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Förord  
Examensarbetet har utförts under våren 2010 som en del av examen på 
Samhällsbyggnadsprogrammet vid Luleå Tekniska Universitet. Ett stort tack riktas till 
personalen på Sweco Infrastructure AB Vattenkraft & Dammar, Norr tillika beställare av 
arbetet som har tillhandahållit underlag, material samt kontorsplats. Speciellt tack riktas till 
Lars Wikström som varit min handledare och ett stöd under arbetets gång.  
 
David Savilahti  
Luleå, Maj 2010 
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Sammanfattning 
 
Examensarbetet görs i samarbete med Sweco Infrastructure AB Vattenkraft & Dammar, Norr 
där uppdraget är att ta fram ett nytt hjälpmedel i form av mall/mallar teknisk beskrivning.  
Teknisk beskrivning fyllningsdammar med tätkärna bygger på AMA 07 Anläggning (Allmän 
material & arbetsbeskrivning för anläggningsarbeten). Mallen är avsedd att kunna användas 
vid upprättande av beskrivningar för fyllningsdammar och förenklar arbetet med att formulera 
beställarens krav på den färdiga produkten. 
Mallen syftar till att förbättra kvaliteten på tekniska beskrivningar upprättade enligt AMA 
kod, eftersom inga AMA föreskrifter finns för fyllningsdammars ingående delar.  
 
Mallen är en vidareutveckling på CEB.75 Fyllning för damm, bassäng, kanal o d och 
innehåller ett antal kompletta förslag på: 
- Material- och varukrav 
- Utförande 
- Kontroll och provning 
- Dokumentation 
Gällande fyllningsdammars ingående delar så som: tätjord, finfilter, grovfilter, 
övergångslager, stödfyllning, erosionsskydd, tåsten och slitlager. 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 
AMA 07 Anläggning (Allmän material & arbetsbeskrivning för anläggningsarbeten) är ett 
dokument med enhetliga och strukturerade tekniska beskrivningar för i huvudsak väg, järnväg 
samt ledningar. Den är avsedd att kunna användas vid upprättande av beskrivningar och 
förenklar arbetet med att formulera beställarens krav på den färdiga produkten. 
 
Examensarbetet har sin uppkomst från: 
- Inga AMA föreskrifter finns för fyllnadsdammars ingående delar, se Figur 1. 
- Att förbättra kvalitet på leveransen i de fall kunden beställt tekniska beskrivningar 

upprättade i AMA kodning.  
Med fyllningsdamm avses en damm som huvudsakligen består av packad jord/eller 
sprängsten och är uppdelad i zoner med skilda egenskaper och funktioner. Det finns en 
tätande zon som begränsar vattenströmningen genom dammkroppen, filterzoner som hindrar 
att finmaterialet från tätande delen transporteras iväg, stödjande zoner som ger dammen 
stabilitet, erosionsskydd som skyddar mot vågor, is och nederbörd. 

Byggandet, förbättringar av och större underhållsinsatser på fyllnadsdammar görs 
företrädesvis i entreprenadformen utförandeentreprenad. Utförandeentreprenad innebär 
kortfattat att beställaren tillhandahåller entreprenören färdiga arbetshandlingar för den 
eftersträvade produkten, dvs. i detta fall en dammkropp. 

Den andra entreprenadformen är totalentreprenad vilket innebär att entreprenören ansvarar för 
projektering, material, eget arbete samt eventuella underentreprenörer. 

 
Figur 1, Schematisk bild av en dammkropps uppbyggnad 

1.Tätjord, 2. Finfilter, 3. Övergångslager, 4. Grovfilter, 5. Stödfyllning, 6. Erosionsskydd, 7. 
Tåsten, 8. Slitlager 

1.2 Syfte 
Examensarbetets syfte är att tillhandahålla ett nytt hjälpmedel, i form av mall teknisk 
beskrivning, med färdiga förslag på föreskrifter för tätjord, fin- och grovfilter, övergångslager, 
stödfyllning, erosionskydd, tåsten och slitlager. Allt detta upprättat enligt AMA kod. 

Kunden får ett förfrågningsunderlag som ansluter till AMA och är upprättat i enlighet med 
branschpraxis.  
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1.3 Mål 
Examensarbetet har bestått av följande moment: 
- Ta fram en .doc mall med korrekt format 
- Göra enhetliga koder för att ansluta till AMA 07 
- Ta fram bra beskrivande bilder 
- Tabeller på partikelfördelning material för dammbyggnad.  
- Författa beskrivande texter 

Mall/mallar innehållande ett varierande antal kompletta förslag på: 
- Material- och varukrav 
- Utförande 
- Kontroll och provning 
- Dokumentation 
för tätjord, fin- och grovfilter, övergångslager, stödfyllning, erosionsskydd, tåsten och 
slitlager. 

