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ABSTRACT 

This thesis focuses on problems that may arise due to vegetation on dam constructions, particularly 

embankment dams. In Sweden today, there is no common approach on how to properly maintain a 

dam with respect to vegetation. It is therefore the aim of this report is to present information that 

might improve Swedish dam safety guidelines by including recommendations for how to treat 

vegetation on dams.  

This work includes a literature survey of the topic, field observations of vegetation on 17 dams in 

Sweden, and interviews with dam owners and consultants. 

The literature survey describes the basic functional requirements of dams and how vegetation affects 

the dam safety according to these requirements. The theory suggests that the effects of vegetation is 

mostly considered positive on slope stability in natural slopes, mainly because: 

• Vegetation is reducing erosion caused by rainfall 

• Root systems decrease the waterflow speed and thus erosion on surface soil. 

• Roots give reinforcement to surrounding soil by binding it around slip suffices. 

• The root system is drying out the soil thought transpiration. 

• The vegetation gives insolation from drifting temperatures thus reducing dry cracking and 

ground frost. 

• Vegetation can compress underlying soil. 

Even though vegetation brings many positive effects on stability in natural slopes, interviews with dam 

owners and dam safety consultants argue that vegetation has mostly negative effects on dam safety, 

especially when considering earthen dams. Many dam owners think there is a lack of information and 

that guidelines are needed on how to treat vegetation on dams. Assessment of risks with vegetation 

is currently based on previous experiences, which means that problems might be handled differently 

among different practitioners. However, there are some common problems with vegetation that is 

recognized by most dam owners and consultants.  

• Vegetation is obstructing visual dam safety surveillance. 

• Roots cause damage to by growing through the dam body. 

• Decaying roots leave open waterways causing eventual piping failure. 

• Vegetation is blocking drainage which might cause rising pore pressure in dam body. 

• Trees that are falling caused by strong winds leave open scars in embankment dams. 

• Concrete have accelerated cracking because of organic mass and water that gathers in small 

cracks. 

• Heavy equipment used for clearing woody vegetation sometimes cause damage to the dam 

construction 

The study visits were conducted in various regions of Sweden to map any supposed difference between 

regions and to identify problem caused by vegetation. 

Some potential problems could be observed during the visits but to map definitive variance was not 

possible since that would require some follow up during a longer period. Although from the survey and 

the literature study it was clear that the problems are held in higher regard with longer and more 

intense growing seasons. 
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From this thesis, it could be concluded that there is a lack of essential understanding concerning the 

effects of vegetation on soil material in general. This made it hard to determine the effects on complex 

structures such as dams. 

Vegetation is considered to reinforce and stabilize hillside slopes but whether this can be taken into 

consideration for dams is highly unlikely because it is not entirely clear how vegetation affects the 

condition of the dam’s internal structure. Vegetation might tighten an embankment dam’s drainage 

system and thus cause rising pore pressure. Experience also show that roots might penetrate filter 

zones of an embankment dam which has been said to initiate potential piping failure. But more data 

is needed to determine how common this kind of incidents are and how severe they might be. 

There are few international studies concerning vegetation on dams. However, since these are not 

scientifically reviewed, the conclusions are not appropriate to include in the Swedish dam safety 

guidelines without further studies. 

The result and experience from this thesis show that there is a need in Sweden to develop new dam 

safety guidelines that can help dam owners to plan vegetation-related maintenance.  
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SAMMANFATTNING  

 

Syftet med det här examensarbetet är att belysa problematik som kan uppstå till följd av vegetation 

som växer på dammar med avseende på dammsäkerhet synnerhet vad beträffar fyllningsdammar. Då 

det i Sverige saknas ett gemensamt förhållningssätt till vegetations inverkan på dammkonstruktioner 

har det växt fram ett behov att samla kunskap som kan vara till nytta för framtagandet av riktlinjer 

med avseende växtlighets effekt på dammsäkerhet.  

Examensarbetet omfattar en litteraturstudie där funktionskraven för dammar studeras och som 

granskar växters inverkan på jordmaterial i naturliga slänter och huruvida den kunskap som finns 

tillgänglig kan tillämpas för dammkonstruktioner. 

Från litteraturstudien i detta arbete, framgår det att växter har positiv effekt med avseende på 

släntstabilitet främst genom att: 

• Växter ger dämpad inverkan från skyfall. 

• Minskad flödeshastighet vid avrinning vid markytan genom att rotsystem håller kvar 

jordpartikal och därmed minsks yterosionen. 

• Rotsystem ger jordarmering genom att rötter håller samman jordmaterial längs glidytor. 

• Växter ger torkning av jord genom transpiration. 

• Ger isolering mot höga och låga temperaturer, vilket kan minska uppsprickning och tjäldjup. 

• Packning av underliggande jordlager. 

Genom de många positiva effekter som vegetation kan ha på naturligaslänters stabilitet är det lätt att 

tro att det samma gäller stabiliteten i dammar. En enkätundersökning har därför riktats till svenska 

dammägare och konsulter för att undersöka synsättet man har på vegetation inom 

dammsäkerhetsbranschen och vilka erfarenheter som finns i frågan hur växter påverkar dammars 

säkerhet och arbetet kring dammsäkerhet. 

Sammanfattningsvis anser man i de allra flesta fallen att vegetationen är negativ för arbetet med 

dammsäkerhet och i synnerhet då det gäller fyllningsdammar. Många dammägare önskar också att det 

fanns mer underlag som kan vara till hjälp vid bedömningen av vegetationens inverkan på 

dammsäkerheten då man i nuläget främst utgår från tidigare erfarenheter. 

Några av de vanligaste problemen som påtalas av dammägare och konsulter är att:  

• Vegetationen hindrar upptäckt av förändringar och försvårar inspektioner. 

• Skador uppkommer på grund av rötter tränger in i en dammkropp 

• Rötter som förmultnar lämnar vattenförande gångar genom dammen, vilket kan starta ett 

pipingförlopp. 

• Minskad dränerande förmåga vilket kan orsaka porövertryck i dammkroppen. 

• Träd som faller öppnar marksår i dammen. 

• Betong spricker fortare om fukt och organiskt material samlas i små sprickoråden  

• Skador ibland uppstår då man utför röjningsarbeten 

Vidare har studiebesök utförts på olika platser i landet för att observera eventuell problematik med 

vegetationen som återfinns på dammar och om det finns tydliga skillnader mellan problem i olika 

regioner i Sverige. 
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Observationer från fält indikerar problem som potentiellt kan uppstå men för att kartlägga skillnader 

mellan regioner krävs datainsamling under längre perioder så att eventuella förändringar som sker kan 

följas upp. Av litteraturstudie och enkätundersökning framgår det dock att det finns skillnader i 

omfattningen av problem med vegetation mellan olika platser med koppling till vegetationsperiodens 

längd. 

Från studien kan man konstatera att det behövs en bredare grundkunskap kring växters effekt på 

jordmaterial. Många av effekterna som ses som positiva i naturliga slänter vad beträffar erosion och 

stabilitet så som minskad yttre erosion och jordarmering från rötter kan inte tillgodoräknas för 

fyllningsdammar. Detta genom att det finns tveksamheter huruvida dammens dämmande funktion 

påverkas. Vegetationen kan orsaka förtätning i dränerande lager hos fyllningsdammar och därigenom 

öka portryck med försämrad stabilitet som följd. Erfarenhet visar också att rötter från vedartade växter 

kan växa in i filter- och övergångslager och skada dessa genom att trycka undan material och 

därigenom skapa vattenförande gångar där potentiellt pipingförlopp kan initieras.  

Källor från utländska studier har gett viss information kring vedartade växters effekt på 

dammkonstruktioner, men även där är tillämpningen begränsad då det saknas konkret bevisning 

genom vetenskapliga tester. 

Resultat och erfarenhet från detta arbete visar att det finns ett behov och efterfrågan att ta fram 

riktlinjer, som i linje med RIDAS kan hjälpa dammägare planera vegetationsrelaterat underhåll av 

dammar för att tillgodose vegetationens effekt på dammkonstruktioner.  
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1 INLEDNING 

1.1 BAKGRUND 
 
I Sverige utförs tillståndskontroller för dammkonstruktioner med avseende på dammsäkerhet utifrån 

RIDAS 2012 - kraftföretagens riktlinjer för dammsäkerhet. RIDAS 2012 ger beskrivningar hur man 

konstruerar och underhåller dammkonstruktioner för att nå en säkerhetsnivå som möter kraven inom 

svensk lagstiftning.  

Riktlinjer saknas dock för bedömning av vegetation ur dammsäkerhetssynpunkt. I och med detta kan 

det uppstår osäkerhet kring vilken utsträckning dammar skall hållas fria från vegetation för att undvika 

en eventuell dammsäkerhetsrisk, i synnerhet vad gäller fyllningsdammar. 

1.2 SYFTE 
Syftet med examensarbetet är att undersöka vegetations inverkan på egenskaper som är avgörande 

för dammars funktionskrav, och därmed dammsäkerheten. Arbetet skall redovisa kunskapsläget både 

i Sverige och andra länder, och klargöra kunskapsluckor. I förlängningen så kan examensarbetets 

resultat utgöra underlag till kommande vidareutveckling av RIDAS 2012 tillämpningsanvisningar. 

1.3 METOD 
Examensarbetet genomförs som en nationell och internationell litteraturinventering för att samla in 

känd kunskap och för att uppnå en övergripande sammanställning av dammsäkerhetsrisker till följd av 

vegetations inverkan på fyllningsdammar. 

Litteraturstudien kompletteras med en enkätundersökning som riktar sig till svenska dammägare och 

dammsäkerhetskonsulter som är aktiva inom dammsäkerhetsbranschen. Enkäten ska samla 

information som branschutövare ser som väsentliga för det övergripande målet. 

Studiebesök utförs för att ytterligare fångna in problematiken kring vegetationen på dammar och 

studera vilka fall som kan vara lämpliga att utveckla riktlinjer kring. 

1.4 AVGRÄNSNINGAR 
Examensarbetets tyngdpunkt ligger på jord- och stenfyllningsdammar då säkerheten hos dessa är 

troligt att påverkas i större utsträckning jämfört med dammkonstruktioner i betong. Dock analyseras 

även problematik med vegetation på betongkonstruktioner. 

1.5 DISPOSITION 
Rapporten innefattar en litteraturstudie som inleds med en beskrivning av dammars funktionskrav 

med avseende på material, utformning och tillståndskontroll.  Litteraturstudien övergår sedan till 

teoretisk del som granskar växters behov för överlevnad, sambandet mellan vegetation, jordmån och 

klimat och inverkan av vegetation i naturliga slänter. Vidare följer kapitel med branschens samlade 

erfarenheter utifrån projektets enkätundersökning och studiebesök. Avslutningsvis förs en diskussion 

kring ämnet med slutsatser och rekommendationer om hantering av vegetation på fyllningsdammar 

och eventuell vidare forskning. 
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2 DAMMARS BYGGNADS- OCH FUNKTIONSKRAV 

I detta kapitel hanteras kravställning som har betydelse för dammars konstruktiva utformning och 

branschens krav på uppföljning av dammkonstruktioners tillstånd. 

I avsnitt 2.1 och 2.2 görs en kort genomgång av dammars konstruktiva utformning för att tillmötesgå 

funktionskrav. 

Avsnitt 2.3 tar upp vilka organ som styr dammsäkerheten enligt svensk dammsäkerhetsmodell.  

Avsnitt 2.4 beskriver branschens krav på uppföljning av dammsäkerhet i enlighet med RIDAS 2012 – 

kraftföretagens riktlinjer för dammsäkerhet. 

2.1 FYLLNINGSDAMMAR 
I Norden har inlandsisen skapat breda dalgångar och ett överflöd på moränmaterial. Det är därför inte 

förvånade att fyllningsdammar är det absolut vanligaste i Sverige, dessa nyttjar naturliga material som 

det råder god tillgång på vilket ger dem en ekonomisk fördel jämfört med betongdammar (ESHA, 

2004). 

Fyllningsdammars övergripande fördelar är bland annat: 

• De kan anpassas till olika grundläggningsvillkor 

• De kan uppföras av ett flertal naturliga material som det råder god tillgång på nära byggplatsen 

• Byggprocessen är kontinuerlig och kan utföras maskinmässigt 

Då man talar om fyllningsdammar gör man normalt en indelning i sten- eller jordfyllningsdammar. Med 

skillnaden att en stenfyllningsdamms stödfyllning består av sprängsten medan en jordfyllnadsdamm 

avvänder sand, grus och lera som stödfyllnadsmaterial. Vilket jordmaterial som används beror 

huvudsakligen på tillgången i närområdet (Svenska Kraftnät, 2013). 

Hela syftet med en damm är att hålla en nivåskillnad i en vattenmassa mellan ömse sidor om dammen. 

Detta kräver att dammen är stabil och tät. Normalt delar man in jordfyllningsdammar i två olika 

uppbyggnadsmetoder, homogena och zonerade jordfyllningsdammar. Homogena dammar byggs upp 

av en och samma jordmassa rakt genom hela tvärsnittet. Zonerade dammar byggas upp av en mängd 

olika jordmaterial som uppfyller olika funktioner för att dammen skall vara tät, stabil och ha god 

beständighet.  

Dammar kan uppföras som en homogen jorddamm, men för dammar som är högre än 15 meter är 

denna typ av jorddamm ovanlig (RIDAS, 2012a). Detta eftersom det är svårt att säkerställa inre 

stabilitet vid höga vattentryck. 

Homogena dammars låga inre stabilitet beror till stor del på att inhomogena zoner bildas i 

dammkroppen. Inhomogenitet uppstå genom (Rönnqvist, 2002): 

• Stenseparation - Svårigheter att få en jämn packningsgrad över hela dammen gör att 

egenskaperna kan skiljas åt i olika partier. 

• Sprickbildning – Homogena dammar är känsliga för sprickbildning då höga spänningar uppstår 

i dammkroppen. 

• Permeabla lager – Vattenförande zoner kan bildas genom att genomsläppliga lager byggts in i 

dammen. 
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Inhomogenitet till följd av inverkan från vegetation är troligt att uppstå i homogena fyllningsdammar 

då rötter tränger in i dammkroppen och skapar vattenförande zoner.  

Figur 1 visar den principiella uppbyggnaden av en homogen jordfyllningsdamm. Tätmaterialet utgörs 

av lera eller lerhaltig sand vilket är lågpermeabelt och förser dammen med en tätande funktion och 

erforderlig stabilitet. Nya homogena fyllningsdammar byggs sällan som helt homogena av 

dammsäkerhetsskäl, någon typ av dräneringssystem uppförs i stort sätt alltid (ESHA, 2004). Denna 

dammtyp är vanligast som sekundärdammar. 

 

Figur 1. Uppbyggnad homogen jordfyllnadsdamm (Rönnqvist, 2002) 

 

Betydligt vanligare är att bygga en zonerad fyllningsdamm jämfört med homogena dammar vilket 

innebär att dammen byggs upp av zoner med olika egenskaper för att uppnå kraven som ställs på 

dammen. Genom att zonera en fyllningsdamm blir det lättare att hantera stabilitetsproblem till följd 

av inhomogenitet och på så vis höjs den inre stabiliteteten av dammen. 

Figur 2 och Figur 3 visar den principiella uppbyggnaden av zonerade fyllningsdammar med centrerad 

respektive lutande tätkärna. 

 

Figur 2. Principiell uppbyggnad fyllnadsdamm med centrerad tätkärna (Rönnqvist, 2002) 
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Figur 3. Principiell uppbyggnad fyllnadsdamm med lutande tätkärna mot uppströmssida (Rönnqvist, 2002) 

Syftet med en tätkärna är att täta dammen så att vattengenomströmningen begränsas. Detta görs 

oftast med hjälp av en lågpermeabel jordmassa. I Sverige används vanligtvis morän som det råder 

mycket god tillgång på och är det vanligaste jordmaterialet i Sverige (Axelsson, 1998).  

Moräntätkärnans utformning beror till största del på hur god tillgången på tätningsmaterialet är i 

närområdet. En bred tätkärna är att föredra, speciellt om dammen avses uppföras på kort tid och i ett 

område med frekventa regn (Vattenfall, 1988). 

Breda centrerade tätkärnor är lämpligaste utformningen i en brant dalgång. Lutande tätkärna är 

fördelaktiga då man vill ha en jämnare tryckfördelning på nedströmssidan med ökad säkerhet mot 

glidning. En tätkärna vars bredd motsvarar minst halva vattendjupen vid dämning anses vara bred 

(Vattenfall, 1988). 

En tätkärna av morän ska vara tillräckligt tät och vara enkel att bearbeta under uppförandet. Som 

tätkärna lämpar sig därför en morän av siltig-sandig typ med en kornfördelning med diameter <20 mm. 

Moränens finmaterial bör motsvara mellan 15–40% för att tillgodose en hydraulisk konduktivitet av 3 

x 10-7 m/s. Oftast ligger halten finjord på ca 30 %. Förutom täthet måste tätkärnan ha tillräckligt hög 

hållfasthet för att klara sättningar och sprickbildning i samband med första dämning. För att minimera 

känsligheten för sättningar anpassas luftporhalten, normalt används <10 % som gränsvärde för 

luftporerna (RIDAS, 2012a). 

Morän består av mycket varierande kornstorlekar vilket ger den en låg permeabilitet och goda 

packnings- och konsolideringsegenskaper. Ett problem med morän är att det normalt är 

erosionskänsligt, detta genom att vatten som rinner genom materialet spolar ut de finare partiklarna 

vilket leder till att moränen succesivt förlorar sin tätande egenskap vilket beskrivs som inre erosion 

(Axelsson, 1998). I och med risken för inre erosion krävs en anordning för att hålla kvar de finkorniga 

partiklarna då vatten passerar genom tätkärnan. Detta görs med hjälp av filterzoner som omsluter 

tätkärnan. Enligt (RIDAS, 2012a) är nedströmsfilter normalt 2 – 3m brett. Filtren måste bestå av 

kohesionsfritt material som sand, grus eller sprängsten för att undvika att vatten hålls kvar i filtret. 
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Filterregler anpassas för filtermaterialet enligt (RIDAS, 2012a) för att: 

• Förhindra bortspolning av finmaterial 

• Undvika stenseparation 

• Erhålla tillräcklig vattengenomsläpplighet 

• Erhålla inre stabilitet 

• Vara kohesionsfritt 

• Ha en beständighet som motsvarar anläggningens livstid 

Filtren måste ha en dränerande verkan för att undvika hydraulisk uppsprickning vilket innebär att 

vattentrycket överskrider jordtrycket och trycker isär i jordmaterialet (Rönnqvist, 2002). Detta betyder 

att filtren måste ha avsevärt mycket högre permeabilitet än moränen samtidigt som den måste har 

tillräckligt små porer för att förhindra att finkorniga partiklarna spolas ut från tätkärnan. Genom att 

läckaget sker mot nedströms riktning så är det mest troligt att inre erosion initieras i filtret nedströms 

om tätkärnan (RIDAS, 2012a). 

Uppströmsfiltret skall förhindra att partiklar lämnar tätkärnan uppströms, vilket kan ske då 

magasinsnivån ändras. Vidare ska uppströmfiltret plugga igen strömningskanaler i händelse av 

sättningar eller inre erosion och på så vis förse dammen med en viss självläkande förmåga (RIDAS, 

2012a). 

För god filterverkan är kornfördelningen i filtermaterialet månggraderat och uppbyggt på ett sådant 

sätt att jordpartiklarna låser varandra i ett stabilt kornskelett. Genom en jämn kornfördelning kommer 

kornskelettets partiklar att låsa varandra och förhindra att mindre partiklar får tillräckligt med hålrum 

för att spolas ut, samtidigt som erforderlig dränering kan uppnås. En språnggraderad kornuppbyggnad 

i filtret kan ge upphov till svaghetszoner genom att partiklar inte låser fast varandra lika effektivt över 

hela massan (Rönnqvist, 2002). 

Figur 4 och Figur 5 visar kornuppbyggnad vid god respektive begränsad filterverkan. Figur 5 visar hur 

det saknas partiklar av erforderlig storlek i vissa partier. Det i sin tur innebär att mindre partiklar måste 

samverka för att hålla samman kornskelettet vilket kan orsaka suffosion (Rönnqvist, 2002), dvs. att 

filtret tappar finmaterial på grund av en omlagring och vidaretransport av lösa korn. 

 

Figur 4. Månggraderad kornuppbyggnad för god filterverkan (Rönnqvist, 2002) 

  

Figur 5. Språnggraderad kornuppbyggnad vid begränsad filterverkan (Rönnqvist, 2002) 
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Enligt (RIDAS, 2012a) är noggrann kvalitetskontroll av filterzonen mycket viktig på grund av dess 

kritiska funktion, detta gäller särskilt nedströmsfilterzon. 

Förutom filter mot tätkärnan upprättas övergångszoner som uppfyller filterkrav mot ett flertal 

ytterligare zoner för att säkerställa att dränerande förmåga och övergången mellan olika zoner inte 

ändras (RIDAS, 2012a). 

För att en zonerad fyllningsdamm skall vara stabil omsluts tätkärnan och filterzonerna med en 

stödfyllning, där stabiliteten till stor del beror på stödfyllningens hållfasthet och slätlutning. 

Stödfyllningen utgör den största volymen av dammen och den ser till att vatten- och jordlaster fördelas 

jämnt och kan överföras till undergrunden. Stödfyllningen dimensioneras bland annat med hjälp av 

stabilitetsberäkning enligt (RIDAS, 2012a) för olika belastningsfall och för erosionsbeständighet vid 

dimensionerande läckageflöde. Det krävs alltså att dammens dränering anpassas för att leda ut 

dimensionerande läckagevattenflöde med avseende på erosionsbeständigheten hos stödfyllningen för 

att undvika skadlig erosion. Vidare kan ökade portryck orsaka minskad stabilitet i stödfyllningen, vilket 

kan ske då vatten tränger ned i materialet utan tillräcklig dränering (RIDAS, 2012a). 

Kornfördelningen för stödfyllningar måste uppfylla filterkraven mot filter- och övergångszoner för att 

undvika att material spolas ut från filtren (Vattenfall, 1988). 

Stödfyllning av jord är optimalt uppbyggt av stenigt grus då detta innebär att grovfilter inte behövs 

såvida filterreglerna uppfylls mellan stödfyllning och mellanfilter. Jordfyllningen packas med en 

packningsgrad på 90–95% (Vattenfall, 1988). Stenigt grus innebär att mängden grus >40 % och 

mängden sten ligger på 10–40 % av totala jordmängden (Axelsson, 1998).  

