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SAMMANFATTNING 

Inre erosion, som är orsaken till 1/3 av alla dammbrott och skador på 

fyllningsdammar, bildas när det naturliga läckagevattnet genom dammen för med 

sig eroderat material. Sjunkgropar på dammkrönet bildas då jordmaterial 

successivt rasar ner där ett jordunderskott utvecklats till följd av erosionen. Då 

dessa hål på markytan upptäcks, har i regel erosionen pågått länge. Det finns 

rapporterade skador på fyllningsdammar som föregåtts av grumligt vatten 

nedströms dammen. Att övervaka grumligheten, även kallad turbiditeten, på 

läckagevattnet, kan ge en god bild av dammens status beträffande inre erosion. 

Dammsäkerhetsbranschen är av samma positiva åsikt gällande mätmetodens 

möjligheter, men kunskapen är begränsad. 

Syftet med detta examensarbete är att skapa större förståelse för turbiditetsmätning 

inom dammsäkerhetsbranschen och att vidareutveckla användbarheten på 

befintlig utrustning beträffande detektion av jordpartiklar. Detta görs genom en 

litteraturinventering, kontakt med representanter från andra branscher, samt 

genom laboratorieförsök. 

Turbiditet mäts genom att en sensor registrerar mängden utsänt ljus från en 

ljuskälla som reflekteras av partiklar i en vätska. Ju fler partiklar i lösningen, desto 

större reflektion av ljuset, och därmed en högre turbiditet. Turbiditet mäts i flera 

enheter, men FTU, FNU (Internationell standard) och NTU (Amerikansk 

standard) har accepterats som primära standards för mätning. Referenslösningen 

Formazin används för att kalibrera dessa mätenheter och därigenom säkerställa att 

sambandet mellan enheterna är FTU=FNU=NTU. Turbiditet mindre än 20 

FNU är, i föreliggande studie, svår att uppfatta visuellt. 

Turbiditetsmätare som används för kontinuerlig mätning vid fyllningsdammar 

finns installerade i mätbrunnar som samlar upp läckagevatten från dammen. Att 

veta partikelhalten i läckageflödet är av intresse ur dammsäkerhetssynpunkt, men 

turbiditeten kan endast korreleras mot partikelhalten om samtliga partiklar som 

mäts är av samma storlek och form, vilket ej är att förvänta. Därför bör denna 
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korrelation undvikas vid fyllningsdammar. Vid kontakt med andra användare av 

tekniken, kunde inga direkta problem eller nackdelar utpekas. 

I en laboratorieuppställning, liknande en branschtypisk mätbrunn med ett 

konstant vattenflöde och kontinuerlig turbiditetsmätning, tillsattes kända 

fraktioner av bland annat ett moränmaterial av den typ som används som tätkärna 

i fyllningsdammar, samtidigt som turbiditeten registrerades. Även inverkan av 

mätsensorns placering, samt inverkan av luftbubblor och andra faktorer 

undersöktes.  

Placeringen av mätsensorn i mätbrunnen, samt inverkan av luftbubblor i vattnet 

och övrig yttre påverkan, visade sig ha marginell effekt på turbiditeten i 

jämförelse med inverkan av de finaste jordpartiklarna. Generellt kan det 

konstateras, utifrån gjorda laboratorieförsök, att de finaste partiklarna i materialet 

som undersökts påverkar turbiditeten mest, och framförallt lerpartiklarna. 

Kaolinlera påverkade turbiditeten mest i laboratorieförsöken, och detta förklaras 

dels med dess små partiklar, men kan även bero av den stora specifika ytan på 

lermineralet kaolinit. Inverkan på turbiditetsmätning av partiklars specifika yta 

bör undersökas vidare då den kan ha större inverkan jämfört med kornstorleken.  

Partikelanalys visade att även en del partiklar mindre än 0,063 mm, som sannolikt 

påverkar turbiditeten, sedimenterade i mätbrunnen i laboratorieförsöken. För 

samtliga material i försöken med kornstorlek mindre än 0,063 mm, kunde ett 

exponentiellt samband för avklingningen av turbiditeten ses, även vid varierad 

kornstorlek och inblandningsmängd. Denna trend kan möjligtvis användas då ett 

minsta mätintervall ska bestämmas för kontinuerlig mätning. Även kaolin följer 

samma trend, men påverkar turbiditeten mer än dubbelt så mycket som myanit 

och moränmaterialet. 

Ett medelvärde på turbiditeten övervakas kontinuerligt, och för en stor 

fyllningsdamm är det mindre troligt att ett inre erosionsförlopp kan undgå att 

detekteras. Likväl kan det finnas risk att en hög turbiditet kan undgå att 

detekteras om ett långt mätintervall används vid övervakning. 

Turbiditetsmätare, mätmetod, mätintervall och larmgränser bör väljas unikt för 

varje damm med avseende på syftet med mätningarna, samt vilka partiklar som 

förväntas förekomma. 
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ABSTRACT 

Internal erosion, which causes 1/3 of all dam failures and damage to embankment 

dams, is formed when the natural water leakage through the dam brings eroded 

material. Sinkholes on the dam crest are formed when the soil gradually falls 

down where a soil deficit develops due to erosion. When these holes on the 

surface are detected, the erosion has been going on for a long time. There are 

reported damages to embankment dams which have been preceded by muddy 

water downstream from the dam. Monitoring the turbidity in the leakage water 

can provide a good picture of the status of the dam regarding internal erosion. 

The dam safety industry shares the same positive view regarding the possibilities 

with turbidity measurements, but the knowledge is limited. 

The purpose of this thesis is to develop the understanding within the dam safety 

industry concerning turbidity measurements and to further improve the 

usefulness of existing equipment regarding detection of soil particles. This is 

performed by the use of a literature review, contact with representatives from 

other industries, and by laboratory experiments. 

Turbidity is measured by a sensor registering the amount of light emitted from a 

light source and reflected by particles in a liquid. More particles in the solution 

infer greater reflection of light, and therefore a higher turbidity. Turbidity is 

measured in different units but FTU, FNU (International standard) and NTU 

(American standard) has been accepted as primary standards of measurement. The 

reference solution Formazin is used to calibrate these measuring units and thereby 

ensuring the relation FTU=FNU=NTU. Turbidity less than 20 FNU in the 

present study is difficult to distinguish visually. 

Turbidity measurement probes which are used for continuous monitoring of 

embankment dams are installed in monitoring pits collecting leakage water from 

the dam. Knowing the amount of suspended solids in the leakage flow is of 

interest from a dam safety point of view, but turbidity can only be correlated to 

the amount of suspended solids if all particles are of the same size and shape, 
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which is not to expect. This correlation should therefore be avoided when 

relating to embankment dams. When other users of the technology were 

contacted, no direct problems or disadvantages with the monitoring method 

could be identified. 

In a laboratory setup similar to a typical monitoring pit with a water flow and 

continuous turbidity measurement, known fractions of a moraine material of the 

type used as an impervious layer core in embankment dams were added while the 

turbidity was recorded. Effects due to the placement of the measurement probe 

and the influence of air bubbles and other factor were also examined. 

The placement of the measurement probe in the measurement pit, the effects of 

air bubbles in the water and other external influences, proved a marginal effect 

on the turbidity in comparison with the impact of the fine soil particles. 

Generally it can be concluded, based on laboratory tests performed, that the finest 

particles in the material examined, affects the turbidity the most, and primarily 

the clay particles. Kaolin clay affected the turbidity the most in the laboratory 

tests and this is partly due to its small particles, but may also be explained due to 

the large specific surface of the kaolinite clay mineral. The effect on turbidity 

measurements caused by the specific surface of the particles should be further 

investigated as it could have greater impact than the grain size. 

Particle analysis showed that particles smaller than 0.063 mm, which is likely to 

affect the turbidity, remained as sediments on the bottom of the barrel in the 

laboratory tests. For all materials with particle size less than 0.063 mm in the 

laboratory tests, an exponential relation for the decay of turbidity could be 

observed, even in tests with different grain size and quantity added. This trend 

could possibly be used when determining a minimum interval for continuous 

monitoring. Kaolin follows the same trend, but affects the turbidity more than 

twice as much as myanite and the moraine material. 

A mean value of the turbidity is continuously monitored, and for a large 

embankment dam it is less likely that an internal erosion process can fail to be 

detected. Nevertheless, there is a possibility that a dangerously high level of 

turbidity can fail to be detected when using a long monitoring interval. 

Turbidity probes, method of monitoring, monitoring interval and alarm level 

should be carefully chosen for the purpose of each project and which particles to 

expect. 
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1 INLEDNING 

1.1 Bakgrund 

Analyser har visat att ca 20 % av svenska fyllningsdammar byggda mellan 1940-

1985 har rapporterade sjunkgropar i varierande storlekar. Sjunkgropar som är 

synliga för blotta ögat, kan vara tecken på inre erosion (Rönnqvist, 2002). 

Internationell statistik visar att inre erosion är orsaken till 1/3 av alla dammbrott 

och skador på fyllningsdammar (Nilsson, 1999a). 

I en fyllningsdamm sker alltid en naturlig vattengenomströmning till viss grad. 

Den naturliga vattengenomströmningen är en del av dammens läckage och då 

denna genomströmning är måttlig, kan dammen anses som väl fungerande och 

genomströmningen fungerar utjämnande för porvattentrycket inne i dammen. 

Detta läckage kan däremot föra med sig eroderat material i läckvattnet som kan 

tyda på inre erosion (Rönnqvist, 2002). Då en sjunkgrop i en damm blir väl 

synlig har i regel erosionen pågått ett bra tag. Ett annat tydligt, och framför allt 

tidigt tecken på inre erosion, kan vara att läckagevattnet från dammen blir 

grumligt på grund av partiklar i vattnet från det eroderade materialet. Vidare kan 

en god bild av en damms status beträffande inre erosion erhållas vid kontinuerlig 

övervakning av turbiditeten i läckagevattnet från dammen. Många rapporterade 

skador på jord- och stenfyllningsdammar har föregåtts av att grumligt vatten 

observerats nedströms dammen. Det finns exempel från 1980-talet då grumligt 

vatten upptäckts nedströms dammar i samband med tillsyn då även sjunkhål 

uppkommit på dammkrönet (Viklander & Lidberg, 2010). 

Inom dammsäkerhetsbranschen talas det om turbiditetsmätningar som ett verktyg 

för att få information om det pågår inre erosion i dammen. Det verkar som att 

aktörer i branschen har delade åsikter, både internationellt som nationellt, vad 

förhöjda värden på turbiditet verkligen betyder. Generellt sett i Sverige har 

dammägare begränsad kunskap om grumlighetsmätning även om alla är eniga om 

metodikens potential vid dammövervakning (Viklander och Lidberg, 2010). 
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Inom processindustrin samt vattenkvalitetsövervakning är det vanligt med 

turbiditetsmätningar vid övervakning av rå-, färsk- och spillvatten. Möjligheten 

finns därigenom att ta lärdom av andra branscher och öka förståelsen för 

turbiditetsmätningar. 

1.1.1 Tidigare turbiditetsmätningar 

I en tidigare inledande undersökning av Vattenfalls Peter Viklander och Mattias 

Lidberg (2010), rekommenderas att ytterligare studier utförs för att öka 

kunskapen om turbiditetsmätning och förbättra tolkning av resultat. Detta genom 

att: 

 Utföra litteraturundersökning inom tvärvetenskapliga teknikområden. 

Intervjua dammägare och andra användare i världen som har erfarenhet av 

grumlighetsmätning. 

 Kontakta andra branscher som nyttjar tekniken såsom processindustrin och 

vattenkvalitetshantering (avloppsverk och renvatten samt 

föroreningskontroll). 

 Utföra kontrollerade laboratorieförsök på olika koncentrationer samt 

jordmaterial (lera, silt och morän). Detta genom exempelvis examensarbete 

inom Vattenfall och/eller branschprojekt inom SVC/Elforsk eller som 

FoU-uppdrag. 

 Utföra flera fältförsök. Fastställa detektionsgräns för när kameraövervakning 

kan användas för att bekräfta mätvärden. 

 Ändra rutiner för kontroll av grumling vid tillsyn. Det synes vara svårt att 

upptäcka låga värden av grumling utan att ett prov faktiskt tas i en 

glasbehållare för visuell bedömning.  

 Identifiera gränser för vilken nivå på grumling som verkligen kan kopplas 

till inre erosion samt klarlägga vilka partikelstorlekar som kan härröras till 

inre erosion. Laboratorieuppställningar med skapad inre erosion och 

samtidig grumlighetsmätning och analys av halter i vattnet bör ge god 

förståelse till området. 

 Definiera provmaterial genom sedimentationsförsök och petrografisk 

analys. 
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1.2 Syfte 

Syftet med examensarbetet är att skapa större förståelse för turbiditetsmätning 

inom dammsäkerhetsbranschen och att vidareutveckla användbarheten på 

befintlig utrustning beträffande detektion av jordpartiklar. 

1.3 Avgränsningar 

Att skapa större förståelse och vidareutveckla användbarheten är ett vitt begrepp, 

och för att utföra arbetet på bästa sätt inom given tidsram krävs vissa 

avgränsningar. Rekommenderade fortsatta studier enligt inledande undersökning 

av Viklander och Lidberg (2010) kommer inte att följas efter varje punkt. 

Följande avgränsningar tillämpas: 

 Turbiditetsmätningar kommer endast att utföras i laboratorium. 

 Rekommenderad larmnivå bestäms ej. 

 Petrografisk analys på provmaterial utförs ej. 

 Laboratorieförsök med skapad inre erosion utförs ej. 

 Säsongsvariationer bortses från då tillräcklig fältdata saknas. 

1.4 Metodval 

Då ett begränsat kunnande inom ämnet finns bland dammägare, kommer arbetet 

att utföras genom att samla befintlig kunskap dels genom en litteraturinventering, 

men även genom direkt kontakt med representanter från andra branscher. 

Laboratorieförsök kommer i huvudsak att ligga till grund för en ökad förståelse av 

turbiditetsmätningar.  

Utformningen av studien och laboratorieförsöken bestäms av undertecknad i 

samråd med en referensgrupp som bidrar med synpunkter och kunskap från sitt 

område. 

Referensgruppen består av: 

 Peter Viklander, Vattenfall Vattenkraft AB 

 Mårten Jakobsson, Vattenfall Power Consultant AB (VPC) 

 Hans Mattsson, Luleå tekniska universitet (LTU) 
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 Kerstin Nordqvist, Luleå tekniska universitet (LTU) 

 Gunnar Hellström, Luleå tekniska universitet (LTU) 

1.4.1 Informationsinsamling 

Information hämtas från Luleå universitetsbibliotek, artiklar och rapporter från 

Internet, intervjuer med andra dammägare och personer från andra branscher, 

samt RIDAS - kraftföretagens riktlinjer för dammsäkerhet. 

1.4.2 Tidplan 

Arbetet fördelas på 20 veckors heltidsstudier motsvarande 30 högskolepoäng. En 

grov tidplan upprättas i projektbeskrivningen i syfte att underlätta arbetsgången 

för författaren, samt för VPC och LTU att planera handledning. 

1.5 Disposition 

Rapporten inleds med en litteraturstudie rörande fyllningsdammar och 

turbiditetsmätning där läsaren introduceras i ämnet och problemställningen. 

Därefter följer ett avsnitt som beskriver tillvägagångssättet, förutsättningar och 

metodiken på laboratorieförsöken som ligger till grund för resultatet. I 

resultatdelen presenteras en detaljerad beskrivning av resultatet från 

laboratorieförsöken. I en avslutande del redovisas resultat från 

litteraturinventering tillsammans med diskussioner, slutsatser och 

rekommendationer till fortsatta studier.  

1.6 Problemägare och resurser 

Problemägare och beställare är Vattenfall Vattenkraft AB. Studien bedrivs i 

samarbete med VPC med handledning av VPC samt LTU. VPC bistår med den 

tekniska handledningen genom Mårten Jakobsson och Hans Häggström. Den 

formella delen av arbetet handleds av Hans Mattsson (LTU). Kontaktperson på 

Vattenfall Vattenkraft AB är Peter Viklander.  

Turbiditetsmätare som används vid laboratorieförsök tillhandahålls av Johan 

Söderberg på Hach Lange. Harry Sundgren på Hach Lange bistår med sin 

erfarenhet och kunskap inom turbiditetsmätningar. 

Författaren studerar sista terminen på LTU:s civilingenjörsprogram väg- och 

vattenbyggnad med inriktning mot jord- och bergbyggnad. 
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2 FYLLNINGSDAMMAR 

2.1 Allmänt 

Dammar är enligt Mencin (2008) en av människan anlagd fördämning i syfte att 

dämma upp vatten för att i det flesta fall lagra vatten för att sedan kunna användas 

vid vattenförsörjning, konstbevattning eller elproduktion genom vattenkraft. 

Andra användningsområden för dammar är i gruvindustrin där anrikningssand 

lagras i gruvdammar, eller som skydd mot översvämningar där invallningsdammar 

finns.  

Det finns olika typer av dammar som nyttjas för att dämma vatten. En vanlig 

uppdelning görs mellan gravitationsdammar, valvdammar och fyllningsdammar. 

Fyllningsdammen som är den vanligaste dammtypen i världen, består av packat 

sten- och/eller jordmaterial. Vanligtvis indelas fyllningsdammar i två olika 

grupper, jord- eller stenfyllningsdammar (Fell et al., 2005). 