 

1.4 Metod 
- Studera upprättade beskrivningar från olika projekt 
- Dragit upp en generell struktur att arbeta efter. 
- Kontaktat Geolab 
- Sett till att arbetet har granskats av kunniga personer med erfarenhet av AMA och 

dammbyggnationer. 
 
 

2. Resultat 
 
Den fullständiga mallen återfinns i bilaga 1.
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3. Diskussion 
Denna mall beskriver dammkroppar med tätande kärna, vilket innebär att vattenströmning 
genom dammkroppen begränsas.  
 
Från början var tanken att skriva om både dränerande och tätande dammar. Men efter 
diskussioner så enades vi att endast inrikta på tätande dammar. Tanken är att man skall kunna 
nyttja denna mall som grund även vid upprättande av dränerande dammar, men vissa 
justeringar och tillägg behöver göras.  
 
Denna mall är begränsad till fyllning för dammkropp, eftersom till stor del gällande 
schaktning kan använda sig av de färdiga koderna i AMA07 anläggning. Men möjlighet finns 
att göra en liknande beskrivning gällande schaktning för dammar. 
 
I mallen återfinns ett antal alternativ för t.ex. packningskontroller där rödmarkerad text endast 
är förslag/alternativ en så kallad stödtext. Sedan väljs det alternativet som passar för den 
specifika dammkroppen. Det finns markerade X i alternativen samt i tabeller för att påvisa att 
värden för det aktuella projektet skall fyllas i. Orsaken till att det är X i stället för ett värde 
beror på att det är svårt att förutsäga materialkraven, eftersom man utgår från den tätande 
delen i dammkroppen. Finfilter och grovfilter anpassas sedan till den tätande delen för att 
hindra att materialet från den tätande delen transporteras iväg. 
 
Funderingar under arbetets gång har uppkommit, som t.ex. upplägget kring de olika 
alternativen som finns för packningsprovning. Från en början var tanken att de olika 
alternativen får en egen AMA kod: 
 
CEB.75915 Fyllning för dammkropp, Övergångslager 
 
CEB.759151 Yttäckande packningsprovning 

Yttäckande packningskontroll sker enligt vägverkets metodbeskrivning 603:1994 
”Yttäckande packningskontroll”. 

 
Vid närmare granskning gällande detta förslag till upplägg, visade sig att en svaghet i BSAB 
systemet (ett system av koder och rubriker) är att man endast får använda sig av: 
- 3 bokstäver, XXX 
- 5 siffror, 11111 
Så detta förslag till upplägg gjorde att detta inte är möjligt, eftersom förslaget ger 3 siffror och 
6 bokstäver. 
 
Det som har varit tidkrävande är att försöka få mallen lättanvänd, så att även om man inte har 
någon förkunskap gällande AMA skall kunna nyttja den. Därför gjordes ett försättsblad vars 
rubrik är ”ALLMÄNT” som beskriver hur mallen är avsedd att användas och tillkomsten av 
den. 



Teknisk beskrivning fyllningsdammar med tätkärna 

Version 1,2010-05-18 

 

4 

4. Referenser 
RIDAS – kraftföretagens riktlinjer för dammsäkerhet, Svensk Energi, reviderad 2008. 
 
Internetkällor 
http://ama.byggtjanst.se 
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5. Bilagor 
 
Bilaga 1 Mall, teknisk beskrivning fyllningsdammar med tätkärna 
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MALL TEKNISK BESKRIVNING 

FYLLNINGSDAMMAR MED TÄTKÄRNA 
 

Projektnamn Projektnr 

 
Datum 

 

 
Status 

 

Rev.dat Rev 

 

ALLMÄNT 
Denna skrift är en mall som kan användas vid upprättande av teknisk 
beskrivning fyllningsdammar med tätkärna och dess ingående delar. Skriften 
bygger på AMA 07 Anläggning (Allmän material & arbetsbeskrivning för 
anläggningsarbeten).  

Mallen är avsedd att kunna användas vid upprättande av beskrivningar för 
fyllningsdammar och förenklar arbetet med att formulera beställarens krav på 
den färdiga produkten. 

Mallen syftar till att förbättra kvaliteten på tekniska beskrivningar upprättade 
enligt AMA kod, eftersom inga AMA föreskrifter finns för fyllningsdammars 
ingående delar.  

Mallen är en vidareutveckling på CEB.75 Fyllning för damm, bassäng, kanal 
o d och innehåller ett antal kompletta förslag på: 

- Material- och varukrav 

- Utförande 

- Kontroll och provning 

- Dokumentation 

Gällande fyllningsdammars ingående delar så som: tätjord, finfilter, grovfilter, 
övergångslager, stödfyllning, erosionsskydd, tåsten och slitlager. 

Markerad text är ett förslag/alternativ och det mest lämpliga alternativet väljs 
för det aktuella projektet. Kursiv text inom röda parenteser ( ) är endast en stöd 
text, och tas bort när värdet för provning införts. 

