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SAMMANFATTNING 

Sammanfattning 
 

 
Syftet med detta examensarbete har varit att se vilka material som är lämpliga att använda vid 
dammbyggnad samt vilka nedbrytande faktorer som verkar på konstruktionen under dess 
livslängd. Arbetet förklarar även vilka tekniker, så som erosionsskydd, som används för att 
skydda dammkonstruktionen samt även de olika laster som dammen utsätts för. Kontinuerlig 
nedbrytning av dammen kan ge dammhaverier vilket i sin tur kan ge katastrofala konsekvenser. 
Det är därför viktigt att det material som väljs till dammbyggnad kan stå emot de nedbrytande 
processer som finns under en lång tidsperiod.   

På de äldre dammkonstruktionerna används vanligen erosionsskydd av dumpat oordnat material 
medan Vattenfall rekommenderar erosionsskydd av ordnade homogena block på de 
renoveringar och nybyggnationer som utförs. Genom att placera ut varje block individuellt kan 
större sammankoppling mellan blocken erhållas och erosionsskyddet står lättare emot de laster 
som verkar på skyddet. De laster som skyddet dimensioneras mot är is, snö, vind och vågor.  

De nedbrytande processer som identifierats är vittring, erosion, tjälning och frysning. Vittring 
kan delas upp i undergrupper så som fysisk vittring och kemisk vittring. Den fysiska vittringen, 
sönderdelning av block, föregår ofta den kemiska vittringen som behöver tillträde till nya friska 
ytor hela tiden. Hur beständig ett bergblock är mot vittring beror bland annat på de ingående 
mineralernas vittringsbeständighet samt deras inbördes sammankoppling i matrisen. Erosion är 
en process som nöter på berget genom inverkan av vatten, vind, vågor och is. Eftersom vittring 
inte har någon transporterande verkan samverkar ofta dessa två processer genom att vittringen 
bryter ned berget och erosionen transporterar bort nedbrytningsprodukterna.   

Vid val av dammbyggnadsmaterial måste många parametrar vägas in för att få berg med hög 
beständighet. Egenskaper så som bergets densitet, vattenupptagningsförmåga, sprickighet, 
beständighet mot nötning, sprängteknik, vittringsbeständighet och ingående mineraler bör vägas 
samman.  

Under 2002 antogs en ny standard av den europeiska kommissionen för standarder angående 
krav för vattenbyggnadssten. Standarden, som ska införlivad i svensk lagstiftning, anger de 
krav och provningsmetoder som ska gälla för stenar som används till erosionsskydd. 
Beställaren kan till viss mån själv vara med och påverka hur hög kvalitet som ska krävas av 
blocken som ska användas till erosionsskyddet men standarden anger minimivärden som ska 
överskridas.  

 

 



ABSTRACT 

Abstract 
 

 
The purpose of this master thesis has been to examine the type of material that should be used 
in dam construction and try to identify the decomposing factors acting on the material during its 
time in service. The thesis also explains the different techniques, such as armor protection, that 
is used to protect the dam construction and the loads that acts on the dam. Continuous 
disintegration of the dam can in serious cases lead to failure which in turn could give 
catastrophic consequences. Therefore it is important that the material chosen for dam 
construction will be able to withstand the decomposing processes during a long period of time.   

At older dam constructions an armor protection made of dumped, disordered material is 
commonly used. Today Vattenfall recommends armor protection with sorted homogenous 
blocks to be used at the reconstructions and new constructions that are carried out. By placing 
every block individually a better interlocking between the blocks can be achieved and the armor 
protection will withstand the loads acting on the protection. The protection is designed for loads 
from ice, snow, wind and waves.   

The degrading processes identified are weathering, erosion, ground frost and freezing. The 
weathering can be divided into subgroups of physical and chemical weathering respectively. 
The physical weathering, degradation of blocks, usually precedes the chemical weathering that 
constantly needs access to fresh surfaces. How well the rock can withstand the weathering 
usually depends, among other things, on how well the minerals in the rock can withstand 
weathering and the interlocking between the mineral grains. Erosion is a process that breaks 
down on the rock through water, wind, waves and ice. Since weathering doesn’t have the ability 
to transport material away these two processes often work together during break down of the 
rock. The weathering decomposes the rock and the erosion transports the products away from 
the site.   

A lot of different parameters need to be taken into account when choosing material for dam 
construction with high resistance against weathering. Properties such as density, water 
absorption, fissures, resistance to abrasion, blasting techniques, resistance to weathering and 
type of minerals ect. should be weighed together.  

During 2002 a new standard called “Armorstone” was adopted by the European commission of 
standards. The standard, which will be incorporated into Swedish legislation, specifies the 
demands and sampling methods that should be used when dealing with rocks for armor 
protection. The owner could, to some extent, choose the quality of the rock to be used but the 
standard states the minimum demands that needs to be reached.  
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INLEDNING 

Kapitel 1 Inledning 

 

 

1.1 Bakgrund 

Vattenfall äger många vattenkraftverk och dammar i Sverige med syfte att producera el. 
Dammarna hjälper till att dämma upp vattnet och bilda magasin för årets elproduktion. Det är 
därför viktigt att dessa dammar är uppbyggda av hållbart material som klarar många år av 
vågor, vind, is och frysning utan att brytas ned.  

Erosion av dammkroppen för en fyllnadsdam kan orsaka ordentliga skador med stora 
arbetsinsatser och kostnader för reparation av dammkroppen. Om erosionen får fortsätta kan 
följderna bli att dammkroppen rasar vilket i sin tur kan ge katastrofala konsekvenser. Idag läggs 
stora stenblock ut på dammen för att undvika erosion. Blocken förväntas ha hög beständighet 
och ska vara intakt en lång tidsperiod efter konstruktionens färdigställande eftersom byte av 
erosionsskydd både är svårt och kostsamt. 

Ett problem som funnits de senaste åren har varit att hitta berg med rätt kvalitet för att spränga 
fram lämpliga stenblock till erosionsskydd. Vid några tillfällen har berg ansets vara lämpligt 
och uttag ur bergtäckt har gjorts, men efter utläggning på dammkroppen har nedbrytning skett. 
Sönderbrytningen har ibland berott på att det utvalda berget inte varit lämpligt för detta 
ändamål.  

 

1.2 Syfte 

Syftet med arbetet är att fördjupa sig i hur olika nedbrytande faktorer verkar på 
dammbyggnadsmaterialet. Rapporten syftar även till att försöka ge förslag på bergmaterial som 
är att föredra till exempelvis erosionsskydd. Försök ska även göras att ge förslag på egenskaper 
som ska bedömas vid avgörande om bergmaterialens lämplighet vid konstruktion.  

 

1.3 Metod  

Arbetet påbörjades med en laborativ del på material från Ajaure fyllnadsdamm. Materialet 
testades för nötning, permeabilitet och skjuvning i en stor skjuvcell på Luleå tekniska 
universitet. Materialet utsattes för nötning genom 100 cykler av skjuvning. För att kunna avgöra 
om nötning uppstått torkades och siktades allt material ner till 0,063 mm före och efter nötning. 

Därefter har merparten av rapporten tagits fram som en litteraturstudie av olika erosionsskydd, 
europeisk standard samt hur olika jord och bergmaterial bryts ned. Information har sökts både 
internationellt och nationellt.  
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INLEDNING 

Därtill har även en fallstudie utförts för dammen i Ajaure som under många år haft problem 
med materialet i dammen.   

 

1.4 Avgränsning 

Arbetet har begränsats till att endast gälla fyllnadsdammar av jord och bergmaterial i Sverige. 
Främst har intresse riktats mot erosionsskydd men även andra material i dammen har berörts. 
Endast erosionskydd av bergmaterial har berörts i rapporten.   

Från laborationerna har endast materialens nötningsbeständighet, hydraulisk konduktivitet 
utvärderats och bergets petrologi har bestämts.  
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EROSIONSSKYDD 

Kapitel 2 Erosionsskydd 
 

 
(Detta kapitel beskriver några olika erosionsskydd av jord och bergmaterial som används i världen men 
främst i Sverige. Kapitlet beskriver också hur erosionsskydden ska dimensioneras enligt gällande regler 
och vägledning.) 
 
Ett erosionsskydd utformas för att ta upp förekommande laster och skydda dammens 
stödfyllning, filter och tärkärna från skador som kan uppstå på grund av vågor, is och snö. Det 
ska även skydda mot de av vågor uppspolade vattenmassor som sedan rinner tillbaka till 
magasinet.  

 

2.1 Förekommande erosionsskydd 

Det finns många olika sätt att skydda fyllnadsdammar mot erosion. Metoderna kan skilja sig åt 
vad gäller placering, material och funktionssätt. I en rapport av Rytters (1999) har en grov 
uppdelning i tre principer gjorts med hänsyn till funktionssätt. Det finns tre principer: 

A Reduktion av angripande laster 
B Tillförsel av instabilt offermaterial 
C Mekaniskt stabila erosionsskydd 
 
De olika skydden används i olika utsträckning över hela världen men i Sverige är det främst 
princip C som används på fyllningsdammarna. De två övriga principerna beskrivs därför 
kortfattat. 

 

2.2 Reduktion av angripande laster 

Principen används ofta som skydd för naturliga stränder mot erosion av strömmande vatten och 
vågor.  

Olika byggkonstruktioner används för att ändra vattenströmmarnas hastighetsfördelning så att 
hastigheten närmast stränderna blir låga. Exempel på detta kan vara ledmurar, pålverk eller 
stenkistor som byggs från stränderna med riktning snett nedåt strömmen. Dessa används främst 
som skydd mot erosion. 

För att reducera vågkraften placeras liknande konstruktioner med ett visst avstånd från stranden 
som ska skyddas. Exempel är landanslutna vågbrytare, strandparallella vågbrytare som inte är 
anslutna till land eller andra konstruktioner som är konstruerade för att släppa igenom en del av 
vågenergin.  

3 



EROSIONSSKYDD 

Svårigheter med att implementera dessa idéer på dammslänter kan i första hand vara påverkan 
av is under vintern, speciellt under senare delen då vattennivåerna i regleringsmagasinen i 
allmänhet är låg.   

Nedan visas ett exempel på vågbrytare på Kanarieöarna, Figur 2.1. 

 

Figur 2.1 Vågbrytare på Kanarieöarna. (Kanarieoarna.nu 2009) 

 

2.3 Tillförsel av instabilt offermaterial 

Principen bygger på att slänten inte görs stabil mot förekommande extrema krafter utan istället 
med vissa intervall påförs slänten ett rejält tjockt skydd av material som offras, med andra ord 
får erodera vid vågbildning och/eller ispåverkan.  

Metoden används främst idag på naturliga ständer vid hav och insjöar där erosionsstabilt 
material saknas. Materialet som påförs är ofta sand eller grus.  

Stränderna har mycket flack lutning i jämförelse med fyllningsdammar, vilket gör att detta inte 
är en lämplig metod med tanke på den ekonomi som krävs för att reducera släntlutningen. 

 

2.4 Mekaniskt stabila erosionskydd 

I denna grupp finns de erosionsskydd som vanligen används för att skydda branta slänter. 
Skydden ska med sin vikt och/eller styrka ta upp förekommande laster. Olika släntbeklädnader 
kan skiljas åt genom olika egenskaper, i första hand vattengenomsläpplighet och flexibilitet. 
Därefter kan metoderna skilja sig nämnvärt åt beträffande material, kvalitet, miljöegenskaper 
och naturligtvis kostnader. 
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EROSIONSSKYDD 

Erosionsskydden kan bestå av många olika material som stenblock, geotextilmadrasser, 
asfaltbeläggningar samt betong i olika konstruktionsutföranden. I denna rapport kommer endast 
erosionsskydd av stenmaterial att beröras. 

 

2.5 Erosionsskydd av sten 

Erosionsskydd av stenblock är ett exempel på vattengenomsläppligt släntskydd. Tanken är att 
snabbt försöka utjämna de laster som uppkommer genom vågor så att inte instabilitet och 
obalans uppkommer.  

Dock kan i många lägen ett skydd som inte är genomsläppligt vara stabilare under förutsättning 
att läckagevattnet under erosionsskyddet kan avdräneras för att undvika uppkomst av höga 
portryck.  

2.5.1 Oordnade homogena block 

Till denna kategori hör det traditionella erosionsskyddet av sten. Enligt VASO dammkommitté 
(1995) är detta ett vanligt erosionsskydd på de stora dammarna i Sverige. Blocken läggs ut eller 
tippas oordnat på den yta som skall skyddas. Figur 2.2 visar ett oordnat erosionsskydd 

Ofta används stenmaterial som kommer från sprängarbeten vid konstruerande av vattenvägar 
och kraftstationer. Detta har ofta medfört problem genom att det förekommit finmaterial vilket 
både innebär att skyddet inte får tillfredställande genomsläpplighet och att de stora blocken kan 
förhindras att hamna i stabila positioner.  

Konsekvenser som detta får är att vågrörelser kan tvätta ut finmaterialet och genom det sätta 
materialet i rörelse. Processen leder till att de stora blocken gnids mot varandra och mer 
finmaterial kan uppkomma.  

Oordnade homogena block kan även tillverkas i betong och används då främst som vågbrytare i 
hamnar. Eftersom de ofta är oarmerade föreslås att de läggs ut med kran eftersom tippning kan 
leda till skador på blocken. 
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Figur 2.2 Oordnat erosionsskydd. (VASO 1995) 

 

2.5.1 Ordnade homogena block 

I denna kategori finns två sorter av erosionsskydd i sprängsten där ordnad form används: 

Vattenfalls modell 
Ytlagret utförs av stenblock i ordnad fyllning utlagda i slänt så att god kontakt med 
kringliggande stenblock uppfylls.  Stenblockens största yta orienteras vinkelrätt mot dammens 
uppströmsyta. Stenarna har inga speciella formkrav och därför kan utseendet på 
erosionsskyddet variera kraftigt. Detta är en vanlig typ vid ombyggnad av erosionsskydd i 
Sverige och rekommenderas av Vattenfall, Vattenfall (2006). Figur 2.3 visar ett exempel på 
detta erosionsskydd.  
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Figur 2.3 Exempel på ett erosionskydd i ordnad form. (Vattenfall 2006) 

Konstruktion av erosionsskyddet utförs genom att en stödyta schaktas ut i dammslänten. 
Stödytan ska vara i 60° – 90° lutning mot dammslänten för att ge stenblocken ett ordentligt 
stöd. I vissa fall kan det vara lämpligt att lägga ett lite grovkornigare material som övergång 
mellan stödytan och själva stenblocken som ska utgöra erosionsskyddet. Mellan stödfyllningen 
i dammen och erosionslagret läggs ett övergångslager. Figur 2.4 visar en skiss på de olika 
delarna.  

När stenblocken läggs ut är det viktigt att god kontakt uppstår mellan blocken och 
övergångslagret. Blocken ska i möjligaste mån placeras med längdaxeln vinkelrät mot 
dammslänten. Blocken läggs med förskjutning mellan övre och undre lager för att undvika 
genomgående hål ner till övergångslagret. Figur 2.5 visar en modell från Älvkarleby där 
blocken lagts i två lager.  De mindre blocken läggs i botten och de större placeras på ytan. 
Blocken låses fast genom egentyngd samt friktionen mellan angränsande block. Fastlåsningen 
gör att krafter från varken is eller vågor kan rubba blocken.  

Utplacering sker lämpligen med grävmaskiner som lägger ut ett och ett block med stor 
precision.  Genom att släppa blocken från en liten höjd över erosionsskyddet fås en dynamisk 
effekt som hjälper till att förbättra stabiliteten. Grävmaskinen kan också slå på blocken för att 
pressa ner blocken mot övergångslagret, få blocken att falla in i ett fastare läge samt kontrollera 
stabiliteten.  

