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Sammanfattning  

Syftet med detta examensarbete är att belysa de otydligheter i förfrågningsunderlag och 

bygghandlingar som Skanska har stött på i samband med kalkylering/utförande av 

dammrenoveringsprojekt i Norrland. De aktuella projekten är inom ramen för det 

dammsäkerhetshöjande åtgärdsprogram som Vattenfall driver mellan 2002 och 2007. 

Otydligheterna har mest kretsat kring den bristande beskrivning av hur erosionsskydden 
på kraftverkdammarnas uppströmsslänter ska utföras. Eftersom otydligheterna hitintills 

lösts på plats har Skanska även velat öka sina kunskaper om hur erosionsskydd kan 

utföras. 

 

Bakgrunden till Vattenfalls dammsäkerhetshöjande åtgärder grundar sig i 
flödeskommitténs riktlinjer för dimensionerande flöden och deras beslut att tillämpa 

RIDAS, vilket leder till att en del av deras anläggningar inte uppfyller de nya 

föreskrifterna. 

 

Dammar har byggts och nyttjats av mänskligheten i tusentals år, men det är först under de 
senaste hundra åren som tekniken utvecklats tillräckligt för att kunna bygga riktigt stora 

dammkonstruktioner. I Sverige var det i och med elektricitetens intåg som vattenkraften 

började utnyttjas på allvar. Sverige har historiskt sett inte haft samma behov att reglera 

vattenflöden för jordbruket som stora delar av övriga världen. 

 
Det finns tre typer av dammkonstruktioner; Gravitationsdammar, valvdammar och 

fyllningsdammar. Fyllningsdammar är den vanligaste typen av dammar i Sverige och det 

är på denna konstruktionstyp som erosionsskydd på uppströmsslänten måste användas. 

 

Erosion är en ständigt nedbrytande process som genom vågor och is bryter ned dammens 
yttre. För att skydda dammen anläggs ett motståndskraftigt erosionsskydd som med tiden 

bryts ner. Den vanligaste typen av erosionsskydd som idag utförs på svenska 
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fyllningsdammars uppströmsslänter består av homogena block av sten, men det finns 

åtskilliga alternativa metoder liksom alternativa material som betong och asfalt. 

 

För att konstruera ett erosionsskydd måste det tas hänsyn till våghöjd, isens påverkan, 

släntstabilitet och variationer i vattenstånd. Som hjälpmedel vid projektering och 
upprättande av förfrågningsunderlag finns ett flertal projekteringsriktlinjer. Handlingarna 

som upprättas ansluter vanligtvis till Anläggnings AMA 98. En stor del av problemen i 

frågeställningen kretsar kring otydligheter, brister och motsägelser i de ovan nämnda 

dokumenten. För att besvara frågeställningen har i Sverige utgiven litteratur studerats, 

samtal med sakkunniga förts och en studie av sex förfrågningsunderlag genomförts. 
 

Efter granskningen av förfrågningsunderlagen har följande rekommendationer till 

förbättrade handlingar tagits fram: 

 

• Det stenmaterial som ska användas vid utförandet bör vara bestämt redan i början 
av projekteringsstadiet så att erosionsskyddet projekteras och utförs med samma 

material. 

• Texten i mängdbeskrivningen och eventuell teknisk beskrivning bör vara så tydlig 
att inte några frågetecken lämnas kvar, särskilt om handlingarna ansluter till 

Anläggnings AMA 98. 

• Om beställaren kräver att stenarnas ska läggas en och en måste det tydligt framgå. 

• Sektionsritningar som visar stenarnas läge i förhållande till varandra och slänten bör 
finnas. Om ritningen inte syftar till att visa stenarnas position bör det tydligt 

framgå. 

• Det skulle vara en fördel om det i handlingarna fanns orienterande foton som 

visuellt beskriver erosionsskyddets tänkta utformning med i handlingarna. 

• Stenstorlekar bör ges i viktenhet med ett krav på formmått. Egenkontrollerna bör 

ske genom att stenarna vägs. 
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Abstract 

The purpose with this master thesis is to enlight the questions that appear in the 

purchase- and building documents that Skanska have come across during dam renovation 

projects. The projects are done in the northern part of Sweden within the dam security 

program that Vattenfall is managing during 2002 to 2007. The uncertain description how 

the protection against erosion on the upstream slope of the dams should be performed is 
the main problem in this kind of projects. Because of the uncertainness that has been 

solved at the site, Skanska want to increase their knowledge about how the protection 

against erosion should be done. 

 

The background for the dam security program is the Swedish committee of flows new 
guidelines for dimensional water flows and Vattenfalls decision to apply RIDAS. Those 

factors lead to the conclusion that their dam constructions don’t fulfill the new guidelines 

and prescriptions. 

 

Dams have been built and used by mankind for thousands of years, but it is only in the 
last century that the technique has developed as much as required to build those really 

big dam constructions. In Sweden, it was with the introduction of the electricity as the 

waterpower begin to be used seriously. Sweden hasn’t had the same need to control 

water flows for agricultural needs as many other parts of the world. 

 
There are three main types of dam constructions: gravity dams, vault dams and fill dams. 

Fill dams is the most common dam type in Sweden and it’s on that kind of dams a 

protection against erosion has to be applied on the upstream slope. 

 

Erosion is a continuous process that breaks down the outer part of the dam as it is 
exposed to wear from waves and ice. To protect the dam a sustainable layer, which is 

allowed to erode without adventuring the security, is applied on the slopes of the dam. 

The most common type of protection against erosion that is applied on Swedish dams is 
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called “homogenous rocks and stones”, but there are several different alternative methods 

and alternative materials as concrete and asphalt. 

 

When constructing a protection against erosion consideration has to be taken to the wave 

height, influence of the ice, slope stability and variations in the water level. As help when 
projecting and establishing documents is a majority of projecting guidelines. The 

document that is established is normally connected to Anläggnings AMA 98. A great 

number of the problems is about obscurities, scarcities and contradictions in the 

documents, mentioned above. To answer the questioning literature published in Sweden 

has been studied, discussions with experts and a study of six purchase documents has been 
done. 

 

During the study of the purchase documents the following recommendations for 

improvements is suggested: 

 

• The rock material that is to be used has to be decided in the planning so the 

protection against erosion is designed for the same material it’s supposed to be 

built with. 

• The description in the quantity description and in the technical description, if 
there is any, has to be so legible that no questions remain present, especially if the 

document connects to Anläggnings AMA 98. 

• If the orderer requires that the rocks and stones have to be placed one and one, it 

has to be in a clear form. 

• Section drawings that show the stones position to each other and the slope should 

be present. If the drawing don’t aim to show the stones positions it must be in a 

clear form that they don’t. 

• It should be an advantage if it in the documents were some orienteer photos witch 
describes the protection against erosions future design. 

• The sizes of the rocks and stones should be given in weight with a demand on 

shape. The contractor controls should be performed by weigh the rocks. 
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1 Inledning 

I det här kapitlet behandlas bakgrunden och syftet med examensarbetet. I kapitlet beskrivs även vald 
utförandemetod. 
 

 

1.1 Bakgrund 
 

Majoriteten av Sveriges vattenkraftsdammar byggdes under början och mitten av 1900-

talet. Dessa dammar börjar vara till åren och erosionens påverkan har blivit märkbar, 

framförallt på jord- och stenfyllningsdammarnas uppströmsslänter. Samtidigt har 

vattenkraftindustrin, tillsammans med SMHI, på grund av klimatförändringar och ökade 
vattenflöden arbetat för att ta fram nya riktlinjer för vilka flöden och nivåer som 

kraftverksdammarna ska dimensioneras efter. Dessa nya riktlinjer innefattar bland annat 

att de dammar som skulle orsaka störst förödelse vid ett brott ska klara de extremt höga 

flödena som statistiskt sett uppkommer vart 10 000 år. Detta innebär att de svenska 

kraftverksdammarna är i väldigt stort behov av säkerhetshöjande renoveringar då de är 
dimensionerade efter det gamla systemet där flöden baserade på ett uppmätt högsta flöde 

använts. Det är framförallt de dammar som är utsatta för väldigt höga flöden samt de där 

ett brott skulle orsaka katastrofala följder som ska renoveras. Det vill säga sådana där 

människor och/eller materiel i stor omfattning skulle kunna komma till skada vid ett 

dammbrott [1]. 
 

Vattenfall, som är den största ägaren av vattenkraftsdammar i Sverige, har på grund av 

detta startat ett omfattande renoverings- och ombyggnadsarbete för att uppgradera sina 

dammar till att uppfylla de nya riktlinjerna. Till detta planerar Vattenfall att investera cirka 

1,2 miljarder kronor, under åren 2002 till 2007, för att inom ramen av detta program öka 
säkerheten på ett 40-tal av sina dammar. 
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Skanska Sverige AB Region Väg och Anläggning Norr har sedan 1998 kalkylerat på och 

utfört dammrenoveringar i Norrland med Vattenfall som beställare. I dagsläget har 

Skanska inom renoveringsprogrammet utfört renoveringar på dammarna i Ajaure och 

Umluspen. Under våren 2005 ska arbetet påbörjas med renoveringen av dammen i 

Stenkullafors. 
 

Under de renoveringsarbeten som Skanska hitintills kommit i kontakt med har de 

upptäckt att det i förfrågningsunderlag och bygghandlingar finns brister och oklarheter 

angående utförandet av erosionsskydd på kraftverksdammarnas uppströmsslänter. De 

frågetecken som uppkommer på grund av detta löses idag på plats genom en dialog 
mellan Skanska och Vattenfalls projektledare och/eller byggledare. 

 

 

1.2 Syfte 
 
Med anledning av de brister i förfrågningsunderlagen och bygghandlingarna samt den 

följande diskussion som förts, mellan Skanska och Vattenfall angående detta, är Skanska 

intresserad av att genom detta examensarbete öka sina kunskaper om erosionsskydden. 

Skanska vill även få belyst hur brister och oklarheter skulle kunna undvikas i 

fortsättningen. 
 

 

1.3 Metod 
 

Examensarbetet började med en litteraturstudie om dammar och dammbyggande för att 

skapa grundläggande kunskaper som är relevanta för det fortsatta arbetet. I detta skede 
besöktes även vattenkraftdammarna i Boden, Vittjärv och Sikfors för att bilda författarna 

en uppfattning om hur olika dammar ser ut i verkligheten. 

 

Nästa steg var att samla in tillgänglig information om erosionsskydd. För att komplettera 

den informationen fördes samtidigt samtal med sakkunniga på Skanska, Vattenfall och 
SwedPower. Ett mer ingående studiebesök gjordes även på den nyligen renoverade 

dammen i Gallejaure tillsammans med en representant från Vattenfall. 

 

Informationen sammanställdes i en form som kan liknas med en handbok om 

erosionsskydd. Inga personliga åsikter från författarnas sida fördes in i denna del. Avsikten 
var att skapa en oberoende sammanställning av de rön och kunskaper som finns. 
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För att se hur förfrågningsunderlag/bygghandlingar utformas har förfrågningsunderlagen 

för dammrenoveringarna i Messaure, Ajaure (etapp3), Stenkullafors, Sourva (etapp 3), 

Harsprånget samt Seitevare studerats. 

 

Den diskussion kring olika frågor som har uppkommit under arbetets gång, samt den 
frågeställning som inlett examensarbetet besvaras slutligen. Även åsikter och tankar som 

byggts upp hos författarna under arbetets gång finns med i diskussionskapitlet. 

 

 

1.4 Avgränsning 
 

Vid framtagande av fakta har sökningen begränsats till i Sverige utgiven litteratur då det 

ansetts ge tillräckligt omfattande fakta för att besvara frågeställningarna. Dialogen med 

sakkunniga har begränsats till att föras med Skanska, Vattenfall och SwedPower. Dessa 

aktörer har valts för att få med företrädare från entreprenörs-, beställar- och 
projekteringsled. Det här examensarbetet har även avgränsats till att behandla hur 

Vattenfall väljer och projekterar erosionsskydd på dammarnas uppströmsslänter i 

Norrland. 
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2 Dammar 

I detta kapitel beskrivs bakgrund och historia till olika dammtyper. Om inget annat anges baseras 
innehållet i kapitel 2 på boken De Svenska Vattenkraftverken – Teknik under hundra år [2]. 
 

 

2.1 Historia 
 

Redan de tidigaste kulturerna försökte tämja vattnet för att kunna säkerställa sin 

vattenförsörjning genom att reglera flödena i vattendragen. Detta gjordes genom att 

bygga, med dagens synsätt, primitiva dammkonstruktioner i dalgångar och sjöars utlopp. 

På så sätt blev det möjligt att spara vatten under flödesrika perioder för att sedan 
portionera ut det när det blev torrperioder. Dessa dammar byggdes med det material som 

fanns på plats såsom sten, trä och olika jordarter. 

 

Den äldsta kända dammen anlades i Egypten ca 2900 år f.Kr. av kung Menes och var 

belägen tvärs över floden Nilen vid Kosheish. Denna damm ska ha varit utförd som en 
bruksmur, se bild 2.1, i huggen sten, 450 meter lång och 15 meter hög. 

 

 
Bild 2.1 Damm utförd som bruksmur [2]. 
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Dammbyggnadskonsten på den tiden handlade om ett rent hantverk, liksom all 

byggnadskonst, vilket begränsade dammarnas höjd. Dammarna byggdes på känsla genom 

att utnyttja tidigare vunna erfarenheter. Att bygga dammar är bland det besvärligaste som 

finns inom byggnadstekniken. Detta på grund av det stora ensidiga vattentryck som 

uppkommer uppströms i kombination med att läckage med tiden oftast, förr eller senare, 
leder till total kollaps av dammen om det inte upptäcks och åtgärdas. 

 

Detta har i praktiken inneburit att mänskligheten har fått lära sig att konstruera och bygga 

dammar den hårda vägen. Sedan 1100-talet har det uppskattningsvis inträffat cirka 2000 

dammolyckor i världen, flera med katastrofala följder med många döda och stora 
materiella skador. Den äldsta kända dammolyckan inträffade ca 2500 år f.Kr. då den 

Egyptiska Sadd el Kafaradammen kollapsade. Dammen var konstruerad som en 108 meter 

lång och 12 meter hög dubbelmur, se bild 2.2, som var tätad med jord. Olyckan 

orsakades antagligen av överspolning till följd av större tillflöden än det räknats med. 

 

 
Bild 2.2 Dubbelmur med tätkärna [2]. 

 

Samtidigt som det skedde många olyckor finns det ypperliga exempel på lyckade 
konstruktioner som förde utvecklingen framåt. Den äldsta kända dammen som 

fortfarande används är en 6 meter hög och 2000 meter lång stenfyllnadsdamm som 

anlades i Syrien cirka 1300 år f.Kr. 

 

Idén med att utnyttja valvverkan i samband med byggande är gammal. Under slutet av 
1300-talet började spanjorerna i större omfattning utföra jorddammarna bågformade och 

på så sätt utnyttja den positiva spänningsfördelning som uppkommer för material som inte 

kan ta dragspänningar. Detta lade grunden till de valvdammskonstruktioner som finns 

idag. Den nya kunskapen medförde att dammarna började växa på höjden upp till drygt 

40-50 meter. 
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Furensdammen i Frankrike som uppfördes mellan 1861 och 1866 blev den första 

dammen med en vetenskapligt beräknad dammkropp, se bild 2.3. Detta var möjligt 

genom en ökad kunskap om byggnadsmekanik, hållfasthetslära och olika 

byggnadsmaterial. Resultatet blev att dammarna framöver fick en mera triangulär form 

istället för den tidigare rektangulära, vilket ger betydligt mindre materialåtgång. Därefter 
gick utvecklingen fort framåt och dammarna började skjuta i höjden, särskilt i USA där 

behovet att reglera vatten ökade kraftigt genom nybyggarnas framfart västerut. 

 

 
Bild 2.3 Furensdammen i Furanfloden, Frankrike [2]. 

 
De amerikanska projektörerna var dock inte lika försiktiga som de europeiska utan 

använde nya material och tekniker i snabb takt i deras allt större dammar, utan några 

erfarenheter och bristande vetenskapliga grunder. Detta ledde till hundratals dammbrott. 

Studier av olycksorsakerna ledde dock till att dammkonstruktioner blev allt säkrare med 

tiden. 
 