Tabellernas utformning är upprättad efter AMA – struktur. I tabellerna finns 
förslag på hur man kan ange materialkrav. Det finns markerade X i tabellerna 
för att påvisa att värden för det aktuella projektet skall fyllas i. 

För att gå in och ändra i tabellerna är det bara att markera tabellen, 
högerklicka och välja redigera. 
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INNEHÅLLSFÖRTECKNING 
 

CE  FYLLNING, LAGER I MARK M M   4 
CEB FYLLNING FÖR VÄG, BYGGNAD, BRO M M  5 
CEB.7  Fyllning efter urgrävning m m   5 
CEB.75 Fyllning för damm, bassäng, kanal o d   5 
CEB.759  Fyllning för dammanläggning   5 
CEB.7591  Fyllning för dammanläggning, damm- eller dammdel  6 
CEB.75911  Fyllning för dammkropp, Tätjord   6 
CEB.75912 Fyllning för dammkropp, Finfilter   8 
CEB.75913 Fyllning för dammkropp, Grovfilter   9 
CEB.75914 Fyllning för dammkropp, Stödfyllning   11 
CEB.75915 Fyllning för dammkropp, Övergångslager  12 
CEB.75916  Fyllning för dammkropp, Erosionsskydd ordnad fyllning 13 
CEB.75917  Fyllning för dammkropp, Erosionsskydd   14 
CEB.75918  Fyllning för dammkropp, Tåsten   15 
CEB.75919  Fyllning för dammkropp, Slitlager   16 
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CE FYLLNING, LAGER I MARK M M 

Fyllning och packning 

 
Figur CE/9 Fyllning med grävmaskin. 

 

 

Figur CE/91 Utformning av erosionsskydd. 
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CEB FYLLNING FÖR VÄG, BYGGNAD, BRO M M 

CEB.7 Fyllning efter urgrävning m m 

CEB.75 Fyllning för damm, bassäng, kanal o d 

CEB.759 Fyllning för dammanläggning 

Utförande 
Innan fyllning får påbörjas skall beställaren beredas tid för besiktning 
och godkännande av schaktbotten. Godkännandet av schaktbotten 
skall kontinuerligt, relativt dammens längdsektionering och 
dokumenteras i dagboken. 

Terrass skall skyddas mot tjälning i alla lager. Fyllning får ej ske på 
tjälad eller snötäckt yta. Terrassyta ska vara fri från vattensamlingar. 
Vid längre uppehåll och ihållande nederbörd lämnas fyllningsytor väl 
packade och välvda för att gynna avrinning. 

Varje enskilt lager skall uppvisa godkänt resultat från packnings- och 
provningskontroll, innan nästa lager påföres. 

Fyllning och packning (Endast aktuell vid 
instrumentering av damm)  
Packning skall utföras på sådant vis att installationer ej skadas eller 
funktionsmässigt försämras. 

Vid fyllning och packning kring installerad mätutrustning och 
rörledningar skall fyllning ske försiktigt runt hela installationen 
samtidigt. Zonen som avses är inom 1,0 m i höjd och/eller bredd från 
installerad utrustning. Packning skall ske med vibratorplatta vars vikt 
får vara maximalt 200 kg. 

Kontroll och provning  
Föreskriven provtagningsintervall avser prover som tas vid täkter och 
upplag samt för provtagning under anläggningstiden. 

Resultat från kontroll och provning föreskriven under respektive kod 
skall vid anfordran utan dröjsmål tillställas beställaren. 

Dokumentation 
Resultat från kontroll och provning skall bifogas som underlag enligt 
YC. Varje dokument skall minst innehålla: 

 Datum 

 Sektion och sidomått från dammlinje, alternativ X och Y 

 Materialbenämning på provat material 

 Om enskilt värde är acceptabelt? 
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CEB.7591 Fyllning för dammanläggning, damm- eller dammdel 

Denna rubrik har till syfte att numrera och kronologiskt specificera de 
olika dammdelarna, eller kropparna. Exempelvis dammdel 
1,CEB.7591, dammdel 2, CEB.7592, dammdel 3, CEB.7593 osv.  

CEB.75911 Fyllning för dammkropp, Tätjord 

Material- och varukrav 
Tätjord av morän skall uppfylla kraven, enligt tabell CEB.75911/1. 
Tabell CEB.75911/1, Partikelfördelning tätjord för dammbyggnad. 

 

Tätvärdet skall vara lägst 6,5 (motsvarande permeabilitet 
7103 k  

m/s). 

Utförande   
Materialet skall traktorutbredas enligt figur CE/1, alternativt enligt figur 
CE/9. 

Den avschaktade ytan på befintlig tätkärna skall packas om och 
provas innan första lagret tätjord läggs ut.  

