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 I

FÖRORD 

En civilingenjörsutbildning vid Luleå tekniska universitet avslutas med 
att studenten utför ett examensarbete omfattande 20 högskolepoäng. Detta 
arbete bedrivs självständigt i form av en djupare studie i valfritt ämne 
som ingått i utbildningen. 
 
Jag, som under min utbildningstid haft förmånen att få sommarjobba och 
praktisera på Vattenfall Power Consultant AB, intresserade mig för ämnet 
fångdammar i samband med min praktik. Större fångdammar byggs inte 
alltför ofta idag och jag upplevde att rutinerna för hur dessa tillfälliga 
konstruktioner bör hanteras i projekt var något vaga.  
 
Jag tyckte därför att det skulle vara intressant att studera denna fråga mer 
i detalj, vilket är vad mitt examensarbete går ut på. Jag hoppas att denna 
rapport kan användas som ett stöd i processen inför nya projekt där 
fångdammar ska ingå. 
 
För all hjälp med arbetet vill jag tacka min handledare Åke Nilsson 
(Vattenfall Power Consultant) och min examinator Hans Mattsson (Luleå 
tekniska universitet) samt Peter Viklander (Vattenfall Vattenkraft) som 
finansierat arbetet och kommit med goda synpunkter på arbetets 
inriktning. Ett stor tack riktas också till alla som på annat sätt bidragit med 
information och uppslag. 
 
Stockholm, september 2007 
 
Per Lindgren 
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SAMMANFATTNING  

I detta arbete har fångdammar vid Vittjärv och Näs kraftstationer 
studerats, främst med avseende på hur ansvar har fördelats och hur frågor 
och problem har hanterats i projekten. Som bakgrund ingår dels ett avsnitt 
om hur fångdammar kan utformas och byggas och dels ett avsnitt som tar 
upp vilka lagar och regler som gäller för fångdammar. De generella 
aspekter som tas upp i dessa avsnitt har sedan beaktats när erfarenheterna 
från projekten i Vittjärv och Näs har utvärderats. 
 
När en fångdamm ska byggas kan beställaren välja två huvudalternativ. 
Antingen överlåter man hela fångdammen, inklusive dimensionering, på 
entreprenören eller så står man själv för konstruktionen och anlitar 
entreprenören endast för att utföra själva byggnadsarbetet.  
 
Den viktigaste slutsatsen som dragits i detta arbete är att när en 
fångdamm ska ersätta en ordinarie damm som dämmande del för 
magasinet bör dammägaren själv utforma och dimensionera fångdammen 
eftersom denne är strikt ansvarig för konsekvenserna vid ett eventuellt 
dammbrott samt att denne troligen innehar en större kompetens på 
området än entreprenören. 
 
I de fall beställaren väljer att överlåta hela fångdammen, inklusive 
konstruktionen, på entreprenören är det mycket viktigt att förutsättningar 
och krav presenteras tydligt i förfrågningsunderlaget eftersom det annars 
kan bli oklart hur ansvaret för fångdammen skall fördelas mellan parterna. 
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Förutom redogörelser över hur fångdammarna har hanterats organisa-
toriskt i projekten innehåller föreliggande rapport även detaljerade 
beskrivningar över hur själva byggandet och nyttjandet av fångdammarna 
gått till. 
 
I fallstudien av fångdammen i Vittjärv ingår dessutom genomströmnings-
beräkningar för att bestämma läckaget genom fångdammen. Beräk-
ningarna utfördes med beräkningsprogrammen Seep/W och Plaxis, i vilka 
finita elementmetoden nyttjas för att bestämma vattenströmningen genom 
jordmaterial.  
 
Det beräknade läckaget har sedan jämförts med verkligt läckage, som 
uppmättes under fångdammens driftperiod. Uppmätt läckage var ca 265 
l/min, omkring 60 gånger större än det framräknade läckaget som var ca 
4,5 l/min. Främsta orsaken till den stora skillnaden är troligen att den 
verkliga fångdammen hade inhomogeniteter där läckage skett, vilka inte 
kunde beaktas i beräkningsmodellen. 
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ABSTRACT  

This report includes studies of cofferdams at Vittjärv and Näs hydro 
power stations. The focus in these studies has been how different 
problems concerning the cofferdams have been dealt with in the ongoing 
process in a large construction project. 
 
When a cofferdam is to be built the owner of the hydro power station has 
two options. The owner can either let the contractor decide the design of 
the cofferdam or make that decision himself and only hire the contractor 
to construct the cofferdam. 
 
The most important conclusion from the studies included in this report is 
that when a cofferdam is replacing a permanent dam the owner of the 
hydro power station always should decide the design of the cofferdam 
himself. This is essential because the owner is strictly responsible for any 
damage caused by a breach of the dam and also, in most cases, the owner 
has a greater knowledge of designing dams than the contractor. 
 
In addition, the report also includes detailed descriptions from the 
building and use of the cofferdams in Vittjärv and Näs. For the cofferdam 
in Vittjärv computations of the leakage through the dam have been carried 
out with the computer programs Seep/W and Plaxis. The result from 
these computations differs quite a lot from the real leakage, which was 
measured when the cofferdam was in use (4,5 l/min compared to 
measured 265 l/min). This can partly be explained by the fact that the 
computation model cannot consider the inhomogeneities present in a real 
dam, where most of the leakage usually takes place. 
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1 INLEDNING 

Här behandlas bakgrunden till och syftet med detta arbete, samt vilka metoder och 
avgränsningar som varit gällande. 

1.1 Bakgrund 

Vid nybyggande av vattenkraftverk och dammanläggningar fordras det i 
allmänhet att älvens vatten leds förbi arbetsplatsen under byggnadstiden 
för att arbetena ska kunna utföras i torrhet. Detta kan även krävas vid 
vissa ombyggnationer eller reparationer. 
 
För att möjliggöra en sådan torrläggning av en byggarbetsplats uppförs 
tillfälliga konstruktioner med funktionen att hålla vattnet borta. Sådana 
konstruktioner kallas fångdammar. 
 
Idag byggs det sällan några nya dammar eller vattenkraftstationer varför 
det även är glest mellan tillfällen då större fångdammar behöver uppföras. 
Detta innebär också att kunskapen om hur fångdammar bör byggas och 
hanteras till viss del försvinner.  
 
En del av denna kunskap är rutiner för hur fångdammar bör hanteras i 
projekt, främst med avseende på ansvarsfördelning och organisation. En 
översyn av ämnet har bedömts som önskvärd och därför har detta arbete 
kommit till. 
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1.2 Syfte 

Syfte med detta examensarbete är att erhålla en översyn på hur 
fångdammskonstruktioner hanteras i projekt med avseende på ansvars-
fördelning och organisation. Genom allmänna bakgrundsstudier och 
genom exemplifiering med fallstudier av projekt i Vittjärv och Näs 
resulterar arbetet i en diskussion om vad som bör beaktas vid kommande 
projekt där fångdammar ska uppföras. 
 
Dessutom innehåller examensarbetet även genomströmningsberäkningar 
tillämpade på fångdammen i Vittjärv med syfte att belysa skillnader 
mellan teoretiskt beräknade och verkligt uppmätta läckage genom en 
dammkonstruktion. Resultatet från dessa beräkningar analyseras redan i 
slutet av kapitel 4. Detta för att rapportens sista kapitel (Slutsatser) odelat 
ska kunna ägnas åt hur fångdammarna mer övergripande har och bör 
hanteras i projekt. 
 

1.3 Metod 

Arbetet inleddes med en litteraturstudie av fångdammskonstruktioner i 
allmänhet och sådana utförda som fyllningsdammar (dammar av jord och 
sten) i synnerhet. Sedan gjordes en utförlig studie av vilka lagar och regler 
som styr hantering och ansvarsfördelning av fångdammar samt hur 
fångdammar hanteras i projekt hos olika vattenkraftbolag. Underlaget till 
denna del utgörs till stor del av intervjuer med olika personer som på 
något sätt är knutna till vattenkraftbranschen.  
 
De i examensarbetet ingående fallstudierna av fångdammarna i Vittjärv 
och Näs har utförts parallellt med byggledaruppdrag i dessa projekt, 
vilket har inneburit så gott som daglig närvaro på byggarbetsplatsen. På 
så sätt har arbetet kunnat följas mycket noga. 
 
För genomströmningsberäkningarna som gjorts på fångdammen i Vittjärv 
har dataprogrammen Slope/W och Plaxis använts. Bägge programmen 
använder finita elementmetoden för att beräkna vattenströmning genom 
jordmaterial. 
 
I följande text sker hänvisning till tryckta källor med siffra inom 
hakparantes (exempelvis [1]), medan hänvisning till intervjuer sker med 
versaler inom hakparantes (exempelvis [A]). 
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I bilaga 6 finns en ordlista som förklarar vissa fackord som förekommer i 
rapporten. 
 

1.4  Avgränsning 

Den allmänna litteraturstudien har medvetet hållits relativt kortfattad och 
har avgränsats strikt till fångdammar för vattenkraftsändamål. Detta för 
att ge övriga delar mer utrymme. 
 
Avsnittet ”Organisation och ansvar” skall inte anses vara heltäckande 
men ger förhoppningsvis en bra bild över de ämnen som behandlas. När 
det gäller intervjuer har dessa gjorts med personer inom respektive 
organisation som ansett sig själva vara lämpliga att svara på de aktuella 
frågorna. Det kan inte uteslutas att svaren kunde ha blivit något 
annorlunda om andra företrädare intervjuats, exempelvis om läns-
styrelsen i Värmland tillfrågats i stället för länsstyrelsen i Norrbotten. 
Bedömningen är dock att intervjuerna sammantaget ger en bra och 
representativ bild. 
 
När det gäller fallstudierna så är projektet i Vittjärv behandlat från 
upphandlingsfasen till entreprenadens slut medan studien av projektet i 
Näs avgränsas till och med början av fångdammens driftperiod. 
 
Detta arbete beaktar i första hand frågeställningar och rekommendationer 
utifrån ett beställarperspektiv eftersom Vattenfall, som efterfrågat denna 
studie, har rollen som beställare i projekt. 
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2 FÅNGDAMMARS UPPBYGGNAD 

Här behandlas fångdammars uppbyggnad och utförande. 
 

2.1 Allmänt 

Med en fångdamm (på engelska cofferdam) avses i vid mening en tillfällig 
konstruktion som har till uppgift att hålla tillbaka vatten och/eller jord för 
att möjliggöra arbete på exempelvis en sjöbotten eller i ett djupt schakt. I 
litteraturen skiljs dessa åt genom att fångdammar i vatten kallas för marine 
cofferdams och fångdammar på land kallas för land cofferdams. [1] 
 
Eftersom föreliggande arbete är inriktat mot vattenkraftindustrin omfattar 
nedanstående beskrivning av olika fångdammstyper endast sådana som 
används i vatten, det vill säga faller inom definitionen av marina 
fångdammar. 
 
Avsnitt 2.4 Projektering inriktas på fyllningsfångdammar då detta är den 
typ av fångdammar som varit föremål för fallstudierna i avsnitt 4 och 5. 
 

2.2 Historia 

Internationellt var den tidigaste typen av fångdammar fyllningsdammar, 
en jordvall som fyllts ut i vattnet. Vattnet hölls tillbaka med jordvallen och 
läckaget pumpades eller leddes bort för att möjliggöra arbete i torrhet. [1] 
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När utbyggnaden av vattenkraften i Sverige påbörjades i slutet av 1800-
talet var dock fångdammar av trä inledningsvis det vanligaste. Detta 
berodde dels på att det fanns gott om timmer och dels på att snickarna var 
den skickligaste yrkeskåren vad gällde konstruktionsarbete. Fångdammar 
av trä användes frekvent under 30-40 års tid. [2] 
 
När sedan kunskaperna om byggnationer i jordmaterial blev mer kända, 
vilket främst skedde under och direkt efter andra världskriget, övergick 
man i stor grad till att uppföra fångdammar som fyllningsdammar. Sedan 
dess har även andra typer av fångdammar använts (olika typer beskrivs i 
avsnitt 2.3) men fyllningsfångdammen är den vanligaste när det gäller 
större arbeten vid svenska vattenkraftverk. [2] 
 

2.3 Olika typer av fångdammar 

2.3.1 Jord- och stenfyllningsfångdamm 

Den äldsta typen av fångdamm i vatten är jord- och stenfyllnings-
fångdammen. Detta är också den typ av fångdamm som varit vanligast 
vid svenska vattenkraftverksbyggen. I princip byggs denna fångdamm 
upp på samma sätt som små permanenta dammar – dock ofta med ett 
enklare utförande. Figur 2.1 visar en skiss på en fyllningsfångdamm [3]. 
 

 
Figur 2.1: Sektion av fyllningsfångdamm med uppströmsorienterad 

tätning. 
 