Industrialiseringens intåg i stora delar av Europa och USA under mitten av 1800-talet 

ökade behovet av att utnyttja vattenkraften. På denna tid utnyttjade industrin vattnets 

kraft genom att omvandla det till mekaniskt arbete via framförallt vattenhjul. Under 

1890-talet lärde sig människan att behärska elektriciteten och äntligen uppfylldes 
drömmen om att flytta energi långa sträckor. Därmed skapades den vattenkraftindustri 

som idag nästan helt tagit över dammbyggandet i världen. 1987 fanns det i världen 

35 000 dammar högre än 15 m [3], registrerade i ett internationellt register. Av dessa är 

mer än hälften belägna i Kina. 
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2.2 Svenska dammar 
 
I Sverige har det historiskt sett inte funnits samma behov att utjämna vattenflödet kring 

jordbrukslandskap, till skillnad från många andra länder. Orsaken till detta är det 

geografiska läget med relativt mycket nederbörd och kallt klimat. Istället tillkom de första 

dammarna för att utnyttja vattenkraften till mjöl- och sågkvarnar. En av de äldre kända 

Svenska dammarna är en som anlades i Mjölnaån i Östergötland under 1300-talet. 
 

Under 1500-talet började vattenkraften att utnyttjas i samband med gruvdriften, framför 

allt till förädlingen i hyttorna men även för att länshålla själva gruvan och lyfta upp 

malmen till marknivå. För att trygga tillflödet av vatten till dessa anläggningar byggdes 

system med kanaler och regleringsdammar upp. En stor drivkraft bakom dessa 
anläggningar var kung Gustav Vasa som insåg vikten av en rationell gruvdrift. Redan på 

den här tiden bidrog gruvorna starkt till landets ekonomiska utveckling. 

 

Det var dock i samband med kunskapen att överföra elektricitet längre sträckor som 

dammbyggandet kom igång på allvar i Sverige. Intresset att utnyttja de stora älvarnas 
tillgångar på kraft växte snabbt och redan i början på 1900-talet fanns det en början på en 

kraftindustri. Fram till denna tidpunkt hade Sverige klarat sig med låga traditionella 

dammkonstruktioner som sällan var högre än 10 meter. Däremot upplevdes stora 

problem med vattendragens ojämna flöden och snart kom önskemål om att få utföra 

omfattande regleringar av älvarna och de större åarna. I och med detta började svenska 
dammbyggare ta till sig den dammbyggnadsteknik som fanns i Europa och USA. 

 

Idag är alla större älvar i Sverige reglerade genom dammar och vattenkraftverk, utom 

Vindelälven, Torneälven och Kalixälven. Detta gäller även merparten av de största 

sjöarna så som Vänern, Vättern, Siljan och Storsjön. Vattenkraftutbyggnaden var som 
störst under 1950, -60 och -70 talet. Idag står vattenkraften för ca 50 % av elförsörjningen 

i Sverige och är ett mycket bra komplement till kärnkraften tack vare den stora 

flexibiliteten som reglerbart effektuttag ger. 

 

Dammarna kan delas upp i olika användningsområden. De dammar som används inom 
vattenkraften är regleringsdammar och verksdammar. Regleringsdammen byggs för att 

skapa ett vattenmagasin eller för att hålla vattennivån i en reglerad sjö inom bestämda 

gränser. Verksdammar finns i anslutning till kraftverk, kvarnar och sågar för att reglera 

vattenintag till turbinerna. Övriga användningsområden är flottningsdammar, 

skyddsdammar (för att skydda vid ex. översvämning) och slutligen håll/spegeldammar 
(som byggs för att skapa en vattenspegel). 
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Enligt Svenskt dammregister [4] så finns det 5011 dammar i Sverige, varav 1671 är 

reglerdammar följt av 1301 verksdammar och 1013 spegeldammar. De övriga 1026 

dammarna omfattar t.ex. flottningsdammar och andra ej längre använda dammar. 

 

De stora dammägarna i Sverige är främst de kraftbolag som utnyttjar vattenkraft samt de 
stora gruvbolagen som använder dammar till att sedimentera gruvslam. I dagsläget är det 

framförallt gruvindustrin som står för nybyggnationer av dammar i Sverige. 

Gruvdammarna skiljer sig dock i utförandet på några väsentliga punkter, tillexempel finns 

långtifrån samma behov av erosionsskydd. De största enskilda ägarna av 

vattenkraftdammar är idag Vattenfall, Fortum och Sydkraft. 
 

 

2.3 Dammtyper 
 

Dammar kan delas in utifrån deras olika användningsområden, funktioner och 
konstruktioner.  De olika konstruktionerna är fyllningsdammar, gravitationsdammar och 

valvdammar. 

 

 

2.3.1 Fyllningsdammar 
 

Fyllningsdammar är samlingsnamnet på de dammar som byggs upp av en packad fyllning 
bestående av jord och/eller sten och är den absolut vanligaste dammtypen i världen. 

Uppskattningsvis är 85 % av alla dammar av denna typ [3]. Det är den äldsta typen av 

dammkonstruktion och har sitt ursprung i den enkla jordvallen vilken började användas 

redan av de första kulturerna. Det kom att dröja ända in på 1930-talet innan kunskapen 

inom geoteknik kommit så långt att dammarna kunde dimensioneras med en 
bakomliggande vetenskaplig grund. De högsta fyllningsdammarna som finns idag är cirka 

300 meter höga. En stor fördel med fyllningsdammar är att de jordar som redan finns på 

byggplatsen oftast går att använda som byggmaterial. 

 

Fyllningsdammarna brukar delas in i jordfyllningsdammar och stenfyllningsdammar, 

beroende på vilken jordfraktion som dammen huvudsakligen är uppbyggd av. 
 

Konstruktionstypen är genom sin uppbyggnad av erosionskänsliga material mycket dålig 

på att klara av överspolning och läckage. Vid en situation med strömmande vatten och 

påföljande materialtransport är risken för brott oerhört stor om inte situationen åtgärdas 

omedelbart. Om en fyllningsdamm av någon anledning måste klara överspolning så kläs 



 
KAPITEL 2 - DAMMAR 

 10 

en del av krönet in med ett material som står emot vattnets eroderande verkan, 

exempelvis betong. Bild 2.4 visar konsekvenserna av en överspolning till följd av 

överdämmning i Dalarna. 

 

 
Bild 2.4 Visar ett dammbrott till följd av överdämmning i Noppikoski, Dalarna, 1985 [5]. 

 

Fyllningsdammen har genom sitt material, de olika jordarterna, en mjuk karaktär då 

jordens korn är relativt löst sammanbundna. Detta innebär att vid situationer med 

sättningar i undergrunden eller sammanpressning kan dammen själv fylla ut de sprickor 
som uppstår och därmed förbli tät. Materialet har däremot en stor nackdel då jordar är 

känsliga för skjuvning. Skjuvkrafterna i dammkroppen uppkommer främst på grund av 

den stora egentyngden samt det ensidiga vattentrycket. Den inre friktionen som ska 

motverka skjuvkrafterna minskar dessutom på grund av det stora porvattentryck som 

uppkommer. Fyllningsdammarna måste därför byggas med relativt flacka slänter för att 
säkerhetsställa släntstabiliteten. Detta leder till att dammen får en stor volym. 

 

En fyllningsdamm dimensioneras mot flera olika typer av brottmoder. Brottmoder som 

kan tänkas uppkomma är cirkulära släntbrott, plana brott i lagergräns och i ytterst sällsynta 

fall tippning, se bild 2.5. Cirkulära brott kan uppkomma både på uppströms- och 
nedströmssidan. Plant brott kan uppkomma i gränsen mellan olika materiallager, till 

exempel mellan dammkropp och undergrund. För att tippning skall kunna uppkomma 

krävs att dammen har en väldigt hög och smal form. 
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För att hålla dammen tät, och därmed motverka läckage, används ett tätande skikt. Detta 

har genom tiderna utformats på olika sätt, alltifrån lager av lera till skärmar i betong, trä 

eller stålspont och kan vara placerade antingen inne i själva dammkroppen eller liggande 

efter uppströmsslänten. Den idag vanligaste utformningen i Sverige är en packad kärna av 

ett lågpermeabelt jordmaterial placerad i dammkroppen. 
 

 
Bild 2.5 1) Tippning, 2) Plantbrott vid lagergräns, 3) Cirkulärtbrott [5]. 

 

Slänterna på fyllningsdammar är väldigt känsliga för erosion från vågor och is. Detta kan 

orsaka stora skador på dammen med omlagring av material, urgröpning eller totalhaveri 

som följd. För att hindra detta förlopp förses slänterna med erosionsskydd. 

 
En jordfyllningsdamm är en fyllningsdamm vilken till största delen består av ett 

jordmaterial som både håller dammen tät och stabil. I bild 2.6 visas en homogen 

jordfyllningsdamm av modernare typ med ett dränerande lager av högpermeabelt 

jordmaterial under dammen. Ett dränerande lager, nedre 2:an i bild 2.6, ökar stabiliteten 

genom att minska porvattentrycket och därmed lyftkraften på dammkroppen. En annan 
metod är att motverka lyftkraften genom dammtåns, den högra 4:an i bild 2.6, 

mothållande verkan.  

 

 
Bild 2.6 Homogen Jordfyllningsdamm. 1) lera, 2)  sand, 3) grus, 4) sten, 5) dräneringsbrunn [5]. 

 
Stenfyllningsdammen består till största del av en stenfyllning. I Sverige är det oftast 

sprängmassorna från intilliggande tunnelarbeten samt övriga bergarbeten, som ofta sker i 
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samband med dammbyggandet, som har använts till detta ändamål. En stenfyllningsdamm 

har en tätkärna av ett lågpermeabelt material som antingen är placerad mitt i eller vinklad 

med uppströmssidan. Se bild 2.7 och 2.8. 

 

 
Bild 2.7 Stenfyllningsdamm med 1) central tätkärna, 2) finfilter, 3) mellanfilter, 4) grovfilter, 

5) stödfyllning, 6) injektering, 7) betongplatta, 8) filterbrunn, 9) släntskydd, 
10) krönskydd/erosionsskydd, 11) dammtå [5]. 

 

 
Bild 2.8 Snitt av stenfyllningsdamm med tätkärnan vinklad med uppströmssidan [5]. 
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2.3.2 Gravitationsdammar 
 

De ursprungliga gravitationsdammarna bestod av sten-, murverks- eller 

timmerkistdammar som har varit väldigt vanliga historiskt sett. I början av 1900-talet blev 

det dock vanligast att gravitationsdammarna utfördes av betong och många av de gamla 

ersattes. Bild 2.9 visar en av världens mest kända gravitationsdammar. 
 

 
Bild 2.9 Hooverdammen i Arizona är en massiv betongdamm [6]. 

 

Tanken bakom denna dammtyp är att den höga egenvikten skall hindra konstruktionen 
från att tippa samt överföra vattentrycket i vertikalled genom den stora friktion som 

uppkommer mellan dammen och undergrunden [7]. Nackdelen med denna dammtyp är 

att det krävs stora mängder betong. För att minska materialåtgången går det till exempel 

att förankra dammen i undergrunden. Men det klart effektivaste är att vinkla 

uppströmssidan och på så sätt utnyttja den nedåtriktade kraft som vattnet verkar med. 
Denna konstruktionstyp kallas för lamelldammar. Den traditionella gravitationsdammen 

som inte är vinklad kallas för massivdamm. 

 

Inga av de större gravitationsdammarna i Sverige har byggts som massivdammar, utan 

dessa är istället utförda som lamelldammar vilket kräver betydligt mindre material. Se bild 
2.10. 
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Bild 2.10 Gravitationsdamm av lamelltyp vid Storfinnforsens kraftverk, Faxälven [2]. 

 

 

2.3.3 Valvdammar 
 

För att bygga en valvdamm krävs det att dammens sidor kan vila mot berg eftersom 

denna konstruktion bygger på att vattnets belastning på dammen överförs horisontellt 
genom valvverkan till dammens infästning. Även om valvverkan varit känd sedan 

romartiden så var det först med den moderna betongteknikens tillkomst i början av 1900-

talet som det började byggas renodlade valvdammar. Det dröjde dock längre än så innan 

valvverkan gick att utnyttja fullt ut på grund av de komplexa hållfasthetsteorierna som 

krävs vid dimensioneringen. Se bild 2.11. 
 

 
Bild 2.11 Glen Canyon damm i Arizona [8]. 
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Denna dammtyp är ovanlig i Sverige då det finns få dalgångar med bergssidor som 

medger så pass smala och höga dämningar att denna konstruktion blir det 

kostnadseffektivaste alternativet. 

 

 

2.4 Dammsäkerhet 
 

”Med dammsäkerhet avses främst säkerhet mot uppkomst av okontrollerad utströmning 

från magasinet, som kan medföra skador i dammens närhet och nedströms därom” [9]. 

 
Dammsäkerhet är ett samspel mellan naturen, tekniken och den mänskliga faktorn. Vad 

som görs vid dammsäkerhetsarbete är att minimera sannolikheten för att en olycka ska 

uppkomma, och därmed skador på människor, infrastruktur och natur. 

 

Under 1980-talet ifrågasattes de tidigare dimensionerande flödena och en flödeskommitté 
tillsattes för att utreda flödesriskerna. Tidigare fanns inga normer utan det vanliga sättet 

var att utifrån det högst uppmätta flödet lägga på en säkerhetsmarginal på 10-20 %. Under 

september 1985 ledde en period av intensiv nederbörd till att ett 30-tal mindre dammar 

rasade. Detta underströk ytterligare vikten av flödeskommitténs arbete [10]. 

 
1997 antog kraftföretagen RIDAS – Kraftföretagens riktlinjer för dammsäkerhet [9]. Detta är 

en rapport i vilken gemensamma rekommendationer för dammsäkerhetsarbete tagits fram 

så att kraftföretagen och myndigheterna ska kunna se över sina dammar, reparera samt 

utföra tillfredställande säkerhetstillsyn. 

 
Dammsäkerhetsarbetet inriktar sig i första hand på att skydda människors liv och hälsa, 

men även andra skyddsbehov, som miljö, samhälle och ekonomiska värden, ska skyddas. 

För att göra detta arbete effektivt klassificeras dammarna med avseende på 

konsekvenserna av ett dammbrott, se tabell 2.1 och 2.2. 1A är den allvarligaste klassen, 

därefter fallande klass ner till 3. Den av de bägge tabellerna som ger allvarligaste 
konsekvensen avgör vilken klassning dammen får. Olika dammar i samma anläggning kan 

därför ha olika klassningar [9]. Beroende på konsekvensklass avgörs vilka 

dammsäkerhetskrav som rekommenderas att uppfyllas. 
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Tabell 2.1  Klassificering med avseende på sannolikheten för förlust av Människoliv eller 

allvarlig personskada [9]. 

 
 

Tabell 2.2 Klassificering med avseende på sannolikheten för skador på miljö,Samhälls-  
                 anläggningar och andra ekonomiska värden [9]. 
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3 Erosion  

I det här kapitlet beskrivs den nedbrytande process som kallas för erosion. Det som behandlas är 
erosion allmänt och hur den verkar på våra dammar. 
 

 

3.1 Allmänt 
 

Med erosion menas den ständiga process som nöter ned och transporterar bort 

berggrund, jordtäcken och av människan skapade konstruktioner [11]. Denna process 

uppstår av den mekaniska nötning som rinnande vatten, vind, och is i rörelse ger upphov 

till. 
 

Erosion samverkar tillsammans med vittring, vilken är mer eller mindre nedbrytande på 

alla typer av material. Vittring är en exogen process, vilket betyder att den har solen som 

energikälla. Denna process kan delas upp i fysikalisk vittring (frostsprängning, insolation 

och saltsprängning), kemisk vittring (upplösning, oxidation, och hydrolys) och biologisk 
vittring (upplösning och rotsprängning) [12]. 

 

Rinnande vatten, eller vatten i rörelse är den största orsaken till erosion [7]. Kraften i det 

framströmmande vattnet över en yta påverkar materialet på ytan beroende på hastigheten 

hos vattnet och ytans sammansättning. Hur stor påverkan det blir på ett material beror på 
dess sammansättning. Ett väl sammanbundet material som homogent berg, asfalt eller 

betong är betydligt mer svåreroderat än ett löst sammansatt som till exempel jordmaterial. 

