
Metodik för kvantifiering av läckage genom 

fyllningsdammar

Erik Johansson

Civilingenjör, Väg- och vattenbyggnad 

2018

Luleå tekniska universitet 

Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser



  

 

 

 
 

Metodik för kvantifiering av läckage 

genom fyllningsdammar 
 

 

 

 

Erik Johansson 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avdelningen för geoteknologi  

Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser 

Luleå tekniska universitet 

971 87 Luleå 

 



  

I 

 

FÖRORD  

Detta examensarbete på 30 högskolepoäng avlutar mina studier på civilingenjörsprogrammet 

väg- och vattenbyggnad vid Luleå tekniska universitet och har genomförts i samarbete med 

Vattenfall AB och Ramböll Sverige AB. 

Ett stort tack vill jag rikta till min handledare på Ramböll Sverige AB Mårten Jacobsson som 

kom med förslaget och erbjudandet att genomföra detta examensarbete samt för sitt bidrag 

med givande diskussioner och bred kompetens.  

Jag vill även tacka min handledare Christian Bernstone från Vattenfall AB och Hans Mattsson 

från LTU för givande handledning och bra synpunkter på mitt arbete. 
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SAMMANFATTNING 

Fyllningsdammar har ett naturligt läckage genom dammen på grund av dess uppbyggnad av 

jord- och stenmaterial som har en viss genomsläpplighet. I RIDAS finns krav att läckaget skall 

övervakas nedströms fyllningsdammar för att upptäcka långsamtgående förändringar av 

läckagets storlek. 

Läckagemätningar vid fyllningsdammar registrerar inte endast läckaget genom dammen utan 

påverkas av yttre faktorer såsom nederbörd och sprickor i berggrunden. Vidare kan 

nederbördsregistreringar ha osäkerheter som gör att den sanna nederbörden inte mäts. 

Syftet med detta examensarbete är att studera och kvantifiera hur de yttre faktorerna påverkar 

läckagemätningar vid fyllningsdammar. 

En fallstudie med inpumpningsförsök har utförts för att bedöma hur ett simulerat läckage 

påverkar mätöverfall M6 och M7 vid en svensk dammanläggning. Ett annat syfte med 

inpumpningsförsöken var att utreda nederbördens avrinningsväg samt att upptäcka förluster av 

läckagevatten på sin väg till mätöverfallen. 

Inpumpningsförsöken begränsades till två punkter i terrängen nedströms den studerade 

dammen där vatten pumpades ut i terrängen. Nederbörden som studeras avser endast regn och 

vid analys begränsas utvärdering mellan läckagemätningar och de yttre faktorernas påverkan 

till inhämtad indata under inpumpningsförsöken. 

Det ena inpumpningsförsöket påverkades av pågående snösmältning vilket påverkade 

resultaten negativt. Resultaten från det andra inpumpningsförsöket tyder på att inhämtad indata 

från nederbördsregistrering behöver korrigeras med hänsyn till vindförluster samt att de 

automatiska givarna i mätöverfall M6 och M7 mäter fel. Vid jämförelse mellan nederbörd, 

inpumpat vatten och läckage genom dammen mot registrerat vatten i mätöverfall M6 registreras 

57 procent av det mängden vatten i mätöverfallet. När hänsyn tas till vindförluster, 

evapotranspiration samt att det registrerade flödet räknas om efter manuella mätningar av 

vattenhöjden över mätöverfallet har mätöverfallet registrerat 86 procent av mängden vatten. 

Detta ger en indikation på betydelsen av att korrigera indata för nederbördsregistreringen samt 

att givarens felmarginaler i mätöverfallen är av betydande storlek. 