7 



EROSIONSSKYDD 

 

Figur 2.4 Skiss över erosionskyddets olika delar. Det röda är stödytan, det gula är stenblocken samt det 
orangea är övergångslagret. (Vattenfall 2006) 

 

Figur 2.5 Modell från Älvkarleby. Visar principen av ordnat erosionsskydd i två lager. De vista stenarna är 
mindre stenar som vilar mot övergångslager och de röda är de större ytstenarna. (Vattenfall 2006) 

 

Norska modellen 
Ytlagret utförs av två lager långsmala stenar/block utlagda ordnat i stabilt förband med 
stenarnas/blockens längdaxel lutad in mot dammen. Denna typ av erosionsskydd är vanlig i 
Norge och kallas därför ofta den ”Norska modellen”. Erosionsskyddet rekommenderas i 
rapporten av VASO (1995) vid nybyggnad av dammar och bedöms vara den stabilaste 
konstruktionen med minsta underhållskostnaderna. Figur 2.6 visar exempel på erosionskyddet. 
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Figur 2.6 Exempel på erosionsskydd på Ajauredammen enligt Norska modellen. (Karlsson et al. 2005) 

 

Glacis 
Ytlagret utförs som glacis bestående av flata block som ligger i ett lager som ett relativt starkt 
förband. Blockens plana ytor är parallella med släntens yta, se Figur 2.7. En vanlig typ i Sverige 
för mindre fyllningsdammar och anslutningsdammar. VASO (1995). 

 

Figur 2.7 Erosionsskydd av Glacis från Messaures högra utskov. (Karlsson et al. 2005) 
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2.5.3 Gabioner 

Gabioner är lådformade kistor av stål- eller plastnät som fylls med sten. De madrassformade 
gabionerna är de som fungerar bäst som erosionsskydd och släntbeklädnad. Se Figur 2.8.   

Nätets maskvidd är vanligen 50-100 mm och ståltråden, som ofta är galvaniserad eller belagd 
med PVC-beläggning, är 2-3 mm i diameter.  

För att motverka nötning av is eller vågor samt höja vikten kan gabionerna injekteras med 
asfalt. De kan även bakåtförankras för ytterligare stabilitet. 

I en lämplig miljö samt med erforderligt underhåll och inspektering kan livslängden på 
gabionerna uppgå till 50 år.  

 

Figur 2.8 Gabioner. (Viacon AB 2008) 

 

2.6 Dimensionering av erosionsskydd  

Materialet som ska ingå i ett erosionsskydd måste dimensioneras med avseende på blockstorlek, 
tjocklek och utbredning. Följande faktorer dimensionerar erosionsskyddet: 

• Vågor 

• Vindnivellering (snedställning av vattenytan på grund av vind) 

• Is 

• Förband mellan stenar/block 

• Dammsläntens lutning 

• Råhet och vattengenomsläpplighet hos uppströmsslänt 

• Vattennivåer vid damm 
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2.6.1 Vågor 

Vågor på en vattenyta kan uppkomma genom vind, vattenströmmar och geologiska aktiviteter. I 
ett vattenmagasin uppkommer främst vågor genom vind och därför beskrivs dessa vågor. 
Inverkan av vågor på dammkroppens uppströmsslänt beror enligt VASO (1995) på vågornas 
storlek, riktning, och varaktighet samt dammens förmåga att tåla dem.   

Vågen beskrivs genom våghöjd, våglängd samt vågperiod. 

Våghöjden är det vertikala avståndet mellan vågtopp och efterföljande vågdal. Våglängden är 
det horisontella avståndet mellan två följande vågtoppar. Vågperioden är tiden det tar för två 
efterföljande vågtoppar att passera ett referensläge. 

Vågstorleken beror på vindhastighet, vindriktning, vindvaraktighet samt stryklängd. 

Vind 
Svensk energi et al. (2007) har i sina riktlinjer bestämt att vindhastigheten som ska användas 
vid dimensionering ska vara 25 m/s i fjälltrakterna ovan trädgränsen och 20 m/s i övriga delar 
av landet.   

Den dimensionerande vindhastigheten för beräkning av fribord, vindnivellering (snedställning) 
och våghöjd antas ha tillräcklig varaktighet i den ogynnsammaste riktningen som sammanfaller 
med maximal stryklängd. Med tillräcklig varaktighet menas att stationära vågförhållanden 
uppfylls.  

Stryklängd  
Vågornas höjd beror till mycket stor del på den sträcka av vattenyta över vilken vinden blåser. 
Detta kallas stryklängd. För att beräkna den effektiva stryklängden enligt Vattenfall (1988) 
delas vattenområden upp i två sektioner a’ 45o på var sida om den antagna ogynnsammaste 
vindriktningen, Figur 2.9. Sektionerna delas därefter in i mindre delsektioner med vardera 
vinkeln α, vanligen 6o. Delsektionernas längd är r och vinkeln β från vindriktningen. Den 
effektiva stryklängden beräknas då enligt ekvation 2.1: 

     (2.1) 
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Figur 2.9 Beräkning av effektiv stryklängd. (Vattenfall 1988) 

 

Våghöjd 
Våghöjder beror på stryklängden i kombination med vindhastigheten. För att stationära 
vågförhållanden ska uppfyllas krävs en varaktighet av vinden mellan 0,5 och 3 timmar. 
Våghöjderna som är dimensionerande återkommer enligt Vattenfall (1988) en gång på ca 30 år. 

De vågor som slår in mot en damm under ett vindtillfälle varierar naturligtvis i våghöjd. Den 
signifikanta våghöjden, Hs, som används vid beräkningar för dimensionering av erosionsskydd 
och fribord mm, är medelvärdet av den största tredjedelen av vågorna. Hs multipliceras med en 
faktor för att få ut representativa höjder av exempelvis 1 våg av 100 eller 1 våg av 2000, se 
nedan: 

1 av 10  vågor högre än   1,07Hs 
1 av 100  vågor högre än  1,60Hs 
1 av 500 vågor högre än 1,80Hs 
1 av 2000 vågor högre än 2,00Hs 

VASO (1995) rekommenderar att uträkning av den signifikanta våghöjden, Hs, samt den 
signifikanta vågperioden, Ts, sker enligt Savilles metod. Följande uttryck används: 

    (2.2) 

Vilket kan förenklas till  

     (2.3)  

Vilket förenklas till  

Där: 

Hs = signifikant våghöjd i m 
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Ts  = signifikant vågperiod i s 
Fe  = effektiv stryklängd i m 
V  = Vindhastighet i m/s 
g = tyngdacceleration m/s2 

För närvarande utvärderas signifikant våghöjd, Hs, enligt Figur 2.10. Figuren stämmer väl 
överens med Savilles beräkningsuttryck.  

 

 

Figur 2.10 Signifikant våghöjd, Hs, i m som funktion av effektiv stryklängd i km, vindhastighet i m/s och 
vindvaraktighet i min. (VASO 1995) 

 

Exemplet nedan med uträkning och Figur 2.11 visar hur ekvation 2.2 samt Figur 2.10 stämmer 
överens och används. 

Exempel 

Den effektiva stryklängden på ett vattenkraftsmagasin har beräknats till Fe = 7000 m. Vid det 
aktuella tillfället för uträkning av signifikanta våghöjden Hs har vindhastigheten uppmäts till V 
= 15 m/s. 

Vid insättning av ovanstående siffror i den förenklade versionen av ekvation 2.2 blir resultatet: 

 

Därefter utvärderas Figur 2.11 för att kontrollera att resultatet blir densamma. De blå strecket i 
figur 2.11 visar gränsen för hur länge vinden måste blåsa för att stationära vågförhållanden ska 
anses uppfyllda, I Vattenfall (1988) krävs en varaktighet av minst 30 min. De röda strecken är 
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stryklängd samt vindhastighet. Där dessa två röda streck korsar varandra finns den signifikanta 
våghöjden. Som kan ses i Figur 2.11 fås en signifikant våghöjd av 0,9 m vilket är detsamma 
som Savilles beräkningsuttryck.  

 

Figur 2.11 Visar hur figur 2.10 används.  

 

2.6.2 Vindnivellering 

Vid varaktig vind över ett vattenmagasin kan vattenytan komma att snedställas. Då vinden är 
riktad mot dammen stiger vattenytan vid denna. Snedställningen kan bli så stor att den måste tas 
hänsyn till vid bedömning av våguppspolning, erosionsskyddets övre begränsningsnivå och 
dammens fribord.  

Snedställning kan beräknas enligt ekvation 2.4 nedan: 

      (2.4) 

Där: 

S = snedställning av vattenyta i m  
V = vindhastighet i m/s 
F = blåslängd i km  
D = magasinets medeldjup i m 
K = konstant =4800 

Tidigare beräknades inte magasinnivån för extrema flöden varvid ett schablonbelopp på 1 m 
användes som tillägg till dämningsgränsen. Den ska säkra mot höga flöden och snedställning. I 
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dagens läge har de flesta dammar uträknade värden för extrema högvattenflöden och i dessa 
lägen kan ekvation 2.4 ovan användas. 

2.6.3 Is 

Några effekter is kan ha på erosionskydd är bland annat, Rytters (1999): 

• Krafter på grund av isens expansion/kontraktion vid temperaturändringar 
• Krafter orsakade av is i rörelse 
• Ökad vikt på grund av erosionsskydd ovan vattenytan. Isen fryser fast i erosionsskyddet 

och tillför på detta sätt extra vikt. 
• Minskad vikt på grund av is på erosionsskydd under vattenytan. Is flyter på vatten och 

när isen fryser fast på erosionsskydd, som vilar under vattenytan, ger denna flytkraft till 
erosionsblocken.    

 
Några speciella beräkningar för dimensionering av erosionsskydd mot skador av is finns inte. 
För normala släntlutningar på dammarna krävs en minsta blockvikt av 250 kg för att motstå 
erosion av is. VASO (1995).  

Enligt Rytters (1999) finns det några huvudregler vid konstruerande av erosionsskydd som kan 
komma att utsättas för påverkan av is: 

• Flack släntlutning precis vid vattenytan och låg friktionskoefficient mellan is och 
erosionsskydd är gynnsamt 

• En bankett just ovanför vattenytan kan bryta sönder uppskjutande is 

• Erosionsskyddets yta och undergrund måste kunna uppta förekommande laster, 
antingen genom tillräcklig stabilitet eller genom deformation 

• Islaster och dimensionerande våglaster inträffar som regel inte samtidigt 

Vid dimensionering av vågors uppspolningshöjd är ett skrovligt erosionsskydd att föredra 
eftersom det tar bort energi ur vågorna och motverkar hög uppspolning på dammen. Vid 
beaktande av skador genom is är däremot ett slätt erosionsskydd att föredra. 

2.6.4 Förband mellan stenar/block 

Genom att ha ett bra förband mellan stenarna/blocken i erosionsskyddet kan storleken på 
stenarna/blocken minskas.  

2.6.5 Vågors uppspolningshöjd 

Hur högt en våg kan spola upp på en damm beror självklart på våghöjden, men även på släntens 
råhet och vattengenomsläpplighet samt infallsvinkeln mellan dammlinje och vågriktning. 
Uppspolningshöjden mäts vertikalt från den vattenyta som magasinet har då vattenytan är lugn. 
Höjden kan beräknas genom ekvation 2.5 nedan: 

  dock    (2.5) 
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Där: 

U = vågornas uppspolningshöjd i m  
K = dimensioneringskonstant enligt nedan 
H = dimensionerande våghöjd i m  
β = infallsvinkel mellan dammlinje och vågriktning 
Hs = signifikant våghöjd i m 

Den dimensionerande våghöjden H ska som minst beräknas enligt ekvation 2.6: 

      (2.6) 

K är en konstant som varierar beroende på vilken råhet och vattengenomsläpplighet som ytan 
har. Därför är exempelvid K för erosionsskydd av oordnad fyllning 1,0 medan erosionsskydd 
ordnat i stabilt förband med god kontakt mellan blocken har K = 1,2. Slänter av glacis, asfalt, 
betong eller trä har K = 2,0 à 2,5.  

2.6.6 Vattennivåer vid damm 

Erosionsskyddets nedre gräns bestäms av regleringsmagasinets sänkningsgräns och bör vara två 
signifikanta våghöjder under sänkningsgräns. 

Den övre gränsen av erosionsskyddet beror av magasinets dämningsgräns eller av den högsta 
vattennivå för dimensionerande flöden.  
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Kapitel 3 Europeisk Standard 

 

 
(Kapitlet beskriver den europeiska standard som antogs 2002. Informationen är hämtad från dessa 
standarder samt svenska institutet för standarder, SIS.) 
 
I mars 2002 antog europeiska kommittén för standarder (CEN) en standard för Ballast – 
Vattenbyggnadssten som fått beteckningen EN 13383. På hemsidan för svenska institutet för 
standarder, SIS (2008) står det att de europeiska medlemsländerna måste, utan förändringar, 
fastställa den europeiska standarden som nationell standard inom 6 månader efter att den 
godtagits inom EU. De eventuella gamla svenska standarder som motstrider den nya måste 
upphävas.  

Den europeiska standarden finns i tre officiella versioner (engelska, franska och tyska). Ett 
medlemsland kan välja att översätta versionen till eget språk och notera detta hos CENs 
styrelse, vilket gör att versionen får samma status som de officiella. 

Standarden fastställer krav och provningsmetoder för vattenbyggnadssten, alltså de stenar som 
används vid konstruerande av erosionsskydd. Standarden är uppdelad i två delar vilka kan 
köpas var för sig. Del 1: Krav, som har den svenska beteckningen SS-EN 13383-1, och Del 2: 
Provningsmetoder, som har den svenska beteckningen SS-EN 13383-2.    

 

3.1 Termer och definitioner 

För att underlätta förståelsen för denna standard listas här några termer och definitioner som 
används. 

Storleksgradering: Storlek på materialet som är begränsad genom en övre gräns av 
siktduk 250 mm.  

Lätt gradering: Material som har en övre nominell gräns och väger mellan 25 och 
500 kg. 

Tung gradering: Material som har en övre nominell gräns och väger mer än 500 kg. 

Fragment: En gräns för hur många små aggregat som får finnas i en 
storleksgradering eller viktgradering för att graderingen ska gälla. 
Den minsta fraktionen som får användas i en storleksgradering eller 
den lättaste fraktionen som får användas hos den lätta eller tunga 
graderingen.  

Nominell undre gräns: Den undre gräns i storlek eller massa som ett aggregat får ha innan 
det anses för litet. Går aggregatet igenom en viss storlek på 
siktduken eller väger under en viss massa anses det vara för litet.  
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Nominell övre gräns: Den översta gräns i storlek eller massa som ett aggregat får ha innan 
det anses för stort. Går aggregatet inte igenom en viss storlek på 
siktduken eller väger över en viss massa anses det vara för stort.   

 

3.2 Del 1: Krav 

Standarden inleds med referenser till andra publikationer som finns citerade i rapporten. 
Därefter följer de termer och definitioner som används i standarden och efter detta kommer de 
klausuler som visar kraven för berg till erosionsskydd. 

3.2.1 Geometriska krav 

Gradering 
Materialet som ska användas måste följa de bestämda kraven för partiklarnas gradering. 
Antingen genom att utvärdera storleken på partiklarna genom siktning eller genom att utvärdera 
partiklarnas massa. Siktning är realistisk upp till maskvidder av ca 250 mm och därefter kan det 
vara svårt med tanke på blockens massa och den utrustning som krävs. Om istället blockens 
massa väljs som utvärderingsmetod utvärderas graderingen olika för blockmassor över och 
under 500 kg. I standarden benämns dessa två massaförhållanden som lätt och tung gradering. 
Tabell 1, 3 och 5 i standarden visar kraven som ska användas, se bilaga 2 för översatta tabeller 
till svenska. 

Förhållande mellan längd och tjocklek 
Här ska andelen block som har ett längd/tjockleks förhållande större än 3 bestämmas, se Figur 
3.1 nedan. Först mäts blockets längsta mått, som kallas A måttet. Därefter mäts det kortaste 
måttet som är vinkelrätt mot det längsta måttet. Detta mått kallas C måttet.  