Befintliga tätjordsytor liksom nya schaktade ytor skall efter packning 
ruggas/rivas upp i form av avtryck från bandburen maskin 
(bandtraktor, GM etc.) och blandas med ny tätjord och på sådant sätt 
att strängar och anhopningar av grus och sten inte uppkommer. 

Normalt ska endast tätjord transporteras ut på tätjordsfyllningen. Där 
transporten av andra material inte kan undvikas ska det ske på 
sådant sätt att materialet inte kan förorena tätjorden. Materialet i 
korsande transportvägar avlägsnas helt före fortsatt tätjordsfyllning.  

Varje lager skall vara provat, godkänt och redovisat innan utläggning 
av nästa lager påbörjas. Packad fyllning som inte uppfyller kravet på 
packningsgrad skall om ytterligare packning inte leder till godkänt 
resultat avlägsnas eller rivas upp, ges lämplig vattenkvot och packas 
om. Arbete med tätjordsfyllning får ej ske om materialet riskerar att 
frysa. 

Överytan av varje lager skall vara fri från vattensamlingar, vara välvd 
eller lutande för möjlighet av ytvattenavrinning. Stenanhopningar och 
lösa stenar större än 200 mm skall vara undanskaffade.  

Material Fraktion Finjordshalt Partikelfördelning Kompletterande

(mm) krav
Morän 0- 

X
Maximalt X% skall X 

<D
15 < X D 10 < 

4*D
5

passera sikt med X< 
D

50 < X D 20  < 4*D10

0,063 X< 
D

85 < X D 30 < 
4*D

15

D 40  < 4*D20
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Packning 
Packningen skall utföras enligt tabell CE/3. Antal överfarter förutsätts 
vara X stycken och anpassas så att en packningsgrad enligt Modified 
Proctor-metoden av i medeltal 0,95 och minst 0,92 uppnås i 
förhållande till tung laboratoriepackning.  

Kontroll och provning 

Vattenkvot 

Kontroll av vattenkvot skall göras enligt ISO/TS 17892-1, med X 
prov/XXXX m3. (Kravet och frekvensen på provningarna skall ställas i 
relation till aktuell damms konsekvensklassificering enligt RIDAS. 
Exempelvis behöver inte provfrekvensen för en klass-3 damm vara 
lika hög som för en klass-1A damm). 

Kornstorleksfördelning 

Kontroll av kornstorleksfördelning skall göras enligt ISO/TS 17892-4, 
med X prov/XXXX m3. (Kravet och frekvensen på provningarna skall 
ställas i relation till aktuell damms konsekvensklassificering enligt 
RIDAS. Exempelvis behöver inte provfrekvensen för en klass-3 
damm vara lika hög som för en klass-1A damm). 

Packningsprovning 

Alternativ 1, Viktsondering 

Viktsondering skall ske enligt ”SGF rapport 3:99 metodbeskrivning 
viktsondering” med X antal prov/XXXX m3. (Kravet och frekvensen på 
provningarna skall ställas i relation till aktuell damms 
konsekvensklassificering enligt RIDAS. Exempelvis behöver inte 
provfrekvensen för en klass-3 damm vara lika hög som för en klass 
1A-damm). 

Alternativ 2, Plattbelastning (Statisk) 

Bestämning av styvhet och packning i jordlager sker enligt vägverkets 
metodbeskrivning 606:1993 ”Bestämning av bärighetsegenskaper 
med statisk plattbelastning” med X prov/XXXX m3. (Kravet och 
frekvensen på provningarna skall ställas i relation till aktuell damms 
konsekvensklassificering enligt RIDAS. Exempelvis behöver inte 
provfrekvensen för en klass-3 damm vara lika hög som för en klass-
1A damm). 

Alternativ 3, Yttäckande packningskontroll 

Yttäckande packningskontroll sker enligt vägverkets 
metodbeskrivning 603:1994 ”Yttäckande packningskontroll”. 

Alternativ 4, Vattenvolymeter 

Vattenvolymeter sker enligt SS 02 71 10 med X prov/XXXXm3. 
(Kravet och frekvensen på provningarna skall ställas i relation till 
aktuell damms konsekvensklassificering enligt RIDAS. Exempelvis 
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behöver inte prov frekvensen för en klass-3 damm vara lika hög som 
för en klass-1A damm.) 

Vid täkt 

Finjordens korngradering kontrolleras med sedimentationsanalys 
enligt hydrometermetoden med frekvensen X gång/XXXX m³ eller då 
materialkaraktären i täkten förändras. 

Tung laboratoriepackning av tätjord enligt SS 02 71 09, med X 
prov/XXXX m3. (Kravet och frekvensen på provningarna skall ställas i 
relation till aktuell damms konsekvensklassificering enligt RIDAS. 
Exempelvis behöver inte prov frekvensen för en klass-3 damm vara 
lika hög som för en klass 1A-damm). 