Denna studie indikerar på för stora felmarginaler vid flödesregistreringen för mätöverfall M6 

och M7 vilket begränsar förmågan att dra slutsatser om hur och i vilken utsträckning de yttre 

faktorerna påverkar mätöverfallen. Metoden med inpumpningsförsök bedöms vara en bra 

metod för att utvärdera hur nederbörd påverkar läckagemätningar på utvalda områden i 

terrängen samt för att försöka hitta förluster av läckagevatten genom dammen. Det bedöms även 

vara en bra metod för att funktionskontrollera läckagemätningar samt att tillföra en kontrollerad 

förändring i mätningssystemen som går att mäta och utvärdera. I sin helhet bedöms det vara 

bättre att jämföra redan registrerad nederbörd mot responsen i mätöverfallen för att försöka 

förstå i vilken utsträckning nederbörd påverkar läckagemätningar vid fyllningsdammar. 

 

Nyckelord: Fyllningsdammar, inpumpningsförsök, läckagemätning, mätöverfall 
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ABSTRACT 

Embankment dams have natural seepage through the dam due to the construction of soil and 

rock materials. RIDAS demands seepage control in embankment dams to find and evaluate 

slow changes of the seepage.  

The seepage control measurements do not only measure the seepage through the dam but is also 

affected by external factors such as rainfall or cracks in the bedrock. The rainfall is also almost 

never measured correctly due to three main errors in the way it is measured. 

The purpose of this master thesis is to study and quantify how external factors affect the seepage 

control in embankment dams. 

A case study in a Swedish dam was conducted where water was pumped into the terrain on the 

downstream side of the dam. This was done in order to evaluate how a sequence of rainfall 

affects the seepage control measurements in embankment dams in general. Another purpose 

with pumping water into the terrain was to evaluate the size of the basin where rainfall affects 

the seepage control measurements and also to track down if and where there are any loss of 

seepage before it is being measured. 

Water was being pumped at two different locations on the downstream side of the dam and the 

evaluation of seepage control measurements and the outer factors affecting the measurements 

was limited to input parameters collected during the time where water was being pumped into 

the terrain. 

The first time water was being pumped into the terrain the seepage control measurements were 

affected by snow still melting and being registered which affected the results negatively. The 

second time water was being pumped into the terrain the results suggests that rainfall 

measurements needs to be corrected with respect to wind losses and that the seepage control 

measurements in the Swedish dam are not completely reliable. When a comparison between 

the registered rainfall, the amount of water being pumped in the terrain and the natural seepage 

through the dam compared to the amount of water being measured it was found that only 57 

percent of the water was being measured. Later on when regards were taken to 

evapotranspiration, wind losses and the seepage measurements were recalculated from manual 

measurements of the water height it was found that 86 percent of the water was being measured. 

This indicates that it can be necessary and meaningful to correct the input data from rainfall 

measurements and seepage measurements in order to get more credible results. 

This study indicates that the margins of errors in the seepage control measurements are too big 

which limits the ability to draw conclusions on how and to which extent the outer factors affect 

the seepage control measurements. The method where water is being pumped into the terrain is 

concluded to be a good way to evaluate how rainfall affects the seepage control measurements 

on selected parts of the terrain and also to detect where and if there are any losses of seepage 

before it is being measured. It is also concluded to be a good method for testing the functioning 

of the seepage control measurements and allows for a controlled disturbance of the system 

where the systems response can directly be measured. In order to evaluate to which extent the 

rainfall affects the seepage control measurements it is estimated to be better to compare a 

sequence of rainfall to the direct response from the seepage control measurements.  
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1 INLEDNING 

1.1 Bakgrund 

I RIDAS (2008) som är regelverk och riktlinjer för dammsäkerhet finns krav på att läckage 

nedströms fyllningsdammar skall övervakas. Syftet med läckageövervakningen är att följa upp 

felmoder som inverkar på dammens stabilitet utifrån förändringar i fyllningsdammars tätkärna. 

Förändringar i tätkärnan kan leda till tre olika felmoder som påverkar dammens stabilitet, se 

Figur 1. 

 

 
Figur 1 Felmoder som kan leda till dambrott. (RIDAS, 2008) 

 

En fyllningsdamm är uppbyggd av jord- och stenmaterial som har en viss genomsläpplighet 

vilket medför att det normalt finns ett litet läckage genom dammens tätkärna. Maximalt tillåten 

genomströmning bestäms vid dammens design utifrån jordmaterialets egenskaper och 

genomströmningsberäkningar. 

