringar i läckvattenflödet, är det viktigt att uppmärksamma 
förändringar i läckvattenflödets karaktär. Förändringens plats, mängd och egenskap visar 
tidigt att något är på väg att hända i dammen eller grunden. Läckageflödets mängd och 
karaktär är en av de bästa och tidigaste indikationerna på tillståndet i dammen. Det är därför 
viktigt att, även i de fall mätningen är automatiserad, besöka mätöverfallet med en viss 
frekvens. 
 

4.3. Geofysiska mätmetoder 
Geofysiska mätmetoder är enligt Johansson (2007) framtagna för att kunna undersöka 
tillstånd i marken där vanlig instrumentering inte är tillräcklig, för att göra prognoser och 
analysera geotekniska tillstånd. Dock är dessa nya metoder än så länge inte tillräckligt 
beprövade och säkra för att helt kunna förlita sig på dem.  

4.3.1. Resistivitetsmätningar 
 Resistivitetsmätning är en väl etablerad geofysisk metod som är särskilt användbar där 
borrhål eller andra ingrepp inte är önskvärda, Roadscanners (2007). Med denna metod mäts 
dammens elektroniska motståndsförmåga, dvs. hur grundvattennivån ser ut i dammen. Detta 
görs med hjälp av en dator som styr hur ström-impulser skickas från elektroder, genom 
dammen, och samlar upp potentialmätningar från andra elektroder. För att uppnå fullständigt 
resultat görs mellan hundra och ett par tusen mätningar på olika djup. Detta skapar sen en 
täckande bild över förhållandena i dammen, men med avsaknad av detaljer. Syftet med 
mätningen är att i ett tidigt skede se förändringar i grundvattennivån som kan vara tecken på 
onormalt läckage eller oroväckande höga portryck. Bodendammen i Luleälven är en av få 
dammar i Sverige som använder resistivitet för att övervaka läckage i sina fyllningsdammar. 

4.3.2. Självpotential 
Genom mätning av självpotential är det möjligt kartlägga möjliga utströmningspunkter i 
dammar. Med relativt enkel utrustning kan en stor damm kartläggas på några dagar. Mineraler 
i jorden avger elektrisk laddning till vattnet, det är denna som mäts. Detta görs med mobila 
mätningar för att på så sätt finna avvikande mätvärden. Vid behov av mätningar året om 
används fast installerad utrustning för att registrera förändringar vid ökad genomströmning. 

4.3.3. Markradar 
Markradar är en metod som används för att ge en bild av hur dammen är uppbyggd, lager-
tjocklekar och gränser mellan olika material. Om det har uppkommit skador eller andra 
förändringar inne i dammkroppen detekteras detta och kan sedan åtgärdas på lämpligt sätt.  

4.3.4. Temperaturmätningar 
Var årstid medför skiftad temperatur i det uppdämda vattnet, Lagerlund (2007). Det 
förekommer alltid ett visst flöde genom dammen vilket gör att variationen i temperaturen 
visar sig även inne i dammkroppen. Ju större vattengenomströmning desto mer varierar 
temperaturen i dammen.   Detta gör att ett läckage kan upptäckas genom mätningar av 
temperaturvariationerna i dammen, förutsatt att de normala variationerna under året är 
kartlagda. Mätningarna bör också ske kontinuerligt för att tydligt urskilja onormala 
förändringar. 
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Temperaturgivare i vattenståndsrör 
Temperaturen avläses på flera olika nivåer i röret för att upptäcka ett eventuellt läckage och 
dess läge i dammen. Genom att studera temperaturens årstidsvariationer i röret kan viss 
information fås om läckagets storlek.  
 
Fiberoptik 
Genom att installera optisk fiber i dammtån kan temperaturmätningar göras på läckagevattnet. 
Fiberkabel kan också läggas på dammkrönet men då är det rörelser som mäts. En 
referensmätning utföres efter installation och därefter mäts pånytt med en frekvens som 
anpassas efter dammens mätbehov. 
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5. Allmän fakta om Grytforsdammen 
Alla hänvisningar om höger och vänster oavsett om det gäller dammar, utskov eller andra 
konstruktionsdelar på eller i samband med Grytforsdammen är i strömningsriktningen. 
Faktauppgifter om dammen är enligt Grytfors kraftverks DTU3 (2006) och FDU4 (1998) om 
inte annat anges. 
 
Grytforsdammen ligger som tionde anläggning från havet ca 11 mil uppströms i 
Skellefteälven, se figur 35. Magasinet nedströms Grytfors heter Sandforsmagasinet och det 
tillhör Gallejaurs kraftverk som ligger ytterligare nedströms älven. Nedanför det ligger 
Vargforsdammen med tillhörande kraftstation. Det är en 42 m hög valvdamm med 
konsekvensklass 1A. Uppströms Grytforsdammen ligger Bastusels kraftverk. 
 
Byggnationerna av Grytforsdammarna inleddes 1966 och anläggningen togs i drift år 1968. 
Damm 1 och 2 tillhör konsekvensklass 1A medan damm 3 och spärrdammarna tillhör klass 2, 
sammantaget gör det att hela anläggningen klassas som en riskklass-ett damm. Skulle 
avbördningen inte fungera under normalt flöde så skulle tillrinningen enligt dammens FDU 
(1998) göra att nivån i magasinet skulle höjas med nästan 10 cm i timmen.  
 

 
Figur 10: Flygbild över Grytforsdammarna.  
 
                                                 
3  DTU – Dokumentation över drift, tillsyn och underhåll av Grytfors dammanlägging. 
4  FDU - Fördjupad dammsäkerhetsutvärdering av anläggningen (anläggningens ”bibel”). 
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5.1. Huvuddelar och huvuddata 
Anläggning består av följande dammdelar räknat från vänster i strömriktningen dvs. från 
höger i bild. Se figur 10. 
.  

 Spärrdamm, ca 40 m lång och 2,5 m hög, nordost om damm 1. Denna syns ej i figuren.  
 Fyllningsdamm 1 är 460 m lång, maxhöjd 25 m och är grundlagd mestadels på berg. 

(hälften av damm 1 synlig på flygfotot). 
 Utskovsparti med två utskov. 
 Flottningsintag (igengjutet.) 
 Intagsbyggnad, maskinstation och avloppskanal. 
 Fyllningsdamm 2 är 240 m lång med maxhöjd 20 m och är grundlagd mestadels på jord.  
 Fyllningsdamm 3 börjar ca 275 m uppströms damm 2 och är 1200 m lång med en högsta 

höjd av 12 m. Grundläggningen är gjord på oinjekterat berg eller jord.  
 
Anläggningen har följande huvuddata: 
 

 Dämningsgräns, DG   +332,0 m ö h 
 Sänkningsgräns, SG   +331,0 m ö h 
 Tätkärnans nivå   +333,5 m ö h  
 Filtrets nivå   +333,5 m ö h 
 Krönhöjd    +334,5 m ö h 
 Antal aggregat   1 st.  
 Utbyggnadsvattenföring  165 m3/s 
 Bruttofallhöjd   22 m 
 Effekt    31 MW 
 Normalårsproduktion   179 GWh/år 
 Korttidsreglering, amplitud  1,0 m 
 Magasinsvolym mellan DG och SG  5,3 Mm3 
 Indämd magasinsvolym   29 Mm3 
 Magasinsarea vid DG   6,2 km2 
 Medelvattendjup   4,6 m 

5.1.1. Uppbyggnad betongkonstruktion  
Betongkonstruktionerna i Grytfors har en total längd på 100 m. I figur 11 visas översikt av 
hela konstruktionen och anslutningarna mot damm 1 (t.h. i figur) och damm 2 (t.v. i figur). 
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Figur 11: Översikt av betongkonstruktionerna vid Grytfors kraftverksstation. 
 
De delar som har betydelse för dammsäkerheten är från vänster i strömriktningen, se figur 12: 

 Vänster anslutningsmonolit mot damm 1. Anslutningsmonoliterna ser lite olika ut. De är 
T-monoliter varav en med lite avvikande vinkel. Frontplattorna är 9,5 – 12,0 m. 
Monoliterna är 20,0 m höga och sträcker sig vid grunden 21,0 meter vinkelrätt ut från 
dammlinjen. Anslutningsmonoliterna har som uppgift att stå emot istryck vid DG, 
vattentryck i tätkärnan mot monolit och horisontalt jordtryck inklusive trafiklast. 

 Utskovsparti med tre dammpelare. Utskovspelarna är 19,5 - 20, 5 meter höga och sträcker 
sig vid grunden 24,0 - 25,0 meter vinkelrätt ut från dammlinjen. Pelarnas uppgift är att stå 
emot vattentryck från magasinet vid DG, istryck och nålavstängning. Utskovströskeln har 
som uppgift att förbinda de tre utskovspelarna. 

 Flottningsintag (igenmurat) har inte längre någon funktion. 
 Kraftstationsintag där vattenmassorna till elproduktionen tas in. 
 Höger anslutningsmonolit mot intag, se första punkten. 
 Höger anslutningsmonolit mot damm 2, se första punkten.  
 Stödmur uppströms höger anslutningsmonolit. Stödmurarna är grundlagda på berg och har 

som uppgift att ge stöd åt stödfyllningen. 
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Figur 12: Uppströms vy av anslutningar damm 1 och 2, intag och utskovsparti (Ohrvall 2007)  
 
Hela betongkonstruktionen är byggd direkt på berggrunden med förankringar och stag som 
ska förhindra glidning och stjälpning då konstruktionen utsätts för påfrestningar från olika 
lastfall. I figur 12  visas betongkonstruktionen i genomskärning. 
 
De lastfall som kan ge stabilitetsproblem för utskovspelare och monoliter är då 
magasinvattenytan är vid DG, vid islast och vid nålavstängning5. Dessa lastfall skulle kunna 
orsaka stjälpning och glidning. Alla konstruktionsdelar är förankrade i berggrunden med 
fastgjutna ”armeringsjärn”, dock tros inte spännstag vara monterade på alla önskvärda ställen. 
Avsaknad av spännstag är ett problem då stabiliteten är betydligt lägre än förväntat på dessa 
ställen. Kraven på stabilitet är också höjt från byggtiden och lastfallen för beräkning är 
förändrade. På grund av de höjda kraven gjordes år 2004 en stabilitetsberäkning av 
betongkonstruktionen. Resultatet av denna blev att monoliterna inte ansågs vara stabila för 
islaster och därmed är enligt RIDAS säkerheten otillräcklig vad gäller stjälpning. Säkerheten 
mot stjälpning uppfylls däremot i enlighet med RIDAS (2001) 
 

5.2. Fyllningsdammarnas uppbyggnad  
I figur 13  visas sträckningen av de tre fyllningsdammarna och alla spärrdammar. Sett från 
vänster syns först en spärrdamm, sedan damm 1, regleringsdammen, damm 2 som viker av i 
en tvär vinkel mot nord-väst och damm 3. Längst ner till höger syns de planerade 
spärrdammarna 4 och 5 som ännu inte byggts och till sist en liten spärrdamm ytterligare en bit 
uppströms.  
 
                                                 
5 Nålavstängning – En nållucka, som en modernare form av spont, utformad för att passa till aktuellt utskov eller 
intag för att möjliggöra torrläggning.  
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Figur 13: Översikt över hela anläggningen, där damm 1 och 2 är huvuddammar. 

5.2.1. Berggrund och grundläggning 
Berggrunden i Grytfors är uppsprucken och förskiffrad, den består enligt GeoNord (2001) av 
sedimentära bergarter och sura vulkaniter som t.ex. kalksten och gnejs.  
 
Grundläggning och injektering fyllningsdamm 1 
Damm1 är den högsta av Grytforsdammarna med sin höjd på 25 meter. Den är 460 meter lång 
och ansluter på sin vänstra sida vinkelrätt mot en nipa och på sin högra sida mot utskovet. I 
anslutningen mot nipan är en banket utlagd. Detta görs normalt sett i anslutning till naturlig 
mark. Resten av dammen är grundlagd direkt på berggrunden. Längs hela dammen 
injekterades det i dubbla rader med c/c. 2 m och i kross-zonen vid den gamla huvudfåran 
borrades hålen i form av en cirkel och injekterades. En betongklack göts och förankrades vid 
tätkärnans nedströmstå, troligen för att berget ansågs vara dåligt. 
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Det finns två gamla älvfåror längs dammsträckan. Huvudfåran passerade på dammens högra 
sida från sektion 0/410 till anslutningen mot betongkonstruktionen. Botten på fåran bestod av 
en kross-zon och kunde rensas ner till + 309 m ö h innan injektering utfördes. På dammens 
vänstra sida, mellan sektion 0/100 och 0/160 ligger berggrunden på en nivå kring +317 m ö h. 
Här passerade Skattån tidigare och då troligen mellan ett par stenarmar i en 30 m bred fåra. 
 
Grundläggning och injektering fyllningsdamm 2 
Damm 2 är 240 m lång och högsta höjd är 20 m. Denna damm ansluter på sin vänstra sida 
mot betongkonstruktionen och på sin högra sida mot naturlig mark i form av en ås. 
Däremellan delar en ås av dammen där den kröker. Endast de första 40 metrarna från intaget 
är grundlagt direkt på berggrunden som injekterats på samma sätt som damm 1. Även vid 
denna damm är en banket utlagd i anslutningar till naturlig mark. 
 