Kornstorleksfördelning 

Permeabiliteten kontrolleras med celltryckspermeameter ø 100 mm, 
ISO/TS 17892-11 eller motsvarande metod med X prov/XXXX m3. 
(Kravet och frekvensen på provningarna skall ställas i relation till 
aktuell damms konsekvensklassificering enligt RIDAS. Exempelvis 
behöver inte provfrekvensen för en klass-3 damm långt ifrån vara lika 
hög som för en klass-1A damm). 

Dokumentation 
Resultat från kontroll och provning redovisas enligt CEB.759 
Dokumentation.  

CEB.75912 Fyllning för dammkropp, Finfilter 

Material- och varukrav 
Materialet skall uppfylla krav för finfilter enligt tabell CEB.75912/1. 
Tabell CEB.75912/1, Partikelfördelning finfilter för dammbyggnad 

 

Utförande 
Materialet skall traktorutbredas enligt figur CE/1, alternativt enligt figur 
CE/9. 

Toleranser 

Toleranser i plan skall uppfylla kraven XX mm jämnhetstolerans som 
största tillåtna avvikelse mätt från en 3 m lång rätskiva lagd i 
godtycklig riktning.  

Material Fraktion Finjordshalt Partikelfördelning Kompletterande

(mm) krav
Finfilter 0-X Maximalt X% skall X 

<D
15 < X D 10 < 

4*D
5

passera sikt med X< 
D

50 < X D 20  < 4*D10

0,063 X< 
D

85 < X D 30 < 
4*D

15

D 40  < 4*D20
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Packning 
Ska utföras enligt tabell CE/3. Komplettering skall utföras vid 
sättningar från packning enligt föreskriven tjocklek. Materialet skall 
vattnas i samband med packning om förskriven packningsgrad ej 
uppfylls. 

Kontroll och provning 

Vattenkvot 

Kontroll av vattenkvot skall göras enligt SS-EN 1097-51 med X 
prov/XXXX m3. (Kravet och frekvensen på provningarna skall ställas i 
relation till aktuell damms konsekvensklassificering enligt RIDAS. 
Exempelvis behöver inte provfrekvensen för en klass-3 damm vara 
lika hög som för en klass-1A). 

Kornstorleksfördelning 

Kornstorleksfördelning finfilter skall bestämmas enligt ISO/TS 17892-
4. 

Inledande provtagning sker med en frekvens av X prov/XXXX m³ 
utlagt material. Uppvisar resultatet att minst 5 på varandra i följd prov 
är godkända skall frekvensen ändras till X prov/XXXX m³ utlagt 
material intill att ett ej godkänt resultat fås. Då återgår provfrekvensen 
åter till X prov/XXXX m³. Prover skall tas på varje lager jämnt fördelat 
i plan. 

Packningsprovning 

Alternativ 1, Viktsondering 

Viktsondering skall ske enligt ”SGF rapport 3:99 metodbeskrivning 
viktsondering” med X antal prov/XXXX m3. (Kravet och frekvensen på 
provningarna skall ställas i relation till aktuell damms 
konsekvensklassificering enligt RIDAS. Exempelvis behöver inte 
provfrekvensen för en klass-3 damm vara lika hög som för en klass 
1A-damm). 

Alternativ 2, Troxler 

Packningskontroll skall utföras med isotopmätningsutrustning sk. 
”Troxler” enligt vägverkets metodbeskrivning ”605:1993 Bestämning 
av densitet och vattenkvot med isotopmätare”. Laboratoriepackad 
torrdensitet på materialet skall bestämmas med X prov/XXXX m³. 
Troxlermätning skall utföras X gång/ XXXX m² och lager som packas. 
Troxlermätningen skall vara jämt fördelad på ytor som mäts. 
Packningsgraden som kontrolleras är kvoten mellan 
laboratoriepackad torrdensitet och med troxler uppmätt torrdensitet. 
Kvoten skall vara minst 0,95 i medel och minst 0,92 i varje enskilt 
värde. 

Alternativ 3, Plattbelastning (Statisk) 
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Bestämning av styvhet och packning i jordlager sker enligt vägverkets 
metodbeskrivning 606:1993 ”Bestämning av bärighetsegenskaper 
med statisk plattbelastning” med X prov/XXXX m3. (Kravet och 
frekvensen på provningarna skall ställas i relation till aktuell damms 
konsekvensklassificering enligt RIDAS. Exempelvis behöver inte 
provfrekvensen för en klass-3 damm vara lika hög som för en klass 
1A-damm). 

Alternativ 4, Yttäckande packningskontroll 

Yttäckande packningskontroll sker enligt vägverkets 
metodbeskrivning 603:1994 ”Yttäckande packningskontroll”. 

Dokumentation 
Resultat från kontroll och provning redovisas enligt CEB.759 
Dokumentation.  