Uppsamlingssystemet för läckagemätning påverkas av nederbörd som faller i det område som 

utgör avrinningsområde för mätstationen. Markinfiltration och läckage genom berggrunden 

påverkar också möjligheten att fånga upp läckaget genom dammen. Sammantaget försvårar 

detta möjligheten att analysera om det sker långsamma förändringar av läckagets storlek om 

förhållandena normalt inte är stationära.  

 

1.2 Syfte  

Syftet med detta examensarbete är att utvärdera metodik för kvantifiering av läckage genom 

fyllningsdammar. 

Målsättningen med examensarbetet är att ta fram ett förslag till beräkningsmetod för 

kompensation av faktorer som utöver naturligt läckage genom fyllningsdammar bidrar till det 

flöde som registreras av mätöverfall nedströms fyllningsdammar. Metoden baseras på en 

fallstudie med data från en svensk fyllningsdamm. 
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1.3 Fallstudie 

I examensarbetets fallstudie studeras data från läckagemätningarna i mätöverfall M6 och M7 

vid en svensk fyllningsdamm. Läckagemätningarna jämförs med inpumpningsförsök och 

registrerad nederbörd på ett bedömt tillrinningsområde för att utvärdera hur andra faktorer än 

läckaget genom dammen påverkar läckagemätningarna.   

Vid utvärdering av mätdata används nederbördsdata från Vattenfalls väderstation på den 

studerade svenska dammanläggningen samt SMHI’s väderstationer i Ritsem och Björkudden 

för att kontrollera om tillfälliga toppar i uppmätt läckageflöde kan förklaras av nederbörd eller 

snösmältning. 

1.4 Avgränsningar  

Nederbörd som studeras i detta examensarbete avser endast regn. Inpumpningsförsöken är 

begränsade till två försök på två olika punkter i terrängen nedströms den studerade svenska 

dammanläggningen. Beräkningar för jämförelser mellan registrerade läckageflöden och yttre 

faktorer som påverkar mätöverfallen begränsas till perioden för inpumpningsförsöken. 
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2 TEORI 

2.1 Introduktion till RIDAS 

Dammsäkerhetsarbete innebär att reducera sannolikheten för dammhaveri och att undvika 

konsekvenserna av detta. Dammar klassificeras beträffande de konsekvenser som kan uppstå i 

händelse av dammhaveri. Klassificeringen bygger på dammsäkerhetskraven enligt miljöbalken 

och branschens riktlinjer, krav på dimensionerande flöde, särskilda beredskapskrav enligt lagen 

om skydd mot olyckor samt särskilda skyddskrav enligt skyddslagen. (RIDAS, 2016) 

Vid händelse av dammhaveri beskrivs konsekvenserna i RIDAS (2016) med avseende på: 

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. 

Dammar kopplas till dammsäkerhetsklass A, B eller C, genom beslut av Länsstyrelsen, eller till 

RIDAS-klass D eller E, genom beslut av medlemsföretaget. Vid klassificering av 

dammsäkerhetsklasser prövas konsekvenserna av ett dammhaveri i fallande ordning från 

dammsäkerhetsklass A till RIDAS-klass E. I RIDAS (2016) beskrivs dammsäkerhetsklasserna 

enligt: 

• Dammsäkerhetsklass A: Mycket stor betydelse från samhällelig synpunkt, när ett haveri 

kan leda till en nationell kris som drabbar många människor och stora delar av 

samhället, hotar grundläggande värden och funktioner samt risk för förlust av 

människoliv som inte är försumbar. 

• Dammsäkerhetsklass B: Stor betydelse från samhällelig synpunkt, när ett haveri kan 

leda till stora regionala och lokala konsekvenser eller störningar samt risk för förlust av 

människoliv som inte är försumbar. 

• Dammsäkerhetsklass C: Måttlig betydelse från samhällelig synpunkt, när ett haveri kan 

leda till betydande lokala konsekvenser och störningar men när risken för förlust av 

människoliv är försumbar. 

