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Förord 
Detta examensarbete på 7,5 högskolepoäng görs som avslutning på utbildningen 

Samhällsbyggnad vid Luleå tekniska universitet. Arbetet har gjorts som ett projekt på 

Ramböll i Boden på uppdrag av Boliden Garpenberg. 

 

Jag vill tacka Ramböll med min handledare Mårten Jakobsson i spetsen för en väldigt god 

handledning och möjligheten att både få utföra detta uppdrag och samtidigt få en inblick i 

arbetet med dammsäkerhet. Vidare vill jag tacka Linnea Örtenvik, landskapsarkitekt på 

Ramböll i Luleå för den stora hjälpen med fotomontaget i insatsbeskrivningen och 

inspirationen till arbetets layout. Min förhoppning är att denna insatsbeskrivning ska kunna 

vara en del av Boliden Garpenbergs dammsäkerhetsarbete i framtiden.  

 

Luleå augusti 2012 

Pär Fleuron 

  



 

ii  

 

Sammanfattning 
Sverige har uppskattningsvis 10000 dammar varav 1000 av dessa används inom vattenkraften. 

För att en damm ska kategoriseras som hög krävs det att den är 15 m eller högre, vilket 

innebär att det ungefär finns 200 dammar i landet som är 15 m eller högre. Enbart några få 

dammar i Sverige är över 100 m höga. När det gäller fyllningsdammar finns det två olika 

typer av dammar och dessa är: 

 

1. Homogena fyllningsdammar och 2.  Zonerade fyllningsdammar. 

Den typ som används idag vid en nybyggnation av en fyllningsdamm är företrädesvis en 

zonerad fyllningsdamm. Zonindelade dammar är uppbyggda med en tätkärna följt av filter 

och stödfyllning. Det är när dessa material börjar spolas med läckagevattnet genom dammen 

som inre erosion uppstår. När läckage med inre erosion som följd uppstår gäller det att förste 

man på plats vid dammen snabbt vet på vilket sätt de ska åtgärda erosionen. Denna erosion 

måste då stoppas genom att området täcks med ett erosionsbeständigare material än 

underlaget som hindrar att erosionen fortskrider men samtidigt inte stoppar utflödet av 

läckagevatten. 

 

När kritiska situationer av denna typ uppstår är det viktigt att det är tydligt vad som ska göras 

och i vilken ordning det ska utföras för att människan ska fatta snabba och korrekta beslut, 

därför är det viktigt med anställda som är medvetna om riskerna som finns och på vilket sätt 

de ska agera vid kritiska situationer. För att kunna agera snabbt och korrekt i en riskfylld 

situation gäller det därför att öva ofta på tänkbara scenarion för att därmed få en trygghet för 

att kunna agera korrekt vid en potentiell olycka eller katastrof. Syftet med följande 

examensarbete är således att få en fördjupning i dammars uppbyggnad samt att ta fram en 

lättbegriplig insatsbeskrivning som på ett enkelt sätt klargör hur arbetsledare och 

maskinförare vid Bolidens dammar i Garpenberg ska agera vid sjunkhål och läckage med 

erosion.  
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1 Bakgrund 
När det uppstår läckage med erosion i fyllningsdammar måste processen snabbt stoppas för 

att förhindra att dammen eroderar till dammbrott. Vid ett sådant tillfälle gäller det att 

arbetsledare och maskinförare tydligt och snabbt vet hur de ska agera för att fylla igen 

sjunkhål och/eller stoppa erosionen på ett snabbt och effektivt sätt utan att vatten stängs inne i 

dammens stödfyllning med försämrad stabilitet som följd. Det är inte viktigt att i första hand 

lyckas täta läckaget utan snarare stoppa den eventuellt pågående erosionen. Med hänsyn till 

att det finns många olika orsaker till att dammar överströmmar eller eroderar är det viktigt att 

de anställda vid dammen kan ta snabba och korrekta beslut gällande vilken åtgärd som ska 

göras. Av denna bakomliggande anledning upplevde Boliden ett behov av att ta fram en 

lättförståelig insatsbeskrivning som ska finnas tillgänglig för de arbetsledare och maskinförare 

som arbetar vid Bolidens dammar i Garpenberg. Boliden har i sin tur anlitat Ramböll för att ta 

fram detta material och vid tiden för min praktik på Ramböll beslutades det att detta uppdrag 

var ett lämpligt projekt som examensarbete.    