Fyllningsfångdammar kan indelas i tre huvudsakliga varianter. Den 
enklaste består av en homogen tätjordsfyllning, eventuellt skyddad med 
erosionsskydd. Mer ordentligt utförd är fångdammen som består av en 
smalare tätjordsfyllning omgiven av stödfyllningar i grövre material.  En 
tredje variant är att tätjord fylls på uppströmssidan av en stenbank. 
Fyllningsfångdammen kan även kompletteras med en tätande spont i 
dammens centrala del. Vilken av modellerna som bör användas beror på 
de förutsättningar som gäller. Detta behandlas vidare i avsnitt 2.4. [4] 
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Som material till fyllningsfångdammar används i Sverige oftast 
sprängsten till stödfyllning samt morän till den tätande delen. Denna 
morän får gärna vara ganska grov med stenar upp till flera decimeters 
storlek. Moränen har då en viss motståndskraft mot erosion samtidigt som 
tillräcklig täthet uppnås. [3] 
 
Jord- och stenfyllningsfångdammar är användbara på såväl lös som fast 
grund. Eftersom fyllningsfångdammens volym är stor jämfört med andra 
fångdammstyper är det dock en nödvändig förutsättning att erforderligt 
fyllningsmaterial finns på byggplatsen eller i dess närhet. [5] 

2.3.2 Enkel spontfångdamm 

En enkel spontfångdamm består av en spont, vanligen av stål, som slås 
ner i bottenmaterialet på vattendraget. Den enkelspontade fångdammen 
används ofta när relativt små ytor ska torrläggas. Man bygger då upp två 
parallella spontfångdammar mellan vilka det placeras strävor som 
mothåll mot vattentrycket, se figur 2.2. Utrymmet mellan sponterna torr-
läggs sedan. [1] 
 
En annan variant av enkel spontfångdamm är den för torrläggning av ett 
större område. Här placeras som stöd mot vattentrycket en jordfyllning på 
spontens torra sida, se figur 2.2 för exempel. Fyllningen fungerar även 
som ytterligare tätning och som erosionsskydd mot underskärning. Som 
alternativ till jordfyllningen kan även strävor på spontens nedströmssida 
eller dragstag på spontens uppströmssida användas. [3] 
 

 
Figur 2.2: Sektioner av enkla spontfångdammar. T v med stödfyllning 

av jord och t h parallella sponter med strävor. 
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Enkel spontfångdamm är ett bra alternativ vid relativt små vattendjup då 
konstruktionen är billig och tar liten plats. Vid vattendjup på mer än två 
till tre meter blir det enkelsidiga vattentrycket ofta ett problem. Varianten 
med motfyllnad av jord klarar dock större vattendjup än så. [3] 

2.3.3 Dubbel spontfångdamm 

En dubbel spontfångdamm är uppbyggd av två parallella rader spont 
neddrivna i undergrunden. Sponten kan bestå av olika material men 
stålspont är vanligast. Utrymmet mellan spontväggarna fylls med jord 
vilket dels har en stabiliserande effekt och dels medför att läckagevägen 
genom fångdammen förlängs. Vattennivån i jordfyllningen mellan 
sponterna kan med fördel avsänkas genom pumpning eller genom 
dränage och självfall för att öka fyllningens effektiva skjuvhållfasthet. 
Figur 2.3 visar en dubbel spontfångdamm. [5] 
 

 
Figur 2.3: Sektion av en dubbel spontfångdamm med jordfyllning. 

 
De bägge sponterna kan inbördes stabiliseras med strävor och/eller 
mellanväggar [1]. Vid ytligt liggande berggrund kan sponterna förankras 
med bergbultar. Detta är nödvändigt att göra om jordtäcket ovan 
berggrunden är för tunt för att tillräcklig stabilitet skall uppnås [3]. 
Fångdammen kan även stabiliseras med en stödbank av jord på 
nedströmssidan [1]. 
 
Fördelarna med dubbel spontfångdamm är att den kan användas vid 
större vattendjup än enkel spontfångdamm samt att den tar mindre plats 
än fyllningsfångdammen. De dubbla sponterna ger även ett visst skydd 
mot överströmning. [3] 
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2.3.4 Cellfångdamm 

Cellfångdammen liknar till viss del den dubbelspontade fångdammen 
men här byggs celler istället för två parallella rader. Det finns två 
huvudsakliga varianter av cellfångdammar, en med cirkulära celler som 
sammanbyggs med bågar och en med bågformade celler som skiljs åt med 
tunna skiljeväggar. Figur 2.4 visar de bägge varianterna. [1] 

 
Figur 2.4: Plan över cellfångdammar. T v cirkulära celler med 

strävor och t h celler fyllda med jord. 
 
Cellerna fylls vanligen med jord för att öka stabiliteten men även för att 
förbättra fångdammens täthet. Alternativt kan cellerna vid måttliga 
vattendjup stöttas med strävor. Risken för stjälpning ökar dock i detta fall 
på grund av den lägre egenvikten hos cellerna. [5] 
 
Fördelen med cellfångdammen är att cellerna blir individuellt stabila 
(förutsatt korrekt dimensionering) och därför går de bra att använda även 
vid ytlig berggrund utan att förankring är nödvändig. De kan dessutom 
vid jordfyllning även nyttjas som arbetsplattform. [5] 

2.3.5 Sättar 

En typ av avstängningsanordningar som faller inom definitionen för 
fångdammar är sättar. Dessa är vanliga vid svenska vattenkraftverk och 
används vid avstängning av vattenvägar under exempelvis nybyggnad 
eller underhåll och reparation av utskovs- och intagsluckor. [6] 
 
De två huvudsakliga varianterna av sättar är bågsättar och nålsättar. För 
bägge gäller att de fästs i ingjutna metallskenor i en betongkonstruktion, 
exempelvis pelarna på ömse sidor om ett utskov. På botten finns även en 
tröskel anpassad för ändamålet. Bågsättar består av halvcirkelformade 
stålbalkar med tätningar som staplas på varandra, se figur 2.5. Nålsättar 
består av raka stålbalkar med tätning som placeras vertikalt invid 
varandra med låsning emellan varje balk. Utformningen påminner om 
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raka spontplankor. Även sättar bestående av raka horisontella stålbalkar 
förekommer. [6] 
 
Till skillnad från övriga fångdammar så är sättar inte en engångs-
konstruktion. Dessa sparas normalt och återanvänds vid reparationer och 
underhållsarbeten. Om sättar redan finns tillverkade för en anläggning är 
dessa betydligt enklare att använda jämfört med att bygga någon annan 
typ av fångdamm. 

 
Figur 2.5: Plan och tvärsektion av bågsättar och dess utplacering. 

 

2.4 Projektering 

Precis som vid uppförande av en permanent dammkonstruktion behöver 
anläggandet av en fångdamm föregås av noggrann planering, av 
förundersökningar och av dimensioneringsberäkningar. Fångdammen 
måste uppfylla säkerhetskrav med avseende på risk för ras och 
översvämning. Säkerhetskraven kan dock normalt sättas lägre än för 
permanenta konstruktioner eftersom fångdammarna normalt står under 
daglig bevakning samt att arbetsmaskiner finns tillgängliga på platsen. [4] 
 
Detta avsnitt behandlar fyllningsfångdammar och ger en översikt av de 
aspekter som behöver beaktas när en fångdamm ska byggas. 

2.4.1 Förundersökningar 

Vid anläggandet av en fångdamm är det första som bör göras en 
undersökning av topografin i det aktuella området för att en optimal 
placering av fångdammen skall kunna identifieras. Ofta (främst vid 
nybyggnation) skall fångdammar kombineras med arrangemang för 
avledning av vatten samt att läget för den permanenta konstruktion som 
skall byggas också är gränssättande för var fångdammen kan placeras. [6] 
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Därefter måste undergrunden studeras, exempelvis genom provtagning 
som ger information om olika jordlager och om nivå på berggrunden samt 
dess beskaffenhet. Informationen är nödvändig för att kunna uppskatta 
vilket läckage som kan förväntas och om detta är acceptabelt. Ofta 
genomförs omfattande grundundersökningar med tanke på den 
permanenta konstruktion som skall byggas och dessa kan i många fall 
vara tillräckliga även för fångdammen. [8] 
 
Det bör även noga undersökas om det i närheten av arbetsområdet finns 
tillgång på material i erforderlig mängd som behövs till fångdammen. Om 
fyllningsmaterial måste transporteras längre sträckor kommer detta att 
markant påverka kostnaden för fångdammen. [5] 

2.4.2 Hydrologi och hydraulik 

För att kunna dimensionera en damm eller en fångdamm är kunskaper 
om flöden i vattendraget nödvändiga. Eftersom en fyllningsdamm ofta 
har mycket begränsad motståndskraft mot överströmning måste man 
känna till vilka variationer i flöden och vattenstånd som kan förväntas. [4] 
 
Vid dimensionering av dammar brukar man för flöden använda 
begreppet återkomsttid. Med återkomsttid 100 år åsyftas då det största 
flöde som statistiskt sätt förekommer en gång på 100 år. För fångdammar 
har internationellt ett flöde med återkomsttid 10 år använts som 
dimensionerande. Detta ifrågasätts dock av Martin Wieland [9] som 
genom beräkningar har visat att en fångdamm som ska användas i 5 år 
har en risk för haveri som är 20 % om ett flöde med återkomsttid 23 år 
används som dimensionerande. Med 5 % risk för haveri är motsvarande 
siffra 98 år. Valet av återkomsttid behöver bestämmas med hänsyn till 
konsekvenserna som blir följden om fångdammen skulle överströmmas. 
 
Vågornas påverkan måste tas i beaktning. Vågorna kan dels medföra att 
dammen överspolas även om lugnvattenytan är lägre än fångdammens 
krön. Vidare kan vågorna orsaka erosion i fyllningsmaterialet. Det kan 
därför vara nödvändigt med ett erosionsskydd av grövre material om 
stora vågor förväntas på den aktuella platsen. Om fångdammen ska stå 
kvar en eller flera vintrar måste även eventuell påverkan av is beaktas. [5] 
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Fångdammar som byggs i vattendrag utsätts ofta för eroderande krafter 
från det strömmande vattnet. Fångdammen i sig kan också förändra 
vattnets påverkan. Om en fångdamm exempelvis stänger av halva 
vattendraget kommer arean där vattnet kan passera att minska och 
därmed ökar vattenhastigheten vilket kan ge kraftigare erosion. 
Uppförandet av en konstruktion i vatten kan också skapa mer eller 
mindre lokala förändringar av flödesbilden som till exempel virvlar, vilka 
kan orsaka erosion. Dessa saker kan vara svåra att förutse men påverkar i 
stor grad valet av material och utformning. [8] 

2.4.3 Utformning 

Som behandlats ovan i avsnitt 2.3.1 finns det ett antal olika varianter på 
fyllningsfångdammar. Vilken av dessa som väljs till ett visst projekt beror 
till största del på de lokala förutsättningarna. Varianten med en homogen 
tätjordsfyllning är den enklaste men förutsätter att det finns riklig tillgång 
av bra morän. Med endast ett materialslag att hantera blir utförandet 
något enklare än om komplettering med exempelvis sprängsten skall 
göras. 
 
Om vattenhastigheten där fångdammen ska uppföras är hög kan det vara 
omöjligt att enbart fylla med morän eftersom finmaterialet då rinner iväg 
med vattnet. Man måste istället börja med att göra en fyllning av grovt 
material som motstår vattenströmmen. I vissa fall kan det vara 
nödvändigt att inleda med att förankra större block på botten. När sedan 
en vall av sten och block byggts upp kan tätjord fyllas på uppströmssidan 
av denna. [1] 
 
Släntstabiliteten är en viktig parameter att beakta. Man bör noga se till att 
slänterna görs tillräckligt flacka så att säkerhet mot skred uppnås. I detta 
sammanhang är det även viktigt att titta på undergrundens stabilitet, 
särskilt om denna lutar [5]. Vilken vinkel som slänterna kan utföras med 
påverkar både materialåtgång och fångdammens utbredning i plan. Enligt 
Vattenfalls handbok för jord- och stenfyllningsdammar [4] kan 
säkerhetsfaktorerna för släntstabiliteten sänkas med 15 % för fångdammar 
jämfört med permanenta dammar. 
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Vid placering av fångdammen är det viktigt att beakta de utrymmeskrav 
som konstruktionsarbetena bakom fångdammen kräver så att fång-
dammen inte inkräktar på arbetsområdet samt att arbetena inte äventyrar 
fångdammens stabilitet [10]. 
 
För att minska kostnaderna är det en stor fördel om fångdammen kan 
utgöra en del av den permanenta konstruktionen som ska utföras, 
exempelvis bli en del av uppströms stödfyllning i en damm [10]. Vid en 
sådan lösning är det dock viktigt att utformningen och uppförandet av 
fångdammen följer de direktiv som gäller för den permanenta 
konstruktionen [4]. 
 
I vissa fall där flödet i vattendraget uppvisar stora variationer under året 
kan det vara ekonomiskt att tillåta överströmning av fångdammen i stället 
för att dimensionera denna med högre krönhöjd. I ett sådant fall måste 
dock fångdammen utformas noggrant för att tåla överströmning utan att 
gå sönder. Detta kan göras antingen med ett erosionsskydd av block med 
tillräcklig storlek eller med ett erosionskydd av mindre material som låses 
fast och förankras med stålnät och jordankare. [11] 

2.4.4 Utförande 

Vid anläggandet av en fångdamm är det viktigt att fyllningen föregås av 
en bottenrensning. På botten i vattendragen kan det finnas såväl stora 
stenar och block som gammalt timmer. I vilken omfattning som rensning 
behöver göras bestäms bäst med en dykarundersökning. 
 
En metod som ofta har använts för att fylla fångdammar är ändtippning. 
Metoden innebär att dumprar eller liknade backar ut på den del av 
fångdammen som börjat byggas upp och sedan tippar fyllningsmaterialet 
i vattnet. Metoden är rationell men kan ge problem med stenseparation. 
 
I djupare vatten kan det vara problematiskt att tippa fyllningsmaterial på 
grund av att materialet flyter ut i vattnet. Det innebär att de teoretiska 
släntlutningarna inte kan hållas och det går åt mer material än beräknat. 
Detta gäller främst för fyllningsmaterial med finjordsinnehåll, exempelvis 
morän, och är ett särskilt stort problem om grundläggningsytan lutar. [12] 
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Ett sätt att undvika problemet med utflytande jord kan vara att till viss del 
packa materialet innan fyllning [12]. Ett annat sätt kan vara att utföra 
fyllningsarbetet med en grävmaskin som utrustas med extra lång arm för 
att nå ner djupt i vattnet. Detta ger en mer kontrollerad fyllning men tar 
istället betydligt längre tid.  
 