CEB.75913 Fyllning för dammkropp, Grovfilter 

Material- och varukrav 
Materialet skall uppfylla kraven för grovfilter enligt tabell 
CEB.75913/1. 
Tabell CEB.75913/1, Partikelfördelning grovfilter för dammbyggnad 

 

Utförande 
Materialet skall traktorutbredas enligt figur CE/1, alternativ enligt figur 
CE/9. 
Materialet förutsätts måsta vattnas för att uppfylla föreskrivet fullgott 
packningsresultat. Det åligger entreprenören att ta reda på och vattna 
för att uppnå optimal vattenkvot. 

Toleranser 

Toleranser i plan skall uppfylla kraven XX mm jämnhetstolerans som 
största tillåtna avvikelse mätt från en 3 m lång rätskiva lagd i 
godtycklig riktning.  

Packning 
Ska utföras enligt tabell CE/3. 

Kontroll och provning 
Kornstorleksfördelning  

Material Fraktion Finjordshalt Partikelfördelning Kompletterande

(mm) krav
Grovfilter 0-X Maximalt X% skall X< 

D
15 < X D 10 < 

4*D
5

passera sikt med X < D50 < 
X

D 20  < 4*D10

0,063 X < D85 < 
X

D 30 < 
4*D

15

D 40  < 4*D20
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Grovfilter skall bestämmas enligt ISO/TS 17892-4. 

Inledande provtagning sker med en frekvens av X prov/XXXX m³ 
utlagt material. 
Uppvisar resultat att minst 5 på varandra i följd prov är godkända 
skall frekvensen ändras till X prov/XXXX m³ utlagt material intill att ett 
ej godkänt resultat fås. Då återgår provfrekvensen åter till X 
prov/XXXX m³. 

Prover skall tas i varje lager jämnt fördelade i plan. 

Packningsprovning 

Alternativ 1, Plattbelastning (Statisk) 

Bestämning av styvhet och packning i jordlager sker enligt vägverkets 
metodbeskrivning 606:1993 ”Bestämning av bärighetsegenskaper 
med statisk plattbelastning” med X prov/XXXX m3. (Kravet och 
frekvensen på provningarna skall ställas i relation till aktuell damms 
konsekvensklassificering enligt RIDAS. Exempelvis behöver inte 
provfrekvensen för en klass-3 damm vara lika hög som för en klass-
1A damm). 

Alternativ 2, Yttäckande packningskontroll 

Yttäckande packningskontroll sker enligt vägverkets 
metodbeskrivning 603:1994 ”Yttäckande packningskontroll”. 

Dokumentation 
Resultat från kontroll och provning redovisas enligt CEB.759 
Dokumentation.  

CEB.75914 Fyllning för dammkropp, Stödfyllning 

Material- och varukrav 
Materialet skall uppfylla kraven för stödfyllning enligt CEB.75914, se 
tabell CEB.75914/1. 
Tabell CEB.75914/1, Partikelfördelning stödfyllning för dammbyggnad 

 

Utförande 
Materialet utbreds i lager på den tidigare packade fyllningens överyta. 
Utbredningen görs i kontinuerliga, horisontella lager vilkas tjocklek 
anpassas så att fullgod komprimering erhålls mellan de olika 
materialen. Utläggningsförfarandet och stenhalterna skall vara 
sådana att separation av materialet inte uppkommer.  

Ändtippning får ej förekomma. 

Material Fraktion Finjordshalt Partikelfördelning Kompletterande

(mm) krav
Stödfyllning 0-X Maximalt X% skall X < D15  < X

passera sikt med X< 
D

50 < X
0,063 X < Dmax < 

X
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Toleranser 

Toleranser i plan skall uppfylla kraven XX mm jämnhetstolerans som 
största tillåtna avvikelse mätt från en 3 m lång rätskiva lagd i 
godtycklig riktning.  

Packning 
Ska utföras enligt tabell CE/3. 

Kontroll och provning 
Kornstorleksfördelning  

Bestämning av korngradering med okulär besiktning sker med X 
prov/XXXX m3. (Kravet och frekvensen på provningarna skall ställas i 
relation till aktuell damms konsekvensklassificering enligt RIDAS. 
Exempelvis behöver inte provfrekvensen för en klass-3 damm vara 
lika hög som för en klass-1A damm). 

Packningsprovning 

Alternativ 1, Yttäckande packningskontroll 

Yttäckande packningskontroll sker enligt vägverkets 
metodbeskrivning 603:1994 ”Yttäckande packningskontroll”. 

Dokumentation 
Resultat från kontroll och provning redovisas enligt CEB.759 
Dokumentation.  

CEB.75915 Fyllning för dammkropp, Övergångslager 

Material- och varukrav 
Materialet skall uppfylla kraven för övergångslager enligt CEB.75915, 
se tabell  

75915/1. 
Tabell CEB.75915/1, Partikelfördelning övergångslager för dammbyggnad 

 

Utförande 
Materialet utbreds i lager, utbredningen görs i kontinuerliga, 
horisontella lager vilkas tjocklek anpassas så att fullgod komprimering 
erhålls mellan de olika materialen. Utläggningsförfarandet och 
stenhalterna skall vara sådant att separation av materialet inte 
uppkommer.  