 

Figur 3.1 Mått på bergblock. A måttet är det längsta måttet och C måttet är det kortaste måttet vinkelrät 
mot C måttet. 

 

Detta sker enligt kap 3.3.4. Se Tabell 3.1 nedan visar hur stor andel av blocken som får ha ett 
längd/tjockleks förhållande större än 3:  
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Tabell 3.1 Kategorier för form 

Längd till tjockleks förhållande större än 3 

Procent av vikt Procent av antal 

Storleks gradering Lätt gradering Tung gradering 

≤ 20 ≤ 20 ≤ 5 
eller 

Andra värden bestämda av 
beställaren 

eller 
Andra värden bestämda 
av beställaren 

eller 
Andra värden bestämda 
av beställaren 

 

Beställaren kan ange egna högre krav på det material som ska användas men standarden anger 
alltid det lägsta krav som måste uppfyllas.  

3.2.2 Fysiska krav 

Då det så krävs ska tester för de fysiska egenskaperna utföras. Nödvändigheten för att utföra 
dessa tester kan variera beroende på bergets ursprung men eftersom beständigheten hos ett 
erosionsskydd är mycket viktigt är det rekommenderat att genomföra alla understående test. 

Partikeldensitet 
Densiteten fastställs enligt testmetod i kap 3.3.5. Antal block som ska testas och testresultat ska 
ske som i Tabell 3.2 nedan. 

Tabell 3.2 Krav för densitet 

Medeldensitet av 10 block ≥ x t/m3 

Densitet hos minst 36 av 40 testade block ≥ x – 0,1 t/m3 

Värdet på x ska bestämmas av beställaren samt anges med 2 decimaler och ska inte vara 
mindre än 2,30. 

 

Tabellen betyder att beställaren bestämmer en densitet som ej får vara lägre än 2,3. Därefter 
testas först densiteten hos 10 utvalda block. Om deras medeldensitet blir större eller lika med 
den av beställaren bestämda densiteten behöver inga ytterligare tester utföras. Om blocken inte 
når upp till kravet ska densiteten hos ytterligare 30 block testas, sammanlagt 40 block. Hos 
dessa 40 block måste minst 36 av de testade blocken nå upp till x-0,1 t/m3.  

Exempel: Om beställaren har bestämt att x = 2,5 t/m3 måste minst 36 av de 40 blocken ha en 
densitet som är större eller lika med 2,4 t/m3. (2,5–0,1 = 2,4 t/m3).   

Motståndskraft mot uppsprickning 
Beständigheten mot uppsprickning sker genom test av tryckhållfastheten. Varje provkropp 
förbereds från olika block. Testerna utförs enligt en standard vid namn EN 1926:1999 ”Metoder 
för att bestämma tryckhållfastheten hos natursten”.  
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Antal provkroppar som ska testas och testresultat ska ske som i Tabell 3.3 nedan. Tabellen 
används på det sättet att tryckhållfastheten testas hos 10 provkroppar. En medeltryckhållfasthet 
räknas ut efter att det lägsta resultatet strukits. Denna uträknade medeltryckhållfasthet ska vara 
större eller lika med något av de två angivna värdena i den vänstra spalten av Tabell 3.3 eller 
något annat värde som bestämts av beställaren. Därtill får endast maximalt 2 av de 10 
provkropparna som testats vara lägre än något av de två angiva värdena i den högra spalten av 
Tabell 3.3 eller något annat värde som bestämts av beställaren. 

Exempel: Beställaren har bestämt att medeltryckhållfastheten ska vara större eller lika med 80 
MPa. Detta betyder att medeltryckhållfastheten hos 9 av 10 provkroppar måste vara större eller 
lika med 80 MPa och maximalt 2 av de 10 provkropparna får ha en tryckhållfasthet som 
understiger 60 MPa. Detta sker på motsvarande sätt för medeltryckhållfasthet 60 MPa och för 
beställaren angivna värden.     

Tabell 3.3 Beständighet mot uppsprickning 

Medeltryckhållfasthet av 9 provkroppar efter 
att det lägsta av 10 resultat stryks. (MPa) 

Tryckhållfasthet hos maximalt 2 
provkroppar av 10. (MPa) 

≥ 80 < 60 

≥ 60 < 40 

eller 
Andra värden bestämda av beställaren 

eller 
Andra värden bestämda av beställaren 

 

Det är viktigt att blocken är hela och inte innehåller några signifikanta diskontinuiteter som 
sprickor, fyllda vener, foliationer eller andra svagheter som skulle kunna leda till uppsprickning 
under lastning, avlastning och utplacering. 

Motståndskraft mot nötning 
Om det så krävs ska block för erosionsskydd testas för att bestämma motståndskraften mot 
nötning, genom micro-Deval. Detta sker i enlighet med standarden EN 1097-1 som handlar om 
tester för mekaniska och fysiska egenskaper hos bergaggregat.  

3.2.3 Kemiska krav  

Block till erosionsskydd ska inte innehålla några främmande ämnen i sådan mängd att det kan 
skada konstruktionen eller den omgivning där konstruktionen finns.  

3.2.4 Krav för beständighet 

De egenskaper som anger måttet på beständighet är vattenabsorbering, frysning och upptining, 
saltkristallisering samt sonnenbrand. Behovet för att testa alla de egenskaper som finns under 
krav för beständighet är begränsade med tanke på blockens ursprung och slutlig användning.  

Vattenabsorbering  
Test av vattenabsorbering hos blocken kan utföras som en undersökning av blockens 
motståndskraft mot frysning och upptining samt saltkristallisering.  Testerna utförs enligt kap 
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3.3.5. Testerna utförs på 10 block och anses motståndskraftiga om vattenabsorptionen ej 
överstiger 0,5 % av blockens vikt.  

Motståndskraft mot frysning och upptining 
Speciella test kan utföras för att bestämma motståndskraften mot frysning och upptining. 
Testerna sker enligt kap 3.3.6. Om ett av de prover som testas uppvisar att ha tappat mer än 0,5 
% av ursprunglig vikt, genom lossprängda bitar hos blocken, eller har fått öppna sprickor ska 
10 block till testas. 

Hur stor skadan blir av frysning och upptining är beror av några olika faktorer. En faktor är 
antalet frys och upptiningscykler som berget/blocket utsätts för under en viss period, 
exempelvis en vinter. Om temperaturen varierar kraftigt mellan plus- och minusgrader kommer 
stenen i större grad att utsättas för sprickbildande krafter, se kapitel 4.1.1. Andra viktiga 
faktorer som också har en viktig roll i blockets motståndskraft är temperatur, luftfuktighet samt 
det vatten som absorberats av blocken. Ett block som ligger i hög luftfuktighet och temperaturer 
som varierar över och under 0o är mycket känsligare än ett block som ligger i mycket låga 
temperaturer. Detta beror på att luftfuktigheten vid låga temperaturer är lägre.  

Motståndskraft mot saltkristallisering 
Testet för att bestämma motståndskraft mot saltkristallisering sker enligt standarden EN 1367-2 
som beskriver tester av termiska egenskaper och vittring. Testet heter magnesiumsulfat testet 
och utförs på partiklar med en storlek av 10 – 14 mm. Eftersom partiklarna som testast är 
mycket små, 10 – 14 mm, i förhållande till de aggregat som används som erosionsskydd, ofta 
kring 500 mm eller större, måste korrektheten i testresultaten analyseras. Det är inte alltid så att 
resultat baserade på små partiklar är applicerbara på större aggregat.   

Sonnenbrand 
Sonnenbrand är en typ av fysisk nedbrytning som kan finnas i vissa basalter och hör hemma i 
gruppen fysisk vittring, se kapitel 4.1.1. Den visas genom uppkomst av gråa och vita 
stjärnformade prickar. Figur 3.1 visar en bild på Sonnenbrand. Små hårfina sprickor 
uppkommer mellan de stjärnformade sprickorna och kopplar ihop dem. Mineralernas styrka i 
blocket minskar och blocket bryts ner till mindre partiklar. Processen kan ta allt från några 
månader till flera årtionden.  

Tester för att undersöka detta utförs enligt kap 3.3.7. Först testas 20 block, om ett av dessa visar 
tecken på sonnenbrand ska ytterligare 20 block testas.  
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Figur 3.2 Exempel på Sonnenbrand. Små vita stjärnformade prickar tillsammans med hårfina sprickor. 
(Centre for civil Engineering 1995) 

 

3.3 Del 2: Provningsmetoder 

Standarden inleds med referenser till andra publikationer som finns citerade i rapporten. 
Därefter följer de termer och definitioner som används i standarden och efter detta kommer de 
klausuler som beskriver provningsmetoderna som används för block till erosionsskydd. 

3.3.1 Metoder för provtagning 

Den här delen av standarden beskriver hur material samlas för olika provtagningar. Målet är att 
ta ut material för prover ur ett lager, silo eller annat som är representativt för allt material på 
den givna platsen. 

Det är viktigt att materialet hanteras försiktigt vid urval och transport för att garantera pålitliga 
resultat.  

Om provtagningen utförs med frontlastare eller grävmaskiner från lagerhögar ska en hel skopa 
tas till provning. Om det sker från en silo eller transportbälte tas prover med bestämda jämna 
intervall. Dock ska proverna, om så är möjligt, inte tas i början då materialströmningen kan vara 
ojämn.  

Standarden innehåller därtill också information om hur provkropparna ska märkas och vilken 
information som ska finnas i rapporter om provkropparna.  

Neddelning av prov 
Om det är möjligt ska neddelning av provmaterialet till lämpligare teststorlekar ske på 
lagerplats. Detta kan exempelvis ske genom att dela upp exempelvis en skopa i fyra sektioner 
och ta en sektion till en mindre provkropp.  
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Om en provkropp är väldigt stor och utlagd på en större yta kan en kan fördelningen ske med 
exempelvis vajrar som kan dela upp provkroppen i flera mindre sektioner. På detta sätt fås en 
bra översikt över uppdelningen och uttagningen sker inom specificerade gränser. Det viktigaste 
med en neddelning är att se till materialet som väljs ut är representativt för hela provkroppen.   

3.3.2 Partikelstorlek  

Metoden går ut på att sikta provet genom olika siktdukar för att kunna upprätta en 
kornfördelningskurva. Siktdukarnas maskvidd, storlek på den kvadratiska öppningen, samt 
antal siktdukar ska anpassas till materialet och den noggrannhet som krävs.  

Den kumulativa massan av material som passerar varje siktduk ska uttryckas som procent av 
den totala massan av provkroppen. 

De rekommenderade siktdukarna har storlekarna 250 mm, 180 mm, 125 mm, 90 mm och 63 
mm. Överst kan en duk med endast ett hål på 360 mm sättas. Dukarna ska vara uppbyggda av 
stålpinnar med en diameter av 12 mm som är svetsade samman i räta vinklar som formar 
kvadratiska öppningar. Kantmåtten ska stämma överens med de rekommenderade kantmåtten 
och får ha en tolerans på ± 2 mm för siktdukar mellan 360 – 125 mm och ± 1 mm för siktdukar 
mellan 90 – 63 mm.  

Siktning 
När siktarna har placerats på varandra efter storleksordning hälls materialet på i omgångar 
under tiden att vibrering sker. Om finmaterial skulle sitta fast vid de större aggregaten måste 
detta borstas av och samlas upp i ett uppsamlingskärl under den minsta siktduken. Det är viktigt 
att se till att de aggregat som kan passera en siktduk i någon orientering gör detta. Det kan 
därför vara nödvändigt att sikta aggregaten för hand. Det material som passerat den minsta 
sikten ska därefter siktas till mindre fraktioner.  

Materialet som fastnar på varje siktduk vägs var för sig (Mi) och därefter vägs materialet som 
passerar den allra minsta siktduken (m3). Vägningarna får ha en noggrannhet på ± 0,5 kg.  

Våtsiktning ska användas om finmaterial sitter fast på de större aggregaten och inte kan borstas 
av ordentligt, eller finns i större klumpar som inte går igenom den minsta siktduken. 
Våtsiktningen utförs som den torra siktningen förutom att vatten hälls på aggregaten under 
borstning för att lösgöra finmaterialet. Därefter ska materialet torkas innan det vägs, var sikt för 
sig.   

Beräkning av resultat 
Beräkningarna ger, i procent, massan hos det material som stannar på varje sikt genom följande 
ekvation 3.1. 

     (3.1) 

Där: 

Mi = massan på en siktduk i kg 
∑Mi = den sammanlagda massan som fastnat på alla siktdukar i kg 
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m3 = massan av det material som passerat den allra minsta siktduken i kg 
 
Därefter beräknas den kumulativa procentsatsen massa (Ri) som fastnad på varje siktduk och 
från denna fås den kumulativa procentsatsen massa (Pi) som passerar varje siktduk genom 
ekvation 3.2. 

       (3.2) 

3.3.3 Materialfördelning för lätt och tung gradering 

Material indelas i fraktioner genom att väga individuella block såväl som hela massan. Den 
genomsnittliga vikten av blocken kommer genom att dividera den totala massan med antalet 
vägda block.  

Tabell 3.4 visar det minimala antal block som måste vägas för de olika graderingarna. 

Tabell 3.4 Antal block som skall testas 

Gradering 
Kg 

Minimalt antal block, tyngre än 
fragment, som skall vägas 

Tung gradering: 10 000 till 15 000 25 

Tung gradering: 6 000 till 10 000 30 

Tung gradering: 3 000 till 6 000 60 

Tung gradering: 1 000 till 3 000 90 

Tung gradering: 300 till 1 000 140 

Lätt gradering 200 
 

Varje block som väger mer än fragment, alltså den lättaste eller minsta graderingen, vägs 
separat (Mi). Därefter vägs alla fragment tillsammans (Mf) ner till ± 2 % av den nominella 
undre gränsen för graderingen. Alla block tyngre än fragment räknas (n).  

Exempel:  

Block som ska användas till erosionsskydd ska följa viktgraderingen enligt Tabell 3.5 nedan. I 
detta exempel är de block som är 200 kg fragment, 0 - 5 % enligt tabellen, och den nominella 
undre gränsen är 200 kg. Enligt Tabell 3.4 ska varje block som väger 300 – 1500 kg vägas 
separat, minst 140 block måste testas. Antalet testade block måste kommas ihåg. Alla block 
som väger mindre än 300 kg, och alltså räknas till fragment, vägs tillsammans. 

Tabell 3.5 Viktgradering till exempel; erosionsskydd 

Massa [kg] Passerad 
massa [%] 

1 500 97 till 100 

1 000 70 till 100 
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650 - 

300 0 till 10 

200 0 till 5 
  

Beräkning av resultat 
Först beräknas (Mn) vilket är den kumulativa massan av block inklusive fragment som väger 
mindre än varje specificerad massa i fördelningskurvan. Därefter beräknas (Pn) som är den 
kumulativa massan som är mindre än den specificerade massan i varje kornfördelning enligt 
ekvation 3.3.  

     (3.3) 

Där: 

Mn = den kumulativa massan av aggregat inklusive fragment som väger mindre än varje 
specificerad massa i fördelningskurvan, i kg 

∑Mi = den kumulativa massan av aggregat större än fragment, i kg 
Mf = massan av fragmenten, i kg 

Medelvikten för blocken, som väger tyngre än fragment, beräknas (M) i kg enligt ekvation 3.4. 

      (3.4) 

Där: 

∑Mi = den kumulativa massan av alla aggregat större än fragment, i kg 
n = antal block tyngre än fragment 

Exempel:  

Ekvation 3.3 är ett sätt att få ut hur stor andel av massan som passerat de givna viktklasserna, se 
det tidigare exemplet. Summan av Mi och Mf är en total massa som vägts med alla aggregat och 
fragment inräknade. I detta exempel blir den totala massan av allt vägt material 4500 kg.  
För att få ut mängden passerat material i viktklass 1500 kg läggs summorna av uppmätta vikter 
för 200, 300 och 1000 kg ihop. I detta fall blir summan av detta 4410 kg.  
Då blir Pn enligt ekvation 3.3 enligt nedan: 

 
I Tabell 3.5 ska andelen material som passerar 1500 kg vara 97 -100 % av den totala vikten. I 
exemplet är passerad mängd 98 % och uppfyller därigenom viktgraderingen.   