I länder som Sverige, med vinter under en del av året, vill man av 
kvalitetsskäl och på grund av enklare utförande förlägga fyllningsarbeten 
till sommarsäsongen. Eftersom denna är begränsad i tid kan det dock 
tänkas att tillfälliga konstruktioner som fångdammar, med lägre 
kvalitetskrav, gärna byggs under vinterperioden. Wang Liang m.fl. [13] 
har visat att dammbygge under vintern, med delvis frusen jord, går att 
utföra med gott resultat.  Förutsättningen är att en större del av materialet 
(>70 %) inte är fruset. Det är vidare viktigt att fukthalten i materialet inte 
är för hög då det annars finns risk för skred på grund av stora portryck 
när materialet tinar. 
 
Slutligen bör det vid byggande av en fångdamm beaktas att denna syftar 
till att torrlägga ett område. Det är därför både nödvändigt och 
ekonomiskt att utföra fyllningsarbetet noggrant så att läckaget genom 
fångdammen minimeras. Stora mängder läckagevatten kan annars utgöra 
ett problem för konstruktionsarbetena samt att kostnaden för 
länspumpning blir hög. [8] 
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3 ORGANISATION OCH ANSVAR 

Detta avsnitt behandlar ansvaret för fångdammar samt hur fångdammar hanteras 
i projekt hos olika dammägare. 
 

3.1 Allmänt 

Vid ny- eller ombyggnad av en dammanläggning är det normala 
förfaringssättet att dammägaren anlitar en konstruktör till att upprätta 
ritningar och beskrivningar för projektet. En entreprenör upphandlas 
sedan för att utföra arbetet enligt dessa handlingar. När det gäller 
fångdammar är det dock vanligt att man i bygghandlingen inte 
specificerar fångdammens utförande. Detta för att ge entreprenören 
möjlighet att själv bestämma fångdammens utformning, med syfte att 
kostnaden ska bli lägre. 
 
I detta avsnitt kommer det att redogöras för gällande regler avseende 
ansvaret för fångdammskonstruktioner samt hur några av Sveriges 
dammägare hanterar fångdammar i sina projekt.  
 

3.2 Ansvar för fångdammar 

3.2.1 Lagtext 

Dammanläggningar hänförs i juridisk mening till vattenverksamhet som 
regleras i miljöbalkens nionde kapitel. I den artonde paragrafen kan 
följande utläsas [14]: 
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Den som är skyldig att underhålla en dammanläggning för 
vattenreglering skall ersätta skada som orsakas av att anläggningen 
inte ger avsett skydd mot utströmmande vatten (dammhaveri). 
Detta gäller även om varken den underhållsskyldige eller någon som 
den underhållsskyldige svarar för har vållat skadan. 
En underhållsskyldig som visar att dammhaveriet orsakats av en 
krigshandling eller liknande handling under väpnad konflikt, 
inbördeskrig eller uppror är dock fri från ansvar. 

 
Detta innebär alltså att dammägaren, vilken i normala fall är 
underhållsskyldig, har ett strikt ansvar för konsekvenserna vid ett 
dammbrott. Det som här avses är skadeståndsansvaret gentemot tredje 
man, det vill säga alla som inte är affärsmässigt knutna till anläggningen. 
En entreprenör som utför arbete vid anläggningen räknas alltså inte som 
tredje man. 
 
I miljöbalken ställs det i andra kapitlet även krav på att 
verksamhetsutövaren (dammägaren) skall tillse att tillräcklig kunskap 
finns och att bästa möjliga teknik används för att förebygga skador som 
kan påverka människors hälsa samt miljön. [14] 

3.2.2 Arbetsmiljöföreskrifter 

Eftersom fångdammar är tillfälliga konstruktioner under byggnadsarbete 
omfattas dessa av arbetsmiljölagstiftningen. I arbetsmiljöverkets föreskrift 
om byggnads- och anläggningsarbete [15] behandlas detta. Ansvar läggs 
här på byggherren genom att denne och dennes konstruktör vid 
projekteringen skall beakta eventuella faror och arbeta för att dessa ska 
minimeras. Det kan exempelvis handla om förslag till placering och 
utformning av en fångdamm. 
 
Vidare beskrivs i samma föreskrift, paragraf 77, särskilda krav som gäller 
för fångdammar [15]: 
 

Fångdammar och kassuner skall vara: 
• konstruerade med hänsyn till de belastningar som de kan utsättas 

för samt vara utförda av lämpliga, solida material med tillräcklig 
hållfasthet. 

• försedda med nödvändig utrustning för att ge arbetstagarna skydd 
vid ras eller översvämning. 
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Fångdammar och kassuner får endast byggas, installeras, ändras 
eller nedmonteras under tillsyn av en kompetent person. 
Fångdammar och kassuner skall inspekteras regelbundet av en 
kompetent person. 

 
Ovanstående krav gäller för den som ansvarar för fångdammen, vanligen 
entreprenören. Kraven innebär att den som ansvarar för dimensionering 
och eller uppförande av en fångdamm måste inneha eller anlita 
kompetens för ändamålet. Det föreskrivs också att en fångdamm skall 
ägnas regelbunden tillsyn av kompetent person, det vill säga av en person 
som skall kunna avgöra om ett dammsäkerhetsproblem föreligger eller 
inte. 

3.2.3 Entreprenadjuridik 

Detta avsnitt baseras delvis på uppgifter lämnade av Ragnar Andersson, 
Vattenfall Service Nord, som har stor erfarenhet av entreprenadjuridiska 
frågor. 
 
I ett förfrågningsunderlag, vilket fastställs som bygghandling genom 
kontrakt, kan ansvar för såväl konstruktion som utförande av en 
fångdamm överlåtas på en entreprenör. Detta medför då att entre-
prenören är ensamt ansvarig för fångdammen och de skador som 
uppkommer vid eventuellt haveri. Detta ansvar gäller gentemot 
beställaren. [A] 
 
För att ett sådant ansvarsförhållande skall råda krävs det dock att de 
verkliga förutsättningarna överensstämmer med de förutsättningar som 
av beställaren har presenterats i förfrågningsunderlaget eller i 
kompletteringar innan kontraktskrivning. En förutsättning är också att 
beställaren inte lägger fram krav om förändrad konstruktion efter att 
kontrakt är skrivet (om inte sådan möjlighet skrivits in i kontraktet). I 
annat fall övertar beställaren del av ansvaret för fångdammen, både 
avseende kostnader för underhåll och avseende konsekvenser vid ett 
fångdammsbrott. [16, 17] 
 
Ett exempel kan vara att beställaren ålägger entreprenören att genom 
jordfyllning höja fångdammens krön till en högre nivå än vad som 
presenterats och överenskommits vid upphandling. Beställaren får då 
betala detta som är att räkna som ett tilläggsarbete. Vidare övertar 



 
KAPITEL 3 – ORGANISATION OCH ANSVAR 
 

 18

beställaren del av ansvaret för fångdammen eftersom entreprenören kan 
hävda att konstruktionen genom åtgärden blir förändrad till det sämre på 
grund av ökad egentyngd. [A] 
 
Ett annat exempel är om beställaren har redovisat grundundersökningar 
som visar jordlagerföljd och bergets nivå i området där en fångdamm ska 
grundläggas. Om det sedan visar sig att berget mellan två redovisade 
punkter ligger betydligt lägre än i dessa specificerade punkter kan 
entreprenören åberopa försvårande omständigheter och beställaren blir 
därigenom delvis ansvarig. [A] 
 
Förutsatt att det står klart att entreprenören är ansvarig för en skada gäller 
det att entreprenörens ersättningsskyldighet för skador på entreprenaden 
och beställarens egendom är begränsad till 15 % av kontraktssumman 
eller till maximalt belopp i förekommande försäkring om detta överstiger 
15 % av kontraktssumman. Skadeansvaret omfattar dock inte avbrott i 
kommersiell verksamhet eller industriell produktion. [16, 17] 
 
Entreprenören är även ansvarig för beställarens skadeståndsskyldighet 
gentemot tredje man till följd av skadan, vilket gäller utan ekonomisk 
begränsning [16, 17]. Detta innebär att exempelvis vid ett dammbrott, 
orsakat av en entreprenad, så kan dammägaren (om denne är beställare 
till entreprenaden) avkräva entreprenören på hela skadeståndsbeloppet 
som dammägaren får betala ut till tredje man.  
 
Troligt är dock att en jämkning av entreprenörens ersättningsskyldighet 
sker med stöd av 3 kapitlet, 6 § i skadeståndslagen vilken säger att 
jämkning kan ske med hänsyn till föreliggande försäkringar eller 
försäkringsmöjligheter (för tillämpning av denna jämkningsprincip se 
”Nili-fallet” i NJA 1996 s. 118 [18]). 
 
Ragnar Andersson [A] menar att beställare ofta anser sig göra en god affär 
när de överlåter konstruktion och ansvar för en fångdamm på 
entreprenören. Han hävdar dock att det är en felaktig bedömning. Om 
något allvarligt skulle inträffa följer en utredning om vem som bär 
ansvaret där det skulle vara svårt att hävda att de förutsättningar som 
beställaren har lämnat till hundra procent varit korrekta. 
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3.2.4 Kommentarer från jurister 

Detta avsnitt baseras på intervjuer med juristen Per Boström [B], domaren 
Jim Emilsson [C] och miljörådet Erik Marell [D]. 
 
Dammägarens skadeståndsansvar mot tredje man gäller strikt och kan 
inte delegeras eller överlåtas till annan organisation. Då dammägaren 
innehar tillståndet för vattenverksamheten, i vilken en tillfällig fångdamm 
inräknas, kan således ansvaret för en fångdamm gentemot tredje man inte 
genom kontrakt eller annan handling skrivas över på en entreprenör. 
 
Man bör skilja på fångdammar som bara avser att torrlägga en arbetsplats 
och fångdammar som under en tid ersätter ordinarie damm. Om 
fångdammen ersätter ordinarie damm bör denna dimensioneras på 
samma sätt som den ordinarie konstruktionen. Detta är upp till 
verksamhetsutövaren (dammägaren) att tillse. 
 
Om ett fångdammshaveri innebär ett stort dammbrott så att det 
uppdämda magasinet rinner iväg står dammägaren som skadestånds-
ansvarig gentemot tredje man. Dammägaren får sedan i sin tur driva en 
process mot entreprenören angående ersättning från denne. 
 
Skulle en fångdamm som endast torrlägger en arbetsplats gå till brott och 
det endast får påverkan inom arbetsområdet står entreprenören som 
ansvarig om detta föreskrivits i bygghandling och kontrakt. Eftersom 
detta fall endast berör beställare och entreprenör blir det fråga om en i 
projektet intern uppgörelse. Skulle dock någon utomstående råka befinna 
sig inom området och bli skadad kan dammägarens strikta ansvar 
gentemot denne åberopas. 
 
Förutom det skadeståndsmässiga ansvaret finns även ett straffrättsligt 
ansvar. Det gäller att personer, oavsett vilken organisation de tillhör, kan 
dömas i ett brottsmål om de genom försumlighet eller liknade har orsakat 
eller bidragit till exempelvis ett fångdammshaveri.  
 
Det bör också noteras att det i miljödomar inför större ombyggnadsprojekt 
ibland föreskrivs vissa krav för ett tillstånd. Det kan innebära att det i 
domen har specificerats hur en fångdamm ska konstrueras. Finns sådana 
krav ställda är det dammägarens ansvar att se till att dessa uppfylls. 
 



 
KAPITEL 3 – ORGANISATION OCH ANSVAR 
 

 20

3.3 Hantering av fångdammar i projekt 

Detta avsnitt syftar till att presentera hur några av Sveriges dammägare 
normalt hanterar fångdammar i sina projekt. Avsnittet bygger på 
intervjuer med representanter från dammägarna. De dammägare som har 
intervjuats är Skellefteå kraft [E], Vattenfall Vattenkraft [F], E.ON  
Vattenkraft Sverige [G], Vattenregleringsföretagen [H], och Fortum 
Generation [I]. 
 
Samtliga tillfrågade dammägare har pågående projekt eller har under de 
senaste åren haft projekt innefattande fångdammar. Samtliga har också 
valt att överlåta konstruktion och ansvar för fångdammen till entre-
prenören. Detta har gjorts oberoende av om fångdammen har ersatt en 
ordinarie damm eller inte. Skellefteå kraft och E.ON anger dock att man 
inte haft något sådant fall där en fångdamm har ersatt en ordinarie damm 
men att man vid en klass-I damm då troligen skulle låta den egna 
konstruktören dimensionera fångdammen. 
 
Dammägarnas syfte med att överlåta dimensionering, uppförande och 
ansvar för fångdammar på entreprenören är att spara pengar. Man menar 
att entreprenören därigenom fritt kan hitta billiga lösningar för själva 
konstruktionen av fångdammen. Exempelvis kan val av fångdamm 
anpassas till tillgängliga arbetsmaskiner och material. Om det sedan 
uppstår problem, exempelvis med stora läckage, slipper man vara med 
och betala för att avhjälpa detta. 
 
Alla låter entreprenören ta del av utförda grundundersökningar som kan 
vara av intresse för grundläggning av fångdammen. Fortum skiljer sig här 
från övriga genom att ta fullt ansvar för dessa undersökningar och de har 
ofta gjort särskilda undersökningar för fångdammar samt att Fortum 
betalar de kompletterande undersökningar som behövs. För de andra 
dammägarna gäller att entreprenören själv får ombesörja detta. 
  
Fortum har också som princip att underlätta för entreprenören genom att 
utarbeta förslag på hur fångdammarna skulle kunna utformas samt att de 
ställer vissa specificerade krav om exempelvis bottenrensning och 
erosionsskydd. Eftersom de reglerar vattennivån på anläggningen föreslår 
de också lägsta krönnivåer för fångdammar och tar på sig ansvaret ifall 
fångdammar med dessa krönnivåer överströmmas. 
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Alla har rutinen att entreprenörerna skall presentera ett förslag på hur de 
har tänkt konstruera förekommande fångdammar. Dessa förslag granskas 
sedan och kan vara utslagsgivande för vem som får entreprenaden. 
Vattenfall medger att man tidigare inte varit så noggrann med sådan 
granskning men att man sedan projektet i Vittjärv (se kapitel 4) har 
beslutat att utföra ordentlig granskning. 
 