1.1 Syfte 

Syftet med examensarbetet är att få en fördjupning i dammars uppbyggnad samt att ta fram en 

lättbegriplig insatsbeskrivning som på ett enkelt sätt klargör hur arbetsledare och 

maskinförare vid Bolidens dammar i Garpenberg ska agera vid sjunkhål och läckage med 

erosion.  

1.2 Frågeställning 

 

 Hur kan ett enkelt och lättbegripligt dokument utformas som samtidigt kan fungera väl 

och effektivt vid kritiska situationer? 

1.3 Metod 

I första hand kommer en fördjupning att ske genom en litteraturstudie för att erhålla kunskap 

om hur fyllningsdammar är uppbyggda och vilka specifika material som används för de 

berörda dammarna i Garpenberg. Liknande beskrivningar från andra dammar kommer att 

granskas för att få en inblick i hur dessa dammar kan se ut och vad som kan vara användbart 

från befintliga beskrivningar. Förslag på utformning kommer att diskuteras med en 

maskinentreprenör för att möjliggöra för en bra teknisk återkoppling till beskrivningen. 

Resultatet av examensarbetet kommer att presenteras i form av en rapport där 

insatsbeskrivningen kommer att finnas med som bilaga.   

1.4 Mål  

Genom fördjupad kunskap om dammkonstruktion och säkerheten kring dammar blir målet att 

presentera en användbar insatsbeskrivning för Boliden. Denna insatsbeskrivning skall finnas 

tillgänglig, kunna utläsas effektivt av alla berörda anställda och därmed också underlätta deras 

jobb vid läckage med erosion. 
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2 Fyllningsdammar 
Sverige har uppskattningsvis 10000 dammar varav 1000 av dessa används inom vattenkraften. 

För att en damm ska kategoriseras som hög krävs det att den är 15 m eller högre. Det finns 

ungefär 200 dammar i landet som är 15 m eller högre och enbart tre dammar når över 100 m. 

Vanligen är de höga dammarna stenfyllningsdammar medan de lägre, i sin tur, är 

betongdammar eller massivdammar (Cederström, 1998 refererad i Mencin, 2008). Det finns 

således olika sorters dammar som används för att dämma vatten som sedan kan användas till 

exempelvis elproduktion, konstbevattning och vattenförsörjning. Detta är också de vanligaste 

anledningarna till att dammar uppförs, men de kan även ha andra användningsområden såsom 

gruvdammar vars syfte är att lagra anrikningssand. Fyllningsdammar är den vanligast 

förekommande dammtypen och den består av packad jord och/eller stenfyllningsmaterial. 

Fyllningsdammar brukar delas in i två grupper beroende på deras material, jord eller 

stenfyllningsdammar (Fell et al, 2005 refererad i Andersson, 2011). 

2.1 Vilka typer av fyllningsdammar finns det?  

2.1.1 Homogena fyllningsdammar 

Den äldsta och enklaste typen av fyllningsdammar är de homogena fyllningsdammarna, dessa 

dammar är uppbyggda utan speciella zoner och av ett lågpermeabelt tätmaterial som lera eller 

lerhaltig sand. Lera anses dock vara ett olämpligt fyllnadsmaterial i homogena 

fyllningsdammar på grund av dess dåliga packningsegenskaper och låga skjuvhållfasthet, 

dessa problem uppstår när dammen blir för tät och höga porvattentryck byggs upp genom att 

porvattnet inte kan tränga igenom dammen. Homogena jorddammar har utvecklats med filter 

och dränerande material på slänterna specifikt för att öka stabiliteten i dammkroppen. Idag 

används denna metod oftast till lägre dammar som exempelvis invallningsdammar och då 

med ett erosionsskydd och dräneringsanordningar för att uppnå önskad stabilitet. En vanlig 

åtgärd för att motverka höga porvattentryck i dammen är genom att bygga in en så kallad 

”chimney drain” som är en zon av dränerande material på dammens nedströmssida 

(Rönnqvist, 2002). 