• RIDAS-klass D: Liten betydelse från samhällelig synpunkt men stor betydelse för 

medlemsföretaget, när ett haveri inte förväntas leda till betydande samhälleliga 

konsekvenser eller störningar men kan leda till stor skada för medlemsföretaget eller 

enskilda intressen vad gäller egendom, ekonomi eller andra värden. 

• RIDAS-klass E: Liten betydelse ur samhällelig synpunkt och liten betydelse för 

medlemsföretaget, när ett haveri inte förväntas leda till betydande samhälleliga 

konsekvenser eller störningar och förväntas ha en liten betydelse för medlemsföretaget 

eller enskilda intressen. 
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Det krävs utredningar vid konsekvensklassificering av dammar. Utredningarna baseras på 

beräkningsmetoder och antaganden som är lämpade för ändamålet där dammens läge, 

utformning, flödesscenario, utflödet och älvdalens form, dammhaveriets läge och utformning 

samt de områden som kan skadas av översvämningen är de faktorer som påverkar 

konsekvenserna vid ett dammhaveri. (RIDAS, 2016) 

2.2 Fyllningsdammar 

2.2.1 Homogena fyllningsdammar 

Den äldsta typen av fyllningsdamm är den homogena fyllningsdammen. Den byggs upp utan 

speciella zoner och består av ett lager tätmaterial med låg permeabilitet som lera eller lerhaltig 

sand, se Figur 2. Lera har låg skjuvhållfasthet och dåliga packningsegenskaper och anses därför 

som ett olämpligt fyllningsmaterial i fyllningsdammar. Den låga permeabiliteten leder till höga 

porvattentryck eftersom porvattnet inte kan tränga igenom dammen. Detta åtgärdas ofta med 

en så kallad ”chimney drain” på dammens nedströmssida där en zon med högre permeabilitet 

byggs in i dammen. Homogena fyllningsdammar används i dagsläget men då ofta som låga 

dammar som tillförs erosionsskydd och dräneringsanordningar för att uppnå önskad stabilitet.  

Ur säkerhetssynpunkt är det olämpligt att bygga höga homogena fyllningsdammar eftersom det 

är svårt att säkerställa totalstabiliteten. På grund av låg inre stabilitet orsakade av inhomogena 

fält i dammkroppen är risken för dammbrott ofta större för homogena fyllningsdammar än andra 

fyllningsdammar. (Rönnqvist, 2002) 

 

 

Figur 2 Homogen fyllningsdamm. (Rönnqvist, 2002) 

 

2.2.2 Zonindelade fyllningsdammar 

Det ökade behovet av högre fyllningsdammar har lett till utvecklingen av zonindelade 

fyllningsdammar. En zonindelad fyllningsdamm är uppbyggd av olika zoner med olika 

egenskaper som tillsammans ökar dammens totalstabilitet. Dammen byggs upp med en tätkärna 

av ett material med låg permeabilitet för att förhindra vattenströmningen. Det vanligaste i 

Sverige är att bygga upp tätkärnan med månggraderad morän eller finkornig jord som lera eller 

silt. Tätkärnan omsluts på nedströms- och uppströmssidan med en stödfyllning som vanligtvis 

består av naturligt jordmaterial i jordfyllningsdammar och sprängsten i stenfyllningsdammar. 

För att förhindra transport av finmaterial mellan tätkärnan och stödfyllningen läggs vanligtvis 

olika filter mellan övergångarna. Den vanligaste typen av zonindelade fyllningsdammar byggs 

upp med en vertikal tätkärna centralt placerad i dammen, se Figur 3. (Rönnqvist, 2002) 
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Figur 3 Zonindelad fyllningsdamm med vertikal centrerad tätkärna. (Rönnqvist, 2002) 

 

2.2.2.1 Tätkärnan 

Tätkärnans funktion är att förhindra vattengenomströmning. Det vanligaste materialet för 

tätkärnan i Sverige är månggraderad morän. Detta på grund av materialets stora tillgänglighet 

samt dess goda packnings-, tätnings-, och konsolideringsegenskaper. (Vattenfall, 1988) 