Grundläggning och injektering fyllningsdamm 3  
Fyllningsdamm 3 är 1200 m lång med en högsta höjd på 12 m. Både början och slutet av 
dammen ansluter mot åsar. Det finns dessutom två åsar vid 0/200 och 1/000  som har 
förbindelse med dammen. Bakom ligger ett myrområde som vid tre ställen gränsar till 
dammen. Vid två av de tre ställena schaktades myrmarken bort så att berget kom i dagen, på 
det tredje stället var detta inte möjligt att utföra. Berget ansågs hålla god kvalitet och endast 
en avjämningsgjutning behövdes så att maskinell packning skulle vara möjlig under 
grundläggningen. 

5.2.2. Fyllnadsmaterial till dammarna  
Alla tre dammarna är stenfyllningsdammar som utformats på likartat sätt. Gemensamma 
egenskaper beskrivs därför under respektive avsnitt. Finns specifika iakttagelser för någon 
damm noteras det separat.  
 
Underlaget för materialkännedom se tabell 4, kommer från dokumentation av 
Grytforsdammarna via byggnadshandlingar, provgropar, siktanalyser och fältundersökningar. 
 

 
Figur 14: Typsektion från relationsritning av fyllningsdamm 1 och 2 efter höjning av 

tätkärnan. Krönhöjden är densamma som före utbyggnaden.  
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Tabell 4: Ingående material i dammarna efter dammförstärkande åtgärder.  
Sektion i dammen  Materialbenämning Kornfördelning enligt 

ritningar och siktkurvor 
Erosionsskydd Sprängsten Hålrumstolerans  

200 mm 
Tåstöd Sprängsten Dmin =400 * 600 mm 

> 500 kg 
Övergångslager 1,  

Finfilter 
 Jämngraderat 

4 (8) – 32 mm 
Övergångslager 2, 

Grovfilter 
 Jämngraderat 

Dmin=100 *u 300 mm 
 

Stödfyllning  Stenfyllningsmaterial med 
bred fraktionsspridning, i 

huvudsak grus- och grovsten 
(samt skiffersten) 

D15=150 mm  
D85=900 mm 

Övergångslager 
erosionsskydd-stödfyllning 

  

Sandfilter Sandigt grus med inslag av 
sten 

D15 = 0,5-1,0 mm 
D85 = 40-52 mm. 

25 % av mtrl > än 100 mm 
 

Tätkärna Grusig sandig siltig morän 25-30% av materialet < 
20mm 

Finjordshalt, d15 < 0,06 mm 
d85 = 7 – 30 mm 

 
Tätkärna 
Tätkärnans material består av grusig, sandig, siltig, morän med finjordshalten < 0,06 mm 
varierande mellan 25-38 % räknat på material < 20 mm (står lite olika i de olika handlingarna 
om dammen). Enligt siktkurvor innehåller materialet stenar upp till ca 600 mm. Tätkärnans 
medelkonduktivitet ligger på 0,8·10-7 m/s. Från de undersökningar som gjorts antas tätkärnan 
fungera som det är tänkt och kornfördelningen verkar lämplig enligt SwedPower (2004) med 
undantag av partierna i anslutning till betongkonstruktionen. 
 
I samband med att tätkärnan höjdes år 2005 på damm 1 och 2 lades ett lager cellplast som 
isolering på krönet, se figur 15. Syftet var att hindra tjälen att tränga ner i tätkärnan samt att 
tyngden och mängden av stödfyllning ovanför isoleringen kunde reduceras. Nackdelen med 
ett täckande lager av isolering är att eventuella förändringar i dammkroppen inte går att följa 
på samma sätt som tidigare. Damm 3 har inte genomgått någon höjning av tätkärnan och har 
heller ingen isolering. 
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Figur 15: Utläggning av cellplast i samband med höjning av dammen, optokabeln läggs 

under cellplasten på krönet av tätkärnan (Johansson, 2007). 
 
Filter  
Filtret består av sandigt grus där stenmängden är hög, 25 % av materialet är större än 100 
mm. När extra grundvattenrör borrades ner i filtret år 2005 i damm 1 framgick att kubikstora 
block fanns i botten av filtret i fem av de sex hålen vilket kan bero på stenseparation under 
byggnationen av dammen. Dammen byggdes enligt SwedPower (2004) endast med ett 
vertikalfilter vilket var praxis under byggtiden. Bredden på de vertikala filtren är tre meter, se 
figur 14. Enligt relationsritningarna ska damm 1 och 2 ha ett horisontalfilter på 1,5 m. Då 
provgropar grävdes år 2004 återfanns filtret i damm 1 men ej i damm 2. På en sträcka längs 
damm 1 konstaterades att filtret gick ända ut i dammtån vilket kan vara riskabelt vid kraftigt 
läckage. Även i damm 3 återfinns ett horisontalfilter vid kontroll i provgrop. Vid 
ombyggnationen lades inget filter på isoleringen ovan tätkärnan. Ett övergångslager mellan 
erosionsskydd och uppströmsfilter lades däremot ut. 
 
Kontroll av filterkriterier 
I samband med förstudien om tåförstärkning år 2004 gjordes en kontroll av geometriska och 
hydrodynamiska filterkrav. För att uppfylla filterkriterierna ska filtrets kornstorlek i 
förhållande till tätjorden respektive stödfyllningen vara så att erosion ej kan uppstå. Det 
geometriska kravet kontrolleras utifrån värsta scenariot av förhållandet mellan D15 och D85 för 
de två kontaktytorna tätkärna-filter och filter-stödfyllning. Filterkriteriet uppfylls väl mot 
tätkärnan men inte mot stödfyllningen då det är väl finkornigt jämfört med dagens regler.  
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Stödfyllning 
Enligt byggnadshandlingar gäller generellt för alla tre dammarna att stödfyllningen består av 
sprängsten med varierande storlek. Från provgropar grävda år 2004 i alla dammarna framkom 
följande:  

 I damm 1 består stödfyllningen mestadels av sprängsten, där 25 % av sprängstenen är > 
500 mm, med inslag av söndervittrad skiffersten av mycket varierande storlek.  

 I damm 2 består stödfyllningen av grov sprängsten med dimensioner från grus till 
sprängstensblock upp till 1 meter. Uppskattningsvis är 70 % av innehavet block > 500 
mm. 

 I damm 3 har stödfyllningens övre skikt sten på 300-400 mm, under detta ett något finare 
material. Stödfyllningen har också betydande mängd av skiffermaterial. 

 
Erosionsskydd 
Vid tiden för byggande var det brist på lämpligt material av sprängsten så att natursten från 
den gamla älvfåran användes som erosionsskydd. Erosionsskyddet uppströms på damm 1 och 
2 byttes ut år 2006. Efter ombyggnationen ligger erosionsskyddet i ett säkrat förband ned till 
SG. Stenstorleken varierar och totalt är bredden 1,2 m (enligt RIDAS (2006) ska 
erosionsskyddet på slänten vara minst 1,5·D50). 
 
Damm 3, som hör till konsekvensklass 2, ansågs inte under förstudien enligt SwedPower 
(2004) föreligga i behov att nytt erosionsskydd, vilket besiktningen 2007 underkände, vilket 
leder till byte av material även där.  
 
Tåbank 
I samband med flödesanpassningen av Grytforsdammen undersöktes behovet av ett tåstöd på 
dammarna. Redan vid ett läckageflöde på 17 l/s m kan erosion i stödfyllningen starta. För att 
förhindra erosion vid ett dimensionerade flöde på 517 l/s m krävs en stabil tåbank för att hålla 
material på plats. Enligt SwedPower (2004) ska tåbankens höjd vara ca 6 m där dammen är 
som högst för att täcka in källsprånget som kan förmodas uppträda vid nivå +326,5 m. Den 
horisontella tjockleken ska vara minst 3 m för att få erforderlig stabilitet. Materialet består av 
sprängsten av storleksordningen 300-1200 mm. 
 
Två områden i damm 2, i anslutningen till betongkonstruktionen samt i slutet av dammen, 
fick inget tåstöd då beräkningar visade att dammen på dessa ställen var tillräckligt stabil. Nya 
beräkningar har dock visat att området mot betongkonstruktionen ändå behöver tåstöd för att 
uppnå tillräcklig stabilitet. Mellan sektion 0/100-0/200 på nedströmssidan av damm 2 fanns 
tidigare en mindre tåbank vilken inte finns i några ritningar. Denna har troligen lagts ut för att 
stabilisera slänten när sprickor uppkom på krönet kort efter idrifttagning. Ytterligare en 
odokumenterad tåbank fanns vid anslutningen mot utskovsmonoliten damm 1, motivet till 
detta var en erosionsskada. 
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5.3. Flöden för Grytfors dammanläggning 

I alla älvar varierar flödet mer eller mindre med säsongen. På våren är det snösmältning och 
då kommer en vårflod, under höstperioden juli-september är nederbörden ofta större och då 
kommer en höstflod.  

5.3.1. Reglerade och oreglerade älvar 
Vattenkraftsutbyggnad i älvarna är ett stort ingrepp på det naturliga flödet. Enligt SMHI 
(2000) är en omdiskuterad fråga huruvida de flöden som leder till översvämningar kan 
dämpas genom reglering. Vattenkraftproduktion är i första hand till för att producera el. 
Under sommarhalvåret buffras vatten i de stora reglermagasinen högst upp i älven för att 
sedan användas under vintern då behovet av el är som störst. Reglermagasinen är stora och 
kan dämma flera kubikkilometer vatten som under vintern används. 

 
Figur 16. Principerna för vattenreglering för vattenkraftproduktion. 

 

I de älvar som är utbyggda märker man sällan av den stora variationen i flödet som visar sig i 
en oreglerad älv just för att så stora mängder kan lagras, men om reglermagasinet blir fullt 
kommer flödet enligt RiskNet (2002) att se helt annorlunda ut neråt älven. I de oreglerade 
älvarna finns det sjöar som fungerar som naturliga magasin, men i en reglerad älv ligger ofta 
vattennivån vid DG (dämningsgräns) redan före det ökade flödet och den naturliga 
dämpningen uteblir. Då flödet är stort och magasinnivån ligger vid DG används 
utskovsluckorna för att avbörda och förhindra komplikationer som är förenat med 
överdämning. Utskovsluckorna är anläggningens säkerhetsventil. Skulle de inte fungera 
skulle överströmning ske med troligt haveri som följd. Viktigt i de reglerade älvarna är att de 
olika anläggningarna längs älven samarbetar, för det flöde som släpps högst upp skall 
tillsammans med avrinning längs hela älven kunna avbördas på ett säkert sätt genom varje 
anläggning ända ner till kusten. Figur 16 visar en principskiss över hur vattenregleringen 
fungerar. 
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I de älvar som är oreglerade förväntas flödet variera och översvämningar ske. I de utbyggda 
älvarna skapas en falsk trygghet. Även om vattenkraften dimensioneras för att klara de flöden 
som kan komma är det ingen garanti mot översvämningar, vad man åstadkommer är endast en 
förlängning av återkomsttiden, SMHI (2000). Det är inte ovanligt att det byggs på områden 
som regelbundet sätts under vatten. (Torne älv, Pite älv, Kalix älv och Vindelälven får, enligt 
riksdagsbeslut, inte byggas ut för användning till vattenkraft).  

5.3.2. Fyllningsdammarnas konsekvensklassning 
Som riktlinje för dammsäkerhet använder kraftföretagen RIDAS, en tillämpningsvägledning 
för dammar. Konsekvensklassning kan göras enligt RIDAS. Då beaktas konsekvenserna av ett 
dammbrott oavsett orsaken till brottet. Om konsekvensklassning istället görs enligt 
Flödeskommitténs riktlinjer används istället beteckningen ”riskklass”. Dessa riktlinjer beaktar 
däremot endast konsekvenserna av dammbrott som inträffar i samband med höga flöden. 
I Grytfors tillhör dammarna 1 och 2 konsekvensklass 1A medan damm 3, dammlägena 4 och 
5 och spärrdammarna nordväst om damm 1 tillhör konsekvensklass 2 enligt RIDAS (2001), se 
tabell 6 och 7. Hela anläggningen står enligt Flödeskommittén under riskdimensioneringsklass 
1, se tabell 5.  
 
Tabell 5: Klassificering enligt Flödeskommitténs riktlinjer 

Riskklass Typ av risk vid dammbrott 

I 
 

Icke försumbar risk för människoliv eller annan personskada. 
 

Beaktansvärd risk för allvarlig skada på viktig trafikled, dammbyggnad eller 
därmed jämförlig anläggning eller på betydande miljövärde. 
 

Uppenbar risk för stor ekonomisk skadegörelse. 
 