Det är i första hand korn, lösa eller svagt sammanbundna, som sticker ut i strömmen mer 

än andra som påverkas mest och förs bort. Fina korn påverkas innan större korn, men 

större korn kan även verka skyddande på underliggande finare korn. Vid en låg hastighet 
så händer inte någonting med ytan, men vid en ökande vattenhastighet börjar kornen att 

vibrera och flytta sig med små steg. Allteftersom hastigheten ökar börjar kornen att rulla 

efter bottenytan för att tillslut slammas upp och svävande föras bort av det strömmande 
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vattnet. Hur stor erosionen är vid en konstant vattenström är även beroende av 

kornstorleksfördelningen och kornens form. För de minsta partiklarna kommer även 

kohesionens inverkan in. Detta samband kan förenklat beräknas genom att 

gränshastigheten i m/s är proportionell mot kvadratroten ur korndiametern i mm, dock 

tas ingen hänsyn till adhesionen hos finkorniga jordarter och vattendjupet. Därmed kan 
konstateras att kornen med en fraktion mellan 0,1-0,5 mm är de mest lätteroderade. I 

bild 3.1 visas ett diagram över detta samband där även vattendjupets inverkan tas med. 

 

Erosion av vågor ger effekten att lösa korn kastas fram och tillbaka i varierande 

vattenhastigheter och på så sätt vaskas de mindre partiklarna bort. Vågor har annorlunda 
eroderande verkan än strömmande vatten med samma hastighet. Detta på grund av att 

vågorna verkar i två riktningar eftersom vattnet ska rinna tillbaka samma väg. 

 

Biologisk vittring kan genom rotsprängning orsaka fall av inre erosion då de kanaler som 

blir kvar efter döda växtrötter som har förmultnat, lämnar passager för vatten att rinna 
genom. 

 

 
Bild 3.1 Sambandet mellan ythastigheten, vattendjupet och kornstorlek [5]. Genom att känna till två 

  av faktorerna kan den tredje faktorn utläsas ur diagrammet. Erosion uppkommer på alla  

  punkter som ligger ovanför den aktuella vattendjupslinjen. 
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Erosion av is kan både verka eroderande eller vittrande. Is i rörelse kan med stor kraft 

krossa eller slita bort material. Ett tydligt exempel på detta är alla spår i landskapen som 

inlandsisen orsakat under sin senaste framfart. Även frostsprängning då vatten trängt ner i 

sprickor och kanaler i bergmaterial och därefter fryser och med stor kraft utvidgar sig, kan 

på kort tid orsaka stora skador. 
 

 

3.2 Erosion på dammar 
 

När det gäller dammar, framförallt jord- och stenfyllningsdammar, brukar erosionen delas 
upp i grundvattenerosion och ytvattenerosion [5]. Grundvattenerosion uppkommer 

genom vattenströmmar i dammens inre, oftast vid ett konstruktionsfel eller skada av 

annan orsak. Denna typ av erosion är besvärlig då den är svår att upptäcka och kan leda 

till katastrofala följder om det får fortgå. Försök med att mäta läckvatten i dammarna görs 

för att få en någorlunda kontroll om flödet genom dammen skulle öka och därmed 
riskerna för att inre erosion skulle uppstå. 

 

Ytvattenerosion uppkommer då strömmande vatten, regnvatten eller vågor rinner efter 

ytan på dammen. Vågorna påverkar uppströmsslänten medan krönet och 

nedströmsslänten mest påverkas av regnvatten. Ett annat fall av ytvattenerosion är de ej 
önskvärda fall då överspolning med större mängder vatten påverkar krönet som i värsta 

fall spolas bort. Krönet brukar av denna orsak ofta ha ett kraftigare erosionsskydd än 

slänterna, men om överspolning väl inträffar så är risken för kollaps stor. Vågornas kraft är 

den typ av ytvattenerosion som har störst påverkan på en damm i normalt driftskede. 

 
En annan stor orsak till erosion på dammar, även här främst på uppströmssidan, är isens 

verkan. Isen verkar bland annat genom de tryck- och dragkrafter som uppstår av isens 

temperaturrörelser. Även vind, vattenrörelser i strömriktningen samt variationer i 

vattenståndet har betydelse för isens påverkan på dammen. 

 
 

3.3 Vittring av vanliga dammbyggnadsmaterial 
 

De stora materialgrupperna som används vid dammbyggnad är jord-/stenmaterial, betong 

och i vissa fall asfalt. 

 
Vid val av stenmaterial skall en bergart med god vittringsbeständighet användas. Lämpliga 

i dessa fall är bergarterna granit, gnejs, gabbro och diorit då dessa har hög motståndskraft 
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mot vittring i alla dess slag. Deras stabila mineralsammansättning gör dem mindre känsliga 

för kemisk vittring. Skiffriga bergarter som glimmerskiffer, lerskiffer och fyllit bör 

undvikas och är inte lämpliga att använda i ytlagret på erosionsskydd. 

 

Den största vittringen av materialet är frostsprängningen då vatten tränger in i 
mikrosprickor, som uppkommit vid sprängning och oförsiktig hantering, och därefter 

fryser. Även kemisk vittring av vatten med lågt pH-värde, som bland annat beror på 

miljöföroreningar, kan vara stor på de olämpligare bergarterna som kalk- och sandsten. 

 

Biologisk vittring i form av rotsprängning är i sig inte skadlig för stenmaterialet. Den kan 
däremot, om den obehindrat får fortgå, skapa viss ommöblering bland stenarna. En annan 

aspekt är att då växterna blir fler och större skapas en mera skyddad miljö där djur och fler 

växter trivs och får fäste. Naturens följande biologiska processer ger upphov till 

biprodukter som främjar kemisk vittring. 

 
Både betong och asfalt består till största delen av stenmaterial, därmed gäller ovanstående i 

stor utsträckning. Det är dock inte säkert att funktionen bibehålls av den ommöblering 

eller uppsprickning som biologisk vittring kan ge upphov till i dessa material. Särskilt 

viktigt för betongens vittringsbeständighet är hållfastheten, vidhäftningen mellan kornen 

och cementpastan samt frostbeständigheten [13]. För asfalten är det främst bindemedlets 
egenskaper och porvolymen som påverkar beständigheten. 
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4 Erosionsskydd 

I det här kapitlet beskrivs olika typer av erosionsskydd. Även vilka typer av erosionsskydd som är 
vanligast i Sverige behandlas. Kapitlet baseras huvudsakligen på Elforsks rapport Erosionsskydd på 
Svenska fyllningsdammar [14] om inte annat anges. 
 

 

4.1 Allmänt 
 

För att minimera erosionens verkan på, av naturen och människan skapade miljöer kan 

olika typer av erosionsskydd anläggas. De olika principerna för erosionsskydd kan delas 

upp i: 
 

• Reduktion av angripande laster 

• Tillförsel av offermaterial 

• Mekaniskt stabila erosionsskydd 
 

Vattenkraftindustrin i Sverige har främst tittat på hamnbyggnadskonsten och deras 

metoder för att skydda anläggningar mot erosion. Det är först på senare tid som direkta 

erfarenheter ifrån dammbyggnader har börjat återföras och användas vid de renoveringar 
som pågår och är på väg att påbörjas. 

 

 

4.2 Reduktion av angripande laster 
 
Denna princip går ut på att skydda genom att minska strömmande vatten och vågors 

eroderande kraft innan den når fram till det erosionskänsliga området. För att skydda mot 

strömmande vatten utförs vanligen konstruktioner som ändrar hastighetsfördelningen hos 

vattnet så att den eroderande kraften minskar närmast det erosionskänsliga området. 
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Principen för att minska vågornas eroderande kraft är att bygga upp vågbrytare parallellt 

med och en bit ifrån det erosionskänsliga området. Dessa utförs vanligen av sten, betong 

eller träpålar. Det förekommer även konstruktioner i form av pontoner som fungerar på 

så sätt att själva vågbrytaren sätts i rörelse av vågorna och därmed omvandlar energin. 

 
Nackdelen med denna typ av erosionsskydd är främst att det blir väldigt stora 

konstruktioner om de ska utföras i djupa vattendrag och klara den kraft som isen utgör. 

  

Detta gör denna princip olämplig att använda för att skydda vattenkraftdammars 

uppströmsslänter om det inte är frågan om grunda vattendrag. Metoden används främst 
till skydd av hamnar och naturliga stränder eller slänter. Se bild 4.1. 

 

 
Bild 4.1 Vågbrytare av sten vid Kanarieöarna [15]. 

 

 

4.3 Tillförsel av offermaterial 
 

Denna princip bygger på att det som skall skyddas mot erosion kläs in i ett tjockt lager av 

ett material, ofta sand eller grus, som tillåts erodera. Detta lager bör göras tillräckligt 

tjockt så att det uppfyller de dammsäkerhetsmässiga krav som finns samt att de räcker 

under en relativt lång tidsperiod så att inte underhållsintervallen blir för täta. 
 

Denna metod används idag för att skydda naturliga stränder, se bild 4.2. För att skydda 

vattenkraftdammar är den mindre lämpad då det krävs en flack slänt för att offermaterialet 

ska ligga kvar efter utläggningen. Möjligtvis är den tillämpbar på lägre dammar där det 

skulle kunna finnas några mervärden av att ha en flack slänt, till exempel att det passar in i 
landskapet. 
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Bild 4.2 Erosionsskydd av offermaterial på en strand i Kalifornien [16]. 

 

 

4.4 Mekaniskt stabila erosionsskydd 
 

Mekaniskt stabila erosionsskydd kan utföras på flertalet olika sätt med olika material och 

metoder. Exempel på material som kan användas är sten, betong och asfalt. Gemensamt 

för metoderna är att det är genom skyddets vikt och/eller styrka som förekommande 
laster tas upp. De olika typerna av skydd som ingår i denna grupp skiljs huvudsakligen åt 

genom dess olika flexibilitet och genomsläpplighet. 

 

Med flexibilitet menas erosionsskyddets förmåga att följa med i fyllningsdammens 

eventuella rörelser som kan uppkomma på grund av sättningar. God flexibilitet medför 
att erosionsskyddets funktion inte nedsätts av rörelser. 

 

Med god genomsläpplighet menas att erosionsskyddet snabbt kan utjämna de varierande 

laster som vågor ger upphov till, och på så sätt förhindra den obalans och instabilitet som 

skulle kunna uppkomma. Det är dock inte nödvändigtvis så att ett genomsläppligt 

erosionsskydd skulle medföra högre stabilitet än ett icke genomsläppligt. Det icke 
genomsläppliga skyddet har minst lika bra skydd så länge det är helt tätt eller har god 

dräneringsförmåga av eventuellt läckvatten. Om läckvatten däremot skulle komma in är 

det stor risk för ett förhöjt porvattentryck i dammkroppen. En tredje faktor som är viktig 

för erosionsskyddets funktion är ytans råhet, dvs. ytans struktur.  
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4.4.1 Mekaniskt stabila erosionsskydd av stenmaterial 
 
Dessa erosionsskydd utförs av stenblock som är tillräckligt stora för att motstå de 

eroderande krafter som förekommer vid den aktuella platsen (vatten, is m.m.). Även 

lagertjockleken hos skyddet är av stor betydelse för funktionen. Under samma 

dimensioneringsförutsättningar gäller att kantiga block medger en lite mindre 

blockstorlek, ca 17 %, än runda. Detta på grund av att kantiga block ligger stadigare mot 
varandra. 

 

Skydden blir flexibla och har god genomsläpplighet. Blocken kan ligga direkt på det 

material som ska skyddas. Men skulle materialet som skyddas vara för finkornigt finns 

dock möjligheten att det spolas fram runt de stora stenarna i erosionsskyddet. För att 
förhindra detta används ett övergångslager av tillräckligt finkornigt material för att 

förhindra det innanförliggande materialet från att spolas fram, och samtidigt så grovt att 

det inte heller kan spolas ut genom det yttre lagret. 

 

Skulle det finnas för mycket finmaterial i stenmaterialet som används finns risk för att de 
större blocken kommer i rörelse på grund av att finmaterialet med tiden sköljs bort och 

därmed skapar tomrum. Rörelserna medför att blocken gnids mot varandra och en 

mekanisk nötning uppstår och därmed minskar skyddets livslängd. Detta i kombination 

med för små block anses vara en stor bidragande orsak till de stora renoveringsbehov som 

finns på denna typ av erosionsskydd i dagsläget.  
 

Det rekommenderas att inte utföra denna typ av erosionsskydd under vattenytan på 

grund av grumling samt att det är svårt för maskinisten att arbeta under vattenytan med 

anledning av den begränsade sikten. Dock utförs den delen av skydden som ligger under 

dämningsgränsen oftast under vattenytan i praktiken på grund av praktiska och 
ekonomiska orsaker. 

 

Generellt gäller att alla erosionsskydd av sten utom glacis får en relativt rå yta vilket 

innebär att uppspolningshöjden blir upp till hälften jämfört med ett skydd av t.ex. 

betongplattor, se kap 5.3. 
 

Samtliga i kapitlet upptagna typer av stenerosionsskydd är väl beprövade, i Sverige och 

internationellt, både på vattenkraftdammar och andra typer av konstruktioner. I Sverige 

rekommenderas denna typ av skydd att dimensioneras efter RIDAS. Livslängden på ett 

väl utfört erosionsskydd av stenmaterial bedöms överstiga 50 år. 
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4.4.1.1 Ordnade homogena block 
 

Blocken läggs ut i slänten som en ordnad fyllning på så sätt att god kontakt mellan 
blocken uppstår. Den största ytan läggs parallell mot vattenytan [17]. Då det inte finns 

några formkrav för blocken i normerna kan utseendet variera kraftigt. Se bild 4.3 och 4.4. 

 

 
Bild 4.3 Erosionsskydd av ordnade homogena block i Suorva [18]. 

 

 
Bild 4.4 Erosionsskydd av ordnade homogena block under uppbyggnad. Detta skydd är väldigt  

likt den norska metoden, se kapitel 4.4.1.3, vid första anblicken. Dock är inte  

stenarna tillräckligt vinklade bakåt och därmed räknas det som ett ordnat  
erosionsskydd [17]. 
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4.4.1.2 Oordnade homogena block 
 

Blocken i denna typ av erosionsskydd läggs ut eller tippas oordnat på den yta som skall 
skyddas, se bild 4.5 och 4.6. Förutom block av sten finns det ett antal olika förtillverkade 

betongelement för detta ändamål. Oordnade erosionsskydd kräver generellt större stenar 

än ordnade på grund av sämre låsning mellan blocken. 

 

 
Bild 4.5 Oordnat erosionsskydd av sten [17]. 

 

 
Bild 4.6 Oordnat erosionsskydd av sten. 
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4.4.1.3 Norska modellen 
 

Blocken, som ska vara långsmala, läggs ut i slänten som en ordnad fyllning med en 
lutning bakåt mot dammkroppen. Blocken ska placeras så att längdaxeln ligger vinkelrät 

ut från dammkroppen samt så att god kontakt uppstår [17]. Se bild 4.7 och 4.8. 

 

 
Bild 4.7 Erosionsskydd utfört enligt Norska modellen på dammen i Ajaure [19]. 

 

 
Bild 4.8 Erosionsskydd utfört enligt Norska modellen på dammen i Ajaure [19]. 
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4.4.1.4 Glacis 
 

Glacis innebär att block med en flat yta, som ordnas i ett stabilt förband, staplas på 
varandra i ett lager. Blockens plana yta ska ligga parallellt med släntens yta [17]. Se bild 

4.9. 

 

 
Bild 4.9 Erosionsskydd av typen glacis vid det högra utskovet i Messaure [20]. 

 
 
4.4.2 Mekaniskt stabila erosionsskydd av betong 
 

Med betong kan, liksom med asfalt, erosionsskydd med varierande genomsläpplighet och 

flexibilitet skapas. Genomsläppligheten styrs främst av antalet skarvar och skarvarnas 

utförande. I vissa av metoderna utförs även håligheter för att öka genomsläppligheten. 

Utifall ett erosionsskydd i betong görs tätt är det viktigt att dess egentyngd är så pass stor 
att den motverkar ett eventuellt porvattentrycks lyftkraft. Om inte egentyngden är 

tillräcklig måste lagret närmast under skyddet vara väl dränerat. 

 

Beroende på om erosionsskyddet utförs med en slät eller rå yta kommer 

uppspolningshöjden att påverkas och därmed erosionsskyddet storlek. En metod att 
minska uppspolningshöjden kan vara att avsluta den övre delen av skyddet med en 

vågavvisare/parapeter. Se även kap 5.3. 

 

Flexibilitet kan till viss del skapas genom att betongen armeras. Finns det större krav på 

flexibiliteten kan mindre enheter av betong kopplas samman vilket, med tillräckligt små 
enheter, ger en flexibilitet liknande stenmaterial. 