En bred tätkärna anses vara säkrare än en smal tätkärna med hänsyn till sprickbildning i själva 

kärnan eller underliggande berg som kan leda till erosion. Med bred tätkärna menas när bredden 

är större än halva vattendjupet och en smal tätkärna innebär att bredden är mindre en än 

fjärdedel av vattendjupet. Vid grundläggning på uppsprucken berggrund föredras en bred 

tätkärna för att få en större kontakyta mellan berget och dammen. En smalare tätkärna väljs om 

tätmaterialet har en hög vattenkvot och låg permeabilitet på grund av packningssvårigheter och 

höga portryck. (Vattenfall, 1988) 

2.2.2.2 Filter 

Filtrets huvuduppgift är att förhindra att finmaterial spolas bort från tätkärnan vid eventuell 

erosion. Filtret måste även fungera dränerande för att tillåta vatten att strömma igenom. Således 

filtrerar filtret läckagevattnet och motverkar erosion av tätkärnan. (RIDAS, 2008) 

Dammen kan ofta behöva konstrueras med olika filter där ett finfilter av sandmaterial följs upp 

av ett grovfilter av makadam eller singel. I vissa fall vid dålig gradering hos finfilter och 

grovfilter kan även ett mellanfilter vara nödvändigt. För att inte sprickor ska uppstå i filtrena 

skall filtermaterialen vara kohesionslösa. (Vattenfall, 1988) 

Fungerande filter på nedströmssidan är viktigare än på uppströmssidan. Detta för att förhindra 

inre erosion av tätkärnan där risken för att erosion kan påbörjas är störst på nedströmssidan. 

Filtret på uppströmssidan har dock en förmåga att plugga igen strömningskanalerna och således 

förhindra dammgenombrott. Följande gäller enligt Vattenfall (1988) för ett fungerande 

nedströmsfilter: 



  

6 

 

• Dränering: Filtret bör ha minst 10 gånger större permeabilitet än tätjorden som skall 

skyddas. Kravet innebär att permeabiliteten för finfiltret skall vara minst 3*10-6 m/s, om 

det skall dränera en vanlig morän. 

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

från tätjord genom filtret. Utgångsmaterialet för filtret måste därför innehålla en lagom 

mängd fina korn, men ändå vara stabilt mot inre erosion. 

• Separation: För att undvika stenanhopningar i samband med fyllningsarbetena måste 

den maximala stenstorleken i filterzonen av praktiska skäl vanligen begränsas genom 

sortering. 

I RIDAS (2008) finns filterregler upprättade beroende på vilket basmaterial som används i 

tätkärnan. 

2.2.2.3 Stödfyllning 

Stödfyllningen skall överföra laster från vattnet och jorden vidare ner i undergrunden. 

Materialet bör vara tillräckligt dränerande för att kunna dränera läckvattnet och således 

förhindra att höga porvattentryck byggs upp. Lämpligast att använda som stödfyllning är 

grovkornigt friktionsmaterial med hög friktionsvinkel, till exempel sprängsten och 

krossmaterial. (Mencin, 2008) 

Stödfyllningen skall utformas i den utsträckningen att dammens totala stabilitet försäkras under 

alla tänkbara omständigheter och belastningsförhållanden. (RIDAS, 2008) 

2.2.2.4 Erosionsskydd 

Erosionsskyddet ska skydda dammen mot yttre påverkan från vågor, is, tjäle och vind som 

orsakar yttre erosioner i dammen. Erosionsskyddet skall ha tillräcklig beständighet och storlek 

och skydda närliggande terräng mot skadlig inverkan på grund av vågor och således förhindra 

påföljande skador på dammen. (RIDAS, 2008) 

2.2.2.5 Dammkrön 

Dammkrönet ska förhindra skadlig tjäle från att tränga ner i tätkärnan samt förhindra 

överströmning och stå emot överspolande vågor. Dammkrönet skall även utformas med 

tillräcklig bredd för att ge utrymme för resterande materialzoner. (RIDAS, 2008) 

2.2.2.6 Fribord 

Med fribord menas den fria höjden från dammkrönet ner till högsta vattennivån i magasinet. 