Endast E.ON anger att de ställer specifika krav på kompetens hos 
entreprenören för konstruktion av fångdammar. Om den vid upp-
handlingen föreslagna lösningen är otillräckligt motiverad ställer 
Skellefteå kraft krav på expertis om förhandling skall fortsättas. Fortum 
hänvisar till Arbetsmiljöverkets föreskrift, se avsnitt 3.2.2, som ställer krav 
på den entreprenör som åtar sig att konstruera och bygga fångdammar. 
 
Om en beställare kommer med krav på ändringar efter skrivet kontrakt så 
övertar denne samtidigt en del av det ansvar för fångdammen som har 
lagts på entreprenören. Detta är samtliga medvetna om men hävdar att de 
genom granskningen under upphandlingsfasen undviker detta 
bekymmer. 
 
I det ansvar som åläggs entreprenören innefattas även tillsynen och 
underhållet av fångdammen. Ingen egen tillsyn utförs normalt av 
dammägarna och detta gäller även om fångdammen ersätter ordinarie 
damm.  
 
Om ett fångdammshaveri skulle medföra ett stort dammbrott med förlorat 
magasin så är samtliga införstådda med att de har ett övergripande ansvar 
gentemot samhället. De tillfrågade dammägarna har dock inte klart för sig 
exakt hur en sådan situation skulle hanteras avseende hur ersättning skall 
erhållas från entreprenören. Några menar att entreprenören kan åläggas 
att ersätta tredje man direkt medan andra menar att det blir en process 
enbart mellan beställare och entreprenör. Några hävdar att entre-
prenörens försäkringar åtminstone delvis täcker uppkomna skador för 
tredje man medan andra har uppfattningen att dessa försäkringar i 
princip bara täcker skador på entreprenaden och eventuellt skador på 
dammägarens egendom. 
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3.4 Myndigheternas tillsyn av fångdammar 

Avsnittet baseras på intervjuer med tillsynsansvariga på länsstyrelserna i 
Västerbotten [J] och Norrbotten [K]. 
 
Länsstyrelserna utövar tillsyn av vattenverksamhet dit dammanlägg-
ningar räknas. Den normala omfattningen av tillsynen innefattar att 
dammägarnas egenkontroll följs upp genom de årsrapporter som dessa 
skall tillställa tillsynsmyndigheten. Ibland genomförs besök på anlägg-
ningarna och i Norrbotten sker sådana besök oftare än i andra län med 
hänvisning till att de största dammarna finns där. 
 
Normalt sker ingen särskild tillsyn av fångdammar som ingår som 
tillfälliga konstruktioner i entreprenader. Man hänvisar till att de omfattas 
av andra regelverk rörande arbetsskydd, men att man nog borde ägna 
uppmärksamhet åt sådana fångdammar som ersätter ordinarie dammar 
eftersom dessa ofta utgör en försvagning av anläggningen. 
 
Ibland kan det i miljödomen inför en större ombyggnad föreskrivas att 
länsstyrelsen ska utföra en inspektion på platsen för att kontrollera att 
domslutet har följts. En sådan inspektion gäller som regel det färdiga 
resultatet och inspektionen görs därför normalt efter avslutad entre-
prenad. Det skulle dock vara möjligt att i miljödom även föreskriva om 
inspektion under entreprenadtiden. 
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4 FALLSTUDIE VITTJÄRV 

Här redogörs för uppförandet och hanteringen av en fångdamm vid Vittjärv 
kraftstation år 2005-2006 samt genomströmningsberäkningar för denna. 
 
Innehållet i kapitlet baseras på Vattenfall AB Vattenkrafts dokumentation 
från projektet; bygghandlingar, protokoll och rapporter samt författarens 
egna iakttagelser. 
 

4.1 Presentation av Vittjärv kraftstation 

Vittjärv kraftstation ligger i Luleå älv ca 10 km uppströms Bodens 
samhälle, se figur 4.1. Kraftstationen byggdes år 1971-1974 och anlägg-
ningens ägare är Vattenfall AB Vattenkraft.  
 
Kraftstationen nyttjar fallhöjden på ca 6 m mellan Laxede och Bodens 
kraftstationer. Tre rörturbinaggregat har en sammanlagd effekt på 33 MW 
och den normala produktionen är 190 GWh/år. Maximala drivvatten-
föringen är för varje aggregat 230 m3/s.  
 
Ett genomströmningsmagasin med area ca 27 km2 däms upp av en 
betongdamm med intag och utskov samt omgivande fyllningsdammar på 
vänster respektive höger sida. Avbördningsanordningarna utgörs av sju 
stycken ytutskov samt efter ombyggnaden även av ett högflödesutskov. 
 
Anläggningen har klassificerats till riskklass I enligt flödeskommitténs 
riktlinjer samt till konsekvensklass 1A enligt RIDAS, vilket innebär att det 
föreligger en hög sannolikhet för förlust av många människoliv vid ett 
eventuellt dammbrott. 
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Figur 4.1: Kraftstationer längs Luleälven med Vittjärv markerat. 

 

4.2 Kort om projektet 

Under 2005 till 2006 har dammarna vid Vittjärv kraftstation byggts om så 
att anläggningen ska klara att avbörda ett riskklass I-flöde, som i det 
aktuella fallet innebär 3360 m3/s. Projektets beställare var Vattenfall AB 
Vattenkraft och entreprenör var AB Berggren och Bergman. Beställarens 
projektör var Sweco VBB. 
 
Projektets största del har varit byggandet av ett nytt högflödesutskov. En 
del av den högra jorddammen schaktades bort och sedan anlades en kanal 
av betong. I kanalen uppfördes sedan en ny fyllningsdamm och principen 
är att denna ska spolas bort så att en öppen kanal erhålls som kan avbörda 
vatten vid en högflödessituation. Vid normal drift står dock dammdelen 
kvar och dämmer magasinet. 
 
För anläggandet av högflödesutskovet krävdes en fångdamm då en del av 
den ordinarie dammen schaktades bort. Fångdammen ersatte alltså 
ordinarie damm för dämning av magasinet under entreprenaden. 
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Förutom högflödesutskovet utgjordes entreprenaden av höjningar av 
vänster och höger fyllningsdammar, anläggande av ett översvämnings-
skydd i form av en moränvall samt diverse mindre åtgärder. Figur 4.2 
visar entreprenadens huvudsakliga delar. Fångdammen placering 
framgår i bilaga 2. 
 

 
Figur 4.2: Dammsäkerhetshöjande åtgärder vid Vittjärv kraftstation.  

1 Höjning av vänster damm 
2 Höjning av höger damm 
3 Nytt högflödesutskov 
4 Översvämningsskydd (moränvall) 

 

4.3 Fångdammen 

4.3.1 Uppförande 

Arbetet med fångdammen inleddes den 14 november 2005 med 
borttagning av erosionsskyddet från slänterna på den ordinarie dammen 
där fångdammen skulle anslutas. Fyllningen av fångdammen påbörjades 
några dagar senare. Som material till fångdammen användes morän med 
innehåll av relativt stora stenar. Fyllningsarbetet utfördes med 
grävmaskin försedd med extra lång arm som så långt det var möjligt lade 
ner materialet på magasinets botten med nivån ca +14 meter över havet. 
Figur 4.3 visar en bild från fyllningsarbetet. 
 
Fyllningen avslutades den 21 december och då hade fångdammen ett krön 
på nivån +21,5 m ö h, 2 m högre än magasinets dämningsgräns. Den 
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homogena dammkroppen kompletterades sedan med ett erosionsskydd 
på uppströmssidan bestående av sprängsten i dimension ca 0-400 mm. 
 
Under tiden för moränfyllningen var lufttemperaturen varierande men låg 
huvudsakligen på minussidan och det kom även en del snö. Figur 4.4 
visar dygnsmedeltemperaturens variation under perioden. 
 

 
Figur 4.3: Fyllning av fångdamm. 
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Figur 4.4: Luftens dygnsmedeltemperatur i Vittjärv under 

november och december 2005. 
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4.3.2 Avsänkning - försök nr 1 

Efter vinterns fyllningsarbete fick fångdammen stå fram till den 23 maj 
2006 då avsänkning av ytan bakom fångdammen inleddes genom 
pumpning. Två pumpar med kapacitet 2000 l/min respektive 5000 l/min 
(avser teoretisk kapacitet, verklig kapacitet beror bland annat på lyfthöjd) 
placerades på en flotte innanför fångdammen och vattnet avleddes genom 
slangar. Pumpningen skedde växelvis med de två pumparna. 
 
Inledningsvis gick avsänkningen bra. Ett mindre läckage noterades vid 
vänster anslutning mot ordinarie damm, dock utan grumling i 
läckagevattnet. (grumlig indikerar materialtransport ut ur dammen) 
Under natten mot den 30 maj lämnades den mindre pumpen på för 
långsam avsänkning. Trots den nattliga pumpningen hade vattenståndet 
stigit 35 cm till påföljande morgon.  
 
På eftermiddagen samma dag  var vattenståndet bakom fångdammen 3 m 
lägre än i magasinet. Trots pumpning med bägge pumparna sjönk 
vattenståndet bara 3 cm per timme. En läckageväg med grumligt vatten 
vid vänster anslutning observerades. Det beslutades då att pumpningen 
skulle avbrytas. Fångdammen fylldes sedan upp till magasinsnivån på sex 
timmar genom ett läckage som uppskattades överstiga 1 m3/s. Figur 4.5 
visar en bild av läckagestället. 
 

 
Figur 4.5: Läckage vid fångdammens vänstra anslutning. 
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Orsaken till det uppkomna läckaget har diskuterats under projektet och 
den förklaring som befunnits mest trolig är att stora block på magasinets 
botten mellan vilka fyllningen inte blev fullgod orsakade att en 
läckageväg lätt kunde uppstå. Dessutom fanns inget filter på dammens 
nedströmssida som kunde förhindra att material transporterades bort. 
 
En sak som också kan ha bidragit är att fångdammen fylldes vid kall 
temperatur. Vid schaktningen för reparation av anslutningen, se avsnitt 
4.3.3 nedan, påträffades tjäle i dammkroppen. En delvis tjälad damm-
kropp kan innebära att dammens konsolidering försämras och förmågan 
till självtätning blir nedsatt samt att läckagevägar bildas när materialet 
tinar. 

4.3.3 Reparation och förstärkning 

Då det konstaterats att fångdammen inte höll tätt och att läckaget var 
ökande beslutade man att göra om den vänstra anslutningen. Ca 30 m av 
fångdammen schaktades bort och samtidigt rensades botten från stora 
stenar och block. Endast en liten del av fångdammens insida kvar-
lämnades på botten. Därefter skedde ny fyllning med morän enligt samma 
princip som tidigare. Anslutningen mot ordinarie damm utfördes något 
bredare än innan. 
 
I samband med reparationen av den vänstra anslutningen genomfördes 
även en förstärkning av den högra anslutningen genom att uppströms-
delen av anslutningen schaktades bort varpå botten rensades från block 
innan anslutningen återfylldes, då något bredare än innan. 

4.3.4 Avsänkning - försök nr 2 

Efter att reparationen var färdig påbörjades den 28 juli avsänkning genom 
pumpning. Denna gång gick avsänkningen bra och den 8 augusti hade 
nivån sänkts till +16 m ö h, vilket var den nivå man hade enats om att 
hålla bakom fångdammen. Den flotte på vilka pumparna var placerade 
förankrades i botten. Länshållning på konstant nivå skedde sedan med 
hjälp av den mindre pumpen som fick gå kontinuerligt. 
 
Några mindre läckage observerades men samtliga var utan grumligt 
vatten och avtog succesivt.  
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4.3.5 Fångdammens drift under byggtiden 

Redan under pågående avsänkning började fångdammens nedströms-
slänter att rasa. Detta berodde på att lutningen var för brant för det 
aktuella materialet. För att komma tillrätta med problemet utfördes en 
enkel tåförstärkning med block längs vattenlinjen där slänten blev 
betydligt flackare. Sedan fylldes ett erosionsskydd av naturgrus upp till 
+19,5 m ö h, samma nivå som magasinets dämningsgräns. Figur 4.6 visar 
en bild över fångdammen när denna är i drift med avsänkt vattenyta och 
förstärkt enligt beskrivningen. I bilaga 1 finns fler bilder av fångdammen i 
Vittjärv. 
 

 
Figur 4.6: Fångdamm med avsänkt vattenyta. 

 
Fångdammen fungerade bra under hela perioden med avsänkt vattenyta. 
Vid kraftigare regn uppstod en del erosion i slänterna, främst upp-
strömsslänten. Dessa reparerades då med nytt material. På grund av den 
ovanligt torra sommaren var detta dock ett sällan förekommande 
problem. 
 
Vid ett tillfälle skulle entreprenören vattna sina transportvägar. Detta 
skedde genom att vatten lastades på dumprar som sedan tippade vattnet 
på vägarna. På grund av ett missförstånd vattnades även fångdammen på 
samma sätt varpå stora erosionsskador uppstod. Skadorna reparerades 
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efter påpekande från beställarens byggledare. Detta var, förutom rasen 
omnämnda ovan, det största tillbudet gällande fångdammen under 
entreprenaden. 
 
För att övervaka fångdammen mättes läckagevattnet i ett provisoriskt 
mätöverfall, se även avsnitt 4.5. Vidare installerades en nivåövervakning 
med tryckgivare som kopplades in till kraftstationens larmsystem. Om 
vattenytan bakom fångdammen steg mer än 10 cm skulle larmet aktiveras 
och sända en signal till Vattenfalls driftcentral i Vuollerim. Därtill skulle 
även SMS-meddelande skickas till entreprenörens platschef och till 
beställarens byggledare. Genom denna larmanordning kunde även aktuell 
nivå i fångdammen när som helst kontrolleras med mobiltelefon. 