Enklare jorddammar har byggts sedan civilisationens början, och empiri har 

utvecklat kunnandet. Men det var inte förrän början på 1900-talet som 

vetenskapliga metoder utvecklades i och med geoteknikens genombrott under 

1920- och 1930-talet. Sprängteknikens utveckling har också bidragit till 

uppkomsten av stenfyllningsdammar där sprängsten används som 

fyllningsmaterial. Genom ingenjörskonsten och t.ex. glidyteberäkningar har 

dammbyggnadskonsten utvecklats, och idag finns fyllningsdammar som är över 

300 meter höga (Mencin, 2008). För att ett damm ska kategoriseras som en hög 

damm krävs att den ska vara över 15 meter i krönhöjd, eller att den ska ha en 

krönlängd på över 500 meter, eller ska magasinet innehålla minst 1 000 000 m3 

eller ha en tömningshastighet av minst 2 000 m3/s. Dammar med ovanlig 

konstruktion kan också klassificeras som höga (Fell et al., 2005). 
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2.2 Olika typer av fyllningsdammar 

2.2.1 Homogena fyllningsdammar 

Den homogena fyllningsdammen är den äldsta och enklaste dammtypen utan 

speciella zoner i dammuppbyggnaden, se figur 2.1. Den består av endast en typ av 

lågpermeabelt tätmaterial som lera eller lerhaltig sand. Lera som har goda 

tätningsegenskaper anses som ett olämpligt fyllningsmaterial i homogena 

fyllningsdammar på grund av dess dåliga packningsegenskaper samt dess låga 

skjuvhållfasthet (Rönnqvist, 2002). Än idag används denna metod, dock oftast vid 

lägre dammar som t.ex. invallningsdammar, och då med erosionsskydd och 

dräneringsanordningar för att uppnå önskad stabilitet (Mencin, 2008). 

 

Figur 2.1. Homogen fyllningsdamm (Rönnqvist, 2002) 

 

Att använda en ”Chimney drain” på dammens nedströmssida är en vanlig metod 

för att minska det höga porvattentryck som byggs upp på grund av materialets 

låga permeabilitet. Det uppnås genom att bygga in en zon med dränerande 

material som ses i Figur 2.2.  

 

Figur 2.2. Homogen fyllningsdamm med "chimney drain" (Mencin, 2008) 

 

Att bygga höga homogena fyllningsdammar är dock olämpligt ur 

konstruktionsteknisk synpunkt på grund av problem med att säkerställa 

totalstabiliteten (Rönnqvist, 2002). Risken för dammbrott är generellt sett större i 

homogena fyllningsdammar i jämförelse med andra fyllningsdammar. Detta kan 
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förklaras genom dammens låga inre stabilitet som beror på inhomogena fält som 

bildats i dammkroppen. Inhomogeniteterna kan ha olika orsaker som t.ex. 

stenseparation där packningssvårigheter leder till sektioner med varierande 

egenskaper. En annan orsak är sprickbildning till följd av höga spänningar i ett 

fyllningsmaterial på grund av t.ex. sättningar och rörelser i grunden (Rönnqvist, 

2002). 

2.2.2 Zonindelade fyllningsdammar 

I takt med ökade dammhöjder har den zonindelade fyllningsdammen utvecklats 

för att klara av större påfrestningar. Genom att dela in dammkroppen i olika 

zoner med särskilda material som ger speciella funktioner uppnås en ökad 

totalstabilitet. Vanligen består dammens tätande zon av ett lågpermeabelt material 

som begränsar vattenströmningen. I Sverige är det vanligt att tätkärnan består av 

månggraderad morän eller finkornig jord av ler eller silt. Tätkärnan omges av en 

uppströms och en nedströms stödfyllning som vanligtvis består av naturligt 

jordmaterial i jordfyllningsdammar och sprängsten eller annat grovt 

friktionsmaterial i stenfyllningsdammar. I övergången mellan tätkärnan och 

stödfyllningen finns normalt olika filter för att förhindra transport av finmaterial 

från den tätande zonen och därmed förhindra utveckling av inre erosion.  

Figur 2.3 visar en principskiss på hur en zonindelad fyllningsdamm med centrerad 

vertikal tätkärna är uppbyggd. 

 

Figur 2.3. Zonindelad fyllningsdamm med centrerad vertikal tätkärna (Rönnqvist, 

2002) 
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Vidare kan ytterligare en indelning göras här mellan fyllningsdammar med 

tätkärna av jord- och stenmaterial och dammar med tätkärna av ett konstgjort 

fabricerat icke granulärt material.  

Med en lutande tätkärna uppnås i förhållande till en vertikal tätkärna, att 

tryckfördelningen under nedströmsdelen av dammen blir jämnare och därmed 

ges en ökad stabilitet. Ytterligare minimeras risken för valvbildning och 

hydraulisk uppspräckning till följd av upphängning av tätkärnan mot 

filtermaterialet (Rönnqvist, 2002). 

 

Figur 2.4. Zonindelad fyllningsdamm med lutande tätkärna (Rönnqvist, 2002) 

 

2.3 Konstruktionsdetaljer hos zonindelade fyllningsdammar 

En sammanställning för kornfördelningen i de olika dammdelarna vid tillämpning 

i normala svenska dammfyllningar ses i Tabell 2.1 och Figur 2.5. 

Tabell 2.1. Krav på kornfördelning (Vattenfall, 1988) 

Del i dammen Beteckning i 

Figur 2.3 och 

Figur 2.4 

Materialbenämning Kornfördelning 

Tätkärna A Sandig siltig morän Finjordshalt (<0,06 

mm) 15-40 % av 

materialet <20 mm 

Finfilter B Grusig sand D15 = 0,2-0,7 mm 

D50 < 6 mm 

Dmax < 60 mm 
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Grovfilter C Makadam eller singel D15 < 16 mm 

D50 < 32 mm 

Dmax < 100 mm 

Stödfyllning D Finberg/Stenfyllning Lämplig sprängsten 

eller grov 

friktionsjord 

 

 

Figur 2.5. Kornfördelning och spridning hos tätjord, filter och stödfyllning i 

jorddamm (Vattenfall, 1988) 

 

2.3.1 Tätkärnan 

I sverige består tätkärnan i de flesta fall av månggraderad morän. Materialet har 

utmärkta tätnings-, packnings- och konsolideringsegenskaper. Därutöver finns 

materialet tillgängligt på de flesta platser i Sverige (Vattenfall, 1988). 

En kärna benämns som bred i sammanhanget då bredden är större än halva 

vattendjupet. Vidare benämns den som smal då bredden är mindre än en fjärdedel 

av vattendjupet. En bred kärna anses i regel säkrare än en smal, i synnerhet mot 

erosion i samband med sprickbildning i själva kärnan eller i underliggande berg. 

Då dammen grundläggs på en uppsprucken berggrund föredras en bred tätkärna 

för att få en större kontaktyta mellan berget och dammen. På samma sätt 

prioriteras en bred kärna då dammen skall uppföras i en trång dal med branta 

sidor. Om tätmaterialet har hög vattenkvot och låg permeabilitet väljs en smalare 

kärna på grund av risk för packningssvårigheter och höga portryck (Vattenfall, 

1988). 
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I tillägg till krav på kornfördelning enligt Tabell 2.1, ses idealvillkor för morän 

som tätmaterial nedan enligt RIDAS (2008) och Vattenfall (1988): 

 Tätvärde motsvarande en hydraulisk konduktivitet på 3*10-7 m/s. 

 Högst 85 % av kornen passerande 2 mm-sikten och minst 70 % passerande 

20 mm-sikten av material mindre än 64 mm. 

 Vattenkvoten i fält skall vara högre än den optimala, högst 3 % över, vid 

tung laboratoriestampning. 

 God packbarhet enligt provpackning. 

 Måttlig stenhalt. 

 Blockfattig. 

 Närbelägen. 

2.3.2 Filter 

Filterzonerna i dammen har som primär uppgift att skydda mot den ur 

dammsäkerhetssynpunkt så farliga inre erosionen som kan uppstå i samband med 

sprickor i tätkärnan. Filtret skall således förhindra att finmaterial från tätkärnan 

spolas bort, men samtidigt fungera dränerande för att tillåta en fri passage för 

läckvattnet och därmed begränsa portrycket i dammkroppen (RIDAS, 2008). 

I en jorddamm där filtret delar upp material med mycket olika egenskaper, t.ex. 

den fina tätjorden i kärnan och de grova fraktionerna i stödfyllningen, ställs höga 

krav på filteregenskaperna. Med anledning av detta krävs vanligen flera typer av 

filter för att klara av de stora fraktionsskillnaderna. Förutom ett finfilter av ett 

sandigt material, krävs i regel ett grovfilter av makadam eller singel samt vid 

behov en övergångszon av finberg i stödfyllningen. I fall av dålig gradering hos 

finfilter och grovfilter, eller då en mycket finkornig tätjord används, kan det även 

vara nödvändigt med ett mellanfilter. Filtermaterialen skall vara kohesionslösa för 

att inte sprickor ska kunna uppstå i filtren (Vattenfall, 1988). 

I allmänhet anses att ett fungerande filter är viktigare nedströms tätkärnan än 

uppströms. Detta på grund av att erosion och urspolning av finmaterial, som 

beskrivs närmare i avsnitt 2.4.3, ofta initieras i nedströmsfiltret. Erfarenhet visar 

dock att uppströmsfiltret har en stor betydelse i att förhindra dammgenombrott 

genom dess förmåga att plugga igen strömningskanalerna som uppstår i tätkärnan. 
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Vidare har uppströmsfiltret till uppgift att skydda mot urspolning åt 

uppströmssidan vid varierande vattenstånd samt vågerosion (Vattenfall, 1988). 

Utifrån ovan nämnda uppgifter utformas nedströms- och uppströmsfilter på 

liknande sätt eller med något mindre krav på uppströmsfiltren. Mellanfilter brukar 

kunna uteslutas enligt Vattenfall (1988), därför att vattengenomströmning mot 

uppströmssidan är mer tillfällig än mot nedströmssidan. 

För ett väl fungerande nedströmsfilter i en fyllningsdamm gäller följande enligt 

Vattenfall (1988): 

 Dränering: Filtret bör ha minst tio gånger större permeabilitet än det 

jordmaterial som skall skyddas, basmaterialet. Kravet innebär att 

permeabiliteten för finfiltret skall vara minst 3*10-6 m/s, om det skall 

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 inre erosion. 

 Separation: För att undvika stenanhopningar i samband med 

fyllningsarbetena måste den maximala stenstorleken i filterzonen av 

praktiska skäl vanligen begränsas genom sortering. 

Med anledning av funktionskrav på filtren finns filterregler samt 

tillämpningsvägledning upprättade i RIDAS (2008). Information finns angående 

kvalitetskontroll för att t.ex. förhindra stenseparation vid utläggning samt att 

åstadkomma tillräcklig packningsgrad. Filterregler varierar beroende på vilket 

basmaterial (tätkärna) som används. Tabell 2.2 visar filterregler för olika 

basmaterial. 
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Tabell 2.2. Filterregler för olika basmaterial (Vattenfall, 1988) 

Basmaterial med finjordshalt < 30 % Basmaterial med finjordshalt 30-80 % 

4 < D15 / d15 < 40* 

D15 / d85 < 4** 

D50 / d50 < 25 

4 < D15 / d15 

D15 < 0,7 mm 

D50 / d50 < 25 

* Avgörande krav för månggraderat basmaterial 

** Avgörande krav för ensgraderat basmaterial 

 

Ytterligare normer har senare tillkommit enligt Rönnqvist (2002) som begränsar 

steninnehållet i filterfyllningen för att förhindra uppkomsten av stenseparation, se 

Tabell 2.3. 

Tabell 2.3. Maximal stenstorlek hos filter för att undvika stenseparation (RIDAS, 

2008) 

Minimum D10 för filtermaterial, mm Maximum D90 för filtermaterial, mm 

< 0,5 

0,5 – 1,0 

1,0 – 2,0 

2,0 – 5,0 

5,0 – 10,0 

10,0 – 50,0 

20 

25 

30 

40 

50 

60 

 

Utöver detta ställs även krav på beständighet för materialen. Laborationstester 

skall utföras som visar att partiklarna är beständiga och inte förändras av 

bearbetnings-, schaktnings-, utläggnings-, transport-, och packningsmetoder, 

långsiktig vittring eller erosion (RIDAS, 2008). 



Fyllningsdammar 

13 

2.3.3 Stödfyllning och dammtåstöd 

Stödfyllningens syfte är att överföra lasterna från vattnet och jorden ner i 

undergrunden. Stödfyllningen bör dessutom vara av permeabelt material för att 

kunna dränera läckvatten och på så sätt undvika höga porvattentryck. Materialet i 

stödfyllningen i kombination med undergrundens beskaffenhet påverkar 

dimensioneringen av dammen. Därför är det lämpligt att använda grovkornigt 

friktionsmaterial t.ex. sprängsten med hög friktionsvinkel som direkt inverkar på 

dammens släntvinkel och därmed dammens dämmande funktion (Mencin, 2008). 

Dammtåns primära uppgift är att stå emot vattentrycket från läckage samt 

ofrivilliga källsprång. Dammtån hjälper även till att förhindra slänterosion och att 

verka mothållande mot vattenmagasinet för att upprätthålla stabilitet mot skred 

(Vattenfall, 1988). 

2.3.4 Erosionsskydd 

Erosionsskydd skall skydda dammen från påverkan av yttre erosion från vind, 

vågor, is och tjäle. Det är främst på uppströmssidan som erosionsskyddet har stor 

betydelse. I Sverige används vanligtvis genomsläppliga erosionsskydd i form av 

oordnade eller ordnade homogena stenblock. Sprängsten som ofta används i 

Sverige klassas som oordnade homogena stenblock. Lämpliga bergarter är granit, 

gnejs, gabbro och diorit. 

2.3.5 Dammkrön och fribord 

Dammkrönet skall utformas så att tjäle inte når ner till en nivå i tätkärnan där 

vattennivån kan tänkas gå. Höjden på dammkrönet dimensioneras för att kunna 

stå emot överströmning även vid extrema belastningsförhållanden (Mencin, 

2008). Dammkrönet rekommenderas ha en bredd på minst 5 meter för dammar 

lägre än 30 meter. Vid högre dammar ökas normalt bredden med 1 meter för 

varje ökning av dammhöjden med 30 meter (RIDAS, 2008). Med fribord avses 

höjden mellan dammkrönet och högsta vattennivån i magasinet. Fribordet är en 

säkerhetsmarginal för överdämning vid extrema belastningsförhållanden, och som 

allmän regel rekommenderas ett fribord på minst 3 meter för fyllningsdammar 

med tätkärna av morän (Mencin, 2008). 

2.3.6 Grundläggning 

Vid grundläggning av dammar är det av stor vikt att genom geotekniska och 

geologiska undersökningar, bestämma egenskaper hos jord- och bergmaterialet. 
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Täthet och erosionskänslighet undersöks särskilt noggrant (RIDAS, 2008). Vid 

grundläggning på jord krävs att jordmaterialet har motsvarande täthet som det 

planerade tätmaterialet. I ett sådant fall kan markytan avjämnas och packas på 

samma sätt som för tätmaterialet. Vid grundläggning på ett material med lägre 

täthet än det tänkta tätmaterialet, krävs åtgärder för att försäkra att kontakten 

mellan damm och undergrund är tillräcklig för att minimera risken för inre 

erosion. Åtgärder kan vara t.ex. tätskärmar för att minska genomsläppligheten i 

undergrunden, tätmatta av morän uppströms för att minska gradienten i 

undergrunden, eller att installera dränageanordningar (RIDAS, 2008). 

Vid grundläggning på berg krävs god kännedom av berget i form av karaktär och 

förekomst av sprickor, svaghetszoner och slag. Som regel är injektering tillräcklig 

åtgärd för att säkerställa undergrundens täthet, men vid uppsprucket berg 

rekommenderas att en betongplatta gjuts under tätkärnan (RIDAS, 2008). 

2.4 Stabilitetsproblem 

Dammsäkerhet syftar till att förhindra dammbrott och att minimera 

konsekvenserna om ett dammbrott inträffar. Dammar dimensioneras och uppförs 

på ett sådant sätt att de ska kunna stå emot beräknade laster. Utöver detta 

tillkommer tillsyn och underhåll för att garantera säkerheten mot dammbrott 

(Mencin, 2008). 

Vanliga orsaker till dammbrott enligt RIDAS (2008) är 

 stabilitetsbrott åt nedströms- eller uppströmshållet 

 yttre erosion i samband med regn, högt vattenstånd och vågor 

 inre erosion i dammkroppen eller undergrunden 

En statistisk sammanställning har utförts av International committee on large 

dams (ICOLD), som visar vanligaste orsakerna till dammbrott på fyllningsdammar 

större än 15 meter. Utifrån Tabell 2.4 ses att överströmning och överdämning 

(yttre erosion) är den vanligaste orsaken till brott i fyllningsdammar.  
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Tabell 2.4. Sammanställning av orsaker till brott i fyllningsdammar > 15 m 

(Sandahl, 2009) 

Orsak till dammbrott Händelseförlopp Statistisk 

fördelning 

Yttre erosion 
Överströmning, överdämning 

Felfunktion hos dammkroppen 
48 % 

Inre erosion 
Inre erosion i dammkroppen 

Inre erosion i undergrunden 

28 % 

12 % 

Otillräcklig släntstabilitet 
Uppkomst av glidytor i 

dammkroppen 
8 % 

Annat  4 % 

 

I Figur 2.6 ses olika brottyper i fyllningsdammar. I fall A ses ytlig erosion i 

uppströmsslänt och krön, vid fall B läckage och inre erosion i dammkrönet. Vid 

fall C sker inre erosion i dammkroppen eller undergrunden och fall D visar 

erosion vid dammtån. Fall E visar ett släntbrott i nedströmsslänten. 