Material Fraktion Finjordshalt Partikelfördelning Kompletterande

(mm) krav
Övergångslager X-X Dmin = X

X < D15  < X

D85 > X

Dmax = X
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Fyllningsarbetet avbryts då risk för tjälning i materialen föreligger. 

Toleranser 

Toleranser i plan skall uppfylla kraven XX mm jämnhetstolerans som 
största tillåtna avvikelse mätt från en 3 m lång rätskiva lagd i 
godtycklig riktning.  

Packning 
Ska utföras enligt tabell CE/3. 

Kontroll och provning 
Kornstorleksfördelning  

Okulär besiktning sker med X prov/XXXX m3. (Kravet och frekvensen 
på provningarna skall ställas i relation till aktuell damms 
konsekvensklassificering enligt RIDAS. Exempelvis behöver inte 
provfrekvensen för en klass-3 damm vara lika hög som för en klass-
1A damm). 

Packningsprovning 

Alternativ 1, Yttäckande packningskontroll 

Yttäckande packningskontroll sker enligt vägverkets 
metodbeskrivning 603:1994 ”Yttäckande packningskontroll”. 

Dokumentation 
Resultat från kontroll och provning redovisas enligt CEB.759 
Dokumentation.  

CEB.75916 Fyllning för dammkropp, Erosionsskydd ordnad 
fyllning 

Material- och varukrav 
Materialet skall uppfylla kraven för erosionsskydd, enligt tabell 
CEB.75916/1. 
Tabell CEB.75916/1, Partikelfördelning erosionsskydd ordnad fyllning för dammbyggnad 

 

Utförande 
Materialet läggs ”sten för sten” intill att en homogen struktur uppnås, 
se figur CE/91. Enstaka uppstickande stenar accepteras till förmån 
för god anliggning och jämn struktur. Ingen inblandning av 

Material Fraktion Finjordshalt Partikelfördelning Kompletterande

(mm) krav
Erosionsskydd X-X Dmin = X

Dmax = X
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finkornigare material får förekomma i det yttersta lagret av 
erosionsskyddet.  

Sten och block skall placeras ett och ett så att de ligger stadigt i 
förband och har god låsning av varandra och erforderligt stöd erhålls 
underifrån. Stor vikt skall läggas vid placeringen av bottenstenen från 
vilket erosionsskyddet byggs upp så att denna är väl förankrad i 
dammslänten. 

Den färdiga ytan på erosionsskyddet skall vara grov och skrovlig. 
Ingen tätning skall utföras mellan stenen och blocken i ytan. Ingen 
avjämning av ytan med finmaterial får utföras på det färdiga 
erosionsskyddet. Stenarna placeras så att de låser varandra omlott i 
de inre och yttre lagren. 

Färdig slänt skall ha en jämn yta som avviker högst XXX mm från 
genomsnittssläntens yta. Endast plustolerans accepteras. Maximal 
hålrumstolerans mellan blocken i släntytan är XXX mm och mäts med 
måttstock, alternativt annan lämplig mätutrustning. 

Packning 
Ingen packning föreskrivs. 

Kontroll och provning 
Provning sker med viktkontroll. Provningsfrekvensen skall vara minst 
X antal representativa stenar per 200 m³ utlagt material. Vikten på var 
provad sten skall vara inom intervallet som fås av formeln där 
diameter omräknas till vikt enligt: 
Viktmax (ton) = Dmax(m)³ x 2,65 (ton/m³) x 0,6  
Viktmin (ton) = Dmin(m)³ x 2,65 (ton/m³) x 0,6  

Dokumentation 
Resultat från kontroll och provning redovisas enligt CEB.759 
Dokumentation.  

CEB.75917 Fyllning för dammkropp, Erosionsskydd 

Material- och varukrav 
Materialet skall uppfylla kraven för erosionsskydd, enligt tabell 
CEB.75917/1. 
Tabell CEB.75917/1, Partikelfördelning erosionsskydd för dammbyggnad 

 

Material Fraktion Finjordshalt Partikelfördelning Kompletterande
(mm) krav

Erosionsskydd X-X Maximalt X% skall
passera sikt med
0,063
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Utförande 
Materialet utbreds i jämna lager intill att eftersträvad sektion uppnås, 
efter färdigställd fyllning skall yttre slänt avjämnas till eftersträvad 
nivå. 

Toleranser 

Toleranser i plan skall uppfylla kraven XX mm jämnhetstolerans som 
största tillåtna avvikelse mätt från en 3 m lång rätskiva lagd i 
godtycklig riktning.  

Packning 
Alternativ 1 

Ingen packning föreskrivs. 

Alternativ 2 

Ska utföras enligt tabell CE/3. 