3.3.4 Förhållande mellan längd och tjocklek 

De individuella blocken till erosionsskydd ska klassificeras utifrån deras längd L och tjocklek T 
genom visuell inspektion. Mätningen kan utföras med mätsticka eller skjutmått. Mätningen sker 
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genom att mäta blockets längsta dimension och därefter blockets kortaste dimension som är 
vinkelrät mot blocket längsta mått, se figur 3.1. Både A och C mått mäts med noggrannheten ± 
3 %.  

Antal block som testas ska överensstämma med det antal som finns i Tabell 3.4.  

För tung och lätt gradering räknas alla block med längd till tjockleks förhållande större än 3 
(N1) och därtill det totala antalet block (N2). Då storleksgradering används mäts den totala 
vikten av alla block som har längd till tjockleks förhållande större än 3 i varje korngradering 
(Msi) samt den totala massan av block som testas i varje korngradering (Mti).  

Beräkning av resultat 
För lätt och tung gradering beräknas procenten av blocken som har en längd till tjockleks 
förhållande större än 3 genom ekvation 3.5. 

       (3.5) 

Där: 

N1 = antal block med längd till tjockleks förhållande större än 3 
N2 = totalt antal testade block 
 
För storleksgradering beräknas längd till tjockleks förhållande genom ekvation 3.6. 

    (3.6) 

Där: 

Msi = massan av block med längd till tjockleks förhållande större än 3 i varje fraktion 
Mti = den totala massan av block i varje fraktion 
Vi = procent av massan vid varje graderingsklass. Se storleksbestämning i kapitel 3.3.3.  

3.3.5 Densitet och vattenabsorption 

Densiteten är beräknad från massan och volymen hos ett aggregat eller en bit av detta. 
Vattenabsorptionen fås genom att väga aggregatet när det är vattenmättat och därefter torrt. 
Provkroppen ska ha en massa av minst 150 g, dock får inte massan överstiga 450 g om 
vattenabsorptionen ska utvärderas. 

Provkroppen placeras i en behållare och täcks med vatten tills provkroppens massa är konstant. 
Massan hos provkroppen i vattnet bestäms (M2) och vattnets temperatur mäts. Därefter tas 
provkroppen ur vattnet och allt vatten på provkroppens yta avlägsnas innan provkroppen vägs 
igen (M1). Provet torkas i ugn tills konstant massa erhålls (M3).   

Beräkning av resultat 
Partikelns densitet ρ beräknas enligt ekvation 3.7. 
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  [t/m3]    (3.7)  

Där: 

M1 = massan hos den vattenmättade och yttorkade provkroppen, i g 
M2 = massan av provkroppen i vatten, i g 
M3 = massan hos den ugnstorkade provkroppen, i g  
ρw = densitet för vatten vid den uppmätta temperaturen då M2 bestämdes, i Mg/m3 

Vattenabsorberingen Was beräknas genom ekvation 3.8. 

     (3.8) 

3.3.6 Motståndskraft mot frysning och upptining 

Provet som testas består av ett aggregat, dock kan flera aggregat testas samtidigt i 
testutrustningen. Storleken på provkropparna som ska testas ska överensstämma med Tabell 3.6 
nedan.  

Tabell 3.6. Massa hos block som provas för frysning och upptining 

Storlek hos erosionsblock  Storlek hos block som testas 
för frysning och upptining 

> 20 kg 10 kg – 20 kg 
450 g – 20 kg 450 g – 10 kg 

150 g – 450 g 150 g – 450 g 
 

En provkropp som vattenmättats i atmosfäriskt tryck och därefter paketerats i plastfolie för att 
undvika uttorkning utsätts för 25 frysnings- och töningscykler. Detta innebär en frysning till -
17,5 °C i luft och därefter upptining i vattenbad. Efter cyklerna undersöks provkroppen för 
tecken på sprickor och/eller minskande massa. Minskande massa kommer av att mindre delar 
spruckit lös från blocket i frysnings och upptiningscyklerna.   

Provkroppen tvättas för att få bort eventuella finpartiklar som sitter fast på provkroppen. 
Därefter torkas provet till dess att konstant massa erhålls (M1). Testproceduren påbörjas efter 
detta genom att sänka ner provkroppen i vattenbad under ca 1 dygn. Provet tas därefter upp och 
slås in i plastfolie och placeras därefter i ett frysskåp. Det är viktigt att värmen extraheras från 
provkroppen så likartat som möjligt. Dvs att värmen som kommer ut från provkroppen gör det 
på samma sätt vid varje cykel. Detta kan exempelvis uppnås genom att lägga in provkroppen i 
frysskåpet i samma position och på samma ställe vid varje cykel. Provet måste ligga minst 5 cm 
från väggarna i skåpet och provas flera kroppar samtidigt får de inte ta i varandra. 
Temperaturen i frysskåpet ska regleras så att temperaturkurvan får har samma lutning hela 
tiden. Cyklerna ska se ut som nedan: 

a) Temperaturen reduceras från (20 ± 3) °C till 0 °C på (150 ± 30) min och ligger kvar 
vid 0 °C i (210 ± 30) min. 
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b) Temperaturen reduceras från 0 °C till (-17,5 ± 2,5) på (180 ± 30) min och ligger kvar 
vid (-17,5 ± 2,5) i minst 240 min. OBS! Temperaturen i frysskåpet får under inga 
omständigheter falla under -22 °C. 

c) Efter frysningsfasen tas platsfoliet bort och provkroppen tinas i vatten med en 
temperatur av 20 °C. 

d) Efter tiningsfasen är klar ska provkroppen ligga kvar i det 20 °C vattnet maximalt 10 
tim. 

Efter 25 genomförda cykler torkas provet i ugnen innan det vägs (M2). 

Beräkning av resultat 
Resultatet av frysnings- och töningscyklerna beräknas enligt ekvation 3.9 nedan. Om bitar 
lossnar från blocket mellan cyklerna tas detta bort och efter de ovanstående 25 cyklerna vägs 
blocket igen för att se hur stor skada frysningen och upptiningen har gett.   

      (3.9)  

Där: 

M1 = massan hos den initialt torra provkroppen, i g 
M2 = massan hos den slutliga torra provkroppen, i g 
F = procentuella minskningen i massa hos provkroppen efter testcyklerna  

3.3.7 Tecken på ”Sonnenbrand” 

Ytan hos provkroppen som ska testas för sonnenbrand ska vara sågad och måste vara minst 
0,5dm2.  Ett block sågas itu för att ge två provkroppar som märks för identifikation. De båda 
provkropparna ska tvättas för att försäkra att fina partiklar försvinner från ytan. En av de två 
provkropparna placeras i destillerat vatten i en stålgryta och täcks med lock. Grytan med 
innehåll värms upp till kokning och behålls kokande i ca 36 timmar. Därefter tas provkroppen 
ut och ytan torkas. Den sågade ytan fuktas och medan den torkar undersöks ytan för gråa/vita 
små stjärnformade prickar, hårfina och större sprickor samt uppsprickning av provkroppen. 
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Kapitel 4 Nedbrytande faktorer 

 

 
(Kapitlet beskriver vilka faktorer som kan verka nedbrytande på dammbyggnadsmaterial. Främst har 
intresse riktats mot erosionsskydd. Informationen om vittring har främst tagits från Fell et al. (2005) om 
inte annat anges.)  
 
De främsta faktorer som verkar nedbrytande på dammbyggnadsmaterialet och själva 
dammbyggnaden är vittring, erosion, inverkan av is och tjälning av dammen.  
  
Enligt nationalencyklopedin (2008) och vattenportalen (2008) står det att vittringsprocesser och 
erosion arbetar tillsammans för att bryta ner och omforma sin omgivning. Först bryts det fasta 
materialet ned till mindre partiklar genom vittring, sedan kan materialet transporteras bort 
genom erosion. 

 

4.1 Vittring 

Enligt Fell et al (2005) sker vittring av bergmassa på grund av den förändring i omgivningens 
tryck, temperatur, fuktighet och kemiska sammansättningar som sker från bildning till 
nuvarande förhållanden. Vittringen delas traditionellt upp i två huvudkategorier, nämligen 
mekanisk och kemisk. 

Vittringsprocessen är främst styrd av tillgång på sprickor i bergarten eftersom de förser 
vittringsprocesserna med ny yta. Till skillnad mot erosionsagenter kan inte vittringsagenterna 
själva transportera bort det material som bildas genom vittring. Om ingen transport kan ske 
genom exempelvis erosion blir materialet bli kvar och agerar som ett skyddande lager för 
berget. Om vittringen ska kunna fortsätta krävs det att processerna hela tiden får tillgång till 
friskt berg. Bell (1992). 

4.1.1 Fysisk vittring 

Till fysisk vittring hör alla ytliga processer som bryter sönder bergmassor till mindre block eller 
fragment. Denna typ av vittring föregår ofta den kemiska.  Genom att bergmassan spricker upp 
blir den mer permeabel och grundvattnet får åtkomst till större bergytor.  Den primära och 
generellt sett mest betydelsefulla mekaniska vittringen är avlastning av ytor, speciellt 
uppkomsten av skjuvsprickor och öppning av tektoniska sprickor vid markytan. Andra 
processer, listade efter deras minskande betydelse, är: 

• Krypning på grund av gravitation 
• Uppsprickning på grund av vatten i sprickor 

• Jordbävning 

• Trädrötter i sprickor 
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• Expanderande lera i sprickor 
• Frysande vatten i sprickor 

• Extrema temperaturändringar som leder till expansion och kontraktion av bergytor.  

Loberg (2003) menar att den viktigaste mekaniska vittringen för jordens kalla regioner och 
fjällområden är frostsprängning. Vatten, bl.a. det som trängt in i sprickor och porer genomgår 
en expansion i volym vid omvandlig till is. Vid -22°C kan ett maximalt tryck av 2,2 kbar (220 
MPa i SI-enheter) utvecklas vilket är mellan 5 till 50 % av de flesta bergmassors 
tryckhållfasthet. Enligt Brady (2001) måste tre förhållanden uppfyllas för att frostsprängning 
ska kunna uppkomma. Dessa är 1) tillgång till fukt; 2) sprickor som fukten kan tränga ner i; 
samt 3) temperatur som växlar över och under fryspunkten för vatten. Vid varje frys- och 
tiningscykel propagerar sprickorna ytterligare vilket gör att vattnet kan tränga djupare ner i 
bergarten. Genom detta utvidgas sprickorna och bergartens mineralkorn separeras från 
varandra. Frostsprängningen är särskilt effektiv i alpina områden där snön smälter under dagen 
och återfryser under natten. I områden där vattnet permanent är fryst eller i ökenområden där 
vatten är mycket sällsynt är frostsprängning mer ovanligt.  

En del av den mekaniska vittringen är den biologiska vittringen som sällan uppträder isolerad 
från de andra mekaniska och kemiska vittringarna. De vittringsmassor som bildas invaderas 
snabbt av organismer som genom sin ämnesomsättning aktivt medverkar till jordmånsbildning. 

Rotsprängning är en annan del av den biologiska vittringen. Trädrötter tränger ner i sprickor där 
de genom tillväxt i tjocklek utövar en isärskjutande verkan på sprickväggarna. Detta gäller både 
de stora tjocka trädrötterna såväl som de små hårfina rötterna. Loberg (2003)  

4.1.2 Kemisk vittring 

I boken av Loberg (2003) används uttrycket kemisk vittring för de processer som sker nära 
jordytan. Då processerna sker djupt ner i berget kallas det kemisk alteration. Vid konstruerande 
av väg- och vattenbyggnader samt inom gruvindustrin är det viktigt att hålla isär dessa begrepp 
eftersom vittrat material oftast skiljer sig från material som genomgått alteration.  

Den vanligaste orsaken till kemisk vittring är grundvatten som cirkulerar och får tillgång till 
bergytor via mikrosprickor och öppna skarvar. Vittringen sker ofta väldigt sakta och bergarter 
med låg porositet samt hög hållfasthet kommer sannolikt att hålla under konstruktionens 
livslängd. Kemisk vittring innefattar en konstant process där alla eller de flesta av de följande 
används: 

1. Kemisk reaktion mellan bergets mineraler, vatten, syre, koldioxid och organiska syror. 
Reaktionerna löser upp mineralerna som formar nya ämnen, av vilka några är lösliga. 

2. Urlakning av de lösliga ämnena 

3. Bildande av mikrosprickor i vissa bergarter, sannolikt på grund av att de lösliga 
ämnena har en större volym än de tidigare mineralerna, eller på grund av avlastning.  

4. Avlagring av lösta ämnen i porer eller mikrosprickor. 
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Bergarters känslighet för kemisk vittring 
Hur känslig en bergart är för kemisk vittring beror främst på de ingående mineralernas 
känslighet för kemisk vittring. Därtill beror det på bildningssätt, mineralernas inbördes 
sammankoppling samt porositet och permeabilitet. 

Exempelvis innehåller både ryolit och granit mineralerna kalifältspat, glimmer och kvarts, men 
i ryoliten är mineralkornen mycket mindre och har en bättre sammankoppling än granit. Därför 
är granit känsligare för vittring än ryolit.  

Oxidering av sulfidmineraler 
Metalliska sulfidmineraler kan finnas i små mängder i många olika bergarter av olika ålder. De 
kan finnas i form av små mikroskopiska partiklar upp till några millimeter stora korn spridda i 
berget eller som små genomlöpande vener samt som fyllning i sprickor.  

På berg i dagen eller vittrat material syns inte sulfidmineralerna, eftersom de oxiderat till 
limonit eller liknande mineral. Det kan ofta vara svårt att se om berget innehåller 
sulfidmineraler eftersom de inte syns på ytan och ofta har en något komplex spridning.    

När sulfidmineralen exponeras för syre, vatten samt bakterier kan oxideringen ske mycket fort 
och frigöra svavelsyra samt metalliska sulfater. Syran kan attackera andra mineraler i bergarten 
och göra den svag eller helt lösa upp den. På grund av detta är bergarter med ett innehåll av 
sulfidmineraler inte rekommenderade att användas till bergfyll, filter eller aggregat i betong. 
Därtill kan syran och metalliska salter lösas ut till omgivningen. 

4.1.3 Kemisk alteration  

Enligt Delta Mine Training Centre (2009) betyder alteration förvandling eller omvandling. När 
det handlar om berg betyder kemisk alteration att mineralerna i bergarten har förvandlats till 
nya mineraler eller ersatts med nya mineraler. Detta sker på grund av att ursprungsförhållandet 
förändrats genom exempelvis förändring i temperatur, tryck eller kemiska förhållanden. Kemisk 
alteration är en vanlig företeelse i många olika geologiska formationer. Vissa magmatiska 
bergarter har till stor del blivit upplöst av hetta vattenlösningar och gaser under den senare 
delen av stelningsprocessen. Sedimentära samt metamorfa bergarter som kommit i närheten av 
hetta vattenlösningar kan också lösas upp. Processen som sker kallas hydrotermal omvandling. 
En Vattenlösning som innehåller upplösta metaller, gaser och salter trycks genom sprickor i 
berget och förändrar bergets uppbyggnad genom att antingen tillföra, ta bort eller omfördela 
komponenter i berget.  

Enligt Loberg (2003) är färgen på berget ett sätt att skilja på kemisk vittring och kemisk 
alteration då alterationen ofta ger en grön eller vit färg medan vittringen ofta ger en gul-brun till 
brun färg.  