 

Figur 2.6. Brottyper i fyllningsdammar (Nilsson, 1999b) 
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2.4.1 Totalstabilitet 

Totalstabiliteten hos en fyllningsdamm beror av den inre stabiliteten i 

fyllningsmaterialet, dammens grundläggning och släntstabilitet. Stödfyllningen 

skall klara av att överföra verkande laster till undergrunden. Stora krav ställs i sin 

tur på undergrundens hållfasthet att klara av belastningen från dammkroppen. 

Viktigt för släntstabiliteten är porvattentrycket i dammen.  

Vid snabb avsänkning av vattennivån i dammen kan höga porvattentryck uppstå i 

dammkroppens uppströmsdel på grund av att vattnet inne i kroppen inte hinner 

dräneras i takt med avsänkningen av vattenytan (Mencin, 2008). Vid 

släntstabilitetsberäkningar antas det teoretiskt att stödfyllningen delvis är 

vattenfylld då en snabb avsänkning sker. Dammkroppens porvatten vid 

uppströmssidan kan då enligt Rönnqvist (2002) utveckla en utåtriktad 

portrycksfördelning. Vid övergångar mellan olika materialzoner är det ofta störst 

risk för glidytor att utvecklas (Rönnqvist, 2002). 

Vid en höjning av nivån i vattenmagasinet ökar porvattentrycket och medför en 

ökad risk för källsprång, som innebär att vattnet bryter igenom nedströmsslänten 

vilket kan leda till att skred utvecklas (Mencin, 2008). 

Rönnqvist (2002) ger exempel på primära funktionskrav som kan ställas ur 

stabilitetssynpunkt hos en fyllningsdamm: 

 Förmåga att ta upp de laster och påkänningar som verkar på 

dammkonstruktionen. Dvs. belastningar i form av t.ex. vatten- och islast, 

porvattentryck och tjäle. 

 Att långsiktigt uppfylla kraven på täthet som fordras av dammen. Dvs. att 

begränsa den naturliga genomläckningen i dammen till ett kontrollerat, lågt 

och jämnt flöde utan innehåll av eroderat material från dammens ingående 

zoner (inre stabilitet). 

 Möjligheten att avbörda dimensionerande extrema flöden utan att 

dammkonstruktionen skadas direkt eller indirekt. Dammen skall ha 

tillräckligt hög utskovskapacitet att kunna tappa stora tillrinningar utan risk 

för överdämning och överströmning som kan skada dammkroppen. 
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2.4.2 Yttre erosion 

Nästan hälften av alla dammbrott på fyllningsdammar orsakas av yttre erosion, 

främst genom överströmning (Sandahl, 2009). Vind, vatten, sol och is bidrar till 

erosionen som sker på alla dammar. Den största påverkan på fyllningsdammar har 

strömmande vatten och is som förflyttar och omlagrar sten- och jordmaterial. 

Uppströmssidan är mer utsatt för erosion och där läggs därför större vikt på ett 

bra erosionsskydd. Erosion är normalt ett långsamt förlopp och yttre erosion 

uppkommer i strömmande vatten med fri vattenyta (Rönnqvist, 2002).  

Erosion uppdelas vanligen mellan ytvattenerosion och grundvattenerosion, där 

ytvattenerosion äger rum i gränsen mellan ett rinnande vatten och ett jordlager. 

Grundvattenerosion däremot, kan äga rum var som helst i ett jordlager 

(Vattenfall, 1988).  

Strömmande vatten som ger upphov till att enskilda korn dras med från en 

exponerad yta av ett jordmaterial, kallas vanligen för ytvattenerosion. Detta 

transportförlopp som initierats delas upp mellan: 

 Bottentransport: Eroderat material som förflyttas längs botten.  

 Suspenderad form: Eroderat material som förflyttas i turbulent strömning. 

Yttre erosion kan ha sitt ursprung i olika erosionsprocesser. Vågerosion, 

överströmning samt underdimensionerad energiomvandlare kan kopplas till 

ytvattenerosion. Erosion av islast eller tjällyftning är exempel på erosion som 

uppträder på grund av yttre laster (Rönnqvist, 2002).  

2.4.3 Inre erosion 

Inre erosion är ett begrepp som omfattar all oönskad materialtransport genom 

dammkroppen (Sandahl, 2009). Inre erosion uppstår då hastigheten på 

läckagevattnet i dammkroppen är för hög till följd av att basmaterialet inte förmår 

att begränsa den naturliga vattengenomströmningen  (Rönnqvist, 2002). Vid 

ökad vattenhastighet ökar också erosionsgraden ytterligare vilket leder till en 

negativ spiral där ökad vattenhastighet ger större erosion osv. (Elforsk, 2007). 

Den vanligaste typen av inre erosion är ”piping” dvs. tunnelbildning. För att inre 

erosion och piping ska kunna uppstå måste fyra krav vara uppfyllda Fell et al. 

(2005): 

 Kontinuerligt genomströmmande vatten. 
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 Tillgång till ett eroderbart material i flödesvägarna som kan 

borttransporteras. 

 En oskyddad öppning mellan tätkärna/filter eller finfilter/grovfilter där 

erosionsmaterialet flödar fritt igenom. 

 Tätkärnejorden ska kunna forma tunnlar utan att rasa ihop (detta skiljer 

piping från suffosion). 

Mekanismer som kan orsaka inre erosion är piping, suffosion, hydraulisk 

uppspräckning och valvbildning i tätkärnan (Rönnqvist, 2002). 

2.4.3.1 Piping 

Piping är en process då finmaterial ur tätkärnan spolas bort av det 

genomströmmande vattnet, samtidigt som tätmaterialet är tillräckligt stabilt för att 

tillåta att en tunnel inne i jorden bildas (Elforsk, 2007). Förloppet börjar sannolikt 

vid det genomströmmande vattnets utlopp på nedströmssidan eller i kontaktytan 

mellan olika lager där skillnaden i kornstorlek är stor. Denna process är vanlig då 

filtermaterialet har för stor korngradering. Kohesionslösa jordmaterial är i 

synnerhet känsliga för piping. Piping i dammkroppen kan enligt Fell et al. (2005) 

initieras genom följande tre processer: 

 Bakåtskridande erosion. 

 Koncentrerad läcka. 

 Suffosion. 

Bakåtskridande erosion startar på nedströmssidan vid läckvattnets utgång i 

lagerövergången mellan tätkärnan och filtret, eller mellan finfilter och grovfilter 

enligt Figur 2.7. Vidare fortskrider processen successivt bakåt i dammkroppen 

genom att finmaterial spolas bort och en rörformad skada bildas (Elforsk, 2007). 

 

Figur 2.7. Pipingförlopp genom bakåtskridande erosion (Foster, 1999) 

 

Koncentrerad läcka uppstår då en spricka bildas mellan upp- och nedströmssidan i 

tätkärnan, eller genom att ett högpermeabelt material skär genom tätkärnan. 
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Detta leder till att strömningshastigheten ökar lokalt och finmaterialet ur 

tätkärnan spolas bort (Elforsk, 2007), se Figur 2.8. 

 

Figur 2.8. Pipingförlopp genom koncentrerad läcka (Foster, 1999) 

 

Till följd av piping kan sjunkgropar uppstå på dammkrönet där uppströmsfiltrets 

material rasat ner i pipen. Allt eftersom finmaterialet spolas bort, rasar 

filtermaterialet ner och ett jordunderskott bildas som till slut visar sig i form av ett 

hål på markytan, Figur 2.9. 

 

Figur 2.9. Sjunkhålsbildning (Rönnqvist, 2002) 

 

2.4.3.2 Suffosion 

Suffosion innebär att en fyllning tappar finmaterial på grund av en omlagring och 

vidaretransport av lösa korn till följd av vattenströmningen genom kornskelettet. 

Orsaken till detta beror på instabilitet i kornskelettet, där finmaterialet ligger löst 

lagrat runt de lastbärande grövre fraktionerna. Suffosion uppkommer inne i ett 

jordmaterial och kräver ingen koncentrerad läcka för att utvecklas (Rönnqvist, 

2002). 
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Figur 2.10. Utveckling av suffosion (Rönnqvist, 2002) 

 

2.4.3.3 Hydraulisk uppspräckning och valvbildning 

Hydraulisk uppspräckning sker då porvattentrycket tillåts stiga tillräckligt högt för 

att jordsstrukturen skall tryckas isär, och därigenom bilda läckvägar för finmaterial 

att transporteras bort. Detta kan förklaras av sambandet: 

u '  (2.1) 

Där   är jordens horisontella eller vertikala totalspänning och u  är 

porvattentrycket. Då u  betyder det att jordens effektivspänning '  försvinner 

och en uppspräckande effekt uppnås (Sherard, 1986). Ytterligare orsak till 

hydraulisk uppspräckning är att totaltrycket minskar lokalt om tätkärnan hänger 

upp sig på intilliggande lager på grund av differentialsättningar. Dessa skillnader i 

sättning förklarar den varierande spänningsfördelningen som finns i en 

dammkropp. Valvbildning innebär att ursprungliga krafter som verkar på ett 

kornskelett har omfördelats och inre instabilitet i jordmaterialet uppstår. Detta 

beror på att tätkärnan hänger upp sig på intilliggande filtermaterial, eller på en 

ojämn undergrund. Tätkärnan kan även hänga upp sig på konstruktionsdetaljer i 

dammkroppen, t.ex. utskovsparti, tätningar eller rördragningar (Rönnqvist, 

2002).  

2.4.3.4 Tecken på inre erosion 

Det är viktigt att i ett tidigt skede kunna upptäcka inre erosion för att vidta 

lämpliga åtgärder för att skydda dammkonstruktionen. Fell et al. (2005) hävdar att 

det är uppenbart att många olyckor skulle ha lett till dammbrott om de inte hade 

upptäckts genom tillsyn och övervakning. Det är speciellt viktigt att ha 

tillfredsställande övervakning vid första fyllningen av reservoaren samt vid nivåer 

runt högsta vattennivån. 
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Inre erosion är svårt att upptäcka, men det finns en del vanliga varningssignaler 

som innefattar ökat läckage, grumligt läckagevatten, sjunkhål, sättningar, 

sprickbildning, virvlar i vattenreservoaren och portrycksökningar. Enligt Fell et 

al. (2005) är de viktigaste metoderna för att identifiera försämringar i 

fyllningsdammar, ordnat efter effektivitet; inspektion av utbildade observatörer, 

läckagemätningar, mätningar av horisontella och vertikala förskjutningar på 

dammytan, portrycksmätningar, vattennivå- och regnmätningar samt inre 

deformationer. Ytterligare metoder för att detektera skador i dammen beskrivs i 

Elforsk (2007) och består av: Georadar, temperaturmätningar, 

resistivitetsmätningar och självpotentialmätningar. 

Skador på dammar har historiskt sett upptäckts främst genom direkt observation, 

men nackdelen med visuell inspektion är att då inre erosion upptäcks kan 

erosionsprocessen ha pågått för länge (Nilsson, 1995). 

Sjunkgropar är en skada till följd av inre erosion och piping, och upptäcks genom 

visuell inspektion. Vid bildning av sjunkgropar har erosionen i regel pågått länge. 

I och med detta efterfrågas en bättre, och framförallt snabbare metod att tidigt 

upptäcka tecken på inre erosion. Information som kan erhållas från analys av 

läckagevattnet, både visuellt och genom olika mätningar, är enligt Mattsson et al. 

(2008) en av de bästa indikatorerna av effektiviteten på de vattentäta elementen i 

en damm. Om läckagevattnet är missfärgat och grumligt betyder det, enligt 

Kjaernsli et al. (1992) att vattnet innehåller jordpartiklar, som kan tyda på en 

försämrad effektivitet i de vattentäta elementen och att en erosionsprocess pågår i 

dammkroppen.  

2.5 Befintlig instrumentering enligt RIDAS 

I RIDAS (2008) anges behovet av instrumentering på en fyllningsdamm. Detta är 

beroende av grundläggningsförhållanden, ingående material samt 

dammutformningen. För basbehovet i fyllningsdammar anges att det bör vara 

obligatoriskt med kontinuerliga läckagemätningar där så är praktiskt möjligt för 

dammar inom konsekvensklass 1A och 1B. För konsekvensklass 2 krävs endast 

månadsvis avläsningar. Vid läckagemätningar skall det läggas vikt vid eventuella 

förändringar i läckvattenmängd samt turbiditet och färg. Vid automatiska 

mätöverföringar finns även behov att besöka mätplatsen för okulära besiktningar 

lämpligtvis vid veckovisa driftmässiga tillsynen.  

Kameraövervakning rekommenderas i RIDAS (2008) som ett komplement 

utöver läckagemätningar för att visualisera rådande förhållanden och användas 
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som hjälp för att kunna avfärda eller bekräfta resultat från läckagemätningar. Detta 

föreslås främst för dammar i konsekvensklass 1A och 1B.  

Ytterligare basinstrumentering som rekommenderas av RIDAS (2008) innefattar 

sättnings- och rörelsemätningar av krönet, portrycksmätningar i tätkärna och 

undergrund, samt vattenstånd i filter eller stödfyllning.  
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3 TURBIDITETSMÄTNING 

3.1 Allmänt 

Turbiditet är den vetenskapliga benämningen för grumlighet. Turbiditet är en 

fysisk egenskap hos en vätska eller gas, och är ett uttryck för hur mycket ljus som 

sprids och absorberas på grund av partikulärt material i ett medium.  

Partikulärt material definieras enligt Cheremisinoff (2002) och Wilde (2005) som 

material som kan avlägsnas från mediet genom filtrering eller koagulering och 

består av löst eller suspenderat material som lera, silt, finfördelad organisk eller 

oorganisk materia, plankton och andra mikroorganismer, organiska syror eller 

färger. Beroende på mätmetod kan en vätskas färg ha inverkan på 

turbiditetsmätningar.  

Turbiditetsmätningar förekommer främst inom vattenrening- och 

processindustrier. Wilde (2005) konstaterar att utvecklingen gått framåt för 

teknologin inom turbiditetsmätning, men påpekar vidare att resultaten från 

turbiditetsmätare av olika design inte vanligtvis motsvarar varandra. Olika 

blandade lösningar och olika koncentrationer kan ge ett ickelinjärt resultat 

beroende på varierande faktorer som spelar in på mätningen, och Wilde (2005) 

rekommenderar att turbiditetsmätare och mätmetod bör väljas unikt för aktuellt 

projekt med avseende på syftet med mätningarna samt vattnets fysiska och 

kemiska egenskaper. 

3.2 Mätenheter 

Då partikelstorleken i en vätska påverkar turbiditeten, har det utvecklats 

standarder för att underlätta kalibrering och reproducering av mätinstrument 

(Chemtronic, 2011). Kingsbury et al. (1926) utvecklade standardlösningen 

Formazin, som är ett fast syntetiskt material vars alla partiklar är lika stora. 

Lösningen tillverkas genom att väga och dispergera 5,00 g Hydrazinsulfat och 

50,0 g Hexametylentetramin i en liter destillerat vatten. Efter att lösningen stått i 
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två dygn i 25°C, utvecklas en vit turbiditet i lösningen. Denna lösning fungerar 

som en referenslösning, och alla andra standards måste kontrolleras mot 

Formazin. Lösningen är känslig för förvaring och hantering. Att hälla tillbaka en 

referenslösning i flaskan efter användning kan ge upphov till felaktig kalibrering 

på mätinstrumenten. För att undvika Formazinets känslighet vid förvaring och 

användning har en annan typ av referenslösning utvecklats: StablCal (Stabilized 

Formazin Turbidity Standards). Sadar (2007a) påstår att StablCal har många 

fördelar i jämförelse med traditionell Formazin som kalibreringslösning. StablCal 

är stabil i minst två år, se Figur 3.1, samt att den har utarbetats vid specifika 

koncentrationer vilket eliminerar den tidsödande och känsliga beredningen 

genom volymetriska spädningar. Vidare bidrar StablCal till att reducera 

potentiella hälsorisker som traditionell Formazin kan innebära. 

 

Figur 3.1. Stabilitetsjämförelse mellan turbiditetsstandarder vid 2 NTU (Sadar, 
2007b) 

 

Tidiga turbiditetsmätningar baserades på JTU (Jackson Turbidity Units) där ett 

speciellt stearinljus placeras under ett glasrör som fylls med provvätskan. Glasröret 

fylls långsamt med provvätskan ända till att flamman från ljuset, sett ovanifrån, 

övergår till ett jämt sken. Djupet på provvätskan motsvaras av ppm kisel. 

Standarder är uppmätta från naturliga material som kaolin och Fullers jord vilket 

gör metoden svår att standardisera (Sadar, 2007a). 1955 övergavs den tidigare 

enheten ppm kisel, och ersattes av TU (Turbidity Units) och accepterades som 
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den primära standarden för turbiditet. Ytterligare enheter har utvecklats efter 

detta, men de tre vanligaste är: 

 FTU (Formazin Turbidity Units) – Nu gällande standardiserad mätenhet 

med formazin som referensstandard. Mätenheten tar inte hänsyn till vilken 

vinkel som det utsända ljuset reflekterar partiklarna i lösningen (Optek, 

2011). 

 NTU (Nephelometric Turbidity Units) – Variant av FTU som tar hänsyn 

till vilken vinkel som det utsända ljuset reflekterar partiklarna i lösningen 

genom att mäta det spridda ljuset från en volframlampa i 90º vinkel +/-

30º. Standardenhet av USEPA (United States Environmental Protection 

Agency) (O'Dell, 1993). 