 
  KAPITEL 4 – EROSIONSSKYDD 

 29

Förutom att betongen som används har tillräckligt hög hållfasthet är det viktigt att den, 

med tanke på den aktuella miljön, är frostbeständig. En nackdel med erosionsskydd av 

betong är att det bland många av konstruktionstyperna finns osäkerheter på grund av brist 

på verifieringar av vilka våghöjder och islaster som skydden verkligen klarar av. 

 
 

4.4.2.1 Tunna betongplattor 
 
Tunna betongplattor är oftast platsgjutna erosionsskydd som samtidigt kan fungera som 

en damms primära tätning om det utförs på rätt sätt. Betongplattorna, vanligen 25 till 30 

cm tjocka, armeras och gjuts i regel med hjälp av glidformar på ett väl avjämnat 

övergångslager. Täta fogar, till exempel dubbla tätbleck, ska utföras så att eventuell 

uppsprickning sker kontrollerat. Metoden går att använda på släntlutningar upp till 

1:1,35.  
 

Det har även i enstaka fall förekommit att sprutbetong använts på slänter med en höjd 

upp till 40 m. Vid dessa tillfällen har vertikala fogar var 15 m utförts med hjälp av enkla 

fogband av plast.  

 
I de fall då betongplattor även används som primär tätning bör de i sidor och nedre del 

avslutas med en särskild betongklack som vilar mot injekterat underlag för att säkra 

funktionen. 

 

 

4.4.2.2 Dränerade betongplattor 
 

Dränerande erosionsskydd går att göra med platsgjuten, prefabricerad eller sprutad 
betongplatta genom att fogarna inte görs täta. Sprickbildning kan accepteras så länge det 

inte påverkar plattornas stabilitet. Plattorna appliceras på ett avjämnat övergångslager. Om 

plattorna inte har den storleken att de ligger kvar av sin egentyngd bör de förankras i 

bakomliggande dammfyllning.  

 



 
KAPITEL 4 – EROSIONSSKYDD 

 30 

4.4.2.3 Vältbetong 
 

Vältbetong har använts, främst i Japan och USA, vid nybyggnation och förstärkning av 
dammar sedan början av 1970-talet. Livslängden bedöms överstiga 50 år. 

 

Utformningen av erosionsskydd i vältbetong beror främst på släntens lutning. Betongen 

läggs ur med en vanlig asfaltläggare och packas med en vält. Om lutningen är högst 1:2,5 

kan skyddet, som vanligen är 15-20 cm tjockt, läggas direkt på slänten, se bild 4.10. För 
att möjliggöra detta kan en vinsch behöva användas. Om slänten är brantare än 1:2,5 

byggs skyddet upp i horisontella lager, vanligen ca 30 cm tjocka, med 2,5 till 3 m bredd 

[21], se bild 4.11. För en kontrollera uppsprickningen läggs metallbleck in exempelvis var 

8 m.  

 

 
Bild 4.10 Visar ett erosionsskydd av vältbetong på en slänt, i detta fall en nedströms sidan, med lutning 

      1:3 [21]. 

 

 
Bild 4.11 Visar ett erosionsskydd av vältbetong på en slänt, i detta fall på en nedströms sidan, med 

          lutningen 1:2 [21]. 

 

Det finns även en metod, som är snarlik vältbetong i utförandesätt, som heter 

cementstabiliserad jord eller jord-cementbladning. Denna metod har använts på ett 

relativt stort antal dammar i USA. Den stora skillnaden är att i denna metod används 
betydligt finare stenmaterial, till och med inslag av silt tillåts, än vid traditionell 

vältbetong. Blandningen läggs ut med exempelvis en bandtraktor i horisontella lager och 

packas. Med släntlutningen 1:2 behövs ett 1,2 m tjockt lager. 
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4.4.2.4 Geotextilmadrasser 
 

En geotextilmadrass består av två geotextiler som är punktvis ihopsydda, förutom 
kanterna som är helt ihopsydda. Madrassen som kan formsys på plats läggs ut på 

underlaget, som även kan ligga under vattnet, och förankras i ändarna. Därefter fylls den 

med betong som pumpas in. Den punktvisa sammanfogningen gör att erosionsskyddet 

blir dränerande. Se bild 4.12 och 4.13. 

 
Om madrassen är kontinuerligt ihopsydd i både vertikal- och horisontalled så att ett 

rutmönster skapas blir den flexibel och mer tålig mot sättningar. En madrass utan 

rutmönster kan göras tåligare mot sättningar genom att betongen armeras. 

 

Metoden har använts bland annat i Sverige och Australien i mer än 10 år, främst som 

skydd för kustområden, broar och kanalslänter. Livslängden bedöms vara mellan 15 till 30 
år. Metoden är dock för ny för att detta ska vara verifierat. 

 

             
  Bild 4.12 Forshore Protection [22].                   Bild 4.13 Utläggning av Forshore Protection [22]. 

 
 

4.4.2.5 Kopplade homogena betongblock  
 

Betongblock kopplas samman till mattor med längs- och/eller tvärgående stålvajrar. Det 
finns flertalet olika fabrikat varav Armorflex är ett. Armorflex gör block med tjocklekar 

upp till 225 mm och planmåttet 200 x 350 mm. Dessa block bildar sedan mattor med 

storlekar upp till 3 x 9,5 m. Det är inte primärt vajrarna som ska koppla samman blocken 
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utan istället är blocken utformade på så sätt att de hakar i varandra när de väl har kommit 

på plats. Madrasserna uppges klara en signifikant våghöjd på 1,5 till 2 m. Se bild 4.14. 

 

Mattorna läggs, lämpligen med en mobil- eller pontonkran, ut på en avjämnad yta. 

Hålrummen mellan och eventuellt i blocken bör därefter fyllas igen med finmaterial av 
sten för att tillräcklig skydd ska erhållas. 

 

Metoden utvecklades i början av 1980-talet och har använts i Alaska, Canada och på 

senare tid även i Europa som erosionsskydd för kustområden, dammar, kanalslänter m.m.  

 

 
Bild 4.14 Ett erosionsskydd av fabrikatet Armorflex [23]. 

 

 

4.4.3 Mekaniskt stabila erosionsskydd av asfalt 
 

Med asfalt kan liksom med betong erosionsskydd med varierande genomsläpplighet och 
flexibilitet skapas. Däremot kan inte helt stela erosionsskydd skapas. Genomsläppligheten 

beror på stenmaterialets kornstorleksfördelning samt typen och mängden bindemedel. Ett 

gemensamt problem med alla typer av asfaltsskydd är att det finns vissa tveksamheter 

huruvida metoderna klarar kraftigare vågbildning och ispåverkan. Asfaltens egenskaper 

ändras även av åldring, mekanisk nötning samt biologisk och kemisk påverkan. 
 

Om erosionsskyddet är tätt är det viktigt att skyddet antingen har tillräcklig egentyngd för 

att motverka eventuellt förhöjt porvattentryck eller att det finns tillräcklig 

underdränering. 



 
  KAPITEL 4 – EROSIONSSKYDD 

 33

4.4.3.1 Asfaltbeläggningar 
 

Detta är en relativt vanlig typ av erosionsskydd som har använts på uppströmsslänter 
sedan början av 1930-talet, se bild 4.15. I dessa fall har även skyddet fungerat som 

dammens primära tätning.   

 

Det ställs särskilda krav på asfalt som används på dammar. Permeabiliteten ska vara 

tillräckligt låg så att vattentäthet uppnås vid beläggningstjocklekar på 8 till 35 cm. 
Beläggningen ska ha motståndskraft att klara förekommande laster samt vara tillräckligt 

flexibel för att klara sättningar i underlaget utan sprickbildning. Det krävs även att 

vidhäftningen mot underlaget ska vara god och ett gott motstånd mot åldring av solljus, 

frysning, hög temperatur, etc. 

 

 
Bild 4.15 Bilden visar ett tätskikt/erosionsskydd av betong, men principen är den samma för asfalt. 

         1) Tätskikt 2) Övergångslager 3) Stenfyllning 4) Stenfyllning 5) Tätklack 6) Injektering 

  [5]. 

 

Det finns i huvudsak två sätt att bygga upp ett erosionsskydd av asfaltbeläggningar, 
antingen med enbart ett yttre tätlager, se tabell 4.1, eller med två tätlager, se tabell 4.2, 

avskiljda av ett dränerande lager. 
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Tabell 4.1 Täta, flexibla erosionsskydd av asfalt. Skikt nr 1 Underst [14]. 

 
 

Tabell 4.2 Täta, flexibla erosionsskydd av asfalt. Skikt nr 1 Underst [14]. 

 
 

 

4.4.3.2 Öppen stenasfalt   
 
Med öppen stenasfalt kan ett genomsläppligt erosionsskydd med en porvolym på 20 till 

25 % skapas. Under asfalten läggs vanligen ett filter av geotextil eller sandasfalt för att 

förhindra bortspolning av underliggande material. I Nederländerna har metoden bland 

annat använts som skydd av kanalslänter och vågbrytare. Om utläggning under vatten är 

möjlig eller inte går åsikterna isär. Det finns fall där det lyckats, om än inte med fullgott 
resultat. 

I stenasfalten är kontaktytorna mellan stenarna små och fixeras endast med en liten mängd 

bindemedel. Bindemedelshalten varierar beroende på viskositeten och stenfraktionen. Ett 

relativt vanligt förhållande är 20 viktsprocent bindemedel till 80 viktprocent sten. 

Stenstorleken kan vara stor, i ett exempel från Amsterdam har en stenasfalt med 
kornstorlek upp till 500 mm använts. Vid utläggning är temperaturen 110 till 140 oC. 

Tjockleken är minst 2,5 ggr stenstorleken men beror även på den signifikanta våghöjden. 

Tjocklekar alltifrån 0,1 m till 2 m förekommer beroende på den aktuella signifikanta 

våghöjden. Signifikanta våghöjden förklaras i kapitel 5.1. 
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4.4.3.3 Asfaltinjektering 
 

Asfaltinjektering är inte ett erosionsskydd i sig, utan ett sätt att förbättra ett befintligt 
skydd. Asfalten sprids ut över stenbeklädnaden varefter den tränger in i slänten. 

Utförandet kan göras med två metoder. Vid ytlig injektering sprids asfalten på ytan och 

vid partiell injektering injekteras stenslänten i ett bestämt mönster, ungefär 50 till 80 % av 

hålrummen ska fyllas vid denna metod. Eftersom det oftast inte är önskvärt att göra ett 

stenerosionsskydd tätt, med tanke på risken för ökat porvattentryck, är metoden med 
partiell injektering att föredra. 

 

Asfaltmaterialet är en blandning av bindemedel och grus/stenmaterial vars storlek anpassas 

beroende på hålrummens storlek i slänten som ska skyddas. Det är viktigt att bindemedlet 

har en för förhållandena väl anpassad viskositet så att asfalten verkligen fyller ut 

hålrummen i önskad omfattning. Utläggningstemperaturen är mellan 130 till 190 oC. Det 
är viktigt att det befintliga materialet i slänten är rent varför slänten kan behöva spolas av 

innan injekteringen. Utläggning kan även ske under vatten, dock får inte temperaturen 

vid undervattensläggning överstiga 150 oC. Det idealiska är att utföra injekteringen i 

samband med släntens byggnation. 

 
Ovanför vatten kan slänter med en maximal lutning av 1:1,7 injekteras och under vatten 

slänter med lutningen 1:1,3. Denna metod fungerar väl vid signifikanta våghöjder upp till 

3 m. Asfaltinjektering har använts på vågbrytare och kanalslänter i Nederländerna.  

 

 

4.4.3.4 Asfaltmadrasser 
 

Madrasserna förtillverkas och består av en öppen stenasfalt och armering. Armeringen kan 
vara av metallnät eller geogrid. Vid installationen används lyftkran och en spridare med 

linor som fästs till madrassen. Madrasserna läggs kant i kant med en tätning av sandasfalt 

emellan eller med överlappning.  

 

Madrassen måste vara stabil som enhet och vanligen ha en tjocklek av dubbla 

stenstorleken. Ytan på madrassen varierar men som exempel så har ”Bitumar” madrasser 
med en storlek av 10 x 6,8 meter och en vikt på 20 ton/st. Underlaget kräver ibland 

åtgärder för att filterkraven ska uppfyllas. 
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4.5 Erosionsskydd på svenska vattenkraftdammar 
 
Enligt vad som har erfarits under arbetet med denna rapport är det på kraftverksdammar i 

Sverige nästan uteslutande erosionsskydd av homogena stenblock. På de äldre dammarna 

som byggdes under mitten av 1900-talet användes nästan bara oordnade erosionsskydd av 

mer eller mindre osorterat material på uppströmsslänterna. Glacis används runt utskov 

och dammkoner där en slät yta är önskvärd. Vid dammrenoveringarna som Vattenfall 
utför i dagsläget utförs erosionsskydden antingen som ordnade homogena block eller 

enligt Norska modellen.  
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5 Laster  

I detta kapitel beskrivs olika laster som verkar på en vattenkraftdamms uppströmsslänt samt dess 
erosionsskydd. 
 

 

5.1 Vågor 
 

En våg kan definieras som ”svängningsrörelser som upprepar sig mer eller mindre 

periodiskt kring ett jämviktstillstånd i ett medium eller system” [24]. Vågor uppstår då ett 

system eller medium utsätts för en störning av tillförd energi i någon form. En våg 

beskrivs med hjälp av amplitud (våghöjden), våglängd (längden mellan två vågtoppar) och 
frekvens (vågperioden). 

 

Vind som verkar över en öppen vattenyta genererar vågor med en storlek som beror på 

vindens hastighet, riktning, stryklängd och under hur lång tid vinden verkar över 

vattenytan. Begreppet effektiv stryklängd tar hänsyn till både riktning och stryklängd. 
Vindhastigheten genererar våghöjden tillsammans med den effektiva stryklängden. 

 

Vågorna påverkar erosionsskyddet främst genom sin sköljande/bortspolande effekt. Detta 

innebär att det material, företrädelsevis det finkorniga, som inte kan motstå vågorna sköljs 

bort. 
 

Vid dimensionering används den signifikanta våghöjden, HS, vilket definieras som 

”medelvärdet av den högsta tredjedelen av våghöjderna i en serie vågor”. I beräkningen 

av den signifikanta våghöjden tas hänsyn till effektiv stryklängd och vindhastighet. För 

själva beräkningen finns flera olika modeller men den i Sverige vanligast förekommande 
är Saville m.fl. Denna metod är huvudsakligen baserad på mätningar av våghöjder och 

vindhastigheter, mätta på tre punkter vardera, i Denisonreservoaren i USA [25]. 
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5.1.1 Stryklängd 
 
Den effektiva stryklängden är den sträcka som vinden påverkar vattenytan och som 

uppkommer vid den mest ogynnsamma infallsvinkeln mot dammen. 

 

Den effektiva stryklängden kan beräknas med olika metoder. I Sverige är det nästan bara 

Savilles metod som används [25]. Nackdelen med denna metod är osäkerheten om de 
beräknade våghöjderna blir tillräckligt stora vid stryklängder över 3 till 4 km. Detta är 

inte något problem vid tillämpningen av metoden i Sverige då längre stryklängder är 

sällsynta.  

 

 

5.1.2 Vindhastighet 
 
Två olika lastkombinationer av vinden beaktas vanligen vid dimensioneringen av 

erosionsskydd [26], samma kombinationer gäller vid dimensionering av fribord, dvs. 

avståndet mellan högsta vattenytan och dammkrönet. Lastkombinationerna är: 

 

• Fall 1. Vind i samband med dimensionerande flöde 

• Fall 2. Vind då magasinet ligger vid dämningsgränsen 

 

Vindhastigheterna som vanligen anses dimensionerande har valts för två typområden, 

fjällterräng och övrig terräng. De värden som används vid dimensioneringen har tagits 
fram genom att mäta upp vindhastigheter på olika ställen och sedan angett hastigheten till 

den högsta medelhastigheten som uppkommer under 10 minuter. De vindhastigheter 

som används i fall 1 beräknas ha en återkomstid på 50 till 100 år Medan vindarna i fall 2 

har en uppskattad återkomst på 10 000 år [26]. 