Stödfyllning av sprängsten bör ha jämn gradering kring 600 mm och vara beständigt med god 

hållfasthet. För att ge materialet erforderlig skjuvhållfasthet och låg kompressabilitet så bör ingående 

material <6 mm inte vara högre än 20 % och material i storleksordning <0,06 mm bör inte överskrida 

10 % av den totala massan (Vattenfall, 1988). 

Om jordfyllningen består av ett material som inte nödvändigtvis är dränerande med avseende på 

dimensionerande läckage så kan ett dräneringssystem anordnas. Detta för att tillgodose risken för 

porövertryck till följd av läckage genom dammen och vid eventuell skada i dammkroppen (Vattenfall, 

1988). Dränering kan anordnas både vertikalt och horisontellt för att undvika ökade portryck. 

Horisontell dränering bör dimensioneras för att kunna hantera flöden från vertikal dränering och även 

för att tillgodose flöden från undergrunden för att minska risken att grundvattenytan höjs till fyllning 

med lägre permeabilitet, se Figur 6.  Detta för att undvika förhöjda portryck och eventuell piping i 

nedströmsslänt vilket skulle kunna sänka stabiliteten (Fell et al., 2005). 

Figur 6 visar hur grundvattenytan kan vara belägen om dräneringen inte klarar att ta upp de 

dränerande flödena. I detta fall kan den förhöjda vattenytan leda till stabilitetsproblem genom ökade 

portryck eller flöden som orsakar inre erosion i stödfyllningen. 
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Figur 6. Höjd grundvattenyta och ökade portryck till följd av otillräcklig dräneringskapacitet (Fell et al., 2005) 

Att dräneringen är otillräcklig kan bero på underdimensionering men också på ändrade förhållanden 

med ökat läckageflöde eller minskad dränerande kapacitet hos filtermaterialet. Det är viktigt att 

stödfyllningens ytskikt inte är för tätt då detta kan orsaka att läckaget hålls kvar i dammen. 

Material som eroderar i nedströmsslänt kan ansamlas framför utloppet till den horisontella 

dräneringen och orsaka att kapaciteten minskar. Detta bör undvikas. Problemet kan hanteras genom 

att uppföra en dammtåbank med hög permeabilitet. På så sätt skyddas utloppet genom att fånga 

material från nedströmslänt som eroderar på grund av yttre erosion (Fell et al., 2005). 

För att skydda slänter och stödfyllningen i en fyllnadsdamm lägger man ett erosionsskydd ytterst på 

dammen som skall se till att skydda från yttre påverkan som vågor om slår in från magasinet eller då is 

som med stor kraft kan bryta loss material (Svenska Kraftnät, 2013). Detta material är grovt och 

dimensioneras för att ligga fast vid stormväder. 

Det finns olika typer av erosionsskydd. Främst används grova stenblock av god kvalitet och med god 

vittrings- och frostbeständighet. Stenblocken läggs i antingen i ordnat eller oordnat mönster. Ett 

ordnat mönster innebär att blocken läggs ut i slänten och sedan justeras för att bilda ett förband enligt 

bestämd släntlutning (Vattenfall, 1988). 

Vilken bredd dammkrönet har beror till stor del på dammens höjd då deformationerna i en 

fyllnadsdamm normalt är proportionerliga mot dammens höjd och störst i dammkrönet. I en zonerad 

damm anpassas bredden av krönet med hänsyn på säker kvalitetsmässig utformning på de olika 

zonerna. Krönet utformas således efter släntlutningen kombinerat med tätkärnans-, filterzonernas och 

övergångszonens bredd i överkant samt efter krav på fribord och tjälskydd. 

För dammar som är lägre än 30 meter rekommenderas att dammkrönets bredd är större än 5 meter. 

Dammar vars höjd överskrider 30 meter justerar man denna rekommenderade krönbredd med en 

meter per 30 meter i ökning av dammhöjden. Om krönet innefattar en bro eller väg tillhörande det 

offentliga vägnätet, dimensioneras krönets bredd och material enligt bro- och vägnormer (RIDAS, 

2012a). 

Enligt Haselsteiner (2016) har dammens storlek betydelse för konsekvensen av inverkan från 

vegetation; mindre fyllningsdammar påverkas i regel mer än stora dammar. Främst är det 

fyllningsdammar som är lägre än 50 meter som riskerar skador då kraftig vedartad vegetation växer på 

dammen. Högre dammar anses inte påverkas i samma utsträckning av de problem som observerats.  
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2.1.1 Dammbrott i fyllningsdammar 

Om en damm inte längre klarar att uppfylla sin funktion och ett okontrollerat flöde av vatten strömmar 

från magasinet genom dammen eller grundläggningen anses dammen ha gått till brott (Svenska 

Kraftnät, 2013). 

De typiska brottförloppen för fyllningsdammar ser ut enligt följande (Elforsk, 2014): 

• Överströmning till följd av otillräcklig avbördningsförmåga eller stora sättningar i dammkrön. 

• Piping – läckage och inre erosion genom dammkroppen, längs anslutande betongkonstruktion 

eller i undergrunden. 

• Läckage och inre erosion i övergångar mellan olika materialzoner. 

• Glidning i slänter genom ojämna sättningar eller hastig avsänkning av magasin. 

Enligt Elforsk (2014) visar statistik för registrerade dammar att den övervägande majoriteten 

dammbrott sker i fyllningsdammar. Dammbrottförlopp som initierats av otillräcklig 

avbördningsförmåga, inre erosion och övriga brott har lika stor andel av de totala dammbrotten som 

registrerats världen över, se Figur 7. 

 

Figur 7. Initierande orsaker till dammbrott (Elforsk, 2014) 

Detta kapitel går igenom grundläggande brottmekanik för fyllningsdammar och hur vegetation kan 

påverka ett eventuellt brottförlopp enligt de typiska fallen. 

2.1.1.1 Inre erosion 

Inre erosion innebär att material spolas ut genom läckage från dammen eller grundläggningen genom 

svagheter som skett i filter och övergångszoner och kan vara svårt att upptäcka och kan byggas upp 

under lång tid (Elforsk, 2014). Det är därför mycket viktigt att läckageflöden kontrolleras och även att 

man håller uppsikt efter tecken som tyder på att material eroderat bort. Till exempel genom att vara 

observant på sjunkgropar eller grumligt vatten i magasinet eller dränering. 

För att inre erosion och piping ska kunna inträffa måste följande förhållanden råda (Fell et al., 2005): 

• Det måste finnas en vattenkälla och en vattenväg för vatten att läcka genom dammen eller 

grundläggningen. 

• Det måste finnas material som kan eroderas av vattenläckaget. 

• Det måste finnas en ofiltrerad öppning som det eroderade materialet kan passera genom. 

• För piping krävs det att materialet eller direkt ovanliggande material kan bilda valv som formar 

en kanal för läckage. 
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U.S Department of Agriculture (1981) tar upp risker med vegetation där bland annat vedartad 

vegetation kan orsaka att inre erosion initieras genom att rötter öppnar vattenvägar genom filter och 

övergångszoner. 

Enligt (Fell et al., 2005) finns det tre sätt som inre erosion kan initieras på i en damm. Först beskrivs 

piping genom bakåtskridande erosion och piping genom koncentrerat läckage. Brottmekaniken för 

dessa två pipingtyper ser likadan ut men det initierande och påbyggande stadiet skiljer något, se Figur 

8. Den tredje typen av inre erosion är suffosion. 

Piping genom bakåtskridande erosion (backward erosion piping), innebär att finmaterial börjar lämna 

dammkroppen tillsammans med läckagevatten. Detta kan uppstå genom en skada i nedströmsfilter 

eller brister i konstruktionen av filterzonerna. Finmaterialet kommer succesivt spolas ut vilket kommer 

öka permeabiliteten. Ovanliggande material bildar en kanal genom dammen ut mot magasinet genom 

att material bildar valv, enligt Figur 8 (a). Om tillräckligt med material lämnar dammkroppen kan ett 

totalhaveri inträffa enligt Figur 9. 

Piping genom koncentrerat läckage (concentrated leak piping), kan skapas i en tvärgående 

sprickbildning genom dammen, genom en zon med hög permeabilitet eller i anknytning till en 

infästning till betongdel eller annan konstruktion. Vatten som flödar genom svaghetszonen kommer 

att erodera bort finmaterial och öka permeabiliteten i ett större och större område, enligt Figur 8 (b). 

Om detta fortgår under en längre tid kommer tillräckligt med finmaterial att ha spolats ut för ett 

eventuellt totalhaveri enligt Figur 9. 

 

Figur 8. Brottförlopp för piping (Fell et al., 2005) 

Suffosion, orsakas av omfördelning och vidaretransport av lösa korn och kan inträffa då en tätkärna 

eller filterzon består av en jord med språngraderad kornuppbyggnad, se Figur 5. Det vill säga att 

moränen eller filterzoner består av en väsentlig del block och sten eller om mängden finjord är för 

liten.  Finjorden kommer då att ligga ostabilt och riskerar att spolas ut eller tryckas undan av vatten vid 

ökade tryck genom att materialet saknar samverkan för att bilda ett stabilt kornskelett. Detta skapar 
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svaghetszoner som får ökad vattenföring, i extremfallet kan detta leda till haveri enligt Figur 9 

(Rönnqvist, 2002).  

 

Figur 9. Brottförlopp till följd av inre erosion i dammkropp (Fell et al., 2005). 

Potentiella brottmekaniker till följd av inre erosion och piping i dammkropp, enligt Figur 9: 

• Utvidgning av hål/kanal orsakat av piping. 

• Bortspolning av dammtå. 

• Sättningar i krön eller sjunkhål som skapar överströmning. 

• Stabilitetsbrott i nedströmsslänt. 

Som Figur 9 visar kan ett haveri kan inträffa även om valvverkan från jordmaterialet som håller en 

kanal öppen för piping skulle brista. Om mycket material eroderat från tätkärnan kan omfattande 

sättningar uppstå. 

Haselsteiner (2016) lågpermeabla material. Detta genom att rötter tränger undan material och skapar 

vattenförande gångar i jordmassor. Piping kan därmed vara en potentiell risk till följd av vegetation. 

2.1.1.2 Yttre erosion 

Yttre erosion orsakas av krafter som verkar från dammens omgivning. Den mest skadliga typen av 

dammbrott orsakat av yttre erosion är överströmning, vilket innebär att ett okontrollerat vattenflöde 

rinner över dammkrönet. Överströmning kan ske då fribordet sänkts på grund av sättningar eller 

liknande eller att magasinsnivån höjts kraftigt på grund av otillräcklig avbördningskapacitet (Svenska 

Kraftnät, 2013). Överströmning innebär således att ett okontrollerat vattenflöde från magasinet tar sig 

över eller runt dammen. Vid överströmning driver material från dammens ytskikt med 

vattenströmmen vilket mycket snabbt kan reducera dammens stabilitet och dämmande funktion tills 

ett totalhaveri inträffar. Enligt RIDAS (2012a) är överströmning den vanligaste orsaken till dammbrott. 

Andra typer av yttre erosion kan orsakas av kraftigt regn och stormvindar, vågor, islaster, tjälprocesser 

med mera. Dessa processer kan orsaka ytliga skador där material omfördelas så att svaghetszoner 

uppstår. Om omfattande yttre erosion inte åtgärdas omgående kan det mycket väl leda till ett haveri 

genom ytterligare förstärkt erosion eller stabilitetsproblem (Water Managment Bransch, British 

Colombia, 2016). Vegetation skulle också kunna orsaka yttre erosion på dammar genom att rötter 

lyfter och flyttar material vilket kan skapa svaghetszoner. Det finns också en uppenbar risk att starka 

vindar får träd att falla vilket skulle innebära påverkan av dammens yttre skikt. 
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2.1.1.3 Stabilitetsbrott 

Stabilitetsbrott syftar till dammhaveri som orsakas av effekter som får stabiliteten i stödfyllning att 

minska och som då kan göra att slänter går till brott. Detta brukar ofta kopplas till ökade vattenflöden 

som får portryck att höjas vilket reducerar stabiliteten längst glidytor (RIDAS, 2012a).  

Stabilitet för en dammsektion måste bestämmas enskilt för olika dammar då parametrar som 

skjuvhållfasthet, portryck, egentyngd, topografiska och geotekniska beskaffenheter kan skilja väldigt 

mycket och kan påverka säkerhetsfaktorn mot stabilitetsbrott (RIDAS, 2012a).  

Belastningsfall som utvärderas för stabilitetsbrott i en fyllnadsdamm är enligt (RIDAS, 2012a): 

• Innan första dämning. 

• Normala driftförhållanden med stationär strömming i dammkropp. 

• Extrema driftförhållanden med beräkning för dimensionerande flöde vilket tar hänsyn till 

överdämning. 

• Vid snabb avsänkning av magasin. 

För redan befintliga dammar bör främst fyllningsmaterialets hållfasthet, eventuella massrörelser och 

portryck undersökas då dessa har stort inspel på säkerhetsfaktorn för glidytor (RIDAS, 2012a). 

En glidyta går till brott då skjuvspänningarna överskrider materialets skjuvhållfasthet. Det innebär att 

faktorer som påverkar skjuvhållfasthet och skjuvspänningar kommer ha en direkt inverkan på 

säkerheten mot stabilitetsbrott (Fell et al., 2005). 

Säkerhetsfaktorn för potentiella glidytor bestäms enligt: 

𝐹 =
𝑆𝑘𝑗𝑢𝑣ℎå𝑙𝑙𝑓𝑎𝑡ℎ𝑒𝑡 𝑖 𝑔𝑙𝑖𝑑𝑦𝑡𝑎

𝑆𝑘𝑗𝑢𝑣𝑠𝑝ä𝑛𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑓ö𝑟 𝑗ä𝑚𝑛𝑣𝑖𝑘𝑡
 

Enligt (RIDAS, 2012a) bör säkerhetsfaktorn för glidyteberäkning inte underskrida F = 1,5 vid normala 

driftförhållanden och F = 1,3 för extrema driftförhållanden och hastig avsänkning. 

Stabilitet vid normala driftförhållanden avser främst nedströmsslänts stabilitet på lång sikt genom 

flödesberäkningar. Flödesberäkningar bedömer bland annat permeabiliteten genom dammen för att 

tillgodose risken att skadliga portryck byggs upp. Det kan dock ta många år innan tätkärnan når full 

mättnadsgrad och normala driftförhållanden uppnås (Fell et al., 2005). Enligt (Elforsk, 2014) sker 50 % 

av alla dammbrott under de fem första åren efter dämning. 

Det finns många faktorer som kan påverka permeabiliteten, bland annat sprickor från massrörelser, 

bristande packning vid uppförandet av dammen eller rötter som växer genom jordlager. Vid 

flödesberäkningar bör därför hänsyn tas till: 

1. Zoneringen i en damm syftar till att öka den inre stabiliteten och avleda vatten på ett säkert sätt. 

Det är därmed viktigt att utvärdera vattenflöden så att dammen kan klara tryckfallen på ett säkert sätt 

med hjälp av dränerande zoner (Fell et al., 2005). Om jordlagren utsätts för förändring kan det få 

konsekvenser för vattenflöden genom dammen och påverka dess stabilitet.  Ett minskat läckageflöde 

kan vara ett tecken på att dräneringen har utsatts för viss igensättning (ICOLD, 2013). 

2. Reducerad horisontell och vertikal permeabilitet kan ge upphov till ökade portryck i stödfyllning, 

enligt Fell et al. (2005) och RIDAS (2012a). En fyllningsdamm byggs inte upp i ett stycke utan man lägger 

ut lager med material som packas för att uppnå rätt egenskaper hos fyllnadsmaterialet. Sedan läggar 

man på nästa lager på samma sätt och på så vis bygger man succesivt upp dammen på höjden 

(Vattenfall, 1988). Metoden medför att lagren packas sämre i underkant jämfört med överkant vilket 
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ger något ökad permeabilitet längst underkant. Vidare kommer uppsprickning ske i det över lagret som 

vid uppbyggnaden av ovanliggande lager utsättas för uttorkning och rörelser (Fell et al., 2005). Detta 

kommer alltså skapa horisontella plant med högre permeabilitet vilket ger ökad vattenföring i 

horisontell riktning och läckage kan bli synligt i nedströmsslänt, se Figur 10. 

 

Figur 10. Skillnader i horisontell- och vertikal permeabilitet orsakat av byggmetod (Fell et al., 2005) 

Genom att permeabiliteten varierar i olika riktningar kan farliga glidytor förvärras. Det är vanligt att 

relationen mellan horisontell och vertikal permeabilitet (kH/kV) är mindre i dammens översida vilket 

kan förstärka cirkulära glidytor genom att portryck skapas längre ned i dammkroppen där skillnaden i 

horisontell- och vertikal permeabilitet är större (Fell et al., 2005). 

3. Permeabiliteten i undergrunden kan ofta vara högre än den för en fyllnadsdamm. Precis som för 

dammar kommer undergrunden alltid ha viss vattenföring även vid grundläggning på berg. Ofta 

överskrider denna dammens permeabilitet genom inverkan av rötter, skiktning och sprickzoner (Fell 

et al., 2005). Det är därför viktigt att beakta flöden i undergrunden och även dimensionera dränering 

efter både flöden genom dammkroppen och undergrunden. Om dräneringens kapacitet överskrids 

kommer portryck att kunna byggas upp genom att vatten trycks upp från grunden. 
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2.2 BETONGDAMMAR 
Det finns många olika utföranden av betongdammar, normalt delas de in i Gravitationsdammar och 

valvdammar beroende på deras statiska verkningssätt (RIDAS, 2012b). Utskovsanordningar och 

ledmurar utgörs i de absolut flesta fall av betong vilket gör att även fyllningsdammar innefattar viss del 

av betongdammar. Figur 11 visar en anläggning som utgörs av en valvdamm och utskovsanordning i 

betong som är sammanslutet med en fyllningsdamm. 

 

Figur 11 Valvdamm, Krokströmmen  (Svenska Kraftnät, 2013) 

En stor fördel med valvdammar är att de kräver avsevärt mycket mindre material mot 

gravitationsdammar. I svenska förhållanden är användningen av valvdammar dock ovanligt då det 

ställer högre krav på topografiska och geotekniska förhållanden. Vanligaste betongdammarna i Sverige 

är gravitationsdammar i form av massivdammar och lamelldammar (ESHA, 2004). 

Fördelar med betongdammar: 

• Betongdammar passar bra på varierande topografiska förhållanden, så länge de kan 

grundläggas på friskt berg. 

• Betongdammar är inte lika känsliga mot överströmning, jämfört med fyllningsdammar. 

• Utskov- och intagsanordningar, behöver inte utgöra en separat del av dammen, utan kan med 

stor fördel och enkel integreras i dammkroppen. 

•  Dränage och övervakning kan enkelt konstrueras i dammkroppen. 

Betongdammars svaga sidor motsvarar de som är starka hos fyllnadsdammar, nämligen: 

• Höga krav på grundläggning och undergrund. 

• Tillverkningsprocessen är inte kontinuerlig och är arbetskraftsintensiv. 

• Stenmaterial och armering måste uppfylla krav som kräver att det processas, vilket ökar 

materialkostnader. 
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Betongdammars stabilitet dimensioneras främst för att motstå glidning, stjälpning, materialpåkänning 

och grundbelastning (ESHA, 2004). För betongdammar finns det ett antal grundprinciper på 

utformningen som uppfyller dess stabilitetsbehov. 

1. Massivdammar förlitar sig helt och hållet på sin egenvikt och stabilitet för att hålla vattenmassorna 

och överföra laster till grundläggningen. Dessa dammar har relativt enkel utformning med en 

tvärsektion som till stor del efterliknar en triangel med lutande sidor uppströms och nedströms. 

2. Lamelldammar består av en serie lameller bestående av en betongvägg tvärgående vattenströmmen 

med en centrerad pelare som stödjer väggen. Lamellerna sammanställs sida vid sida tvärs över 

vattendraget för att bilda en synbarligen kontinuerlig vägg men utan statisk samverkan (ESHA, 2004). 

Då intag- och utskovsanordning utförs i betong även för fyllningsdammar så används denna typ av 

lameller som övergångsanslutning (RIDAS, 2012b). 

3. Valvdammars statiska verkan för över vattenlaster till dalgångens sidor snarare än dess 

grundläggning. Detta görs genom valvverkan vilket innebär att dammen uppförs som en vägg med en 

krökning över hela krönet för att bilda ett valv in om magasinet. Det går även att konstruera en så 

kallad dubbelkrökning vilket innebär att dammen även har en varierande horisontell krökningsradie. 

Detta kan göras för att bättre fördela trycklasterna i alla riktningar vilket kan minska mängden armering 

som krävs jämfört med enkelkrökta valvdammar (ESHA, 2004). 

2.2.1 Dammbrott 

Orsak till typiska brott i en betongdamm (Elforsk, 2014): 

• Överströmning på grund av bristande avbördningskapacitet som orsakar att dammtån eller 

anslutande jordbankar eroderas 

• Läckage i undergrunden eller i anslutande jord kan orsaka erosion som kan orsaka sättningar, 

stjälpning och ökat läckage 

• Glidning i infästning mellan betong och undergrund eller eventuellt utmed sprickplan 

En betongdamm har inte samma känslighet mot överströmning som en fyllningsdamm. Enligt (Elforsk, 

2014), kan en betongdamm ofta stå emot överströmning under många timmar. 

2.3 DAMMSÄKERHET ENLIGT SVENSK MODELL 
Svenska kraftnät har skyldighet till tillsynsvägledning för dammsäkerhet enligt för svenska 

dammkonstruktioner. Frågor kring dammsäkerhet regleras av miljöbalken och lagen om skydd för 

olyckor. Tidigare fanns Vattenlagen för att styra men idag omfattas även denna i miljöbalken 

(Riksrevisionen, 2007).  

Vidare är det respektive Länsstyrelses ansvar att tillsyn utförs för regionens dammar. Det är däremot 

dammägares skyldighet att hålla dammen säker mot olyckor genom egenkontroll. Denne har strikt 

ansvar att anläggningen sköts på ett sådant sätt att allmänna eller enskilda intressen inte äventyras. 