 FNU (Formazin Nephelometric Unit) – Variant av FTU som tar hänsyn 

till vilken vinkel som det utsända ljuset reflekterar partiklarna i lösningen 

genom att mäta det spridda ljuset från en NIR (near infrared light) med 

våglängd på 860±60 nanometer i 90º vinkel +/-2,5º. Internationell 

standardenhet av ISO (International Organization for Standardization) 

(ISO 7027 1999). 

Enligt Chemtronic (2011) och Sadar (2007a), förhåller sig mätenheterna enligt: 

JTUFNUNTUFTU 25,0  (3.1) 

Där NTU och FNU beskriver metod för nephelometri, och används bara vid 90º 

reflekterat ljus. 

TSS (Total Suspended Solids) är ytterligare en enhet som kan användas vid 

turbiditetsmätningar. Denna metod är dock endast möjlig att använda genom att 

först kalibrera förhållandet mellan en känd turbiditet och en känd TSS.  Sadar 

(2007a) hävdar att analys av TSS är en teknikkänslig och tidsödande metod. Om 

en korrelation går att hitta mellan TSS och turbiditet, kan turbiditetsmätningar 

användas för att övervaka förändringar i TSS och snabbt få en uppfattning om 

TSS i aktuell tillämpning. Sadar (2007a) nämner dock att det finns en rad kriterier 

som måste uppfyllas innan en korrekt korrelation kan utföras. En korrelation 

mellan TSS och turbiditet är unik för varje plats och situation. Vid en 

fyllningsdamm kan identiska partiklar inte förväntas i läckageflödet, och därför 

anses det inte lämpligt att undersöka förhållandet vidare i denna studie. 

Turbiditetsmätare av modell Solitax som kan hittas på några av Vattenfalls 

dammar kan kalibreras för att visa TSS. Den mäter då i ett intervall 0,001-50 g/l 
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(Hach Lange, 2005). I en inledande studie av Viklander och Lidberg (2010) 

jämförs turbiditet och partikelhalt på fältprov med silt utspätt med vatten. Vid ett 

värde på 1200 FNU i ett prov uppmättes partikelhalten till 0,001 g/l. För att 

bestämma partikelhalt på lägre nivåer, krävs enligt Sundgren (2010) en 

partikelräknare som klarar mätningar vid lägre halter. 

Partikelhalt beror på massan filtrerbart material i ett prov. Turbiditet beror på 

antalet partiklar i ett prov och dess form och storlek. Skillnaden illustreras i Figur 

3.2 

 

Figur 3.2. Illustration av förhållandet mellan turbiditet och TSS (ISA, 2011) 

 

3.3 Funktionsprincip 

Moderna turbiditetsmätare använder sig generellt sett av en teknik som kallas 

nephelometri, som mäter mängden ljus som reflekteras av partiklar i en vätska 

vinkelrätt en ljuskälla (EPA, 1999). Då ljus passerar genom en icke grumlig vätska 

följer strålarna en relativt ostörd väg, så när som på störningen av molekylerna i 

vattnet. Men då ljusstrålarna färdas genom en vätska innehållande lösta partiklar, 

absorberar partiklarna ljusenergin och reflekterar tillbaka ljus i alla riktningar 

(EPA, 1999).  

3.3.1 Partiklars inverkan 

Turbiditet under 20 FNU är svår att upptäcka visuellt. I Figur 3.3 ses en serie av 

turbiditet av kalibreringsvätskan formazin.  
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Figur 3.3. Turbiditetsserie av formazin visat i NTU/FTU (Optek, 2011) 

 

Sadar (2007a) hävdar att partikelstorlek, konfiguration, färg och brytningsindex 

avgör distributionen av det spridda ljuset runt partikeln. I Figur 3.4 ses att 

partiklar som är mycket mindre än våglängden på det utsända ljuset, sprider ljuset 

ungefär lika i alla riktningar. Då partiklar påträffas som är större än våglängden på 

det utsända ljuset, bildas ett mönster som resulterar i en större spridning av ljuset 

rakt fram än i andra riktningar.  

 

Figur 3.4. Spridning av ljus beroende på partikelstorlek (Sadar, 2007a) 
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Vidare kan det ojämnt spridda ljuset framåt innebära en felkälla då 

partikelstorleken varierar. För att lösa detta problem föreslår EPA (1999) att 

detektorn som registrerar reflekterat ljus monteras i 90° vinkel från det utsända 

ljuset. Senare i kapitlet beskrivs andra metoder som används med flera detektorer 

i olika vinklar. 

3.3.2 Ljuskälla 

I många turbiditetsmätare används en volframlampa som ljuskälla. Dessa lampor 

är polykroma och innehåller ett brett spektrum av våglängder och färger (EPA, 

1999). King, som refereras i EPA (1999), anser att varierande våglängder kan 

påverka precisionen i mätningarna med avseende på naturlig färg i provet eller 

organiskt innehåll. Då precisionen beror en hel del på spänningen i lamporna, 

krävs en jämn strömförsörjning samt att mätaren kalibreras om på grund av att 

lamporna ”bränns ut”. 

För att undvika begränsningarna med volframlampor, används monokroma 

ljuskällor som LED:s, lasrar, kvicksilverlampor och olika lampfilter. Genom att 

välja våglängder som normalt inte absorberar organiskt innehåll kan man undvika 

påverkan av färg. Dessa alternativa lampor reagerar annorlunda på partikelstorlek 

och är inte lika känsliga som volframlampan på små partiklar (EPA, 1999). 

3.3.3 Fotodetektor 

Då det utsända ljuset har påverkats av partiklar i lösningen som mäts, registreras 

responsen av en detektor. Sadar (2007a) hävdar att de fyra vanligaste typerna av 

detektorer som används är tub med fotomultiplikator, vakuumbaserad fotodiod, 

silikonbaserad fotodiod och kadmiumsulfidbaserad motståndsfotocell. 

Detektorernas respons skiljer sig beroende på vilken våglängd som infaller. 

3.3.4 Nephelomätare med enkelstråle 

Nephelomätaren består av en ljuskälla som sänder ut ljus, vanligtvis från en 

volframlampa. En lins koncentrerar så mycket som möjligt av ljuset till 

provcellen. Efter linsen sitter en skärm som ska förhindra att ljus som inte träffar 

provcellen, träffar detektorn. Fotodetektorn registrerar och mäter mängden ljus 

som reflekteras, se Figur 3.5. 
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Figur 3.5. Nephelometermätning genom enkelstråle (Sadar, 2007a) 

 

Denna enkla mätmetod använder endast en glödlampa och en enkel detektor. 

Enkel nephelomätning kalibreras enligt den matematiska algoritmen 

900 IaT   (3.2) 

där T  är turbiditeten i NTU (0-40), 0a  är en kalibreringskonstant och 90I  är 

strömsignalen 90° från ljuskällan (Sadar, 2007a). 

Metoden fungerar väl, men EPA (1999) föreslår att den endast används vid 

mätningar under 40 NTU på grund av att vid högre turbiditet kan det utsända 

ljuset träffa mer än en partikel, och på så sätt underskatta turbiditeten. 

3.3.5 Mätare med ratiodesign 

Tillverkare av mätinstrument har utvecklat tekniken vidare för att minska 

effekten av yttre faktorer som kan påverka mätresultatet på ett negativt sätt, och 

för att kunna uppnå ett pålitligt mätresultat för både små och stora värden på 

turbiditet. Detta uppnås enligt Sadar (2007a) genom att bygga vidare på ovan 

nämnd nephelomätning, men med fler detektorer placerade på andra vinklar än 

90°. I Figur 3.6 ses principen för ratiodesign med vanlig detektor vid 90°, 

detektor för ljus som sprids framåt, detektor för transmitterat ljus, och en detektor 

för ljus som reflekteras bakåt som används vid höga värden på turbiditet.  
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Figur 3.6. Mätare enligt ratiodesign för mätare av märket Hach Lange. Figuren 

visar även alternativ monitordetektor som används då ljuskällan är av 
typen LED (Sadar, 2007a) 

 

Signalerna från detektorerna sammanställs för att beräkna turbiditeten i 

provcellen. En sådan sammanställning presenteras i Sadar (2007a) genom en 

matematisk kalibreringsalgoritm enligt: 

)/( 90321090 IdIdIdIdIT bsfst   (3.3) 

där: 

T = Turbiditet i NTU (0-10 000) 

0d , 1d , 2d , 3d  = Kalibreringskonstanter 

90I = Strömsignalen 90 grader från ljuskällan 

tI = Strömsignalen från detektorn för transmitterat ljus 

fsI = Strömsignalen från detektorn för ljus som sprids framåt 

bsI = Strömsignalen från detektorn för bakåtreflekterat ljus 

Då flera detektorer används, förbättras mätinstrumentets prestanda som t.ex. 

stabilitet, linearitet, känslighet samt påverkan från färg.  

Vidare finns fler mätare med annan design beskrivna i Sadar (2007a). Designen 

för dessa mätare presenteras inte närmare då de inte är relevanta för aktuell studie. 
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3.4 Standarder 

På grund av varierande mätmetoder och definitionsproblem, har standarder 

upprättats. De två vanligaste standarderna är den amerikanska EPA method 180.1 

och den europeiska ISO 7027. En jämförelse mellan den amerikanska och den 

europeiska standarden visas i Tabell 3.1 (Chemtronic, 2011) och (Ziegler, 2002). 

Tabell 3.1. Jämförelse mellan EPA 180.1 och ISO 7027 (Chemtronic, 2011) 

 EPA 180.1 ISO 7027 

Princip för mätning Mätning av förhållandet mellan det transmitterade 

ljuset och det spridda ljuset (ratiodesign) 

Mätenhet NTU FNU 

Ljuskälla Volframlampa LED eller annan 

filtrerad ljuskälla 

Mätvinkel 90° ± 30° 90° ± 2,5° 

Ljustrålens dimension 0° med max 1,5° 

konvergens 

Ej specificerad 

Våglängd som mäts 400-600 nm  860 nm ± 30 nm 

Kalibreringsstandard Formazin Formazin 

Kännetecken Mer känslig för mindre 

partiklar 

Mindre känslig för 

mindre partiklar 

Färgkänslig Mindre färgkänslig 

 

3.5 Turbiditetsmätare 

På marknaden finns tre typer av turbiditetsmätare: bärbara, stationära och online 

mätinstrument. De bärbara och stationära mätarna används för att analysera 

stickprov. Dessa kräver att prov av vätskan tas i glasbehållare för att sedan placeras 

i mätaren för avläsning, se Figur 3.7. 
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Figur 3.7. Stationär turbiditetsmätare av modell 2100N från Hach Lange (Hach 

Lange, 2011a) 

 

Bärbara mätare är batteridrivna och detta innebär att dessa kan förflyttas och 

användas på plats, och på så sätt minska fel orsakade av transport av 

provmaterialet, se Figur 3.8. 
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Figur 3.8. Bärbar turbiditetsmätare av modell 2100Q från Hach Lange (Hach 

Lange, 2011b) 

 

Onlinemätarna ansluts med fördel direkt i en process för att få fortlöpande 

information om turbiditeten. Då dessa mätare används, krävs att tillverkarens 

anvisningar följs för att minimera felaktigheter på grund av smutsigt glas, 

luftbubblor i provmaterialet, samt partiklarnas benägenhet att sjunka till botten, se 

Figur 3.9. 
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Figur 3.9. Online turbiditetsmätare av modell Solitax sc från Hach Lange (Fuzhou 
runjie ept co., ltd, 2011) 

 

3.5.1 Turbiditetsmätare i laboratorieförsök 

Turbiditetsmätaren som används vid laboratorieförsöken i examensarbetet är av 

samma typ och modell som används vid turbiditetsmätning vid fyllningsdammar. 

Mätaren är av märket Hach Lange och modellen heter Solitax sc, ts-line. 

Mätsensorn ses nederst till vänster i Figur 3.9. Teknisk beskrivning enligt Bilaga 

5.  

Mätaren är en kontinuerlig online-mätare som använder sig av ratiodesign då 

mätning sker utifrån förhållandet mellan det transmitterade infraröda ljuset och 

det spridda ljuset enligt ISO 7027 (1999), se Figur 3.10. 
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Figur 3.10. Funktionsprincip för mätsensor Solitax sc (Hach Lange, 2011c) 

 

Hach Lange (2011c) uppger att sensorn kalibrerats vid tillverkning enligt 

europeisk standard ISO 7027 (1999) för en långvarig kalibreringsstabilitet och 

kräver således ingen kalibrering. Mätmetoden uppges vara färgoberoende, och 

mätområdet är mellan 0,001-4000 FNU. 

Styrenhet som används vid laboratorieförsöken i examensarbetet kommer från 

Hach Lange och är av typen sc200.  

3.5.2 Turbiditetsmätningar vid Vattenfalls fyllningsdammar 

En likadan typ av mätsensor som används vid aktuella laboratorieförsök, används 

också bland andra vid Vattenfalls fyllningsdammar. 

För att upptäcka inre erosion i ett tidigt skede kan turbiditetsmätare med fördel 

användas för att detektera en eventuell ökad turbiditet vid ett erosionsförlopp. 

En fyllningsdamm är inte 100 % tät och ett läckageflöde kommer sannolikt alltid 

att finnas. Detta läckageflöde samlas upp i dräneringsledningar på dammens 

nedströmssida och leds genom olika rörsystem in i mätbrunnar. Mätbrunnarna 
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används för att övervaka läckageflödet från dammen genom mätning i ett 

Thomsonöverfall som består av en v-formad mätplåt enligt Figur 3.11 där vatten 

tillåts rinna över. Höjden mäts kontinuerligt från vattenytan till mätplåtens spets 

och ett matematiskt samband möjliggör att läckageflödet kan beräknas och 

därmed övervakas.  

 

Figur 3.11. Thomsonöverfall i en branschtypisk mätbrunn 

 

I dessa mätbrunnar ges möjlighet att övervaka turbiditeten på läckagevattnet från 

dammen. 

Mätbrunnarna vid dammarna varierar i storlek och utformning. De kan vara av 

typ där mätbrunnen finns inuti en mindre byggnad där gott om utrymme finns 

för att installera turbiditetsmätare, se Figur 3.12. Läckagevattnet filtreras in genom 

den perforerade väggen som ses i figuren. Stor vattenvolym bidrar till lång 

uppehållstid för läckagevattnet i mätbrunnen.  

Loggning från kontinuerlig mätning med turbiditetssensorer som finns 

installerade, sker genom övervakning av ett medelvärde av turbiditeten över en 

given tid. 
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Figur 3.12. Sensorplacering i en mätbrunn. Den gulfärgade sensorn skymtas till 
vänster i figuren  

 

En annan typ av mätbrunn som används vid fyllningsdammar består av en brunn i 

betong på 2400 mm i diameter, där läckagevattnet samlas i ett mindre utrymme 

där vattendjupet kan vara <400 mm, se Figur 3.13. 
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Figur 3.13. Sensorplacering i branschtypisk mätbrunn 

 

3.6 Svagheter vid mätning 

Yttre störningar har en stor inverkan på turbiditetsmätningar. Typ av störning 

och dess omfattning är ofta beroende av nivån av den turbiditet som mäts. Sadar 

(2002) hävdar att vid mätningar med mindre än 5 NTU beror störningarna främst 

på oönskad ljusspridning, bubblor, omgivande ljus och kontaminering. Vid 

mätningar med större än 5 NTU upplevs en större påverkan av färg, 

partikelabsorption och partikeldensitet. Tabell 3.2 sammanfattar typiska störningar 

vid turbiditetsmätningar. Enligt Sarpong (2007) har partiklar större än 3 

mikrometer ingen större inverkan på turbiditeten i dricksvatten. 
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Tabell 3.2. Typiska störningar associerade med turbiditetsmätningar (Sadar, 2002) 

Störning Effekt på mätning 

Absorberande partiklar 

(färgad) 

Negativ påverkan (rapporterad mätning är lägre 

än faktisk turbiditet) 

Färg i matrisen Negativ påverkan om det infallande ljusets 

våglängder överlappar absorptionsförmågan 

inom spektret i provmatrisen 

Partikelstorlek 

Antingen positivt eller negativt (beroende på 

våglängd) 

Stora partiklar sprider långa våglängder av ljus 

lättare än små partiklar 

Små partiklar sprider korta våglängder av ljus 

mer effektivt än långa våglängder 

Oönskad ljusspridning positiv påverkan (rapporterad mätning är större 

än faktisk turbiditet) 

Partikeldensitet negativ påverkan (rapporterad mätning är lägre 

än faktisk turbiditet) 

Kontamination positiv påverkan (rapporterad mätning är större 

än faktisk turbiditet) 

 

Kontinuerliga mätare är mer tillförlitliga än laboratoriemätningar på grund av 

variationen vid hantering av prover. För laboratorieprovning måste en 

variationskoefficient på 25 % tas med i beräkningarna enligt Sundgren (2010), 

jämfört med 1 % variationskoefficient vid kontinuerlig mätning med mätare 

Solitax sc enligt Bilaga 5. 