 

• För fall 1 anges 20 m/s i övrig terräng och 25 m/s i fjällterräng 

• För fall 2 anges 30 m/s i övrig terräng och 35 m/s i fjällterräng 

 
Klass 1A och 1B dammar måste dimensioneras för bägge fallen medan för dammar i klass 

två gäller att endast fall 1 är dimensionerande. 
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5.2 Is 
 

Istäcket som bildas på själva dammen och vattnet som däms utgör en stor belastning för 

erosionsskydden. Isen påverkar bland annat genom följande [14]: 

 

• Risk för deformationer p.g.a. tjällossning 

• Krafter p.g.a. isens expansion/kontraktion vid temperaturförändringar 

• Inbördes förskjutning mellan olika konstruktionselement 

• Frostsprängning vid upprepad frysning/tining 

• Krafter orsakade av is i rörelse 

• Ökad vikt p.g.a. is på erosionsskydden ovan vattenytan  
 

Den potentiellt möjliga tryckkraften som ett en meter tjockt istäcke kan verka mot en 

bred vertikal konstruktion överstiger 1 MN/m (ca 100 ton/meter) [14]. Detta är dock ett 

fall som sällan inträffar i praktiken då isen inte får ett tillräckligt stadigt mothåll p.g.a. 

flacka stränder. Även det faktum att dammarnas slänter är lutande medför att 
kraftpåkänningarna blir mindre. För vattenmagasin och sjöar i Sverige uppkommer 

horisontella 100 årsvärden på ca 0,3–0,5 MN/m. Mot en lutande yta av 1:2, vilket är en 

normal släntlutning för kraftverksdammar, blir de horisontella krafterna reducerade till 

0,08-0,16 MN/m (8-16 ton/m) vilket dammarna ska klara av. 

 
Genom fastfrysning kan dragkrafter, från ett av temperatur krympande istäcke, 

uppkomma. Dessa kan, teoretiskt vid ett en meter tjockt istäcke mot vertikal yta med bra 

vidhäftning, komma upp till 0,5–1,0 MN/m (50-100 ton/m). Sprickor och försvagningar 

i istäcket gör dock att även detta fall ej är vanligt förekommande. 

 
Det största problemet med isen mot dammar är vid vattensänkningar i magasinen 

vintertid. När vattennivån sänks blir isen ofta hängande i erosionsskyddet och kan med 

stor kraft bryta lös stenar och block som inte har tillräckligt stor motståndskraft. 

Problemet ökar med ökande vattennivåskillnader. 
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5.3 Vågors uppspolningshöjd 
 

Vågornas uppspolningshöjd påverkar erosionsskyddets övre begränsningsnivå. 

Uppspolningshöjden beror förutom på våghöjden av släntens vattengenomsläpplighet och 

ytans råhet [17]. 
 

Vid beräkning tas hänsyn till erosionsskyddets yta, dimensionerande våghöjd, signifikant 

våghöjd och infallsvinkel mellan dammlinje och vågriktning. 

 

Skillnaden i uppspolningshöjden mellan de olika typerna av erosionsskydd är relativt stor. 
Erosionsskydd av oordnad fyllning av sten eller block har den största råheten följt av 

ordnande skydd av samma material. Släta erosionsskydd som kan bestå av betong, glacis 

eller asfalt får ungefär 2 till 2,5 ggr så stor uppspolningshöjd som de råa 

ordnade/oordnade stenfyllningarna. 

 
 

5.4 Vindnivellering/Snedställning 
 

Då vinden under en längre tid påverkar ytan på ett vattenmagasin kommer en del av 

vattnet att förskjutas efter vindriktningen vilket ger en snedställning av vattenytan. I till 

ytan mindre magasin eller vid magasin med större djup är detta oftast inget större 
problem. Vid större ytor och mindre djup kan denna effekt dock ge stora förändringar av 

vattenytan i förhållande till lugnvattenytan. Detta måste tas hänsyn till vid konstruerandet 

av erosionsskyddets övre gräns. 

 

Omfattningen på snedställningen som uppkommer beror på tiden och med vilken 
hastighet som vinden verkar på vattenytan, magasinets längd i vindriktningen och 

magasinets medeldjup. Snedställningen kan beräknas med hjälp av den så kallade Zuider-

Zee formeln [17]. 

 

Snedställningen påverkar erosionsskyddet genom att vågorna kommer att nå högre upp 
på erosionsskyddet och därmed blir den övre begränsningsnivån högre upp. 
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5.5 Uppströmssläntens lutning 
 

Erosionsskyddets lutning, som vanligtvis blir densamma som uppströmsslänten, kommer 

att påverka den egna stabiliteten. En för brant lutning kan dels innebära att enstaka stenar 

inte får tillräcklig låsning utan faller ut, dels kan det ge upphov till ett plant/cirkulärt brott 
på grund av otillräcklig släntstabilitet. 

 
 
5.6 Dimensionerande laster 
 

Isens påverkan på erosionsskyddet utgör den klart största lasten i norra Sverige och borde 

därmed vara dimensionerande. I södra Sverige där isen är tunnare, ligger kvar kortare tid 

av året och då vattenståndsskillnaderna i magasinen vanligtvis är mindre kommer den 

dimensionerande lasten att komma av vågorna. Det saknas dock användbara 
beräkningsuttryck för isen och därför har det mer eller mindre blivit en praxis i Sverige 

att istället räkna med en minsta dimensionerande våghöjd av 1,5-1,8 m som 

kompensation [17]. 
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6 Projekteringsriktlinjer 

I detta kapitel behandlas tekniska projekteringsriktlinjer, både de som användes vid den stora 
vattenkraftutbyggnaden under 1900-talet och de som används idag. 
 

 

6.1 Allmänt 
 

Mänskligheten har i mångt och mycket lärt sig konstruera dammar genom att pröva sig 

fram och dra lärdomar av vad som fungerade bra och mindre bra. Dessa erfarenheter har 

med tiden lett fram till kunskaper och beräkningsmodeller för att kunna dimensionera 

konstruktionerna med någorlunda tillförlitliga resultat. Till skillnad från européerna har 
amerikanerna prövat sig fram långt in på 1900-talet. Genom att amerikanerna tänjde på 

gränserna och prövade nya tekniker gick utvecklingen fort framåt. Många dammar 

kollapsade och kommittéer granskade orsakerna och tog tillvara på kunskaperna till nästa 

försök och projekt. Många av dagens konstruktionstyper och beräkningsmodeller 

härstammar från alla dessa amerikanska projekt. 
 

De flesta av Sveriges fyllningsdammar inom kraftindustrin är konstruerade och byggda 

enligt Anvisningar för utförande och kontroll av fyllningsdammar [27] som gavs ut första gången 

1954. Denna skrift blev sedermera föråldrad och omodern. Detta tillsammans med nya 

regler och flödesriktlinjer bidrog till att Vattenfall på slutet av 80-talet gav ut en ny 
handbok, Jord och stenfyllningsdammar [5], vilken gäller som ett av de viktigaste verken. 

RIDAS [9] är det som idag rekommenderas alla ägare och projektörer av dammar. 

 

De konstruktionsnormer och föreskrifter som idag rekomenderas i Sverige för 

erosionsskydd behandlar i stort sett endast erosionsskydd av stenmaterial. Detta fastän det, 
som påvisats i denna rapport, finns åtskilliga alternativa material. 
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6.2 Anvisningar för utförande och kontroll av fyllningsdammar 
 
Anvisningar för utförande och kontroll av fyllningsdammar [27] gavs ut av Statens 

Vattenfallsverk (sedemera Vattenfall) 1958. Denna bok kom fram i och med att tekniken 

att bygga jord och stenfyllningsdammar utvecklades och nästan alla av de dammar som 

projekterades och byggdes då var, åtminstone till viss del, fyllningsdammar. Boken kom 

ut som en första upplaga 1954, men redan efter 4 år ansågs dammbyggnadstekniken och 
erfarenheterna ökat så pass mycket att det ansågs nödvändigt att revidera 1954-års 

upplaga. Detta gjordes trots att den redan fått stor en genomslagskraft och t.o.m. hade 

blivit översatt till engelska. 

 

I kapitlet 9 behandlas erosion och filter. Det står främst en hel del om inre erosion och 
vikten av att ha rätt filtermaterial och packningsgrad. Om skydd för det som boken 

benämner ytvattenerosion, vilket är den typ av erosion som uppströmsslänten är utsatt 

för, finns inte upptaget någonting alls. Det står däremot att ”ytvattenerosion är lätt att 

upptäcka och kan därför ofta bringas att upphöra innan några större skador 

åstadkommits”. 
 

I kapitlet 10 finns de allmänna anvisningarna för utförande av jorddammar. Som tidigare 

nämnts finns det inga rekommendationer för erosionsskydd på uppströmsslänten. Detta 

innebär i praktiken att det är själva stödfyllningen till jorddammarna som ska klara av 

erosionens påfrestningar. Stödfyllningen ska bestå av ett stenmaterial med en jämn 
frekvens av alla stenstorlekar. Dock rekommenderades att de största stenarna inte ska vara 

större än 1 m och att halten av material < 20 cm ska vara mindre än 20 %. 

 

Det kan nämnas att trots att det i normerna inte fanns upptaget hur ett erosionsskydd 

skulle utföras så tillämpade många av projektörerna på den här tiden metoder för hur 
erosionsskydd utfördes på hamnar och vågbrytare. Detta ledde till att kvalitén på 

dammarnas erosionsskydd, om det överhuvudtaget fanns något, skiftade mycket och 

många uppströmsslänter har till följd av detta fått svåra erosionsskador [17]. 

 

 

6.3 Jord och stenfyllningsdammar 
 

Boken Jord och stenfyllningsdammar [5] gavs ut av Vattenfall 1988 och är tänkt som ersättare 

till den föregående boken Anvisningar för utförande och kontroll av fyllningsdammar [27]. 

Boken gavs ut på grund av att det fanns en önskan om att sammanställa erfarenheterna 

från de gångna årens stora utbyggnad av vattenkraften i Sverige innan kunskapen gick 



 
 KAPITEL 6 – PROJEKTERINGSRIKTLINJER 

 45

förlorad. En bidragande faktor har även varit att det funnits ett önskemål att komplettera 

den gamla boken, som inte innehöll något om dimensionering och utförande av 

erosionsskydd på uppströmsslänten. Boken är indelad i tre delar, material, byggande samt 

en del som kallas utlandsarbeten. 

 
 

6.3.1 Del A: Material 
 

I materialdelen finns ett kapitel som handlar om erosion och här tas teori bakom 

ytvattenerosionen upp. Dock behandlas mest strömmande vatten och mindre om 

vågornas påverkan. Om isens verkan på dammen och stenmaterialet, förutom tjäle i jord, 

nämns överhuvudtaget ingenting. Det beskrivs att ett filter ska finnas som förhindrar 
ytvattenerosionens urspolningar av material. Om själva stenmaterialet tas ingenting upp 

här. Däremot finns det beskrivet i en annan del av boken, se kap 6.3.2.1 i denna rapport. 

 

 

6.3.2 Del B: Byggande  
 

I byggdelen nämns att en fyllnadsdamms slänt ska vara försett med ett erosionsskydd för 
att förhindra angrepp från vågor, is, nederbörd och till viss del översvämning, även om 

det sistnämna är en väldigt begränsad förmåga.  

 

 

6.3.2.1 Konstruktiv utformning släntskydd 
 

I bokens avsnitt 6.8 behandlas erosionsskydd under rubriken ”Släntskydd”. Där tas upp 

vilka bergmaterial som är mer eller mindre lämpade för erosionsskyddet. Skyddet bör 

utföras av bergarter som granit, gabbro, gnejs och diorit, medan skiffriga bergarter ska 
undvikas. Det står även att betongblock kan vara lämpligt där godkända bergarter ej är 

tillgängliga. 

 

Stenarna skall ha en tillräcklig storlek för att motstå krafterna orsakade av vågor och is, de 

skall även ligga stabilt för att öka motståndskraften mot erosionen. Blocken kan antingen 
tippas och därefter ordnas med grävmaskin, eller läggas ut i ett ordnat förband med 

längdaxeln vinkelrätt mot ytan. 

 

För att bestämma stenstorleken, uttrycks som D, skall minsta dimensionerande våghöjd 

bestämmas, oftast  1,3⋅HS, (bokens kapitel 5.2), och tillsammans med dammens 
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släntlutning erhålls en minsta stenstorlek ur bild 6.8 i boken, se bild 6.1. Bilden är baserad 

på undersökningar för sprängstensvågbrytare och att erosionsskyddets friktionsvinkel är 

45o. 

 

 
Bild 6.1 Visar sambandet mellan släntlutningen och kvoten mellan dimensionerande våghöjd (H) 

 och diametern (D) hos en sfär med samma vikt som de erforderliga stenblocken (vid   
 kompaktdensiteten 2,7 t/m3) [5]. a) Underlag av tätfyllning, b) Underlag av grus och  
 c) Underlag av sprängsten. 

 

Måttet D anger stenens storlek genom tvärmått vid sfärisk form. Stenstorleken kan även 

anges som ett minsta viktmått, W, vilket ska vara 1,4⋅D3 ton vid en kompaktdensitet av 

2,7 t/m3. Dessa värden förutsätter en friktionsvinkel på 45° i släntskyddet. Vid släntskydd 

av oordnad fyllning skall dubbla stenvikten användas vilket i bild 6.1 ska motsvara 

1,25⋅D. Stenarna får heller inte ha ett större förhållande mellan största och minsta 

tvärmått på mer än 3. 
 

Under erosionsskyddet ska ett övergångslager med en tjocklek av 0,5 till 1⋅D läggas. 

Samtidigt så får inte tjockleken hos övergångslagret och filtret tillsammans vara mindre än 

D för att få räknas som underlag för ytlagret av stenblock. Övergångslagret är endast 

nödvändigt då dammens stödfyllning inte uppfyller filterreglerna mot erosionsskyddet. 
 

Regler med avseende på dimensionering mot iskrafter finns inte, men 

rekommendationen för Norrland är att stenstorlekar för en signifikant våghöjd av 1-1,5 

m ska klara av de iskrafter som väntas uppstå. 
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Höjden på erosionsskyddet beror på vågornas uppspolningshöjd och vattenståndet i 

magasinen. En dimensionerande regel för uppspolningshöjden beräknas från våghöjden 

2,0⋅HS vilket också vid ett normalt erosionsskydd av sten räknas som uppspolningshöjd. 

Vid släta erosionsskydd som betong eller asfalt räknas uppspolningshöjden till 4-5⋅HS. 

Även krav för erosionsskyddets täckning under vattenytan finns. Här ska skyddet täcka 

två våghöjder ner från sänkningsgränsen. Här kan man även beakta att största våghöjd 

ofta är lägre när magasinet är vid sin sänkningsgräns då ytan är mindre. 

 
Erosionsskyddet ska ordnas så att underliggande stenmaterial ej kan spolas bort. 

Tjockleken på erosionsskyddet ska vara minst dubbla stenens tvärmått, 2⋅D, om 

dammfyllningen består av stödjord och 1,5⋅D om dammens fyllning närmast 

erosionsskyddet består av stenfyllning. Se bild 6.2. 
 

 
Bild 6.2 Ett  erosionsskydd med övergångslager [5]. 

 

 

6.3.2.2 Arbetsutförande släntskydd 
 

I avsnitt 7.12 i Jord och stenfyllningsdammar finns en beskrivning av utförandet av slänt- och 

erosionsskydd.  

 

Släntskyddet ska läggas mellan krönet och dubbla signifikanta våghöjden, 2⋅HS, under 

sänkningsgränsen. Materialet ska vara sten av god kvalitet med bra vittrings- och 

frostbeständighet samt även hålla rätt föreskriven storlek. För ett beständigare 

erosionsskydd med mindre risk för skador ska stenarna läggas med längdaxeln vinkelrät 

mot släntytan.  
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Även tjockleken på skyddet beskrivs i detta avsnitt. Ytlagret ska vara minst dubbla stenens 

tvärmått vid stödjordsfyllning och 1,5 ggr vid stenfyllning. Blocken ska ha fast kontakt 

med varandra och en släntyta som max får avvika ± 250 mm från genomsnittsslänten, se 

bild 6.2. Mellan släntskyddet och dammens stödfyllning ska ett övergångslager läggas med 

en tjocklek på minst 0,5 till 1,0 ggr stenblockens tvärmått. Hålrummen mellan blocken 
ska sedan fyllas för hand eller med maskin med största möjliga sten för att förhindra 

urspolningar. Övergångslagret ska vattenspolas rikligt i samband med utläggningen av 

ytlagrets stenblock. 

 

Det finns även skrivet en del om hur reparationer av befintliga erosionsskydd kan utföras, 
se bild 6.3. 

 

 
Bild 6.3 Hur reparationer av erosionsskydd kan utföras. a) Lokal reparation, b) Påbyggnad av hela 

  uppströmsslänten, c) Påbyggnad med stödfot, d) Utbyte av det skadade erosionsskyddet [5]. 
 