Vissa bergarter kan upplevas som fräscha och starka men har genomgått kemisk alteration och 
innehåller sekundära mineraler som är högst expansiva. Om dessa mineraler finns i stora 
mängder kan dessa leda till att berget försvagas eller helt löses upp vid vattenflöden och regn.  
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Delta Mine Training Centre (2009) visar att det finns några olika typer av alteration. Vilken typ 
det är beror ofta på de ingående mineralerna. Den vanligaste typen av alteration är ”Propylitic 
alteration” som vid förvandling blir grön. Ingående mineraler i ursprungligt berg är klorit, 
epidot och aktinolit. Mineraler som formas vid omvandlingen innehåller ofta järn och 
magnesium, exempelvis biotit, amfibolit och pyroxen. Alterationen uppkommer vid relativt 
låga temperaturer.   

 

4.2 Erosion 

Erosion betyder, enligt nationalencyklopedin (2008), nötning och skulptering av berggrund och 
jordtäcke genom rinnande vatten, vind, vågor och is. Det finns två olika erosionstyper nämligen 
naturlig erosion och jorderosion påverkad av människan.  

Vattenerosion är mycket effektiv eftersom det både nöter på materialet och transporterar bort 
det. Därtill skapar denna borttransport nya nakna ytor för fortsatt påverkan.  

Generellt sett blir erosionen starkare om vattenståndet är högt samtidigt som stark vind slår in 
mot slänten. Då kan vågorna slå högre än under normala förhållanden och dra med sig material 
ut på djupt vatten.  

Enligt Kjaernsli (1992) skadas dammar genom vågerosion främst under hösten då vattennivån 
är som högst. I de värsta fall har skadorna som uppstått på erosionsskyddet fått övre delar av 
dammen att rasa.   

4.2.1 Brott och skador 

I en rapport av ICOLD (1993) står det att vid häftiga stormar slår kraftiga vågor in mot dammen 
i upprepade cykler. Då vågorna slår in mot stenblocken i dammens erosionsskydd bildas 
mycket energi som kan försöka spola ut material ur dammen. Mestadels skingras energin 
genom att turbulens skapas i hålrummen mellan de yttre blocken i skyddet. Vågorna som slår in 
mot dammen rusar uppåt och in i erosionsskyddet och de underliggande lagren. Innan nästa våg 
slår in rusar vattnet ner mot magasinet. Skadorna som sker gäller främst för erosionsskydd som 
dumpats i oordnad fyllning. Vattnet som rinner in och ut ur erosionsskyddet kan tvätta ut 
finpartiklarna i filtret under blocken. Om filtret till slut är helt borta kan blocken i 
erosionsskyddet sätta sig och blotta den underliggande dammen. Figur 4.1 visar ett typiskt brott 
hos ett dumpat erosionsskydd.  
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Figur 4.1 Typiskt brott hos dumpat oordnat erosionsskydd. (ICOLD 1993)  
(1) Packad jorddamm (2) Filter (3) Uppströms dammyta (4) Eroderad del av damm (5) Våghöjden vid storm (6) 

Magasinets vattenyta vid storm (7) Block som flyttats och lagts ut nedanför vattenytan 

 

4.3 Frysning 
 

4.3.1 Tjäle 

Enligt Jantzer (2005) beror temperaturen i en fyllnadsdamm på luftens temperatur samt vattnets 
temperatur i uppströms magasin. Temperaturen varierar beroende på säsong. Dock säger 
rapporten att variationen i temperatur 10 m under dammkrönet är försumbar. Under vattenlinjen 
beror den inre temperaturen i dammkroppen på inre läckage och därigenom på vattnets 
temperatur. Beroende på hur stor och bred dammen är kan tjälen tränga så pass långt ner att 
dammens centrala delar påverkas. Eftersom dammens stödfyllning och erosionsskydd består av 
mycket grovkornig jord och sprängsten är vatteninnehållet lågt vilket gör att kall luft kan verka 
mot filter och stödjord.  

Enligt Viklander (1995) innehåller tätkärnan i de flesta fyllnadsdammar finkornig morän med 
innehåll av silt och lera. Detta gör att tätkärnorna kan vara tjälfarliga om procentandelen av silt 
är tillräckligt hög. Tjällyftningen kan påverka jordens permeabilitet och sprickzoner kan 
uppkomma genom islinsbildning i jorden. På vårkanten när upptiningen kommer igång och 
islinserna smälter finns risken att de jordlager som bildats med mellanliggande islager inte intar 
samma position som innan frysning. Nya strömningsvägar kan på detta sätt initieras.  

Ett fenomen som kan uppkomma i samband med tjäle är hydraulisk uppspräckning. Detta 
uppkommer i samband med höga portryck och vattenströmning. Uppspräckningen kan ge inre 
erosion och stabilitetsproblem. Sprickorna kan uppkomma både horisontellt och vertikalt i 
dammen och öka permeabiliteten. Att permeabiliteten ökar betyder att vattengenomströmningen 
blir större och kan transportera större material vilket i sin tur kan förstora sprickorna.   
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Stenupplyftning 
Stenupplyftning är ett fenomen som uppkommer i tjälfarliga jordar som utsätts för 
säsongsbunden tjäle. Det sker både i mikro- och makrostruktur och visar sig exempelvis som 
ojämna bulor över en vägbyggnads yta, Viklander (1995). Stenupplyftningen sker genom att 
grövre material rör sig vertikalt mot markens överyta där kallare temperatur råder, Jantzer 
(2005).  

Principen kan förklaras genom att tänka sig en volym av jord där en sten finns omgärdad av 
finare material. Då tjälfronten närmar sig stenen ovanifrån dras jorden ovanför stenen uppåt på 
grund av tjällyftningen. När sedan tjälfronten rör sig nedåt och passerar stenen lyfts denna upp 
vilket ger ett hålrum under stenen. I detta hålrum kommer is bildas under frysprocessens 
fortsatta gång. Stenen kommer inte att röra sig mer när tjälfronten fortsätter röra sig nedåt, se 
Figur 4.2. Fortsatt rörelse kan ske om den utsätts för nya frys- och upptiningscykler.  

När upptiningsprocessen startar kommer material att omfördelas. Eftersom stenen har ett högre 
värmeledningstal än omgivande jord kommer den skicka igenom mer värme vilket får isen 
under att smälta. Under processen kommer finmaterial röra sig med smältvattnet och stanna i 
hålrummet under stenen. Detta medför att stenen inte kan röra sig tillbaka till sin 
ursprungsposition utan har fått en ny position högre upp i jorden, Viklander (1995).     

 

Figur 4.2 Princip för stenupplyftning, (Jantzer 2005) 

 

4.3.2 Skador 

Viklander (1995) rapporterar att de skador som uppkommer på grund av frysning är vanligare 
på små dammar än större dammar. Detta beror på att de större dammarna har mer jord som 
isolerar dammkroppen. En bieffekt för dammar som utsatts för tjälskador är material som spolas 
ur dammen. Effekten är speciellt vanlig på årsregleringsdammar och dammar som utsätts för 
stora påfrestningar av vågor, vind och is. Under vintern får negativa temperaturer kontakt med 
dammens krön och nedströmssida samt uppströmssidan då vattnet avsänks för att producera el. 

Skador på erosionsskyddet 
En vanlig skada som kan inträffa på erosionsskyddet i samband med tjälning är att stenarna 
lyfts ur sitt läge. Genom detta kan de inte uppfylla uppgiften att skydda den underliggande 
dammen mot vågor.  
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Stenblocket lyfts uppåt av tjällyftningen och fryser fast i sitt nya läge. Där förblir blocket fram 
tills jorden tinar på våren på grund av att temperaturen stiger eller att magasinen återfylls. På 
grund av gravitation kommer dock stenen inte glida tillbaka till sin ursprungliga plats utan även 
glida något nedåt. Därtill kommer sten och grus att hamna i hålrummet som skapats under 
blocket och rulla nedåt under stenblocket. Figur 4.3 illustrerar blockets rörelse under tjälat och 
tinat läge. Den is som omsluter det finkorniga materialet under stenblocket kommer att tina 
först och materialet förflyttas nedåt. Detta kallas ”kullagereffekten”.   

 

Figur 4.3 Stenblockets rörelse under tjälnings- och tiningsprocessen. (Viklander 1995) 

 

En annan skada som kan uppkomma är ett böjande moment på stenblocken i erosionsskyddet. 
Magasinets istäcke fryser fast i stenblocken vid vattenytan. När sedan magasinet avsänks så 
uppkommer ett böjande moment då isen inte har något vatten att vila på. Om blocket är 
ordentligt fastfruset i isen kan detta medföra att blocket vrids ur sitt läge, som mest med samma 
vinkel som släntlutningen har. Figur 4.4 visar processen.   

 

Figur 4.4 Blocket vrids ut sitt läge på grund av isen och avsänkning av magasinytan. (Viklander 1995) 

 

Urspolning 
Om de två ovan beskriva skadorna, isens belastning samt tjälens upplyftning, samverkar bidrar 
detta till instabilitet i erosionsskyddet. I samband med vågor kan en omfattande erosion uppstå 
som underminerar dammen och dess funktion kan äventyras. Vågorna som slår in transporterar 
med sig sand och grus ur dammen vid vattenlinjen och materialet deponeras vid dammtån på 
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uppströms sida. Figur 4.5 visar ett exempel från Svegdammen där man haft problem med 
vågerosion. 

 

Figur 4.5 Svegdammen, skador på grund av vågerosion. (Viklander 1995) 

 

Andra skador   
Genom frysning och tining kan spricksystem uppkomma i dammen. Detta medför i sin tur att 
permeabiliteten kan öka. Därtill kommer segregering och stenupplyftning att hjälpa till med 
uppluckringen av dammen. Vattenströmningen kommer att öka i samma riktning som dammens 
gradient, alltså horisontellt. De islinser som bildas vid tjälning kan initiera transportvägar och 
inre erosion uppkommer.   
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Kapitel 5 Dammbyggnadsmaterial 

 

 
(Kapitlet beskriver hur olika bergarter står emot vittring och vilka som är lämpliga att använda som 
dammbyggnadsmaterial. Den beskriver också hur materialet kan påverkas genom produktion och 
konstruktion. Informationen om bergarter har tagits från Fell et al. (2005) och informationen om 
dammbyggnadsmaterial är taget från CUR (1995).) 
 

5.1 Bergarters egenskaper 

Kapitlet beskriver några av de bergarter som kan ingå som material vid dammbyggnad.  

5.1.1 Magmatisk djupbergart  

Exempel på magmatiska djupbergarter är granit, diorit och gabbro. De bildas mellan några 
meter ner till tiotals km djup och är medium till grovkorniga. 

Då berget inte utsatts för vittring har den både hög beständighet och hållfasthet. Berget 
innehåller tektoniska sprickor med inbördes avstånd av minst 2 m och de följer ofta ett relativt 
rektangulärt mönster. Många av sprickorna har fyllts med kvarts och fältspat.  

Används ofta till erosionsskydd, fyllnadsmassa och material till betong. Dock ska magmatiska 
bergarter med glimmer undvikas för betongändamål.  

Vittring 
Då de magmatiska djupbergarterna utsätts för kemisk vittring uppstår sprickor längs 
korngränserna och fältspaten löses upp.  

De extremt vittrade materialen kan med fördel användas som tätkärna och jordfyllning. 
Vittringen initieras från ytan och fortsätter nedåt med hjälp av sprickor och förkastningar. 
Därför kan varierande grad av vittring ses på vilket djup som helst. Det är inte ovanligt att hitta 
vittrat berg under friskt berg. Detta är viktigt att veta när planering och brytning sker av 
material till dammbyggnad.  

5.1.2 Lavabergart 

De vanligaste bergarterna är basalt, andesit och ryolit. De bildas av lava som stelnat på jordytan 
och är uppbyggda av väldigt finkornigt material. När berget är friskt är det väldigt starkt och ett 
vanligt material vid olika konstruktioner.  

Alteration och vittring 
De friska lavabergarterna består av väldigt fingraderade starka mineralkorn i en kompakt 
sammanfogad matris. Under konstruktionens livslängd har bergmassan låg porositet, hög 
hållfasthet och beständighet. Dock kan dessa bergarter ofta uppvisa tecken på att ha genomgått 
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alteration. Mineralerna har då förändrats till sekundära mineraler vilka är svagare och i många 
fall har en större volym vilket kan resultera i mikrosprickor, ökad porositet och försvagning. 

Där effekterna av alterationen är tydlig kan berget helt lösas upp när det kommer i kontakt med 
vatten och luft. Om effekterna däremot är små kan det vara svårt att upptäcka alterationen 
genom visuell inspektion. Stenar som genomgått alteration är inte lämpliga att använda som 
dammbyggnadsmaterial. Innan lavabergarter används som material vid dammbyggnad måste de 
genomgå ordentlig undersökning genom fältundersökning, petrografisk analys och laboration. 

Sett ur en konstruktions livslängd, något hundratal år, är lavabergarter som inte utsatts för 
alteration väldigt starka och beständiga. Om man dock ser över längre tidsperiod, tusentals år, 
är exempelvis basalt ganska mottaglig för kemisk vittring. 

5.1.3 Skifferhaltig sten, metamorfa bergarter 

Till gruppen hör alla de metamorfa bergarter som bildat plan foliation, exempelvis skiffer. 
Foliationen beror på att platta mineraler ordnas i ett parallellt mönster.  

Metamorfosen sker genom att bergarten omvandlas, utan att smälta, på grund av höga 
temperatur- och tryckförhållanden.  

Hållfastheten hos skifferhaltig sten kan variera från mycket svag till medelstark. Om berget 
innehåller kvarts kan styrkan gå upp till stark medan grönskiffer som innehåller mycket klorit 
generellt är mycket svag. 

Vittring  
Mottagligheten för vittring kan variera kraftigt, från berg med mycket kvarts som är väldigt 
beständigt till berg med mycket klorit eller lermineral som är väldigt vittringskänsligt.  

Metamorfa bergarter är ofta uppbyggda i lager med mer och mindre vittringsbenägna mineraler. 
Därför kan vittringen slå hårdare mot de mer vittringskänsliga lagren och lämna de mer 
beständiga kvar. Friskt berg kan då lämnas i en sågtandad form. 

Skifferhaltiga bergarter, med mycket glimmer i, formar siltiga och leriga jordar när den utsatts 
för extrem vittring. Jorden är väldigt eroderingskänslig för vatten och vind. Därtill kan jorden 
vara hydrofob vilket betyder att den har svårt att lösa sig i vatten. Detta leder till att det kan vara 
svårt att binda damm som uppstår vid konstruktionsplatsen.  

Som filtermaterial eller aggregat i betong lämpar sig skifferhaltiga bergarter generellt sett 
dåligt. Partiklarna har dålig styrka och blocken blir ofta flagiga och platta. 

5.1.4 Sandsten och besläktade sedimentära bergarter 

I gruppen finns sandsten, arkos, gråvacka, siltsten och konglomerat.  

När berget är friskt kan hållfastheten variera från extremt svag till väldigt stark. Detta beror på 
hur hög hållfasthet och hur beständiga de ingående mineralerna är samt hur de fogas samman. 
De bergarter som innehåller mycket kvarts är i allmänhet mer beständiga än de utan kvarts.  
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Om berget har hög till extremt hög hållfasthet kan det användas både som stenfyllning och 
erosionsskydd samt även som aggregat i betong.  

Vittring 
Primärt sker vittring i denna grupp genom kemisk nedbrytning av massan mellan 
mineralkornen. De bergarter som innehåller kiseldioxid eller järnoxid som sammanfogande 
cement är mest beständiga mot vittring.    

 

5.2 Val av dammbyggnadsmaterial 

Vid val av dammbyggnadsmaterial är det viktigt att försöka utvärdera egenskaperna hos det 
tillgängliga materialet så att de krävda funktionerna uppfylls, Centre for civil Engineering 
(CUR) (1995). Man kan skilja på fyra egenskaper, nämligen: 

 Bergmassans egenskaper, t.ex. densitet och vattenabsorbering 

 Egenskaper påverkade av produktion, t.ex. geometrisk form 

 Effekter av konstruktionsutförandet, t.ex. handhavande vid utplacering av material 

 Beständighet, motståndskraft mot nedbrytning under konstruktionens livslängd.  