Att övervaka partikelhalten i läckagevattnet kan vara av intresse ur 

dammsäkerhetssynpunkt, men för att kunna använda turbiditetsmätningar till 

hjälp för detta, krävs att partikelkoncentrationen är kalibrerad mot det aktuella 

turbiditetsvärdet. Detta är svårt att genomföra vid fyllningsdammar då 

korrelationen mellan partikelhalt och turbiditet kräver att materialet som mäts 

alltid är av samma typ. Det tidigare nämnda är naturligtvis omöjligt att garantera 

då partiklarna kan komma från olika sektioner i dammen. 
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Partikelhalt har vid tidigare försök mätts i fyllningsdammar, men det finns 

rapporter där problem har uppstått då en beläggning uppkom på glasytan varvid 

ett felvärde erhölls vid mätning av mg/l. Mindre felvärde erhölls vid mätning av 

FNU. Detta innebär att mätning av FNU är mindre känslig när det gäller 

beläggningen som uppstod (Johansson, 2011). 

Turbiditetsmätare av modellen Solitax sc har inte tillräckligt fint mätområde för 

att mäta partikelhalter under 0,001 g/l, se Bilaga 5. Enligt inledande 

undersökning av Viklander och Lidberg (2010) från tidigare mätningar, motsvaras 

en partikelhalt på 0,001 g/l av en vattenlösning med siltpartiklar 1200 FNU i fält, 

och 1400 FNU vid laboratorieförsök. 

3.7 Användningsområden 

Idag finns olika användningsområden för turbiditetsmätningar. Den fastställda 

partikelkoncentrationen som kan korreleras från turbiditet, används enligt 

Mettler-Toledo AB (2011) för processövervakning och optimering, till exempel 

för att kontrollera tillväxt av biomassa, kristalliserings- och filtreringsprocesser 

eller mätning av koncentrationen av fasta partiklar i avfallsvatten. 

Inom bryggeri- och mejeriindustrin används turbiditetsmätningar för produkt- 

och vattenseparering, för färg- och turbiditetskontroll och för 

produktidentifiering (Mettler-Toledo AB, 2011). Andra användningsområden är 

vid övervakning av rå-, färsk- och spillvatten, t ex vid avloppsreningsverk och 

vattenverk. 

Vid kontakt med Patrik Fahlén (2011) på Gäddvik vattenverk i Luleå kommun 

påpekades inga direkta problem med mätmetoden. Den kontinuerliga mätningen 

stämmer väl överens med stickprover som analyseras med laboratoriemätare. En 

allmän iakttagelse som gjorts av operatörerna är att temperaturen sannolikt 

påverkar turbiditeten.  

3.8 Koppling till inre erosion 

Rapporterade skador på jord- och stenfyllningsdammar har i många fall föregåtts 

av att grumligt vatten observerats nedströms dammen. Exempel finns då grumligt 

vatten påträffats nedströms dammar i samband med tillsyn då även sjunkhål har 

uppkommit på dammkrönet (Viklander och Lidberg, 2010). 

När vatten passerar genom en dammkropp med normal låg hastighet eroderas 

enbart en liten del, alternativt ingen del alls av finmaterialet från tätkärnan ur. Vid 
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ökad läckvattenhastighet ökas dock inblandningen av finmaterial och med hjälp 

av turbiditetsmätning kan denna inblandning mätas (Lagerlund, 2007).  

Lagerlund (2007) hävdar att inblandningen av finmaterial i regel är direkt 

jämförbar med vattnets strömningshastighet. 

Partiklar upp till 0,2 mm kan enligt Foster och Fell (2001) lätt transporteras vid 

en koncentrerad läcka i dammen. Det nämns också att partiklar upp till 5 mm 

kan transporteras vid ett högre flöde till följd av en ökning av läckan. 
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4 LABORATORIEFÖRSÖK 

I syfte att öka förståelsen och vidareutveckla användbarheten för 

turbiditetsmätningar med avseende på inre erosion vid fyllningsdammar, utförs 

kontrollerade laboratorieförsök med turbiditetsmätare av samma modell som finns 

installerade vid Vattenfalls dammar.  

Utformningen av laboratorieförsöken bestämdes i samråd med referensgruppen 

som bidragit med synpunkter och kunskap från sitt område.  

Laboratorieförsök utfördes på Complab i Luleå tekniska universitets lokaler där 

Thomas Forsberg bistått med handledning och tekniskt kunnande.  

4.1 Försöksuppställning 

För att efterlikna förutsättningarna från turbiditetsmätningar i fyllningsdammar, 

planerades laboratorieförsöken dels utifrån mätöverfallet i Figur 3.12, men 

framförallt utifrån mätbrunnen i betong enligt Figur 3.11. 

Ett avkapat oljefat användes som mätbrunn vid försöken enligt Figur 4.1. Fatet 

rengjordes och slipades innan det målades vitt invändigt för att partiklar och 

turbiditet lättare skulle kunna upptäckas. Tunnan är 440 mm hög och har en 

innerdiameter på 570 mm. Den fyllda baljan rymmer således ca 112 l, men i de 

flesta försöken har vattennivån hållits på 310 mm som motsvarar 79 l. En 110 mm 

bred och 110 mm djup urfasning utfördes på ena sidan för att passa in ett 

inloppsrör bestående av ett 110 mm PVC-rör. Ett utlopp kapades ur på motsatt 

sida från inloppet för vatten att rinna ut genom. Ett 6 mm tjockt plexiglas 

användes för att skapa en 4 cm bred öppning där dubbla plexiglas fixerades med 

skruvar och bygglim. Ytterligare en plexiglasskiva passades in, som kan justeras i 

höjdled för att underlätta vid tömning av baljan samt ge bättre insyn. På den 

justerbara skivan skapades ett triangulärt snitt likt de Thomsonöverfall som 

används vid fyllningsdammar för att i större mån likna de strömningsförhållanden 

som råder. I detta fall är dock vinkeln 20° istället för 90° som är vanligast. 

Överfallet används också för att övervaka att flödet i baljan hålls konstant genom 
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att se till att vattennivån hålls på en konstant nivå vid ett utmärkt streck på 

plexiglasskivan. Vid fullt kranvattenflöde är avståndet från spetsen på det 

triangulära snittet upp till vattenytan 50 mm, och bredden på vattenflödet som 

rinner över är 23 mm.  

 

Figur 4.1. Ett oljefat användes som mätbrunn 

 

Efter överfallet tillåts vattnet falla fritt minst 1 m innan det rinner ut i avloppet.  

Inloppet till baljan består av ett 5,8 m långt 110 mm avloppsrör av PVC. Röret 

delades längs mitten för att en betraktare ska kunna följa flödet visuellt. En muff 

användes för att skarva röret 3 meter från baljan. Röret vid inloppet sticker ut 40 

mm på insidan av baljan och vid fullt kranvattenflöde bildas ett fall för 

inkommande vatten på ca 15 mm innan det når vattenytan i baljan. 

Det 5,8 meter långa röret fixerades, och mätning utfördes med laser för att uppnå 

en jämn lutning på 1 %.  

I ena änden på röret, 5,8 meter från baljan, monterades ett lock av PVC-plast där 

ett 13 mm hål borrades för att passa in en vattenslang som limmades fast enligt 

Figur 4.2. 
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Figur 4.2. Startpunkt för vattenflöde, samt infästning av vattenslang 

 

Försök utfördes med fullt kranvattenflöde. Efter mätning av känd läckagevolym 

på tid vid fullt flöde, bestämdes flödet till 0,25 l/s. Ytvattenhastigheten bestämdes 

genom att släppa en flytande bit av cellplast från toppen av röret för att samtidigt 

mäta tidsåtgången för resan till baljan. Med känd rörlängd bestämdes 

ytvattenhastigheten till 0,63 m/s. För att simulera en ”puff” från ett inre 

erosionsförlopp, utfördes försök där olika material i kända mängder tillsattes i 

vattenflödet från en 250 ml glasbägare. Materialet hälldes från glasbägaren ner i 

vattenflödet i Figur 4.2 under ett tidsförlopp på ca 3 s.  

4.1.1 Turbiditetsmätare 

Mätsensorn från Hach Lange som användes vid laboratorieförsöken tillhör 

familjen Solitax sc och är av modellen ts-line. Den styrenhet som användes är av 

typen sc200. Turbiditetsmätaren beskrivs närmare i avsnitt 3.5.1. 

Mätsensorn monterades på ett vinkeljärn för att säkerställa precis horisontell 

placering av sensorn. Vinkeljärnet fästes i sin tur på ett 20 mm PVC-rör där 

kabeln gömdes inuti röret. Röret träddes genom en träskiva enligt Figur 4.3 för 

att underlätta en snabb omplacering av sensorn. Genom montering enligt 

beskrivning kunde sensorn lätt flyttas till alla lägen i baljan.  
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Figur 4.3. Installation av mätsensor 

 

I styrenheten bestämdes aktuell mätenhet till FNU. Rengöringsintervall för 

torkarbladet som sitter på sensorn sattes till 5 min. Frekvens för avläsning 

bestämdes till 1 s som är minsta möjliga tid i styrenheten. Loggintervallet sattes 

också på minsta möjliga tid som är 5 s. Mätdata lagras i styrenheten och kan 

exporteras i xml-format via SD-kort. Enheten lagrar kontinuerligt ca 9700 av de 

senaste värdena, motsvarande ca 13,5 h vid loggning var femte sekund.  

Sensorns nollpunkt är varaktigt inställd vid tillverkning och en efterkalibrering 

var därför inte erforderlig. Då installationsvillkor kan leda till en störande 

grundreflexion kan nollpunkten förskjutas för att kompensera denna störning. 

Enligt Luleå kommun (2011) har dricksvattnet från Gäddviks vattenverk som 

försörjer Luleå tätort ett normalvärde hos användaren på 0,4 FNU. Vid inledande 

turbiditetsmätningar på kranvatten i baljan visade mätaren ca 0,5 FNU beroende 

på placering. Efter att baljan målats svart på insidan, till följd av resultat som 

beskrivs ytterligare i kapitel 5, visade mätaren ca 0,4 FNU som är jämförbart med 

dricksvattnets normalvärde. Ingen förskjutning av nollpunkten krävdes således. 

4.1.2 Provmaterial 

Jordmaterialet som nyttjades i laboratorieförsöken var en moränjord från en täkt i 

Vittjärv som tidigare använts som tätjord i fyllningsdammar. Med hjälp av 

grävmaskin togs ca 300 kg morän fram ur en lokal täkt morgonen den 4 januari, 

se Figur 4.4.  
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Figur 4.4. Plats för moränprovtagning 

 

Moränen som togs ut är representativ för täkten; den var ofrusen och blandades 

väl på plats. Organiskt material, sten och block sorterades bort. Moränen 

placerades i 10 st hinkar á 20 l enligt Figur 4.5. 

 

Figur 4.5. Fördelning av provmaterial i hinkar 
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För att undvika att mycket finmaterial samlades i den första hinken, tippades 

materialet genom att skopan tömdes samtidigt som den flyttades horisontellt fram 

och tillbaka. 

Till laboratorieförsöket delades jordmaterialet upp i kända fraktioner. Materialet 

lämnades till Väglaboratoriet i Norr i Boden för bestämning av siktkurva samt 

uppdelning i önskade fraktioner.  

Bestämning av siktkurva, se Bilaga 2, utfördes enligt svensk standard SS-EN 933-

1 och jordarten bestämdes till siltig sandig morän med en finjordshalt på 29,9 % 

enligt SGF-81.  

Kompletterande lerhaltsbestämning på moränmaterialet, som visade en lerhalt på 

ca 2 %, se Bilaga 3, utfördes genom sedimentationsförsök av personal på LTU 

med handledning av Thomas Forsberg på Complab.  

Utifrån tagna prover delades jordmaterial upp fördelat efter storlek på varje 

tillgänglig standardsikt enligt SS-EN 933-1 från minsta siktstorlek på 0,063 mm 

upp till siktstorlek 2 mm. Efter tvättning och siktning samlades kvarvarande 

material upp från respektive sikt, märktes, och placerades i hink med tätslutande 

lock. Jordmaterial placeras på siktarna och efter torrsiktning extraherades endast 

material som passerat minsta sikten, 0,063 mm. Resultatet visas i Figur 4.6. 
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Figur 4.6. Silt- och lermaterial <0,063 mm 

 

Kornstorlekar som extraherades är [0-0,063] [0,063-0,125] [0,125-0,25] [0,25-

0,5] [0,5-1] [1-2] mm. 

Utöver det framtagna provmaterialet, användes två lermaterial som hämtades från 

geotekniklaboratoriet på Luleå tekniska universitet. 

Myanit 30-70 som användes vid försöken är en lera från lermineralen Dolomit 

och Kalciummagnesiumkarbonat. Kompaktdensiteten är 2850 kg/m3 och som 

produktnamnet antyder är medelpartikelstorleken 28 µm och 98 % av partiklarna 

är under 70 µm. Produkten är ringa löslig i kallt vatten. Se Bilaga 4 för tekniskt 

datablad. 

Kaolin Ultragloss 90 som också användes vid försöken är en lera som till största 

del innehåller lermineralet kaolinit som har en specifik yta på 50 m2/g (Manning, 

1995). Kompaktdensiteten är 2650 kg/ m3 och leran är olöslig i vatten (CAMEO 

Chemicals, 2011). 

4.2 Mätprogram 

Ett mätprogram upprättades i syfte att på förhand bestämma vilka, och på vilket 

sätt försöken skulle utföras. Inledande mätprogram redovisas i Bilaga 1. 

Mätprogrammet delades in i följande delar: 

 placering med avseende på sensorns mätningsförfarande 
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 placering av sensor med avseende på möjligheten att upptäcka större 

fraktioner 

 inverkan av luftbubblor 

 kornstorlekar i provmaterialet 

 inblandad mängd av provmaterial 

 ytterligare tester. 

Mellan varje försök rengjordes tilloppsröret, baljan och samtliga beståndsdelar 

utförligt.  
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5 RESULTAT 

Resultat presenteras utifrån mätningsförfarande dels enligt mätprogram, se Bilaga 

1, samt även utifrån ytterligare förslag som uppkommit efterhand försöken 

utfördes. 

5.1 Placering med avseende på sensorns mätningsförfarande 

Placering av sensorn varierades för att hitta optimal placering samt mindre 

fördelaktig placering. 

5.1.1 Närheten till bassängvägg varieras i horisontalled 

För att hitta ett minimumavstånd till omgivande konstruktionsdel flyttades 

sensorn i några steg mellan två gränslägen. Ingen inblandning av provmaterial 

utfördes. 

Mätningar påbörjades med fullt kranvattenflöde utan inblandat jordmaterial vid 

0,49 FNU och med sensorögat 10 cm under vattenytan. Vid avståndet 10 cm 

från baljans vägg vid utloppet ökade turbiditeten till 0,6 FNU. Vid närmare 

avstånd än 10 cm ökade värdet markant, och vid avståndet 5 cm uppmättes 12,4 

FNU då sensorn riktades mot den vitmålade väggen. Vid samma avstånd, 5 cm, 

riktat mot utloppet av plexiglas uppnåddes endast 1,1 FNU, Se Figur 5.1. 
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Figur 5.1. Sensor placerad i närhet av plexiglas vid utlopp 

 

Efter en sådan uppenbar skillnad av yttre påverkan på turbiditeten, placerades en 

svart pärm omedelbart utanför plexiglaset, ca 8 cm från sensorn, för att upptäcka 

om omgivande färg påverkar mätningen. Nu uppnåddes endast en förändring från 

1,1 FNU utan objekt placerat framför plexiglaset till 1,2 FNU med en svart pärm.  

Objekt med varierande färg samlades för att bestämma hur stor påverkan olika 

färger har på turbiditeten. På samma sätt som tidigare beskrivit, placerades dessa 

objekt en efter en framför plexiglaset, ca 8 cm från sensorn, varpå turbiditeten 

avlästes. Resultatet presenteras i Tabell 5.1. 

Tabell 5.1. Yttre påverkan på turbiditet på grund av färg 

Objekt Svart 

pärm 

Betong Vitt 

papper 

Svart 

plåt 

Blå plåt Vit plåt 

Turbiditet [FNU] 1,2 2,2 11,3 1,2 9,5 15,0 

 

Färg har betydelse, och mörka färger absorberar ljus bättre och påverkar sannolikt 

därför sensorn mindre. 
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Genom att placera sensorn längst bort ifrån motstående vägg påverkades inte 

turbiditeten av den vita väggen, se Figur 4.3. Försök utfördes genom att långsamt 

flytta sensorn från bakkanten av baljan vid inloppet och fram mot utloppet vid 

den vita väggen. Då sensorn placerades mindre än 40 cm ifrån den vita väggen 

ökar turbiditeten markant.  

För att vidare bekräfta att den vita färgen i baljan påverkar turbiditeten till stor 

del, sänktes en svart plåtskiva ned i vattnet 30 cm från sensorn. Denna förändring 

bidrog med att turbiditeten sänktes från 0,50 FNU utan skiva till 0,40 FNU med 

den svarta skivan. Detta faktum begränsade fortsatta försök av mätarplacering och 

det beslutades att baljan måste målas svart på insidan för att optimera vidare 

mätningar. 

Efter att innerväggen samt botten på baljan målats svart, återupptogs mätningar 

för att hitta optimal placering av sensorn.  

Sensorögat hölls 10 cm under vattenytan varpå sensorn flyttades sakta horisontellt 

i strömningsriktningen, med kontinuerlig övervakning av turbiditeten, för att 

hitta ett stoppvärde där turbiditeten ökade på grund av närheten till den 

motstående väggen. Ett stoppvärde hittades då sensorögat placerades 19 cm från 

plexiglasfönstret där turbiditeten ökade. Samma försök utfördes men genom att 

vrida sensorn en aning och rikta den mot den svarta väggen. Ett stoppvärde för 

denna mätning hittades då sensorögat placerades 13 cm från den svarta väggen. 