II 
Icke försumbar risk för skada på trafikled, dammbyggnad eller därmed 
jämförlig anläggning, miljövärde eller annan dammägare tillhörig egendom i 
andra fall än vad som angetts vid riskklass 1 

 
Tabell 6: Konsekvensklassificering enligt RIDAS (2001) med avseende på förlust av 
människoliv. 
Konsekvensklass Konsekvens 

1 A Hög sannolikhet för förlust av många människoliv 
 

1 B Sannolikheten för förlust av människoliv eller för allvarlig personskada 
är icke försumbar 
 

2 - 3 Sannolikheten är försumbar för förlust av människoliv eller för allvarlig 
personskada 
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Tabell 7: Konsekvensklassificering enligti RIDAS (2001) med avseende på materiella skador. 
Konsekvensklass Konsekvens 

1 A 
 

Hög sannolikhet för: 
mycket allvarlig skada på 

 viktiga samhällsanläggningar 
 betydande miljövärde 

eller 
mycket stor ekonomisk skadegörelse 
 

1 B 
 

Sannolikheten är beaktansvärd för: 
 viktiga samhällsanläggningar 
 betydande miljövärde 

eller 
hög sannolikhet för: 

 stor ekonomisk skadegörelse 
 

2 
 

Sannolikheten är icke försumbar för: 
beaktansvärd skada på 

 samhällsanläggningar 
 miljövärde 

eller 
 ekonomisk skadegörelse 

 
3 Sannolikheten är försumbar för skadeutfall enligt ovan 

5.3.3. Återkomsttid 
Vid alla former av byggnationer dimensioneras konstruktionen för laster med viss 
återkomsttid. Hur lång den perioden skall vara är direkt kopplad till konsekvens vid haveri. 
När en damm dimensioneras mot höga flöden ska risken för underdimensionering minimeras 
pga. de enorma skador ett brott för med sig. Säkerhetsmarginalen som gäller för vattenkraft är 
att dammen skall kunna utsättas för ett flöde, så stort att det i teorin endast ska inträffa en 
gång under en period på tiotusen år utan att överströmmas eller gå i brott av belastningen. 
Detta flöde kallas klass 1-flöde och har i dammsäkerhetssammanhang en återkomsttid på 10 
000 år, se SMHI (1999). Sannolikheten att ett sådant flöde ska förekomma under en 100-års 
period är 1 % jämfört med att ett 100-års flöde under samma period har 63 % sannolikhet att 
inträffa, se tabell 8. Det är svårt att förutspå hur stort ett klass 1-flöde skulle kunna bli då den 
statistik som finns att tillgå endast sträcker sig 100 år tillbaka i tiden. 
 
Tabell 8: Återkomsttid och risk för höga flöden, (SMHI 2000). 
Återkomsttid i år Sannolikhet 

under 10 år 
(%) 

Sannolikhet 
under 50 år 
(%) 

Sannolikhet 
under 100 år 
(%) 

100 9,6 39 63 
10 000 0,1 0,5 1,0 
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5.3.4. Dimensionerande flöden  
Skellefteälvens Vattenregleringsföretag (SVF) har i samband med deras hydrologiska 
slutrapport år 2000 beräknat dimensionerande 100-års respektive 10 000 års-flöden6 för 
Skellefteälven, se tabell 9. Enligt deras beräkningar förmodas ett riskklass-1 flöde att vara 
kring 850 m3/s och riskklass 2 flöde 640 m3/s. I Grytfors är de två utskoven dimensionerade 
för 720 m3/s och detta är när magasinsnivån är vid dämningsgräns +332,0 m ö h. 
Anläggningen kan följaktligen avbörda ett klass-2 flöde utan överdämning. Den nivå som 
vattnet i magasinet kommer att nå vid ett klass-1 flöde är +332,97 m ö h, det betyder en 
överdämning på 0,97 m. Detta inkluderar en snedställning av vattenytan på 20 cm. 
Förutsättningen för detta är att det sker aktiv dämpning i de stora reglermagasinen, Hornavan 
och Storavan/Uddjaur, högst upp i älven och det ställer stora krav på driftorganisation och 
beredskap. Dessa magasin är tillräckligt stora för att kunna rymma en överdämning under ett 
klass-1 flöde om nivån i något nedanförliggande kraftverk närmar sig en kritisk nivå. Vidtas 
inte aktiv dämpning ligger det beräknade flödet på 968 m3/s och innebär överdämning med 
2,0 m till ca +334,0 m. 
 
Tabell 9: Vid beräkning av stigningshastigheter förutsätts turbinaggregat och utskov vara 
stängda och vattenståndet är vid DG (DTU-uppgifter). 
Flödessituation 
Utgår från DG + 
332,0 m ö h 

Flöde m3/s  Stigningshastighet 
m/h 

Tid innan vattnet når 
överkant tätkärna på 
nivå +333,5 m ö h 

Qutb 165 0,13 7 tim 34 min  
HHQ 640 0,6 1 tim 57 min 
Qdim 850 0,72 1 tim 28 min 
 
Genom station går under normala förhållanden Qutb, 165 m3/s. Det högsta flödet som 
förekommit sedan 1960 var år 1993 då flödet var 620 m3/s, då släpptes 466 m3/s genom 
utskoven.  

5.3.5. Dimensionerat läckageflöde  
Då dimensionerande läckage7 har beräknats har enligt SwedPower (2004) endast 
stödfyllningen använts som ingående material, detta kan motsvara en skadad tätkärna med 
motsvarande permeabilitet som stödfyllningen. Beräkningarna har gjorts i enighet med 
RIDAS i samband med förstudien om tåförstärkning år 2004. För att erosion ska initieras i ett 
material motsvarande stödfyllningen krävs ett läckageflöde på minst 17 l/s m och redan ett 
läckage på 0,07 l/s m kan göra att filtret eroderar. Strömningstillståndet ansågs vara i 
övergången mellan laminärt och turbulent flöde och det dimensionerande flödet beräknades 
vara 518 l/s m. Utan åtgärd skulle dammen vid dimensionerande flöde och skadad tätkärna 
kunna haverera. För att detta ej ska ske har en tåbank byggts 2005. Tåbanken hindrar enligt 
Bartsch (1997) inte det dimensionerande flödet, men den höjer stabiliteten och förhindrar att 
materialet spolas bort av det höga tryck som uppstår om dimensionerande flöde skulle 
inträffa. 
 
                                                 
6 Dimensionerande flöde – det flöde anläggningen dimensioneras för att klara av 
7 Dimensionerande läckage – det läckage dammen är dimensionerad för. 



 36

5.4. Övervakning av fyllningsdammarna i Grytfors 
Sedan år 1996 görs regelbundna mätningar enligt ett specifikt protokoll för dammen. 
Mätprogrammet omfattar mätning av sättningar och sidoförskjutning, vattenståndsmätning 
samt läckagemätning. Idag överförs många mätresultat per automatik till driftcentralen i 
Skellefteå som har uppsatta larmgränser för var och en av dem. Optokabeln under 
dammkrönet och vid dammtån installerades år 2005 och ska mäta rörelse och läckage, dock 
sker inte någon kontinuerlig övervakning av denna utan vid behov kan mätningar sättas in. 

5.4.1. Inventering av mätbehov inför säkerhetshöjande åtgärder 
En mätbehovsanalys av instrumenteringen för Grytfors dammanläggning gjordes 2005, 
Hydroresearch (2005). Analysen utgick från kraven i RIDAS som ter sig olika beroende av 
konsekvensklassningen och om grundläggningen skett på jord eller berg. Kraven på 
instrumentering på damm 3 är inte lika höga eftersom konsekvensklassificering är lägre där 
än för damm 1 och 2. De mätbrunnar för mätning av sättingar och sidorörelser längs 
dammkrönen som finns på samtliga dammar ansågs vara tillräckliga. Det fanns däremot några 
andra punkter som inte uppfyllde RIDAS krav på instrumentering. För damm 1 och 2 hade 
läckagemätningarna i mätöverfallen inte tillräcklig täckning och mätfrekvens. Grundvattenrör 
saknas helt i stödfyllning och nedströmsfilter för damm 1 och delvis för damm 2. Både damm 
och utskov bör kameraövervakas. Kartering av dammarnas överyta med t.ex. laserscanner 
med avseende på sprickbilden på dammkrönen ansågs också vara nödvändig. 

5.4.2. Fasta installationer 
I samband med den dammsäkerhetshöjande ombyggnationen av Grytfors anläggning 2006 
blev den befintliga instrumenteringen utökad enligt mätbehovsförslagen från 2005, se figur 
17, 18 och 19. Mätdubbar finns inte utmärkta i figurerna. Någon kartering av dammarnas krön 
gjordes inte vid detta tillfälle. 
 
De fasta installationerna omfattar mätning av sättingar och sidoförskjutningar med hjälp av 
brunnar och dubb, vattenståndsmätning i grundvattenrör och läckagemätning i mätöverfallen. 
Enligt RIDAS bör möjlighet till kameraövervakning med stillbilder finnas för klass-1 dammar 
som möjliggör bevakning av varje dammkropp, intag och utskov samt thomsonbrunnar och 
utskovstappning. Sedan 2006 har kameror i Grytfors möjliggjort övervakning från 
kontrollrum på thomsonbrunnar, dammkropparna 1 och 2, utskovsluckor och intag. 
 
Fyllningsdamm 1  
Fyllningsdamm 1 har följande fasta installationer som även kan ses i figur 17: 

 Tre stycken mätbrunnar med beteckning: B1, B2, B3.  
 Dubbar för rörelsemätning (syns ej i figur). 
 Fem stycken ”gamla” grundvattenståndsrör varav ett med givare för tryck och temperatur 

med beteckningar 1, 2 (med givare), 3, 4, S101, S112 (fungerar ej). 
 Sju stycken nya vattenståndsrör varav 5 med givare för tryck och temperatur med 

beteckningar 40K, 120K, 220K (ej givare), 320K(ej givare), 420K, 440K, 455K. 
 3 stycken Thomsonöverfall, 2 till vänster på dammen med beteckningar Th1A och Th1B 

och vid höger anslutning Th1C. 
 Optokabel i tå och på krön. 
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Figur 17: Instrumentering damm 1. 
 
Fyllningsdamm 2  
Fyllningsdamm 2 har följande fasta installationer vilka även kan ses i figur 18: 

 En mätbrunn med beteckning: B5.  
 Dubbar för rörelsemätning (syns ej i figur). 
 17 stycken ”gamla” grundvattenståndsrör med beteckningar: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15, 

 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 (rör 4 och 7 är pluggade och rör 19 är borttaget). Mätrör 
 15 har även givare för tryck och temperatur. 

 Tre st. ”nya” vattenståndsrör varav ett med givare för tryck och temperatur med 
beteckningar 40K, 50K (med givare) och 140K.  

 Två stycken mätöverfall med tillhörande utrustning med beteckningar Th2A närmast 
intaget och Th2B mellan 0/100 – 0/220.  

 Optokabel i tå och på krön. 
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Figur 18: Instrumentering damm 2. 
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Fyllningsdamm 3  
Fyllningsdamm 3 har följande fasta installationer vilka även kan ses i figur 19: 

 Fyra stycken brunnar med beteckningar: B6, B7, B8, B9. 
 Två stycken mätdubbar med beteckningar: D9, D10. 
 Elva stycken grundvattenståndsrör med beteckningar: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 och11. Rör 7 är pluggat. 
 Två stycken mätöverfall med beteckningar 27:3A och M27:3B (ej inritat i figur). 

 

 
 
Figur 19: Instrumentering damm 3. 
 
Dammläge 4 och 5 
Dammläge 4 har 2 stycken grundvattenståndsrör för vattennivåmätning med beteckningar: S104 och S114. Ingen mätning pågår. 
Dammläge 5: För vattennivåmätning finns två stycken grundvattenståndsrör med beteckningar: 1 och S115, inga mätningar pågår dock i dessa. 
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6. Problematik Grytfors  
Grytforsdammen har redan från första fyllningen uppvisat problem på olika sätt, främst då 
sprickor, sättningar och sjunkhål i dammkropparna. Fakta om dammarna och deras skick är 
taget från DTU och FDU för Grytfors kraftstation om inte annat anges. Se tidsaxel nedan i 
figur 20. 
 

 
Figur 20: Tidsaxel över olika händelser på dammen. 
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6.1. Maxbelastning och erosion av fyllningsdammar 
En frågeställning som finns är hur dammarna skulle klara en maxbelastning, dvs. hur de 
skulle påverkas av en överdämning. 

6.1.1. Överdämning  
Enligt dokumentation över Grytforsdammen lär ingen större överdämning ha ägt rum, dvs. 
över DG (+332.0 m), under dammens livstid. Enligt RIDAS (2006) finns vissa händelser som 
kan sänka stabiliteten vid överströmning och dessa är: 

 uppspolning av vågor 
 erosion vid dammtån 
 dålig stabilitet i nedströmsslänten 
 inre erosion i dammkroppen eller undergrunden 
 läckage och erosion i dammkrönet. 

 
Fyllningsdamm 1 och 2 
Under år 2005/2006 förstärktes damm 1 och 2 för att klara ett större flöde och därmed också 
överdämningar. Trots detta finns det fortfarande risker med att överdämma magasinet. Vid en 
överdämning når vågor högre upp än vad vågberäkningarna anger. Detta innebär att vågorna 
skulle kunna slå över krönet med möjlig urspolning av material som följd. Nytt erosionsskydd 
och övergångslager mellan stödfyllning och filter på damm 1 och 2 minskar dock risken för 
erosion av filtret.  
 
Tack vara det nya tåstödet bör risken för erosion vid dammtån vara minimerad även om 
läckaget genom eller under dammen ökar. Släntstabiliteten är också avsevärt mycket bättre 
med det nya tåstödet. Den sträcka på nedströmssidan av damm 1 som vid fullt spill har vatten 
ända fram till dammtån har nytt erosionsskydd som skyddar mot erosion.  
 
Området vid sponten i anslutningarna är uppblött och beter sig som en grötig massa. Den 
befintliga sponten som finns mellan betongkonstruktionen och åtta meter ut i dammen 
skyddar visserligen den dåligt packade jorden från att direkt nås av vattnet i magasinet. Vid en 
överdämning ökar påfrestningarna och trycket, risken finns att det redan ostabila materialet då 
skulle erodera. Tåstödet som lades ut år 2006 kan hjälpa till att förbättra släntstabiliteten för 
damm 1, men damm 2 har inte något stöd mot dess anslutning till betongdammen. Frågan är 
om dessa områden klarar en överdämning. Enlig senare besiktningar ska tåstöd läggas ända 
fram till betongkonstruktionen även i anslutningen till damm 2. 
  