Figur 12 ger en överskådlig bild av svensk dammsäkerhetsmodell och myndigheters roller. 
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Figur 12. Organisation inom dammsäkerhet (Svenska Kraftnät, 2016) 

Organ som samverkar för dammsäkerhet enligt den svenska dammsäkerhetsmodellen: 

• Dammägare 

• Länsstyrelserna 

• Kommunerna 

• Svenska Kraftnät 

• Energiföretagen Sverige (tidigare Svensk Energi) och SveMin1 

2.3.1 Svenska kraftnät 

Svenska kraftnät är en myndighet som ansvarar för att elöverföringssystemet är säkert, miljöanpassat 

och kostnadseffektivt, vilket innefattar att främja dammsäkerheten i Sverige (Svenska Kraftnät, 2016).  

Under 1990-talet uppstod det höga flöden och översvämningar vid ett antal tillfällen. Detta resulterade 

i att man tillsatte Älvsäkerhetsutredningen för att granska dammsäkerheten i landet. Till följd av detta 

framkom det förslag som syftade till att förbättra samhällets styrning och kontroll av dammsäkerhet 

och skydd mot översvämning. Genom en proposition som gjordes om samhällets säkerhet och 

beredskap föreslogs en nationell funktion för dammsäkerhet, vilket i slutändan mynnade i att Svenska 

Kraftnät fick utökade uppgifter inom dammsäkerhet (Riksrevisionen, 2007). 

 

                                                           
1 SveMin är gruvindustrins motsvarighet till Svensk Energi 
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Till Svenska Kraftnäts uppdrag för dammsäkerhet hör: 

• Tillsynsvägledning 

• Klimatförändring och flödesdimensionering av dammar 

• Beredskap vid dammhaveri och höga flöden 

• Kunskapsutveckling och kompetensförsörjning 

• Information och samverkan 

• Remisser och yttranden 

Enligt Riksrevisionen (2007) har Svenska Kraftnäts till uppgift att ge tillsynsvägledning i enlighet med 

miljöbalken och lagen om skydd mot olyckor till Länsstyrelserna då det gäller dammsäkerhetsfrågor. 

Detta innebär främst att Svenska Kraftnät förser Länsstyrelserna med skriftligt stöd i form av 

handböcker och rutiner för dammägares rapportering till Länsstyrelserna och bidra med viss expertis 

inom dammsäkerhet. 

I samråd med SMHI och kraft- och gruvindustrin följer Svenska Kraftnät den påverkan som 

klimatförändringar kan ha på dammsäkerhet för att främja utvecklingsarbetet, forskning och 

kunskapsförmedling i landet. Dammsäkerhetsrådet är ett informations- och samrådsorgan med 

medlemmar från dammsäkerhetsbranschens aktörer. Dammsäkerhetsrådet skall biträda myndigheten 

i dammsäkerhetsfrågor och hjälpa till att sprida information och erfarenhet berörande dammsäkerhet, 

både nationellt och internationellt (Svenska Kraftnät, 2016). 

Svenska kraftnät får inte fatta egna beslut för att styra regler kring dammsäkerheten i landet. 

Myndigheten har istället till uppgift att förse Sveriges regering med information kring utvecklingen 

inom dammsäkerhet och behov till ändring i det existerande regelverket (Riksrevisionen, 2007). 

Svenska Kraftnäts uppgift för dammsäkerhet är således: 

• Samverka med Länsstyrelserna för att effektivisera tillsynsarbetet av svenska dammar. 

• Följa inverkan av klimatförändringar på dammar och därigenom medverka i landets utveckling 

inom dammsäkerhet. 

• Minimera risken för allvarliga störningar i samhället till följd av dammhaveri eller höga flöden. 

• Informera regeringen om utvecklingen och ge förslag på på åtgärder som bör vidtas. 

• Stödja forskningen inom dammsäkerhet för fortsatt utveckling och kunskapsförmedling. 

2.3.2 Länsstyrelserna 

Länsstyrelsen är den operativa tillsynsmyndigheten som ansvarar för tillsyn av dammägares 

egenkontroll enligt miljöbalken. Utöver detta så är det Länsstyrelsen som enligt lagen om skydd mot 

olyckor beslutar om den utgör farlig verksamhet och om dammars konsekvensklass. Länsstyrelsen har 

en samordnande roll då det gäller krisberedskap i länet vid ett eventuellt dammhaveri. Länets 

kommuner utför tillsynen av beredskap för dammar i vederbörande region och ansvarar där för 

planering och utövande av olycksförebyggande verksamhet och räddningstjänst, se Figur 12 (Svenska 

Kraftnät, 2016). 

2.3.3 Dammägarens egenkontroll 

Det är ägaren av en damm som har det yttersta ansvaret att dammen hålls säker. Det gäller där för att 

dammägaren måste ta fram och följa rutiner för sin egenkontroll som syftar till att upptäcka avvikelser 

och åtgärda dessa i god tid för att undvika haveri. Vid ett eventuellt haveri har det dammägaren som 

är strikt skadeståndsskyldig för skador till följd av haveriet. 
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För att hjälpa dammägare att upprätta lämpliga rutiner för underhåll och dammsäkerhetsarbeten har 

kraftföretagen genom Svensk Energi och SveMin tagit fram RIDAS 2012 vilket är riktlinjer som kraft- 

och gruvindustrin har tagit fram för att tillmötesgå de krav som ställs från statliga myndigheter 

(Svenska Kraftnät, 2016). 

2.4 BRANSCHKRAV – RIDAS 2012 
År 1997 införde man strikt ansvar i vattenlagen vilket idag återfinns i miljöbalken, dvs. det regelverk 

som till största del styr dammverksamhet. Med strikt ansvar menar man att den som äger en damm är 

strikt ansvarig att ersätta skador som uppstår vid ett dammhaveri. I samband med regeländringarna 

så utkom första utgåvan av RIDAS 2012 för att definiera krav som dammägare ställs inför och ge 

vägledning för dammsäkerhet och åtgärdsbehov kring detta. Vidare är RIDAS 2012 branschens stöd för 

myndigheters dammsäkerhetstillsyn (Riksrevisionen, 2007). 

RIDAS 2012 är branschens egna riktlinjer för dammägare och innehåller bland annat ett system för att 

konsekvensklassa dammar enligt bedömning av konsekvenser av ett eventuellt haveri. Dammens 

säkerhetsstatus ställs i relation till säkerhetskrav som specificerats i RIDAS 2012 för att säkerställa att 

erforderliga insatser utförs för att bibehålla god dammsäkerhet. 

För att bedöma vilken säkerhetsstatus en damm har innehåller RIDAS 2012 anvisningar för att 

klassificera incidenter som kan påverka dammens säkerhet. Vidare ger RIDAS 2012 rekommendationer 

för fördjupade dammsäkerhetsutvärderingar (FDU) vilket utförs med jämna mellanrum beroende på 

dammens säkerhetsklass för att följa upp en anläggnings status. Sedan den första utgåvan har RIDAS 

2012 kontinuerligt reviderats, bl.a. för att tillmötesgå klimatbaserade förändringar (Riksrevisionen, 

2007). 

2.4.1 Konsekvensklassificering 

Risker för dammbrott förknippas oftast med höga dammar med stora magasin. Men beroende på läge 

så kan även en mindre damm vålla stor skada på samhället trots att risken är till synes liten (ESHA, 

2004).  

För att göra skillnad på risker för haveri har man i olika länder upprättat klassificeringssystem som skall 

klargöra vilka konsekvenserna skulle bli vid ett eventuellt dammbrott. På så vis underrättas 

myndigheter och dammägare om hur dammar skall prioriteras och vilka resurser som bör avsättas. 

Enligt miljöbalken ska en damm vara klassificerad i en dammsäkerhetsklass om dammen vid haveri 

medför minst en av sju konsekvenser: 

1. Förlust av människoliv  

2. Förstörelse av områden som är av riksintresse för kulturmiljövården  

3. Störning i elförsörjningen  

4. Förstörelse av infrastruktur  

5. Förstörelse av eller störning i samhällsviktig verksamhet  

6. Miljöskada 

7. Ekonomisk skada 

2.4.2 Tillståndskontroller 

För att säkerställa att funktionskraven som ställs på dammars säkerhet så krävs uppföljning av 

dammars tillstånd. Kontroller av dammar kan ske i egen regi eller via dammsäkerhetskonsulter vilket 

sedan rapporteras till tillsynsmyndigheter som följer upp arbetet. Genom fortlöpande övervakning 

minskar risken att skador eller förändrade tillstånd förblir oupptäckta. 



18 
 

2.4.2.1 Egenkontroll 

Verksamhetsutövaren av en dammanläggning skall enligt miljöbalken fortlöpande planera och utföra 

verksamhetens egenkontroll. Egenkontrollens syfte är att kontinuerligt följa upp dammens status. 

Myndigheternas tillsyn syftar i största del till att granska så att egenkontrollen utförs som tänkt. Det 

är viktigt att myndigheter inte går in och tar över tillsynen av dammen för att inte myndigheten skall 

överta det strikta ansvar som ägaren håller för dammen. 

Med begreppet egenkontroll avses: 

• Driftmässig tillsyn 

• Dammätning 

• Funktionsprovning 

• Inspektion 

Driftmässig tillsyn sker fortlöpande och utförs ofta en gång per vecka. Detta kan göras av underhålls- 

eller beredskapsansvarig personal genom checklistor som framtagits för anläggningen i fråga. Den 

driftmässiga tillsynen är en visuell besiktning av en dammanläggning och syftar till att upptäcka och 

dokumentera eventuella förändringar som indikerar skador eller andra onormala förhållanden som 

råder. Det rekommenderas också att mätställen för läckagevatten besöks vid detta tillfälle för okulär 

observation (RIDAS, 2012c). 

Dammätningar sker fortlöpande och utförs för att möjliggöra uppföljning av dammens funktion 

och/eller yttre faktorer som kan påverka dammen. Beroende på dammars konsekvensklass och lokala 

förhållanden skall särskilda mätprogram upprättas med lämplig instrumentering. I mätprogrammet 

specificeras mätanordningar som skall finns tillgängliga på anläggningen och med vilken frekvens 

prover och mätningar skall utföras. Programmet för mätning beslutas av dammtekniskt sakkunnig (DS) 

för anläggningen, vilket om möjligt bör utformas i samråd med dammens konstruktör. 

Exempel på instrument för mätning av funktion för fyllningsdammar (RIDAS, 2012a): 

• Portryckmätare 

• Vattennivårör 

• Temperaturmätare  

Instrumentering av fyllningsdammar styrs främst av grundläggningsförhållanden, ingående material 

och utformning. 

Funktionsprovning avser att testa och provköra dammars avbördningssystem för att säkerställa att 

dammens avbördningsförmåga vidmakthålls. Intervallet för test av systemet planeras beroende på 

dammens utformning, läge och konsekvensklass. Funktionsprovning bör ske minst en gång per år 

lämpligen innan varje flödessäsong och fördjupad inspektion och fördjupad 

dammsäkerhetsutvärdering. 

Inspektioner utförs okulärt och med enklare mätning. Genomförs av personer med kompetens inom 

dammsäkerhet enligt RIDAS (2012c). Inspektionen innefattar alla delar av dammen som har betydelse 

för dammsäkerhet vilket också innefattar mekaniska och elektriska system. Om tillfälle för inspektion 

sammanfaller med fördjupad inspektion (FI) eller besiktning av anläggningen så kan dessa moment 

utföras vid ett och samma tillfälle. 
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2.4.2.2 Fördjupad inspektion 

Fördjupad inspektion (FI) sker med intervall utifrån säkerhetsklassen hos dammen och omfattar alla 

anläggningsdelar som har betydelse för dammsäkerhet. Genomförs av personer med kompetenskrav 

enligt RIDAS (2012c) vilket skall kontrolleras av DS. 

Under den fördjupade inspektionen samlas all data från egenkontroller för att analys. Fördjupad 

inspektion innefattar precis som inspektioner okulär besiktning men med högre vikt på delar som kan 

vara svåråtkomliga och/eller komplexa då det inte alltid är möjligt att klargöra orsaker till förändring 

vid driftmässig tillsyn och inspektion. 

2.4.2.3 Fördjupad dammsäkerhetsutvärdering 

Fördjupade dammsäkerhetsutvärderingar (FDU) utförs med jämna mellanrum beroende på en damms 

konsekvensklass. 

En FDU går ut på att en dammägare sammanställer en grupp med expertis inom specifika områden 

som tillsammans skall avgöra om anläggningen uppfyller krav på dammsäkerhet enligt 

kravspecifikation. Gruppen skall identifiera eventuella svagheter som berör dammens konstruktiva 

utformning, driften eller handhavandet av anläggningen.  

En FDU bör innefatta utvärdering av expertis inom: 

• Hydrologi och hydraulik 

• Geoteknik och geohydrologi 

• Betongteknik 

• Mekanik 

• Elteknik 

Gruppen utför undersökning av anläggningen inom respektive område där dammägare ser till att all 

relevant dokumentation finns till förfogande. 

Arbetsprogrammet bör enligt RIDAS (2012c) innehålla: 

Översiktsanalys, där anläggningens konstruktiva verkningssätt beaktas och kontroll av luckor och 

utskovsanordningen utformning. 

Granskning av handlingar som rör projektering, byggande, dammägarens tillståndskontroll och tidigare 

FDU samt beredskapsplaner. Denna genomgång bör också innefatta intervjuer med personal vid 

anläggningen för en bättre helhetsbild av dammens förutsättningar. 

Kontroll av beräkningar för hydrologiska förutsättningar så anläggningen uppfyller funktionskrav på 

dimensionerande flöde och avbördningskapacitet etc.  

Granskning av lastförutsättningar för att kontrollera så aktuella laster och materialparametrar 

stämmer överens med de laster konstruktionen är dimensionerad för. 

Fördjupad besiktning som innefatta samtliga kontroller från FI men även ta särskild hänsyn till stabilitet 

och materialhållfasthet. För att tillgodose åldringsprocesser hos anläggningen som till exempel 

deformationer och nedbrytning av byggmaterial. 

FDU-gruppen sammanställer en skriftlig rapport av utvärderingen där samtliga delar beskrivs utförligt 

med de resultat och bedömningar som gjorts. Det är lämpligt att en bedömning av den totala 

säkerheten utförs samt åtgärdsförslag vid eventuella brister. Dammtekniskt sakkunnig och övrig 
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personal skall kunna tillgodogöra sig på informationen utifrån rapporten genom utförlig beskrivning 

och dokumentation av fotografier och mätningar (RIDAS, 2012c) 

3 LITTERATURSTUDIE 

Syftet med litteraturstudien är att klargöra vegetations effekt på jordmaterial. Genom detta kan en 

uppfattning bildas om vilka som är de övervägande riskerna som vegetation på dammkonstruktioner 

kan medföra. 

Genom att växters effekt på dammar inte studerats i större utsträckning i Sverige har även 

internationella studier studerats. Litteraturstudien utgår från vegetations effekt i naturliga slänter och 

skogsmark för att ge en uppfattning av effekter som den kan ha på dammkonstruktioner vilket sedan 

kan analyseras med avseende på dammars funktionskrav.  

Litteraturstudien baseras till stor del på en litteraturstudie från Statens geotekniska institut  (SGI, 

2002). Studien har varit till stor hjälp för att hitta information för växters effekt på jordkonstruktioner, 

som sedan använts för att analysera problem som uppstår kring dammkonstruktioner. Litteratur har 

identifierats genom sökningar i LTU: bibliotek och Researchgate 2 , och via personliga 

rekommendationer. 

3.1 VÄXTERS ETABLERING 
Det finns många olika typer av växter och utformning, men de aspekter som i huvudsak berör 

geokonstruktioner är: 

• Växtrötter som förankrar och absorberar vatten och näring 

• Stam som håller upp växter ovanför marken 

• Lövverk som fångar energi i form av solljus 

• Blommor som sprider växterna  

Både lövverk och rotsystem är nödvändiga för att en växt skall överleva. Bladen fångar solljus och 

koldioxid som växten använder för att bilda kolhydrater, rotsystemet tar upp vatten och näringsämnen 

från jorden. Detta avsnitt beskriver växters möjligheter att etableras i ett område och hur 

jordkonstruktioner kan påverkas av inverkan från växter. 
Rotsystem är av särskilt intresse vid ingenjörsbiologisk undersökning och är den del av växten som 

befinner sig i jordmaterialet och därigenom påverkar detta. Olika arter har olika rotsystem men 

uppgiften det har är detsamma, därmed är det framförallt markförhållanden som avgör hur 

utformningen ser ut av ett rotsystem ser ut (Kramer & Boyer, 1995). 

Rotsystemets främsta syften är att: 

• Förankra växten 

• Absorbera vatten och näring 

• Lagra näringsämnen till bristperioder 

Detta innebär att jorden måste ha en porositet som tillåter syre och kväve utbytet för rötter för att 

tillåta tillväxt. Enligt FEMA (2005) ligger undre gränsen för luftinnehållet i jorden 12 %. Jordar med 

mindre tillgång på luft kommer inte att vara gynnsamma för de flesta växter. Om lufthalten är för liten 

                                                           
2 Webbaserad sökmotor för delning av vetenskapliga artiklar och publikationer 
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kommer rötterna att kvävas och rotsystem växer därför sällan under grundvattenytan, med undantag 

för vattenälskande växter. 

Vid gynnsamma markförhållanden kommer all näring och vatten som en växt behöver att finnas nära 

markytan vilket gör det onödigt för rotsystem att söka sig till större djup (SGI, 2002). Gräs och 

markvegetation har ett ytligt rotsystem som sällan sträcker sig mer än 0,5 meter ned i markan. Gräs 

har upp till 80 % av sin rotdensitet i de över 5 cm av marken (Coppin, 2007). Stora växter som träd och 

buskar kräver dock betydligt mer vatten och näring för att underhålla stora lövverk, därför kommer 

dessa rotsystem breda ut sig mer för att uppfylla växtens behov. Det är främst dessa rotsystem som 

utgör risker på dammkonstruktioner (FEMA, 2005). 

Hos de flesta vedartade växtarter finns ett rotanlag som kalls lillrot. Då ett frö skall etablera sig växer 

rotanlaget och bildar en primärrot som växer rakt nedåt i marken (SGI, 2002). Primärroten fungerar 

som en förlängning av stammen i tidigt stadie och ser till att den unga växten får vatten och näring och 

att den står stabilt i marken. 

Efter det att växten har etablerat sig genom primärroten kommer rotsystemet att börja utvecklas. Nya 

rötter börjar slå ut från primärroten. Nära markytan växer laterala rötter främst för att samla näring 

nära markytan. Enligt Coppin (2007) har alla växter ytliga rötter som samlar näring från de ytliga 

näringsrika lagren. Dessa har ingen förankrande funktion och genomgår en ständigt föryngrande 

process. Grövre rötter är perenna och har det främsta syftet att förankra växten och lagra 

näringsämnen (SGI, 2002).  

Vertikala rötter växer ned i jorden för att nyttja vatten som lagras i marken. Primärroten kommer i 

många fall sluta växa och ersättas av en rotklump rakt under stammen (SGI, 2002). 

Coppin (2007) och SIG (2002) ger förslag på hur utformningen av träds rotsystem påverkas av mark- 

och vattenförhållanden. Ett rotsystem är beroende av tillgången på luft vilken gör att rotsystem kan 

dränkas om grundvattenytan höjs under en längre tid (FEMA, 2005). I grovkorniga jordarter finns inte 

samma lagringskapacitet av vatten vilket gör att träd kommer söka sig djupare ned i marken för att 

säkra vattentillgången. 

3.2 JORDMÅN SOM BAS FÖR VÄXTPRODUKTION 
Jordmån avser det lager av en ytlig jordmassa som påverkas av faktorer som vind, vatten, organismer 
och klimat som får ursprungsmaterialet att ändra egenskaper. Detta genom olika markprocesser så 
som biologisk aktivitet, vittring och erosion etc. Jordmån beskriver således förändring hos ett material 
genom naturliga processer. Jordmånen kan också anses vara den del av jorden som utnyttjas av växters 
rötter och utgör därmed basen för växtproduktion (SLU, 2007). 

För att gro och växa behöver växter ljus, värme, vatten och näringsämnen. Därmed är jordens 

egenskaper mycket viktigt för växter genom att vatten och mineraler som krävs för att växter skall 

klara sig finns lagrat i jordmaterialen (FEMA, 2005).  

Relationen mellan växter och jord är ett komplicerat system som till största del beror på rötternas 

tillväxtpotential i jorden. Tillväxten påverkas av faktorer som jordstruktur, luft- och fuktinnehåll, 

temperatur, pH, salthalt, innehåll av skadliga ämnen, konkurrens med andra växter, och förekomst av 

markdjur, mikroorganismer och bakterier. (Kramer & Boyer, 1995).  

Två av dessa viktiga faktorer – klimat och jordstruktur - beskrivs vidare nedan. Övriga faktorer lämnas 

därhän eftersom de är av underordnad betydelse för tillämpningen på dammar.  
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3.2.1 Klimatfaktorer 

Genom skillnader i klimat på olika platser så kommer jordmaterial att påverkas olika på olika platser. 

Klimatet påverkar jordmån och växters utveckling med ett antal faktorer där de mest kritiska är 

temperatur och nederbörd. Metrologiska data kan vara till god hjälp för att bestämma 

temperaturskillnader och nederbörd i olika områden. Utifrån dessa data så kan en klassificering göras 

för att klargöra hur gynnsam en region är med avseende på tillväxt för vegetation, vilket kan benämnas 

som bioklimat. 

Enligt Coppin (2007) är de viktigaste faktorerna för att bedöma ett bioklimat: 

• Vindexponering 

• Vegetationsperiod 

• Temperatursumma 

• Humiditet 

Växter som utsätts för kraftig vind kommer att påverkas genom att de inte kan växa lika snabbt och då 

det gäller träd finns även risken att de blåser omkull vid kraftiga vindar (Coppin, 2007). 

Eftersom klimatet i Sverige är för tufft för att växter skall ha tillväxt året om så går de i dvala under de 

kallaste perioderna. Med vegetationsperiod avser man den tid som växters rötter är aktiva under ett 

års tid.  

Gränsvärdet för vegetationsperioden är att dygnsmedeltemperaturen skall överstiga en viss gräns. I 

Sverige brukar gränsvärdet sättas mellan +3 oC och +5 oC, men normalt använder man +5 som gräns 

(SMHI, 2015). Detta motsvarar ungefär den tid på våren då marken är tillräckligt upptinad för att 

rötterna skall kunna starta sin aktivitet. Likaså stannar aktiviteten av på hösten då 

dygnsmedeltemperatur går under gränsvärdet (SLU, 2007). 