 

6.4 RIDAS 
 

Svenska Kraftverksföreningen antog dammsäkerhetsriktlinjerna RIDAS [9] i februari 
1997 efter flödeskommitténs nya riktlinjer för dimensionerande flöden, se även kap 2.5. 

RIDAS har sedan dess reviderats och senaste revideringen är från 2002. Till RIDAS hör 

även RIDAS tillämpningsvägledning/anvisning [26] i vilken det beskrivs hur RIDAS kan 

tillämpas i praktiken. De olika kapitlen har reviderats var för sig i omgångar. 
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6.4.1 Dammars konstruktion och utförande 
 
I RIDAS [9] kapitel 3 behandlas dammars konstruktion och utförande. Kapitlet 3.2 

behandlar fyllningsdammar, där det nämns grovt vad ett erosionsskydd är, varefter 

erosionsskydd är tillägnad en kort beskrivning i underkapitlet 3.2.3.5. Där beskrivs att 

erosionsskydd dimensioneras för påverkan av vågor, is, tjäle och andra möjliga 

påkänningar. Det står även att ”Dimensionerande våghöjd styr utformning av 
erosionsskydd”. Stenar och block i erosionsskyddet ska ha tillräcklig storlek och 

beständighet samt att gällande filterkrav mot innanliggande material ska vara uppfyllda. 

Erosionsskyddet ska även skydda närliggande terräng så att dammkroppen inte skadas till 

följd av erosion på omgivningen. 

 
 

6.4.2 Tillämpningsvägledning, fyllningsdammar 
 

I RIDAS tillämpningsvägledning [26] som hör till finns en kapitelindelning som motsvarar 

RIDAS [9]. I tillämpningsvägledningens kapitel 3.2 tas anvisningarna för fyllningsdammar 

upp och underkapitlet 3.2.3.5.1 beskriver mer ingående hur själva skyddet bör utformas. 

 
Dimensioneringsreglerna som beskrivs i RIDAS har hämtats till stor del ur Jord och 
stenfyllningsdamar [5], VASO rapport nr 11 [17] samt ICOLD bulletin 91. Men vid den 

senaste revideringen är de flesta referenshänvisningarna i kapitlet om erosionsskydd 

borttagna, däremot står referenserna kvar i referenslistan. För dimensioneringen av 

erosionsskydd ska den effektiva stryklängden beräknas samt den signifikanta våghöjden 
enligt Savilles metod ifrån Jord och stenfyllningsdammar [5] samt VASO rapport nr 10 [25]. 

Vindhastighetsdimensioneringen har beskrivits tidigare, se kapitel 5.1.2. Vågornas 

uppspolningshöjd beror på uppströmsslänten/erosionsskyddets råhet och 

genomsläpplighet. Ett jämnt erosionsskydd med mindre vågbrytande effekt ger hög 

uppspolningshöjd och tvärtom.  
 

I tillämpningsanvisningarna tas endast erosionsskydd av sprängsten upp som 

erosionsskydd. Dessa anvisningar beskriver däremot två metoder att anordna sprängsten 

ordnat. De två metoderna är den Norska metoden enligt Forskrifter for dammer, samt 

ordnade tippade block. En figur visar rekommendationen av blockplaceringen vid ordnad 
fyllning, se bild 6.4. Storleken på blocken vid oordnad fyllning dimensioneras antingen 

enligt Hudsons ekvation för tippade block eller van der Meers metod. Hudsons ekvation 

bygger på empiri och har en fullt tillräcklig noggrannhet för de flesta normala 

förhållanden. Van der Meers metod är mer avancerad och tar hänsyn till en hel del andra 
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faktorer, bl.a. stormens varaktighet, typ av vågbrytning mot slänten, erosionsskyddets 

permeabilitet och skadegrad och kan därför bättre anpassas till de specifika förhållanden 

som råder vid varje enskild damm. De stenstorlekar som beräknas fram med de två 

metoderna gäller för ett erosionsskydd av ”tippade efterjusterade block”. För stabilare 

förband mellan block kan mindre stenar accepteras. Men då ordnat erosionsskydd blir 
känsligare för skador om enstaka block faller ur bör, vid ny- och ombyggnad av befintliga 

skydd, inte stenstorleken reduceras. 

 

 
Bild 6.4 Utformning av ordnat erosionsskydd (princip) [26]. 

 

För erosionsskydd av ordnade block rekommenderar RIDAS att den norska 

beräkningsmodellen ska användas. Denna beskrivs inte närmare utan det hänvisas till de 

norska föreskrifterna. Angående uppbyggnaden av erosionsskyddet ska normalt 

ensgraderat material, sten med ungefär lika storlek, användas.  
 

En formel för att omvandla blockens tyngd till stendimension finns med. Formeln ger ett 

värde D, teoretisk siktöppning som stenen passerar, baserat på tyngden, tungheten och en 

konstant beroende på stenens form, flata till kubiska. 

 
Tjockleken på erosionsskyddet ska vara lika med dubbla stenens tvärmått för 

jordfyllningsdammar och 1,5 gånger stenens tvärmått för stenfyllningsdammar. 

Filterkraven för innanförliggande material ska även uppfyllas. Om kraven inte uppfylls ska 

ett övergångslager, med en tjocklek av minst 0,5 gånger tvärmåttet hos ytlagrets 
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stenblock, läggas mellan dammens stödfyllning och ytlagret. För stenstorleken hos 

övergångslagret finns inte några rekommendationer, dock skall filterreglerna mot både 

stenbeklädnaden såväl som stödfyllningen uppfyllas. 

 

För sten/blockstorlek med hänsyn till is anges, för norra Sverige, en minsta stenstorlek av 
Dmin = 0,5 m för ett ordnat förband. För oordnat tippat erosionsskydd bör större block 

användas, Dmin = 0,6 m. Trots uppfylld stenstorlek kan skador på grund av is uppstå och 

ett visst underhåll bör räknas med. I vissa fall kan en noggrannare bestämning av 

stenstorleken göras då islasten har större påverkan på erosionsskyddet. Exempel som 

påverkar islasten: 
 

• Isens inspänningsförhållanden 

• Vattenståndsvariationer 

• Köldmängd 

• Speciella och klimatografiska förhållanden 

• Drifterfarenheter 

• Typ av erosionsskydd 

 

Vid vissa anläggningar i dammsäkerhetsklass 2 kan is bortses från i dimensioneringen av 

erosionsskydd om eventuella skador av is under en säsong inte äventyrar 

dammsäkerheten. 
 

 
6.5 Anläggnings AMA 98 
 

AMA betyder Allmän Material- och Arbetsbeskrivning och är en serie handböcker som 

publiceras av Svensk Byggtjänst och finns i flera variationer, t ex Hus AMA, Anläggnings 

AMA och VVS AMA. Dessa kan användas som underlag vid upprättande av 

förfrågningsunderlag och bygghandlingar och gör att dessa blir kortare, mer enhetliga och 
därmed mer lättlästa. Användandet av dessa är utbrett inom byggbranschen i Sverige och 

många av handlingarna till dammrenoveringsprojekten hänvisar till AMA. 

 

Anläggnings AMA 98 [28], som är den senaste upplagan, beskriver hur anläggnings- och 

markjobb kan utföras för att bli gjorda på avsett sätt. Detta genom att hänvisa till kapitel i 
AMA som beskriver hur den tänkta konstruktionen ska utföras. Anläggnings AMA är den 

som det hänvisas till vid dammbyggnationer. 
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I Anläggnings AMA 98 finns kapitlet DCK som heter ”Släntbeklädnader och 

erosionsskydd”. Under avsnittet DCK.2.1 finns en kornkurva för erosionsskydd som 

innebär att den största stenstorleken får vara 125 mm. Denna kornfördelning är dock inte 

tillämpbar på kraftverksdammarna som behöver betydligt större stenar för att motstå 

belastningarna. Det som istället kan göras är att hänvisa till ett eget avsnitt, t.ex. 2.2, som 
gäller under DCK men beskrivs i förfrågningsunderlaget/bygghandlingen. 

 

Det förkommer även att kapitel CEB ”Fyllning för väg, byggnad, bro m.m.” kopplas till 

utförandet av erosionsskydd. Det som kan vara användbart i detta kapitel är framförallt 

indelningen av olika materialtyper som ligger i det överliggande kapitlet CE.  
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7 Förfrågningsunderlag/bygghandlingar 

I detta kapitel behandlas hur förfrågningsunderlag och bygghandlingar tas fram, vilket upplägg de 
har samt vilka brister som anses finnas. Innehållet i detta kapitel baseras på samtal med Mattias 
Andersson, Produktionschef, Skanska Sverige AB; Anders Stenman, Projektchef, Skanska Sverige 
AB; Kent Lindblad, Byggledare, SwedPower AB; Åke Nilsson, Projektör, SwedPower AB; Peter 
Viklander, Projektör, SwedPower AB; Lars Wikström, Projektledare, SwedPower AB; Jan-Erik 
Janson, Sponsor, Vattenfall AB Vattenkraft samt Fred Lindholm, Projektledare, Vattenfall Service 
Nord AB. Kapitlet bygger även på förfrågningsunderlagen för dammrenoveringarna i Messaure 
[29], Ajaure (etapp3) [30], Stenkullafors [31], Sourva (etapp 3) [32], Harsprånget [33] samt 
Seitevare [34]. Eftersom de handlingar som studerats är sekretessbelagda av Vattenfall finns det inga 
citat eller bildexempel från dessa i denna rapport, även om det skulle öka förståelsen. 
 

 

7.1 Allmänt 
 

Projekteringen av de renoveringar som sker på Vattenfalls kraftverksdammar utförs på 
uppdrag av sponsorer (inom Vattenfall tituleras beställarombuden som sponsor) som oftast 

väljer projektör utan föregående upphandling. De stora projektörerna av dammar i 

Sverige är SWECO, WSP samt SwedPower. Viss kunskap finns även hos Ramböll och 

Carl Bro. Vattenfall säger sig sprida ut projektering av sina dammrenoveringar jämnt över 

de olika projektörerna för att behålla en bred kunskapsbas i Sverige och därmed fler 
aktörer att välja mellan i framtiden [35]. 

 

De förfrågningsunderlag som studerats i detta examensarbete har dock i fyra av sex fall 

upprättats av SwedPower, som är ett företag inom Vattenfallkoncernen. Undantagen är 

Seitevare och Messaure. Dessa har upprättats av WSP respektive SWECO. 
 

Miljöbalken säger att den som äger en damm har strikt ansvar för dammen. Det vill säga 

att dammägaren måste sköta och underhålla dammen så att det inte uppkommer skador 
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på allmänna eller enskilda intressen genom ändring i vattenförhållandena. Det står även 

att dammägaren har det yttersta ansvaret för dammsäkerheten [9]. Dock finns det inga 

lagar som styr över hur dammägaren måste utföra sina dammar och sitt underhåll. 

 

Därmed styr inte någon lag hur en damm måste utformas rent säkerhetsmässigt. Men de 
svenska kraftföretag som är medlemmar i Svensk Energi har enats om att använda de 

gemensamma riktlinjer som de tagit fram, RIDAS [9][26]. Projektörens uppgift blir 

därmed att ta fram förfrågningsunderlag och handlingar som ska uppfylla de säkerhetskrav 

som ställs i RIDAS. Till sin hjälp har de även flödeskommitténs riktlinjer för 

dimensionering av flöden i Sverige. 
 

Då det enbart är erosionsskydd som har studerats inom ramen för detta examensarbete 

kommer resterande delen av det här kapitlet endast att behandla erosionsskyddens del i 

projekteringen och handlingarna. 

 
Det faktum att ett måttligt skadat erosionsskydd inte direkt leder till ett dammbrott 

medför att ambitionsnivån för erosionsskyddets beständighet förenklat sett kan läggas på 

två nivåer. Antingen att inga skador på erosionsskydden tillåts eller att skador av måttlig 

omfattning tillåts där det inte innebär någon säkerhetsrisk om skadorna åtgärdas inom 

rimlig tid efter att de uppkommit. Vattenfalls ambition vid dammrenoveringar är att 
erosionsskydden ska renoveras så att inga skador uppkommer. Som kuriosa kan nämnas 

att Sydkraft å sin sida inte bygger om sina erosionsskydd enligt RIDAS i dagsläget om 

inget innanför erosionsskyddet, dvs. inuti dammkroppen, behöver åtgärdas. Istället väljer 

de att reparera vartefter skadorna uppkommer och på så sätt säkerställa dammsäkerheten 

[36]. 
 

 

7.2 Projektering 
 

Som författarna till detta examensarbete har uppfattat det beror de ramar som Vattenfall 
sätter upp för projektören mycket på sponsorn och dennes ekonomiska ramar för det 

aktuella projektet. Åsikterna om hur erosionsskydd bör utformas varierar mellan olika 

sponsorer och därför har inte alla projekt samma utgångsläge vid projekteringsstart. Det 

innebär därmed att det finns stora skillnader mellan hur mycket en projektör kan påverka 

utformningen av erosionsskyddet. Många inom beställarorganisationen för Vattenfall i 

Norrland verkar vara tillfredställda med de lösningar med erosionsskydd av sten som finns 
idag och ser därför inget riktigt behov av att se på alternativ. Samtidigt innebär den 

osäkerhet som finns kring alternativa erosionsskydd och metoder, av asfalt och betong, 
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att, som författarna uppfattat det, Vattenfalls beställarorganisation inte ser det som ett 

alternativ för nya erosionsskydd i nuläget. Projektörerna som författarna varit i kontakt 

med anser att det finns en viss potential hos alternativen och att det därmed skulle kunna 

vara intressant att undersöka möjligheterna. De håller dock med om faktumet att de 

alternativa erosionsskydden kräver utförligare utredning innan de går att använda i mer 
storskaliga tillämpningar. 

 

Projektören utformar ett erosionsskydd som uppfyller de rekommendationer som ställs i 

RIDAS [9] [26]. När det gäller stenerosionsskydd kan projektören välja att dimensionera 

mot vågor enligt den enklare Hudsons metod, eller genom att använda van der Meers 
metod. Vid många dammanläggningar i Norrland där isen är den verkliga 

dimensionerande lasten måste projektör och beställare i samråd göra en bedömning om 

erosionsskyddet ska dimensioneras efter islast eller våglast. Som nämns i kapitel 6.4 är det 

många faktorer som spelar in på hur stor islasten är. Eftersom inga beräkningsmodeller för 

isens påverkan finns är det upp till projektören att bedöma hur ett erosionsskydd måste 
utföras för att få önskad funktion. 

 

En förutsättning för en tillfredställande projektering är att projektören har information 

om vilket stenmaterial som är planerat att användas på det aktuella projektet. Blockens 

form, storlek, tunghet/densitet och hållfasthet/beständighet är parametrar som styr 
utformningen av erosionsskyddet. Stenens form påverkar även vilken typ av 

erosionsskydd som går att använda på dammen. Ett erosionsskydd av den Norska 

modellen kräver att de stenar och block som används är långsmala samtidigt som ett 

erosionsskydd av oordnad fyllning är svår att utföra med tillfredställande resultat då alltför 

långsmala block används. Detta innebär i praktiken att för fullgod projektering krävs en 
av beställaren i förväg anvisad täkt som sedan används under hela projektet.  

 

 

7.3 De färdiga handlingarna 
 
Enligt RIDAS [9] kapitel 3.2.5. ska bygghandlingarnas utförande ”baseras på detaljerade 

ritningar och arbetsbeskrivningar som i tillräcklig omfattning anger de speciella kraven för 

aktuell damm”. 

 

Förfrågningsunderlag och bygghandlingar är nästan alltid uppbyggda kring och ansluter 

till Anläggnings AMA 98 [28]. Det innebär att strukturen i handlingarna följer AMA:s 
system med kodade rubriker och kapitel. Innebörden av kopplingen till AMA är att det 

som inte står i klartext i handlingarna, och därmed är oklart hur det ska utföras, ska 



 
KAPITEL 7 – FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG / BYGGHANDLINGAR 

 56 

förtydligas genom hänvisningen till respektive AMA-kapitel. Systemet med AMA har 

sina brister när det tillämpas på dammerosionsskydd, se rapportens kapitel 6.5. Eftersom 

AMA inte har utförandebeskrivningar, som är tillämpbara på erosionsskydden, måste all 

nödvändig information föras in i handlingarnas mängdbeskrivning och/eller eventuell 

teknisk beskrivning. Problemet med det upplägget blir därmed att det inte finns något 
som kompletterar eventuella frågetecken i handlingarna ur entreprenadjuridisk synvinkel. 