4.3.6 Dämningsupptagning och bortschaktning 

Efter att dammen i högflödesutskovet hade färdigtställts påbörjades den 
17 oktober dämningsupptagningen mot denna. Inledningsvis stängdes 
pumpen för länshållning av och från den 26 oktober pumpades vatten in 
från magasinet. Den 30 oktober var nivån bakom fångdammen uppe på 
samma nivå som i magasinet. 
 
När man under en tid försäkrat sig om funktionen hos den nya dammen i 
högflödesutskovet schaktades fångdammens övre del bort till ca 3 m 
under dämningsgräns. Mitt framför högflödesutskovet uppstod dock 
problem med bärigheten varför en del av fångdammen där blev kvar-
lämnad med överkant endast 1-1,5 m under dämningsgränsen. 
 
Efter att fångdammen hade schaktats bort återställdes den ordinarie 
dammen med nytt erosionsskydd där fångdammen anslutit mot denna. 
Arbetet blev klart i början på december 2006. 
 

4.4 Organisation och ansvar 

I förfrågningsunderlaget för entreprenaden, under administrativa före-
skrifter, fanns det angivet: 
 

Erforderlig fångdamm för avstängning framför högflödesutskovet 
samt för övriga arbeten avsedda att utföras i torrhet skall 
konstrueras och bekostas av GE. 
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GE ansvarar för fångdamm, och dess anslutning mot befintlig damm, 
och länshållning oberoende av storlek på vattenflöde och skall 
därför göra en egen riskanalys för dessa arbeten. 

 
Under upphandlingsfasen redovisade entreprenören hur de avsåg att 
konstruera fångdammen i form av skisser över placering i plan samt 
sektion av dammkroppen, se bilaga 2, vilka accepterades av beställaren.  
 
Enligt ursprungligt förslag planerade entreprenören att ansluta 
fångdammen mot den ordinarie dammens tätkärna för att undvika 
läckage i dessa punkter. Då detta ansågs olämpligt ur dammsäkerhets-
synpunkt fick beställaren sedermera precisera att fångdammen skulle 
anslutas mot uppströms filter som skulle lämnas kvar mellan fång-
dammen och tätkärnan. 
 
Innan arbetet med fångdammen inleddes genomfördes ett särskilt möte 
som behandlade fångdammen. Beställaren tillhandahöll då en sakkunnig 
som även fanns tillgänglig för rådfrågning senare under projektet. Vid 
mötet konstaterades att det troligen fanns rikligt med sten och block på 
magasinets botten och att dessa borde rensas bort innan fyllning av 
fångdammen. Detta blev dock aldrig gjort. Ett fotografi, taget vid 
byggandet av kraftstationen, som visar magasinets botten i läget för 
fångdammen visas i figur 4.7. Det skall dock poängteras att bottens 
beskaffenhet inte hade behandlats i förstudien vilket kan vara en del i 
förklaringen till att rensningen uteblev. 

 

 
Figur 4.7: Magasinets botten i läget för fångdammen. 
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Precis när fångdammen skulle börja fyllas kom information från Sweco 
om att den föreslagna högra anslutningspunkten för fångdammen var 
olämplig eftersom ordinarie damm hade befunnits ha sin svagaste punkt 
just där. Beställaren beslutade därför att anslutningen skulle flyttas ca 35 
m längre åt höger, se bilaga 2, vilket medförde att fångdammen blev ca 
180 m lång vilket var 40 m längre än enligt ursprungligt förslag. 
 
Efter att fångdammen var uppförd skulle den förses med ett enklare 
erosionsskydd i vattenlinjen på uppströmssidan. Då det var tveksamt om 
detta kunde anses ingå i entreprenörens åtagande (det fanns bland annat 
inte med på skissen som lades fram under upphandlingen) utfördes detta 
som ett tilläggsarbete beställt av Vattenfall. 
 
Inför den första avsänkningen redovisade entreprenören skriftligen för 
beställaren hur avsänkningen planerades bli utförd. Som beskrivits i 
avsnitt 4.3.2 ovan visade sig fångdammen vid avsänkningen vara så otät 
att vänster anslutning behövde göras om. Då entreprenören menade att 
beställaren hade godkänt att fångdammen skulle grundläggas utan 
föregående bottenrensning samt att detta var den troligaste orsaken till 
läckaget fick beställaren stå för den kostnadsökning som reparationen 
medförde. 
 
På inrådan från sakkunniga behövde endast den yttre delen av 
fångdammen schaktas bort och efter rensning av botten återfyllas något 
bredare. Entreprenören utförde dock en betydligt mer omfattande 
reparation samt att man även förstärkte höger anslutning. 
 
Efter påbörjad avsänkning (efter reparationerna) uppstod flera mindre ras 
i nedströmsslänten. Förstärkningen av slänten med block i vattenlinjen 
samt erosionsskydd av naturgrus utfördes på initiativ av beställaren men 
medförde inte någon kostnadsökning då entreprenören stod för arbetet 
och överskottsmaterial på platsen kunde nyttjas. I samband med detta 
beslut slogs det också fast att kostnaderna för kommande underhåll av 
fångdammen skulle fördelas lika mellan parterna. 
 
Eftersom fångdammen skulle ersätta den ordinarie dammen installerade 
Vattenfall ett nivålarm nedströms fångdammen. Man arrangerade också 
ett beredskapsmöte och upprättade en beredskapsplan för fångdammen. 
Därtill uppfördes ett provisoriskt Thomsonöverfall för mätning av det 
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läckagevatten som länspumpades. Båda dessa installationer gjordes för att 
erhålla bättre övervakning och därigenom höja säkerheten. 
 
Entreprenören skulle enligt överenskommelse genomföra tillsyn 
(rondning) av fångdammen två gånger per arbetsdag samt en gång per 
arbetsfri dag. Detta genomfördes och protokollfördes under hela tiden 
som fångdammen var i drift. Dock krävdes ofta påpekande från 
beställarens byggledare för att exempelvis erosionsskador skulle 
uppmärksammas och repareras. Detta var exempelvis fallet den gången 
då fångdammen av misstag vattnades (se avsnitt 4.3.5).  
 
Projektet i Vittjärv kan när det gäller fångdammen sammanfattas med att 
det under entreprenadtiden rådde stor osäkerhet och oenighet om vem 
som var ansvarig för fångdammen. Osäkerheter avseende den 
konstruktiva utformningen, oklara förutsättningar (stenig botten) samt 
beställarens synpunkter och tillkommande krav (viktigast var flytten av 
höger anslutningspunkt) gav fångdammen en markant förhöjd kostnad 
för beställaren jämfört med ursprunglig budget.  
 

4.5 Läckageberäkningar 

Genomströmningsberäkningar är en vanlig form av beräkning i 
dammsäkerhetssammanhang. Inom ramen för detta arbete utförs sådana 
beräkningar på fångdammen i Vittjärv för att bestämma det teoretiska 
läckageflödet genom fångdammen och dess undergrund. 
 
För beräkningarna används programmen Seep/W och Plaxis och det är 
stationärt grundvattenflöde som beräknas. Samma geometri och 
materialparametrar används som indata till bägge programmen så att en 
jämförelse av resultatet kan göras. Det beräknade läckaget jämförs även 
med i fält uppmätta läckage, se avsnitt 4.7. 

4.5.1 Geometri och materialparametrar 

Fångdammen i Vittjärv grundlades direkt på magasinets botten i älvfåran. 
Från Vattenfalls dammarkiv i Råcksta har uppgifter om materialet i 
undergrunden erhållits. Den utgörs enligt dessa uppgifter av varierande 
material i olika skikt med ungefärlig permeabilitet 5·10-8 m/s.  
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Under projektet har materialprover tagits på såväl botten i magasinet som 
fyllningsmaterialet i fångdammen. Magasinets botten utgörs av grusig 
sand med förekomst av sten och block. Permeabiliteten är ca 2·10-6 m/s för 
detta ca 1 m tjocka lager. Fyllningsmaterialet utgörs av morän med 
permeabiliteten ca 2·10-7 m/s. Materialprover med uppgifter om 
permeabilitet för de olika materialen presenteras i bilaga 3. 
 
För dessa permeabilitetsprover gäller dock att de har packats in för att 
motsvara maskinpackad jord. Fångdammen utfördes som lös fyllning i 
vatten och packades endast på delen ovanför vattenytan, varför den 
verkliga permeabiliteten kan tänkas avvika från den uppmätta. 
 
Storleken på denna avvikelse är dock svår att uppskatta. När det gäller 
det naturliga sandlagret gäller att permeabilitetsprover på omrört 
jordmaterial ofta ger lägre värden på permeabiliteten än de verkliga. 
Alltså kan värdet 2·10-6 m/s antas vara något lågt. [19] 
 
När det gäller moränen är förhållandet mer komplicerat. Generellt gäller 
det att permeabiliteten minskar när packningsgraden ökar. Detta skulle då 
tala för att värdet 2·10-7 m/s är för lågt. Dock är det så med morän att 
packningsarbetets inverkan på permeabiliteten minskar då materialets 
vattenkvot ökar. För en i princip vattenmättad morän är permeabiliteten i 
det närmaste oberoende av vilket packningsarbete som påförts. [20] 
 
Då moränen har fyllts i vatten och sedan konsoliderat under sin 
egentyngd kan därför permeabiliteten vara så låg som enligt laboratorie-
proverna. Det faktum att stora delar av fångdammen fick rivas med 
tjälkrok (särskilt grävmaskinsredskap för svårschaktade material) när den 
skulle schaktas bort visar att materialet hade konsoliderat ordentligt, 
vilket talar för en låg permeabilitet. 
 
Inför fångdammens uppförande genomfördes en ekolodning i området. 
Från denna erhålls att fångdammens grundläggningsnivå på magasinets 
botten var ca +14 meter över havet. Krönnivån inmättes till +21,5 m ö h. 
Inga inmätningar har gjorts som visar fångdammens släntlutningar. En 
uppskattning av dessa har därför gjorts utifrån fyllda volymer.  
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Slänternas lutning har för beräkningarna fastställts till 1V:1,6H över nivån 
+16,5 m ö h och 1V:3H under nivån + 16,5 m ö h, både på uppströms- och 
nedströmssidan. Krönets bredd är 4,0 m. 
Uppströms vattenyta varierade under tiden som fångdammen var i drift 
men som medeltal var nivån ca +19,4 m ö h, vilket har använts i 
beräkningarna. Nedströms vattenyta hölls genom länspumpning konstant 
på nivån +16,0 m ö h. 
 
Figur 4.8 visar en skiss av modellen som används i beräkningarna. I 
modellen har erosionsskydd på slänterna inte beaktats då dessa bedömts 
ha marginell inverkan på de aktuella beräkningarna. 
 

 
Figur 4.8: Skiss av fångdammsmodellen för genomströmnings-

beräkningarna. Uppströmsslänt åt vänster. 
 

4.5.2 Seep/W 

4.5.2.1 Beskrivning av programmet 
Seep/W version 5 är ett dataprogram som använder finita element-
metoden för att analysera vattenströmning och portryck i jord- och 
bergmaterial. Med programmet kan både stationärt (tidsoberoende) och 
transient (tidsberoende) grundvattenflöde modelleras. Beräkningar sker i 
två dimensioner. [21]  
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Det aktuella problemet ritas upp med en enkel CAD-funktion där 
användaren själv bygger upp zoner med (finita) element.  De material som 
ska ingå i modellen definieras genom att kurvor för permeabilitet och 
vattenmättnad anges som funktion av tryck. Detta för att programmet ska 
kunna hantera grundvattenflöde även i den icke vattenmättade zonen. 
Randvillkor för beräkningen anges, exempelvis en konstant vattenyta eller 
ett konstant flöde. Beräkning och visning av resultat görs sedan i särskilda 
moduler. [21] 

4.5.2.2 Beräkning 
Den aktuella beräkningsmodellen visas i figur 4.8. Modellen är uppbyggd 
av 2390 element där varje element motsvarar ca 0,5 x 0,5 m i verkligheten. 
Randvillkoren för beräkningen är en fri vattenyta med nivån +19,4 m ö h 
på dammens uppströmssida (magasinet) och en fri vattenyta med nivån 
+16,0 m ö h på dammens nedströmssida.  
 
Längs dammens nedströmsslänt har även så kallade potentiella källsprång 
definierats för att se om grundvattnet mynnar i slänten ovanför nedströms 
vattenyta. Vidare har modellen angivits vara oändlig i positiv x-led (åt 
höger). Mitt i dammen har en flödessektion lagts in (blå linje med pil i 
figur 4.9) för att beräkna vilket läckage som sker genom dammkroppen. 
 

 
Figur 4.9: Beräkningsmodell i Seep/W. Uppströmsslänt åt vänster. 
 

Beräkningen avser stationärt tillstånd i två dimensioner. Funktionen 
iterativ ekvationslösare har använts med ett tolererat error på 0,01, vilket i 
princip innebär att den numeriska lösningen kan avvika en procent från 
den exakta lösningen. Förenklat innebär det att det totala utflödet i en del 
av modellen kan avvika en procent från det totala inflödet i samma del. 
För detaljer hänvisas till manualen för Seep/W [21]. Tolv iterationer 
krävdes för att utföra beräkningen. 
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4.5.2.3 Resultat 
Resultatet från beräkningen presenteras i figur 4.10 och figur 4.11. 
Beräkningen visar att grundvattenytan faller jämt genom dammkroppen. 
Vid nivån +16,5 m ö h sker källsprång i nedströmsslänten (vilket i det 
verkliga fallet är under blockfyllningen).  
 

 
Figur 4.10: Resultat från beräkning i Seep/W. Pilar/streck indikerar 

strömningen. 
 