Till största del beror vegetationsperiodens längd således på årsmedeltemperaturen. Större sjöar och 

hav inverkar på klimatet genom att de kyls och värms upp långsammare och inverkar därigenom på 

vegetationsperioden i närområdet då det får en kylande effekt på våren och en värmande på hösten 

(SLU, 2007). På så vis förskjuts vegetationsperioden något i anknytning till vatten. 

Turbulenta luftströmmar som drar in från haven har också stor inverkan på vegetationsperiodens 

längd. Effekten är störst för de södra delarna av landet eftersom dessa inte ligger i lä från Skanderna. 

Detta kan man tydligt se på vegetationsperiodens längd då man jämför de sydligaste delarna av landet 

med de nordligaste, där vegetationsperioden i Skåne är dubbelt så lång som motsvarande period i norr, 

enlig Figur 13.  
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Figur 13. Vegetationsperiodens längd (dygn) och procent av årsnederbörd under vegetationsperiod (SLU, 2007) 

Man har under de senaste åren sett en ökning i vegetationsperiodens längd, främst i norra Sverige där 

man på de senaste 40 åren har sett en ökning med ca 2 veckor. Den ökade längden på 

vegetationsperioden beror främst på att vi ser ett allt varmare klimat och som kan förväntas öka 

ytterligare (SMHI, 2015). 

Vegetationsperioden beskriver enbart hur många dygn som medeltemperaturen överskrider +5⁰C och 

tar därför ingen hänsyn till hur varm en sommar är. Denna värme inverkar på bioklimatet, och därmed 

hur pass gynnsam en region är med avseende på tillväxt av plantor. 

Med temperatursumma avser man den sammanlagda temperaturen under vegetationsperioden. 

vilket mäts i dygnsgrader (dygn⁰C> +5 ⁰C). Parametern motsvaras alltså av den sammanlagda 

temperaturen över 5⁰C under hela vegetationsperioden, och är således ett mått på hur intensiv 

vegetationsperioden är för ett område (SLU, 2007). Figur 14 visar hur temperatursumman varierar i 

Sverige. 
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Figur 14 Temperatursumma i Sverige (dygnsgrader) (SLU, 2007) 

Vegetation är mycket beroende av vatten, och bättre tillgång på vatten i marken ger ett mer gynnsamt 

klimat. 

Humiditet avser hur mycket vatten som finns att tillgå i marken under vegetationsperioden. Humida 

områden är områden där nederbörden tillför mer vatten än vad som avdunstar och avlägsnas genom 

transpiration från växter. Icke humida regioner löper alltså större risk att drabbas av torka där växter 

inte har möjlighet att ta upp lika mycket vatten. En torka i humida områden är dock inte en omöjlighet 

och kan ofta drabba hårdare då naturen inte anpassat sig på samma sätt (SLU, 2007). 
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Figur 15 humiditet i Sverige 

Med anledning av att växter inte är aktiva under vinterhalvåret så beräknas humiditeten normalt under 

vegetationsperioden. Humiditeten beror i huvudsak på nederbördens varaktighet och hur varmt det 

är under vegetationsperioden. Områden med stor andel nederbörd under vegetationsperioden och 

med relativt låga temperaturer kommer därmed vara de mest humida (SLU, 2007). 

Som Figur 15 antyder ligger de mest humida områdena i Sverige utmed västkusten och vidare norrut. 

Orsaken är hög andel regn under vegetationsperioden och/eller relativt låga temperaturer i 

förhållande till nederbörd under vegetationsperioden (SLU, 2007). 

3.2.2 Jordstruktur 

Potentiell rotutvecklig påverkas direkt av jordens fysiska utformning genom att begränsa rötters 

förmåga att penetrera materialet och indirekt av luft-, vatten och näringsinnehåll (Kramer & Boyer, 

1995).  

Ett jordmaterials geotekniska egenskaper beror i hög grad av relationen mellan volymen fasta partiklar, 

porvatten och porgas. Dessa uttrycks i storheterna portal, porositet, vattenkvot, vattenmättnadsgrad, 

densitet och tunghet. 

Torrdensitet och hållfasthet har stor inverkan på rötters förmåga att penetrera genom ett jordmaterial. 

Hög torrdensitet innebär att rötter kommer ha svårare att penetrera genom jordmaterialet. Enligt 

(Coppin, 2007) har rötter stor svårighet att penetrera jordmaterial med en hållfasthet över 2,0 till 2,5 
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MN/m2. För grova material (diameter >2 mm) kan gränsen dock anses vara något högre då rötterna 

kan leta sig genom porerna utan att skapa stora rörelser i materialet.  

Ett av de mest effektiva sätt att minska vegetation i ett område är att packa ett ytlager så att tillgången 

på luft blir begränsad och rötter får svårt att penetrera ytan, vidare kommer jordens luftinnehåll att 

minska vilket ytterligare försvårar för rötter att etablera sig. Ett sådant ytlager kan kompletteras med 

en yta som förhindrar att jorden luckras upp med tiden genom uttorkning, erosion och vind etc. Detta 

erosionsskydd skulle kunna bestå av ett lager markvegetation av gräs enligt (FEMA, 2005). 

Laasonen (2010) utförde fältstudierstudier av rotsystem från träd som var belägna i anknytning till 

fyllningsdammar i norra och södra Finland. Träden var kapade i förväg och stubben grävdes upp med 

hjälp av en grävmaskin så att rotsystemet kunde undersökas, se Figur 16.  

 

Figur 16. Uppgrävning med hjälp av grävmaskin för bestämning av rotsystems utbredande (Laasonen, 2010) 

Fältförsöken utfördes vid en homogen fyllningsdamm i Peltokoski strax väster om Helsingfors och vid 

en zonerad fyllningsdamm i Nuoja i norra Finland. Båda dammarna tillhör vattenkraftanläggningar och 

byggdes under tidigt 50-tal. 

I Peltokoski drog man upp träd av sälg, vide och al. Träden var klumpade med 2 till 4 stammar till 

rotsystemet, se Figur 17. Studien utfördes av Laasonen (2010) på uppdrag av Fortum generation AB 

under maj 2010. 
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Figur 17. Vegetationsområde för undersökning av rötter i anslutning till en fyllningsdamm i Finland (Laasonen, 2010) 

Fältundersökningen i Peltokoski omfattade träd med en stamdiameter på 100 till 300 mm och 

Laasonen (2010) fastställde att: 

• Rotsystemen sträckte sig parallellt med ytskiktet och var inte djupt rotade. 

• De grövsta rötterna var 80 mm i diameter. Hur långt individuella rötter sträckte sig uppmättes 

inte, men det visade sig att rötterna kunde ha en diameter på upp till 45 mm vid ett avstånd 

på 1,5 meter från stubbens centrum. 

• Rotsystem från förruttnade alstubbar var i stort sätt helt förmultnade. 

I Nuojua studerades rotsystemen från tio tallstubbar med medel stamdiameter på 260 mm, och en 

björkstubbe som alla kapats under 90-talet. Studien utfördes av Laasonen (2010) på uppdrag av Fortum 

generation AB under juni 2010. I fältstudien fastställdes att: 

• Endast ett fåtal av de undersökta tallarna hade vertikala primärrötter. 

• Rotsystemet var begränsat till ytliga jordlager och spreds främst parallellt med markytan. 

• Rotdiametern varierade mellan 80 och 200 mm. 

• Trots att träden kapats 20 år innan rötterna studerades så var de bra bevarade med få spår av 

röta. 

Enligt Laasonen (2010) tillåter man generellt inte att träd etablerar is på dammar i Finland men om 

träd skulle finns på en damm så bör stubbar och rotsystem från lövträd grävas bort och ersättas med 

nytt material. Detta eftersom man i undersökningen sett att rötter från lövträd till största del 

förmultnat. Laasonen (2010) drar slutsatsen att rotsystemen från tall och gran har god beständighet, 

och att sådana stubbar högt upp i slänter därför kan lämnas kvar. 

Lerjordar är ofta kompakta med lågt luftinnehåll men håller ofta stora mängder vatten och näring. 

Sandigare jordar är normalt porösare, mer dränerade och innehåller mer luft som kan syresätta 

rötterna, men de kan inte hålla lika stor mängd vatten och näring. Luftbrist är därför sällan ett problem 

i grovkornigt material utan påverkar främst finkorniga material med högre vattenhalt (Kramer & Boyer, 

1995). 
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Jordar med större lerinnehåll har således bättre tillgång på vatten och näring, men begränsad tillgång 

på luft. På så vis kan man säga att lerinnehållet påverkar växters möjligheter att etablera sig i en 

jordmassa. 

Det finns många sätt att uttrycka markvattenhalten. I hydrologiska bedömningar anses förhållandet 

mellan markunderskottet och fältkapacitet vara av störst intresse. Detta beskriver hur stor risken för 

översvämning och nybildning av grundvattnet är.  

Då man studerar växter är det dock intressant att veta hur mycket vatten som finns att tillgå för 

växterna. Vid vissningsgränsen kommer växter att börja dö och det är därför lämpligt att jämföra 

markunderskottet med vissningsgränsen för att fastställa förutsättningarna i ett område. Detta 

beskrivs ofta i tryck (Pa) vilket beskriver sugkraften i materialet kontra det från rötterna (SMHI, 1993).  

Markens fältkapacitet är den mängd vatten som marken kan binda utan att det förs vidare till 

grundytan. Det vill säga då vatteninnehållet i jorden är relativt stabilt och man kan bortse från förlusten 

av vatteninnehåll till följd av dränering (SMHI, 1993).  Detta kan ses som den totala mängden vatten 

som ett jordmaterial kan lagra. Fältkapaciteten definieras som markfukten i ett jordlager har 48 timmar 

efter det vattenmättats och dränering antas ha upphört. Studier från Storbritannien visar att 

sugkraften från olika jordarter varierar mellan 0,3–33 kPa vid fältkapacitet (Jones el al,. 2000). Vid 

mycket torra förhållanden kommer bara en liten del vatten att finnas tillgänglig i jordmaterialet då 

vätskan är hårt bunden till jordpartiklarna. Ju närmare fältkapaciteten man kommer desto mer vatten 

kommer finnas tillgängligt genom att vattnet inte är lika hårt bundet och sugkraften är därmed lägre 

från jordmaterialet. 

Grovkorniga jordarter har lägre gräns för fältkapacitet och kommer därmed att nå detta stadie 

snabbare jämfört med finkornigt material. Vidare kommer en djup grundvattenyta eller lager med låg 

permeabilitet att fördröja processen med att nå fältkapaciteten i alla typer av jordmaterial (Kramer & 

Boyer, 1995). Grovkornigt material är därför lättare att ta ut vatten från för växten, dock med lägre 

kapacitetsgräns. 

Det är till största del jordstrukturen som styr dess vattenkapacitet. Rötter tar enbart upp vatten så 

länge deras vattenpotential är mindre än jordmassans potential. Olika plantors egenskaper varierar 

kraftigt med avseende på potential vilket ofta avgörs genom av dess sugförmåga. Växter kan ta upp 

vatten från marken tills dess vissningsgränsen är nådd. Detta är gränsen då transpirationen upphör 

eftersom vattnet i marken är för hårt bundet mot jordpartiklarna vilket ger en hög mothållande 

sugkraft från jorden (SMHI, 1993).  

Enligt Kramer & Boyer (1995) tyder observationer på att de flesta växter har en maximal sugkraft som 

ligger mellan 1500 – 2000 kPa där de allra flesta växter vissnar då sugkraften i jorden överskrider 1500 

kPa. Detta benämns som den permanenta vittringsgränsen. 

Totala mängden vatten som är tillgängligt för växter är skillnaden i fältkapacitet och den permanenta 

vissningsgränsen, det vill säga hur mycket vatten en jord kan lagra och som växter kan tillgå (SMHI, 

1993).  

Rotutveckling i en grovkornig jord kan dock öka materialets vattenkapacitet och i en finkornig jord ökar 

det syresättningen och dränering. Detta genom att organiskt material tillförs som kan hjälpa till att 

hålla kvar vatten i den grovkorniga jordmassan. I finkornig jordmassa skapas rotgångar som gör 

finkorniga material mer porösa då rötter växer i dem (Kramer & Boyer, 1995). 
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3.3 VEGETATIONS EFFEKT PÅ NATURLIGA SLÄNTER 
Selby (1993) ger in kort sammanställning av vegetations inverkan på jord i naturliga slänter med 

avseende på stabilitet och erosion av skyfall och rinnande vatten. Författaren beskriver detta som 

vegetationsfaktorn vid släntstabilitet, vilket kan ge en indikation på vilken effekt växter kan ha på en 

dammkonstruktion. Vegetationsfaktorn innebär: 

1. Växter ger dämpad inverkan från skyfall. 

2. Minskad flödeshastighet vid avrinning vid markytan. 

3. Rotsystem ger jordarmering, ökad porositet och påverkar jordmaterialets kornfördelning. 

4. Växter ger torkning av jord genom transpiration. 

5. Biologisk aktivitet kring växter orsakar ökad porositet. 

6. Ger isolering mot höga och låga temperaturer, vilket kan minska uppsprickning och tjäldjup. 

7. Packning av underliggande jordlager. 

De fyta första av dessa aspekter beskrivs vidare under avsnitt 3.1.1 – 3.3.4. Därutöver beskrivs inverkan 

av infiltration (3.3.5) och trädfall (3.3.6).  

3.3.1 Dämpad inverkan från skyfall 

Enligt Selby (1993) så har vegetation två effekter som påverkar yttre erosion på naturliga slänter från 

skyfall. Genom att en stor andel av vatten från skyfall stannar på växters lövverk och avdunstar, så 

kommer växter orsaka att mycket vatten som annars skulle rinna över slänter och genom 

jordmaterialet istället avdunstar till atmosfären. Vidare hindrar växter regndroppar från att slå mot 

marken och på så vis minskas erosion av jordmaterial. Träd med en höjd över tio meter kan dock ge en 

ökad negativ effekt med avseende på erosion av skyfall. Detta genom att vatten som samlas i lövverket 

kommer bilda stora vattendroppar som faller mot marken från en tillräcklig höjd för att nå sin 

maxhastighet vid fritt fall, vilket även gäller vid regn med låg intensitet (Selby, 1993). Dessa droppar 

kommer även vara koncentrerade på en liten yta vilket kan ge ökad lokal erosion kring träd, enligt 

Selby (1993) och Coppin (2007). 

3.3.2 Minskad flödeshastighet vid avrinning 

Selby (1993) och SIG (2002) beskriver att ett tätt vegetativt ytlager kommer att minska erosionen från 

avrinning. Detta genom att vattnets hastighet bromsas genom friktion med växterna. Eller med andra 

ord genom att vegetationen ökar markytans råhet och därmed minskar avrinningshastigheten längs 

ytan.  

Vegetation kommer även till viss del förhindra att jordpartiklar dras med en vattenström genom att 

dess rötter binder samman partiklar och håller kvar i dem i slänten. Vidare kommer vegetation kunna 

fånga upp material som eroderat högre upp i en slänt, vilket kan förhindra uppsprickning av markytan 

(Selby, 1993).  

3.3.3 Rotsystem ger jordarmering 

Det finns många aspekter hos växter som kan påverka en jordmassas stabilitet genom hydrauliska och 

mekaniska effekter både positivt och negativt (Askarinejad, 2013). Vegetation kan öka hållfastheten 

genom att rottrådar binder samman jordpartiklar och gör dem därmed mer erosionsbeständiga 

samtidigt som det hjälper till att ta upp skjuvspänningar som uppstår i en glidyta. Skjuvspänningar 

kommer att tas upp av rötter genom att dragkrafter skapas som i sin tur fördelar spänningarna via 

friktion mellan rötter och jordpartiklar längst rötternas ytor (Askarinejad, 2013). Skjuvhållfasthet är 

således beroende på kombinationen mellan jordens hållfasthet, rötternas hållfasthet och kontakten 

mellan rötter och jordparticklar. Därmed kan jordmassans säkerhet mot glidytor och skred öka genom 

inverkan av vegetation  (SGI, 2002).  
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Då majoriteten av rötter är belägna nära markytan så kommer detta ha en begränsad effekt på djupa 

glidytor. Även om träd har möjlighet att nå till större djup så kommer enbart en liten andel av rötterna 

göra det, vilket innebär att även träd kan antas ha minimal verkan mot glidytor som är belägna på 

större djup än 2 meter (SGI, 2002). 

Även om stora träd kan antas ha viss verkan på djupa glidytor i vissa situationer så måste detta ställas 

i relation till den pådrivande kraft ett träd har med avseende på säkerhetsfaktorn mot glidytor. Stora 

träd kommer påverka en slänts stabilitet med sin egentyngd beroende på var trädet är beläget. Ett 

träd i släntfoten kommer att kunna öka mothållande krafter genom att förankras i berggrunden och 

därigenom skapa en pelare av rötter som stödjer jordmassor i slänten (SGI, 2002).  

Träd tillför en överlast då de är belägna uppe i en slänt. Då träd är belägna i slänter med lutning som 

är brantare än 34ᵒ kan träd antas påverka stabiliteten negativt om inte den pådrivande kraften från 

egentyngd bevisligen kompenseras av bidragande effekt på hållfastheten, minskat vatteninnehåll eller 

minskad risk på ytlig erosion (Selby, 1993). 

För ytliga glidytor krävs inte lika djupgående rötter vilket gör det möjligt för mindre växter att bidra 

med ökad stabilitet samtidigt som negativa effekter av djupa rötter undviks. Enligt Askarinejad (2013) 

måste inte rötter korsa en glidyta för att bidra med ökad hållfasthet, det räcker med att rötterna 

minskar rörelser i omgivande material för att ha positiv effekt på skjuvhållfastheten.  Enligt (Loades el 

al,. 2010) ökar skjuvhållfasthet med ökad rotdensitet i jorden. Vidare är tunnare rötter starkare 

jämfört med tjockare rötter med avseende på tvärsnittsarea hos roten. Den totala rotmassan består 

till största del av tunna rötter och det är främst dessa som tillför skjuvhållfasthet. 

Beskrivning av skjuvstyrkan i jord av rötter har gjorts av SIG (2002) enligt beräkning från Coppin (2007) 

och av Barkner (1986). I beräkningsmodellen kommer man fram till att ökningen i skjuvhållfasthet kan 

beskrivas enligt: 

∆𝜏𝑟 = 1,15𝑇𝑟 (
𝐴𝑟

𝐴
) 

𝐷ä𝑟 

∆𝜏𝑟 = Ö𝑘𝑎𝑑 𝑠𝑘𝑗𝑢𝑣ℎå𝑙𝑙𝑓𝑎𝑠𝑡ℎ𝑒𝑡 𝑖 𝑗𝑜𝑟𝑑𝑙𝑎𝑔𝑒𝑟 

𝑇𝑟 = 𝑅ö𝑡𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎𝑠 𝑑𝑟𝑎𝑔ℎå𝑙𝑙𝑓𝑎𝑠𝑡ℎ𝑒𝑡 

𝐴𝑟

𝐴
=

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑟𝑒𝑎 𝑟ö𝑡𝑡𝑒𝑟

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑠𝑒𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠𝑎𝑟𝑒𝑎
= 𝑅𝐴𝑅(𝑅𝑜𝑜𝑡 𝑎𝑟𝑒𝑎 𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜) 

𝑇𝑟  varierar normal mellan 10–40 MN/m2 (SGI, 2002). Tabell 1 anger data på uppmätta 

draghållfastheter för ett antal träd, buskar och ris rötter. Vilket ger en uppfattning av draghållfastheten 

hos olika växtarter. 

Tabell 1. Genomsnittlig draghållfasthet för ett antal träd, buskar och ris (SGI, 2002) 

Träd och buskar Draghållfasthet, 𝑻𝒓 (MN/m2) 

Gråal 32 

Vårtbjörk 37 

Douglasgran 19–61 

Contortatall 18 

Blåbär, tranbär och lingon 16 
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Skjuvförsök enligt Askarinejad (2013) tyder på att rötter kan förstärka ytliga jordlager med upp till 65% 

högre skjuvhållfasthet. 

3.3.4 Torkning av jord genom transpiration 

Rotsystem minskar portrycket i en jordmassa genom det porundertryck som skapas vid växtens 

vattenupptagning. Stora lövträd kan under perioder ta upp så mycket som 400 liter vatten per dygn 

(Coppin, 2007). Beroende på rotsystems aktivitet varierar dock upptagningsförmågan kraftigt. Under 

vinter och höst vilar växterna och behöver därför inte lika mycket vatten (SGI, 2002). Det är därför 

osäkert om det går att tillgodose den positiva effekten av växters vattenupptagningsförmåga. Kraftig 

transpiration från kraftiga växter så som träd kan påverka omgivningen genom att ta upp stora 

mängder vatten och näring, vilket försvåra för mindre växter att etablera sig (Coppin, 2007). 

Enligt Selby (1993) kan växter ta upp stora mängder vatten vilket kan göra att grundvattenytan sänks 

vilket skulle ge en positiv effekt med avseende på släntstabilitet. Positiva och negativa portryck har 

stor betydelse för den odränerade hållfastheten (SGI, 2002). Hur mycket vatten som växterna plockar 

upp är dock väldigt årstidsberoende då de inte är aktiva året om. 

3.3.5 Infiltration 

En jordmassas infiltration av ytvatten påverkas av många faktorer inte minst nederbördens 

intensitet, jordstruktur och släntlutning (SGI, 2002). Även vegetation har inverkan, enligt Coppin 

(2007) ökar vegetation infiltrationen i en jordmassa genom att ytliga jordlager luckras upp och blir 

mer benäget att ta in vatten. Vidare kan rötter skapa vattenförande kanaler som leder vatten nere i 

en jordmassa vilket kan orsaka ökade portryck och skapa stabilitetsproblem (Ghestem el al,. 2011). 

Hur en vattenförande kanal skapas av rötter är en komplicerad process som studerats ingående av 

(Ghestem el al,. 2011). Rötter växer genom att dess topp sväller och trycker då undan material. En rot 

som växer skapar sedan en sfär runt sig som innehåller mikrorötter och mikroorganismer som ständigt 

bryts ned och förnyas. Kemisk och biologisk aktivitet i sfären runt roten tillsammans med rotens egna 

fysiska påverkan på kringliggande jord gör att en relativt stabil kanal eller zon bildas mot jordmaterialet 

runtom. I lågpermeabel jord kommer detta leda till ökad infiltration genom att rotkanalen är porös, i 

vissa fall upp till 40 % porer i radie på ca 4 mm runt roten (Ghestem el al,. 2011). I en grovkornig jord 

kan det få omvänd effekt genom att porerna mellan jordpartiklarna ockuperas av organiskt material 

som gör materialet tätare (Ghestem el al,. 2011). Biologisk aktivitet, rottrådar och organiskt material 

kan således påverka en jordmassas permeabilitet och därmed mängden infiltrerat vatten. 