Kontroll och provning 
Kornstorleksfördelning  

Okulär besiktning sker med X prov/XXXX m3. (Kravet och frekvensen 
på provningarna skall ställas i relation till aktuell damms 
konsekvensklassificering enligt RIDAS. Exempelvis behöver inte 
provfrekvensen för en klass-3 damm vara lika hög som för en klass-
1A damm). 

Packningsprovning 

Alternativ 1, Yttäckande packningskontroll 

Yttäckande packningskontroll sker enligt vägverkets 
metodbeskrivning 603:1994 Yttäckande packningskontroll. 

Dokumentation 
Resultat från kontroll och provning redovisas enligt CEB.759 
Dokumentation.  

CEB.75918 Fyllning för dammkropp, Tåsten 

Alternativ 1, Tåsten  

Material- och varukrav 
Materialet skall uppfylla kraven för övergångslager enligt, se tabell 
CEB.75918/1. 
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Tabell CEB.75918/1, Partikelfördelning tåsten för dammbyggnad 

 

Utförande 
Materialet utbreds i lager, utbredningen görs i kontinuerliga, ungefär 
horisontella lager vilkas tjocklek anpassas så att fullgod komprimering 
erhålls mellan de olika materialen. Utläggningsförfarandet och 
stenhalterna skall vara sådant att separation av materialet inte 
uppkommer.  

Fyllningsarbetet avbryts då risk för tjälning i materialen föreligger. 

Toleranser 

Toleranser i plan skall uppfylla kraven XX mm jämnhetstolerans som 
största tillåtna avvikelse mätt från en 3 m lång rätskiva lagd i 
godtycklig riktning.  

Packning 
Ska utföras enligt tabell CE/3. 

Kontroll och provning 
Kornstorleksfördelning  

Okulär besiktning sker med X prov/XXXX m3. (Kravet och frekvensen 
på provningarna skall ställas i relation till aktuell damms 
konsekvensklassificering enligt RIDAS. Exempelvis behöver inte 
provfrekvensen för en klass-3 damm vara lika hög som för en klass 
1A-damm). 

Packningsprovning 

Alternativ 1, Yttäckande packningskontroll 

Yttäckande packningskontroll sker enligt vägverkets 
metodbeskrivning 603:1994 ”Yttäckande packningskontroll”. 

Dokumentation 
Resultat från kontroll och provning redovisas enligt CEB.759 
Dokumentation.  

 Alternativ 2, Tåsten  

Material- och varukrav  
Materialet skall uppfylla kraven för tåsten, enligt tabell CEB.75918/3. 

Material Fraktion Finjordshalt Partikelfördelning Kompletterande

(mm) krav
Tåsten X-X Dmin = X

X < D15  < X

D85 > X

Dmax = X
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Tabell CEB.75918/3, Partikelfördelning tåsten för dammbyggnad 

 

Utförande 
Stenarna skall utläggas för att uppnå god anliggning och homogen 
struktur. 

Materialet skall utläggas utan att underliggande lager tar skada i form 
av ojämnheter eller generella nivåförändringar.  

Toleranser 

Toleranser i plan skall uppfylla kraven XX mm jämnhetstolerans som 
största tillåtna avvikelse mätt från en 3 m lång rätskiva lagd i 
godtycklig riktning.  

Packning 
Ingen packning föreskrivs. 

Kontroll och provning 
Alternativ 1, Okulärt 

Kontrolleras okulärt att fraktionen överensstämmer med vad som 
föreskrivs.  

Alternativ 2, Viktkontroll 

Provning sker med viktkontroll. Provningsfrekvensen skall vara minst 
X antal representativa stenar per 200 m³ utlagt material. Vikten på var 
provad sten skall vara inom intervallet som fås av formeln där 
diameter omräknas till vikt enligt: 
Viktmax (ton) = Dmax(m)³ x 2,65 (ton/m³) x 0,6 
Viktmin (ton) = Dmin(m)³ x 2,65 (ton/m³) x 0,6  

Dokumentation 
Resultat från kontroll och provning redovisas enligt CEB.759 
Dokumentation.  

CEB.75919 Fyllning för dammkropp, Slitlager 
Alternativ 1, Körbar för normal fordonstrafik  

Material- och varukrav 
Levererat material som inte tillhandhålls av beställaren ska uppfylla 
krav enligt VV TBT ”Obundna lager”. 

Material Fraktion Finjordshalt Partikelfördelning Kompletterande

(mm) krav
Tåsten X-X Dmin = X

Dmax = X
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Utförande 
Slitlager ska utföras med 9 mm jämnhetstolerans som största tillåtna 
avvikelse mätt från en 3 m lång rätskiva lagd i godtycklig riktning.  

Packning 
Packning sker enligt tabell CE/3. 

Kontroll och provning 
Sker enligt VVMB 611. 

Dokumentation 
Resultat från kontroll och provning redovisas enligt kap YC. 

 