Damm 2 har haft ett stort sjunkhål år 1995 vid kröken som precis är en anslutning till naturlig 
mark, i detta fall en ås. Läckage har pågått genom åren i små mängder genom åsen. Risken för 
skred kan bli överhängande vid överdämning.  
 
Det finns bevisligen läckage som går genom anslutningen mellan naturlig mark (nipan) och 
damm 1. Vid en överdämning kan man förvänta att problemen här ökar, även vad gäller själva 
nipan som vid överdämning skulle utsättas för betydligt större tryck än normalt.  
 
Betongdammen  
Betongdammens höjdnivå ligger på +333,5 m, en meter lägre än själva fyllningsdammarna. 
Stabilitetsberäkning från år 2004 har bekräftat att dammen åtminstone klarar en överdämning 
till nivån +333,0 m, utan islaster. Islast vid överdämning torde inte vara något problem då 
höga flöden antas uppstå under sommarhalvåret. 
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Fyllningsdamm 3 
Damm 3 har inte byggts om, här ligger tätkärnans överkant på nivån + 333,2 m ö h med ett 20 
cm tjockt filterlager och 100 cm stödfyllning på. Denna damm har den största vågpåverkan av 
de tre dammarna. Ett dåligt erosionsskydd, finfiltret på uppströmssidan som ligger direkt mot 
stödfyllningen och krönet fullt av sprickor gör dammen utsatt. Sker en överdämning som 
passerar filternivå, +333.3 m, kommer filtret att förlora sin dränerande förmåga och vattnet 
kommer förmodligen att gå genom stödfyllningen istället. Här finns ingen stödbank och en 
överdämning ökar trycket i jorden så att risken för glidyta ökar pga. den minskade 
skjuvhållfasthet i jorden.  
 
Dammläge 4 och 5 
Nivån i dessa dammlägen är +332,3 m, det gör att redan vid en överdämning på 30 cm över 
DG kommer vatten att rinna över dammläge 4 och 5. Det är omdiskuterat huruvida 
överströmning i dessa dammlägen skulle påverka fyllningsdammarna. Skulle en 
överströmning här begränsa nivån för överdämningen och därmed belastningen av dammarna, 
eller skulle det överströmmade vattnet från dammlägena orsaka skador nedströms?  
Fördjupning av problematiken runt dessa dammlägen återfinns i kapitel 8.   

6.1.2. Överströmning 
Det finns inte några beräkningar över Grytfors fyllningsdammars förmåga att motstå 
överströmning. Vågöverspolning över dammkrönen har varit synliga vid några tillfällen. Vid 
ombyggnationen av damm 1 och 2 gjordes förstärkningar som dels ger dammarna en bättre 
stabilitet vid överdämning men också vid överströmning. Vid överströmning och erosion av 
krönet ska tåbanken göra så att inte hela dammen spolas bort. Damm 3, som är en klass-2 
damm, är i dåligt skick och skulle förmodligen haverera om kraftig överströmning skulle ske. 
  

6.2. Förändringar i fyllningsdammar 
Alla dammar har någon svaghet och har troligen någon gång genomgått någon form av 
erosion eller förändring. I det här avsnittet beskrivs lite av de tre fyllningsdammarnas 
uppenbara brister som uppkommit genom åren och som i många fall är kvar än idag. I 
dammens inspektions- och besiktningsprotokoll finns dokumenterat de brister och problem 
dammen erfarit sedan den byggdes. 

6.2.1. Fyllningsdamm 1 
Från diagram som ritas utifrån rörelsemätningar, kan utläsas att vid brunn 1 och 2 har 
dammen dragit uppströms 50 mm sedan driftstarten 1968. Vid brunn 3, se figur 17, har 
nedströmssidan dragit sig 25 mm. Redan år 1970 uppmärksammas för första gången 
längsgående sprickor på dammens krön. Dedda undersöktes omedelbart och syntes sträcka sig 
0,25 m ned i jorden. Sprickorna fylldes igen med finmaterial i början av 1980 talet i ett försök 
att få dem att självläka, men sprickorna återkom. Krönsprickor har funnits med smärre avbrott 
mellan sektion 0/047 och 0/407. Särskilt kraftiga har krönsprickorna varit vid dammens 
vänstra sida. Sammanlagt fanns det enligt SWECO VBB (2003) före reparationen år 2005 
sprickor på 40 % av dammen.  
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Mellan vingmur och spont syntes det år 1971 att dammkrönet hade en sättning, tätkärnan hade 
sjunkit och materialet var dåligt packat och torrt. Troligtvis hade tjälen orsakat 
materialvandring till det dåligt packade området under vingmuren. Både sjunkhål och 
sättningar har noterats och åtgärdats längs hela dammen. Vid stora spill fyller vattnet upp 
området bakom ledmuren ända upp till dammtån. En erosionsskada uppdagades år 1994 i 
stödfyllningen mellan utskovskanal och dammtån. Vid dammens anslutning mot betongmuren 
noterades år 1998 att finmaterial var bortspolat. Ett erosionsskydd är utlagt på den utsatta 
sträckan vilket gör att dammtån nu klarar full tappning utan erosionsrisk. 
 
Läckage och uppvattningar har uppmärksammats på ett flertal ställen längs dammen. En del 
vattenansamlingar har varit grumliga, vissa av kemisk karaktär. Vid provgropstagning år 2005 
upptäcktes att läckvägen vid en vattenansamling gick ovanför filtret. 

6.2.2. Fyllningsdamm 2 
Damm 2 har haft två skred, år 1969 och 1970, i uppströmsslänten precis vid dammens krök. 
Skreden fylldes sedan igen med nya massor. Små erosionshak har förekommit och även 
mindre utglidningar av erosionsskydd vid anslutningen mot intaget på uppströmssidan. Först 
år 1990 noterades sprickor på denna damm, det var då en 20 m längsgående spricka på 
dammkrönet. Vid besiktning SWECO VBB (2003) förekom det krönsprickor på 2/3 av den 
högra sidan av dammen (i nedströmsriktning). Sjunkhål har tidigare uppstått i 
nedströmskanten av krönet vid sektion 0/100 där dammen kröker i anslutning till den 
naturliga åsen. Sjunkhålet var 1 meter djupt, en diameter på 50 cm vid ytan och 2 meter i 
botten. Detta fylldes igen med nya massor. Mindre sättning har också förekommit. Redan år 
1969 påträffades läckor vid släntfoten på nedströmssidan i anslutning mot åsen (ca 2,5 l/s) 
och mellan dammens krökning och anslutande väg (ca 6,2 l/s). Det finns några koncentrerade 
läckagepunkter där rostfärgat vatten långsamt silas ut. Vattenståndet i grundvattenrör nr 15 
och 16 nedströms damm 2 verkar ha en stigande trend. 

6.2.3. Fyllningsdamm 3 
Redan år 1969 uppmärksammades en 40 m lång spricka längst till höger och år 1970 hade 
betydligt fler sprickor uppkommit på dammkrönet. År1982 gjordes ett försök att fylla igen 
alla uppkomna sprickor med finmaterial. Vid besiktning år 1998 noterades att det på 45 % av 
dammens längd fanns krönsprickor mer eller mindre tydligt. Vid besiktning år 2007 
konstateras krönet vara ojämnt och de längsgående sprickorna är kvar. De förhållandevis 
största sprickorna finns på damm 3, den damm som enligt kontrollberäknad våguppspolning 
är den damm som blir mest utsatt för vågor. Skifferskivorna i erosionsskyddet är alldeles för 
plana och gör att vågorna når högre upp på dammen än de skulle ha gjort med ett bättre 
erosionsskydd. Damm 3 har haft ett flertal erosionsskador. Mindre erosionshak finns på ett 
flertal ställen längs dammen. 
 
Mindre sättningar och oregelbunden krönnivå förekommer längs hela dammen. Sättningar på 
bägge sidor om krönet kan bero på att stödfyllningen vittrar sönder och sätter sig. År 1968, 
direkt efter fyllning, fylldes nedströmsdiket vid släntfoten med grumligt vatten. Även senare 
har läckage noterats längs dammen, både klart och grumligt. En stödbank har lagts ut, 
troligtvis kring år 1990 för att förstärka områdena där grumliga läckagepölar har förekommit. 
Bakom större delen av damm 3 återfinns ett myrområde, det gör det ibland svårt att veta om 
läckvatten passerar ut i myrmarken eller om myrvatten rinner in i mätöverfallen. År 1990 
syntes en vattenfylld grop mitt uppe på dammkrönet, denna rekommenderades att bli 
igenfylld med grusig sand. 
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6.2.4. Risk och rekommenderade åtgärder  
Enligt förundersökningen år 2003 bedöms det inte finnas någon rasrisk runt någon av 
fyllningsdammarna. Sprickornas tillväxt bör dock mätas in årligen. Det vore bra att hitta ett 
bättre system för att kontrollera sprickors uppkomst och tillväxt.  Tätkärnan och 
uppströmsfiltret bör undersökas genom borrning och provtagning i några punkter. Installation 
av rör för inklinometer och temperaturmätning bör göras för kontroll av rörelser och 
vattenströmning. Särskilt vid överdämning måste hänsyn tas till att rasrisken uppströms 
dammen ökar om avsänkning sker allt för snabbt. 
 

6.3. Svagheter i anslutningarna till dammarna 
Dammarna i Grytfors ansluter på flera ställen till naturliga åsformationer och även till betong 
på två ställen. Anslutningar blir ofta ett problemområde då det är svårt att göra övergången 
tät. 

6.3.1. Anslutning mot naturlig mark 
Vid anslutning mot naturlig mark utförs schakt tills tillräckligt tätt material påträffas. Vid 
behov läggs en blanket ut för att förlänga läckvägen. Samtliga dammar ansluter till naturlig 
mark. Damm 1 ansluter på vänster sida mot en ås/nipa. Denna anslutning har uppvisat 
problem under hela dammens livstid. Damm 2 ansluter mot en ås mitt på dammen, även högra 
sidan ansluter mot naturlig mark. Det är anslutningen mot åsen mitt på dammen som uppvisar 
problem. Damm 3 ansluter på båda sidor mot naturlig mark och däremellan mot två 
högryggar, ingen av dessa anslutningar har visat några problem.  
 
Den anslutning som uppvisar flest problem är vänster anslutning på damm 1, se figur 21. 
Omfattande läckage har förekommit i anslutningen och vidare längs nipan. I nipans 
anslutning till dammen finns ett antal grundvattenståndsrör placerade, se figur 17. Enligt 
dessa har en höjning av grundvattennivån pågått alltsedan dammen fylldes första gången, 
totalt har den stigit en meter och verkar inte ha stabiliserat ännu enligt SwedPower (2004a). 
Nipan medför en risk för dammsäkerheten då stigande tryck i nipan kan orsaka källsprång 
eller att hög grundvattennivå gör nipan instabil med påföljande skred i anslutningen till 
dammen. 
 
Det är inte bara anslutningen, utan hela nipan är ett problemområde och behöver kontrolleras 
extra mycket. Instrumenteringen bör kompletteras för att se att grundvattenytan inte ligger för 
nära markytan i de branta sektionerna och riskerar att källsprång uppträder. Om risk föreligger 
bör dessa områden täckas in med filtermaterial och stenfyllning för att bibehålla stabiliteten. 
Det finns även ett förslag att borra in horisontaldrän för att sänka grundvattenytan. Problemet 
med dessa är att de har lätt för att erodera igen om materialet är för finkornigt.  
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Figur 21: Översikt Nipa vid vänster anslutning damm 1. 

6.3.2. Anslutning mot betongkonstruktion 
Vid anslutningarna på båda sidor om betongdammen har det förekommit sättningar och 
sjunkhål. I anslutningar mellan fyllningsdammar och betong krävs konstruktioner som 
förlänger läckvägen. Vid båda anslutningarna till dammarna utgår det från 
betongkonstruktionen en 8 m lång spont som är förankrade i berggrunden. Sponterna utgår 
från uppströms vingmur och sträcker sig genom tätkärnan för att förlänga läckvägen vid 
anslutningen. Som pilen i figur 22 visar är utrymmet runt sponten begränsat, detta har gjort 
det svårt att packa tätjorden runt vecken på sponten. Materialet har hållits något torrare än 
önskvärt och packades med vibroplatta eller handpackades vilket lett till en låg 
packningsgrad. Vid dämning, när materialet blivit vattenindränkt, kan sättningar uppstå och 
leda till radikal sänkning av packningsgrad runt sponten. Vid liknande konstruktioner har 
noterats att tätkärnan runt sponten uppför sig som en trögflytande massa utan bärighet som 
hålls på plats av det omgivande materialet, så verkar det vara även i Grytfors anslutningar. En 
annan möjlig orsak är materialförlust från filter och tätkärna ut till magasinet. Anledningen till 
denna möjlighet är att filter och övergångslager är underdimensionerat på grund av 
utrymmesbrist i anslutningarna. Den låga packningsgraden i tätkärnan sammanfaller med 
området där utrymmet för filter är bristfälligt och bidrar till att materialförlust kan uppkomma. 
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Figur 22: Spont i fyllningsdamm 1 i anslutning till betongkonstruktion (Ohrvall, 2007). 
 
Det är inte lätt att i efterhand reparera en skadad tätkärna. Injektering är en metod man kan 
använda men risken finns att injekteringsmassorna hamnar i filtret och täpper till detta. Andra 
beprövade metoder är att stabilisera omgivande material med t.ex. ett tåstöd. Det händer inte 
så mycket med det flytande materialet i anslutningarna om det är omgett av stabilt material. 
Vid ombyggnation år 2005 lades ett tåstöd vid anslutningen på damm 1 men inte på damm 2. 
Dammkrönet på damm 1 är dessutom extra brett tack vare den vägbank som ansluter till 
krönet där. En annan åtgärd är att slå ner en spont i uppströmsfiltret i båda anslutningarna för 
att stoppa eventuell materialförlust ut i magasinet.  
 