Även då roten förmultnar kan rotkanalen till viss del finnas kvar genom organiskt material. Nya rötter 

tenderar då till att etablera sig i gamla rotkanaler från rötter som förmultnat, troligtvis då tillgången 

på vatten och näring är större. Men det kan också bero på att det organiska materialet har lägre 

hållfasthet och är därmed lättare för roten att trycka undan (Ghestem el al,. 2011). Det kan således 

finnas tre typer av vattenförande rotkanaler, en som ockuperas av en rot, en kanal vars rötter håller 

på att förmultna och en kanal där nya rötter har etablerat sig. 

3.3.6 Trädfall 

Träd som växer på och i nära anknytning till en jordslänt riskerar falla då det utsätts för starka vindar. 

Laasonen (2010) redogör för en fältstudie som gjorts i sydöstra Finland efter en ovanligt stormig period 

då vindhastigheter på upp till 29 m/s uppmätts. I studien observerades hur träd påverkades av kraftiga 

vindar som fick dem att falla eller knäckas. Observationer utfördes på björk, tall och gran. Studien 

visade att: 

• Tallar som föll knäcktes på två sätt. Vid knäckning i primärroten drogs övrigt rotsystem med 

och föll helt och hållet, eller stod lutande. Vid knäckning i kronan förblev stammen stående. 
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• Granar som föll drog med sig hela rotsystemet, eller knäcktes i toppen. 

• Björk föll helt och håller och drog med sig hela rotsystemet, eller stod lutande. 

Figur 18 visar rotvälta efter en björk som fallit helt och hållet till följd av stormväder. I fallet drogs hela 

rotsystemet med vilket lämnat ett hålrum i marken. 

 

Figur 18. Rotvälta efter björk (Laasonen, 2010) 

Figur 19 visar en gran som fallit helt och hållet med rotsystem. I bilden se man tydligt hur stora 

mängder material dragits med i fallet och lämnat ett sår i markytan. 

 

Figur 19. Rotvälta i sandmaterial (Laasonen, 2010) 
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Figur 20 visar hur stammen kan förbli stående för en tall som knäckts i stammen till följd av kraftiga 

vindar. 

 

Figur 20. Tall som knäckts i kronan utan att falla (Laasonen, 2010) 

Enligt (SGI, 2002) kan vatten infiltreras i skadan som uppstått vid trädfall och orsaka erosion viket även 

kan orsaka stabilitetensproblem om trädet är beläget i en slänt. Laasonen (2010) konstaterar att träd 

som var belägna i sumpmark eller där växtdjup begränsats av berggrund fallit lättare än andra träd då 

träden inte haft möjlighet att rotats nog djupt för att stabilisera mot kraftiga stormväder. 

Gamla, skadade och tätt växande träd tenderar till att falla lättare. Tätt växande träd resulterar i kraftig 

tillväxt i höjd på grund av ökad konkurrens om solljus, dock hämnas rotsystemet då tillgången på 

utrymme, vatten och näring begränsas (Haselsteiner, 2016). Detta gör att träden blir höga med relativt 

små rotsystem vilket ger dem dålig förankring i omgivande mark. Coppin (2007) hävdar dock att tätt 

växande trä har bättre motståndskraft mot vind jämfört med enskilda eller glest växande träd. Detta 

eftersom trädens rotsystem låser fast varandra och gör det svårare för träden att välta. 

I lösa jordmaterial är det vanligare med vertikala primärrötter från tall. Men eftersom jordmaterialet i 

fyllningsdammar kan det innebära att utvecklingen av vertikala rötter hindras och rotsystemet sprids 

istället längs markytan (U.S Department of Agriculture, 1981). 

Utan att falla så kan träd även träd öka pådrivande krafter i glidytor genom att föra över moment från 

vind- och snölaster ned i marken via rotsystemet och därigenom minskar stabiliteten. Detta kan ske 

oavsett om vinden blåser uppströms eller nedströms (SIG, 2002). 

Enligt SIG (2002) är det främst vindhastigheter som överskrider 11 m/s som utgör stor betydelse. Dock 

anser Haselsteiner (2016) att risken alltid måste övervägas då träd är belägna på fyllningsdammar och 

att trädstorlek bör begränsas även om man tillåter dem att växa på dammen. 
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4 ENKÄTUNDERSÖKNING 
 

För att fånga upp erfarenhetrar av dammsäkerhetsrelaterade problemmed vegetation så har en 

enkätundersökning utförts inom examensarbetet. Denna riktades till dammägare och konsulter som 

arbetar med dammsäkerhetsfrågor. 

Totalt deltog 33 representanter från dammägare, främst dammtekniskt sakkunniga. Vidare deltog 16 

dammsäkerhetskonsulter i undersökningen. Deltagarna representerade energiproducenter, 

vattenregleringsföretag, gruvbolag och konsultbolag från olika delar av Sverige. Totalt deltog 20 

företag i undersökningen, varav 8 var konsultbolag. 

Enkäten utfördes med hjälp av Evasys, ett webbaserat verktyg för enkätundersökning och utvärdering. 

Programmet finns tillgängligt för studenter via LTU.  

4.1 UTFÖRANDE 
Enkäten ställdes separat till dammägarrepresentanter och konsulter för att enklare kunna särskilja på 

svaren dem emellan. Enkäterna återfinns i Bilaga 2 (dammägare) och Bilaga 3 (konsulter).  

Enkäten innehåller både kryssfrågor och frågor som besvaras genom text. Kryssfrågor används för att 

besvara enklare direkta frågor, fritext för frågor som kräver mer utförliga svar. 

Sammanställning av kryssfrågor utfördes genom Evasys och kompletterades med skrivna svar för att 

beskriva hur man ser på frågorna kring vegetation inom dammsäkerhetsbranschen.  

4.2 RESULTAT FRÅN ENKÄTUNDERSÖKNING 

4.2.1 Vegetation på dammar 

Hur allvarligt ser man på vegetation på dammar inom dammsäkerhetsbranschen, vilka skador kan 

uppstå och vilken typ av vegetation är vanligaste orsaken till problem? 

Enligt Figur 21 var det 62% av konsulterna som anser att vegetation på dammar utgör en betydande 

risk för dammsäkerheten med avseende på skador och hindrade tillståndskontroller. 

 

Figur 21. Svar från 16 dammsäkerhetskonsulter 
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93% av de dammägarrepresentanter som svarat på enkäten svarade att sten- och jordfyllnadsdammar 

är mest utsatta för risker med vegetation (Figur 22). Av de 33 dammägarrepresentanter som deltog så 

arbetar 5 uteslutande med gruvdammar och frågan ställdes därför inte i dessa fall. Enbart en av de 

tillfrågade anser att för deras organisation så är vegetationen ett större problem på betongdammarna. 

Detta främst då deras betongdammar är branta och höga vilket innebär svårigheter att enkelt och 

säkert kunna komma åt vegetation som växer på dem. Man antyder dock att vegetation normalt växer 

i större utsträckning på fyllningsdammar och utgör då ett större bekymmer eftersom rötter kan tränga 

in och orsaka skada i dammens filter och fyllningsmaterial. Svar från konsulter bekräftar även att 

problemen till följd av vegetation är större på fyllningsdammar jämfört med de som upplevs på 

betongdammar, där 93% av konsulterna svarar att hotet på sten- och jordfyllningsdammar är större, 

enligt Figur 23. 

 

Figur 22. Svar från 28 dammägare enligt fråga 2.3 – Bilaga 2 

 

 

Figur 23. Svar från 16 dammsäkerhetskonsulter 

Då dammägare tillfrågas om skillnader mellan problemen man upplever på betongdammar och 

fyllningsdammar svarade 9 av de 33 tillfrågade dammägarna att sly och buskar växer upp snabbt och 

orsakar hinder vid inspektioner och hindrar upptäckten av förändringar på fyllningsdammarna. Detta 

problem finns men är inte lika allvarligt på betongdammar då den typen av vegetation sällan växer 

93%
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direkt på betongdammar. Problem med vegetation på betongdammar kopplas främst till mossa som 

enligt de svarande orsakar pådriven uppsprickning vid frostsprängning. 

Enligt Figur 24 är det främst vedartade växter i form av träd, buskar och sly som diskuteras kring 

problem man upplever med vegetation på fyllningsdammar. Vidare tillägger man att träd och grövre 

vedartade växter är vanligare i anknytning till mindre dammar av lägre konsekvensklass där underhåll 

och inspektion görs mindre intensivt. 

Mossa diskuteras främst då det gäller problem med frostsprängning på betongdammar och 

betongsektioner av dammar. Enligt konsulter anses dock mossa vara ett mindre bekymmer då det är 

relativt enkelt att avlägsna från betong vilket kan förklara varför det inte diskuteras i samma 

utsträckning. 

 

Figur 24. Enkätsvar från 33 dammägarrepresentanter och 16 dammsäkerhetskonsulter 

Dammägare tillfrågades om det fanns skador som uppstått med behov av direkta åtgärder till följd av 

vegetation på dammar. Med direkt åtgärder menas problem som orsakar skador som kan leda till ett 

haveri. 

Till detta svarade 18 av 33 att de inte känner till något fall inom organisationen eller andra fall som 

krävt akuta åtgärder till följd av skador på grund av vegetation. Två av dessa hävdar att risken för 

skador är större för mindre fyllningsdammar man saknar konkreta exempel. 

Fyra svarande skriver att i vissa fall när träd har avverkats så har stubben och rotsystemet lämnats. 

Med tiden som detta förmultnar öppnas läckagevägar genom dammen vilket leder till att man måste 

gräva upp och ersätta det skadade materialet i dammen. Då träd finns på dammar eller skyddsvallar 

så finns det fall då träd har vält och tagit med sig en stor mängd material. Till följd av detta har ett 

hålrum öppnats i dammen, i värsta fall kan detta ske nära krönet så att friborden sänks och dammen 

utsätts för en lokal överströmning. 

Det är också vanligt att mossa samlar fukt som letar sig in i sprickor i betongkonstruktioner. Om det 

lämnas orört kan det leda till ökad uppsprickning och att ytterligare växter etablerar sig. Mossan ses 

dock som ett relativt litet problem då det enkelt kan avlägsnas.  

Det finns även skador som indirekt kan kopplas till vegetationen som finns på dammar. Till detta hör 

att vegetationen ofta utgör ett hinder som gör det svårt att upptäcka förändringar som sker så som 

sättningar, sprickbildningar, sjunkhål med mera.  
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Det finns även exempel då djur har orsakat skador då de har sökt sig till dammar i jakt på föda eller för 

att bygga bon. Man bedömer att dessa skador hade kunnat undvikas om vegetationen inte funnits i 

området. Vid undersökningen påtalas att stor skada vållats av vildsvin som rivit upp stora delar av 

dammars ytskikt, troligtvis i jakt på föda. Detta har enligt uppgifter skett vid fler än ett tillfälle på två 

olika anläggningar i södra Sverige och kan leda till omfattande dammsäkerhetsproblem. 

Då konsulter frågades om vilka skador de kände till som lett till direkta åtgärder för att undvika 

eventuella risker så framgår det att förekomst av välutvecklade rotsystem är det problem som medför 

störst risker. Mestadels uppstår skador på mindre dammar då rotsystemet tar sig in och skadar den 

tätande zonen eller då dräneringssystem blockeras av rötter. Träd som avverkats utan att ta bort 

rötterna har lett till att rotsystemet med tiden har ruttnat och skapat stora bekymmer med läckage. 

44% skriver dock att de inte känner till skador av vegetation som orsakat akut åtgärd. 

Man nämner också indirekta orsaker till skador till följd av överflödig vegetation som gör att okulär 

besiktning försvåras.  

Vid tillfällen har vegetationen orsakat att sjunkhål har missats vid inspektioner. Vegetation har även 

släppt bär och löv som ansamlats vilket har lett till att dammen ser ut att ha skador som egentligen 

inte existerar. Maskiner som används för att röja vegetation har orsakat skador på dammen genom att 

sättningar uppstått i dräneringssystem vilket har lett till att det varit tvunget att ersättas med ny 

dränering för att inte riskera ökade portryck. 

4.2.2 Anmärkning vid fältundersökning 

Hur vanligt det är med anmärkningar vid FI och FDU och vilken är den vanligaste anledningen till 

anmärkningar och skador på dammar? 

Fördjupade dammsäkerhetsutvärderingar och fördjupade inspektioner utförs av 

dammsäkerhetskonsulter. Till dessa ställdes frågan om bedömningar av vegetationen görs annorlunda 

för dammar beroende på konsekvensklass. Enligt Figur 25 svarade 13 av 16 att bedömningen sker 

annorlunda för dammar av högre konsekvensklass. 

 

Figur 25. Svar från 16 dammsäkerhetskonsulter 

Dammarna bedöms lika om det bara gäller hinder för sikten men om man anser att en damm med 

högra konsekvensklass har risk för skada på grund av vegetation så hanteras detta som ett allvarligare 
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problem än för en damm av lägre konsekvensklass. Dock saknas det vägledning kring detta vilket gör 

att bedömningen görs utifrån konsultens expertis.  

Dock påpekar man också att vegetation är vanligare på mindre anläggningar med lägre 

konsekvensklass då dessa inte har lika omfattande övervakning, vilket kan förklara varför dammägare 

anser att träd och grövre vegetation är vanligare kring dessa. 

Konsulter tillfrågades hur vanligt det är med anmärkningar vid fördjupad inspektion och fördjupad 

dammsäkerhetsutvärdering och vilken som är den vanligaste anledningen till anmärkning på grund av 

vegetation. Av de konsulter som svarade på enkäten svarade de allra flesta att det ofta förekommer 

anmärkning på vegetation under fördjupad inspektion och fördjupad dammsäkerhetsutvärdering. 

Samtliga av de svarande hade varit med om anmärkningar till följd av att överflödig vegetation 

skymmer sikt vi tillståndskontroll eller riskerar orsaka skador. 

Den vanligaste orsaken till anmärkning är att sly och buskage förhindrar inspektion och upptäckt av 

problem så som sättningar, sjunkhål och status på erosionsskydd. För mindre dammars så är det även 

vanligt med anmärkningar om risk för rotpenetration. Eftersom träd sällan växer på större dammar är 

det ovanligare med anmärkning med avseende på rötter som kan orsaka skador. Det är inte heller lika 

vanligt med anmärkning till följd av mossa på betongkonstruktioner men det förekommer dock i vissa 

fall då dammsäkerhetskonsulter gjort bedömningen att mängden mossa är omfattande. 

Då man diskuterar med dammägare vad konsulter brukar påtala angående vegetation vid 

tillståndskontroller så säger dammägare att besiktningsmän ofta ger anmärkningar avseende på 

vegetation som finns på dammar vid fördjupad inspektion och fördjupad dammsäkerhetsutvärdering. 

34 % svarar att det i stort sett alltid är anmärkning på vegetation på dammarna och samtliga 

dammägare har fått anmärkningar på grund av vegetation något tillfälle. 

Enligt dammägare är den övervägande anledningen till anmärkning att överflödig mängd sly och 

buskage skymmer sikten vid inspektioner. 17 av 33 svarande påpekar att anmärkning ges så fort sly 

och buskage skymmer sikten vilket försvårar inspektion av dammen. Övriga svarande skriver att 

överflödig vegetation anmärks men specificerar inte att det är av de visuella skälen. 2 av 33 påstår 

även att anmärkning har getts då vegetationen är så tät att det blir svårt att ta sig fram till mätpunkter 

så som portrycks- och vattenståndsmätare. I de fall då mossa finns på betongdelar ges anmärkning då 

frostskador eventuellt kan öka, men mossan utgör inget vidare hinder för själva inspektionen. 

4.2.3 Röjningsarbeten 

Vilka röjningsstrategier bör man använda sig av för att tillgodose problemen med vegetation på 

dammar? 

Generellt anser man att mängden vegetation bör minimeras, helst ser dammägare och konsulter att 

dammar är helt fria från vegetation samt att en zon på 5–10 meter hålls fri från vegetation nedströms 

om dammtå året om. Att hålla dammen helt fri från vegetation året om ses dock som svårt då det 

kräver röjning flera gånger per år vilket det ofta saknas ekonomiskt underlag för, och röjning bör därför 

ske inom rimliga gränser.  

Dammägare och konsulter anser att röjning av vedartade växter bör ske med 1–2 års mellanrum, och 

inför fördjupade inspektioner för att eliminera risken för försvårad inspektion. Träd och grova 

vedartade växter ses som oacceptabelt då grova rötter kan orsaka inre skador på fyllningsdammar.  

Det man ser som viktigast är att sly och buskar inte blir så tät att det försvårar tillståndskontroller 

och/eller att det växer upp till träd och utvecklar rotsystem som kan orsaka skador vilket åskådliggörs 

i Figur 26. 
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Figur 26. Svar från 33 dammägarrepresentanter 

Gräs och vissa örtväxter anses i vissa fall ha en positiv effekt genom att de hindrar vedartad vegetation 

att etablera sig och ger ett ökat skydd mot ytlig erosion. Det poängteras därför att gräs inte är ett lika 

allvarligt problem och är billigare att underhålla. Trots de positiva aspekterna så bidrar även grästäcken 

ibland till försvårad upptäckt av förändringar på dammen vilket anses problematiskt vid 

tillståndskontroller, och det finns även risk att dammens ytskikt tätas vilket kan orsaka förhöjning av 

portryck. 

4.2.4 Riktlinjer 

Vart man kan vända sig med frågor rörande effekten av vegetation på dammar och vilka 

rekommendationer finns att förhålla sig till i dagsläget? 

Dammägare och konsulter tillfrågades om de ansåg att det finns god tillgång på information kring 

växters effekt på dammar. 

Diagrammet i Figur 27 visar att det enbart är fyra av de tillfrågade dammägarrepresentanterna och 

dammsäkerhetskonsulterna som anser att det finns fullgod tillgång på information kring effekten av 

vegetationen på dammar. I dessa fall hänvisas till Haselsteiner (2016) vilket är en studie från Tyskland 

där vedartade växters effekt på dammar under 50 meters höjd beskrivs. De övriga tillfrågade svarar att 

de antingen inte vet, eller att det saknas tillräcklig information, kring effekten och hur man skall 

handskas med vegetation på dammar. 
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Figur 27. Svar 33 dammägare och 16 konsulter 

En tredjedel av de tillfrågade dammägarrepresentanterna svarade att deras organisation har egna 

riktlinjer för att hantera problem med vegetation, enligt Figur 28. Men i de flesta fall antyds att detta 

främst gäller rutiner för röjning snarare än riktlinjer för hanteringen av vegetation.  

 

 

Figur 28. Svar från 32 dammägarrepresentanter 

För hantering av vegetation är det vanligaste att man vänder sig till den egna organisationen för att 

besvara frågor kring vegetation, men det förekommer också att konsulter kontaktas för diskussion. 

Då konsulter tillfrågades vilka rekommendationer man kan använda sig av hänvisade man in första 

hand till studier som gjorts utomlands eller till tidigare erfarenheter. Man hävdar dock att det skulle 

vara värdefullt med rekommendationer som stöd för att avgöra när en högkonsekvensdamm bör 

åtgärdas. 
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4.3 SAMMANSTÄLLNING ENKÄTUNDERSÖKNING 
Dammsäkerhetsproblem kopplas sällan direkt till vegetation men den kan ses som en bidragande orsak 

till många problem. Av problemen som påtalas anser man inom branschen att sten- och 

jordfyllningsdammar är mest utsatta för problem. Betongdammar har sällan vegetation växande direkt 

på konstruktionen bortsett från mossa som anses som ett relativt litet bekymmer då det är relativt 

enkelt att avlägsna och görs med jämna mellanrum av dammägare.  

Dammsäkerhetsproblem som påtalas under enkätundersökningen: 

• Hindrar upptäckt av förändringar och försvårar inspektioner 

• Uppkomst av skador på grund av rötter som tränger in i dammkropp 

• Förekomst av öppna vattenförande gångar till följd av förmultnade rötter 

• Tilltäppt dränering på grund av rötter 

• Öppna marksår i damm till följd av trädfall 

• Accelererad uppsprickning av betong till följd av fuktansamlande mossa 

• Skador orsakade av djur 

• Skador orsakade av röjningsarbeten 

Av problemen som påtalats så framgår det att vedartade växter är det absolut största problemet då 

vegetationen inte bara växer ytligt på fyllningsdammar utan dess rötter letar sig orsakar skador på filter 

och dränering. Skador till följd av vegetation är inte vanligt men de skador som påtalas är främst 

kopplade till rotsystem som växer i fyllningsdammar. 

Gräs- och örtvegetation anses ha vissa positiva effekter genom att reducera mängden vedartad 

vegetation och det har noterats att dammar med gräs har klarat sig bättre vid översvämningar till följd 

av kraftiga skyfall jämfört med dammar som saknat vegetation. Dock tillkommer även negativa faktorer 

genom att dammen blir svårare att övervaka även då det gäller gräs och örtväxter. Trots att 

markvegetationen inte direkt anses orsaka skador på dammar så finns det risk att dammens ytskikt 

tätas av rotsystem och organiskt finkornigt material. Detta kan ge förhöjda portryck i stödfyllningen 

och på så vis påverka stabiliteten. 

Normalt utförs röjning som en del av det fortlöpande underhållet, och inför fördjupade inspektioner. 

Syftet är att möjliggöra kontroll av dammens funktion och att förhindra uppkomst av skador. För 

många dammägare sker röjning vart 3–4 år beroende på konsekvensklass. Det är ovanligt med 

vegetationsbundna skador, I de få fall som skador har skett så beror det på att fleråriga växter med 

kraftigt rotsystem antingen inte har avverkats alls, eller har avverkats ofullständigt.  

Dammägare och konsulter ser helst att dammar hålls helt fria från vegetation. Vedartad vegetation 

sprids dock fort och orsakar besiktningsbekymmer och kan vara svårt att bli av med då det etablerat 

sig. Det är också mycket svårt att hålla en damm fri från vedartade växter året om eftersom det kräver 

intensiv röjning under vegetationsperioden. Enligt uppgifter har det i vissa fall inneburit röjning upp 

till två gånger per år för anläggningar i södra Sverige där förhållandena är gynnsamma för snabbt 

växande vegetation. 