Många av de oklarheter och frågeställningar som har uppkommit i samband med 

renoveringarna av erosionsskydden i Vattenfalls dammsäkerhetshöjande program anses av 

entreprenörerna bottna i de bristfälliga beskrivningarna och saknaden av en 

kompletterande handling. 
 

Det som skapat mest diskussion på arbetsplatserna är att entreprenören haft problem att ur 

handlingarna tyda hur stenarna/blocken ska placeras i förhållande till varandra och 

uppströmsslänten. Enligt vad författarna till denna rapport erfarit under arbetets gång 

gäller inte detta enbart de projekt som Skanska varit inblandade i, utan för entreprenörer i 
allmänhet. Oklarheterna beror till största delen på att det i handlingarna inte är beskrivet 

på så sätt att det är självklart för entreprenören hur skyddet ska utföras. Oftast finns det i 

handlingarna en ritning på erosionsskyddet. I samtliga av de studerade 

förfrågningsunderlagen, där det finns en ritning, är ritningen motsägande mot texten eller 

inte komplett. Det medför att ritningen inte blir det komplement som den avser att vara. 
 

 

7.4 Jämförelse mellan studerade förfrågningsunderlag 
 

För att förtydliga de oklarheter som kan tänkas uppkomma i samband med tydandet av 
förfrågningsunderlag/bygghandlingar tas här några exempel upp från de i inledningen till 

detta kapitel nämnda förfrågningsunderlagen. Eftersom författarna av detta examensarbete 

inte avser peka ut enskilda personer har det valts att inte nämna vilken handling de nedan 

nämnda exemplen härrör ifrån. 

 
Av de sex studerade förfrågningsunderlagen anser författarna att två beskriver utförandet 

av erosionsskydden på ett bra sätt, som inte borde skapa missförstånd, även för en i ämnet 

inte insatt person. De två förfrågningsunderlagen klargör att stenarna ska läggas en och en 

med grävmaskin och ordnas i förband med god kontakt och låsning mellan blocken. Det 

ger därmed en klar bild över hur arbetet ska utföras. Däremot är det inget av de två 

förfrågningsunderlagen som har en helt korrekt profilritning som visualiserar hur stenarna 
ska placeras i förhållande till varandra och slänten enligt beskrivningen. 
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I två av förfrågningsunderlagen är beskrivningen av hur ett ordnat erosionsskydd ska 

utföras ganska bra. Dock krävs lite ”läsning mellan raderna” för att få en klar bild av hur 

skydden ska se ut på plats. Det som framförallt gör dessa handlingar svårhanterade är att 

ritningarna som ansluter till beskrivningen är motsägande mot texten. I ett av 

förfrågningsunderlagen visar ritningen ett oordnat erosionsskydd och i det andra visar det 
en motsägande placering av blocken. 

 

Slutligen är det två förfrågningsunderlag som i text beskriver erosionsskyddets utförande 

dåligt, det går inte att utläsa om det ska vara ett ordnat eller oordnat erosionsskydd. I det 

ena fallet finns dessutom ingen ritning som kan förtydliga texten. I det andra fallet finns 
en ritning som visar på ett oordnat erosionsskydd, dock lämnas det i detta 

förfrågningsunderlag en möjlighet för entreprenören att komma med egna lösningar på 

utförandet. 
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8 Diskussion och slutsatser 

Förutom försök att ge svar på examensarbetets frågeställningar kommer i detta kapitel författarnas 
egna reflektioner och tankar, som har dykt upp under arbetets gång, att diskuteras. 
 

 

8.1 Erosionsskydd 
 

Idag används nästan uteslutande traditionella erosionsskydd av stenmaterial på de svenska 

vattenkraftdammarnas uppströmsslänter. Detta trots att det, som det visats i detta 

examensarbete, finns åtskilliga alternativ. Dammen i Stenkullafors ska under sin 

renovering 2005 få ett erosionsskydd på delen närmast utskoven bestående av 
geotextilmadrasser. Detta visar att det börjar finnas en del nytänkande. 

 

Många av alternativen är väl beprövade, speciellt utomlands, som erosionsskydd för 

hamnanläggningar och kanaler, men även till viss del på dammar. Detta innebär att det 

finns många referensobjekt att studera och dra lärdomar av.  Dock är det självfallet så att 
det inte är riktigt samma laster som verkar på ett erosionsskydd på en vattenkraftdamm i 

Sverige som en hamnanläggning på kontinenten. Det som framförallt skiljer är isens 

påverkan. Som påvisats i denna rapport är isen den största lasten på ett erosionsskydd i 

norra delen av Sverige. Samtidigt är det enligt Erosionsskydd för svenska fyllningsdammar 

[14] i dagsläget inte utrett hur de alternativa erosionsskydden klarar av isens påverkan. 
Därmed krävs mera forskning i denna fråga för att utreda skyddens beständighet mot is. 

 

Skillnaden mellan höjden på ett normalstort svenskt erosionsskydd på en damm och ett 

skydd på en hamnanläggning i till exempel Engelska Kanalen, där tidvattenskillnaden kan 

vara upp mot 10 m, är ganska liten. Därmed borde inte storleken som krävs av ett 
erosionsskydd på svenska vattenkraftdammar utgöra något större hinder för att använda 

alternativa metoder i Sverige. 
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Både asfalt och betong är välanvända och välkända material som använts länge i många 

olika delar inom byggnadsindustrin och då även vid dammbyggnad. Precis som med alla 

typer av material har det sina för- och nackdelar även ur en miljösynpunkt. För oss är det 

svårt att se att de av denna anledning skulle kunna anses som olämpliga att användas som 

erosionsskydd i Sverige. 
 

Som det visats i rapportens kapitel om dammhistoria har utvecklingen av 

dammbyggnadskonsten, precis som med allt annat, kommit framåt med hjälp av viljan 

och modet att våga pröva nya tekniker och lösningar. Det är inte en orimlig gissning att 

vattenkraften kommer att utgöra en viktig del av den svenska elförsörjningen under lång 
tid framöver. Vattenfall räknar i dagsläget med att deras dammanläggningar kommer att 

vara i drift i minst 80 år till, men troligen är det betydligt längre än så. Idag dimensioneras 

ett erosionsskydd för att hålla i en tidsperiod på 40 till 50 år, dock finns inte någon 

verifiering av hur länge de nya erosionsskydden kommer att hålla. Därför kommer de 

erosionsskydd som renoveras idag troligtvis att behöva renoveras minst en gång till under 
dammens livstid, om inte fler. Omfattningen på hur stora framtida renoveringar som 

kommer att krävas på de erosionsskydd som byggs idag går inte att svara på eftersom 

denna typa av erosionsskydd inte funnits tillräckligt länge i Sverige. Det finns stora pengar 

att tjäna om skyddens livscykelkostnad går att minska genom antingen ett billigare 

utförande, ett mindre behov av underhåll eller en längre livslängd. Förutom längre 
livslängd skulle ett alternativt utförande kunna vara billigare genom mindre 

materialåtgång och transporter. Idag finns det exempel där material till erosionsskydd 

transporterats från täkter som ligger 10 mil från dammen, till exempel vid 

dammrenoveringen i Gallejaure. 

 
Även om materialen för de alternativa erosionsskydden är dyrare per enhet än sten är det 

möjligt att den totala produktionskostnaden skulle kunna minska vid användandet av 

alternativa material. En stor kostnad i samband med dagens renoveringar är 

bortschaktningen av det befintliga erosionsskyddet samt reparation av övergångslagret. 

Eftersom flera av de alternativa erosionsskydden är betydligt tunnare än de traditionella av 
sten borde det gå att utföra dem med det gamla skyddet kvar, eller i alla fall endast en del 

av det bortschaktat. En förutsättning för att det ska fungera torde vara att den befintliga 

ytan går att täta på tillfredställande sätt så att det nya erosionsskyddet inte kommer att 

undermineras med tiden. Med den alternativa metoden renoveras inte övergångslagret 

som ligger mellan erosionsskydd och övriga dammkroppen. Det gamla erosionsskyddet 
som ligger kvar borde kunna ta över övergångslagrets funktion, som framförallt är att 

dränera bort vatten, så att inte ett porvattenövertryck uppkommer mellan erosionsskyddet 

och dammkroppen. 
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Självfallet finns det risker med att pröva, för Sverige, nya alternativa erosionsskydd av 

asfalt och betong i obeprövade miljöer. Detta gäller även metoder som använts i Sverige i 

andra sammanhang. Denna risk torde dock till största delen vara av en ekonomisk 

karaktär. Dammsäkerhetsmässigt, i jämförelse med ett traditionellt erosionsskydd av 

block, skulle en skada i ett alternativt erosionsskydd med större sannolikhet inte hinna 
leda till ett dammbrott innan skadan är upptäckt och åtgärdad än för ett traditionellt 

skydd. Denna uppfattning bygger författarna på att det i första hand är överströmning 

som är det scenario som leder till en kollaps av en damm [37]. Vid överströmning är det 

krönskyddet och nedströmslänten som ska motstå den eroderande effekten och inte 

erosionsskyddet på uppströmslänten. 
 

Den största orsaken varför inte alternativa erosionsskydd används, anses av författarna vara 

en viss konservatism i kombination med motvilja och skepticism mot det okända. För att 

minimera eventuella risker samt även föra utvecklingen med alternativa erosionsskydd 

framåt borde det vara möjligt att i forskningssyfte anlägga mindre provytor med ett 
tidigare oprövat skydd. På så sätt är det möjligt att verifiera de alternativa 

erosionsskyddens beständighet, vilket är det idag stora frågetecknet. Nackdelen är att det 

är en lång process att verifiera de alternativa erosionsskyddens beständighet på detta sätt 

efter som det är långa cykler mellan på- och avförande av islast. 

 
 

8.2 Projekteringsföreskrifter 
 

I detta avsnitt kommer innehållet i Jord och stenfyllningsdammar [5], RIDAS [26] och 

Anläggnings AMA 98 [28] att diskuteras var för sig. 
 

 

8.2.1 Jord och stenfyllningsdammar 
 

Det Jord och Stenfyllningsdammar [5] behandlar om erosionsskydd på vattenkraftdammars 

uppströmsslänter är i stort sett bra och väl beskrivande. Tanken bakom uppdelningen i 

boken mellan konstruktion och utförande är bra. Vad gäller erosionsskydd behandlar 

dock utförandedelen mer frågor av konstruktiv art än av produktionsteknisk. Det skulle 
vara önskvärt att produktionsteknik behandlades mer ingående med tanke på många av 

de frågeställningar och problem som en entreprenör ställs inför i samband med de aktuella 

dammrenoveringarna, eftersom en del entreprenörer även använder den som en 

handbok. Exempel på frågeställningar och problem är logistik, arbetsmetoder, problem i 

samband med magasinets vattennivå etc. 
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Konstruktionsdelen beskriver överlag bra om hur erosionsskydd av sten kan 

dimensioneras och utformas. Dock finns det några otydligheter och en sådan är hur själva 

stenarna i ett ordnat erosionsskydd skall placeras i förhållande till slänten och i förhållande 

till varandra. I denna del beskrivs att stenarna, för att erhålla ett kraftigt och mindre utsatt 

skydd, kan ”läggas ut ordnat i förband med stenarnas längdaxel vinkelrätt mot ytan” 
vilket kan tolkas på två sätt. Antingen kan det tolkas som att stenarna ska ligga vinkelrätt 

mot vattenytan, se bild 8.1, eller att de ska ligga vinkelrätt mot släntytan, se bild 8.2. Ett 

förtydligande finns dock under avsnittet ”Arbetskontroll för stenfyllning” där det står att 

stenarna ska ”om möjligt orienteras med största sidan vinkelrät mot släntytan”. Det känns 

däremot mindre bra att enbart ge denna information i det avsnitt som i första hand riktar 
sig till kontrollant och inte projektör och utförare. 

 

 
Bild 8.1 Ett erosionsskydd där stenarna ligger parallellt med vattenytan. 

 

 
Bild 8.2 Ett erosionsskydd där stenarna ligger vinkelrätt ut från slänten. 
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Det föreskrivs att hålrummen mellan blocken ska fyllas för hand eller med maskin efter 

det att blocken placerats på uppströmsslänten. Författarna veterligen är det ingen som idag 

förespråkar detta eftersom det vid felaktigt utförande kan leda till att kontakten mellan 

blocken försämras. Ett öppnare erosionsskydd förespråkas dessutom då en öppen/rå yta 

reducerar vågkrafterna bättre och därmed minskar uppspolningshöjden. 
 

Storleken på stenarna i erosionsskyddets ytlager är en viktig del i själva utformningen för 

att erosionsskyddet verkligen ska klara av de krafter det utsätts för. I boken anges stenens 

storlek i antingen vikten (W) eller tvärmåttet (D). D är angett som ”diameter, m, hos en 

sfär med samma vikt W som de erforderliga stenblocken”. Då få stenblock som används 
är sfäriska är detta inte en särskilt väl lämpad storleksangivelse. Detta ger problem mot 

vikten eftersom inget formmått för avvikande stenar finns med vid omräkning mellan D 

och W enligt den formel som finns i boken. 

 

Inte helt oväntat är även faktumet att denna handbok endast behandlar erosionsskydd av 
sten. Detta trots att det finns åtskilliga alternativa typer. I bokens 5:e kapitel beskrivs olika 

dammkonstruktioner. En av dessa är ”dammar med betong- eller asfalttätning”. När 

denna typ beskrivs nämns aldrig att betongen eller asfalten, som har till huvuduppgift att 

vara primärtätning, kan fungera som erosionsskydd vid korrekt utformning. Denna 

metod skulle kanske kunna vara ett alternativ vid en dammrenovering där det finns 
problem med både läckage och erosionsskydd. 

 

I samband med kritiken ovan bör det givetvis beaktas att boken nästan är 20 år gammal 

och att mycket har utvecklats sen dess. Däremot ingår boken som komplement i ett av de 

granskade förfrågningsunderlagen. Där var den överordnad RIDAS vilket är mindre 
lämpligt då RIDAS trots allt till stor del är en vidareutveckling av Jord och 
Stenfyllningsdammar. 
 

 

8.2.2 RIDAS 
 

RIDAS tillämpningshänvisning [26] senaste upplaga från 2004 anses av oss ge en bra teori 
bakom erosionsskydden och relativt klara dimensionerings regler för erosionsskydd av 

stenar och block. Dock behandlar den, precis som Jord och Stenfyllningsdammar [5], inte 

erosionsskydd av betong och asfalt. Istället hänvisas det till Elforsk’s rapport Erosionsskydd 
för svenska fyllningsdammar [14] vilket i sammanhanget känns mindre lämpligt. Den 

rapporten saknar konkreta dimensioneringsregler och i det flesta fallen hänvisas enbart till 
vidare forskning och därmed är den inte lämplig att använda i dimensioneringssyfte. 
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Elforsk rapporten kommenterar även vissa typer av erosionsskydd som fula och onaturliga 

vilket inte heller känns riktigt relevant då detta är en smaksak som inte påverkar 

funktionen. 

 

Dessutom anges det i RIDAS att uppspolningshöjden för täta och släta erosionsskydd blir 
cirka dubbelt så stor som för ett ordnat erosionsskydd av block. Inget fel i detta, men det 

är skrivet till alternativa materials nackdel på så sätt att det kan tolkas som att 

erosionsskydd av asfalt och betong bara går att utföra som släta, vilket är fel, se kapitel 4. 

 

Den första upplagan av RIDAS del om erosionsskydd byggde förutom Jord och 
Stenfyllningsdammar på ett antal utredningar. Där RIDAS bygger på utredningarna 

hänvisas det klart och tydligt till dessa. Den reviderade upplagan från 2004 är dock väldigt 

omarbetad och de flesta källhänvisningarna har tagits bort. Detta medför att det känns 

konstigt att det enbart är Jord och Stenfyllningsdammar som, i större omfattning, anges som 

komplettering till RIDAS då den senaste upplagan fortfarande i stort bygger på samma 
utredningar som den första upplagan. 

 

RIDAS rekommenderar ordnat erosionsskydd. Detta borde motiveras då det i ämnet två 

största svenska rapporterna, Erosionsskydd för fyllningsdammars uppströmsslänter [17] från 

1995 och Erosionsskydd för svenska fyllningsdammar [14] från 1999, kommer fram till olika 
slutsatser. De anser att ordnat respektive oordnat erosionsskydd är bäst. Detta tyder på att 

det bland fackkunniga i Sverige finns vitt skilda meningar om vad som är bäst. Bägge 

rapporterna finns i RIDAS referenslista. 