6.4. Dokumentation på problem. 
Olika mätningar på dammarna är gjorda redan från det att de togs i bruk och sedan 
kontinuerligt för att kontrollera förändringar och status. Resultaten är tagna från J & W 
(1998), DTU (-2006), SwedPower (2004) och Hydroresearch (2005). 
 
Fyllningsdamm 1  
Rörelsemätningar visar att hela dammen drar sig uppströms. Brunn nr 1 och 2 har sedan 
driftstart förflyttat sig 50 mm medan brunn nr 3 har flyttat sig 25 mm och dessutom satt sig 55 
mm (tätkärnan). Förutom att dammen rör sig uppströms visar mätningarna att brunnarna dras 
isär från varandra. Rörelserna i dammen kan bero på sättningar i stödfyllningen som vittrar 
sönder. 
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Vattenståndsmätning har bara funnits i anslutningen till nipan tidigare. Nu har grundvattenrör 
installerats i nedströmsfiltret längs hela dammen. Mätningar av vattenståndsrören 1, 2, 3, 4 
och S101 i nipan, vänster anslutning visade år 2005 på svagt ökande vattenstånd. Rör S101 
noterade en kraftig förändring år 1999 då ytan steg ca 3,5 m och sedan sjönk igen, se figur 23. 
I rör S102 görs inga mätningar. 
 

 
Figur 23: Grundvattenmätningar rör 1, 2, 3, S101 tom år 2006 i Grytfors, anslutning damm 
1.  
 
Dräneringen längs dammens och nipans fot har före renoveringen 2005 varit nästan helt 
igensatt vilket gjort att mätöverfallen inte har samlat upp allt dränagevatten, något riktigt 
resultat från läckagemätningen är därför svårt att utläsa. 
 
Fyllningsdamm 2:  
Området runt den ås som skär genom damm 2 är väl instrumenterat pga. de stabilitetsproblem 
som uppvisats här, se figur 24. Brunn B5 har förflyttat sig 20 mm uppströms och satt sig 60 
mm. Dubb 9 har rört sig i alla riktningar, 120 mm vertikalt och 220 mm nedströms som mest. 
 
Vattenståndsmätningar på vänster sida av damm 2 visar på konstanta värden i alla mätrör 
utom 15, 16 och 17, se figur 18. I dessa har grundvattennivån ökat ca 1 cm/år. I mätrör 5 
ökade nivån kraftigt mellan 1994-1997 för att sedan minska till normal nivå igen. 
 
Även vid denna damm har dränaget fungerat dåligt och mätresultat från mätöverfallen är 
således inte tillförlitlig.  
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Figur 24: Flygfoto över vänster sida av damm 2, anslutning mot betong samt ås.  
 
Fyllningsdamm 3:  
Rörelsemätningarna visar att släntdubbarna 9 och 10 under de senaste åren har en ökad 
horisontal rörelse. Avståndet mellan dem ökar nu med 14 mm/år, uppströms rör de sig ca 10 
mm/år. Brunn 9 visar också en viss rörelse, sedan år 1995 har den förflyttats 10 mm 
uppströms. Grundvattenrören har inte visat nämnvärda förändringar. 
 
Övriga mätningar och provtagningar  
Vattenprover för kemisk analys är tagna från tre olika grumliga vattensamlingar, två 
nedströms damm 1 mot djupfåran och ett från damm 3 vid 0/050. Grumligheten berodde på 
kemiska utfällningar av mangan och järn. Analysen visade också att läckagevattnet var mer av 
ytvatten- än grundvattenkaraktär. 
 
Georadarmätning  
Enligt resultat från georadarmätning som utfördes år 1998 är reflexen från tätkärnan för det 
mesta svag och diffus. Detta kan tolkas som att det finns stora mängder finmaterial i 
”fyllnadskappan” på filtret vilket orsakar tjälskador, detta kan vara orsaken till de 
längsgående sprickorna på dammarnas krön. Tätkärnan verkar dock vara intakt. 
 
Några tydliga läckageområden kunde inte upptäckas för damm 1, däremot noterades lutande 
byggytor och ”knöliga former av okänd orsak”. Fuktigare områden på grundläggningsnivå 
konstaterades vid sektion 0/050, 0/270, 0/340 samt mellan sektion 0/340 och 0/370. Ett 
möjligt läckageområde tolkades i damm 2 vid sektion 0/030 på cirka 11 m djup. I damm 3 
noterades några fuktiga områden speciellt mellan 0/120 och 0/170 på ca 5 meters djup. 
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6.4.1. Instrumenteringens hållbarhet 
Vad händer om installationer håller kortare tid än dammen? Viss instrumentering är utbytbar, 
annan instrumentering är det inte. Av de fasta installationer som idag finns vid 
Grytforsdammarna kan man byta ut eller installera nya i de fall de behövs. Hela tiden 
utvecklas metoder för övervakning som ska ge oss mer och mer kännedom om vad som sker i 
våra dammar. Det är alltså inte säkert att det är exakt samma typ av instrumentering som 
skulle installeras igen om funktionen på den gamla försämrades eller behöver bytas av andra 
anledningar.  
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7. Konsekvenser av dammbrott 
I Sverige har det inträffat två dammbrott under modern tid. En liten damm i Värmland, 
Sysslebäck överströmmades enligt RiskNet (2002) år 1973 med ca 2,5 m höjd, med följd att 
12 000 m³ vatten frigjordes och en person omkom. Hösten 1985  fick dammen i Noppikoski 
problem att öppna en utskovslucka i samband med extremt nederbörd. Vattenytan steg över 
dammkrönet och spolade bort ett parti av dammen vilket frigjorde ca 1 000 000 m³ vatten. 
Ingen människa skadades. 
 
Det finns många olika mekanismer som kan leda till dammbrott. Som regel är det flera 
faktorer, en händelsekedja, som leder till brott i dammen. Ofta kan huvudorsaken till brottet 
lätt upptäckas, medan de mindre svagheterna inte alltid är så lätta att se. I figur 25 ser man 
olika riskfaktorer vid de svenska dammarna. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 25: Riskfaktorer vid svenska dammar. 
 
Initierande händelser kan delas in i kategorier efter hur de uppkommer. Det kan vara: 

 naturliga orsaker som extrema flöden, jordbävningar, skred, laviner 
 orsaker kopplade till åldersförändringar som förändringar i byggmaterial (sprickor, 

erosion, vittring etc.) eller grunden, instabilitet i dammkroppen och/eller grunden eller fel 
på utrustning. 

 mänskliga orsaker som felaktigheter i design eller arbetsutförande, brister i drift och 
underhåll och sabotage. 

Det kan också delas in i om det uppkommer av statiska, hydrologiska eller seismiska laster. 
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Största sannolikheten för brott i en damm är enligt RiskNet (2002) vid fyllning eller direkt 
efter, därefter minskar risken för att sedan öka igen när dammen åldras, efter 25 – 30 år. Vid 
en enkätundersökning som VASCO dammkommité studerat och sammanställt angående 
förändringar i svenska fyllningsdammar framkom det att ”någon sorts förändring konstaterats 
i 68 dammar högre än 15 m, samt i 16 dammar lägre än 15 m”. Nästan alla förändringar har 
upptäckts vid okulära kontroller. Sjunkgropar uppträder ofta i samband med andra 
förändringar, som symtom på förändringar i eller under dammkroppen. I anslutning till 
betongkonstruktion uppges 16 stycken av de rapporterade dammarna ha någon form av 
förändring.  
 
Det har enligt RiskNet (2002) konstaterats att dammar byggda mellan år 1970 och 1985 i 
högre grad har utsatts för inre erosion än de dammar som byggdes före 1970, skillnaden är 
hela 30 % mot 10 % av antalet dammar. 
 

7.1. Brott utan föregående högflödessituation  
Vid dammbrott och översvämningar uppkommer likartade problem och skador, RiskNet 
(2002), skillnaden är hur snabbt det går vid de olika företeelserna. Översvämningar kan som 
regel förutspås av vilket väder som väntas. Även om ett oväder kommer plötsligt stiger 
vattnet inte lika snabbt som det skulle göra vid ett dammbrott. Ett dammbrott kan ske vid en 
högflödessituation, då kanske brottet går att förutse. Det kan också inträffa vid helt normala 
flöden helt utan förvarning. Se tidsskala figur 26. Den vattenmängd som frigörs vid 
dammbrott är troligen betydligt större än det högsta flödet som förekommit vilket i sin tur 
skulle kunna leda till ytterligare brott i kraftverk nedströms. Dessa faktorer gör att det kan bli 
stora konsekvenser vid händelse av brott vilket också är anledningen till att kraftindustrin 
arbetar mycket med dammsäkerhet. Se figur 27 över dammbrott i Tetondammen. 

7.1.1. Möjliga förlopp  
Brott i dammar kan orsakas av olika faktorer, oftast flera på en gång. Ett troligt scenario 
skulle kunna vara att det under lång tid pågått förändringar i dammkroppen som försvagat 
stabiliteten följt av högt flöde och en ökad belastning som orsakar haveri. Ett brott utan 
föregående högflödessituation är svårare att förutse, det kan komma plötsligt och utan 
förvarning.  
 
Vid problem med avbördningen kan överströmning ske oavsett flöde. Vid normalflöde, 165 
m3/s, finns dock gott om tid att finna lösningar på problemet då stigningshastigheten enligt 
FDU (1998) uppgår till 0,096 m/h förutsatt att stationen står ifrån och att luckorna är helt 
stängda. Nu finns nya uträkningar som visar att stigningshastigheten är hela 0,13 m/h. Under 
dessa förutsättningar tar det ca 7 och en halv timme för vattenytan att stiga upp till tätkärnans 
överkant från DG och det tar en timma för personalen att nå anläggningen. 
 
Genomläckning av själva dammkonstruktionen eller grunden kan orsaka bortspolning av 
material som leder till stabilitetsproblem i dammkroppen. Sjunkhål är ett följdproblem som 
kan uppträda vid inre erosion, se avsnittet om inre erosion i kapitel 3. 
 
Vid hastig avsänkning av magasinnivån kan utglidning ske. Detta skulle kunna sänka 
stabiliteten och till och med orsaka brott, se avsnittet om släntstabilitet i kapitel 3 . Vid 
problem med avbördningen, att luckorna exempelvis inte går att stänga finns risk att nivån 
sjunker till kritiska nivåer. En annan orsak skulle kunna vara att någon svaghet har visat sig så 
sänkning är nödvändig för att avvärja haveri. 
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Figur 26: Tidsskala för dammbrottsscenarier vid höga respektive normala flöden. 

Grytforsdammen har nu varit i drift i 40 år och börjar betraktas som en gammal 
dammanläggning. Dessutom är den byggd i början av en period då filtret generellt gjordes för 
grovt, så även här. Alla dammar får med åren åldersslitage som kräver mer eller mindre 
åtgärder för att inte orsaka allvarliga problem för säkerheten. En liten svaghet kan orsaka 
förändringar med tiden som påverkar hela konstruktionens stabilitet. 

7.1.2. Orsaker till dammbrott  
De vanligaste orsakerna till dammbrott i fyllningsdammar räknat på hela dammens livstid är 
enligt RiskNet (2002) överströmning som står för hela 48 % av antalet. Därefter kommer inre 
erosion i dammkroppen med 28 %, inre erosion i undergrunden med 12 % och instabilitet i 
slänter med 8 %. Resterande 4 % har gått till brott av andra orsaker eller så har inte orsaken 
kunnat utredas. 
 
Vid byggnationen av en damm används enorma mängder material av olika fraktioner. Det är 
viktigt att materialet är av angiven fraktion och att utläggning sker som föreskrivet. Allt detta 
är noggrant uträknat för att ge god stabilitet i konstruktionen. När dammen väl är byggd är det 
svårt att kontrollera att allt är korrekt gjort. Är det inte det kan det innebära att dammen är 
försvagad i konstruktionen i det område som är felaktigt utfört.  
 

7.2. Dammbrott i fyllningsdamm 1 och 2 
Det skulle kunna bli mycket stora skador vid ett dammbrott i någon av dessa dammar. 
Magasinvolymen är 29 milj. m³ och det är således den mängd vatten som skulle kunna 
släppas lös vid brott i damm 1 eller början av damm 2. Detta vatten skulle mycket snabbt nå 
Sandforsmagasinet som troligtvis också skulle rasa. Efter 7-8 timmar skulle vattenmassorna 
från två magasin nå Vargforsdammen som troligen också skulle haverera, så skulle det 
fortsätta ända ner till kusten. I kapitel 8.2 diskuteras brott i damm1 djupare. 
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Figur 27: Dammbrott i Tetondammen (FEMA, 2001)  
 

7.3. Dammbrott i fyllningsdamm 3 
Damm 3 är endast 12 m hög och skulle vid brott ha en betydligt mindre frisläppt vattenvolym 
än vad damm 1 och 2 skulle ha. Detta är också en av anledningarna att damm 3 är i 
konsekvensklass 2, konsekvenserna för ett brott här är betydligt mindre än för damm 1 och 2. 
Troligen skulle myrmarken bakom och nedströms dammen dämpa flödet, som sedan skulle 
återbördas i Sandforsdammens utskovskanal. Sannolikheten är stor att nedanför liggande 
dammar skulle klara en sådan händelse.  Det är dock troligt att tillfartsvägarna på södra sidan 
av älven skulle spolas bort. 
 