Likadan mätning upprepades, men i stillastående vatten. Vid samma avstånd från 

väggen uppfattades en ökning av turbiditeten.  

5.1.2 Närheten till bassängbotten varieras i vertikalled 

För att hitta ett minimumavstånd till omgivande konstruktionsdel flyttades 

sensorn i några steg mellan två gränslägen. Ingen inblandning av provmaterial 

utfördes. 

För att undvika eventuell påverkan av bubblor från vatteninlopp utfördes försök 

på stillastående vatten.  

Vatten spolades under 5 minuter för att uppnå rent spolande vatten. Flödet 

stannades av och efter 3 minuter utfördes försöket i stillastående vatten. Sensorn 

placerades i bakkant av baljan precis vid utflödet enligt Figur 4.3. Sakta sänktes 

sensorn vertikalt ned från ett läge precis vid vattenytan. Just vid vattenytan och 

närmast under vattenytan avlästes 0,45 FNU och turbiditeten påverkades inte 

märkbart. Allt eftersom sensorn sakta flyttades neråt i baljan, bibehölls 
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turbiditetsvärdet. Då sensorögat placerades 8 cm från botten kunde en tydlig 

ökning i turbiditeten ses. 

Samma försök utfördes, men med ett flöde. Turbiditeten påverkades inget då 

sensorn fördes närmare vattenytan förrän sensorögat kommer helt över 

vattenytan.  

Turbiditeten med avseende på placering i vertikalled föreföll inte påverkas av ett 

strömmande flöde på 0,25 l/s i denna försöksuppställning. Turbiditeten 

påverkades inte heller av placeringsdjupet 8 cm från botten och uppåt.  

Mättillverkaren Hach Lange (2005) råder dock att installera sensorn 10 cm under 

vattenytan och 30 cm från botten. 

5.1.3 Närheten till inlopp varieras i horisontalled 

För att hitta ett minimumavstånd till påverkande bubblor av vattenflödet flyttades 

sensorn i några steg mellan två gränslägen. Ingen inblandning av provmaterial 

utfördes. 

Sensorn monterades fast på ett djup 10 cm under vattenytan och vattenflödet 

hölls konstant. Inkommande vatten transporterades till baljan via ett litet fall på 1 

cm enligt Figur 5.2.  
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Figur 5.2. Bubblor orsakade av fall på 1 cm innan vattenytan 

 

Sensorn flyttades långsamt i horisontalled för att upptäcka om turbiditeten 

förändrades på grund av eventuella mikrobubblor från det turbulenta vattnet. 

Oavsett hur sensorn flyttades runt i horisontalled, påverkades inte turbiditeten 

nämnvärt. Vatten spolades i 2 minuter, och turbiditeten rörde sig mellan 0,41-

0,46 FNU med ett medelvärde på 0,43 FNU, vilket anses förhållandevis stabilt. 

Flödet stannades och samma försök utfördes på stillastående vatten varvid samma 

resultat uppnåddes. Turbiditeten påverkas därför marginellt av mikrobubblor vid 

detta försök. 

5.2 Placering av sensor med avseende på möjligheten att upptäcka 
större fraktioner 

Sensorplacering varierades i horisontalled i strömningsriktningen från inloppet för 

att upptäcka om sensorn kunde undgå att upptäcka partiklar som sedimenterar 

direkt efter utloppet. 

Sensorn flyttades i två positioner. Ett första försök utfördes med material 0,25-0,5 

mm. Sensorn placerades intill bakkant av baljan 10 cm under vattenytan enlig 

Figur 5.3.  
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25 g av material 0,25-0,5 mm tillsattes i flödet enligt avsnitt 4.1. Efter 15 

sekunder upptäcktes de första partiklarna i baljan. Till en början fastnade många 

partiklar i röret, men samtliga rörde sig sakta neråt i flödet. Efter fem minuter 

hade ca 95 % av partiklarna passerat röret. Partiklarna föll i ≤45° vinkel mot 

botten, och det mesta av materialet samlades omedelbart under inloppet och fram 

till mitten på baljan enligt Figur 5.3.  

 

Figur 5.3. Sensorplacering 1 vid försök med 25 g 0,25-0,5 mm material 

 

Sensorplaceringen ansågs inte optimal för att detektera partiklar i vattnet då 

infästningsarmen samt sensorns storlek försvårade placering omedelbart under 

inloppet. Placering för nära vattenytan gjorde att många partiklar föll omedelbart 

rakt ner och fastnade på mätsensorn, eller ramlade ner under sensorn utan att 

passera ögat på sensorn.  

För att undersöka sensorplaceringens betydelse närmare, utfördes samma försök 

en gång till (försök 2), men denna gång med sensorn inlutad direkt under 

inloppet enligt Figur 5.4. Sensorn placerades också djupare för att ge möjlighet att 

detektera fler partiklar som faller relativt rakt ned.  
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Figur 5.4. Sensorplacering 2 vid försök med 25 g 0,25-0,5 mm material 

 

Resultatet från försök 1 och 2 presenteras i Figur 5.5. 

 

Figur 5.5. Turbiditet av 25 g 0,25-0,5 mm material 
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Den högsta toppen för sensorplacering 1 på ca 2,25 FNU indikerar när större 

delen av materialet passerade sensorn. Anledningen att sensorplacering 2 saknar 

en liknande topp som sensorplacering 1 beror sannolikt på att mätvärden endast 

loggas var 5:e sekund och motsvarande topp har missats. 

Vid sensorplacering 2 erhölls ett tydligt förhöjt turbiditetsvärde under ca 2:40 

min längre tid än vid sensorplacering 1. Sensorn kan undgå att upptäcka partiklar 

som sedimenterar direkt efter utloppet i mätbrunnen. För att på bästa sätt kunna 

detektera partiklar av aktuellt material i detta försök spelar sensorplacering en 

betydande roll. 

Det beslutades att fortsatta försök på andra fraktioner utesluts då det redan visats 

att sensorn kan undgå att upptäcka partiklar som sedimenterar direkt.  

För fortsatta försök med inblandning av olika jordfraktioner bestämdes en optimal 

mätarplacering utifrån aktuellt försök. Denna placering innebar att sensorn 

monterades med baksidan fast mot den bakre väggen så att den vinklades in rakt 

under det inkommande vattnet för att kunna detektera majoriteten av partiklarna 

som föll rakt ned. Sensorn monterades fast med ett avstånd från botten på baljan 

till sensorögat på 10 cm. Inverkan av mindre partiklar bedömdes ha tämligen liten 

betydelse då dessa sannolikt blandas om i hela baljan. 

5.3 Inverkan av bubblor 

Det inkommande vattenflödet utformades så att bubblor uppstår på grund av fritt 

fall. Detta för att visa på inverkan av luftbubblor på turbiditeten. 

Med konstant flöde höjdes inloppet i några steg mellan två gränslägen så att 

vattnets fallhöjd ändrades. Sensorn monterades fast. Ingen inblandning av 

provmaterial utfördes. 

I förhoppning att se en effekt av luftbubblor på turbiditeten, skapades ett fall på 9 

cm enligt Figur 5.6 genom att vattennivån i baljan sänktes. Sensorn placerades 10 

cm under vattenytan vid inloppet. 
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Figur 5.6. Bubblor orsakade av ett fall på 9 cm över vattenytan  

 

I ett inferno av bubblor loggades turbiditeten under 2 min med viss variation, se 

Figur 5.8. 

Medelvärdet under mätningen uppmättes till 0,48 FNU och högsta toppen var ca 

0,52 FNU. Resultatet tyder på att stora bubblor har förhållandevis liten inverkan 

på turbiditeten då samma flöde med ett fall på 1 cm gav ett medelvärde på 

turbiditeten på 0,43 FNU. 

För att ytterligare undersöka inverkan av bubblor, placerades sensorn mitt i 

bubbelinfernot på värsta tänkbara sätt med avseende på bubblor, se Figur 5.7. 
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Figur 5.7. Sensorn placerad mitt i bubbelinfernot orsakat av ett fall på 9 cm över 
vattenytan 

 

Här kunde en tydlig påverkan av bubblor uppfattas. Försöket pågick under två 

minuter där medelvärdet endast uppgick till 0,66 FNU. Ett par höga toppar 

kunde uppfattas enligt Figur 5.8. 

 

Figur 5.8. Turbiditetsförändring vid 9 cm fall vid optimal samt värsta tänkbara 
placering 
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Då värden endast kan loggas var femte sekund, kunde flera toppar skapade av 

luftbubblor undgå att detekteras. 

Mikrobubblor påverkade turbiditeten förhållandevis lite, och stora bubblor 

påverkade inte heller turbiditeten i stor utsträckning då sensorn placerades under 

inloppet med 9 cm fall enligt laboratorieförsöket. Då sensorn placerades på värsta 

tänkbara sätt mitt i bubbelinfernot uppfattades en tydlig ökning och det kunde 

konstateras att bubblor inverkade märkbart då bubblorna fanns precis framför 

sensorögat. 

5.4 Kornstorlekar i provmaterialet 

Kornstorlekar varierades för att upptäcka vilka som påverkar turbiditeten mest. 

5.4.1 25 g av en fraktion tillsätts i flödet 

Fraktioner [0-0,063] [0,063-0,125] [0,125-0,25] mm, Kaolin Ultragloss 90 och 

Myanit 30-70 tillsattes i flödet. Turbiditet och tid noterades. 

5.4.1.1 Fraktion 0-0,063 mm 

Detta moment upprepades tre gånger för att öka tillförlitligheten på 

laboratorieförsöken. 

Vid inblandning transporterades allt material omedelbart längs rännan för att ge 

en mycket tydlig visuell grumling. Större delen av materialet sjönk tillfälligt ner 

på botten i mitten av baljan för att sedan blandas ut och fördelas jämnt i hela 

baljan. Denna turbiditetsökning uppfattades också av sensorn. Mätvärdet som 

visades på displayen uppdaterades varje sekund och gav vid försök 1 ett utslag på 

ca 300 FNU. Försök 2 gav 420 FNU och försök 3 gav 899 FNU. Dessvärre 

loggades inte dessa värden då minsta loggintervallet för att lagra på SD-minne 

begränsades av instrumentet till 5 sekunder. Största värde som loggades vid försök 

1 var 141 FNU. Vid försök 2 loggades 56 FNU och vid försök 3 loggades 577 

FNU. Variationen ses i Figur 5.9. 
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Figur 5.9. Variation av högsta turbiditet vid tre likadana försök med 25 g 0-0,063 

mm material 

 

En stor variation av resultatet i ett inledande skede jämnas ut med tiden, och efter 

ca 2 minuter avklingade turbiditeten i ett relativt jämnt tempo enligt Figur 5.10. 

 

Figur 5.10. Turbiditet av 25 g 0-0,063 mm material utifrån tre likadana försök 

 

Resultatet från de tre förhållandevis överensstämmande försöken tyder på att 

laboratorieförsöksuppställningen fungerar väl med avseende på att reproducera 

resultat. Vidare i studien kommer endast försök 3 att användas vid jämförelse med 

andra mätningar. 
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För att kunna studera turbiditetens högsta toppar, spelades varje försök in på 

video för att i efterhand kunna gå tillbaks och hitta det högsta värdet som visades 

på displayen. 

5.4.1.2 Fraktion 0,063-0,125 mm 

Material 0,063-0,125 mm tillsattes i flödet. Efter inblandning uppstod en 

materialseparation i röret och den finare delen av materialet nådde baljan först, se 

Figur 5.11.  

 

Figur 5.11. Materialseparation i röret 2 minuter efter inblandning av 25 g 0-0,063 

mm material 

 

De grövre partiklarna förflyttades mycket långsamt längs röret och de första nådde 

baljan först efter 5 minuter från inblandning. En stor del av dessa partiklar lade sig 

på vattenytan. Efter 8 minuter stabiliserades turbiditeten då endast de grövre 

partiklarna fanns kvar i röret och dessa sakta rörde sig mot baljan, se Figur 5.12. 
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Figur 5.12. Turbiditet av 25 g 0,063-0,125 mm material 

 

Det jämt avklingande beteendet som turbiditeten uppvisade vid försök med 

material 0-0,063 mm i Figur 5.10 kunde inte längre urskiljas. 

5.4.1.3 Fraktion 0,125-0,25 mm 

Efter inblandning av jordmaterial erhölls en materialseparation liknande tidigare 

försök. De finare kornen rörde sig snabbast till baljan, men dessa partiklar 

påverkade inte turbiditeten i större utsträckning i detta försök. Största 

turbiditetsökningen skedde 2:50 minuter efter inblandning då ett partikelregn 

uppstod framför sensorn på grund av att en stor del av materialet nådde baljan vid 

denna tidpunkt. Efter 5 minuter uppfattades fortfarande ett partikelregn över 

sensorn, men dessa partiklar var av annan färg och sannolikt grövre, vilket 

innebar en mindre påverkan på turbiditeten. Många av dessa partiklar lade sig på 

vattenytan. Se Figur 5.13.  
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Figur 5.13. Turbiditet av 25 g 0,125-0,25 mm material 

 

Efter försök med material 0,125-0,25 mm beslutades att ytterligare försök med 

grövre fraktioner inte var nödvändiga då dessa med största sannolikhet inte skulle 

påverka turbiditeten i större utsträckning. Det jämt avklingande beteendet kunde 

inte alls urskiljas för denna fraktion. 

5.4.1.4 Kaolin Ultragloss 90 

25 g Kaolin tillsattes i flödet varvid vattnet i baljan erhöll en mjölkig karaktär 

enligt Figur 5.14. 

 

Figur 5.14. Turbiditeten 187 FNU en minut efter tillsättning av 25 g Kaolin 
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Högsta loggade turbiditet uppgick till 412 FNU och den högsta toppen som 

erhölls efter granskning var 1486 FNU. Efter 6:50 minuter och 55 FNU kunde 

överkant av sensorn skymtas. Resultat av mätningen presenteras i Figur 5.15. 

 

Figur 5.15. Turbiditet av 25 g Kaolin 

 

5.4.1.5 Myanit 30-70 

25 g av lermaterialet Myanit tillsattes i flödet. Då materialet nått baljan samlades 

en del partiklar på vattenytan enligt Figur 5.16. 
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Figur 5.16. Grumligt vatten samt partiklar på vattenytan efter inblandning av 
Myanit 30-70 

 

Trots ett stort och tjockt moln av partiklar framför sensorn, uppstod lägre 

turbiditet än förväntat. Myanit uppvisade omkring hälften så stor turbiditet som 

Kaolin vid given tid efter inblandning. Här var den högsta loggade turbiditeten 

288 FNU som också var den högsta topp som kunde hittas efter videogranskning. 

10 % av materialet rörde sig långsammare, och nådde inte röret förrän efter ca 1 

minut då ca 99 % av materialet passerat röret. Resultat av mätning presenteras i 

Figur 5.17. 
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Figur 5.17. Turbiditet av 25 g Myanit 

 

5.4.1.6 Sammanlagd jämförelse 

Figur 5.18 illustrerar hur kornstorleken påverkade omfattningen av turbiditeten 

vid försöken samt tiden till att turbiditeten återgick till ett normalt värde. 

Observera att den högsta turbiditetstoppen från Figur 5.9 för material 0-0,063 

mm inte ses i Figur 5.18. 

 

Figur 5.18. Turbiditet av 25 g moränmaterial av skilda kornstorlekar 

 

Jämförelse av försöken visade att fraktioner över 0,063 mm bidrog till en 

förhållandevis liten ökning av turbiditeten i denna studie. 
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Vidare jämförs påverkan på turbiditeten av material 0-0,063 mm samt lerorna 

Kaolin och Myanit i Figur 5.19. 

 

Figur 5.19. Turbiditet av 25 g moränmaterial 0-0,063 mm, samt Kaolin och Myanit 

 

Sambandet mellan Myanit och material 0-0,063 mm kan med största sannolikhet 

förklaras av likheterna i partikelstorlek. 98 % av myanitpartiklarna är under 70 µm 

och medelpartikelstorleken är 28 µm, se Bilaga 4. Detta att jämföra med material 

0-0,063 mm där 100 % av material är under 63 µm och medelpartikelstorleken är 

ca 25 µm, se Bilaga 3. Den tydliga ökningen av turbiditet vid försök med Kaolin 

kan dels förklaras av en mindre partikelstorlek, men även den specifika ytan som 

hos Myaniten som används är 0,7 m2/g att jämföra med Kaolinit som har en 

specifik yta på 50 m2/g. Den specifika ytan har stor betydelse vid 

turbiditetsmätningar som förklaras väl i Figur 3.2. 

Avklingningen av turbiditeten för samtliga finkorniga fraktioner som provades 

tycks följa en tydlig trend i försöken, se Figur 5.20. Denna trend kan inte urskiljas 

för grövre fraktioner. För att ytterligare förklara trenden logaritmeras 

turbiditetsaxeln enligt Figur 5.21. 
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Figur 5.20. Turbiditet av 25 g moränmaterial av skilda kornstorlekar, samt Kaolin 

och Myanit 

 

 

Figur 5.21. Turbiditet av 25 g moränmaterial av skilda kornstorlekar, samt Kaolin 

och Myanit med logaritmerad turbiditetsskala 
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Utifrån Figur 5.21 förtydligas att fraktioner större än 0,063 mm inte följer det 

linjära sambandet som kan uppfattas för fraktioner under 0,063 mm. 

5.4.2 Material 0-0,063 mm blandas med andra fraktioner 

Fraktioner 0-0,063 mm och 0,063-0,125 mm samt Kaolin blandades och tillsattes 

i flödet. Turbiditet och tid noterades. 