 

 
Figur 1. Homogen fyllningsdamm. (Rönnqvist, 2002). 

2.1.2 Zonindelade fyllningsdammar 

Allt eftersom behovet av högre dammar har ökat har också de zonerade fyllningsdammarna 

utvecklats. Vid dämmande av större volymer vatten krävs det att dammen har en högre inre 

stabilitet vilket också fordrar större mängder fyllningsmaterial. Genom att dela in dammen i 

olika zoner kan totalstabiliteten ökas. Den vanligaste uppbyggnaden av zonindelade 

fyllningsdammar är att dammens tätande zon består av ett lågpermeabelt material som 

begränsar vattenströmningen, för svenska dammar är de vanligaste materialen som används 
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till tätkärnan månggraderad morän eller finkornig jord av ler eller silt. Runt tätkärnan används 

naturligt jordmaterial i jordfyllningsdammar och sprängsten i stenfyllningsdammar. Mellan 

tätkärnan och stödfyllningen läggs vanligtvis olika filter som har till uppgift att förhindra 

transport av finmaterial genom dammkroppen som kan leda till inre erosion. 

 

Den vanligaste uppbyggnaden av zonindelade fyllningsdammar i Norden är med en vertikal 

tätkärna som är placerad centralt i dammkroppen och omgiven av filter och 

stödfyllningsfunktioner. Utformningen av tätkärnan görs med en bred botten som uppgår till 

1/3-1/2 av planerat vattendjup. En av riskerna med att utforma tätkärnan på detta sätt är att det 

finns en ökad risk för valvbildning när tätkärnan hänger upp sig på finmaterialet. 

Upphängningen kan på lång sikt leda till en försämring av den inre stabiliteten (Rönnqvist 

2002, refererad i Andersson 2011). 

 

 
Figur 2. Zonerad fyllningsdamm med vertikal tätkärna. (Rönnqvist, 2002). 

2.2 Uppbyggnad av zonidelade dammar 

2.2.1 Tätkärnans funktion 

Det material som används till tätkärnan i Sverige är främst månggraderad morän. 

Anledningen till detta är att materialet finns tillgängligt i stor mängd och har samtidigt väldigt 

goda packnings, tätnings och konsolideringsegenskaper. Vanligen används en bred tätkärna 

då de anses vara säkrare än smala tätkäror. Det är med hänsyn till sprickbildning och erosion i 

kärnan eller underliggande berg som en bred tätkärna är att föredra. Tätkärnan bedöms som 

bred om bredden är större än halva vattendjupet i dammen på en viss nivå. Om tätmaterialet 

har hög vattenkvot och permeabilitet väljer man en smalare tätkärna med hänsyn till 

packningssvårigheter och höga portryck (Vattenfall, 1998 refererad i Andersson 2011). 

2.2.2 Filtrets funktion 

Den primära uppgiften för filterzonerna är att skydda dammen mot erosion som kan uppstå i 

samband med sprickbildning i tätkärnan, filtrets uppgifter är då att förhindra att finmaterial 

från tätkärnan spolas bort. Filtret ser också till att inre läckage tätas och att dammkroppen 

”självläker”. Enligt Vattenfall (1988) gäller dessa principer för ett fungerande nedströmsfilter: 
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 Dränering: Filtret bör ha minst tio gånger större permeabilitet än det jordmaterial som 

skall skyddas. Kravet innebär att permeabiliteten för finfiltret skall vara minst 3*10
-6 

m/s om det ska dränera en vanlig morän. 

 Filtrering: Filtrets porer skall vara tillräckligt små för att förhindra materialtransport 

från basmaterialet genom filtret. Utgångsmaterialet för filtret måste därför innehålla 

en lagom mängd fina korn, men ändå vara stabilt mot erosion.  

 Separation: För att undvika stenanhopningar i samband med fyllningsarbetena måste 

den maximala stenstorleken i filterzonen av praktiska skäl vanligen begränsas genom 

sortering.  

 Materialet ska ha inre stabilitet. 