7.4. Överströmning i dammläge 4 och 5 
Uppströms damm 3 har planer funnits att bygga två spärrdammar, vid dammläge 4 och 5, 
figur 13. Marknivån för dessa dammlägen är som lägst + 332,0 m ö h vilket är dämningsgräns 
och anledningen till att de inte blivit byggda. Vid överdämning skulle vatten överströmma 
dammlägena och fortsätta ut i myrmarken bakom damm 3. Hur mycket vatten som skulle 
avbördas denna väg är svårt att veta men konsekvenserna av detta skulle inte överstiga klass 
2. Liksom för damm 3 skulle vattnet återbördas i Sandforsdammens utskovskanal och 
tillfartsvägarna skäras av. 
 

7.5. Dammbrott i spärrdamm, nordväst om damm 1 
På vänster sida om Damm 1 finns en uppförd spärrdamm och tre planerade dammlägen, se 
figur 28. Dammbrott i den utförda spärrdammen torde inte orsaka några större problem då 
terrängen snabbt skulle återföra eventuellt läckagevatten till älvfåran, redan innan 
Sandforsmagasinet. Följaktligen skulle inte heller överströmning i de planerade dammlägena 
skapa några problem vid en eventuell överdämning. 
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Figur 28: Karta över spärrdamm och planerade spärrdammar på vänster sida om damm 1. 
 
 

7.6. Beredskapsplan 
För alla dammar finns någon form av handlingsplan för olika händelser på dammen. Vid ett 
scenario som kapitel 8.2.1 beskriver kan den se ut som följer enligt beredskapsplan för 
Grytfors dammanläggning (2008): 
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Vid obekräftat dammbrott: 
1 Driftcentralen meddelas om ”obekräftat dammbrott”. 

 
2 Larma SOS Alarm som larmar räddningstjänst, polis, länsstyrelse m.fl.  

 
3 Kontrollera via CDMD:ns kameror om dammbrott inträffat på damm 1 

eller damm 2. Kalla ut beredskapspersonalen för att kontrollera förhållandena. 
 

4 Kontrollera om ÖVY och NVY indikerar onormala förändringar 
 

5 Kontrollera om läckagemätning eller VST-rör larmat  
Kontrollera via CDMD:ns kameror om dammbrott inträffat på damm 1 
eller damm 2. 

6 Kontrollera dammens status via kameraövervakning. 
 

7 Om dammbrott konstateras tillämpas Handlingsplan A, annars gå till punkt 8 
nedan 
 

8 Om/när det konstaterats att risk för dammbrott inte finns så återkalla larmet till 
SOS Alarm samt internt 
 

 
Om vatten rinner över dammkroppen, överströmning, finns stor risk för dammbrott och 
åtgärder krävs! 
 
Vid bekräftat dammbrott: 
1 Kontrollera via CDMD:ns kameror om dammbrott inträffat. Vid ja: 

Larma SOS Alarm som larmar räddningstjänst, polis, länsstyrelse m.fl.  
 

2 Varna ägare av fritidshus; larmslagning 
Namn 
Adress 
Telefon 
 
Om ägarna inte nås på telefon överlämna det till räddningstjänsten 

3 Skicka beredskapspersonal till den drabbade anläggningen samt även till 
anläggningarna nedströms om det är möjligt 

4 Påbörja avsänkning av magasin nedströms 
5 Dammtekniskt Sakkunnig och Driftansvarig larmas enligt larmlista. 

Förstärk bemanningen på Driftcentralen 
6 Aktivera driftledningen enligt larmlista samt informera internt i företaget och 

till övriga intressenter 
7 Minska tappningen i utskov och genom turbin i den drabbade anläggningen, 

med tanke på avbördningsförmågan hos nedanförliggande anläggningar 
(dämpa flödet) 

8 Minska tappningen från anläggningar uppströms och i biflöden nedströms om 
det är möjligt, utan att äventyra dammsäkerheten hos dem. 

9 Ta fortsatta beslut och ta hand om interna och externa kontakter 
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Dessa handlingsplaner kan se lite olika ut och är generella för olika typer av problem. För just 
det ovannämnda scenariot med sjunkhål och överströmning bör i första skedet 
handlingsplanen för bekräftat dammbrott följas för att minska belastningen. Detta är en 
tillfällig lösning då magasinen uppströms till slut fylls. 
 
Det är pilotprojektet i Ljusnan som ligger till grund för dagens tänkande kring 
beredskapsplaner och år 2007 uppdaterades RIDAS beredskapsdel. Nu utförs samordnad 
beredskapsplaneringen älvvis, se ”Beredskapsutveckling” från SwedCOLDs-temadag 2 april 
2008. Enligt Papmehl (2008) inleds under år 2009 samordnad beredskapsplanering för 
Skellefteälven, vilket är ett samverkansprojekt som leds av Skellefteälvens 
Vattenregleringsföretag.  
 
En beredskapsplan bör finnas för alla dammanläggningar för att fungerande åtgärdsplan ska 
finnas då risksituationer för dammsäkerheten uppstår. Risksituationer kan vara allt från 
förhöjt vattenstånd till dammbrott. Beredskapsplanen skall tydligt visa vad för åtgärder som 
förväntas av de olika aktörerna vid alla former av händelse på dammen.  

 
Figur 29: Aktörer involverade i hantering av höga flöden och beredskap för dammbrott. 
 
För en god beredskap krävs kunskap om brister och svagheter och hur dessa kan påverka 
samhället. En viktig punkt för beredskapsplaneringen är vilka tidsaspekter som gäller vid 
varje specifik anläggning. Grytforsdammen är belägen ca en timmas körväg bort för 
personalen om tillfartsvägarna är fullt fungerande. Vid extremväder kan det ta betydligt 
längre tid om det ens är möjligt att nå anläggningen med befintliga tillfartsvägar. Risken är 
stor att de vid extrem nederbörd är översvämmade eller blockerade av andra skäl. Vid 
tillrinning som utbyggnadsvattenföringen 165 m3/s, stängda utskovsluckor och nolltappning 
genom station är stigningshastigheten i magasinet ca 0,1 m/h. Vattenytan skulle alltså stiga till 
överkant tätkärna på ca tio timmar. Vid högre tillrinning blir tiden kortare. Med tanke på hur 
betydelsefullt det är att kunna utföra åtgärder vid en krissituation är det mycket viktig att 
fjärrmanövrering och fjärrövervakning fungerar bra.  
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Vid alla former av händelser som påverkar dammsäkerheten på dammen blir flera olika 
aktörer inblandade, se figur 29. Många älvar passerar dessutom mer än ett län. Om någon 
händelse på dammen orsakar skador på infrastruktur eller annat så blir även landsting och 
ägare av infrastrukturen berörda. Dammägaren har det yttersta ansvaret för dammsäkerheten 
och uppsikten över dammen, uppstår problem vid dammen är det dammägaren som vid behov 
larmar och de ansvarar för att problem följs upp. Om dammbrott inte går att undvika är det 
dammägarens skyldighet att i den mån det är möjligt minimera konsekvenserna. Eftersom att 
dammbrott kan ge mycket omfattande skador som berör många aktörer är en samordnad 
beredskapsplan motiverat. Förutom de aktörer som ingår i beredskapsplanen kan andra 
aktörer som väg- och järnvägshållare, el- och teleoperatörer samt polis och larmcentraler 
beröras. 

7.6.1. Situationsanalys 
För att en komplett beredskapsplan skall kunna utformas krävs det att en situationsanalys där 
alla svagheter gås igenom och riskerna vid den aktuella dammen analyseras. Då riskerna är 
identifierade kan beredskapsplanen skräddarsys för den specifika dammen. Analysen kan 
också vara ett värdefullt instrument vid prioritering av olika underhållsinsatser och andra 
typer av dammsäkerhetshöjande insatser.  
 
Under våren 2009 har enligt Johansson M. (Dammtekniskt sakkunnig Sk-å kraft) en 
situationsanalys för Grytforsdammarna utförts som ska ligga till grund för den nya 
beredskapsplanen. Numera ingår den genomförda situationsanalysen (som påverkat de olika 
handlingsplanerna) och två åtgärdsplaner (ska bli tre) för de mest troliga scenarierna för 
dammen. 
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8. Fördjupning  
I denna del inriktas arbetet till två frågeställningar som funnits intressanta och även av 
intresse för Skellefteå kraft. Första frågan är om spärrdammar skall byggas och den andra om 
vilka konsekvenser ett dammbrott i huvuddammen skulle föra med sig. Fakta angående 
dammanläggningen och konsekvenser är, där inte annat anges, från DTU:n eller J & W (FDU) 
(1998). 
 

8.1. Ska spärrdamm 4 och 5 byggas?  
Uppströms damm 3 återfinns två potentiella läckagevägar vid överdämning. Enligt dammens 
FDU (1998) finns planer och utredningar har gjort för att bygga spärrdammar vid dessa 
platser som kallas för dammläge 4 och 5, se figur 30. Anledningen till att de inte blivit byggda 
är att de, förutom enstaka lågpunkter, ligger på nivån +332,3 m ö h, dvs. 0,3 m över 
Dämningsgräns (DG). Vid överdämning skulle således överströmning ske vid de tänkta 
spärrdammarna. I detta kapitel utreds konsekvenserna från en eventuell överströmning i dessa 
dammlägen.   
 

 
Figur 30: Tänkt läge för damm 4 och 5, uppströms damm 3.  



 60

8.1.1. Vad händer vid dammläge 4 och 5 vid överströmning 
Konsekvensbedömning av dammbrott i de olika dammarna i Grytfors har gjorts av Skellefteå 
kraft AB. Konsekvenser av brott i de planerade spärrdammarna bedöms vara små vilket gör 
att de skulle tillhöra konsekvensklass 2 eller övrig anläggning om de byggs. Damm 3 som har 
en krönhöjd på 12 m tillhör också konsekvensklass 2. Dammar i konsekvensklass 2 behöver 
endast anpassas till klass 2-flöde vilket medfört att spärrdammarna aldrig blivit byggda. Klass 
2-flöden överstiger inte DG och skulle följaktligen inte orsaka överströmning. Vid ett klass 1-
flöde skulle dock avbördning ske i dessa dammlägen. Vid en överdämning med 0,5 m är det 
sannolika flödet över dammlägena enligt FDU (1998) ca 30 m3/s och vid nivån +333,0 m ö h 
antas läckageflödet uppgå till 200 m3/s. Den slutliga avbördningen kan dock bli betydligt 
större då jordmaterialet verkar vara eroderbart. Enligt de provborrningar som gjordes i 
dammlägena under byggtiden, se figur 31, konstaterades att marken är eroderbar. Till vilket 
djup är oklart men berggrund förväntas finnas på ett begränsat djup. Ytterligare 
provborrningar måste dock göras för att ta reda på vilken nivå berggrunden ligger på i de båda 
dammlägena.  

 

 
Figur 31: Resultat av provborrning dammläge 4 och 5. 
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8.1.2. Vattnets väg – vid överströmning 
Hur ser flödesförhållandena ut nedströms vid överströmning? Skulle överströmning ske är det 
av värde att veta vart det överströmmade vattnet tar vägen. Risk finns att flödet från 
dammlägena kan orsaka skador på dammen samt översvämma tillfartsvägarna till både 
Grytfors och Sandfors dammanläggningar. Det är också av intresse att veta var vattnet skulle 
återgå till älvfåran och även om det då kan orsaka skador. Det finns dokumenterat ett 
antagande gällande överströmningsvattnets väg från dammlägena i FDU (1998). Detta är att 
flödet ”först passerar myrmark som antagligen skulle dämpa flödet för att sen återbördas till 
älven 6-7 km nedströms Grytfors, i Sandfors utskovskanal”.  
 

Figur 32:Röd markering visar vilken väg vattnet troligen tar vid överdämning med 
markeringar där vägar kan påverkas.  
 

Det finns tre möjliga orsaker till att överströmning ska kunna ske och de är: 
 att avbördningen inte fungerar som den ska 
 att det är ett klass 1-flöde som kan ge en överdämning på 1 m 
 att något kraftverk uppströms okontrollerat avbördar vatten tex. vid dammbrott. 
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Vattnets väg bakom damm 3 skulle troligen inte vara något problem då lågpunkterna verkar 
ligga en bit från tån på dammen, se figur 32 över förmodad vattenväg. Myrområdet kan ha en 
dämpande effekt beroende på hur vattenmättat det är. Är det inte mättat finns kapacitet att 
buffra stora mängder vatten innan det flödar vidare men är marken mättad rinner vattnet bara 
förbi. Om nederbörd är orsak till klass 1-flöde finns risk att nederbörden i sig orsakar lokala 
översvämningar. 
 
Myrmarkens överskottsvatten avvattnas redan under normala förhållanden i en liten bäck som 
leder ner mot Sandforskanalen. På sin väg dit passeras den tillfartsväg som huvudsakligen 
används till stationen. Det ligger en 800 mm trumma under vägen, denna kan vid stora flöden 
bli en flaskhals som skulle kunna orsaka en överströmning av vägen. Överströmningsvatten 
från dammlägena kommer i första hand att följa denna lilla bäck, men eftersom att terrängen 
är flack kan stora områden komma att bli översvämmade, se figur 32. Vattnet kommer att 
söka sig bakom dammarna i Sandforsmagasinet och längs utskovskanalen. Detta kommer 
troligen inte att orsaka några problem. Slutligen kommer vattnet att återbördas till älvfåran, 
vid en badplats nedströms den nyrenoverade utskovskanalen i Sandfors. 