5 INVENTERING I FÄLT 

Under augusti och oktober 2016 utfördes studiebesök i fyra regioner i Sverige, Norrbotten, Älvdalen, 

Västra Götaland och Halland. Syftet med besöken var att skapa bättre förståelse om 

vegetationsproblematiken, genom att undersöka skillnader mellan regionerna dammars storlek.  
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Besöken utfördes under vegetationsperioden då växterna ännu inte gått i vinterdvala. Totalt besöktes 

17 anläggningar. Större delen av besöken utfördes på egen hand men vissa utfördes tillsammans med 

tillsynspersonal. 

5.1 UTFÖRANDE 
Den första resan utfördes i Norrbotten 17-19:e augusti följt av Dalarna 1: a september, Västergötland 

7:e september och Halland 8:e september. Samtliga anläggningar som besöktes innefattade 

fyllningsdammar med intag- och utskovsanordningar i betong. 

Vid besökstillfällena saknades information angående anläggningarnas utformning och 

materialparametrar. Detta försvårar riskbedömningen genom att det är faktorer som kan påverka 

utformningen av rotsystem, växters förutsättningar och vilka delar som kan tänkas vara känsliga för 

rotinträngning etc. Därför gjordes en generell uppdelning av sektionerna för en fyllningsdamm. Detta 

eftersom olika delar kan antas påverkas på olika sätt av vegetationen. Genom en sektionsuppdelning 

är det möjligt att bedöma risker som vegetationen kan ha med avseende på den principiella 

uppbyggnaden av fyllningsdammar enligt kapitel 2.1. Då bedömningen av riskerna inte tar hänsyn till 

materialparametrar och det saknas information kring uppbyggnad så är riskbedömningarna 

konservativa och syftar främst till att belysa potentiella problem. 

Generell indelning av damsektioner vid studiebesök: 

• Uppströmsslänt 

• Dammkrön 

• Nedströmsslänt 

• Dammtå (med eventuell stödbank) 

• Utskov och intag i betong  

• Nedströms om dammtå 

I samtliga delar anses vegetationen kunna utgöra sikthinder vid tillståndskontroller vilket utvärderades 

vid varje besök och för varje sektion. Sektione med kraftig vegetation som skymde sikten bedömdes 

ha negativ inverkan på möjligheten att utföra besiktningar. Även kraftig vedartad vegetation som träd 

och stora buskar bedömdes oavsett dammsektion leda till betydande risker genom att kraftiga 

rotsystem kan skapa svaghetszoner och problem med inre stabilitet.  

Uppströmsslänt och dammkrönet bedömdes enbart påverkas av kraftigare vedartad vegetation. På 

uppströmssidan om tätkärnan antogs att maximalt möjligt portryck råder och därför ansågs tätande 

verkan från mindre växter och rotsystem inte påverka stabiliteten i uppströmsslänten. 

I dammtå och nedströmsslänt bedömdes förutom tidigare nämnda problem även påverkan från 

mindre växter och rotsystem. Dessa kan påverka totalstabiliteten genom att ytskikt tätas vilket kan 

göra att portrycket höjs i stödfyllningen genom att den dränerande förmågan minskar. 

Betongdelar så som intag, utskov och ledmurar är fria från vedartade växter men mossa som växer på 

betongen kan eventuellt orsaka skada. Därför bedömdes tät och fuktig mossa kunna utgöra en viss 

risk. 

Slutligen bedömdes kontakten med naturlig mark nedströms anläggningen det vill säga avstånd till 

vildvuxen vegetation som inte regleras. 

Vegetationen som bedömdes vid besöken var således uppdelade enligt: 

• Träd och större buskar 
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• Vedartade växter 

• Markvegetation 

• Mossa 

Ett träd definierades som en vedartad växt med en diameter på minst 0,1 meter och en buske över 2 

meter i höjd ansågs vara stor. Sly och buskage som ansågs för klena för att utgöra svaghetszoner 

bedömdes som vedartade växter. Gräs och örtväxter bedömdes som markvegetation. Mossan som 

observerades var enbart den som var belägen på betongdelar. 

Anteckningar och riskbedömning utfördes separat för varje dammdel. I de fall då personal fanns 

tillgänglig gavs ofta vidare information kring problem man upplevt med vegetationen vilket togs med 

som underlag till bedömning av eventuella risker. 

Observation gjordes från dammkrön och nedströmssida där så var möjligt. I de fall som tillträde 

saknades så utfördes observationerna på avstånd. För att kunna bedöma skillnader mellan olika 

regioner kan viss artbestämning krävas. Denna har gjorts så gott det gick på plats och utvärderades 

vidare efter besök med hjälp av fotografi och uppslagsverk. Bedömning utfördes enbart för de 

vanligaste växttyperna och som samtidigt kunde utgöra problemanläggningen. Mer ingående 

artbestämning ligger utanför detta examensarbete. 

Fältbesök har sammanställts i Bilaga 1, se bilageförteckning 

5.2 OBSERVATIONER 
Det är viktigt att dammars dränerande förmåga bibehålls. Figur 29 visar en damm i södra Sverige där 

materialet i dammtån förstärkts. I slänterna växer tjocka tuvor av gräs och björksly. Den kringliggande 

vegetationen kan mycket väl tänkas påverka livslängden av det nya materialet genom att växterna 

breder ut sig mer och mer. Löv som släpps, rotsystem och organiskt material kan med tiden samlas i 

dammtån och tvinga ägaren att vidta åtgärder för att säkerställa den dränerande förmågan. 

 

Figur 29 Nyligen förstärkt dammtå med kringliggande vegetation som riskerar påverka livslängden negativt 
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Under studiebesöken noterades att det sällan finns träd och större buskar i nära anknytning till 

dammanläggningarna. Dock är det vanligt med mindre vedartade växter och markvegetation i form av 

gräs och örtväxter. 

Figur 30 visar en kraftverksdamm i Dalarna. Dammen har inga träd eller buskar. I nedströmsslänt växer 

ett tjockt gräslager som fortsätter ända ned till naturlig mark. Detta kan innebära risk för den 

dränerande förmågan och om läckvatten inte avleds på ett säkert sätt så kan portryck byggas upp 

genom att ytskiktet tätas och därmed minskar stabiliteten. Det råder dock viss osäkerhet hur detta 

skall hanteras då gräs och annan markvegetation även kan skydda dammen från yttre påverkan som 

bland annat överströmning. 

 

Figur 30. kraftverksdamm med tätt grästäcke i nedströmsslänt 

Vid Studiebesöken påträffades även problem då vegetation försvårat framkomligheten till mätpunkter 

för övervakningen av dammsäkerhet. Figur 31 visar hur en stödbank har ett stort antal mindre björkar. 

På mitten av stödbanken sitter en mätpunkt för att registrera portrycket. Dock är framkomligheten 

begränsad genom att man måste ta sig genom snåret för att nå fram för att mäta. Dammen i fråga är 

så stor att växterna knappast kan påverka dammens säkerhet. Men storleken av dammen gör det också 

riskabelt att beträda slänterna och det bör därför inte finns hinder som gör det svårt att utföra 

nödvändiga operationer. 
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Figur 31 Bevuxen stödbank med begränsad framkomlighet fram till mätpunkt 

Figur 32 visar hur björksly röjts från en damm. Med då de kapade växterna inte tagits omhand så har 

de blivit liggande i slänterna. Att växter kapas är naturligtvis bättre än att låta dem växa men man bör 

även avlägsna det kapade materialet för att undvika att återföra näringen till marken. Det har även 

påtalats av besiktningsmän att växter som enbart kapats fortfarande orsakar svårigheter att upptäcka 

förändring och att det blir lätt att snava om man behöver beträda slänter för observationer. 

 

 

Figur 32 Damm med kapat material som inte omhändertagits efter kapning 

Vid studiebesöken påträffades även problem med vegetation som inte växer i direkt anknytning till 

dammen. I Figur 33 ser man hur ett utskovsgaller blivit igensatt av flyttgods i form av gräs och löv. Man 

tror att en bidragande orsak till problemet är övergödning av vattendraget. Innan man installerat ett 
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automatiskt system för att avlägsna växterna som blockerar utskovet blev problemet så omfattande 

att anläggningen riskerade svämmas över. 

 

Figur 33 Igensatt utskovsgaller 

I vissa fall har finns det träd som växer på dammar eftersom de av kulturmiljöskäl anses vara särskilt 

skyddsvärda. Dessa skulle potentiellt kunna orsaka en dammsäkerhetsrisk. Figur 34 är från en gammal 

kanaldamm. Typiskt för dessa är att de är kulturmärkta och får ej röjas utan särskilda tillstånd och att 

ta ned dessa kan ibland vara känsligt. Det är såklart i största allmänna intresse att prioritera 

dammsäkerhet men det måste gå att motivera avverkning av träd som är särskilt skyddsvärda. I 

dagsläget saknas underlaget för att påvisa trädens påverkan på dammsäkerhet vilket kan försvåra 

processen att ta bort växter som potentiellt försämrar dammens säkerhet. 

 

Figur 34 Kanaldamm längs Götakanal med träd av särskilt skyddsvärde 

För fyllningsdammar med tätkärna av morän så får luftporhalten i tätkärnan inte överskrida 10% för 

att tillgodose dammens känslighet för sättningar (RIDAS, 2012a). Detta innebär att rötter inte bör växa 

genom en tätkärna förutsatt att gränsvärdet för luftporhalten stämmer med RIDAS 2012 

rekommendationer. Undersökningarna av rotsystem på fyllningsdammar som utförts enligt Laasonen 

(2010) bekräftar att det är vanligare med vertikala primärrötter från tall i lösa jordmaterial. Och på 
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fyllningsdammar begränsas rotsystemet därför till stor del till ytliga jordlager genom att materialet 

packats då dammen uppförts. 

5.3 RESULTAT STUDIEBESÖK 
Av studiebesöken noteras det att vedartad vegetation är det vanligaste problemet både utifrån vad 

som påtalas av personal och från observationer. Detta genom att slänterna till stor del täckts av 

växternas lövverk och därigenom hindrat besiktning och framkomst för mätning av portryck. 

Situationen utgör inte ett direkt hot mot dammsäkerheten men kan orsaka svårigheter att undersöka 

dammen på ett effektivt och säkert sätt. 

Vid besöken har man sett positivt på gräs då detta inte utgör bekymmer för framkomlighet till 

mätpunkter och det är mycket lättare att hantera än annan vegetation. Klippning 1–2 gånger per år är 

ofta tillräckligt och är mycket mer kostnadseffektivt än röjning av vedartad vegetation. 

Utifrån besöken kan konstateras att björk, salix och tall är de mest förekommande typerna av vedartad 

vegetation som återfinns på eller i anslutning till dammar. 

På de dammar som besökts har man varit ganska noggrann med att ta bort mossan med jämna intervall 

om runt fyra år då mossa kan driva på effekten av frostspräckning av betong, vilket har kunnat 

bekräftas av personal då det fanns tillgängligt på plats. På mindre dammar som inte har samma 

prioritet kan dock mossan vara vanligare och där kan man också se mer skador som kunnat uppstå 

genom frostspräckning av betongen. 

Röjningsarbeten utförs med något varierande intervall beroende på konsekvensklass, eller 

underhållsstrategi. Dammar med högre konsekvensklassning röjs mer frekvent jämfört med de av lägre 

konsekvensklassning. Vegetation ses som ett mindre bekymmer då det sällan kan kopplas direkt till 

skador som uppstår. För mindre anläggningar kan detta innebära att begränsade resurser avsätts för 

att avlägsna vegetationen. Detta skulle kunna vara en förklaring till att mindre dammar ofta större 

mängd vegetation i förhållande till dammens storlek. 

Träd är dock sällan förekommande på dammar då röjning normalt sker med maximalt fyra års 

mellanrum vilket gör att träd inte hinner växa sig stora nog för att hota dammsäkerheten. Större 

organisationer tycks utifrån besöken röja mer frekvent jämfört med mindre aktörer. Om detta beror 

på mängden resurser eller ett annat synsätt har inte gått att klargöra. Anledningen till att det just är 

fyra års intervall som är maximalt tros vara på grund av att fördjupade inspektioner utförs inom samma 

intervall och man försöker då röja inför dessa kontroller och för mindre organisationer anses detta 

tillräckligt. Ett bredare underlag för hanteringen av vegetation skulle dock kunna hjälpa dammägare i 

bedömningen av vilka resurser som skall avsättas. 
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6 DISKUSSION 

I detta kapitel sammanställs information från litteraturstudien och enkätundersökningen analyseras 

och utvärderas för att besvara frågeställningen i projektet.  

Genom att jämföra vegetationens effekt på stabilitet i naturliga slänter och vilka funktionskrav som 

måste uppfyllas för dammsäkerhet på fyllningsdammar enligt tidigare kapitel. Kan en övergripande 

bild av vegetations påverkan av fyllningsdammar erhållas. 

6.1 VEGETATIONS PÅVERKAN PÅ STABILITET I EN FYLLNINGSDAMM 
Slänters stabilitet bestäms främst av stödfyllningens utformning där säkerhetsfaktor avgörs genom 

stabilitetsberäkning utifrån vissa fallbeskrivningar. 

Ökade portryck till följd av begränsningar i dräneringen, till exempel vid extrema driftförhållanden med 

överdämning kan orsaka minskad stabilitet. Detta innebär att de farligaste glidytor i dammar är relativt 

djupt belägna vilket också begränsar vegetationens positiva effekt av ökad skjuvhållfasthet i ytliga 

lager. Genom att rötters effekt på hållfastheten är marginell så kan inte växter antas påverka 

fyllningsdammars stabilitet genom att öka hållfastheten i materialet i större utsträckning. Även om 

hållfasthetsökningen skulle kunna tillgodoses i vissa anseenden så skulle detta ske på bekostnad av 

försvårad övervakning av dammen. 

Portrycket regleras genom att dammen har en erforderlig dränering, med avseende på förväntat flöde 

genom dammen och undergrunden. Faktorer hos vegetation som påverkar läckage och dränerande 

förmåga hos materialet kan således påverka dess stabilitet genom att öka portrycket i stödfyllningen. 

I litteraturen beskrivs hur vegetation och i synnerhet vedartad vegetation i form av träd kan påverka 

infiltration av vatten i ett jordmaterial. Detta sker genom att ytan av materialet luckras upp och att 

rotinträngning skapar vattenförande gångar genom jordmassan. Träd och större buskar har kraftiga 

rotsystem som kan penetrera materialet till stort djup och orsaka ökade läckage genom vattenförande 

rotgångar. Läckaget kan ske från markytan, men särskilt bekymmersamt är om rötter penetrerar 

filterzoner eller undergrunden då detta kan leda till ökat läckage från magasinet med eventuell inre 

erosion som följd. För mindre växter är denna effekt begränsad till ytliga lager och därmed begränsas 

även effekten.  

Normalt bör rötter inte tränga in tätkärnor av morän då materialet är för tätpackat för att tillåta den 

lufttillgång som krävs för att rötter skall överleva. Om rötterna växer i tätkärnan kan det förmodligen 

bero på skador som uppstått till följd av sprickbildning, inre erosion eller liknande. Det finns dock 

svårigheter att packa materialet i anslutningar till betongkonstruktionen. Det kan därför finnas större 

risk att rötter växer in i en tätkärna i nära anslutning till betongdelar som utskovsanordningar etc. 

Omvänt kan växterna även minska porositeten och därmed minska läckaget i ett material. Rötter som 

samlar vatten och näring genomgår en föryngringsprocess där nya rötter växer till och ersätter 

förmultnade rötter. Denna biologiska process bildar organiskt finkornigt material som samlas i 

jordmassan. Det finkorniga materialet kommer således minska porositeten och därmed den 

dränerande förmågan hos jordmaterial. För Zonerade fyllningsdammar kan det innebära risker för 

ökade portryck då finkornigt organiskt material från växter kan samlas i dräneringssystem och i filter- 

och övergångszoner. Detta bekräftas också vid inventering av erfarenhet från branschutövare, då det 

påtalas vid flera tillfällen under enkätundersökningen. Bland annat beskriver man hur rötter trängt in 

i dränering och filter vilket har gjort att zonerna tätats och materialet har behövt ersättas. Stabiliteten 
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påverkas också av stödfyllningens täthet och om organiskt material från rotsystem samlas i 

stödfyllningen kan denna tätas och ge ökat portryck i slänterna. 

Litteraturstudien tar upp att transpiration från växter kan minska portrycket i en jordmassa. Återigen 

kan detta främst kopplas till träd då det är främst dessa som tar upp stora mängder vatten. Effekten 

av växters vattenupptagning är dock svår att räkna med på grund av årstidsberoendet då växter vilar 

mellan vegetationsperioder. Träd kan dock sänka portryck genom att ta upp mycket markvatten, likaså 

kan ökade läckage och portryck döljas genom att läckagevatten tas upp av växten istället för att 

uppdagas i slänter eller nedströms om dammtå. Risken finns att portrycket då höjs när 

vegetationsperioden tar slut. 

6.2 YTTRE EROSION 
En stor skillnad mellan naturliga slänter och fyllningsdammar är att dammarna konstrueras för att tåla 

erosion från vågor, is och annat slitage. Stödfyllning och erosionsskydd skall inte kunna påverkas 

märkbart av avrinning från nederbörd. Man kan därför anta att vegetationens effekt av dämpat skyfall 

och avrinning är marginell på fyllningsdammar. Med undantag för avrinningen vid överströmning som 

kan minska strömningshastigheten för vattenflöden. Detta har påtalats av dammägare i södra Sverige 

som noterat att dammar med vegetationstäcke klarat sig bättre vid översvämningar till följd av kraftig 

nederbörd. Man bör dock vara medveten om att flöden kan koncentreras av vegetationen om 

vegetationstäcket är ojämnt, med områden som är kraftigare bevuxna av tjockare täcke eller grövre 

vegetationstyper.  

Vegetations största effekt med avseende på yttre erosion är då kraftiga vindar får träd att falla. Vid 

fallet slits material med och skadar dammen. Träd som fallit i nära anknytning till dammkrön har enligt 

uppgifter orsakat skada med risk för lokal överströmning då såret som uppstod sänkt friborden lokalt. 

Längre ned i slänterna är den risken inte lika stora men rötter från träd och vedartade växter kan 

fortfarande orsaka vissa förstörelser genom att lyfta och flytta på material som är beläget på och i 

dammen. 

6.3 INRE EROSION 
För att finkornigt material i tätkärnan skall börja spolas ut så måste en ofiltrerad öppning finnas genom 

filtermaterialet och att materialet bildar valv som hindrar självläkning i materialet. Då den mesta 

vegetationen är bunden till ytlagren så kan de inte nå filterzoner. Djupt rotade växter som träd och 

större buskar kan dock växa till ett djup som når filterzoner för zonerade dammar. Genom att rötter 

sväller trycks material undan vilket banar väg för roten. Om detta sker i filtret riskerar kornstrukturen 

i filtret att störas. Så länge roten finns kvar är det inte troligt att material kommer att börja spolas ut 

via rotkanalen. Men skadan kan dock kvarstå även då roten med tiden förmultnar vilket kan möjliggöra 

att inre erosion initieras om rotgången förblir öppen genom valvbildning i ovanliggande material.  

I svar från enkätundersökningen påtalas risker för inre erosion då träd avverkats men rotsystem och 

stubbe har lämnats på dammen. Då rotsystemet med tiden förmultnat öppnas läckagevägar genom 

dammen, vilket orsakat att filtermaterial tvingats ersättas. 

6.4 INDIREKTA SKADOR 
Utöver direkta skador som orsakats av vegetation beskrivs även ett flertal indirekta skador som har 

orsakat problem på dammar.  
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Det som först och främst beskrivs av branschutövare är att vegetation försvårar övervakningen av en 

anläggning. En viktig del av tillståndskontrollerna är att okulärt besikta anläggningen. Med kraftig 

vegetation blir detta svårt att utföra, vilket har lett till missbedömningar. Situationen utgör således en 

dammsäkerhetsrisk då läckage och skador kan döljas av rötter och lövverk. Detta är också den 

vanligaste orsaken till anmärkningar vid tillståndskontroller. 

Vidare förekommer det att mossa driver på ytlig uppsprickning av betongkonstruktioner genom att dra 

åt sig fukt som samlas i spricköppningar. Temperaturväxling kan orsaka sedan frostspräckning som 

innebär att fukten i sprickan fryser och bryter loss material. Dock anser man att det är ett relativt litet 

bekymmer då mossa är lätt att avlägsna med hjälp av högtryckstvätt. Mossan har inget rotsystem som 

växer in i materialet utan fungerar mer som en klängväxt vilket innebär att ytliga skador begränsas till 

fukten som tillförs. 

Djur har också visat sig kunna orsaka betydande skada på fyllningsdammar. Figur 35 visar skador på en 

damm i Småland som orsakats av vildsvin. Från dammägares sida tror man att denna typ av skada är 

till följd av att vegetation antingen ger en skyddad miljö eller föda åt vilda djur. 

 

Figur 35. Förstörelse i nedströmsslänt för fyllningsdamm i Mörrumsån orsakat av vildsvin  

Det har även uppmärksammats att problem uppstått till följd av röjningsarbeten. Genom att 

vegetation som avverkats inte tagits om hand på rätt sätt och lämnats på dammen har övervakningen 

försvårats. Detta genom att kvistar och slyn som röjts ligger kvar och skymmer sikten och det har även 

orsakat försvårad framkomlighet. Vid studiebesök vid Hansjö och Unnåns kraftstation påtalar personal 

dessa problem och man bedömer även att löv och kvistar återför näring till jorden vilket möjliggör för 

nya skott att slå upp. 

6.5 STORA OCH SMÅ DAMMAR 
För stora kraftverksdammar och mindre anläggningar kan problemen med vegetation skilja sig något 

beroende på ekonomiska förutsättningar.  

Konsulter som medverkat i enkätundersökningen säger att vegetation bedöms lika oberoende av 

dammars konsekvensklass vid FDU med avseende på hinder för synfält och mätning. Vegetation som 

riskerar orsaka skada på tätande funktion och stabilitet bedöms dock som allvarligare för dammar av 
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hög konsekvensklass. Hög konsekvensklass innebär att brister i dammensfunktion kan leda till stora 

kostnader för samhället och/eller potentiella förlust av mänskoliv, varför även små risker måste tas 

hänsyn till. Detta kan vara en bidragande orsak till att stora dammar generellt inte har några träd eller 

stora vedartade växter. Men på mindre dammar har det visat sig förekomma.  