5.2.1 Bergmassans egenskaper 

Densitet och porositet 
Bergmassans densitet är mycket viktig att bestämma på grund av: 

• Förhållandet mellan densitet och beständighet 

• Användandet av densitet för uträkning av erosionsskyddens stabilitet 

• Användandet av densitet vid storlek-vikt förhållande för dimensionering 

Generellt sett kan densiteten korreleras med hur mörkt bergmaterialet är och minskar med 
porositet och grad av vittring. Dock finns undantag exempelvis kvartsit som är en ljus mineral 
med hög beständighet. Där misstanke finns om dålig kvalitet är densiteten en viktig faktor att 
undersöka. Genom att använda bergmaterial med högre densitet vid konstruerande av 
erosionsskydd kan den totala vikten öka vilket gör att antalet block som krävs minskar. Detta 
kan också leda till att lagertjockleken minskar. Ökad vikt på blocken ger också en ökad 
stabilitet och beständighet.  

Som nämnts i stycket ovan påverkar porositeten bergmassans densitet. Om bergmassan har 
väldigt hög porositeten kommer den kunna absorbera mer vatten vilket kan vara negativt ut 
beständighetssynpunkt. Det är viktigt och relativt enkelt att testa absorptionsförmågan, se 
kapitel 3.3.5, för att se hur beständigt materialet kommer vara under sin livslängd. Det är 
särskilt viktigt att begränsa den acceptabla absorptionen hos erosionsskydd som genomgår 
många cykliska påfrestningar.  
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Diskontinuiteter  
En diskontinuitet är en yta hos berget där kohesionen är låg eller helt förlorad mellan intakt 
berg på båda sidor. Vanligast är sprickor men det kan också vara svaghetsplan med 
fyllnadsmaterial och förkastningar. Genom att studera diskontinuiteter i berget kan information 
fås om till vilken grad bergmassan utsatts för vittring. Om det finns många diskontinuiteter efter 
varandra ger detta information om hur storleken och formen på blocken ser ut in-situ, alltså 
innan berget sprängs lös. Detta är exempelvis bra när vid planering av sprängtekniker för att få 
ut rätt storlek på erosionsblocken.  

Grad av vittring 
En erfaren geolog kan bedöma graden av vittring hos bergmassan visuellt i stentaget. Detta är 
en bra metod för att snabbt kunna se vilka delar av bergmassan som eventuellt inte kan 
användas vid t.ex. byggande av erosionsskydd. För fyllnadsmaterial och erosionsskydd krävs 
väldigt hög standard vad gäller grad av vittring medan standarden för tätkärna kan hållas lägre.  

Beständighet hos intakt berg 
Hållfastheten hos en bit intakt berg beror på hållfastheten hos de ingående mineralkornen, den 
mellanliggande massan som håller mineralerna samman samt svagheter i porstrukturen. Den 
beror även på form och storlek hos mineralkornen. Bedömningen om mineralernas hållfasthet 
görs utifrån de två huvudtester i en hydraulisk konstruktion, nämligen beständighet mot 
uppsprickning och nötning.  

Undersökningar visar att det finns två huvudtyper av uppsprickning, nämligen: 

• Typ 1. Sprickor utefter svaghetszoner i större bitar. Detta är den vanligare typen av 
uppsprickning. Block som ska användas till erosionsskydd blir på grund av detta väldigt 
beroende av sprickmönster. 

• Typ 2. Sprickor efter nya brottzoner som oftast skjuvar bort kanter och hörn. 
Rundningen av hörnen sker ofta under lastning, transport och konstruktion. Detta 
medför att låsningen mellan blocken blir sämre. Risken för denna form av 
uppsprickning kan minskas genom att välja bergmaterial med hög drag- och 
tryckhållfasthet samt hög beständighet.   

Nötning uppstår främst då materialet handhas mycket. Nötningen medför att materialet blir 
mindre och finmaterial bildas. Detta är typiskt för material som ska användas till tätkärna och 
filter. Material som ska användas vid dammbyggande måste därför ha stor beständighet mot 
nötning. Erosionsskydd måste vara speciellt motståndskraftigt eftersom sand och sten i vattnet, 
genom vågor och rörelse i vattnet, kan nöta på erosionsskyddet.  

5.2.2 Egenskaper påverkade av produktion och konstruktion 

Många av de sprickor som kan finnas i blocken uppkommer vid sprängning i stenbrotten. Ofta 
anses block för erosionsskydd vara en biprodukt som uppkommer när material för andra delar 
av dammen produceras. Då används sprängtekniker som tar fram mindre stenfragment och 
samtidigt ger mer sprickor i de stora blocken som bildas. 
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Sprickorna i blocken kan propagera en lång tid efter att sprängning har skett och bergmaterialet 
ligger i lager. För att förhindra att blocken spricker upp efter att de lagts ut på dammen föreslås 
att blocken ligger mellan 30 dagar och 6 månader på upplag efter sprängning. Därtill ska 
sprängning ske under perioder utan frysning för att förhindra att vatten i bergets porer fryser 
och spräcker upp berget. 

Rekommendationerna är att handha konstruktionsmaterialet så lite som möjligt för att motverka 
uppsprickning. Vid en tippning av erosionsmaterial på en konstruktionsplats skadas vanligen 
mellan 2 – 3 % av materialet genom typ 1 sprickor, se avsnitt 5.2.1, men på grund av blockens 
helhet kan så mycket som 10 % av materialet skadas.  

En vanlig egenskap som påverkas i produktionsutförandet är blockens form. Genom att mäta 
blockens axiella förhållanden kan gränser sättas för blockens utseende, se kapitel 3.2.1 samt 
kapitel 3.3.4.  

Genom att specificera formen för blocken i ett erosionsskydd kan utläggningsarbetet bli 
enklare. Om alla block är i kubliknande form blir de enklare att handha och de går inte sönder 
lika ofta. Om blocken är långsmala och platta med liten tjocklek kan istället tjockleken på 
erosionsskyddet varieras mer då skyddet läggs i två lager.  

Det är rekommenderat att en klausul ska finnas med i kravspecifikationerna för material till 
erosionsskydd. Klausulen ska förhindra att material används som har för runda eller sfäriska 
former och därigenom inte kan ge tillräcklig stabilitet. 

Att veta hur graderingen av ett material ser ut kan vara bra av flera anledningar. De viktigaste är 
stabiliteten hos erosionsskyddet, filterfunktion, konstruktionsmetod samt utrustning. 
Fördelningen presenteras genom en kumulativ procentkurva där exempelvis W50 är ett uttryck 
för en blockmassa som 50 % av den totala massan är lättare än. Liknande gäller för W85 och 
W15. Kurvans lutning ger en indikation på hur stor spridning graderingen har. Förhållandet 
mellan W85 och W15 är ett populärt sätt att se hur stor spridningen är. Även kubikroten används 
ibland vilket ger ett resultat som är likvärdigt med D85/D15 vilket i sin tur är fördelningen vid 
användande av siktkurvor. I Tabell 5.1 nedan finns några gränser som används för att beskriva 
spridningen hos kornfördelningskurvorna. 

Tabell 5.1 Gränser för spridning av kornfördelning 

Spridning D85/D15 = (W85/W15)1/3 W85/W15 

Smal eller enkel storlek 1,2 till 1,5 1,7 till 3,4 
Bred 1,5 till 2,5 3,4 till 16 

Väldigt bred  2,5 till 5,0+ 16 till 125+ 
 

Som nämnts tidigare, se kapitel 4.2.1, är en av uppgifterna för blocken som läggs ut i ett 
erosionsskydd att skingra den energin som uppkommer då vågor slår in mot dammslänten. För 
att undvika att blocken spolas ut ur erosionsskyddet eller rör sig ur läge är det viktigt att se till 
att blocken har tillräcklig massa, densitet, porositet samt tillräcklig sammankoppling.  
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Sammankopplingen mellan blocken i ett erosionsskydd är mycket viktigt för att blocken enklare 
ska stå emot krafter från exempelvis vågor och is. Hur väl blocken sammankopplas beror främst 
på vilken metod som används vid utläggning på slänten. Block med rundade hörn och större 
fördelning av blockstorlekar tenderar att minska porositeten i erosionsskyddet vilket är bra då 
det på ett bättre sätt hindrar underliggande material från att spolas ur dammen. Även om det 
inte är fullt konstaterat kan även graden av sammankoppling bli lägre då blockens hörn är 
rundade vilket får till följd att blocken är lättare att rubba ur läge och kan utsättas för mer 
skador. 

Erosionsskyddets råhet påverkar hur vågorna reflekteras mot slänten samt hur långt ner och hur 
långt upp vågorna kommer slå mot slänten. Om slänten är väldigt slät kommer vågorna slå upp 
högre på slänten och därmed öka risken för överdämning.  

Konsekvens av porositet, densitet och lagertjocklek 
Vid konstruktion är det viktigt att räkna ut porositet och lagertjocklek för erosionsskyddet såväl 
som underliggande lager för att kunna uppskatta massan och volymen av material som behövs 
för att täcka det givna området.  

Lagertjockleken vinkelrätt mot dammen samt porositeten är beroende av blockens massa och 
kornstorleksfördelning, bergets densitet, utläggningsmetod och blockens form.  

5.2.4 Beständighet mot nedbrytning 

Med beständighet menas hur väl berget kan behålla sina fysiska och mekaniska egenskaper 
under konstruktionens livslängd.  

Om nedbrytning av berget sker snabbt kan erosionsskyddets funktion försämras avsevärt vilket 
kan leda till brott vid mindre stormar. Därför måste designern göra vissa förutsägelser angående 
bergets funktion på konstruktionsplatsen och i designen. Genom laborationer kan bergets 
egenskaper utvärderas och ge en bättre bild av den framtida funktionen. Tabell 5.2 nedan ger en 
vägledning till bergets beständighet utvärderad från testresultat. 

Tabell 5.2 Guide till bergets beständighet genom testresultat 

Test Mycket Bra Marginell Dålig Kommentarer 

Densitet 
(t/m3) >2,9 2,9 – 2,6 2,6 – 2,3 <2,3 

En fysisk egenskap som 
påverkar den hydrauliska 
stabiliteten. God 
indikator av 
beständighet. 

Vattenabsorbering 
(%) <0,5 0,5 – 2,0 2,0 – 6,0 >6,0 

Den viktigaste 
indikatorn på 
beständighet mot 
nedbrytning. God 
indikator av beständighet 
mot vittring. 
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Frysning/Upptining <0,1 0,1 – 0,5 0,5 – 2,0 >2,0 Viktigt test för 
vinterklimat. 

Metylen blå 
absorbering 
(g/100g) 

<0,4 0,4 – 0,7 0,7 – 1,0 >1,0 Visar innehåll av 
skadliga lermineraler 

Fallprov Id (%) <2 2 – 5 5 – 15 >15 
Visar beständighet mot 
typ 1 sprickor, avsnitt 
5.2.1 

Beständighet mot 
uppsprickning Kic 
(MPa m1/2) 

>2,2 1,4 – 2,2 0,8 – 1,4 <0,8 
Visar beständighet mot 
typ 2 sprickor och grad 
av vittring.  

Våt dynamisk 
krossning WDCV 
(%) 

<12,0 12 – 20 20 – 30 >30 Visar beständighet mot 
typ 2 sprickor.  

Motståndskraft 
mot nötning     

Visar motståndskraft 
mot nötning mellan två 
våta blockytor.  

 

Ovanstående tabell rekommenderas av CUR (1995) och tester bör enligt boken, Manual on the 
use of Rock in Hydraulic Engineering (1995), väljas därifrån. Därtill bör även petrologiska 
analyser utföras så tidigt som möjligt i projektet.  

Främst ska blockens densitet och vattenabsorption utvärderas vid byggprojekt. Därefter kan 
utförligare tester väljas efter utvärdering av klimat, bergart och behov.   
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Kapitel 6 Fallstudie Ajaure 
 

 
(Kapitlet beskriver de problem som uppstått hos Ajaures fyllnadsdamm och redovisning av resultat som 
erhållits vid labroation i Gigaskjuvcellen på Luleå tekniska Universitet. Informationen är hämtad från 
Vattenfall och Luleå tekniska universitet om inte annat anges.)  
 

6.1 Allmänt 

Ajaure dammen finns belägen i den övre delen av Umeälven. Den uppfördes mellan 1964 och 
1966 för produktion av el genom vattenkraft. Figur 6.1 visar en bild av dammen som den ser ut 
idag och Figur 6.2 visar en planritning. Dammen är väldigt viktigt ur ett 
dammsäkerhetsperspektiv i händelse av dammbrott. Om ett dammbrott skulle ske samtidigt som 
den närmsta stationen nedströms har hög yta på magasinet kan detta medföra katastrofala 
följder för alla kraftstationer ända ner till havet, Nilsson et al. (1991).   

 

Figur 6.1 Flygfoto av Ajaure dammen med utskov och intag. (Nilsson 2008) 

 

Dammen är 48 m hög och har en tätkärna av morän som är omgiven av filterzoner på 
uppströms och nedströms sida. Stödfyllningen är uppbyggd av berg som sprängts loss vid 
byggandet av kraftstationen, intagstunnel samt utskovskanal. Materialet till filterzonerna är 
alluviala och hämtade i närheten av platsen för dammbyggandet.  
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Den centrala delen av dammen är grundlagd på berg medan dammens anfang är grundlagd på 
morän. Berget injekterades med cement innan dammen uppfördes.  

I ett sent skede av dammbyggandet bestämdes det att dammkrönet skulle höjas ca 1 m över det 
planerade dammkrönet. Detta medförde att slänterna blev brantare än normalt (1V : 1,35H) 
vilket är mycket brant i jämförelse med andra svenska dammar, Nilsson et al. (1991). Svenska 
dammar har vanligtvis en släntlutning på ca 1V : 2H.  

 

Höger Utskov Vänster 

Figur 6.2 Planritning över Ajaure dammen. (Nilsson et al. 2004) 

 

6.2 Deformationer 

Ett utförligt mätprogram upprättades under byggtiden och uppehölls en tid därefter. 
Mätningarna utfördes på sammanlagt 324 punkter där läckage, deformationer, vattenstånd, 
portryck samt temperatur registrerades. På 1970-talet reviderades mätprogrammet och därefter 
utfördes mätningarna en gång per år på ca 50 mätpunkter.  

Under en inspektion 1986 upptäcktes det att en mätpunkt på dammkrönet visade deformation i 
horisontalled utan tecken på att mätvärdet tycktes minska med tiden. Under 1988 sågs 
mätningarna över igen och det beslutades att öka mätpunkter samt frekvensen på mätningarna. 
Dessa visade på att den horisontella deformationen hade starkt samband med hur vattenytan i 
magasinet reglerades. Nilsson et al. (2004).   

1989 grävdes provgropar i nedströmssidan på vänster fyllnadsdamm. Fyllningen utgjordes av 
en stenfyllnig som visade sig bestå av skiffer och gnejs. Stenfyllningen hade även en stor 
inblandning av glimmer. Materialet var relativt finkornigt. På detta material utförde SGI under 
1989 direkta skjuvförsök med tillhörande siktning av materialet. Stor krossning av materialet 
uppkom såväl under packning, lastpåläggning som under själva skjuvningen, Larsson et al 
(1989).  Testerna visade att materialet var väldigt svagt vid höga skjuvspänningar och att det 
hade en låg skjuvhållfasthet. Av försöket kunde följande slutsats om dammen dras: ”att hög 
skjuvspänning i samband med de cykliska påfrestningarna av vattenmagasinet gav 
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nedkrossning av materialet och att detta i sin tur ledde till de horisontella deformationerna”. 
Nilsson et al. (2004).  