8.1.3. Tillfartsvägar – vid överströmning  
Det finns tre vägar som leder fram till dammen, se figur 33. Av dessa är det bara den 
kraftigare markerade, dvs. den som kommer söder ifrån, som snöröjs under vintern. Under 
barmarksperioden finns möjlighet att köra en skogsbilväg längs Gallejaurs övre magasin, men 
denna går över myrmark och låglänta områden och skulle snabbt bli oframkomlig vid 
översvämning. På älvens högra sida i strömriktningen finns möjlighet att köra via Malå, även 
denna väg passerar låglänta partier som gör den oframkomlig i en högflödessituation. Den 
tredje, huvudtillfarten på vänster sida av älven, skulle sannolikt inte heller vara körbar vid en 
extremflödessituation. Även här är terrängen bitvis låglänt, här måste även vattnet kunna 
passera en bro nedströms Gallejaur vilket ännu inte är utrett om det obehindrat kan göra. Det 
är följaktligen troligt att alla tillfartsvägar skulle översvämmas vid överströmning i 
dammlägena. Framkomligheten bedöms bli svår eller skäras av helt. Kommer det höga flödet 
dessutom i samband med extrem nederbörd tillkommer den lokala avrinningen som 
ytterligare försvårar framkomligheten till dammanläggningen.   
 

 
Figur 33: Möjliga tillfartsvägar till Grytforsdammen (svartmarkerade) varav en hålls plogad 

vintertid (kraftigare linje i sydlig riktning). 
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Det finns flödesberäkningar för Skellefteälven som visar att vattenytan vid ett klass 1-flöde 
skulle stiga med mellan 2 och 4 meter på sträckan mellan Grytfors och Vargfors jämfört med 
nivån vid normalt flöde. En sådan höjning av vattennivån skulle medföra 
översvämningsproblem på flera partier längs älven. Redan vid ett klass 2-flöde skulle älven 
svämma över.  

8.1.4. Sandfors utskovskanal – vid överströmning  
Utskovskanalen från Sandforsmagasinet är nyrenoverad, se figur 34. Vid bedömning utifrån 
nivåkartor kommer troligen stora delar av det överströmmade vattnet att återgå till älvfåran 
strax nedanför den nyrenoverade utskovskanalen. Vattnet kommer troligen först att följa 
baksidan av fördämningen tills den tar slut, där finns en sjö och badplats som underlättar 
vattnets återgång till älven. Det överströmmade vattnet antas inte medföra några problem för 
den ombyggda kanalen, varken bakom fördämningen eller då det återgår. Det kan dock vara 
möjligt att det flöde som orsakar överströmning i dammläge 4 och 5 kan orsaka problem även 
i Sandfors utskovskanal eftersom att flödet även här då är förhöjt.  
 
Det finns med en annan problemställning också. Det är att en vattenkraftanläggning kan bli 
betalningsansvariga gentemot nedanförliggande anläggningar, om genomförda eller uteblivna 
åtgärder orsakar ett ökat flöde som kräver åtgärder i anläggningar nedströms. Det är således 
viktigt att utesluta att avsaknaden av spärrdammarna skulle kunna orsaka skador nedströms. 
 

 
Figur 34: Flygbild över den förstärkta utloppskanalen i Sandforsmagasinet. 
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8.1.5. Nedanförliggande kraftverk 
Vid överströmning i dammläge 4 och 5 kommer vatten som återgår till älvfåran nedströms att 
adderas till det flöde som passerar station och utskov i Grytfors. Det totala flödet ska sedan 
kunna avbördas i samtliga kraftverk nedströms. Närmast nedanför Sandforsmagasinet 
återfinns Gallejaur och sedan Vargfors. Vargfors har vid dimensionerande flöde (klass 1-
flöde) vattennivån i magasinet i höjd med tätkärnans krön och har därför ingen extra 
avbördningskapacitet. 
 
Ett annat problem vid händelse av överströmning är att drivgods kan följa det översvämmade 
vattnet tillbaka i älvfåran. Detta kan orsaka problem i nedanförliggande kraftverks intag och 
utskov. Drivgods är allt löst material som följer med strömmen, allt från en liten kvist till 
stora öar av torv som kommer flytande. Enligt Johansson (1995) har modellförsök i Norge 
visat att utskoven kan klara enstaka träd som är dubbelt så långa som utskovets bredd. Detta 
gällde då enstaka segmentluckor.  Kommer träden tillsammans och på något sätt fastnat i 
varandra eller om det finns fler utskov intill blir det genast svårare. Stora torvpartier kan 
troligen också passera utskoven, men är de tillräckligt stora och kompakta kan de lika gärna 
sätta igen utskoven.  
 

8.2. Stabilitetsproblem med risk för brott i damm 1 
Då nya grundvattenrör installerades år 2005 i damm 1 noterades stora block i botten på 
flertalet borrhål. Orsaken till dessa block är svår att fastställa men en möjlig orsak skulle 
kunna vara att materialet hanterades felaktigt då det lades ut. Om månggraderat material 
bakåttippas från en lastbil separerar materialet och de grövre fraktionerna rullar ner och ut 
mot kanterna och bildar stensamlingar. Om detta är fallet i damm 1, och det inte åtgärdades 
utan bara fylldes över, finns risk för att filtret har stora variationer i materialfraktion. Under 
stora spill når nedströms vattenyta långt in i dammen och kan då erodera bort material.  Detta 
kan tillåta materialtransport från tätkärnan ut genom filtret där fraktionen är övervägande 
grov. Det i sin tur kan leda till sättningar och sjunkhål vilket är tydliga indikationer på 
förändringar i dammkroppen. 

8.2.1. Hypotes: Sjunkhål i damm 1 
Hur skulle ett stort sjunkhål i damm 1 där den är som högst hanteras? Vid t.ex. sektion 0/400 
där läckage är svårt att kontrollera pga. att NVY (nedströms vattenyta) når långt in i dammens 
fyllning och ingen spont finns. 
 
Om filtret pga. felaktig hantering har variation i fraktion som misstänks, finns risk för stora 
stenanhopningar som försämrar filterfunktionen. Denna sektion påverkas mycket av NVY 
som höjs och sänks i samband med spill. Enlig Fell et al (2005) är det flera svagheter 
tillsammans som slutligen försvagar konstruktionen så att risk för haveri ökar. Hypotesen här 
är att filtret innehåller stenanhopningar som eroderats och tätkärnan är dåligt packad och 
tillåter ett visst läckage som inte har gått att se pga. att NVY ligger långt in i dammen. Nu har 
detta lett till att ett sjunkhål som sträcker sig ner till DG har uppstått och vatten rinner över 
dammkroppen, det upptäcks vid rondning. Hur skall detta hanteras?  
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8.2.2. Nedanförliggande magasin och kraftverk  
Högst upp i vattendragen ligger ofta de största reglermagasinen som fångar upp vårfloden 
från fjällen. Grytforsdammen är den nionde dammen av sexton stycken från kusten sett, se 
figur 35. 
 
Med åren har större fokus lagts på dammsäkerheten. Enligt SMHI (2000) har nya riktlinjer för 
hur dammar skall dimensioneras tillämpats sedan år 1990 och hela vattenkraftsystemet 
analyseras för att se över vad ett större dammbrott skulle kunna innebära och hur en katastrof 
ska kunna undvikas. 
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Figur 35: Schematisk figur över Skellefteälvens utbyggnad. 
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8.2.3. Konsekvenser 
Den indämda magasinsvolymen i Grytfors är enligt dammens FDU (1998) 29 Mm3. Detta är 
också den volym som maximalt kan släppas loss vid brott i någon av huvuddammarna, damm 
1 och 2. Det frisläppta vattnet rinner utan nämnvärd fördröjning ner i Sandforsmagasinet 
eftersom sträckan endast är 500 m. Sandforsmagasinet är Gallejaurs övre magasin. 
Vattenståndshöjningen vid maximalt frisläppt vattenvolym skulle orsaka en 
vattenståndshöjning med ca 4 m i Sandforsmagasinet förutsatt att utskoven är stängda eller 
redan före vattenståndshöjningen fullt utnyttjade. Eftersom fribord i Sandforsmagasinet 
endast är 1,5 m kommer överströmning att ske med troligt dammbrott som följd.  
 
Kanalen mellan Sandforsmagasinet och Gallejaurs nedre magasin har begränsad kapacitet 
vilket skulle medföra kraftiga översvämningar i nedanförliggande områden. En översvämning 
kan antas ha en dämpande effekt för dammarna i Gallejaurs nedre magasin men kan ställa till 
med problem på vägen dit. 
 
Vid hypotesen dammbrott i Grytforsdammen med påföljande brott i Sandforsdammen skulle 
en snabb vattenståndshöjning utvecklas från de båda vattenmagasinen. Om vattenvolymen i 
Sandfors antas vara 30 % av Gallejaurs totala magasinvolym, dvs. 30% av 95 milj. m³ skulle 
den frisläppta volymen från dessa två magasin vara 29+29= 58 milj. m³. Vattnet kommer 
nedströms Sandfors att rinna ner via den gamla älvfåran mot Vargfors. I teorin skulle en sådan 
flodvåg ge en vattenståndshöjning på ca 7 m i Vargfors magasinet förutsatt att utskoven redan 
är fullt utnyttjade av extremflöde eller stängda då vågen kommer. En sådan 
vattenståndshöjning skulle överstiga samtliga dammars fribord i magasinet med flera meter.  
Troligt är att den långa sträckan i den flacka terrängen mellan Sandfors och Vargfors skulle 
dämpa flödet så att utskoven klarar av att avbörda detta extra flöde förutsatt att det vid 
tillfället råder normalflöde i älven. Vid ett klass-1 flöde skulle terrängen troligen inte dämpa 
tillräckligt för att utskoven i Vargfors skulle klara det extra flödet som skulle komma av 
dammbrott i Grytfors och Sandfors. 
 
Vargforsmagasinet består av dammar i både klass 1 och 2. Huvuddammen är en klass-1 
valvdamm på 46 meter. Om brott skulle inträffa i den skulle konsekvenserna bli mycket stora.  
Med största sannolikhet skulle samtliga dammar nedströms också gå i brott och en stor 
flodvåg (ej utrett i vilken storleksklass den skulle vara) skulle passera genom flera byar och 
slutligen Skellefteå stad innan den nådde kusten. 
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9. Diskussion och slutsatser 
Utifrån en grundlig litteraturstudie som gjorts tillsammans med den genomgång av 
dokumentation över Grytfors dammanläggning som är gjord, har idéer, slutsatser och förslag 
på åtgärder angående frågeställningarna i kapitel 8 vuxit fram. 
 

9.1. Spärrdammar dammläge 4 och 5 
Enda tillfället dammar skulle behövas är vid överdämning, och det får endast ske vid ett klass 
1-flöde. Den huvudsakliga frågan är om dessa dammar bör byggas. Kan dessa dammlägen 
fungera som naturliga utskov i fall ett klass 1-föde skulle uppstå? Skulle tillfartsvägen på 
södra sidan förstöras vid en eventuell överströmning?  

9.1.1. Orsak och verkan 
Vad kan orsaka överströmning? Problem med avbördningen kan orsaka överdämning. Det är 
viktigt att ingen av huvuddammarna som tillhör riskklass 1A överströmmas med potentiellt 
dammbrott som följd. Det är inte heller önskvärt att damm 3 med sina 12 meter överströmmas 
trots att den tillhör riskklass 2 och därmed utgör en mindre fara vid haveri. Vid en sådan 
händelse skulle dammlägena kunna fungera utmärkt som nödutskov. Den mängd som kan 
avbördas via dammläge 4 och 5 utgörs endast av det flöde som råder, magasinet kan aldrig 
tömmas denna väg. 
 
Vid dimensionerande flöde har orsaken till flödet betydelse. Om det beror på extrem 
nederbörd kan översvämning förväntas oavsett om dammar byggs eller inte i dammläge 4 och 
5. Extrem nederbörd kan orsaka att även större vägar spolas bort och gör det omöjligt att nå 
dammarna landvägen. Om flödet istället kommer av snösmältning eller annan händelse 
uppströms är läget lite annorlunda. Då kan en överströmning göra stor skillnad för framfarten 
till anläggningen. Grusvägarna på södra sidan skulle troligen påverkas negativt vid en 
överströmning. Sannolikheten att ett klass 1-flöde ska uppstå är större på sommarhalvåret än 
det är under vintern vilket innebär att det finns ytterligare två vägar till anläggningen varav 
den på norra sidan inte påverkas på samma sätt av en överströmning i de aktuella lägena.  

9.1.2. Naturliga utskov? 
För Vargforsdammarna skulle flödet komma att dämpas något om dammlägena 4 och 5 
användes som extra utskov. Allt är beroende på om det höga flödet är långvarigt eller snabbt 
övergående. Vid ett långvarit klass 1-flöde skulle det överströmmade vattnet ”hinna” adderas 
till det höga flödet i Vargfors och på så sätt vara negativt. Ett övergående flöde skulle hinna 
passera i älvfåran innan det överströmmade vattnet från dammlägena når ner till 
Vargforsdammarna och skulle därför inte vara till något problem vad gäller extra flöde. 
Drivgods som kan följa det återgående vattnet skulle däremot kunna vara besvärligt. Det är 
dock troligt att den flacka naturen i området skulle göra att vattnets framfart skulle vara 
relativt stillsam och därför inte riva med sig allt för mycket drivgods tillbaka till älvfåran.  