För dammägare är naturligtvis dammsäkerheten av största intresse. Ytterligare en orsak att problemen 

ses som mer allvarligt för stora kraftverksanläggningar kan därför vara det faktum att ett driftstopp för 

en stor kraftverksdamm kan innebära mycket stora kostnader i relation till kontinuerlig 

vegetationsröjning. Om vegetation skulle orsaka skada som tvingade en avsänkning av magasinsnivå 

skulle stora mängder energi gå förlorat. För småskaliga kraftverk är förlusterna vid sådana situationer 

betydligt mindre. 

Från (U.S Department of Agriculture, 1981), (Laasonen, 2010), (Water Managment Bransch, British 

Colombia, 2016) och enkätundersökningen framgår det tydligt att vedartade växter utgör det största 

hotet och främst om de växer under lång tid och bildar träd och stora buskar.  

Men det finns även många andra dammar än de som förvaltas av vattenkraftindustrin, så som 

kanaldammar och dammar som byggts för kvarnar, sågar, hyttor, gruvor med mera. Dessa förvaltas 

utifrån andra förutsättningar, vilket gör att kraftig vegetation i form av träd och buskar är mer vanligt 

förekommande. 

7 RIKTLINJER 

Detta arbete har visat att det finns ett behov av att ta fram riktlinjer för vegetationsrelaterat underhåll 

av dammar. De resultat och erfarenheter som dras här kan användas för att grovt skissa på sådana 

riktlinjer, vilka sedan bör vidareutvecklas utifrån resultat från fortsatt arbete, t.ex. i form av fältförsök. 
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SAMMANSTÄLLNING FRÅN STUDIEBESÖK 

Följande är en sammanställning av några av besöken som utförts under sensommaren 2016, med 

avsikt att belysa några av problemen som eventuellt kan orsakas av vegetation på dammar. 

AKKATAS 
Besöket vid Akkatas hade två delar. Huvuddammen där kraftstation är belägen och sträcker sig norrut 

och mindre dammdel vänster om kraftstation i uppströmsriktning. 

ALLMÄN INFORMATION OM ANLÄGGNINGEN 
 

Huvuddammen  

Vegetation Träd Sly och 
buskar 

Markvegetation Mossa Risk 

Nedströmsslänt 
 

     

Uppströmsslänt 
 

 Enstaka skott 
av björk och 
sälg 

  Ingen risk 

Krön  Enstaka 
björkskott 
längst 
vägkant 

  Ingen risk 

Dammtå 
 

     

Nedströms om 
dammtå 
 

Minsta 20 
meter till 
skogsbryn 
(barrskog) 

   Ingen risk 

Betongdelar 
 

     

 

Nedströmsslänt 

För huvuddammen var nedströmsslänt i stort sätt helt fri från vegetation och utgjordes av ett kraftigt 

stenlager. Enstaka växter i from av mjölkört och björkskott upptäcktes. 

Uppströms 

Uppströmsslänt hade något mer växtlighet jämfört med nedströmsslänt, men kan inte anses utgöra 

någon risk. Enstaka skott från sälg och björk i övre slänt. 

Krön 

På dammkrönet sträcker sig en grusväg där ingen vegetation växer. Längst vägkanten finns vissa skott 

av björk, men de är så få att de inte utgör något hinder eller risk. 
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Nedströms om dammtå 

Längs större delar av dammen var en serviceväg belägen ut med grundläggningsnivå. Detta gör att 

naturlig mark hålls på avstånd från dammen (ca 10m). En mindre sektion intill kraftstationen hade dock 

mindre tallar intill dammen men ingen risk kan bedömas utifrån besöket. 

 

Figur 1. Nedströmsslänt, Akkats - Huvuddamm 

 

Figur 2. Uppströmsslänt, Akkats - Huvuddamm

 

VÄNSTRA DAMMEN FRÅN KRAFTSTATION, AKKATAS 
Den del som ligger väster om huvuddammen har mer inslag av växter. Här är det också tydligt att man 

inte hållit undan lika bra. Denna del är lite undangömd om man jämför med övriga dammen. Det finns 

täcken på att grövre växter funnits, då stubbas och rötter finns kvar. Ur stubbarna har det slått ut nya 

stubbskott.  

 

Vegetation Träd Sly och 
buskar 

Markvegetation Mossa Risk 

Nedströmsslänt 
 

 Rotskott från 
sälg 

Tunt lager 
örtvegetation 

 Sly är svårt 
att hålla 
undan, sly 
kan skymma 
sikten 

Uppströmsslänt 
 

 Rotskott från 
sälg 

  Sly är svårt 
att hålla 
undan, sly 
kan skymma 
sikten 

Krön  Mindre skott 
från sälg 

  Sly kan får 
kraftigare 
fäste och 
spridas mer 

Dammtå 
 

     

Nedströms om 
dammtå 
 

Tallar minst 
15 meter 
från damm  

Björksly när 
intill damm 

  Eventuella 
förändringar 
kan missas 

Betongdelar 
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Nedströms 

Nedströmsslänt är täckt av ett lager ”örtvegetation” och sälg i övre delen av slänt. Sly utgörs främst av 

stubbskott från tidigare avlägsnad sälg.  

Uppströmsslänt 

Uppströms växer en större mängd sly främst sälg, det finns även örtvegetation som inte kunnat 

artbestämmas på plats men som ger viss täckning av slänt. Man kan se täcken på kraftigare vegetation 

som avlägsnats, sly som fanns vid besök utgörs främst av stubbskott från dess stubbar som finns kvar. 

Krön 

Krönet är försett med en grusväg där lite till ingen vegetation växer. Längs vägkanten växer sly från 

sälg. 

Nedströms om dammtå 

Nedströms dammen är en kraftledning belägen där enbart mindre buskar och sly växer, först 15-20m 

ut från damm växer tallskog. 

 

Figur 3. Nedströmsslänt, Akkats – Vänster damm från 
kraftstation 

 
Figur 4. Uppströmsslänt, Akkats - Vänster damm från 
kraftstation

Kommentar 

Huvuddammen anses oberörd av vegetation trots vissa mindre skott i uppströmsslänt. ”vänstra” 

dammen har mer vegetation med skott från sälg som ger mycket rotskott vilket kan vara svårt att bli 

av med. Röjning ser ut att ha skett på dammen relativt nyligen men sälgbeståndet ser ut att återhämta 

sig genom rotskott. 
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LIGGA 
Då Riksväg 45 sträcker sig över krön så observerades dammen främst från dammtåbank och nedströms 

om dammtå. 

ALLMÄN INFORMATION OM ANLÄGGNINGEN 
Ligga är beläget i Stora Lule älv i Norrbotten län och ägs av Vattenfall AB. Närmast uppströms 

anläggning är Harspånget och nedströms är Messaure som båda ägas av Vattenfall AB. Anläggningen 

har konsekvensklass 1 då Riksväg 45 passerar över dammen. Ett dammhaveri i Ligga skulle inte leda till 

sekundärbrott nedströms. 

Fyllnadsdammen är 352 meter lång och 35 meter hög mellan vägbank och djupaste grundläggningsnivå 

och är grundlagd på berg. Till anläggningen hör även två intag, utskov och ett reservutskov i betong. 

Reservutskovet är avspärrat med betong och jord- och stenmaterial. 

 

Vegetation Träd Sly och buskar Markvegetation Mossa Risk 

Nedströmsslänt 
 

 Sly av sälg och 
björk i flackare 
partier 

Sparsamt, enstaka 
inslag av mjölkört 

 Vidare 
spridning kan 
orsaka 
sikthinder vid 
inspektioner 

Uppströmsslänt 
 

 Vänstra sektionen 
i 
uppströmsriktning 
till stor del täckt 
av sälg 

Vänstra sektionen 
i 
uppströmsriktning 
täcke av 
markvegetation 

 Erosionsskydd 
i vänster 
sektion är 
svårt att 
urskilja och 
förändringar 
kan missas  

Krön  Sly ner mot 
slänter 
(nedströms och 
uppströms) 

  Sly kan 
spridas vidare 
ned i slänter 

Dammtåbank 
 

 Sly av sälg, björk 
och hallonbuskar 
längs 
dammtåbankens 
krön 

  Kan spridas 
vidare ned i 
slänt 

Nedströms 
dammtå 
 

    Ingen 
vegetation 

Betongdelar 
 

   Mindre 
inslag på 
reservutskov 

Orsakat viss 
frostskada 

 

Nedströmsslänt 

På Ligga är det främst sälg som växer men med inslag av björk och hallonbuskar. Nedströms är det 

mycket sparsamt i lutande partier. Längs terrasser och vägar växer det mer sly som kan utgöra 

eventuellt sikthinder och det inte hålls undan kontinuerligt. Glesare örtvegetation med mjölkört finns 

också längs vägar och ledmurar. 
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Uppströmsslänt 

Uppströmsslänt har sälg och örtvegetation som täcker partier av erosionsskyddet. Vänster sida i 

uppströmsriktning där reservutskovet är beläget är det betydligt mer växtlighet som ser ut att vandra 

in från närliggande naturlig mark. 

Krön 

På krönet är Riksväg 45 belägen vilket gör att det inte växer något mitt på. Ner efter slänter växer dock 

sly. 

Dammtå 

På dammtåbanken är en servisväg av grus belägen längs denna växer sly från sälg med inslag av björk 

och hallonbuskar. Nedströms dammtå finns ingen vegetation som är av betydelse, kargt och stenigt. 

Betongdelar 

Inga mängder mossa såg till på intag och utskovsanordningar. På reservutskov fanns inslag av mossa 

som gett mindre frostskador på sina ställen. 

 

Figur 5. Uppströmsslänt, Ligga 

 
Figur 6. Nedströmsslänt, Ligga - Vy från dammtåbank

Kommentarer 

Tidigare inspektioner indikerar att sly har utgjort problem då sikten hindrats. Vid besök ansåg 

vegetationen utgöra ett mindre sikthinder men om spridning tillåts fortgå kan detta bli ett problem. 

Röjning kan vara svår i vissa sektioner som är svåra att komma åt. 
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PORJUS 
Inventering av anläggningen i Porjus utfördes från dammkrön. 

ALLMÄN INFORMATION OM ANLÄGGNINGEN 
Porjus kraftstation ägas av Vattenfall AB. Anläggningen i färdigställdes 1975 och är belägen i Stora 

Luleälven. Närmsta nedströms station är Harspånget. Dammen är en stenfyllnadsdamm med en total 

längd på ca 1500 meter. Damm är uppdelad i två delar då intag och utskovsanordning i betong är 

placerad i dammen. Den vänstra delen i uppströms riktning utgör ca 1250 meter av dammen och den 

högra ca 250 meter. Högsta höjd från grundläggningsnivå är ca 25 meter. 

 

Vegetation Träd Sly och 
buskar 

Markvegetation Mossa Risk 

Nedströmsslänt 
 

  Mjölkört i delar 
med finare 
material 

 Ingen risk 
bedöms 

Uppströmsslänt 
 

 Ett mindre 
sälgbestånd 

Mjölkört  Ingen risk 
bedöms, sälg 
och mjölkört 
kan dock 
fortplantas 
och bli 
bekymmer 
för 
övervakning 

Krön   Enstaka växter i 
vägkant 

 Ingen risk 
bedöms 

Dammtå 
 

  Kortklippt gräs  Ingen risk 
bedöms 

Nedströms 
dammtå 
 

20–30 meter 
till 
”barrskog” 

   Ingen risk 
bedöms 

Betongdelar 
 

    Ingen 
vegetation i 
anknytning 

 

Nedströmsslänt 

Nedströmsslänt är till största del bestående av grovt stenmaterial som inte håller vegetation. I partier 

där slänten är av finare material växer enbart mjölkört. 

Uppströmsslänt 

I uppströmsslänt erosionsskydd är av grovt stenmaterial liknande nedströmsslänt. Dock med sälg 

växande på sina ställen. Sly växer glest och anses inte utgöra någon riska eller hinder men kan spridas 

vidare och orsaka bekymmer. Mjölkört växer även i uppströmsslänt men glest och inte i större mängd. 

Krön 

På krönet sträcker sig en gångväg i grus. Krönet har lite till ingen vegetation enbart mindre inslag av 

mjölkört och ett och annat skott från sälg. 
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Dammtå 

Längs dammtå finns enbart kortklippt gräs som inte anses utgör problem. 

Nedströms om dammtå 

Nedströms dammtå finns ett kortklippt grästäcke med en bredd på ca 5 meter. Vidare finns en gångväg 

av asfalt följt av ett mindre skogsparti av tall och gran. Det är minst 20 meter till träd vilken anses 

tillräckligt för att inte utgöra någon risk för dammen. 

Betongdelar 

På och kring betongdelar syns ingen vegetation av betydande karaktär. 

 

 

Figur 7. Nedströmsslänt, Porjus 

 
Figur 8. Uppströmsslänt, Porjus

Kommentar 

Porjus ligger ovanför odlingsgränsen vilket kan förklara varför lite vegetation får fäste och mindre björk 

än tidigare stationer. Odlingsgränsen är den administrativa gräns som antagits mellan fjällregion och 

övriga landet, Porjus kan därför anses tillhöra fjällandskap. 
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LAXEDE 
Besök vid Laxede kraftstation undersöktes enbart vegetationen på huvuddammen som är en 

jordfyllnadsdamm med tätkärna av morän. 

ALLMÄN INFORMATION OM ANLÄGGNINGEN 
Laxede kraftstation är belägen vid Edefors längs Luleälv. Närmaste uppströms station är Porsi och 

närmaste nedströms station är Vittjärv kraftstation. Huvuddammen är totalt 500 meter lång med en 

högsta höjd på 18,5 meter från grundläggningsnivå. 

 

Vegetation Träd Sly och 
buskar 

Markvegetation Mossa Risk 

Nedströmsslänt 
 

 Kraftigt 
bestånd av 
sälg och 
björk 

   

Uppströmsslänt 
 

 Kraftigt 
bestånd av 
sälg och 
björk 

  Försvårad 
översikt av 
slänt 

Krön  Sälg, björk 
och tall längs 
vägkant 

  Försvårad 
översikt av 
slänter 

Dammtå 
 

 Mycket björk 
längs 
dammtå 

  Kan dölja 
eventuella 
läckage 

Nedströms 
dammtå 
 

Ca 15 meter 
till skog 
bestående av 
yngre tallar, 
(ca 2 dm i 
stamdiameter) 

    

 

Nedströmsslänt 

Nedstömsslänt hade kraftigt bestånd av björk med vissa inslag av sälg och tall, vissa björkar var så höga 

som 3–4 meter från rot till topp. I partier där björken inte växte lika tätt fanns mer tallskott. Mängden 

sly gjorde det svårt att överblicka slänten speciellt på avstånd. Men ingen risk utöver sikthinder kunde 

avgöras på plats. Det fanns ingen till väldigt lite övrig vegetation. 

Uppströmslänt 

Uppströmsslänt hade kraftigt med skott från sälg och björk med inslag av tallskott. Jämfört med 

nedströmsslänt fanns det inte lika mycket tall men mycket mer sälg inblandat med björkskotten. Högre 

upp mot dammkrön var beståndet inte lika kraftig men fortfarande tillräckligt för att utgöra bekymmer 

för översikt av slänten.  
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Dammtå 

Längs dammtå växte sly främst bestående av björk, sälg och tall som utgör bekymmer när det gäller 

översikt av slänt och vegetationen kan dölja eventuella läckage genom att sikten skyms och 

rotsystem tar upp läckagevatten. 

Nedströms om dammtå 

Nedströms om dammtå var det ca 15–20 meter till skogsparti bestående av yngre tallar. Avståndet 

antas vara stort nog för att inte utgöra något hot mot dammen vid besökstillfället.    

 

Figur 9. Uppströmsslänt, Laxede - Huvuddamm 

 
Figur 10. Nedströmsslänt, Laxede - Huvuddamm

Kommentarer 

Laxede ligger längre ned mot kusten jämfört med övriga stationer som besöktes längs Luleälven. 

Vilket kan förklara varför det är betydligt mer vegetation jämfört med de övriga dammar som 

besöktes. Röjning kan vara svår i vissa sektioner som är svåra att komma åt då slänterna måste 

beträdas. 

  

Examensarbete - Vegetation på dammar, 2017-09-12 Bilaga 1 - Sammanställning från studiebesök - Sidan 9 av 23



10 
 

TRÄNGSLET 
Studiebesöket på Trängslet kraftstation utfördes tillsammans med underhållspersonal. Vid besöket 

betraktades mängden vegetation som var beläget på dammen och utifrån vad som observerades och 

vad som påtalades av personal bedömdes risker med vegetationen. Dammen betraktades från 

dammkrönet, dammtåbank samt grundläggningsnivå. 

ALLMÄN INFORMATION OM ANLÄGGNINGEN 
Trängslet kraftstation ägas av Fortum generation AB och är belägen i Dalälven, Ca 24 km nordväst om 

Älvdalens samhälle i Dalarnas län. Närmaste anläggning nedströms är Åsen vilken också ägas av 

Fortum. Anläggningen är en stenfyllnadsdamm med intag och utskov av betong. Över dammens krön 

passerar en asfaltsbelagd landsväg. Körlängd över dammen är 890 m och djupaste grundläggningsnivå 

är ca 120 m från krönet. dammbrott beräknas ha dominoeffekt med sekundärbrott i nedströms 

stationer.  

 

 

Nedströmsslänt 

Nedströmsslänt har hög lutning och har ingen nämnvärd vegetation i lutande partier. Dock har 

terrasser och sektioner med flackare lutning inslag av sly, främst bestående av björk- och tallväxter. 

Dammen har en röd ton på grund av lave som växer på ytan men detta antas inte ha någon övrig effekt 

på dammen. 

Den höga lutningen i slänten gör röjningsarbeten svåra och riskfyllda, det finns därför ingen bra metod 

att ta bort växter i nedströmsslänt. Vegetation kan utgöra sikthinder vid besiktningar men då växterna 

enbart får fäste i flackare partier anses denna risk marginell. 

Uppströmslänt 

Uppströmsslänt har ett oregelbundet erosionsskydd. Enbart enstaka skott av björk och örtväxter syns 

till. Uppströmsslänt har röd ton på grund av lave som växer på ytan men detta antas inte ha någon 

övrig effekt på dammen.  

Vegetation Träd Sly och 
buskar 

Markvegetation Mossa Riskbedömning 

Nedströmsslänt  Björkbevuxna 
terrasser 

 Röd lave Marginell risk 
för sikthinder 

Uppströmsslänt  Enstaka skott Enstaka, 
mjölkört 

Röd lave  

Krön  Enstaka 
växter 

Enstaka, 
örtvegetation 

  

Dammtåbank  Kraftigt med 
skott av björk 

  Svårövervakad 
och problem 
att utföra 
mätningar 

Betongdelar    Inget 
noterbart 

Ingen risk 
bedöms 
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Dammen i uppströmsslänt anses vara oberörd av vegetation ur dammsäkerhetssynpunkt vid 

besökstillfället. 

Krön 

En landsväg är belägen över krönet på dammen. Enbart enstaka björkskott och grästuvor vid 

vägkanten, i övrigt finns ingen vegetation.  

Krönet anses vara oberört av vegetationen ur dammsäkerhetssynpunkt vid besökstillfället. 

Dammtå 

Dammtåbankens topp är helt täckt av sly, främst bestående av björk. Framkomligheten är begränsad 

vilket gör det svårt att ta sig fram till provtagningsbrunnar, enligt personal. Området nedom dammtå 

är kraftigt bevuxet. 

Utöver svårigheter att ta prover i brunnar försvåras upptäckten av ändrade tillstånd på dammen, så 

som sättningar, läckage eller sprickbildning. 

Betongdelar 

Utskov och ledmurar har ingen vegetation 

Utskov, reservutskov och ledmurar anses oberörda av vegetation ur dammsäkerhetssynpunkt vid 

besökstillfället. 

 

Figur 11. Uppströmsslänt, Trängslet 

 
Figur 12. Nedströmsslänt, Trängslet - Vy från 
dammtråbank

Kommentarer 

Röjning är svårt då slänterna är väldigt branta och kan inte beträdas utan risk. Man skall göra försök 

då en mobilkran skall användas för att rycka växter från krönet. 

Besöket ägde rum innan man utfört röjningsarbeten vilket brukar göras årligen.  

Vid tidigare röjning hade inte materialet tagits om han på rätt sätt och fanns kvar på platsen. Det hade 

gett negativ effekt då det snabbt slagit ut nya skott som täckte dammtå. 
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ÅSEN 
Studiebesöket på Åsen kraftstation utfördes tillsammans med underhållspersonal. Vid besöket 

betraktades mängden vegetation som var beläget på dammen och utifrån vad som observerades och 

vad som påtalades av personal bedömdes risker med vegetationen. Dammen betraktades från 

dammkrönet, dammtå samt grundläggningsnivå. 

ALLMÄN INFORMATION OM ANLÄGGNINGEN 
Anläggningen är belägen i Dalälven, 15 km nordväst om Älvdalens samhälle i Dalarnas län. Ägare är 

Fortum generation AB. Anläggningen består av en stenfyllnadsdamm, intag och utskov är av betong. 

Dammen är ca 30 från grundläggningsnivå till krönet och runt 800 m lång. På krönet är en otrafikerad 

grusväg belägen. 

 

Vegetation Träd Sly och 
buskar 

Markvegetation Mossa Risk 

Nedströmsslänt  Enstaka 
buskar 

 Röd lave  

Uppströmsslänt  Enstaka 
buskar 

 Röd lave Ingen risk 
bedöms 

Krön  Enstaka Enstaka, 
örtväxter 

 Ingen risk 
bedöms 

Dammtå  Enstaka 
buskar 

Tjockt täcke av 
gräs. Mycket 
mjölkört 

 Mycket 
svårövervakad 

Betongdelar    Mycket lite Ingen risk 
bedöms 

 

Uppströms 

I uppströmsslänt växer buskar i höjd med normalt vattenstånd.  

Nedströms 

I nedströmsslänt växer det bara enstaka buskar. Dammen har en röd ton på grund av lave som växer 

på ytan men detta antas inte ha någon övrig effekt på dammen.  

  

Examensarbete - Vegetation på dammar, 2017-09-12 Bilaga 1 - Sammanställning från studiebesök - Sidan 12 av 23



13 
 

Dammtå 

Åsen har en bred terrass på dammtån, denna har ett tjockt täcke med gräs och mjölkört. Gräset 

uppskattas vara 30cm i höjd och mjölkörten ligger runt 1 m. 

Ut från dammtå röjer man ca 5 meter ut med ca 2 år intervall. Skogen bortom är ung med mestadels 

tall. Tidigare har en bonde haft får som troligtvis såg till att hålla undan mycket växter. Det ligger även 

högar kvar från senaste röjningen, kvistarna är ca 2–3 cm i diameter. 