I början på 1990 talet konstruerades en dammtå på den nedre delen av vänster fyllnadsdamms 
nedströmssida. Tanken var att dammtån skulle stoppa deformationerna och fungera som ett 
erosionskydd. Dock visades inga tecken på minskning av horisontaldeformationen efter 
dammtåns färdigställande.  1993 lades en stödbank upp ovanpå dammtån för att erbjuda 
ytterligare stöd, se Figur 6.3. Dock gav detta upphov till en tvär ökning av den horisontella 
deformationen och längsgående sprickor uppkom på dammkrönet.  

Sifforna i Figur 6.3 är uppspaltade under figuren, nr 4 och 5 är dammtå respektive stödbank 
som uppfördes 1990 respektive 1993.  

 

Figur 6.3 Skiss över fyllningsdammen med de konstruerade dammtårna på nedströmssida,  
(Nilsson et al. 2004) 

 

1. Tätkärna 
2. Filter av naturgrus 
3.1 Uppströms stödfyllning av sprängsten 
3.2 Nedströms stödfyllning av sprängsten 
4. Dammtå, byggdes 1990 
5. Stödbank, byggdes 1993  

Figur 6.4 nedan visar deformationsförloppet sedan 1989. I tabellen kan man se förskjutningen 
mellan 1989 och september 2008. Innan 1989 hade dammen deformerats 300 mm i 
horisontalled. Mellan 1989 och 1993 deformerades dammen ytterligare med ca 20 mm. Den 
tvära ökningen i deformation kom vid byggandet av den övre stödbanken. Därefter fortsatte 
deformationerna med ca 8 mm/år fram till ca 2002 och därefter sänktes 
deformationshastigheten till ca 3 mm/år. 
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Figur 6.4 Horisontell förskjutning av dammkrönet i en central sektion av dammen. (Nilsson 2008) 

 

6.3 Laboration  

I många år har analyser och studier av Ajauredammen utförts för att lösa problemet med den 
horisontella deformationen, se kapitel 6.2. Under 2008 grävdes provgropar i fyllnadsdammen 
för att få material till nya analyser. Materialet ska sedan användas till att bestämma vilka 
åtgärder som ska utföras på dammen för att avstanna deformationerna. En del av materialet som 
grävdes upp skickades också till LTU för provning. Tanken var att utvärdera materialets 
friktionsvinkel samt beständighet mot nötning. Av det material som levererades till LTU 
skickades några stenaggregat på analys för att utvärdera vilka bergarter och mineral som ingick 
i stenarna. Detta gjordes för att kunna se om materialet var orsaken till nedbrytningen.    

En testmetod som ofta används vid utvärdering av friktionsvinklar är direkt skjuvförsök. Dock 
har provkropparna som testas i direkta skjuvceller en diameter på 50 – 100 mm och en provhöjd 
av 20 – 50 mm, SGF (2004). På grund av att provkroppen är liten måste allt material större än 
ca 5 mm siktas bort. Detta har medfört att funderingar har uppstått angående hur det större 
materialet uppför sig vid skjuvning samt om det större material har någon inverkan på 
friktionsvinkeln. På grund av detta har en så kallad gigaskjuvcell byggts på LTU där material 
större än 5 mm kan testas. Modellen är byggd med den direkta skjuvcellen som förebild.  

Materialet som kom från provgroparna i Ajaure var granulärt med stenar över 100 mm. 
Materialet utsattes för skjuvning och nötning i gigaskjuvcellen.    
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6.3.2 Försöksuppställning 

Testerna utfördes vid Avdelningen för geoteknologi på Luleå tekniska universitet. Utrustningen 
är konstruerad för att testa granulärt material med en storlek mindre än 100 mm. Utrustningen 
består av en cylindrisk cell med en inre diameter av 640 mm och provhöjder mellan 500 och 
700 mm. Ett 21 mm tjockt gummimembran förstärkt med en 4 mm tjock stålvajer omgärdar 
cellen. Två cylindrar är kopplade till cellen för att tillföra rörelse och framför allt kraft i 
vertikal- och horisontalled. Den vertikala cylindern kontrollerar rörelserna i vertikalled och 
cylinderns strykning mäts. Med strykning menas här hur många milimeter cylindern rört sig i 
vertikalled. Den horisontella cylindern kontrollerar rörelserna i horisontalled samtidigt som 
kraften mäts. Den maximala rörelsen i horisontalled är 250 mm, maximala spänningen i 
vertikalled är 190 kPa och den maximala horisontala spänningen är 600 kPa. I den övre och 
undre delen av provkroppen sitter metallpiggar som ger friktion och hindrar skjuvning utefter 
metallytan i toppen och botten. Genom att koppla en slang mellan en vattentank som rymmer 
1000 liter och botten på cellen och en slang från toppen av cellen kunde den hydrauliska 
konduktiviteten bestämmas och försöken kunde utföras under dränerade förhållanden. Figur 
6.5, nedan, visar en översikt av försöksutrustningen.    

Figur 6.5 Försöksuppställning. Till höger är en bild över försöksutrusningen. Till vänster en schematisk bild 
över skjuvcellen. 

 
6.3.3 Program för experiment  

Ett program enligt Tabell 6.1 nedan upprättades för att undersöka inverkan av skjuvrörelse och 
nötning på materialet. Avsikten med laborationen var att se om skjuvrörelse i samband med 
olika normalspänningar hade någon inverkan på nötningen på materialet. Genom att sikta 
materialet före och efter skjuvning kunde eventuell skillnad utvärderas genom att rita upp 
kornfördelningskurvor. Med tanke på tidigare utvärderade skjuvresultat från SIG, se kapitel 6.2, 
förväntades materialet brytas ned. Detta på grund av att tidigare tester visade på nedkrossning 
samt att materialet hade ett innehåll av glimmer vilket har låg hållfasthet. Eftersom detta 
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examensarbete är inriktat på nedbrytning av dammbyggnadsmaterial kommer inte resultaten 
från utvärdering av friktionsvinkeln att redovisas i denna rapport.  

Tabell 6.1 Försöksprogram 

Test nr. Normalspänning Övrigt 
1 50 kPa Kornstorlek före försök 

Skjuvförsök 
2 150 kPa Hydraulisk konduktivitet före försök 

Skjuvförsök 
Nötning 100 cykler 
Hydraulisk konduktivitet efter försök 
Kornstorlek efter försök 

3 300 kPa Kornstorlek före försök 
Skjuvförsök 

4 600 kPa Hydraulisk konduktivitet före försök 
Skjuvförsök 
Nötning 100 cykler 
Hydraulisk konduktivitet efter försök 
Kornstorlek efter försök 

 

6.3.4 Resultat 

Kornfördelning 
Materialet levererades till LTU i naturfuktigt tillstånd. Siktningen utförs av torrt material i 
fraktionerna 0,063 – 100 mm. Därför behövde materialet torkas innan siktning. Detta skedde 
genom att materialet spreds ut på en presenning och fick torka ca 4 dagar. 

Efter torkning siktades materialet i fraktionerna 100 mm ned till 5 mm. Av materialet som var 
mindre än 5 mm togs ett delprov ut med hjälp av neddelning. Ca 1 kg siktades i fraktionen 
0,063 – 5 mm.  

Siktningen av det grova materialet utfördes i en uppbyggd siktställning med kvadratiska 
maskor. Sikten hade planmåtten av 1,0 x 1,6 m. Grovsikten visas i Figur 6.6 och Figur 6.7. 
Vibreringen skedde under siktningen med hjälp av en vibratorstav. De partiklar som stannade 
på den översta siktduken siktades för hand för att säkerställa resultaten.   

Siktningen skedde enligt förevisningar i den europeiska standarden för ”Ballast – 
vattenbyggnadssten”, se kapitel 3.2.2. Ingen våtsiktning ansågs behöva utföras eftersom de 
stora stenarna borstades ordentligt vid siktningen.  
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Figur 6.6 Siktning av den grövsta fraktionen för hand. 

 

Figur 6.7 En färdigsiktad fraktion. 

 

Efter försöken gjordes en ny siktning för en ny bestämning av kornfördelning. Syftet var att se 
om nedkrossning förekom under skjuvförloppet med fram- och återgående skjuvrörelser. Figur 
6.8 och Figur 6.9 visar kornfördelningskurvorna före och efter nötningsförsöken för respektive 
normalspänningar.  
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Figur 6.8 Kornfördelningskurva Prov 1 (50 och 150 kPa). 

 

Figur 6.9 Kornfördelningskurva Prov 2 (300 och 600 kPa). 

 

Som framgår av figurerna överensstämmer de båda kurvorna relativt bra för respektive 
material. Kurvorna uppvisar en viss minskning av partikelstorlek men denna minskning är liten. 
I medeltal ökade finandelen i materialet med 3 % vid 150 kPa och 2,5 % vid 600 kPa. För exakt 
ökning av varje kornstorlek se Tabell 6.2 nedan. Ökningen borde vara större vid en högre 
spänning än vid den lägre.  
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Tabell 6.2 Ökning av finmaterial i provmaterialet 

Storlek på 
siktduksöppning 
[mm] 

Storleksförändring 
(150 kPa) [%] 

Storleksförändring 
(600 kPa) [%] 

100 0,0 0,0 

63 1,1 1,3 

38 3,2 2,3 

19 3,4 2,6 

10 3,3 3,7 

5 3,3 4,2 
2 3,0 4,4 

1 2,8 3,7 

0,5 2,7 3,3 

0,25 2,4 2,8 

0,125 1,8 1,5 

0,063 1,2 0,7 

 
SGI noterade en ökning av finandelen i materialet efter skjuvtester på de prover som utfördes 
1989, se kapitel 6.2. Kornfördelningskurvorna från testen har ritats upp i Figur 6.10 nedan. Som 
kan ses i figuren är det en markant ökning av andelen finmaterial i provet efter att skjuvning 
utförts. I Tabell 6.3 är förändringen i andel finmaterial representerad med procent. Vid en 
jämförelse med de tester som utfördes i laboratoriet vid LTU konstateras det att ökningen av 
finmaterial är markant större i testerna av SGI.    
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Figur 6.10 Kornfördelningskurva från prover hos SGI 

Tabell 6.3 Ökning av andel finmaterial på prover från SGI 

Storlek på 
siktduksöppning 
[mm] 

Storleksförändring 
(150 kPa) [%] 

60 0,0 

31,5 14,3 

20 19 

8 18,9 

6 16,3 

4 14,3 
2 10,1 

1 7,1 

0,5 5,3 

0,125 3,3 

0,063 3 

 

Hydraulisk konduktivitet 
Prover för hydraulisk konduktivitet utfördes vid de två normalspänningarna 150 och 600 kPa. 
Fyra värden för konduktiviteten togs vid varje normalspänning, varav två prover togs direkt 
efter provets packning och två prover togs efter skjuvtest och nötningscykler. Materialet 
uppvisade lägre hydraulisk konduktivitet efter försöken jämfört med värdet innan. 
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För att få likartade förhållande före och efter försöken valdes principen att försöka upprätta 
samma flöde genom provet vid samtliga försök. Då provet blev tätare efter försöken ökades 
gradienten över provet så att flödet blev densamma som innan försöken. Detta ledde till att 
vattennivån fick ökas kraftigt. Eftersom provkroppen var stor krävdes stora mängder vatten och 
höga höjder för gradienten. Figur 6.11 visar hur problemen med de höga höjderna och 
vattenmassorna löstes med stege och truck. Figur 6.12 visar en schematisk bild över hur 
bestämning av hydraulisk konduktivitet sker. 

 

Figur 6.11 Försöksuppställning vid bestämning av hydraulisk konduktivitet. 

 

Enligt Larsson et al. (2005) kan den hydrauliska konduktiviteten bestämmas med följande 
ekvation: 

     (6.1) 

Där: 

q = genomströmmande vätskemängd per tidsenhet, m3/s  
A  = provets tvärsnittsarea, m2 
v  = skenbar strömningshastighet beräknad på total provyta mot strömningsriktningen, 

m/s  
k = hydraulisk konduktivitet, m/s 
h  = skillnad i hydraulisk tryckhöjd på sträckan l, mvp (meter vattenpelare) 
l = längd i strömningsriktningen med tryckskillnaden h, m 
i = hydraulisk gradient (förlust i tryckhöjd per längdenhet i strömningsriktningen) 
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Figur 6.12 Schematisk bild av vätskeströmning genom materialet 

 
Tabell 6.4 nedan är en sammanställning av resultaten från bestämningen av den hydrauliska 
konduktiviteten för normalspänningarna 150 och 600 kPa. För uppmätta värden se Bilaga 1. 
 
Tabell 6.4 Uppmätta värden för hydraulisk konduktivitet 

 Torrdensitet [t/m3] kmedel [m/sek] Förhållande för k 

Prov 1 (150 kPa)    

Innan provning 1,94 4,46E-04 

Efter provning 2,10 3,00E-05 
13,9 

Prov 2 (600 kPa)    

Innan provning 2,01 5,81E-04 

Efter provning 2,28 1,23E-05 
46,2 

Någon enstaka sten kunde, under tömning av provcylindern, identifieras där nötning orsakat 
någon form av nedbrytning eller krossning.  

Som kan ses i Tabell 6.2 minskar den hydrauliska konduktiviteten efter nötningsförsök. 
Förhållandet mellan före och efter prover vid normalspänning av 150 kPa är 13,9 och för 600 
kPa är förhållandet 46,2. Den stora skillnaden mellan de båda normalspänningarna kan bero på 
att materialet packats hårdare vid tester med högre normalspänning eller att krossningen av 
materialet blev större.   

Petrografisk analys 
Den petrografiska analysen utfördes av Nils Jansson på LTU, Avdelningen för malmgeologi. 
Analysen bestämmer kornstorlek, mineralslag och bedömning av textur.  

Av materialet har representativa stenar plockats ut för tillverkning av tunnslip. Tunnslipen har 
därefter genomgått mikroskopianalys. Figur 6.13 och Figur 6.14 visar de två tunnslipar som 
analyserats. 

Bergarten är typisk för fjällkedjans bergarter och ”benämns lämpligen Granat-glimmerskiffer”, 
Jansson (2008).  

55 



LABORATION AJAURE 

 

 

Figur 6.13 Genomlysning av tunnslip. De rundade kornen är granater, de vita är kvarts. Det rosa, bruna etc 
är olika sorters glimmer. Jansson (2008) 

 

Figur 6.14 Genomlysning av tunnslip. Det vita i fotot är kvarts och de rundade kornen är granater. Det 
rosa, bruna etc är olika sorters glimmer. Denna genomlysning visar tydligt glimmerhalten. Jansson (2008) 
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Mineralogi  
Den optiska bedömningen ger ett mineralinnehåll enligt nedan, Jansson (2008): 

• 10 % Granat (ca 1 mm porfyroblaster) 
• 35 % (Glimmer) Biotit > Muskovit (2 mm) 
• 48 % Kvarts (0,3 – 0,4 mm – pussliga korngränser) 
• 5 % Plagioklas (0,2 mm) 
• 1 – 2 % Opak fas (sulfid eller magnetit,  ~ 0,2 mm) 

 

Textur 
Jansson (2008) anser att ”bergarten är starkt förskiffrad och porfyroblastisk. Skiffrigheten 
kröker och blir mer vågig kring granatporfyroblasterna. Skifferplanen innesluter linslika partier 
av kvarts och plagioklas med en tjocklek kring 0,5 mm. Kornstorlek på grundmassan är ca 0,2 
mm och på porfyroblastern ca 1 mm”.  

”Glimmerfördelningen är heterogen och i regel samlad till distinkta mm tjocka band eller cm 
tjocka anhopningar. Bergarten har genomgått metamorfos och deformation, vilket i regel 
medför total tillslutning av allt tillgängligt porutrymme”.  

Bergkvalité 
Enligt Jansson (2008) utgör ”glimmerplan i bergarten svaghetszoner och är även det parti som 
är mest känsligt för dragspänning”. Glimmer är uppbyggt i skikt där bindningen i varje skikt är 
starkt medan bindningen mellan skikten är svag. När glimmer plan utsätts för skjuvning sker 
denna utefter dessa plan vilket gör att bindningen mellan planen går släpper och berget går 
sönder. ”Möjligen skulle det faktum att glimmerfoliationen kröker kring granaterna ha en något 
hämmande effekt på möjligheten att få skjuvning längs den lager-parallella strukturen”.  