 

I RIDAS står det att vågorna är den dimensionerande faktorn för erosionsskyddets 
utformning. Det kan stämma i de södra delarna av Sverige. Men på stora dammar med 

stora vattenståndsvariationer i ett kallare klimat tycks detta vara en dålig regel. Istället 

borde det anges att is är dimensionerande för dessa fall. 

 

För dimensionering med hänseende på islaster finns en tabell som är uppdelad i tre 
geografiska områden; norr om en tänkt linje mellan Stockholm och Karlstad, 

mellansverige och södra Sverige. Författarna anser att det är lite anmärkningsvärt att mer 

än halva Sverige ska dimensioneras för samma islast. Det känns fel att det skulle vara 

samma islast på en damm i nordligaste delen av Sverige som på en strax norr om 

Stockholm. Därför är det inte omöjligt att det finns erosionsskydd som blir antingen 
över- eller underdimensionerade på grund av felaktigt tillämpade islaster. RIDAS 

kompletterar emellertid en del av dimensioneringen mot islaster genom att i slutet av 

kapitlet skriva att det i vissa fall krävs en noggrannare värdering av stenstorlekar med 
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avseende på islast. Faktorer som inverkar på den enskilda dammen är isens 

inspänningsförhållanden, vattenståndsvariationer, köldmängd, speciella geografiska och 

klimatologiska förhållanden m.m. Frågan som därav helt naturligt uppkommer är om det 

finns någon vattenkraftdamm i Norrland där denna värdering inte måste göras? 

 
 

8.2.3 Anläggnings AMA 98 
 

AMA-systemet är ett bra sätt att standardisera byggandets alla steg genom att handlingar 

inte behöver detaljbeskrivas, utan delar kan istället hänvisas till respektive AMA, när nya 

förfrågningsunderlag och bygghandlingar ska tas fram. För att detta ska fungera på tänkt 

sätt krävs dock att det hänvisade avsnittet i AMA behandlar det område som 
hänvisningen avser behandla. 

 

Som tidigare behandlats i rapporten finns det inget avsnitt i Anläggnings AMA 98 [28] 

som är anpassat för erosionsskydd av den storlek och det utförande som krävs på en 

kraftverksdamm. Detta medför att Anläggnings AMA 98 inte kompletterar handlingarna 
på avsett vis. 

 

 

8.3 Handlingar 
 
De sex förfrågningsunderlag som studerats under arbetet med detta examensarbete har 

varit mer eller mindre välbeskrivande av hur erosionsskydden ska utföras. I två fall har det 

varit tydligt för oss, som aldrig själva varit med om att utföra erosionsskydd, hur den 

slutliga produkten bör se ut. En viktig faktor i de två handlingarna som varit lätta att tyda, 

är att det i klartext stått att blocken ska läggas ut sten för sten. Det har medfört att 
otydliga/motsägande sektionsritningar inte påverkat förståelsen då det inte har varit 

nödvändiga för att komplettera texten. Men ett viktigt påpekande här är att om 

sektionsritningarna hade varit lika välbeskrivande som texten, hade det inte behövt stå att 

blocken ska läggas ett och ett.  

 

Det är dock diskutabelt huruvida det i handlingarna för en utförandeentreprenad 
överhuvudtaget ska stå produktionstekniska lösningar av denna art. En 

utförandeentreprenad bygger på att det är beställaren som ansvarar för funktionen, medan 

det är entreprenören som ansvarar för att produkten blir som beställaren föreskrivit 

oavsett val av arbetsmetod [38]. Teoretiskt sett finns det inget som säger att det inte finns 
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andra metoder att placera ut blocken på än styckevis, så länge den färdiga produkten 

uppfyller beställarens specifikation. 

 

I de två förfrågningsunderlag som var minst tydliga har det för oss inte varit uppenbart 

hur erosionsskydden ska utföras. Det har av oss inte kunnat utläsas om det ska vara ett 
ordnat eller oordnat erosionsskydd av homogena block. Bristen i handlingarna består i att 

det inte är angivet hur blocken ska placeras i förhållande till varandra eller slänten. I det 

ena förfrågningsunderlaget finns det heller ingen sektionsritning som kan komplettera 

texten. I det andra förfrågningsunderlaget visar sektionsritningen ett oordnat 

erosionsskydd. Författarna veterligen köper inte Vattenfall erosionsskydd av typen 
oordnade homogena block oavsett vad som står i handlingarna. 

 

I de två förfrågningsunderlag som av oss ansågs som ganska bra har otydligheten legat i att 

text och ritning är motsägande varandra. I det ena är det en bra beskrivande text som 

kompletteras med en sektionsritning som visar ett erosionsskydd som ser ut precis som 
det beskrivits. Men felet är att blocken ritats liggande längs dammens slänt vilket motsäger 

utformningen av hur ett stabilt erosionsskydd ska vara. I det andra fallet behöver texten 

kompletteras med en rättvisande sektionsritning för att det ska vara helt uppenbart hur 

erosionsskyddet ska utföras. Den sektionsritning som finns i detta fall visar ett oordnat 

erosionsskydd av homogena block. 
 

Det kan konstateras att det genomgående problemet är, förutom att det i två fall saknas en 

beskrivande text, är att sektionsritningarna inte avbildar det önskade erosionsskyddet på 

ett korrekt sätt. Ibland är de direkt missvisande genom att de inte stämmer mot texten. I 

andra fall visar sektionsritningen ett felaktigt erosionsskydd som ändå stämmer mot 
texten. Författarna tror att anledningen till att samtliga sektionsritningar i de studerande 

förfrågningsunderlagen är mer eller mindre missvisande beror på att projektörens avsikt 

aldrig var att de skulle visa stenarnas placering i förhållande till varandra och slänten. 

Tanken med sektionsritningen tros istället vara att visa lagertjocklekar och övriga mått. 

För att beskriva själva fyllningen som ska visa de färdiga lagren har antagligen en färdig 
fyllning i det använda CAD-programmet valts. Och det är i och med det som 

förvirringen uppstår. 

 

I RIDAS tillämpningshänvisningar [26] finns figur 3.2-12 som visar principen för ett ordnat 

erosionsskydd av homogena block i profil, se bild 6.4. Denna bild är väldigt bra då den 
visar stenarnas placering i förhållande till varandra och slänten samt lagertjocklek och 

teoretisk kontur. I samtliga studerade förfrågningsunderlag hade denna bild förklarat 

erosionsskyddets utformning bättre än de aktuella sektionsritningarna. 
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Förutom korrekta sektionsritningar vore det även önskvärt att det fanns orienterande 

fotografier på färdiga erosionsskydd av den typ som ska användas i de aktuella fallen. På så 

sätt skulle det även gå att påvisa hur förbandet mellan stenarna ska se ut. Det är viktigt att 

dessa foton visar ett erosionsskydd som är uppbyggt med motsvarande material, 

framförallt med avseende på form, som finns på plats för det avsedda erosionsskyddet. 
Vattenfall håller i dagsläget på med att ta fram en instruktionsvideo om hur erosionsskydd 

bör utföras. Detta är ett bra initiativ, men risken är att denna blir alltför generell för att 

kunna visa hur färdiga erosionsskydd ska se ut överlag. Det författarna sett av filmen 

kommer endast från ett projekt med sina speciella förutsättningar. Därmed kommer 

filmen förmodligen mera att bli ett förslag till arbetsmetod istället för en beskrivning av 
hur det färdiga erosionsskyddet ska se ut. 

 

I förfrågningsunderlagen anges erosionsskyddets blockstorlek i antingen längdenhet (D) 

eller viktenhet (W). I en del förfrågningsunderlag anges både D och W men ibland anges 

endast D. Detta kan skapa diskussioner hur kontrollen av blockstorlek ska utföras på 
arbetsplatsen. Vilket mått menas då med D? Den längsta sidan, den kortaste sidan, måttet 

på teoretisk siktöppning (som RIDAS [26] använder) eller det sfäriska måttet (som Jord 
och Stenfyllningsdammar [5] använder)? Detta är ofta otydligt i handlingarna. I de fall då 

även en viktangivelse finns i förfrågningsunderlaget kan en våg användas och diskussion 

om mätmetod undvikas. Frågan är dock om inte blocken alltid borde anges i vikt med ett 
formkrav på blocken eftersom det är vikten, W, som erhålls vid dimensionering, både 

enligt Hudsons och Van der Meers beräkningsmodeller. Därmed borde egenkontrollerna 

istället innefatta vägning av blocken istället för mätning, som är det vanligaste idag. 

Diskussionen om detta avslutas med det som en byggledare sa till oss: ”Om tre personer 

mäter en sten får man tre olika resultat. Om tre personer väger en sten får de samma 
resultat”. 

 

Frågor som givetvis uppkommer utifrån de oklarheter som finns, i alla fall i de inom 

ramen för detta examensarbete studerade förfrågningsunderlagen, är varför dessa brister 

finns och varför de är återkommande? Detta kan inte ges något svar på, däremot har det 
uppkommit tankar kring det under examensarbetets gång. Det har inte kunnat dras några 

slutsatser om tidpunkten för projekteringen har något samband med kvalitén på 

förfrågningsunderlagens del om erosionsskydd. Det har inte heller kunnat dras några 

slutsatser av att omfattningen, i m3, på erosionsskydden har någon direkt inverkan på 

förfrågningsunderlagen. De två förfrågningsunderlag som varit oklarast har som mest haft 
erosionsskydd på ungefär 7000 m3. Men det absolut utförligaste förfrågningsunderlaget 

hade även det ett erosionsskydd på 7000 m3.  För att få lite perspektiv på hur stora 

mängder det kan handla om har det som störst varit erosionsskydd på ungefär 70 000 m3 i 
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de förfrågningsunderlag som har studerats inom ramen för detta arbete. 

Förfrågningsunderlaget som har det största erosionsskyddet hör till den kategorin som 

kallats för ganska bra tidigare i denna rapport. 

 

Det har kunnat konstateras att det inte heller spelar någon roll för kvalitén på 
förfrågningsunderlagets del om utförande av erosionsskydd när i tiden, i förhållande till 

varandra, förfrågningsunderlagen är gjorda eller vilken projektör som utfört 

projekteringen. Det troliga hade varit att de nyare förfrågningsunderlagen hade varit 

utförligare än de äldre, med tanke på den erfarenhetsåterförning som enligt Vattenfall sker 

efter varje utfört projekt. 
 

Det som däremot upptäckts under examensarbetets gång är att ju mer kunskap som 

författarna vunnit desto klarare ter sig de förfrågningsunderlag som studerats. Detta beror 

givetvis inte på att bristerna i handlingarna har försvunnit, utan att en tendens att läsa 

mellan raderna samt en förståelse för hur beställaren vill att den slutliga produkten ska se 
ut har uppnåtts. Det är troligt att detsamma händer för beställare och kontrollanter. Det 

vill säga att de har jobbat så väldigt mycket med dessa typer av projekt att när de läser 

handlingarna ser de vad det borde stå och inte det som faktiskt står. Därmed ser de 

förmodligen inte nödvändigheten av att förtydliga handlingarna på samma sätt som 

entreprenörerna. 
 

Detsamma kan givetvis tänkas hända för entreprenörer som har gjort flera 

dammrenoveringsprojekt av den här typen. Givetvis är det bra att beställare och 

entreprenör ser samma slutprodukt framför sig. Men detta kan få nackdelar, framförallt i 

anbudsskedet. Även om AB 92 [38] föreskriver att entreprenören är skyldig att kalkylera 
på det billigaste alternativet är det stor risk för att entreprenören med kunskap om 

erosionsskydd i upphandlingsskedet kommer att hamna i ett dilemma. Antingen 

kalkylerar entreprenören på det som erfarenheten säger att beställaren vill ha, alltså inte 

det billigaste alternativet, och därmed hamna i en position där anbudet kanske blir högre 

än konkurrenternas. Eller så räknar entreprenören på det som ordagrant står i 
handlingarna för att på så sätt komma i rätt prisklass och öka chanserna till att vinna 

anbudet. I det senare fallet kommer entreprenören att behöva uppmärksamma och ta 

diskussionen med beställaren om att det erosionsskydd som ska utföras i praktiken 

förmodligen är ett annat än det beställda. Det bör förtydligas att upprinnelsen till detta 

problem är att det är stora skillnader i produktionskostnaderna mellan ordnade och 
oordnade erosionsskydd av homogena block. När ett ordnat erosionsskydd ska utföras 

måste blocken i praktiken läggas ut ett och ett vilket är en väldigt dyr produktionsmetod 

eftersom det inte går att utnyttja grävmaskinens fulla kapacitet. Vid utförande av 
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oordnade erosionsskydd går det att tippa blocken direkt i slänten och därefter ordna till 

med grävmaskin vilket går relativt snabbt i förhållande till att hantera blocken ett och ett. 

 

Lösningen på otydligheter kring erosionsskydden i handlingarna idag är att entreprenör 

och kontrollant diskuterar utformningen under byggtiden. Ett vanligt sätt att lösa det är 
att entreprenören gör en provyta som sedan beställaren godkänner, det förkommer även 

att provytor är förordade i handlingarna. Vid det förfarandet får erosionsskydden en bra 

utformning som gott och väl motsvarar de i handlingarna önskade funktionerna. 

 

Erosionsskydden är av projektören dimensionerade för att klara av de krafter som skyddet 
utsätts för på den aktuella platsen. Risken med att konstruera om erosionsskydden på plats 

är att de givna förutsättningarna inte tas i beaktande och resultatet blir ett över- eller 

underdimensionerat erosionsskydd. Det troligaste är att skydden blir överdimensionerade. 

Det som kan tänkas bli underdimensionerat är skyddets förmåga att bryta vågenergin och 

därför få en för hög uppspolningshöjd. Motståndet mot vågor och is blir bättre då de 
flesta lösningar på plats verkar bli enligt den ”Norska modellen”, eller i alla fall liknande 

ordnade modeller. Det är inget fel i sig med att slutprodukten antagligen blir betydligt 

bättre än den ursprungligt tänkta. Men det kan diskuteras om det är ekonomiskt riktigt 

för beställaren att lägga ned extra pengar, i form av dyrare byggkostnad, på ett 

erosionsskydd som är motståndskraftigare i form av stabilare förband, än det som 
projektören dimensionerat. Det bästa för beställaren borde vara att redan i anbudsskedet 

ha handlingar där erosionsskyddets utformning inte kan missförstås.  

 

Avslutningsvis presenteras här en sammanfattning på förslag till förbättrade 

förfrågningsunderlag och bygghandlingar: 
 

• Det stenmaterial som ska användas vid utförandet bör vara bestämt redan i början 

av projekteringsstadiet så att erosionsskyddet projekteras och utförs med samma 

material. 

• Texten i mängdbeskrivningen och eventuell teknisk beskrivning bör vara så tydlig 

att inte några frågetecken lämnas kvar, särskilt om handlingarna ansluter till 

Anläggnings AMA 98. 

• Om beställaren kräver att stenarnas ska läggas en och en måste det tydligt framgå. 

• Sektionsritningar som visar stenarnas läge i förhållande till varandra och slänten bör 

finnas. Om ritningen inte syftar till att visa stenarnas position bör det tydligt 

framgå. 

• Det skulle vara en fördel om det i handlingarna fanns orienterande foton som 
visuellt beskriver erosionsskyddets tänkta utformning med i handlingarna. 



 
KAPITEL 8 – DISKUSSION OCH SLUTSATSER 

 70 

• Stenstorlekar bör ges i viktenhet med ett krav på formmått. Egenkontrollerna bör 

ske genom att stenarna vägs. 

 

 

 8.4 Framtida forskning 
 

Frågeställningen kring förfrågningsunderlag och bygghandlingar anses av oss i och med 

detta examensarbete ha blivit relativt väl besvarad. 

 
Tänkbara fortsättningar på detta examensarbete är att vidare utreda framförallt isens 

påverkan på erosionsskydd, både på traditionella skydd av sten och alternativa skydd av 

asfalt och betong. Framförallt är det brytkrafterna som orsakas av det i erosionsskydet fast 

frusna istäcket, som uppkommer vid nivåändringar i magasinen, som måste utredas 

vidare. Även en utredning om det finns ekonomiska, tekniska och miljömässiga för- och 
nackdelar med alternativa konstruktionstyper och material behöver utföras. 
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