5.4.2.1 Fraktion 0-0,063 mm + 0,063-0,125 mm 

25 g av material 0-0,063 mm blandades med 25 g av material 0,063-0,125 mm 

och tillsattes i flödet. Efter 10 minuter hade det mesta av det finkorniga materialet 

passerat rännan och endast ansamlingar av grövre material kunde ses. Högsta 

loggade värdet var 374 FNU och en högsta topp på 562 FNU upptäcktes på 

displayen efter granskning av videoinspelning. Jämförelse görs med 25 g material 

0-0,063 mm i Figur 5.22. 

 

Figur 5.22. Turbiditet av 25 g 0-0,063 mm material + 25 g 0,063-0,125 mm 
material jämförs med 25 g 0-0,063 mm 

 

En märkbar ökning av turbiditeten kan uppfattas i början av försöket. Efter fyra 

minuter bedöms ingen uppenbar påverkan på turbiditeten av materialet 0,063-

0,125 mm som skiljer mätningarna åt. 

5.4.2.2 Fraktion 0-0,063 mm + Kaolin 

12,5 g material 0-0,063 mm blandades med 12,5 g av Kaolin ultragloss 90 och 

tillsattes i flödet. Materialet löstes i rännan och en jämn blandning nådde baljan. 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00

Tu
rb

id
it

e
t 

[F
N

U
] 

Tid efter inblandning [mm:ss] 

0-0,063 + 0,063-0,125 0-0,063



Turbiditetsmätning vid övervakning av fyllningsdammar 

72 

Då turbiditeten återgått till ett lågt värde visade sig klumpar av material på botten 

enligt Figur 5.23. 

 

Figur 5.23. Klumpbildning på botten av baljan efter inblandning av Kaolin 

 

Denna bildning hade inte observerats i rännan, och inte heller efter 

videogranskning. Klumpbildningen hade sannolikt inträffat i baljan. Högsta 

loggade turbiditet var 624 FNU och efter videogranskning upptäcktes en högsta 

topp på 1411 FNU vid försöket. Resultatet av mätningen presenteras tillsammans 

med resultatet från mätningar med Kaolin och material 0-0,063 mm i Figur 5.24. 
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Figur 5.24. Turbiditet av 12,5 g 0-0,063 mm material + 12,5 g Kaolin jämförs med 

25 g 0-0,063 mm material och 25 g Kaolin 

 

5.5 Inblandad mängd av provmaterial 0-0,063 mm 

Mängden varierades för att upptäcka hur stor inverkan t ex en fördubbling av 

inblandad mängd har på turbiditeten, samt hur mängden har inverkan på 

turbiditetens avtagande med tiden. 

5, 25, 50, 100 och 200 g av material 0-0,063 mm tillsattes i flödet. Turbiditet och 

tid noterades. 

5.5.1 5 g av fraktion 0-0,063 mm 

Största delen av materialet tycktes åka direkt till utloppet av baljan, och blandade 

sig inte runt i någon större utsträckning. Någon stor grumling uppfattades inte 

visuellt efter 1:30 minuter vid 10 FNU. Efter 20 minuter, då ca 99 % av 

materialet hade lämnat rännan, avbröts testet eftersom turbiditeten inte 

förändrades nämnvärt. En topp på 43 FNU visades på displayen, och detta var 

också den högsta loggade turbiditeten. 
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Figur 5.25. Turbiditet av 5 g 0-0,063 mm material 

 

5.5.2 25 g av fraktion 0-0,063 mm 

Se avsnitt 5.4 för resultat efter inblandning av 25 g material 0-0,063 mm. 

5.5.3 50 g av fraktion 0-0,063 mm 

Då materialet nådde baljan åkte det först till botten som en klump och gav ett 

stort utslag på turbiditeten. Innan materialet hann blandas, sjönk turbiditeten för 

att sedan öka då materialet åkte runt och blandades i en homogen grumlig vätska. 

Då vattnet klarnade kunde det konstateras att en betydande del av partiklarna 

hade sedimenterat bakom, under eller på sensorn. Högsta loggade turbiditeten var 

2018 FNU och en högsta topp kunde ses på displayen på 2131 FNU. 
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Figur 5.26. Turbiditet av 50 g 0-0,063 mm material 

 

5.5.4 100 g av fraktion 0-0,063 mm 

En del av materialet sedimenterade i röret och rörde sig väldig långsamt mot 

baljan. Efter 2:30 minuter fanns en betydande del partiklar kvar i röret enligt 

Figur 5.27. 

 

Figur 5.27. Partiklar som transporteras långsamt mot baljan. Bilden tagen 2:30 

minuter efter inblandning 
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Efter 6:45 minuter vid 90 FNU kunde överkant på sensorn, 19 cm under 

vattenytan, urskiljas visuellt. Efter 13:30 minuter vid 22 FNU var vattnet 

fortfarande märkbart grumligt. Efter 20 minuter och 8 FNU kunde knappt någon 

grumling uppfattas visuellt. Högsta loggade turbiditet vid 609 FNU och en 

högsta topp hittades efter videogranskning på 1764 FNU. Resultatet från 

mätningen ses i Figur 5.28. 

 

Figur 5.28. Turbiditet av 100 g 0-0,063 mm material 

 

5.5.5 200 g av fraktion 0-0,063 mm 

De sista partiklarna rörde sig långsamt i röret mot baljan. Högsta loggade 

turbiditeten var 2403 FNU och en högsta topp kunde ses på displayen på 2801 

FNU.  
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Figur 5.29. Turbiditet av 200 g 0-0,063 mm material 

 

5.5.6 Sammanlagd jämförelse 

Efter försök med olika inblandade mängder av moränmaterial 0-0,063 mm kunde 

en trend urskiljas där turbiditeten avtar likt tidigare försök med olika material 

med kornstorlek under 0,063 mm, se Figur 5.30. För att vidare beskriva 

sambandet logaritmerades turbiditetsaxeln enligt Figur 5.31 där exponentiella 

trendlinjer beskriver avklingningen. 
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Figur 5.30. Turbiditet av olika mängder moränmaterial 0-0,063 mm 

 

 

Figur 5.31. Turbiditet av olika mängder moränmaterial 0-0,063 mm med 
logaritmerad turbiditetsskala 
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5.6 Ytterligare tester 

Utförandet och mätprogrammet ändrades efterhand. Dessa ändringar presenteras 

här. 

5.6.1 Halverat läckageflöde 

Flödet halverades genom att fylla en känd volym vatten på tid tills ett flöde på 

0,12 l/s uppnåddes. Ytvattenhastighet i röret mättes på samma sätt som anges i 

avsnitt 4.1. Ytvattenhastigheten minskade från 0,63 m/s till 0,49 m/s. 

25 g av material 0-0,063 mm tillsattes i flödet. Materialet föll uppenbart brantare 

vertikalt mot botten. En stor del av materialet träffade botten före sensorn för att 

sedan blandas runt i baljan. Omblandning skedde inte i samma utsträckning som 

vid tidigare försök med fullt flöde. Högsta topp av turbiditet som loggas var 296 

FNU. Vid videogranskning hittades en topp på 644 FNU. 

Vid lägre flöde krävdes längre tid för att turbiditeten skulle minska. Sannolikt på 

grund av att materialet inte rörde sig tillräckligt fort för att komma upp till nivån 

för utloppet. En jämförelse ses i Figur 5.32 mellan resultat från försök vid 0,25 l/s 

och 0,12 l/s 

 

Figur 5.32. Turbiditet av 25 g 0-0,063 mm material vid läckageflöde 0,25 l/s samt 
vid 0,12 l/s 

 

Med halverat läckageflöde kan det i laboratoriförsöket konstateras att en längre 

uppehållstid för vattnet i baljan uppnås. 
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5.6.2 Stillastående vatten 

25 g 0-0,063 mm material släpptes ner ca 3 cm ovanför vattenytan i baljan med 

stillastående vatten och tilläts sjunka rakt ner i mitten på baljan. Vattendjupet 

bibehölls på nivån 31 cm. Ca 95 % av materialet föll till botten direkt och 

påverkade inte turbiditeten i större utsträckning. Finmaterialet i jorden blandades 

i vattnet och bidrog till en stor ökning av turbiditeten. Manuell omröring skedde 

efter 4 minuter från inblandning med stora rörelser för att allt material från botten 

skulle blandas runt, och för att få majoriteten av partiklarna att sväva i vattnet. 

Efter 28 minuter var turbiditeten fortfarande 29 FNU. Högsta topp av turbiditet 

som loggades var 39 FNU. Vid videogranskning hittades en topp på 174 FNU. 

Se resultat från försöket i Figur 5.33. 

 

Figur 5.33. Turbiditet av 25 g 0-0,063 mm material vid läckageflöde 0,25 l/s samt 
vid stillastående vatten 

 

5.6.3 Bromsvägg för att behålla finmaterial längre tid i baljan 

Filmjölk tillsattes i flödet för att lättare upptäcka flödesvägar och möjligheter att 

bryta dessa med en bromsvägg. Detta för att öka uppehållstiden för partiklarna i 

vattnet. I Figur 5.34 ses att partiklarna först följde flödet mot botten av baljan för 

att sedan studsa upp och sedan följa motstående vägg upp till utloppet där en stor 

del av partiklarna strömmade ut i överfallet. Partiklarna som inte åkte ut i 

utloppet cirkulerade tillbaks i baljan och fördelades jämnt i hela volymen.  
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Figur 5.34. Inblandning av filmjölk för att upptäcka flödesvägar 

 

En bromsvägg installerades enligt Figur 5.35 där ett mellanrum på 90 mm 

lämnades mellan botten och bromsvägg. Väggen mätte 330 x 250 x 6 mm. 

 

Figur 5.35. Plan bromsvägg 

 

Vid tillsättning av 25 g material 0-0,063 mm passerade en stor del av materialet 

fortfarande under bromsskivan. Skivan bedömdes inte tillräcklig för att maximera 

uppehållstiden i baljan. Ingen märkbar förändring av bottensediment kunde 

uppfattas gentemot försöket utan bromsskiva. Då flödet med partiklar i detta 

försök föll i ca 45 grader vinkel mot botten och passerade precis under 
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bromsskivan, bestämdes att extra försök skulle utföras med bromsskiva installerad 

direkt på botten. 

Samma vägg användes till ännu ett försök där väggen placerades direkt på botten 

och lutades 13˚ in mot baljans mitt enligt Figur 5.36. 

 

Figur 5.36. Lutande bromsvägg 

 

Vid detta försök stoppades materialet tydligt upp av bromsväggen och en längre 

uppehållstid kunde förväntas. Vid utvärdering av resultatet i Figur 5.37 kunde 

ingen markant skillnad uppfattas en viss tid efter inblandning. I denna 

försöksuppställning kunde inte en bromsvägg förlänga tiden av en förhöjd nivå av 

turbiditet i baljan i samma utsträckning som förväntades. Detta med tanke på den 

stora visuella skillnaden som kunde uppfattas. 
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Figur 5.37. Turbiditet av 25 g 0-0,063 mm material utifrån försök utan bromsvägg 

samt försök med plan och lutande bromsvägg 

 

5.6.4 Inblandning av referenslösning Formazin 

500 ml av referenslösningen Formazin med en turbiditet på 1000 FNU, tillsattes i 

flödet för att få en uppfattning om hur en lösning med känd turbiditet avtar i 

flödet. 

Lösningen innehållande vitfärgad grumlig vätska blandades snabbt ut i flödet, och 

när den nådde baljan resulterade det i en överraskande liten ökning av 

turbiditeten. Förutom en ensam topp på 40,4 FNU, visade mätningen endast 

relativt låg påverkan på turbiditeten enligt Figur 5.38. 
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Figur 5.38. Turbiditet av 500 ml Formazin innehållande 1000 FNU 

 

Partikelstorleken på Formazin är ca 1,5 µm och således mindre än 0,063 mm. En 

tydlig trend för avklingningen av turbiditeten kunde ses även här. 

5.6.5 Partikelanalys 

Analys av partikelkoncentration och partikelstorleksfördelning på prov från olika 

delar av flödet utfördes, i syfte att upptäcka vilka kornstorlekar och hur stor andel 

av dessa som sedimenterar i baljan, samt vilka kornstorlekar och hur stor andel 

som direkt åker vidare i utloppet. 

25 g av moränmaterial 0-0,063 mm tillsattes i flödet. Vid fyra minuter efter 

inblandning och med en turbiditet på 30 FNU, då turbiditeten stabiliserats något 

i baljan, togs ett prov på 500 ml från det cirkulerande vattnet i mitten av baljan. 

Omedelbart efter togs ett prov på ca 2 liter från utloppet av baljan. Efter att flödet 

lämnats på under en lång tid för att tillåta tyngre partiklar att sedimentera, tömdes 

baljan på vatten genom att låta nästintill allt vatten rinna ut i utloppet. Endast en 

sörja av sediment fanns kvar på botten, och denna skrapades ihop till ett 

representativt prov för hela bottensedimentet. Merparten av de återstående 

partiklarna i botten på baljan (bottensedimentet) samlades upp genom att spola ur 

baljan med mer vatten. Ett prov togs också från torrt moränmaterial 0-0,063 mm 

som använts i laboratorieförsöken (grundmaterial). Totalt fyra prover skickades 

för analys till Kerstin Nordqvist på LTU:s laboratorium. 

Resultatet från prover på partikelkoncentration ses i Figur 5.39 till Figur 5.42.  
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Då grundmaterialet ej blandades med vatten, beskrivs resultatet i Figur 5.39 i 

antalet partiklar per gram, och inte per ml, för varje partikelstorlek. 

 

Figur 5.39. Antal partiklar per gram som funktion av partikelstorlek 

 

Resultatet i Figur 5.40 visar antalet partiklar per ml för varje partikelstorlek. 

Figuren visar endast resultatet från provet ur baljan och vid utloppet.  

 

Figur 5.40. Antal partiklar per ml som funktion av partikelstorlek 

 

I Figur 5.41 beskrivs antalet partiklar per ml för varje partikeldiameter för 

provresultat från baljan, utloppet och bottensedimentet. Provet av 
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bottensedimentet innehöll större andel jordpartiklar relativt proverna från baljan 

och vid utloppet. Denna skillnad innebär att endast partikelkoncentrationen från 

provet på bottensediment kan urskiljas i figuren. En tydlig avvikelse gentemot 

beteendet på kurvorna i Figur 5.40 kan dock urskiljas. 

 

Figur 5.41. Antal partiklar per ml som funktion av partikelstorlek 

 

Partikelstorleksfördelningen, som ses i Figur 5.42, visar andelen partiklar under en 

given storlek som funktion av partikelstorleken. 

 

Figur 5.42. Partikelstorleksfördelning för alla fyra prover  

 

0,00E+00

5,00E+04

1,00E+05

1,50E+05

2,00E+05

2,50E+05

2 4 8 16 32 64

A
n

ta
l p

ar
ti

kl
ar

 p
e

r 
m

l 

Partikeldiameter [µm] 

Baljan

Bottensediment

Utlopp

0

20

40

60

80

100

2 4 8 16 32 64

A
n

ta
l p

ar
ti

kl
ar

 [
%

] 

Partikeldiameter [µm] 

Baljan

Utlopp

Bottensediment

Grundmaterial



Diskussion 

87 

6 DISKUSSION 

6.1 Utvärdering av litteraturinventering 

Utvecklingen har gått framåt för teknologin inom turbiditetsmätning, men 

resultat från turbiditetsmätare av olika design och typ motsvarar vanligtvis inte 

varandra. Olika blandade lösningar och olika koncentrationer kan ge ett 

ickelinjärt resultat beroende på varierande faktorer som spelar in på mätningen. 

Lösningar innehållande samma mängd partiklar kan bidra till en varierad inverkan 

på turbiditeten. Detta skapar en uppenbar förvirring då turbiditet ibland likställs 

med partikelhalt i litteraturen. 

Det finns ett glapp mellan kunnandet inom inre erosion och kunnandet inom 

turbiditetsmätningar. Kunskap finns gällande turbiditetsmätning, men handlar då 

främst om mätningar med förväntade partiklar t ex vid processkontroll, eller vid 

mätning i dricksvattenhantering eller livsmedelsindustrin där låg turbiditet 

förväntas och mikrobubblor har betydande inverkan. 

RIDAS (2008) rekommenderar kameraövervakning som ett komplement, främst 

för dammar i konsekvensklass 1A och 1B, för att kunna avfärda eller bekräfta 

resultat från läckagemätningar. Vid dammanläggningar där utrustning för 

kameraövervakning redan finns, kan det med enkla medel också monteras 

utrustning för att avfärda eller bekräfta resultat från turbiditetsmätningar. 

Turbiditetsmätningar kan uppvisa varierat beteende beroende på installation, 

mätmetod och förväntade partiklar. Därför kan en viss osäkerhet upplevas 

gentemot pålitligheten av mätningarna. Med denna kunskap anses det svårt att 

bestämma riktlinjer för turbiditetsmätningar vid fyllningsdammar som kan 

förväntas ge ett tillförlitligt resultat på en damms status beträffande inre erosion.  

Det framgår av tillgänglig litteratur att partiklar upp till 5 mm kan transporteras i 

ett inre erosionsförlopp, men detta är av mindre signifikans i denna studie då 
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laboratorieförsök visar på relativt liten inverkan på turbiditeten av partiklar i den 

storleken. 