 

Figur 13. Uppströmsslänt, Åsen 

 

Figur 14. Nedströmsslänt + dammtåbank, Åsen 
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BLYBERGA 
Studiebesöket på Blyberga kraftstation utfördes tillsammans med underhållspersonal. Vid besöket 

betraktades mängden vegetation som var beläget på dammen och utifrån vad som observerades och 

vad som påtalades av personal bedömdes risker med vegetationen. Dammen betraktades från 

dammkrönet och nedströmssida. 

ALLMÄN INFORMATION OM ANLÄGGNINGEN 
Blyberga kraftstation ägs av Fortum Generation AB och är belägen i Dalälven. Närmsta uppströms 

station är Väsa och närmsta nedströmsstation är Spjutmo kraftstation. Kraftveket byggdes 1967. 

Dammen är en fyllnadsdamma som är ca 300 meter lång och ca 4–5 meter i höjd från dammtå. 

 

Vegetation Träd Sly och 
buskar 

Markvegetation Mossa Risk 

Nedströmsslänt   Grästäcke med 
en del 
artvariation, 
inslag av örter 
 

  

Uppströmsslänt  Mycket skott 
från björk 
med inslag 
av al 

Gräs och 
mjölkört mixat 
med sly 

 Svårt att se 
uppströmsslänt, 
mycket 
svårövervakad 

Krön  Björkskott i 
uppströms 
vägkant 

Örtväxter i 
uppströms 
vägkant 

 Begränsad sikt i 
slänter 

Dammtå      
 

Nedströms 
dammtå 
 

 Mindre skott 
av björk i 
nära 
anknytning 
till dammtå 

Ojämnare 
grästäcke med 
viss 
artvariation, 
inslag av örter 
 

 Skott nära 
dammtå kan 
tyda på mer 
gynnsamma 
förhållanden 
lokalt 

Betongdelar   Gräs har 
etablerat sig i 
utskov 

Delvis på 
utskov och 
ledmurar 

Kan på mossa 
lång sikt bli mer 
och orsaka 
frostskador, 
växter i utskov 
kan orsaka 
lokala skador 
 

 

Nedströmsslänt 

Nedströmsslänt är täckt av ett lager gräs med inslag av örtväxter. Kan inte bedömas som en risk, men 

gräset kan dölja eventuell fukt i nedre delar. 
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Uppströmsslänt 

Blyberga hade mycket sly av al och björk i uppströmsslänt ca 1 m i höjdled mixat med gräs och mjölkört 

ca 30–50 cm högt. Vegetationstäcket är tjockt och det är omöjligt att urskilja slätskydd. Längre ned 

mot vattnet växer al medan björk håller sig längre upp mot vägkant. 

Krön 

På krönet sträcker sig en asfalterad väg med räcken på båda sidor. På uppströmssidan är vegetationen 

kraftigare och innefattar skott från björk. Nedströmssidan har enbart gräs intill vägkant. Man ska inte 

gärna har växter så nära väg då det kan fungera som gömställen för djur och kan leda till olyckor. 

Nedströms om dammtå 

Nedströms dammtå är täckt av något ojämnare grästäcke jämfört med nedströmsslänt. Vissa skott 

skymtas, men noterbart att fler skott växer intill bank vilket kan tyda på något fuktigare förhållanden. 

En tätare ansamling av skott finns intill banken (se bild), här växer det även gran vilket kan tyda på 

något fuktigare förhållanden. 

Längre bort från station finns inga gräsytor nedströms dammtå. Men trädlinjen hålls på 5 meters 

avstånd. 

 

Figur 15. Nedströmsslänt, Blyberga 

1.1.1  
Figur 16. Uppströmsslänt, Blyberga

Övrigt 

Man har problem med gräs som flyter med strömmen och sätter igen intagsgaller. Detta har vid tillfälle 

nästan lett till översvämning och överströmning som följd. Därför har man låtit installerat en 

automatisk arm som rensar gallret kontinuerligt. Troligtvis är vattendraget övergött på grund av ett 

sågverk som ligger längre upp. Då virket spolas rinner vattnet ned till vattendraget och det ger upphov 

till gräs på botten som sedan släpper och kommer till dammen. 
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UNNÅN 
Studiebesöket på Unån kraftstation utfördes tillsammans med underhållspersonal. Vid besöket 

betraktades mängden vegetation som var beläget på dammen och utifrån vad som observerades och 

vad som påtalades av personal bedömdes risker med vegetationen. Dammen betraktades från 

dammkrönet och nedströmssida. 

ALLMÄN INFORMATION OM ANLÄGGNINGEN 
Unnån kraftstation togs i bruk 1987 och är belägen i Oreälven. Fyllnadsdammen är uppdelad i två 

delar av intag- och utskovsanordning. Högra dammen i uppströmsriktning utgörs av ett 

”överströmmningsskydd” som är ca 50 meter långt. Vänstra sidan är en fyllningsdamm som är ca 100 

meter lång och 3–4 meter hög från dammtå. 

 

Vegetation Träd Sly och 
buskar 

Markvegetation Mossa Risk 

Nedströmsslänt 
 

 Enstaka skott Obetydlig 
mängd 

 Ingen risk kan 
bedömas 

Uppströmsslänt 
 

 Björksly som 
rensats ligger 
i slänt 

Gräs intill 
vattenyta 

 Sly som 
lämnats 
skymmer 
dammen och 
kan orsaka 
mer skott 
framöver 

Krön   Inget nämnvärt   

Nedströms 
dammtå 
 

 Små skott 
och skott 
från björk 
och tall 

 Vit ”torr” 
lave 

Ingen riska 
kan bedömas 

Betongdelar 
 

   Mossa på 
delar som är 
svåra att nå 

Kan orsaka 
viss skada på 
berörda delar 

 

Nedströmsslänt 

Nedströmsslänt har ingen påtaglig vegetation, enstaka tall- och björkskott som är mycket unga (ca 20 

cm höga) och litet bestånd av gräs.  

Uppströms 

I uppströmsslänt har röjning nyligen skett vid besökstillfället. Ligger kvar på slänten och tros vara av 

björk. Ett mindre gräsbesånd som är något kraftigare mot vattnet. 

På höger sida om kraftstationen är ett ”överströmningsskydd” beläget. Skyddet utgörs av ett kraftigt 

stentäcke som fogats samman med betong. Framför skyddet växer gräs som nyligen slagits. Vid 

besöket upptäcktes en väldigt lite läcka i ”överströmningsskyddet” men kan inte kopplas till växter. 
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Krön 

Krönet på vänster sida i uppströmsriktning har ingen påtaglig vegetation. I anknytning till kraftstation 

är en asfaltsparkering belägen. Bortom den finns bare ett glest grästäcke liknande det som 

nedströmsslänt. Höger krön utgörs av ”överströmningsskydd” av grovt stenmaterial mixat med betong 

(inga växter). 

Nedströms om dammtå 

Nedströms dammen har ett område rensats på mindre träd och sly tidigare år vilket man kan se på 

stubbar som är kvar, ser ut att ha varit tall ca 0,5 dm tjocka. Vissa skott har åter slagit upp men mycket 

glest och utspritt. 

Betongdelar 

Vissa delar av utskov som är svåra att komma åt har mossa som kan orsaka vittring eller frostskada.  

 

Figur 17. Nedströmsslänt, Unnån 

 

Figur 18. Uppströmsslänt, Unnån
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HANSJÖ 
Dammen som betraktades vid Hansjö kraftstation är en kanaldamm som sträcker sig med vattendraget 

upp till ett utskov för vattenreglering. 

Studiebesöket på Hansjö kraftstation utfördes tillsammans med underhållspersonal. Vid besöket 

betraktades mängden vegetation som var beläget på dammen och utifrån vad som observerades och 

vad som påtalades av personal bedömdes risker med vegetationen. Dammen betraktades från 

dammkrönet och nedströmssida. 

ALLMÄN INFORMATION OM ANLÄGGNINGEN 
Hansjö kraftstation ägas av Fortum Generation AB och är belägen i Oreälven. Kraftverket togs i bruk 

1954. Kanaldammen är ca 500 meter lång och ca 4–5 meter i höjd från grundläggningsnivå. 

 

Vegetation Träd Sly och 
buskar 

Markvegetation Mossa Risk 

Nedströmsslänt 
 

 Kraftigt med 
sälg och 
björk ca 1 
meter i höjd, 
mer i övre 
slänt 

Inslag 
ormbunkar och 
bestånd av små 
mjölkörter  
(ca 0,5 m höga) 

Inget 
nämnvärt 

Stora 
svårigheter 
att betrakta 
slänt, 
speciellt från 
dammkrön 

Uppströmsslänt 
 

 Kraftigt med 
sälg och 
björk ca 1 
meter i höjd, 
vissa inslag 
av al längre 
ned i slänt 

Inget nämnvärt  Stora 
svårigheter 
att betrakta 
slänt 

Krön  Sälg och 
björk längs 
vägkanter  

  Försvårad 
överblick 
över slänter 

Nedströms 
dammtå 
 

Tallar på ca 4 
meters 
avstånd från 
dammtå,  
ca 1,5 dm 
stamdiameter  

Björk och 
sälg, ca 1 
meter i höjd 

Svagt bestånd 
av gräs och 
örtväxter 

Mark täckt 
av ett 
mosslager 

Rotsystem 
från tallar 
kan orsaka 
skada och 
dölja 
läckage, sly 
skymmer sikt 

Betongdelar 
 

   Mindre 
inslag av 
mossa 

Ingen risk 
bedöms 

 

Nedströmsslänt 

Mot kraftstation och ställverk är nedströmsslänt täckt av hög ”markvegetation” mixat med sälg- och 

björksly. Längre upp längs kanaldammen växer allt mindre ”örter” och ersätts av mossa och andra 

växter. Sly från björk och sälg är ett problem och växer tät i övre slänt mot dammkrön. Vegetationen 

orsakar att det är svårt att se slänten från dammkrön viket kan vara bekymmersamt vid besiktning. 
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I nedströmsslänt syns tecken på röjning där kapade växter lämnats vilket kan vara en orsak till att 

mycket sly fått fäste och bidrar till ökad problematik att se förändringar i slänt och försvårad 

framkomlighet på nedströmssida. 

Uppströmsslänt 

I uppströmsslänt växer i stort sätt bara björk- och sälgsly med vissa enstaka alnar som är upp till en 

meter i höjd. Detta orsakar svårigheter att okulärt besikta dammen trots att slänten inte är helt skymd. 

Krön 

På dammkrön är en grusväg belägen där lite till ingen vegetation växer. Krönet är dock omslutet av sly 

som begränsar överblick av slänter. 

Dammtå 

Längs dammtå växer det mindre sly jämfört med nedströmsslänt vilket kan orsakas av träd som växer 

i nära anslutning. Markvegetation i form av mossa och örtvegetation. 

Nedströms om dammtå 

Nedan dammtå växer tallar inom 5 meter vilket kan orsaka skada på damm om rötter når dammtån 

och läckage i dammen kan döljas genom att vatten plockas upp av trädens rotsystem. Sly av björk har 

även fått fäste 1–2 meter ut från dammtå. 

 

Figur 19. Nedströmsslänt, Kanaldamm Hansjö - Vy från 
dammkrön 

 
Figur 20. Uppströmsslänt, Kanaldamm Hansjö

Övrigt 

På dammen röjde man förra sommaren men man tog ej bort det röjda materialet vilket troligen 

bidragit till att mer skott slagit ut detta år. 
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NISSANSTRÖM 
Studiebesöket på Nissanström kraftstation utfördes under augusti månad 2016. Vid besöket 

betraktades mängden vegetation som var beläget på dammen. Begränsad tillgång gjorde att dammen 

enbart kunde betraktas på håll. 

ALLMÄN INFORMATION OM ANLÄGGNINGEN 
Nissanström kraftstation togs i bruk 1950 och är belägen i Nissan. Fallhöjden är ca 29 meter, 

nedströms ligger industriminne från tidigare bruksverksamhet. 

 

Vegetation Träd Sly och 
buskar 

Markvegetation Mossa Risk 

Nedströmsslänt 
 

    Ingen risk kan 
bedömas 

Uppströmsslänt 
 

  Gräs intill 
dammkrön 

  

Krön      

Nedströms 
dammtå 
 

 Träd och 
buskar i nära 
anslutning 
till damm 

  Rotsystem kan 
eventuellt 
orsaka skador i 
undergrunden, 
täta dränering, 
skymma 
eventuella 
läckage  

Betongdelar 
 

   Mycket liten 
mängs 
mossa på 
ledmurar 

Ingen risk kan 
bedömas 

 

Nedströmsslänt 

I nedströmsslänt finns enbart gles mossa och lav vilket anses helt obetydligt, vidare finns något enstaka 

skott. Se Figur 22. 

Uppströms 

Uppströmsslänt har ett erosionsskydd av trä vilket förhindrar vegetationen att sätta sig. Enbart kort 

gräs finns upp mot dammkrön. Se Figur 21. 
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Krön 

Dålig tillgång till krönet orsakade svårigheter att observera eventuell vegetation, enbart gräs kan 

skymtas på håll. 

Nedströms om dammtå 

Nedströms om dammtån finns träd och buskage i nära anknytning till dammen. Detta kan potentiellt 

orsaka förtätning i dränering och förhindra upptäckt av skador eller läckage. Vidare kan rotsystem 

luckra upp undergrunden och på så vis orsaka ökat vattenflödet genom dammen. Se Figur 22. 

Betongdelar 

Mycket liten mängs mossa på betongdelar vilket inte kan anses påverka någonting.

 

Figur 21. Uppströms erosionsskydd i trä, Nissanström 

 

Figur 22. Nedströmsslänt, Nissanström
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FRÖSLIDA 
Studiebesöket på Nissanström kraftstation utfördes under augusti månad 2016. Vid besöket 

betraktades mängden vegetation som var beläget på dammen. Begränsad tillgång gjorde att dammen 

enbart kunde betraktas på håll. 

ALLMÄN INFORMATION OM ANLÄGGNINGEN 
Fröslida kraftstation togs i bruk 1983 och är belägen i Nissan, Hylte kommun i Hallands län. 

Fallhöjden för anläggningen är ca 5,5 meter. 

 

Vegetation Träd Sly och 
buskar 

Markvegetation Mossa Risk 

Nedströmsslänt 
 

 Mycket sly Tjocka 
grästuvor 

 Kan minska 
dränerande 
förmåga genom 
att organiskt 
material 
ansamlas, 
försvårad 
övervakning 

Uppströmsslänt 
 

 Relativt stor 
mängd 
björksly 

Stora tuvor av 
gräs 

 Gör det svårt 
att överskåda 
erosionsskyddet 
och dess 
tillstånd  

Krön  Längs 
krönets 
kanter finns 
sly och gräs 

  Minskar 
översikten i 
slänterna, dock 
kan ingen 
annan risk 
bedömas 

Nedströms 
dammtå 
 

 Unga björkar 
på 
betryggande 
avstånd 

  Ingen risk kan 
bedömas 

Betongdelar 
 

    Ingen risk kan 
bedömas 

 

Nedströmsslänt 

I nedströmsslänt finns relativt mycket björksly som orsakar skymd sikt och gör det därmed svårt att 

upptäcka. Vidare kan rotsystemen och löv orsaka att organiskt material samlas och minska den 

dränerande förmågan för stödfyllningen och dammtån.  

Uppströms 

Uppströmsslänt är kraftigt bevuxen av sly och gräs vilket gör det svårt att urskilja erosionsskydd och 

dess tillstånd, vilket kan orsaka att eventuella förändringar i tillståndet inte upptäcks omgående. 
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Krön 

På dammkrönet går en mindre grusväg som spärrats av med en bom för att undvika att obehöriga kör 

ut på dammen med fordon. Längs vägkanten växer björksly och gräs som är ca 50 cm högt. 

Nedströms om dammtå 

Nedströms ligger ett skogsparti av unga björkar. Dessa ligger dock på mer än 10 meters avstånd vilket 

gör att rötter inte bör sprida sig till dammen och ingen övrig risk kan bedömas. 

Betongdelar 

Betongdelar bedöms vara oberörda av vegetation. 

 

 

Figur 23. Uppströms erosionsskydd i trä, Fröslida 

 

Figur 24. Nedströmsslänt, Fröslida

SAMMANFATTNING 
Från Fröslidan kan sägas att mängden sly och gräs kan göra dammen svårare att övervaka och 

besiktiga okulärt. Om organiskt material ansamlas i jordmaterialet kan dränerande förmåga minska 

vilket kan leda till ökade portryck i stödfyllningen. Då fallhöjden är relativt låg kan detta dock ses som 

marginell risk. 
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EvaSys Frågeställning riktad till dammägare [Copy] [Copy]

Luleå Tekniska Universitet Jacob Eliasson

Mark as shown: Please use a ball-point pen or a thin felt tip. This form will be processed automatically.

Correction: Please follow the examples shown on the left hand side to help optimize the reading results.

1. Bakgrund och kontaktinformation

Examensarbete: Påverkan av vegetation på dammkonstruktioner

För att redogöra problematik och risker med vegetation på dammar har ett examensarbete påbörjats via Luleå
Tekniska Universitet på uppdrag av Vattenfall AB. Arbetet ska senare kunna användas som ett verktyg för att
utveckla riktlinjer som tillgodoser de problem man ser med vegetation inom dammsäkerhetsbranschen i dagsläget.

Den här enkäten innehåller frågeställning riktad till svenska dammägare och avser att:
 - Bättre förstå den allmänna synen på vegetation på dammar
 - Kartlägga de vanligaste anmärkningarna vid dammsäkerhetsarbete orsakade av vegetation
 - Få vetskap om riktlinjer som tillämpas i dagsläget
 - Se vilka röjningsstrategier som normalt används vid dammanläggningar

Examensarbetet utförs av Jacob Eliasson som studerar vid Luleå Tekniska Universitet med handledning av Christian
Bernstone på Vattenfall AB.

 Kontaktuppgifter för eventuella frågor och funderingar:

Jacob Eliasson
 Mobil: 076-347 14 48
 E-post: sveeli-0@student.ltu.se

Slutdatumet för enkätundersökningen är satt 31 oktober 2016 då utvärdering startar.

1.1 Kontaktinformation: Namn, organisationsnamn, telefonnummer och/eller E-post
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1. Bakgrund och kontaktinformation   [Continue]
1.2 I vilken region är du stationerad eller är du oftast verksam i?

(Indelningen har baseras på Naturvårdsverket, Regionindelning av skogslandskapet)
1.
2.
3.
4.
5.

2. Vegetation på dammar
2.1 Anser du att vegetation i anknytning till

dammar utgör ett betydande problem för Er
organisation?

Ja Nej

2.2  Hur brukar problem med vegetation skilja sig mellan olika typer av dammar?
(Ex. Betong- och fyllningsdamm)

2.3  Vilken typ av damm anser du vara är mest utsatt för risker till följd av oönskad eller överflödig vegetation
Sten- och jordfyllnadsdammar Betongdammar Gruvdammar
Övriga dammtyper

2.4  Vilken typ av växter brukar komma på tal då man diskuterar problem med vegetation på och kring dammar?
(Möjlighet till flera val)

Träd Sly och buskar Mossa
Örtväxter, gräs och annan
markvegetation

2.5 I vilken utsträckning bör en damm hållas fri från vegetation för att undvika negativa effekter på dammsäkerhet?

2.6 Anser du att man bör beakta dammars
geografiska plats då man värderar risker med
vegetation?

Ja Nej
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2. Vegetation på dammar   [Continue]
2.7 Tar man inom Er organisation hänsyn till

konsekvensklass hos dammar då risker med
vegetation utvärderas?

Ja Nej Vet ej

3. Anmärkning vid fältinspektioner
3.1 Hur vanligt är det att besiktningsmän ger anmärkning på

grund av vegetation vid fördjupad inspektion och fördjupad
dammsäkerhetsutredning (FI och FDU)?

Aldrig Alltid

3.2 Vilka är de vanligaste orsakerna till att besiktningsmän påtalar problem med vegetation vid inspektioner?

3.3 Känner du till skador på dammar som orsakats av vegetation och som lett till behov av direkta åtgärder?
(Beskriv gärna typ av skada på damm)

4. Riktlinjer
4.1 Har Er organisation egna företagsspecifika

riktlinjer för att handskas med oönskad
vegetation?

Ja Nej Vet ej

4.2 Om Ja: Är riktlinjerna tillämpningsbara i de flesta fallen eller avser de bara vissa specifika problem? Vilka
rekommendationer baseras riktlinjerna på?

4.3 Om Nej: Vilka rekommendationer förhåller organisationen sig till för att handskas med eventuella problem orsakat av
vegetation?

4.4  Finns det god tillgång på information som kan vara till hjälp för att besvara frågor kring effekten av oönskad
vegetation på dammar och hur problemen åtgärdas på ett lämpligt sätt?

Ja Nej Vet ej
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4. Riktlinjer   [Continue]
4.5 Vart kan man som dammägare lämpligen vända sig för att få svar som rör vegetation och dess effekt på olika

dammar?

5. Röjningsarbeten
5.1  Hur arbetar Er organisation med vegetationsröjning?

Årligt återkommande
röjningsarbeten

Röjningsarbeten utförs i
samband med fördjupad
inspektion (FI) eller FDU

Vid uppmärksammade problem

5.2 Vilka problem med vegetation avser Era röjningsarbeten normalt åtgärda?
(Möjlighet till flera alternativ)

Orsakar skada på damm Ger ökad hotbild vid ogynnsam
väderlek

Skymmer sikten vilket försvårar
övervakningen

Utgör ett hinder som försvårar
den dagliga driften av anläggning

Ger en skyddad miljö åt djur som
kan bosätta sig i dammen

Annat

Vet ej

5.3  Om annat: Beskriv gärna vilka andra problem som röjningsarbeten avser att åtgärda

5.4  Vilka röjningsstrategier använder organisationen för att avlägsna oönskad vegetation vid Era anläggningar?
(Möjlighet till flera alternativ)

Konventionell röjning med
motordrivet redskap

Bekämpningsmedel Mekanisk borttagning där även
rotsystem avlägsnas till visst djup

Rengöring av betongdelar med
hjälp av högtryckstvätt eller
liknande

Annan

5.5  Om Annan: Vilken annan metod används inom organisationen?

6. Övrigt
6.1 Finns det något övrigt du skulle vilja belysa beträffande vegetation på dammar eller har du andra synpunkter? (Det

går även bra att kontakta direkt via telefon eller E-post)
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