2.2.3 Stödfyllningens uppgift  

Huvuduppgiften för stödfyllningen är att överföra de laster som uppstår från vattnet och 

jorden ner i undergrunden. Den bör vara av dränerande material för att förhindra att höga 

porvattentryck byggs upp i fyllningen genom att släppa igenom läckvatten genom 

konstruktionen. Hållfastheten i dammkroppen är väldigt beroende av de egenskaper som 

stödfyllningen har, om materialet har en dålig kvalité får man en dammkropp som får sämre 

förmåga att ta upp och fördela laster. Det material som är lämpligast att använda i 

stödfyllningen är sprängsten och krossmaterial som har en hög friktionsvinkel  

(Mencin, 2007). 

2.2.4 Dammslänter och Dammkrön 

Det vanligaste erosionsskyddet på svenska fyllningsdammar är mekaniska erosionsskydd i 

dammslänterna av bergmaterial. När det dimensioneras hur högt dammkrönet måste vara tas 

det alltid hänsyn till att dammkrönet ska kunna motstå överströmning även vid de mest 

extrema belastningarna som kan upptstå, därför finns också ett fribord på minst tre meter för 

dammar som har en tätkärna av morän. Fribordet är en definition av dammkrönet och det 

högsta vattenståndet i dammen. Dammkrönet har även en tjälskyddande funktion (Vattenfall 

1988, referead i Mencin 2007).  

2.3 Läckage orsakat av inre erosion 

Zonerade fyllningsdammar har alltid en viss vattengenomströmning genom dammkroppen, 

tecken på inre erosion i dammen är när det genomströmmande vattnet börjar föra med sig 

material och blir grumligt. Detta betyder oftast att det inre materialet i dammen inte är 

tillräckligt stabilt och därför spolas med i läckvattnet. En av de vanligaste orsakerna till inre 

erosion är så kallad piping. Det innebär att läckage uppkommer på nedströmssidan i dammen. 

Detta fenomen kan ofta uppkomma som ett sekundärt förlopp efter att hydraulisk 

uppspräckning eller suffosion har uppkommit i dammkroppen. En annan orsak till att piping 

uppstår är att filtermaterialet är för grovt. Material som sand och silt är på grund av sina 

egenskaper känsliga vid pipingförlopp, dessa material har inga leraktiga egenskaper och 

spolas därför med i erosionsförloppet.  

 

Hydraulisk uppspräckning är ett annat fenomen som uppstår från dammens uppströmssida 

och leder till att inre läckagevägar bildas genom dammkroppens tätkärna, vilket sker genom 

att vattentrycket i en spricka är större än det mothållande trycket i omkringliggande material. 

När vatten strömmar genom en fyllningsdamm kan det leda till att material transporteras med 

vattnet, det kallas för suffosion och uppkommer när fyllnadsmaterialet i dammen har ett 

instabilt kornskelett.  
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Om vattengenomströmningen är tillräckligt stark genom dammkroppen kan finmaterial spolas 

med och leda till att dammens filtermaterial blandas upp med ett grovkornigare material och 

på grund av det tappar sin funktion i dammkroppen (Rönnqvist, 2002). 

 
 

Figur 3. Exempel på suffosion i dammkropp. (Rönnqvist, 2002). 

3 Dammbrott – en kritisk situation 
Dammar innebär alltid en risk för exempelvis dammbrott, vilket kan leda till förödande 

konsekvenser och kräver således snabbt och effektivt agerande. Vid ett misstänkt dammbrott 

gäller det att arbetsledare och maskinförare fattar snabba och framförallt korrekta beslut. När 

sådana situationer uppstår är det dock väldigt stor risk för att bli stressad och på så sätt inte 

tänka rationellt. En av de orsaker som framkallar mest stress i pressade situationer är 

bristande kommunikation mellan de inblandade parterna. Det vanligaste stressmoment brukar 

vara bristande information som i sin tur leder till svårigheter i beslutsfattandet. Dock kan det 

även uppstå problem när för mycket information skall bearbetas och beslut samtidigt ska 

fattas utifrån denna information på ett snabbt och korrekt sätt. Riskerna för missar i 

kommunikationen ökar i samband med att antalet inbladade personer ökar och kan i slutändan 

leda till felaktiga beslut (Flin, 1996). 