9.1.3. Olika typer av möjliga konstruktioner presenteras 
Det är huvudsakligen tre typer av möjliga konstruktioner som skulle lämpa sig för den 
aktuella frågan förutom en traditionell dammkonstruktion som spärrdammen på vänster sida 
av anläggningen i strömriktningen, se figur 36. 
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Figur 36: Typsektion av befintlig spärrdamm vid Grytfors anläggning.  
 
Tät damm 
En tät damm tillåter inte någon vattentransport genom dammkroppen. Den byggs till önskad 
nivå över DG, i Grytfors fall skulle lämplig nivå vara som nivån för tätkärnan på övriga 
dammar dvs. 333.5 m ö h. Uppförandet går till så att en spont slås ner till bergrund eller 
lämplig nivå, därefter gjuts en betongdamm på sponten. Se figur 37. 
 
Även den traditionella modellen i figur 36 är en tät damm som istället för spont konstrueras 
med ett dike av tätmaterial under själva dammkroppen för att förhindra läckage och erosion.  

 
Figur 37: Exempel på typsektion över betongdamm med spont.  
 
Överströmningsdamm 
En överströmningsdamm går ut på att gräva ur och ersätta befintligt material med ett stabilare, 
tätt, ej eroderbart material. Den byggs till nivån för DG, eller strax över, för att tillåta 
överströmning vid överdämning. På så sätt fungerar en överströmningsdamm som ett naturligt 
utskov, se kapitel 9.1.2. En annan möjlighet är att injektera befintligt material för att på så sätt 
säkra mot erosion vid händelse av överströmning. 
 
Genomströmningsdamm 
I en genomströmningsdamm är syftet att en högdränerande sektion dämmer upp en viss del av 
flödet för att förhindra att material spolas bort. En sådan damm konstrueras genom att gräva 
ur befintligt material och ersätta med annat grövre material. Nivån skulle vara densamma som 
nu men tillåta ett visst genomflöde utan att erodera. 
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9.1.4. Kostnader 
I detta arbete har inte kostnader, mängder och tidsåtgången för olika åtgärder kontrollerats. 
Det är kostnader som styr vilka åtgärder som skall göras. Dammläge 4 och 5 bör undersökas 
för att ta reda på hur djup det är till berggrunden och utifrån det bestämma en åtgärd. Djupet 
till bergrunden avgör hur djupt det kan erodera vid överströmning, mycket erosion ger ett ökat 
flöde. Dessutom skulle erosion i dammlägena göra att de inte längre håller nivån för DG när 
flödet återgår till det normala.  

9.1.5. Utförandeförslag 
Om dammar skulle finnas i dammlägena 4 och 5 skulle de klassas i konsekvensklass 2, vilket 
betyder att dammarna ska klara ett klass 2-flöde. Eftersom att den lägsta nivån redan ligger 
över DG och ej överströmmas av ett sådant flöde finns inget krav på att dammar ska byggas 
här. Det finns däremot skyldighet gentemot nedanförliggande anläggningar. Dammägaren har 
strikt ansvar för konsekvenser av olyckor på sina dammar utom om de orsakas av tex. krig. 
Detta är också anledningen till att åtgärder övervägs trots att kravet inte finns. Det går aldrig 
att helt bygga bort risker utan man måste väga sannolikhet, konsekvens och kostnad mot 
varandra. Till detta kommer övriga problem som följer ett sådant flöde så som drivgods, 
översvämningar från annat håll mm.  
 
Slutsats: Efter att ha vägt samtliga aspekter mot varandra är min ståndpunkt att man söker 
lösning på ett problem som egentligen inte finns och att spärrdammarna inte gör någon 
avgörande skillnad. Därför anser jag att det inte är nödvändigt att bygga spärrdammar i 
dammläge 4 och 5. 

 

9.2. Åtgärder vid sjunkgrop i damm 1 
Sjunkgropar är en följdskada av inre erosion och piping. Antingen har erosionen pågått 
mycket länge eller så är den kraftig med snabbt händelseförlopp (Nilsson et al, 1999). Då 
sjunkgroparna uppstår mitt på dammkrönet kan man anta att tätkärnematerialet inte är benäget 
att bilda tunnel eftersom att det rasar neråt.  
 
Vid val av åtgärd är det viktigt att i första hand prioritera säkerheten mot dammbrott. Det är 
också av stor vikt att undersöka möjligheten att förbättra filtret i samband med reparation av 
tätkärnan.  

9.2.1. Avsänkning och undersökning 
För att minska risken för överströmning och stabilitetsproblem bör DG tillfälligt sänkas under 
kontrollerade former till lämplig nivå, dock över SG. Denna nivå hålls tills problemet är 
åtgärdat. En viktig aspekt på åtgärd är huruvida det är ett akut hot mot dammsäkerheten. Först 
bör skadan utredas av experter för att veta omfattningen och lämplig åtgärd. I denna hypotes 
är problemet ett felaktigt filter som eroderat och läckage genom dammkroppen. För att spåra 
läckväg finns olika metoder, man kan t.ex. använda sig av olika mätmetoder som finns 
beskrivna i kapitel 4. 
  
Vid förstärkningsarbetet år 2005 frilades dammslänterna och ett grov-filter lades under det 
nya tåstödet. I de fall filterkriteriet ej uppnåddes mellan stödfyllning och grovfilter lades även 
ett finfilter ut. Om sjunkhål trots detta uppstår kan konstateras att förstärkningsåtgärden var 
otillräcklig. Problemet inne i dammkroppen skulle då vara större än förväntat.  
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9.2.2. Reparation av tätkärnan 
Vanliga metoder för att reparera erosionsskador inne i dammar är kompaktinjektering, 
jordinjektering och slitsmurar. Slitsmurar är bra då stora delar av dammen har erosionsskador 
men de återställer inte funktionen på tätkärnan utan stoppar läckaget. Vilken typ av 
injektering som väljs beror på skadans storlek, orientering och vad man vill uppnå med 
injekteringen. Injekteringsmassan ska inte tränga in i det omgivande materialet utan tränga 
undan det, på så sätt kan enligt Lagerlund (2007) tätkärnans ursprungliga funktion uppnås. 
Gemensamt för alla metoder är att läckaget först bör stoppas och därefter repareras orsaken. I 
figur 38 visas olika metoder för injektering av jord. 
 

 
 
Figur 38: Olika metoder för injektering av jord. Bild från Hansson (1999). 
 
Från vänster i figur 38: 

 Permeationsinjektering- lämpar sig inte i tätkärnor men däremot i filter. 
 Uppspräckningsinjektering- injektering under högt tryck med avsikt att spräcka upp 

jorden för att ett nät av täta ”skärmar” ska uppstå. Ej lämplig i tätkärnan då uppsprickning 
bör undvikas. 

 Jetinjektering- ersätter urspolat finmaterial i tätkärnan under högt tryck, ej lämplig. 
 Inblandning- ej lämplig 
 Kompaktinjektering- kompakterar löst lagrad jord i anslutning till injekteringen. 

Jordinjektering liknar kompaktinjektering i utförande men endast jordmaterial används. 
 
Det är viktigt att komma ihåg att alla former av ingrepp kan skada dammkonstruktionen. 
Gränsen mellan injektering och ursprungligt material blir en potentiell läckväg, det finns risk 
för upphängning och uppsprickning på och runt den stela injekteringskroppen samt 
svårigheter att utföra framtida skadeundersökningar.  
 
Kompaktinjektering är en väl beprövad metod som torde lämpa sig bra för att reparera skadan 
i tätkärnan. Förslag på kompletterande åtgärd är att slå en spont i det skadade områdets 
uppströmsfilter för att minska flödet genom dammkroppen och därmed erosionen. 
 
Ytterligare förslag som kräver en större insats är att sponta ner till berggrunden, gräva ur 
tätkärnan och ersätta med ny morän. Här ersätts det skadade partiet och det finns också 
möjlighet att åtgärda det felaktiga filtret om även det spontas in och grävs ur. Med denna 
metod kan även stora skador i dammkroppen repareras, i princip byggs en helt ny dammdel 
där skadan funnits. 
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9.2.3. Filter 
Normalt skyddar nedströmsfiltret tätkärnan från erosion och ska också fungera dränerande. I 
detta nedströmsfilter är troligen någon form av åtgärd nödvändig eftersom att filtret troligtvis 
är ursprunget till problemet. Bara injektering av tätkärnan skulle vara en kortsiktig lösning då 
material skulle spolas ur igen genom det felaktiga filtret och förmodligen skulle sjunkhål 
återigen uppstå i området. Vid genomgång av injekteringsmetoder noterades att 
Permeationsinjektering- verkar fungera vid reparation av filter. Poröst material injekteras och 
fyller upp jordens porer och hålrum för att sedan härda. Om detta inte skulle fungera kan 
urgrävning och återfyllning av filter kan vara ett alternativ. 

9.2.4. Svårigheter 
Det finns lika många sätt att åtgärda dammar på som det finns dammar. Vissa skador kan 
behöva flera olika typer av reparationsmetoder. Det finns alltså ingen given metod för olika 
typer av skada utan varje damm är unik och så även skadan och reparationsbehovet.  
 
I en dammkonstruktion är alla typer av ingrepp svåra att utföra. Det är viktigt att dammen 
hela tiden, även efter ingreppet, bibehåller sin funktion för att stabilitetsproblem inte ska 
uppstå. För varje åtgärd är det noggrant uträknat hur djupt, var, vilken fraktion på material, 
hur mycket material och vilket tillvägagångssätt som ska användas. Grävning ska ske extremt 
försiktigt och utläggning av nytt material sker på föreskrivet sätt. Höjning och sänkning av 
nivån i magasinet sker också under mycket kontrollerade former för att inte orsaka 
stabilitetsproblem.  
 
Injektering i dammar skiljer sig från vanlig jordinjektering. Gemensamt för alla 
fyllningsdammar är man bör undvika stela kroppar i tätkärnan vilket betyder att vid 
injektering bör man hålla sig till naturliga material, dvs. undvika sådant som härdar som 
cement. Det är också fördelaktigt om borrningsarbeten sker via filter istället för tätkärna, 
undantaget om sjunkgropar finns på krönet då jorden där är lösare lagrad och inte riskerar att 
spricka upp vid borrning.  
 
I dammen ska flera olika krav, bland annat täthet, tillgodoses förutom själva förstärkningen. 
Det är dock alltid viktigast att dammen blir stabil, tätheten kommer i andra hand. För att 
injekteringen skall vara lyckad får inte jorden spricka upp, därför är försiktighet vid 
injekteringen mycket viktig. Om sprickor uppstår kommer potentiella läckvägar att uppstå 
runt injekteringsmassan vilket senare kan leda till nya problem.  
 
Som sagts tidigare är tätkärnor väldigt känsliga mot ingrepp och även en liten störning av 
jordens struktur kan orsaka allvarliga skador i dammkroppen. En åtgärd handlar oftast inte om 
att allt blir som nytt utan ett problem åtgärdas vilket minskar belastningen på dammen som då 
kan stå emot övriga problem på ett bättre sätt. 
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9.2.5. Utförandeförslag 
Omedelbart då sjunkhålet med överströmning av tätkärnan uppmärksammas sätts åtgärder in. 
Nivån i magasinet sänks under kontrollerade former till en lägra nivå, dock över SG. Ett 
upplag av finfilter bör finnas lättillgängligt för att snabbt kunna fyllas i sjunkhålet om det 
krävs för att förhindra överströmning. Skadan identifieras och övervakas genom mätning av 
både portryck och läckage. Det är lämpligt att de eventuella följderna av en skada orsakad av 
bristerna i tätkärnan motverkas genom åtgärder så att i första hand brott förhindras. Det kan 
göras med en stödbank som dras upp på nedströmssidan av dammen i anslutningen för att 
bredda dammkrönet för att förhindra en överströmning om ett större sjunkhål uppstår. Åt 
uppströmshållet kan en spont slås i filter för att försöka stoppa upp eventuell materialförlust. 
Detta är dock en risk då nya läckvägar kan uppstå i samband med sponten. Området 
instrumenteras därefter för att övervaka om eventuell fortsatt försämring sker. Först om detta 
inträffar bör direkta åtgärder av tätkärnan övervägas. 
 
Det första som bör fastställas är med vilken hastighet skadan förvärras, det avgör prioritering 
av reparation. Vid val av reparationsmetod kontrolleras först om skadan är lokal eller längs 
stora delar av tätkärnan. Därefter om skadan är diffus eller hålformad och vilket material som 
eroderat bort. När hela skadan är lokaliserad kan val av metod och angreppspunkt göras.  
 
Förslaget som gäller utifrån att hypotesen stämmer är att kompaktinjektera tätkärnan genom 
att borra genom sjunkhålet och långsamt injektera t.ex. siltig sand under tryck för att tränga ut 
vattnet och öka packningsgraden och därigenom hållfastheten. Därefter bör nedströmsfiltret 
repareras med hjälp av permeationsinjektering. Enligt hypotes är grundproblemet 
stenanhopningar från felaktig utläggning och det finns också indikationer på block i 
grundläggningsnivå vilket gör andra reparationsformer mycket omfattande.  

 
Det är svårt att kontrollera om åtgärden lyckats men genom mätresultat från läckagemätning, 
temperaturmätning och grundvattennivåmätning kan ge en fingervisning om resultatet. En 
möjlig utökning av instrumentering i form av resistivitetsmätningar skulle ytterligare förbättra 
övervakningen av dammen. Skulle det sedan visa sig att injektering inte avhjälpt problemet 
finns alternativet att sponta, gräva ur och ersätta det skadade partiet. 
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