 
Figur 4.11: Resultat från beräkning i Seep/W. Blå färg indikerar låg 

strömningshastighet (1,5·10-8 m/s) och röd färg indi-
kerar hög strömningshastighet (2,8·10-7 m/s). 

 
Läckaget genom sektionen är 4,2·10-7 m3/s,m vilket för den 180 m långa 
fångdammen innebär ett totalt läckage på ca 4,5 liter per minut. I 
figurerna 4.10 och 4.11 ses att den huvudsakliga vattenströmningen sker 
genom det mest permeabla lagret på botten av magasinet och att i princip 
ingen strömning sker i det täta underliggande lagret. 
 
En förfining av modellens elementnät gjordes och den beräkningen visade 
på i princip samma resultat som för modellen beskriven i avsnitt 4.5.2.2. 
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4.5.3 Plaxis 

4.5.3.1 Beskrivning av programmet 
Plaxis version 8 är ett dataprogram för modellering av geotekniska 
problem. Programmet nyttjar finita elementmetoden och kan bland annat 
beräkna spänningar och deformationer i konstruktioner av jord och berg.  
Programmet har även en modul för att modellera vattenströmning och 
portryck i jord- och bergmaterial. Grundversionen av programmet kan 
endast hantera stationär strömning men en tilläggsmodul finns för 
transienta beräkningar. Beräkningar sker i två dimensioner. [22]  
 
Beräkningsmodellen byggs upp av noder, linjer och kluster, där ett kluster 
utgör en i modellen avgränsad zon. Dessa ritas först med en CAD-
liknande funktion. Därefter definieras de olika material som ska ingå och 
varje kluster tilldelas ett material. För deformationsberäkningar anges 
sedan randvillkor som exempelvis fasta punkter. [22] 
 
När detta är klart skall ett nät med finita element skapas. Plaxis har en 
funktion för att automatiskt göra detta. Efter att ett första nät är genererat 
kan man välja att förfina nätet i ett visst kluster, runt en viss nod eller i 
hela modellen. Man kan välja mellan 6-nodiga eller 15-nodiga element i 
nätet. I varje element definieras 3 respektive 12 ”Spänningspunkter" i vilka 
resultat, exempelvis grundvattenströmning, beräknas. [22] 
 
Sista steget i modellutformningen utgörs av att definiera det initiala 
tillståndet i modellen, exempelvis grundvattenytans läge och olika laster. 
Här sker beräkningen av stationärt grundvattenflöde i en särskild modul. 
Detta är alltså en del av modelluppbyggandet för vidare beräkningar av 
spänningar och deformationer. För grundvattenberäkningen anges läget 
för den yttre vattenytan samt eventuella randvillkor exempelvis att ingen 
strömning tillåts genom en viss del av modellen. [22] 

4.5.3.2 Beräkning 
Den aktuella beräkningsmodellen visas i figur 4.12. Modellen är 
uppbyggd av 1051 15-nodiga element där varje element motsvarar ca 0,5 
m2 i verkligheten. Antal punkter där vattenströmningen beräknas är dock 
12612 st eftersom 12 sådana punkter definieras i varje element.  
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Randvillkoren för beräkningen är en fri vattenyta med nivån +19,4 m ö h 
på dammens uppströmssida (magasinet) och en fri vattenyta med nivån 
+16,0 m ö h på dammen nedströmssida samt att ingen vattenströmning 
tillåts genom modellens undre begränsningslinje. 
 
Beräkningen utfördes med en iterativ ekvationslösare och ett tolererat fel 
på 0,03, se programmets manual för detaljer [22]. För beräkningen krävdes 
215 iterationer.  
 

 
Figur 4.12: Beräkningsmodell i Plaxis. Uppströmsslänt åt vänster. 

 

4.5.3.3 Resultat 
Resultatet från beräkningen visas i figur 4.13 och figur 4.14. Enligt 
beräkningen faller grundvattenytan jämt genom dammkroppen ner till 
nivån +16,5 m ö h där ett källsprång sker i nedströmsslänten (vilket i det 
verkliga fallet är under blockfyllningen). 
 
Beräkningen visar att läckaget genom dammen är 4,2·10-7 m3/s,m. För hela 
fångdammen, som är 180 m lång, innebär detta ett totalt läckage på ca 4,5 
liter per minut. Det mesta av läckaget sker genom bottenskiktet med störst 
permeabilitet och nästan inget läckage går genom den tätare under-
grunden, se figurerna 4.13 och 4.14.  
 
Ytterligare beräkningar med förfinad uppbyggnad av det finita 
elementnätet gav i princip samma resultat. 
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Figur 4.13: Resultat från beräkning i Plaxis. Pilar/streck indikerar 

strömningen. 
 
 

 
Figur 4.14: Resultat från beräkning i Plaxis. Blå färg indikerar låg 

strömningshastighet (1,3·10-8 m/s) och röd färg 
indikerar hög strömningshastighet (2,8·10-7 m/s). 

 

4.6 Läckagemätningar 

4.6.1 Beskrivning av mätanordning och utförande 

Som en del av övervakningen av fångdammen i Vittjärv mättes dagligen 
läckaget genom fångdammen. För att kunna genomföra detta utnyttjades 
att pumpen för länshållning var fixerad i höjdled med vattenintaget på 
nivån +16.0 meter över havet. Genom att pumpen gick kontinuerligt 
pumpades hela tiden tillrinnande vatten bort så att nedströmsvattenytan 
hölls konstant på denna nivå. Om man bortser från eventuell avdunstning 
och nederbörd är den mängd vatten som pumpas lika med läckaget 
genom fångdammen. 
 
För att mäta läckaget anordnades ett provisoriskt mätöverfall med hjälp 
av en stor plastbalja, se figur 4.15, till vilken vattnet från fångdammen 
pumpades. Ett 90-gradigt V-format överfall (typ Thomson) sågades ut i 
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baljans ena kortsida och läckaget bestämdes sedan genom att avståndet 
från överfallets spets till vattenytans nivå i baljan sattes följande formel  

( ) 5.21,0822,0 ⋅⋅= HQ  [4] 

där Q är vattenföring i liter per minut och H är vattenståndet i mm över 
överfallets spets. Med det aktuella flödet blev turbulensen i baljan liten så 
att mätning kunde göras mot en lugn vattenyta. 
 

 
Figur 4.15: Provisoriskt mätöverfall. 

4.6.2 Resultat 

I samband med rondningen (tillsynen) av fångdammen mätte 
entreprenören det aktuella läckaget minst en gång per dag under hela 
perioden som ytan nedströms fångdammen var avsänkt. Figur 4.16 visar 
hur läckaget förändrades med tiden.  Runt den första oktober tycks 
läckaget ha stabiliserat sig och ett stationärt förhållande kan antas ha 
inställt sig med ett läckage om 265 liter per minut. 
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Figur 4.16: Läckage genom fångdammen. Lokala läckageökningar 

beror på nederbörd. 
 

4.7 Jämförelse mellan beräkningar och mätning 

En jämförelse mellan beräkningen med Seep/W och beräkningen med 
Plaxis visar att programmen levererar samma resultat både vad avser 
flödesbild och läckagets kvantitet. Båda programmen visar också att 
källsprång sker vid nivån +16,5 meter över havet i nedströmsslänten. Att 
resultaten från programmen är lika är positivt då detta indikerar att de 
beräknade resultaten med givna indata är korrekta. 
 
Bägge beräkningarna visar att huvuddelen av läckaget går genom det 
permeabla lagret på magasinets botten. Vidare visar beräkningarna att 
strömningshastigheten på dammen nedströmssida är större vid och ovan 
vattenytan än vid dammtån, vilket syns tydligast i resultatet från Seep/W, 
figur 4.10. Vattnet som motdämmer dammen på nedströmssidan bromsar 
alltså upp grundvattnets hastighet. 
 
De teoretiska beräkningarna gav att läckaget genom fångdammen skulle 
vara ca 4,5 liter per minut. Uppmätt läckage vid stationärt tillstånd var 
dock 265 liter per minut, ca 60 gånger så stort. Den huvudsakliga 
förklaringen till detta är troligen att den verkliga fångdammen inte var 
lika perfekt byggd som antaget i beräkningsmodellen.  
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I beräkningsmodellen är materialzonerna helt homogena utan några 
avvikelser. I en verklig konstruktion är detta aldrig fallet. Såväl fyllningen 
som undergrunden har inhomogeniteter och det är genom dessa delar 
med högre genomsläpplighet som huvuddelen av läckaget sker. Denna 
effekt är extra påtaglig för fångdammar eftersom fylls under vatten och 
det därför inte går att se om ett parti av dammkroppen blir sämre utfört. 
 
För det specifika fallet med fångdammen i Vittjärv är det dokumenterat 
att botten där dammen grundlades var rik på block som gör det svårare 
att erhålla en god tätning och läckagevägar uppstår lätt. Därtill fylldes 
materialet löst i vattnet utan packning vilket kan ha orsakat oönskad 
materialseparation.  
 
Vid den permanenta dammen schaktades endast erosionsskyddet av för 
att utföra anslutningar till fångdammen. Därmed uppstod en mer 
permeabel zon i huvuddammens uppströms stödfyllning och filter, som 
utgörs av ett sandigt grus, där ökat läckage kan ha skett. Då dessa zoner 
utgör en mycket liten del av fångdammens hela längd är detta tillskott av 
läckage dock relativt litet och kan inte ensamt förklara skillnaden mellan 
det beräknade och det uppmätta läckaget. 
 
Andra faktorer som åtminstone delvis kan förklara skillnaden mellan 
beräkningarna och mätningen är osäkerheten om huruvida permea-
bilitetsproverna kan anses vara representativa för materialet i fång-
dammen, enligt diskussionen i avsnitt 4.5.1 ovan.  
 
En kontrollberäkning med Seep/W visar att samma läckage som det 
uppmätta erhålls om permeabiliteten i beräkningen sätt till 3,5·10-5 m/s 
för moränen eller till 2,5·10-4 m/s för sandlagret på botten, övriga 
parametrar oförändrade. Om permeabiliteten för bägge lagren ökas 
samtidigt och förhållandevis lika mycket erhålls ett beräknat läckage lika 
stort som det uppmätta vid 63 gångers ökning, vilket innebär ca 1,3·10-5 
för moränen och ca 1,3·10-4 för sandlagret. 
 
För sandlagret skulle en sådan högre permeabilitet vara möjlig medan det 
för moränen ter sig osannolikt med tanke på materialets halt av 
finmaterial (>25 % enligt materialprover). Sådan hög permeabilitet åter-
finns endast hos grusiga moräner vilket det inte är fråga om här [18]. 
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Slutsatsen blir att en viss avvikelse i permeabiliteten från den verkliga 
finns i laboratorieresultaten men att den stora delen av skillnaden mellan 
beräknat och uppmätt läckage beror på anomalier i fångdammen. 
 
När skillnaden mellan beräknat och uppmätt läckage skiljer sig så mycket 
åt ligger det nära till hands att ifrågasätta om det är meningsfullt att utföra 
sådana beräkningar. Beräkningar av dessa slag görs dock vanligtvis för att 
få en uppskattning av exempelvis ett läckage eller en nivå för ett 
källsprång för sådana konstruktioner där mätning ej är möjlig. Det kan 
också röra sig om en konstruktion som ännu ej blivit byggd.  
 
I dessa fall, när alternativen är få, kan beräkningar med finita element-
metoden vara ett bra verktyg. Det är dock viktigt att man är medveten om 
osäkerheterna i beräkningarna. 
 
Slutligen bör det beaktas att det permeabla lagret på botten, där 
huvuddelen av läckaget skedde, hade en dränerande effekt på 
fångdammen. Om bottenlagret hade haft samma permeabilitet (eller lägre) 
som själva dammen skulle portrycken ha varit större och källsprånget 
skulle ha inträffat på en högre nivå. Detta hade försämrat dammens 
stabilitet och troligen medfört stora problem med ras i nedströmsslänten, 
möjligen med totalt haveri som följd.  
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5 FALLSTUDIE NÄS 

Här redogörs för uppförandet och hanteringen av en fångdamm vid Näs 
kraftstation år 2007. Redogörelsen omfattar dock inte hela fångdammens 
driftperiod och ej heller rivning av dammen. 
 
Innehållet i kapitlet baseras på Vattenfall AB Vattenkrafts dokumentation 
från projektet; bygghandlingar, protokoll och rapporter samt författarens 
egna iakttagelser. 
 

5.1 Presentation av Näs kraftstation 

Näs kraftstation ligger i Dalälven ca 20 km nedströms Avesta samhälle, se 
figur 5.1. Första utbyggnaden skedde under slutet av 1800-talet med 
idrifttagning 1898. Denna gamla kraftstation byggdes ut med totalt tretton 
aggregat men är nu tagen ur drift. Nuvarande kraftstation uppfördes 
1976-1980. Anläggningen ägs av Vattenfall AB Vattenkraft. 
 
Kraftstationen nyttjar fallhöjden mellan Rudusjön och Bysjön, ca 5 m. Med 
två rörturbinaggregat är stationens maximala drivvattenföring 460 m3/s. 
Installerad effekt är 20 MW och normal årsproduktion är 120 GWh.  
 
Ett litet genomströmningsmagasin med area ca 2 km2 däms (sett från 
uppströmshållet) från vänster upp av en fyllningsdamm, den gamla 
kraftstationen, en fyllningsdamm, utskovs- och intagsdamm för den nya 
kraftstationen och sedan ytterligare en fyllningsdamm.  
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Gamla kraftstationen ersätts i projektet som dämmande del med en ny 
damm, se avsnitt 5.2 nedan. Avbördningsanordningarna utgörs av tre 
ytutskov. 
 
Anläggningen har preliminärt klassificerats till riskklass II enligt 
flödeskommitténs riktlinjer samt till konsekvensklass 1B enligt RIDAS, 
vilket innebär att sannolikheten för förlust av människoliv eller för 
allvarlig personskada är icke försumbar vid ett eventuellt dammbrott. 
 