Då kontinuerlig mätning används finns svårigheter att hålla sensorögat fritt från 

beläggningar trots att torkare med givet torkarintervall finns installerade. Vid 

tidigare mätningar av partikelhalt vid fyllningsdammar har problem uppstått då 

beläggning uppkommit på glasytan på mätsensorn varvid felvärde erhållits vid 

mätning i enheten mg/l. Vid mätning av FNU erhölls ett mindre felvärde.  

För att uppnå hög tillförlitlighet vid turbiditetsmätningar rekommenderas 

kontinuerlig mätning framför laboratorieprovning. Vid kontinuerlig mätning 

förväntas en variationskoefficient på 1 % jämfört med 25 % som förväntas vid 

laboratorieförsök på grund av hanteringen. 

Utifrån samtal med tillverkare av mätutrustning väcktes tanken att utvärdera 

potentialen att använda partikelräknare som komplement till turbiditetsmätare. 

Möjlighet finns att mäta partikelstorlekar mellan 2-100 µm. 

6.2 Utvärdering av laboratorieförsök 

Placeringen av mätsensorn med avseende att upptäcka större partiklar har stor 

betydelse i försöken. Utifrån två, inte alltför olika placeringar, kunde det fastställas 

en uppenbar skillnad där den bättre placeringen av sensorn gav upphov till ett 

förhöjt turbiditetsvärde ca 2 minuter och 40 sekunder längre än vid den mindre 

bra placeringen. Ytterligare resurser lades inte ner på denna del då det senare 

skulle uppdagas att större partiklar påverkar turbiditeten ytterst lite i 

sammanhanget. Vid detektion av finkorniga jordar har placeringen av sensorn 

mindre betydelse då det fina materialet blandas bättre i vattnet.  

På samma sätt upptäcktes att inverkan av luftbubblor har marginell inverkan på 

turbiditeten relativt den effekten finkorniga partiklar har. Likväl har bubblor en 

inverkan på turbiditeten, men det visade sig i försöken att sensorn skulle placeras 

mitt i ett bubbelinferno för att det skulle bli uppenbart. Inga tecken kunde dock 

påträffas med avseende på inverkan från mikrobubblor. Bubblorna spelar troligtvis 

större roll vid mätningar med låg förväntad turbiditet samt vid mätningar med 

stor noggrannhet. 

Vid upprepning av tre likadana försök kunde laboratorieuppställningen verifieras 

med avseende på reproducerbarhet då resultaten stämde väl överens med 

varandra. Efter inblandning av olika material med varierande kornstorlek 

uppfattades stora variationer i turbiditeten inledningsvis, innan det efter ca en 
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minut jämnades ut för att avklinga efter en tydlig trend. Variationen i början av 

försöket kan anpassas genom att välja ett längre loggintervall och på så sätt jämna 

ut höga toppar och djupa dalar i turbiditeten. 

Vid försök på moränmaterial med korn mindre än 0,063 mm kunde denna 

tydliga trend på avklingningen uppfattas. Denna avklingning kunde inte uppfattas 

för korn större än 0,063 mm då dessa hade en mer slumpmässig påverkan på 

turbiditeten beroende på hur de passerade sensorögat. Likheter vid mätningar på 

moränmaterial <0,063 mm och Myanit kan förklaras med att kornkurvorna för 

de båda materialen är relativt lika. Intressant är att Kaolinleran påverkar 

turbiditeten mer än dubbelt så mycket som Myanit och moränmaterial <0,063 

mm i försök där 25 g av en fraktion tillsattes i flödet. Det kan eventuellt förklaras 

med den höga specifika ytan som lermineralet kaolinit har.  

Vid logaritmering av turbiditeten då försöken analyserades, kunde en linjär trend 

uppfattas på avklingningstiden. Denna trend kunde inte uppfattas för partiklar 

större än 0,063 mm, sannolikt på grund av att större partiklar inte blandas och 

svävar runt i lösningen i samma omfattning.  

Efter försök med samma moränmaterial, mindre än 0,063 mm, där endast 

inblandningsmängden förändrades, kunde en liknande trend som ovan observeras 

vid avklingningen. Även här logaritmerades turbiditeten då resultatet 

analyserades, varpå ett linjärt samband för avklingningen också här kunde ses. 

Denna trend kan möjligtvis användas då ett minsta loggintervall ska bestämmas 

för kontinuerlig mätning. 

Rengöringsintervallet för sensorn sattes i laboratorieförsöken till fem minuter. På 

plats vid dammarna är intervallet sannolikt längre för att förlänga livslängden på 

torkarbladet. Denna skillnad mellan rengöringsintervall innebär att inga slutsatser 

kan dras från laboratorieförsöken huruvida ett långt tidsförlopp med förhöjd 

turbiditet kan påverka resultatet på grund av beläggningar som kan bildas på 

sensorögat. 

Under laboratorieförsöken provades att sakta blanda in varmare vatten i flödet 

från vattenkranen för att upptäcka om temperaturen påverkade turbiditeten. Med 

en kvicksilvertermometer nedsänkt i baljan kunde en relativt stor förändring av 

turbiditeten uppfattas med ökad temperatur. Det är rimligt att tro att den högre 

turbiditeten berodde på olika slags partiklar som kan ha följt med i 

varmvattenledningarna. Temperaturpåverkan bör dock inte uteslutas. 
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Vid ett halverat läckageflöde i försöken konstaterades ungefär samma höga 

turbiditet inledningsvis, men tiden till att turbiditeten återgått till en låg nivå var 

avsevärt längre. Motsatt scenario kan förväntas vid ett ökat läckageflöde då 

vattnets omloppstid i mätbrunnen förkortas och därmed också tiden till att 

turbiditeten återgått till en låg nivå. Detta är att beakta vid installationer vid 

dammanläggningarna. Vid ett eventuellt inre erosionsförlopp förväntas ett högre 

läckageflöde och därmed en snabbare omloppstid i mätbrunnen. Då läckageflödet 

ökar i ett mätöverfall finns möjlighet att sediment virvlas upp, speciellt i grunda 

mätbrunnar, och bidrar till en ökad turbiditet även då turbiditeten inte ökat i 

läckagevattnet. 

Utifrån försök med två typer av bromsväggar installerade i mätbaljan kunde det 

konstateras att en viss effekt kunde uppnås med avseende att förlänga partiklarnas 

uppehållstid i baljan. Denna effekt märktes dock tydligast de första fem minuterna 

efter inblandning i flödet. Det bedöms att behovet av bromsväggar inte är 

nödvändigt i mätbrunnar av typen som finns installerade vid Vattenfalls 

fyllningsdammar. 

Beroende av vad som förväntas vid en turbiditetsmätning, i kombination med 

storlek på mätbrunn, läckageflöde etc. bör mätintervall bestämmas unikt för varje 

plats, detta för att försäkra sig om att höga värden av turbiditet under en längre 

tid inte passerar obemärkt, samt att höga värden under kort tid filtreras bort för 

att undvika feltolkningar. För en fyllningsdamm är det mindre troligt att ett inre 

erosionsförlopp kan undgå att detekteras, även med ett långt mätintervall. Likväl 

kan det finnas risk att en farligt hög turbiditet kan undgå att detekteras om ett 

medelvärde används vid övervakning. 

Beroende på vad som anses som skadligt ur dammsäkerhetssynpunkt bör det 

bestämmas vilken mängd material som ska uppmärksammas. I laboratorieförsöken 

är omloppstiden i mätbrunnen sannolikt kort jämfört med mätbrunnar kring 

fyllningsdammarna. På grund av långa mätintervall för att minimera felvärden, 

kan det finnas risk att små ökningar av finmaterialkoncentrationer undgår att 

detekteras. 

Vid mätning av turbiditet från läckagevattnet vid fyllningsdammar, är 25 FNU 

betraktat som ett högt värde. Vid ett mindre inre erosionsförlopp kan det finnas 

möjlighet att små mängder fina partiklar transporteras, endast till den grad att det 

innebär ett utslag vid mätbrunnen på 20 FNU (knappt märkbart med ögat). Vid 

ett sådant utdraget förlopp kan det eventuellt vara intressant med ett larmvärde 

som löses ut på grund av en förhöjd turbiditet över en längre tid. 
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Utifrån partikelanalysen är det svårt att göra en jämförelse mellan de fyra proven 

då ingen exakt mängd uppmättes vid provtagningen. Grundmaterialet som 

skickades för analys var dessutom torrt. För att kunna göra en bättre bedömning 

krävs kända volymer från samtliga prover, och vid provning av ett torrt material 

krävs att provet späds med vatten till en känd volym. Utöver detta behövs en 

tydligare koppling till turbiditeten vid varje enskilt prov. 

Partikelstorleksfördelningen avslöjar emellertid att provet från baljan samt från 

utloppet, innehåller till storleken, mindre partiklar jämfört med provet från 

grundmaterialet. Vidare visar provet från bottensedimentet att det, jämförelsevis 

med övriga prover, innehåller en högre andel grövre partiklar. Detta förklaras 

sannolikt genom att vattnet inte är tillräckligt turbulent för att samtliga partiklar 

skall passera till utloppet. I vilken utsträckning dessa partiklar påverkar 

turbiditeten har inte utretts. 
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7 SLUTSATSER 

Generellt kan det konstateras, utifrån gjorda laboratorieförsök, att de finaste 

partiklarna i materialet som undersökts påverkar turbiditeten mest, och framförallt 

lerpartiklarna. Den specifika ytan på partiklarna tros ha stor inverkan också. 

Störningar vid turbiditetsmätningar under 5 FNU är främst på grund av oönskad 

ljusspridning, luftbubblor, omgivande ljus och kontaminering. Över 5 FNU 

upplevs en större påverkan av färg, partikelabsorption och partikeldensitet. 

Turbiditetsmätare, mätmetod, mätintervall och larmgränser bör väljas unikt för 

varje projekt med avseende på syftet med mätningarna, samt vilka partiklar som 

förväntas förekomma. 

Mätning av FNU är mindre känslig än mätning av mg/l gällande den typ av 

beläggning som kan uppstå på sensorn vid ett mätöverfall. 

Påverkan på turbiditeten av omgivande konstruktionsdelar uppstår i försöken vid 

sensorplacering 13 cm från botten och 8 cm från motstående svartmålad vägg. 

Ljusa omgivande färger påverkar turbiditeten mest. Vid fast montering kan dock 

nollpunkten för mätning förskjutas. Tillförlitligt mätresultat kräver således att 

omgivningen inte förändras. Ljusinsläpp vid inspektion av mätbrunn kan 

sannolikt påverka turbiditeten. 

Placeringen av sensorn med avseende att upptäcka större partiklar har stor 

betydelse. Vid detektion av finkorniga jordar har placeringen mindre betydelse. 

Luftbubblor påverkar turbiditeten marginellt i jämförelse med effekten av 

finkorniga partiklar. 

En tydlig exponentiell trend för avklingningstiden av turbiditet för material 

mindre än 0,063 mm kunde uppfattas i laboratorieförsöken. 
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Kaolin påverkar turbiditeten mer än dubbelt så mycket som Myanit vid 

laboratorieförsöket. 

Bromsväggar i mätbaljan visade att en viss effekt kunde uppnås med avseende att 

stoppa upp partiklar som i annat fall skulle passera förbi utan att detekteras. Det 

bedöms dock att behovet av bromsväggar inte är nödvändigt i mätbrunnar som 

används vid fyllningsdammar. 

Partikelstorleksfördelningen visade att grövre partiklar av fraktionen 0-0,063 mm 

sedimenterar på botten, och en större andel finpartiklar transporteras vidare ut i 

utloppet. 

7.1 Rekommendationer 

Då ett inre erosionsförlopp innebär ett högre läckageflöde och därmed en kortare 

omloppstid i mätbrunnen rekommenderas att mätningar utförs vid kontrollerade 

läckageförändringar. Lämpligtvis vid ändrade magasinsnivåer, för att utreda om 

tiden då turbiditeten återgår till ett normalt värde förändras. 

Fortsatta försök rekommenderas för att bestämma om en större mätbrunn kan 

innebära att fina partiklar uppehålls en längre tid. Tiden att klara av att registrera 

en ”puff” från ett inre erosionsförlopp kan därmed förlängas. 

Mätning av partikelhalt i mg/l bör undvikas då mätfel kan uppstå till följd av att 

identiska partiklar inte kan förväntas i läckagevattnet, samt på grund av 

erfarenheter från tidigare mätfel. 

Fältförsök rekommenderas för att se hur, och i vilken takt som turbiditeten avtar 

unikt vid varje mätbrunn för att kunna kalibrera larmnivån på bästa sätt. Detta 

speciellt då det finns mätare installerade från olika tillverkare, samt att volymen 

och utformningen på mätbrunnarna skiljer sig från varandra. 

För att enkelt bekräfta eller förkasta larm eller förhöjda turbiditetsvärden från 

driftcentral kan videoövervakning installeras i kombination med en mätskala 

nedsänkt i mätbrunnen. Fältförsök bör utföras för att kalibrera och korrelera 

uppmätt turbiditet från installerad mätsensor med avläsning av mätskala från 

videoövervakning. 

Det rekommenderas att utreda och fastställa om ett inre erosionsförlopp kan gå 

tillräckligt snabbt för att passera på under utsatt mätintervall, och ändå räknas som 

allvarligt ur dammsäkerhetssynpunkt. 
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7.2 Förslag till fortsatta studier 

Kopplingen mellan inre erosion och turbiditet bör studeras ytterligare för att få en 

uppfattning om hur stor materialtransport som kan förväntas vid en viss nivå av 

turbiditet. 

Inverkan på turbiditetsmätning av partiklars specifika yta bör undersökas. 

Specifika ytan kan ha större inverkan jämfört med kornstorleken på lerpartiklar. 

Uppföljning av turbiditetsförändringar bör utföras för att öka förståelsen med 

avseende på avvikelser, årsvariationer etc. 

Inverkan av vattentemperaturen vid turbiditetsmätning bör utredas mer 

omsorgsfullt. 

Laboratorieförsök med varierande lerhalt på moränmaterialet rekommenderas för 

att se inverkan på turbiditeten. 
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Bilaga 1 – Mätprogram 

Vid samtliga mätningar hålls fullt kranvattenflöde, 0,25 l/s. 

Efter varje försök spolas baljan ren med kranvatten. Vattenflödet hålls konstant 

under minst en minut för att fastställa att baljan är ren och att turbiditeten hålls 

konstant på kranvattnets turbiditet. 

1 Placering med avseende på sensorns mätningsförfarande 

Placering av sensorn varieras för att hitta optimal placering samt mindre 

fördelaktig placering. 

1.1 Närheten till bassängvägg varieras i horisontalled 

För att hitta ett minimumavstånd till omgivande konstruktionsdel flyttas sensorn i 

några steg mellan två gränslägen. Ingen inblandning av provmaterial. 

1.2 Närheten till bassängbotten varieras i vertikalled 

För att hitta ett minimumavstånd till omgivande konstruktionsdel flyttas sensorn i 

några steg mellan två gränslägen. Ingen inblandning av provmaterial. 

1.3 Närheten till inlopp varieras i horisontalled 

För att hitta ett minimumavstånd till påverkande bubblor av vattenflödet flyttas 

sensorn i några steg mellan två gränslägen. Ingen inblandning av provmaterial. 

2 Placering av sensor med avseende på möjligheten att upptäcka 
större fraktioner 

Sensorplacering varieras i horisontalled i strömningsriktningen från inloppet för 

att upptäcka om sensorn kan undgå att upptäcka partiklar som sedimenterar direkt 

efter utloppet. 

Sensorn flyttas i 2 positioner. Provet upprepas för inblandning av fraktionerna [0-

0,063] [0,063-0,125] [0,125-0,25] [0,25-0,5] [0,5-1] [1-2] mm. 

3 Inverkan av bubblor 

Det inkommande vattenflödet utformas så att bubblor uppstår på grund av fritt 

fall. Detta för att visa på inverkan av luftbubblor på turbiditeten. 

Med konstant flöde höjs inloppet i några steg mellan två gränslägen så att vattnets 

fallhöjd ändras. Sensorn monteras fast. Ingen inblandning av provmaterial.  
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4 Kornstorlekar i provmaterialet 

Kornstorlekar varieras för att upptäcka vilka som påverkar turbiditeten mest. 

4.1 25 g av en fraktion tillsätts i flödet 

Fraktioner [0-0,063] [0,063-0,125] [0,125-0,25] [0,25-0,5] [0,5-1] [1-2] mm, 

Kaolin Ultragloss 90 och Myanit 30-70 provas. Turbiditet och tid noteras. 

4.2 Material 0-0,063 mm blandas med andra fraktioner 

Fraktioner 0-0,063 och 0,063-0,125 mm samt Kaolin provas. Moränmaterial 0-

0,063 mm blandas med andra fraktioner och tillsattes i flödet. Turbiditet och tid 

noteras. 

5 Inblandad mängd av provmaterial 

Mängden varieras för att upptäcka hur stor inverkan en t ex fördubbling av 

inblandad mängd har på turbiditeten samt hur olika mängd har inverkan på 

turbiditetens avtagande med tiden. 

5, 25, 50, 100 och 200 g av material 0-0,063 mm tillsätts i flödet. Turbiditet och 

tid noteras. 

6 Ytterligare tester 

Med största sannolikhet kommer utförandet och mätprogrammet att ändras 

efterhand. Ändringar presenteras löpande i resultatdelen. 
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Bilaga 2 – Siktkurva moränmaterial 
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Bilaga 3 – Resultat lerhaltsbestämning 
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Bilaga 4 – Teknisk specifikation Myanit 
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Bilaga 5 – Teknisk specifikation turbiditetsmätare Solitax sc 

 