”Kvartskornen uppvisar en något pusslig fogning (ojämna kornytor) vilket är gynnsamt ur 
hållfasthetssynpunkt. Dock är de faktorer i bergarten som styr hållfastheten mest, frekvensen av 
glimmerplan och den starka anisotropin.” Detta betyder att hållfastheten ökar dels ju mindre 
inblandning av glimmer som finns i berget och dels hur ojämna kornytorna mellan mineralerna 
är. ”Detta borde medföra att bergarten sannolikt har en väldigt begränsad hållfasthet, särskilt 
vad gäller uppsprickning längs med skifferplanen”. 

”En faktor som ytterligare kan reducera hållfastheten är förekomsten av opaka mineral. Dessa 
består sannolikt av sulfider eller, mindre troligt, magnetit. Om bergarten innehåller sulfider kan 
bergarten lätt utsättas för sulfidvittring då bergarten kommer i kontakt med syre och vatten.  
Detta leder i sådana fall till ökad porositet och minskad hållfasthet”. 
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Kapitel 7 Diskussion och slutsatser  

 

 

7.1 Erosionsskydd 

För att skydda vattenkraftdammar mot de laster som verkar på den används ofta erosionsskydd 
av stenblock. På de äldre dammarna är erosionskydd av dumpat oordnat material vanligt medan 
Vattenfall rekommenderar att erosionsskydd av homogena bergblock som placeras ut 
individuellt används. Detta ökar sammankopplingen mellan bergblocken och skyddet får 
därigenom bättre beständighet mot exempelvis vågor och is. I norska modellen läggs 
erosionsblocken ut i vågrät position medan vattenfallsmodellen staplar upp blocken med 
längdaxeln vinkelrät mot dammslänten. Om eventuell is fryser fast på stenblocken kan 
stenblocken lättare dras ut om de placeras enligt norska modellen. Vattenfallsmodellen kräver 
en upplyftande kraft vilket inte är en vanligt förekommande kraft under vinterperioden då 
magasinen istället avsänks och snarare utövar en nedåttryckande kraft. Har då stenarna lagts 
ihop ordentligt bör vikten av ovanliggande stenar göra att erosionsskyddet är stabilt.  

En av de främsta orsakerna till att bergblock används som erosionsskydd är den oftast goda 
tillgången på bergmaterial. Transportkostnader kan hållas nere och berg som sprängs lös vid 
byggande av vattenvägar till kraftstationen kan användas.  

För att motverka vågor är ett skrovligt erosionsskydd att föredra medan is har svårare att fästa 
vid ett slätt erosionskydd. Vid ett ordnat erosionsskydd med individuellt utplacerade block bör 
ett skrovligt skydd vara att föredra eftersom vågor som når dammkrönet kan leda till 
överdämning med dammhaveri som följd.  

 

7.2 Europeisk standard 

Den europeiska standarden Ballast – vattenbyggnadssten som antogs 2002 visar vilka krav som 
ska ställas på bergblock som används till erosionsskydd. Standarden är uppdelad i två delar där 
del 1 visar kraven och del 2 visar vilka provningsmetoder som ska användas. Genom att 
använda en standard som är lika i alla EU:s medlemsländer kan kvaliteten på erosionskydden 
säkerställas på ett bättre sätt. Även om standarden ställer krav på kvaliteten finns även utrymme 
för beställaren av arbetet att själv sätta egna gränser men standarden anger oftast en lägsta gräns 
som ska uppfyllas. Genom att standarden gäller i hela Europa kan det medföra att beställande 
företag enklare kan utnyttja arbetskraft från hela Europa och vara säker på att alla följer samma 
lagtext.    

Standarden kräver att prover och laborationer utförs på det aktuella materialet. Klara riktlinjer 
ställs på hur material väljs ut till prover för att få representativa resultat och även hur mycket 
material som behövs vid varje prov. Varje laboration och prov som utförs ska rapporteras på ett 
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tillfredställande sätt och standarden spaltar upp vilken information som ska medfölja i rapporten 
och hur resultat ska redovisas.  

Att använda material som är testat och uppfyller ställda krav ökar inte bara livslängden hos 
dammbyggnaden utan ökar även säkerheten överlag. Om dammbyggnadsmaterialet bryts ner 
kan inre erosion lättare uppkomma vilket kan leda till dammhaveri. Med tanke på de följder 
som kan komma av ett haveri i form av dödsfall och översvämningar borde det ligga i 
dammägarens intresse att använda så bra material som möjligt. På detta sätt kan fler tester på 
bergmaterialet bli lönsamma.  

 

7.3 Nedbrytning 

I en miljö där tillgång till vatten finns är risken större att kemisk vittring av berget sker. I ett 
erosionsskydd är tillgången på vatten självklart stor. Därtill sker erosion av bergblocken genom 
vågor och vind vilket hela tiden ger vittringsagenterna tillgång till nytt friskt berg att arbeta 
med. Vid val av dammbyggnadsmaterial är det viktigt att sprickor i bergblocken i mesta 
möjligaste mån undviks eftersom dessa kan propagera vid bland annat upprepad frysning och 
upptining samt tillväxt av rötter från växter.  

Smala trådliknande rötter skulle kunna erbjuda en sammanhållande effekt på dammen i sin 
helhet och därigenom stabilisera den. Om rötterna däremot blir grova kan de kanaler de skapat 
ge upphov till inre erosion. Speciellt blir detta aktuellt om rötterna dör eftersom de då 
förmultnar och lämnar tomrum i dammen. Därför rekommenderas det att eventuell växtlighet 
på dammen avlägsnas med jämna mellanrum. Mycket växtlighet skulle också medföra att 
inspektion blir svårare att utföra då växterna skymmer den synliga delen av dammen. Inre 
erosion visar sig på dammen som sjunkhål vilket är viktigt att upptäcka i ett tidigt läge.  

Att använda rätt sprängteknik vid produktion av bergmaterial till erosionsskydd är väldigt 
viktigt eftersom små mikrosprickor lätt uppkommer vid sprängning. I många fall kan blocken 
anses som en biprodukt som uppkommer när vattenvägarna till kraftstationen ska byggas. Detta 
betyder att sprängtekniken som väljs oftare syftar till att få loss så mycket berg som möjligt 
istället för i så användbara fraktioner som möjligt. Eftersom erosionsskyddet är en mycket 
viktig del som ska säkra dammens funktion under en lång tid bör en noga övervägd 
sprängteknik användas. Genom att analysera bergets struktur, sprickor, förkastningar och 
ingående bergart kan rätt sprängteknik väljas. Tekniken består i att räkna ut avstånd mellan 
borrhål i berget och mängd sprängmedel som ska användas. Här kan det också vara viktigt att 
rätt sorts sprängmedel används.  

CUR (1995) föreslår att de block som sprängts lös till erosionsskydd ska ligga på upplag mellan 
30 dagar och 6 månader för att sprickor inducerade av sprängning ska hinna propagera innan de 
läggs ut på dammen. Detta är i många fall inte realistiskt eftersom de flesta dammprojekt har 
tidspress och blocken läggs ut i ungefär samma takt som de produceras. Därtill är även klimatet 
en viktig faktor. Sommaren är den bästa årstiden för utläggning av erosionsskydd eftersom 
temperaturen är jämn. Under vintern kan frysning och upptining av vatten i små sprickor gör att 
dessa propagerar och bildar större sprickor som till slut och spräcker upp blocken.  
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Den oftast snäva tidsplanen som finns i projekten kan i många fall medföra att efterspräckning 
av block kan förekomma men om materialet testas enligt given standard bör man endast kunna 
räkna med en marginell uppsprickning av bergblock.  

En god geolog kan avgöra vittringsgraden hos berget i stenbrotten innan produktionen sätter 
igång. Man bör dock vara medveten om att vittring kan ha skett under friskt berg om tillgång 
till sprickor finns. Ett sätt att undersöka berget på djupet kan vara utföra kärnborrprover. 
Borrproverna kan också i, i viss mån, svara på tillgången av sprickor i berget.  

Fler tester bör utföras för att undersöka beständighet mot frysning/upptining, 
vattenupptagningsförmåga och motståndskraft mot nötning. Genom att utföra en petrografisk 
analys av blocken i stenbrotten kan de ingående mineralerna bestämmas och därigenom fås en 
fingervisning om hur väl blocken står emot vittring. Då bergarter som genomgått kemisk 
alteration kan vara väldigt svaga och har dålig motståndskraft mot vatten bör ordentliga 
undersökningar genomföras för att utesluta alteration.  

 

7.4 Ajaure 

Vid laborationen i gigaskjuvcellen genomfördes skjuvförsök och nötningsförsök. För att se hur 
skjuvningen inverkade genom nötning på materialet torkades och siktades materialet före och 
efter prover. Vid tömning av provcylindern kunde endast någon enstaka sten identifieras där 
nötningen orsakat någon form av nedbrytning eller krossning. De genomförda 
kornfördelningskurvorna visar inte heller någon påtaglig nedbrytning av materialet till följd av 
den mekaniska bearbetningen. Tidigare skjuvförsök som utförts i direkt skjuvcell har visat på 
stora nötningar. Detta kan bero på att skjuvningen är tvingad utefter en specifik yta motför 
gigaskjuvcellen där skjuvningen sker utefter lättaste ytan.   

Som kan ses i tabell 6.2 i avsnitt 6.3.4 minskar den hydrauliska konduktiviteten efter 
nötningsförsök. Förhållandet mellan före och efter prover är ca 10. Detta skulle kunna härledas 
till en ökad andel fint material i provet till följd av nötningen. Dock visar 
kornfördelningskurvorna att nötning inte förekommit i någon stor utsträckning samtidigt som 
en ökning i torrdensitet efter försöken kunde noteras. Skjuvningen verkar alltså snarare packa 
provet än sönderdela det.  

Materialet innehöll från början en ganska stor andel fint material med lera och silt. Det grövre 
materialet låg blandat i detta och fick i många fall inte kontakt med varandra. Eftersom 
materialet vattenmättades före försöken som sedan utfördes under dränerade förhållanden kan 
det fina materialet ha agerat som smörjning på det grövre materialet. Genom detta och att det 
grövre materialet inte hade ordentlig kontakt med varandra så kan nötningen ha undvikits.  

Det kan också ha förekommit skaleffekter i maskinen som vid examensarbetets genomförande 
inte undersökts ännu. Gigaskjuvcellen är en förstorad version av en vanlig skjuvcell som endast 
undersöker material mindre än ca 0,5 mm. Det är därför möjligt att de krafter som applicerades 
på provet i gigaskjuvcellen inte motsvarar de som applicerades på det lilla provet.  
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I toppen och botten på de lock som användes till provkroppen, se figur 6.5, satt metallpiggar 
som skulle göra att friktion uppkom mellan materialet och toppen respektive botten. Materialet 
rev dock bort piggarna under provning vilket betyder att det är möjligt att tillräcklig friktion 
inte uppkom mellan material och skjuvcellen.  

De tunnslipar som analyserades på Luleå tekniska universitet visade på ett stort innehåll av 
glimmer. Detta konstaterades också vid de provgropar som grävdes 1989. Glimmer är ett 
mycket dåligt material att använda vid dammbyggnad. Eftersom den är folierad har den mycket 
dålig hållfasthet och går lätt sönder.  
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BILAGA 1 

Bilaga 1 
Hydraulisk konduktivitet 

 

Tabell B.1.1 Provets egenskaper 

Diameter 0,64 m 

Tvärsnittsarea 0,322 m2 

Vikt prov 1 325 kg 

Vikt prov 2 349 kg 

tid för flöde 120 sek 
 

Tabell B.1.2 Beräkning av termisk konduktivitet 

   Prov 1 (150 kPa)  Prov 2 (600 kPa) 

   Innan försök Efter försök  Innan försök Efter försök 

 Enhet       

Provlängd m  0,52 0,48  0,54 0,476 

Torrdensitet kg/m3  1 942,8 2 104,7  2 009,0 2 279,1 

Flöde, Q1 m3  0,00363 0,00255  0,00419 0,003 

Flöde, Q2 m3  0,00299 0,00227  0,00411 0,00299 

∆h m  0,1 1  0,1 3 

v1   9,40E-05 6,61E-05  1,09E-04 7,77E-05 

v2   7,75E-05 5,88E-05  1,06E-04 7,75E-05 

i   0,19 2,08  0,19 6,30 

k1   4,89E-04 3,17E-05  5,86E-04 1,23E-05 

k2   4,03E-04 2,82E-05  5,75E-04 1,23E-05 
        
kmedel   4,46E-04 3,00E-05  5,81E-04 1,23E-05 
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BILAGA 2 

Bilaga 2 
 

 

Tabell B.2.1 Kornstorleksfördelning, grövre storlekar. SIS (2003a) 

Gradering 
[mm] 45/125 63/180 90/250 45/180 90/180a 

Kategori CP45/125 CP63/180 CP90/250 CP45/180 CP90/180
a 

Storlek siktdukt 
[mm] Passerad massa [%] 

360 - - 98 till 100 - - 

250 - 98 till 100 90 till 100 98 till 100 98 till 100 

180 98 till 100 90 till 100 - 90 till 100 80 till 100b 

125 90 till 100 - 0 till 50 - - 

90 - 0 till 50 0 till 15 - 0 till 20b 

63 0 till 50 0 till 15 - 0 till 50 - 

45 0 till 15  0 till 5c 0 till 15 0 till 5c 

31,5 - 0 till 5c - - - 

22,4 0 till 5c - - 0 till 5c - 
a = ska endast användas till specialändamål som t.ex. gabioner 
b = Fraktionen mellan 90 och 180 mm bör vara ≥ 80 % av massan 
c = Fragment 
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BILAGA 2 

 

Tabell B.2.2 Krav för viktfördelning, lättare graderingar . SIS (2003a) 

Gradering 
[kg] 5 till 40 10 till 60 40 till 200 60 till 300 15 till 300 

Kategori LM5/40 LM10/60 LM40/200 LM60/300 LM15/300 

Massa 
[mm] Passerad massa [%] 

450 - - - 97 till 100 97 till 100 

300 - - 97 till 100 70 till 100 70 till 100 

200 - - 70 till 100 - - 

120 - 97 till 100 - - - 

80 97 till 100 - - - - 

60 - 70 till 100 - 0 till 10 - 

40 70 till 100  0 till 10 - - 

30 - - - 0 till 2a - 

15 - - 0 till 2a - 0 till 10 

10 - 0 till 10 - - - 

5 0 till 10 - - - - 

3 - - - - 0 till 2a 

2 - 0 till 2a - - - 

1,5 0 till 2a - - - - 
a = Fragment 
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Tabell B.2.3 Krav för viktfördelning, tyngre graderingar. SIS (2003a) 

Gradering 
[kg] 300 till 1 000 1 000 till  

3 000 
3 000 till  

6 000 
6 000 till  
10 000 

10 000 till 
15 000 

Kategori HM300/1000 HM1000/3000 HM3000/6000 HM6000/10000 HM10000/15000 

Massa 
[mm] Passerad massa [%] 

22 500 - - - - 97 till 100 

15 000 - - - 97 till 100 70 till 100 

10 000 - - - 70 till 100 0 till 10 

9 000 - - 97 till 100 - - 

6 500 - - - - 0 till 5a 

6 000 - - 70 till 100 0 till 10 - 

4 500 - 97 till 100 - - - 

4 000 - - - 0 till 5a - 

3 000 - 70 till 100 0 till 10 - - 

2 000 - - 0 till 5a - - 

1 500 97 till 100 - - - - 

1 000 70 till 100 0 till 10 - - - 

650 - 0 till 5a - - - 

300 0 till 10 - - - - 

200 0 till 5a - - - - 
a = Fragment 
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