 
Figur 5.1: Kraftstationer längs Dalälven med Näs markerat. 

 

5.2 Kort om projektet 

Näs gamla kraftstation har bedömts vara i för dåligt skick för att uppfylla 
dagens krav på en dämmande konstruktion. Kraftstationen skall dock 
bevaras då den är av stort kulturhistoriskt värde. För att tillgodose detta 
byggs under 2007 en ny fyllningsdamm uppströms den gamla 
kraftstationen, se figur 5.2. 
 
För att kunna uppföra den nya fyllningsdammen i torrhet anläggs en 
fångdamm strax uppströms läget för den nya dammen och hela området 
ned till gamla kraftstationen torrläggs. När arbetena är klara schaktas den 
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övre delen av fångdammen bort. Vidare skapas en spegeldamm mellan 
den nya fyllningsdammen och den gamla kraftstationen. 
 
I entreprenaden ingår förutom fyllningsdammen utförandet av ett nytt 
färskvattenintag till en fiskodling, tåbanksförstärkning och reparation av 
tätkärnan vid anslutningarna mot betongdammen vid nya kraftstationen. 
Figur 5.2 visar en plan med ingående delar. Beställare för projektet är 
Vattenfall AB Vattenkraft, entreprenör är Skanska Sverige AB och 
beställarens projektör är Vattenfall Power Consultant AB. 
 

 
Figur 5.2: Dammsäkerhetshöjande åtgärder vid Näs kraftstation.  

 

5.3 Fångdammen 

5.3.1 Uppförande etapp 1 

Då gällande miljödom föreskrev att inga grumlingsalstrande arbeten fick 
utföras under vinterperioden (15 oktober – 15 april) påbörjades fyllnings-
arbetet för fångdammen den 16 april 2007.  Inledningsvis fylldes en bank 
av sprängsten i dimension 0-500 mm från botten och upp till ett par 
decimeter ovanför magasinets nivå, +67,0 meter över havet. Fyllningen 
utfördes med grävmaskiner, en från vardera sidan. Anledningen till att 
den inte fylldes högre var att maskinerna då inte skulle nå att fylla tätande 
material på bankens uppströmssida. 
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För att erhålla en god grundläggning tryckte grävmaskinisterna fast det 
understa materialet mot botten så att förekommande lösa sediment 
trängdes undan. Efter drygt en veckas arbete (24/5) fylldes 
sprängstensbanken ihop på mitten. Släntlutningen 1V:1,5H eftersträvades 
på såväl uppströms- som nedströmssidan men uppströmsslänten visade 
sig sedan ha blivit flackare än avsett. Figur 5.3 visar en bild från arbetet. 
Fler bilder på fångdammsarbetena finns i bilaga 4. 
 

 
Figur 5.3: Fyllning av sprängsten 0-500 mm. 

 
Arbetet fortsatte sedan med fyllning av filter på bankens uppströmssida. 
Inledningsvis användes bergkross 0-18 mm men då stora delar av detta 
material eroderade bort på grund av älvens strömning övergick man till 
bergkross 0-32 mm, vilket gick bättre. När filtret var på plats vidtog 
fyllning med morän. I samband med fyllningen rensades även botten där 
moränen skulle ansluta från sediment och större stenar. Utanpå moränen 
utfördes en ny filterzon av berg 0-150 mm. Det bör här noteras att förutom 
det lilla problemet med erodering av filter så gick fyllningsarbetet mycket 
bra, delvis tack vare ovanligt låga flöden i älven. 
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5.3.2 Avsänkning 

Efter att det första lagret med filter kommit på plats inleddes 
avsänkningen försiktigt för att skapa en sugande effekt genom 
sprängstensbanken med syfte att hålla kvar den morän som fylldes. När 
sedan tätskiktet och det andra lagret filter stod klara ökades 
avsänkningstakten. 
 
Avsänkningen genomfördes från magasinets nivå (+67 m ö h) till 
intagskanalens botten (ca +62 m ö h) på knappt två veckor. Från början 
kunde vattnet tappas ut genom två öppningar i den gamla maskin-
stationen men sedan fick man övergå till pumpar eftersom botten låg lägre 
än öppningarna.  

5.3.3 Uppförande etapp 2 

När avsänkningen var genomförd upptäcktes ett mindre antal relativt 
stora läckage på fångdammens nedströmssida. En arbetsdag ägnades då 
till att försöka täta dessa genom att fylla mer morän på uppströmssidan. 
Dock skedde denna fyllning utanpå filterzonen och gav ej något märkbart 
resultat. Eftersom vattnet i läckagen var klart och omfattningen inte 
verkade vara tilltagande beslutade man att gå vidare utan ytterligare 
tätning. 
 
Ett erosionsskydd av block i dimension 0,5-1 m lades på fångdammens 
uppströmssida. Sedan började man om med att fylla sprängsten 0-500 mm 
upp till nivån +68.5 m ö h som var den nivå fångdammen skulle byggas 
till. Även filterzonerna, tätzonen och erosionsskyddet fylldes upp till 
denna nivå. Fångdammen stod helt klar den 5 juni. Figur 5.4 visar en bild 
av den färdigställda fångdammen. 
 
Totalt åtgick det till fångdammen, som var ca 140 m lång och ca 7 m hög, 
21900 ton sprängsten, 6400 ton filter, 5900 ton morän och 1900 ton block 
till erosionsskyddet. Sammanlagt var detta omkring 20 % mer än vad 
entreprenören ursprungligen räknat med. 
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Figur 5.4: Färdig fångdamm sedd från nedströmssidan. 

5.3.4 Kompletterande åtgärder 

För uppsamling av läckagevatten grävdes ett dike längs fångdammens 
nedströms släntfot. I varje ände av diket uppfördes en pumpbrunn. 
Genom täta stålrör pumpades sedan läckagevattnet över fångdammen och 
ut i magasinet via två plastkärl med överfall i vilka läckagemängden 
mättes dagligen. Figur 5.5 visar en bild på det ena mätöverfallet. 
 
I den ena pumpbrunnen installerades en nivåvippa kopplad till 
kraftstationen och vidare till Vattenfalls driftcentral. Om pumparna av 
någon anledning skulle stanna och vattennivån i pumpbrunnarna skulle 
stiga aktiverades ett larm. Överenskommen rutin var sedan att drift-
centralen skulle meddela vakthavande driftpersonal som i sin tur skulle 
kontakta entreprenören alternativt själva åka till platsen. Invid 
fångdammen fanns ett dieselelverk utplacerat som back-up till vilket 
pumparna kunde anslutas. 
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Figur 5.5: Mätöverfall för kontroll av läckage genom fångdammen. 

5.3.5 Fångdammens drift 

Under byggtiden utfördes daglig tillsyn av fångdammen enligt en för 
ändamålet upprättad checklista där det ingick att okulärt besikta 
dammen, att kontrollera om grumling förekom i läckagevattnet samt att 
mäta läckagemängden i överfallen.  
 
Under perioden som omfattas i detta arbete, vilket är till och med augusti 
månad 2007, skedde inga tillbud rörande fångdammen. Vattnet i läckagen 
var hela tiden mycket klart och den uppmätta läckagemängden låg runt 
2,4 m3/min. Rivning av fångdammen planeras i skrivande stund till första 
halvan av oktober 2007.  
 

5.4 Organisation och ansvar 

Under projektets uppstart, innan förfrågningsunderlaget skickades ut, 
genomförde Vattenfall internt en riskanalys där fångdammen 
identifierades som ett betydande riskmoment. Man kom därför fram till 
att specificerade krav borde ställas i förfrågningsunderlaget avseende 
säkerhet och principer för uppförande. En bidragande orsak till detta var 
att ett fångdammsras tidigare inträffat i Näs 1977 i samband med 
byggandet av den nuvarande kraftstationen.  
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I förfrågningsunderlaget valde Vattenfall att lägga konstruktionsansvaret 
på entreprenören som då avsågs att på egen hand ansvara för 
fångdammen. Dock specificerades att entreprenören skulle redovisa ett 
förslag till utförande för granskning av beställaren innan fångdamms-
arbetet inleddes. Nedan följer ett utdrag ur förfrågningsunderlaget: 
 

Förslag till generellt utformande av fångdamm framgår av ritning 
89216. Entreprenören bekostar, konstruerar och utformar erforderliga 
fångdammar och grumlingsskydd i detalj. Fångdammars utförande 
inklusive grundläggning och anslutande tillfälliga vägar är helt 
entreprenörens ansvar såväl ur teknisk som ekonomisk synvinkel. 
Entreprenören redovisar förslag till erforderliga fångdammar. 
Byggandet av fångdammar får ej påbörjas förrän beställaren har 
granskat och godkänt detta förslag. 

Fångdammen behandlades översiktligt i samband med upprättandet av 
kontrakt med entreprenören. Vid ett startmöte uttryckte entreprenören att 
det rådde viss osäkerhet om grundläggningsförhållandena varpå 
projektören ordnade fram uppgifter från markundersökningar samt att 
man utförde en dykarbesiktning av botten i fångdammsläget. 
  
I början av mars 2007 presenterade entreprenören ett förslag på 
utformning av fångdammen, se bilaga 5, där även en planritning som 
visar fångdammens läge finns infogad. Förslaget var i sin helhet till 
belåtenhet för beställaren. Dock föreslog man en komplettering med 
tåbank på nedströmssidan vilken inte blev utförd då entreprenören efter 
avsänk-ningen bedömde konstruktionen som stabil även utan tåbanksför-
stärkning. 
 
Innan fångdammen började byggas hölls ett seminarium med deltagare 
från beställaren, entreprenören och projektören. Vid detta gick man mer i 
detalj igenom vilka risker som fanns med fångdammen under olika 
skeden. Problem med läckage genom själva dammen bedömdes som en 
avgörande punkt varför fyllningsarbetet skulle utföras med omsorg. 
Vidare noterades avsänkningen som ett kritiskt moment. Denna fick inte 
utföras för snabbt eftersom det skulle kunna medföra stabilitetsproblem 
på grund av höga portryck i nedströmsslänten. 
 
Vid riskseminariet diskuterades även beredskap och övervakning. Man 
kom fram till att läckagemängden genom fångdammen borde mätas för 
att enklare upptäcka förändringar samt att fångdammen i övrigt skulle 
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ägnas en daglig tillsyn. Ett larm för varning om magasinets nivå skulle 
stiga över dämningsgränsen övervägdes men man kom fram till att de 
redundanta system som fanns för utskovsluckorna, vilka skulle undvika 
detta problem, samt att driftcentralen övervakade nivån och kunde larma 
via telefon utgjorde tillräcklig säkerhet med hänsyn till att fångdammens 
krön skulle vara 1,5 meter högre än magasinets normala nivå. 
 
I samband med att fångdammen färdigställdes upprättade entreprenören 
ett program och instruktioner för daglig tillsyn av fångdammen. Enligt 
detta skulle fångdammen avsynas dagligen och protokollföras i en 
journal. Vid denna tillsyn besiktades fångdammen okulärt med avseende 
på förändringar samt att läckaget mättes i två mätöverfall. Den 
protokollförda dagliga tillsynen påbörjades 070613. 
 
Som ytterligare säkerhet, både gällande fångdammen i sig och de pumpar 
som nyttjades för länshållning av läckagevatten, valde entreprenören att 
med hjälp av kraftstationens driftentreprenör (Vattenfall Service Nord) 
installera ett larm kopplat till Vattenfalls driftcentral. Denna installation 
medgav att fel kunde upptäckas och åtgärder vidtas även under tider då 
arbetsplatsen var obemannad. Inga sådana problem uppstod dock under 
den period som detta arbete omfattar. 
 
Entreprenörens odelade ansvar har före och under entreprenaden inte 
varit föremål för några direkta diskussioner och för beställaren har heller 
inga merkostnader för fångdammen tillkommit. Dock har man från 
entreprenörens sida menat att den ritning som beskrev generell 
utformning (omnämnd i utdraget från förfrågningsunderlaget), se bilaga 
5, angav till vilken nivå som fångdammen skulle byggas och att 
beställaren måste anses vara ansvarig för denna nivå. Eftersom inga 
problem med detta förelegat har frågan inte utvecklats i projektet men det 
är oklart vad som blivit gällande ifall magasinets nivå av någon anledning 
stigit så att vatten strömmat över fångdammens krön.  
 
Fångdammen i Näs har under projektets gång behandlats ordentligt och 
man har ofta följt upp arbetet vid byggmöten och andra sammankomster. 
Dammens utformning blev tilltagen med marginal och inga problem har 
förekommit. Som ett litet minus kan det noteras att den dagliga tillsynen 
borde ha kommit igång något tidigare eftersom arbetet nedströms 
fångdammen vid tillsynens början redan pågått några veckor. 
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6 SLUTSATSER 

Arbetets sista kapitel i vilket fallstudierna utvärderas, diskuteras och jämförs med 
den teori som presenterades i kapitel 3. Sist lämnas rekommendationer på vad som 
bör beaktas inför framtida fångdammsbyggen. 
 

6.1 Utvärdering av fallstudierna  

Projekten i Vittjärv och Näs skiljer sig åt på flera sätt. När det gäller 
fångdammarna finns det dock en vital skillnad som är viktigare att beakta 
än något annat, nämligen vilka konsekvenser ett fångdammsbrott skulle 
ha inneburit.  
 
I Näs torrlade fångdammen ett arbetsområde som i nedströmsänden 
begränsades av den gamla maskinstationen. Ett fångdammsbrott där 
skulle ha medfört att arbetsområdet lagts under vatten men den gamla 
stationen skulle ha stoppat upp vattnet, det vill säga ”återinträtt” som 
dämmande del för magasinet.  
 