 

När människan hamnar under tidspress ökar den upplevda stressen väldigt fort, därför är det 

viktigt att i början av en insats kunna hantera stressen och fatta beslut som leder till ett lyckat 

slutresultat av den planerade insatsen. När vi utsätts för stress innebär det inte bara negativa 

faktorer utan vi kan också i början få en positiv effekt i form av ökad motivation, ökad energi, 

snabbare reaktionstid, snabbare tänkande och ett förbättrat minne. Dessa positiva effekter 

gäller först och främst personer som har erfarenhet från liknande situationer. När den 

upplevda stressen blir för stor att hantera tar i regel de negativa symptomen över. Om vi 

exempelvis får en ökad hjärtfrekvens och handsvett när vi blir uppstressade kan dessa känslor 

göra att vi istället börjar fokusera på de negativa upplevelserna (ökad puls etc.) ännu mer, 

vilket leder till en negativ reaktion på normala stressymptom (Flin, 1996).  

 

De fysiologiska effekter som stress kan framkalla såsom ökad puls, spänning, 

hyperventilation svimningskänslor och illamående kan hanteras genom att individen inte 

fäster några tankar vid de symptom som uppvisas, det går även att använda sig av övningar 

såsom att andas lugnt och fokusera på sin uppgift för att hantera stressymptomen. När det 

kommer till de psykologiska effekterna som framkallas är det olika från person till person, de 

kan vara allt ifrån att känna sig exalterad till att istället uppträda aggressivt. En studie gjord 

med räddningspersonal vid en olycka på en oljeplattform visade att både erfaren och oerfaren 
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personal upplevde stress men de som kände irritation, ångest och osäkerhet var de som 

saknade erfarenhet från liknande insatser(Flin, 1996). 

 

Arbetsledare kan utsättas för stress och påverkan som sänker förmågan att hantera 

information och fatta beslut genom att andra personer med ”nyckelroller” har svårt att hantera 

stressen och fungera rationellt i den situation som har uppstått. Det är därför väldigt viktigt att 

arbetsledare får stöd i sitt beslutsfattande från högre chefer så att arbetsledaren har ett 

bollplank att använda sig av och få hjälp och stöd i svåra situationer. Genom att anställda övar 

på att agera i de stressade situationerna så skapas också en bild av var det finns problem i 

organisationen och vilka delar varje enskild individ behöver jobba med. Det är viktigt att ha 

en uppfattning om hur jag som individ agerar i olika situationer för att lära sig att hantera 

dem. Genom övningar kan även medarbetarna lära känna varandras sätt att agera och känna 

igen om någon ändrar sitt beteendemönster allteftersom stressen blir påtagligare (Flin, 1996). 

3.1 Kognition 

Enligt psykologiguiden (2012) förklaras Kognition som “tanke- och kunskapsliv (i motsats till 

emotion och motivation, dvs känslo- och viljeliv). Den aspekt av beteende och reaktioner, 

medvetna eller inte, som består av uppfattning, erfarenhet, tänkande och lärande av det 

informativa innehållet i dessa processer”. 

 

De kognitiva funktionerna kan enligt Lezak (2004) delas in i 4 olika system som interagerar 

med varandra.  

1. Receptiva funktioner: Att välja, tillägna sig, kategorisera och integrera information. 

2. Minne och lärande: Att lagra och hämta fram information från minnet. 

3. Tänkande: Att organisera och reorganisera information. 

4. Expressiva funktioner: Att uttrycka sig och förmedla information.  

 

Det som ligger bakom och upprätthåller dessa funktioner är uppmärksamheten, 

uppmärksamheten kan också delas in olika delsystem såsom vigilans, koncentration, att skifta 

uppmärksamhet och mental kontroll. Vigilans handlar om att kunna vara uppmärksam under 

en längre tid, denna del handlar om att kunna upprätthålla en ”vakenhetsnivå” för att slutföra 

uppgiften på ett tillfredsställande sätt. Koncentration i sin tur handlar om förmågan att kunna 

fokusera på de stimuli som har fångat personens uppmärksamhet från början. Att skifta 

uppmärksamhet syftar till att kunna flytta fokus mellan olika aspekter, mental kontroll handlar 

om att kunna hålla kvar information i korttidsminnet under tiden man utför olika uppgifter. 

 

Kognitiva funktioner kan vidare delas in i automatiserade och icke-automatiserade processer. 

De automatiserade processerna kräver träning för att fungera fullt ut, när de förmågorna är 

tränade så agerar individen vid vissa stimulis, om man exempelvis läser något och tidigare har 

läst samma sak aktiveras individens ordavkodning och texten läses alltid på samma sätt. När 

det istället gäller icke-automatiserade processer krävs kontroll och uppmärksamhet hos 

individen, i dessa processer är individen flexibel tillskillnad från den automatiska processen. 

När processer blir mer och mer inlärda blir de även svårare att kontrollera för individen, det 

kan märkas om man försöker lära sig att göra saker man kan på ett nytt sätt. Den kognitiva 

snabbheten utvecklas under barn och ungdomsåren och är som bäst hos unga vuxna. Med 

åldern försämras sedan den kognitiva snabbheten vilket leder till att processandet blir 

långsammare i takt med att individen åldras (Strandberg & Österberg, 2007). 

http://www.psykologiguiden.se/www/pages/?Lookup=l%E4rande
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3.1.1 Exekutiva funktioner 

Begreppet exekutiva funktioner används för att beskriva kognitiva processer som utför 

komplexa tankar och beteenden. De exekutiva funktionerna handlar om hur och om man gör 

något enligt Lezak (2004), dessa handlingar kan sättas i relation till de kognitiva funktioner 

som handlar om vad man gör. När något ska planeras, påbörjas, utföras och utvärderas är de 

exekutiva funktionerna inblandade i den processen. (Strandberg & Österberg, 2007). 

4 Resultat 
Med utgångspunkt i teoretisk bakgrund samt samarbete med handledaren Mårten Jakobsson 

på Samhällsbyggnadsavdelningen på Ramböll blev resultatet en åtgärdsplan i form av ett A3 

dokument (bilaga 1) som kommer att finnas tillhanda för maskinförare och arbetsledare vid 

Bolidens gruvdammar i Garpenberg. Insatsbeskrivningen är uppbyggd på ett enkelt sätt för att 

kunna fungera som ett stöd vid kritiska situationer. 

5 Diskussion 
Det kan vara svårt att upptäcka erosion i dammar då den oftast sker inne i dammkroppen och 

därför kan erosionen pågå under en lång tid innan det syns utvändigt i form av läckage med 

erosion, den stress som då uppkommer kan vara svår att hantera för de inbladade personerna 

och därför är det viktigt att tänka på den mänskliga aspekten vid eventuella krislägen. 

 

Med utgångspunkt från hur människan fungerar och agerar under stress har denna åtgärdsplan 

tagits fram för att kunna fungera som ett stöd vid kritiska läckage och sjunkhål med erosion i 

dammarna som följd. Tanken med åtgärdsplanen är att vara ett stöd som visar hur den som 

utför jobbet ska agera, det är därför viktigt att personalen som ska använda åtgärdsplanen har 

övat och vet vad som gäller i situationer när den ska användas. Detta eftersom vi som 

individer funkar bäst i kritiska situationer om vi innan har tränat upp den ”automatiserade” 

förmågan. Detta medför en större säkerhet och leder till en större trygghetskänsla när den 

kritiska situationen dyker upp.  

 

För företag som har verksamhet som innefattar risker för akuta händelser finns det ett väldigt 

stort värde i att regelbundet arbeta med övning både teoretiskt och praktiskt för att hela tiden 

ha en personal som vet hur de ska agera och även känner sig trygga i hur de ska gå tillväga i 

uppkomna situationer. Under framtagningen av detta dokument har tyngden lagts på att det 

ska vara väldigt tydliga direktiv med illustrativa bilder och relativt lite text för att det ska vara 

så lättförståeligt som möjligt. Tanken är inte att denna insatsbeskrivning ska förklara alla steg 

utförligt utan finnas som stöd i den kritiska situationen som uppstår. Med en grundkunskap i 

vilka principer som gäller kan man då få en vägledning och hjälp att minnas sådant som 

tidigare har övats praktiskt och teoretiskt.  
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