I Vittjärv ersatte fångdammen en del av den ordinarie dammen som 
schaktats bort för anläggandet av högflödesutskovet. Ett fångdammsbrott 
i Vittjärv skulle därför ha inneburit ett fullskaligt dammbrott där en stor 
del av den i magasinet uppdämda vattenvolymen svämmat ut med 
konsekvenser av en oerhörd omfattning som följd. Stor förstörelse 
nedströms kraftverket skulle vara ett faktum och förlust av människoliv 
kan inte uteslutas. 
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Om ett fångdammsras skulle ha inträffat i Vittjärv är det dessutom mycket 
oklart vilken ansvars- och ersättningsskyldighet som skulle vara möjlig att 
överföra på entreprenören även om det skulle stå klart att entreprenören 
orsakat haveriet. 
 
Dammägaren är alltid ansvarig för skador gentemot tredje man. Om 
entreprenören hade varit vållande kan man dock avkräva denna 
ersättning men det är troligt att denna jämkas med hänsyn till dennes 
försäkringar och försäkringsmöjligheter, vilket i klartext innebär att endast 
en bråkdel av skadeståndskostnaderna skulle kunna hämtas igen hos 
entreprenören. När det gäller skador på den egna anläggningen begränsas 
entreprenörens ersättningsskyldighet till 15 % av entreprenadsumman. 
 
När man lite mer i detalj studerar hur de två fångdammarna hanterats är 
det ganska tydligt att projektet i Näs varit omgärdat av betydligt färre 
problem än projektet i Vittjärv. Detta förklaras främst av att entreprenören 
i Näs hade en större erfarenhet av (fång)dammbyggande samt att 
Vattenfall tagit lärdom av händelserna i Vittjärv och därigenom bättre 
kunde arbeta förebyggande i Näs. 
 
 I båda projekten valde man att överlåta konstruktionen (utformning och 
dimensionering) av fångdammen på entreprenören. Då beställarens 
konstruktör i fallet Näs var mer ingående inblandad under 
entreprenadens uppstart (deltog exempelvis på många möten) jämfört 
med i Vittjärv kunde konstruktörens kompetens inom dammbyggnad 
nyttjas till att verifiera entreprenörens kunskap samt lämna förslag till 
denne. Hade man agerat på samma sätt i Vittjärv skulle entreprenörens 
första förslag till utformning av fångdammen, en homogen moränvall 
med släntlutning 1V:1.5H troligen ej passerat okommenterad eftersom 
detta för en insatt dammtekniker är en uppenbart instabil konstruktion, 
vilket också visade sig vid avsänkningen. 
 
De övriga problem som uppstod under Vittjärvprojektet behöver inte 
analyseras vidare. Det fanns flera orsaker till det som inträffat men 
övergripande var skälet till problemen oklara förutsättningar vilket 
medförde att det verkliga ansvaret för fångdammen blev delat mellan 
beställare och entreprenör. Även i Näs hade det kunnat bli fråga om ett 
sådant delat ansvar ifall magasinet skulle ha stigit över den nivå (+68.5) 
som Vattenfall i förfrågningsunderlaget föreslagit för fångdammen. 
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När det gäller övervakningen av fångdammarna måste den ansträngning 
som gjorts i bägge fallen anses vara mycket god. Daglig okulär besiktning 
i kombination med mätning av läckage samt larm för stigande nivå 
nedströms fångdammen var gällande såväl i Vittjärv som i Näs. Förutsatt 
att en fångdamm dimensionerats med erforderlig säkerhetsmarginal bör 
en sådan övervakning vara fullt tillräcklig för att upptäcka eventuella 
försämringar. 
 
Enligt arbetsmiljöverkets föreskrift om byggnads- och anläggningsarbete 
skall tillsyn av en fångdamm utföras av en kompetent person. Vad som i 
detalj avses med en kompetent person är svårt att säga men klart är att de 
som vid projekten i Vittjärv och Näs utfört tillsynen inte innehaft samma 
kompetens och erfarenhet som exempelvis Vattenfalls egen personal som 
normalt utför tillsynen av dammarna. Detta skall dock inte tolkas som att 
kompetensen varit otillräcklig men en god idé skulle ha varit att Vattenfall 
på ett konkret sätt överfört kunskap till entreprenören genom att instruera 
denne i hur tillsynen av en damm bör utföras. 
 

6.2 Rekommendationer 

Om en fångdamm ska ersätta en del av en befintlig damm och så att säga 
utgöra dämmande del för magasinet bör dammägaren stå för utform-
ningen och dimensioneringen av dammen eftersom: 
 

- Dammägaren har ett strikt ansvar för konsekvenserna vid 
ett dammbrott och att ersättningsmöjligheterna från 
entreprenören troligen är försumbara om ett sådant skulle 
inträffa. 

 
- Dammägaren och dess konstruktör genom sitt dagliga 

arbete med dammsäkerhetsfrågor torde inneha en större 
kompetens än entreprenören när det gäller dimensionering 
av dammar. 

 
- Fångdammen i detta fall i princip bör dimensioneras efter 

samma kriterier som gäller för permanenta dammar med 
aktuell risk- och konsekvensklassning, vilket inte skulle 
ligga i en entreprenörs intresse som främst vill optimera 
kostnaden för fångdammen. 
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Om situationen är sådan att man väljer att överlåta utformning och 
dimensionering på entreprenören (kan vara lämpligt i sådana fall då 
fångdammen inte ersätter en ordinarie damm), med avsikten att denne 
ensam skall ansvara för fångdammen bör följande noga beaktas: 
 

- Beställaren bör försäkra sig om att entreprenören inne-
har erforderlig kompetens för arbetet. Entreprenören 
kan vid behov anlita en konsult. 

 
- Beställaren bör som en del i förfrågningsunderlaget 

begära att entreprenören i detalj redogör för hur man 
avser att konstruera fångdammen så att detta kan 
granskas och kommenteras innan man skrivit kontrakt. 

 
- Beställaren bör anlita en kompetent person för att utföra 

granskningen av entreprenörens förslag till utformning. 
Eventuell personal med ansvar för beställarens damm-
säkerhetsarbete bör medverka i granskningen. 

 
- Beställaren bör noggrant utreda och presentera förut-

sättningarna för fångdammen eftersom entreprenören, 
om de verkliga förutsättningarna avviker från de 
presenterade, med rätt kan kräva ökad ersättning samt 
överlåta del av ansvaret för fångdammen (avseende 
konsekvenserna vid ett haveri) till beställaren. 

 
- Beställaren bör tydligt ange eventuella krav i för-

frågningsunderlaget, exempelvis exakt placering av 
fångdammen. Om sådana utelämnas eller är otydliga 
blir samma situation som i punkten ovan gällande. 

 
- Beställaren bör tydligt ange vem som ska stå för 

elförbrukningen eftersom pumpning av läckagevatten 
kan medföra en betydande energikostnad. Om det inte 
finns uppenbara fördelar för beställaren att tillhanda-
hålla el är det tillrådligt att låta entreprenören ordna sin 
elförsörjning eftersom detta kan sporra denne att bygga 
en tät fångdamm. 
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- Vid granskning av förfrågningsunderlag, innan detta 
skickas ut till presumtiva entreprenörer, bör texten 
rörande fångdammen ägnas särskild uppmärksamhet. 
Det bör till exempel noga kontrolleras att eventuella 
krav på fångdammen enligt miljödom finns medtagna. 

 
Både om beställaren själv står för konstruktionen eller överlåter denna till 
entreprenören är det tillrådligt att i förfrågningsunderlaget ange vilken 
övervakning av fångdammen som entreprenören skall utföra. Erfaren-
heten från studerade projekt indikerar att daglig okulär besiktning, 
mätning av läckage samt nivålarm utgör ett ”heltäckande paket”. Dock 
måste det poängteras att det inte inträffade något skarpt läge under 
projekten (övervakningen var inte igång under första avsänkningsförsöket 
i Vittjärv). Bedömningen är ändå att ovan föreslagna metoder för 
övervakning skulle ha säkrat upptäckt av eventuella problem. 
 
Slutligen är det lämpligt att dammägaren så långt det är möjligt delar med 
sig av sin kunskap och sina erfarenheter till entreprenören för att på så sätt 
hjälpa denne att göra ett bra arbete. 
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Bilaga 1:  Fotografier av fångdammen vid Vittjärv kraftstation 
 

 

 
Figur 1: Schakt för reparation av vänster anslutning. 

 
 

 
Figur 2: Reparation av vänster anslutning (fyllning av morän). 
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Figur 3: Förstärkning av höger anslutning. 

 
 

 
Figur 4: Fyllning av erosionsskydd på fångdammens 

uppströmssida.. 
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Figur 5: Ras i fångdammens nedströmsslänt efter avsänkning. 

 
 

 
Figur 6: Utläggning av block som förstärkning längs vattenlinjen 

där dammens nedströmsslänt blev flackare. 
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Figur 7: Erosionsskador till följd av den vattning som av misstag 

utfördes på fångdammen. 
 

 
Figur 8: Vy över området nedströms fångdammen med ordinarie 

damm nerschaktad. 
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Bilaga 2:  Skisser och ritningar på fångdammen vid Vittjärv kraftstation 
 
 
 

 
 

 
 

Figur 1: Entreprenörens förslag till utformning av fångdammen – 
placering i plan. 
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Figur 2: Entreprenörens förslag till utformning av fångdammen – 
tvärsektion. 
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Figur 3: Fångdammens utförda placering i plan med inmätta 
krönhöjder. 
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Bilaga 3:  Materialprover för genomströmningsberäkningar 

Morän (sida 1-7): 

 
 



 
BILAGA 3 
 

2 

 
 



 
BILAGA 3 

 

3 

 



 
BILAGA 3 
 

4 

 
 
 
 
 
 
 



 
BILAGA 3 

 

5 

 



 
BILAGA 3 
 

6 

 
 



 
BILAGA 3 

 

7 

 



 
BILAGA 3 
 

8 

Bottenlager (sida 8-11): 
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Undergrund, uppgifter från Vattenfalls dammarkiv (sida 12): 

 

= 2,64·10-8 m/s 
= 5,28·10-8 m/s 

= 2,03·10-7 m/s 
= 4,72·10-9 m/s 
= 4,17·10-8 m/s 

= 4,44·10-8 m/s 

 

= 3,61·10-8 m/s 

= 4,44·10-8 m/s 

= 1,94·10-8 m/s 

= 1,39·10-7 m/s 

= 1,39·10-7 m/s 

 

    - 
= 4,31·10-8 m/s 
= 6,67·10-8 m/s 
= 6,67·10-9 m/s 
= 4,32·10-7 m/s 
= 2,61·10-7 m/s 
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Bilaga 4:  Fotografier av fångdammen vid Näs kraftstation 
 

 

 
Figur 1: Fyllning av sprängsten 0-500 mm. 

 
 

 
Figur 2: Sprängstensbanken fylls ihop. 
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Figur 3: Fyllning av morän. 

 
 

 
Figur 4: Fyllning av erosionsskydd. 
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Figur 5: Fyllning av filter. 

 
 

 
Figur 6: Fyllning av erosionsskydd. 
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Figur 7: Dikesschakt i samband med avsänkning. 
 

 
Figur 8: Största enskilda läckaget genom fångdammen. Till 

höger syns en hjälm som referens. 
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Bilaga 5:  Skisser och ritningar på fångdammen vid Näs kraftstation 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 1: Entreprenörens förslag (arbetsberedning) till utförande av 
fångdamm. 
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Figur 2: Entreprenörens förslag till utformning av fångdammen – 
tvärsektion. 
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Figur 3: Entreprenörens förslag till utformning av fångdammen – 
uppsamling av läckagevatten. 
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Figur 4: Fångdammens placering i plan. Fångdammen ses längst till 
vänster och intill denna den nya fyllningsdammen. 
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Figur 5: Ritning visande generell utformning av fångdammen 
(bilades förfrågningsunderlaget). 
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Bilaga 6:  Ordlista 
 
Här presenteras förklaringar över ett antal av de fackord som förekommer 
i rapporten. 
 
 

Anomalier Avvikelser från det normala 
Avbördning Avledning av vatten 
Avsänkning Sänkning av vattenytan 
Bygghandling Ritning och text som beskriver hur  
 något ska byggas 
Byggherre Ägaren till det som byggs 
Dumper Arbetsfordon för transport av  
 fyllningsmaterial 
Dämningsgräns (DG) Högsta tillåtna nivå på vattenytan  
 i ett vattenkraftmagasin 
Erosionsskydd Förstärkning av en damms  
 yttersida för att denna skall motstå  
 erosion från exempelvis vågor 
Fallhöjd Skillnaden mellan vattenytornas  
 nivåer uppströms respektive  
 nedströms en kraftstation 
Fyllningsdamm Damm som är byggd av jord- och  
 bergmaterial 
GE Generalentreprenör 
Inhomogeniteter Avvikelser, delar med avvikande  
 egenskaper 
Intag Del av kraftstation där vattnet rinner  
 in till maskinstationen 
Klass I-damm Damm för vilken det föreligger en  
 hög sannolikhet för förlust av många  
 människoliv vid ett eventuellt  
 dammbrott 
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Källsprång När grundvattnet rinner ut ovan  
 markytan 
Magasin Vattensamling uppströms en  
 dammanläggning 
Projektering Utarbetning av bygghandling,  
 konstruktion och dimensionering 
RIDAS Kraftföretagens riktlinjer för  
 dammsäkerhet 
Riskklass I-flöde Flöde som statistiskt sätt återkommer  
 en gång på tiotusen år 
Thomsonöverfall V-format överfall med vinkel 90  
 grader för mätning av vattenflöde 
Tilläggsarbete Arbete som ej ingår i 
 entreprenadkontrakt 
Tåbank Bank av fyllningsmaterial för  
 förstärkning av en dammslänt 
Tätkärna Tätande del i en fyllningsdamm 
Utskov Anordning för avbördning av vatten 
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