Fribordet fungerar som en säkerhetsmarginal mot överströmning vid extrema 

belastningsförhållanden och ser till att tillfällig överdämning inte kan spola vatten över 

dammkrönet i skadlig omfattning.  (RIDAS, 2008) 

2.2.2.7 Dammtå 

Dammtån skall stå emot vattentrycket från läckvattnet samt förhindra slänterosion och 

upprätthålla stabiliteten mot skred. (Vattenfall, 1988) 

2.2.2.8 Grundläggning 

Grundläggningen ska utföras på undergrund med tillräcklig jämnhet, täthet och bärkraft. 

Grunden skall dräneras med hänsyn för läckage, inre erosion och stabilitet. Tätkärnan är 
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erosionskänslig, därför måste berggrunden vara fri från sprickor vid kontakt med tätkärnan. 

Grunden kan behöva tätas via injektering eller gjutning av betongplatta för att säkerställa 

undergrundens täthet. (RIDAS, 2008) 

2.3 Läckage genom fyllningsdammar 

Fyllningsdammar har ett naturligt läckage genom dammen i och med uppbyggnaden av jord- 

och/eller stenmaterial. Detta läckage övervakas ur dammsäkerhetssynpunkt. Genom att mäta 

läckaget genom dammen kontrolleras långsamtgående förändringar av läckagets storlek som 

kan ha orsakats av en skada i dammkroppen.  

2.4 Mätning av läckage 

Läckage genom fyllningsdammar mäts vanligtvis via strategiskt placerade mätöverfall på 

nedströmssidan av dammen. Dessa har som uppgift att fånga upp det vatten som strömmar 

genom dammen för att kunna kontrollera långsamtgående förändringar av läckagets storlek. 

Mätöverfallen påverkas dock inte bara av läckaget genom dammen. Mätstationens 

uppsamlingssystem påverkas av nederbörd som faller inom avrinningsområdet för mätstationen 

samt nederbördens transportväg (Ramböll Sverige AB, 2017). Möjligheten att fånga upp 

läckaget genom dammen kan påverkas av vattenmättnadsgraden i jorden och potentiellt läckage 

genom berggrunden. Markinfiltration och sprickor i berggrunden kan leda till att läckage genom 

dammen inte fångas upp av mätöverfallen. Berggrunden tätas oftast vid en nybyggnation av en 

damm. Uppföljning och kvalitetskontroll av en sådan tätning är dock svåra att utföra. Vattnet 

kan även ta andra vägar och passera partier där berggrunden inte är tätad. Sprickor i 

berggrunden kan även utvecklas under lång tid och förutsättningarna under byggnationen av 

dammen kan förändras. Det är betydligt enklare att inse att nederbörden påverkar 

läckagemätningarna. Att mäta i vilken utsträckning nederbörden påverkar läckagemätningarna 

är dock mer komplicerat. Nederbördmätningar påverkas av olika parametrar och markens 

egenskaper är av stor betydelse för hur mycket av nederbörden som tar sig till 

läckagemätningarna. Därför behöver avrinningsområde utvärderas och nederbördsmätningar 

kan behöva kontrolleras och justeras efter förutsättningarna vid dammanläggningen. 

Vid den studerade dammanläggningen mäts läckaget med automatiska tryckgivare som mäter 

vattennivån i mätöverfallen. (Vattenfall, 2006) 

2.4.1 Thompsonöverfall 

Flödesmätningar kan ske på olika sätt. Fasta anordningar som saknar möjlighet att reglera 

vattenytan kan vara mätöverfall eller brunnar. Reglerbara anordningar där vattennivån kan 

regleras efter behov kan vara en munk eller cyklonbroms.  En vanlig metod är att låta vattnet 

flöda genom ett rektangulärt eller V-format skibord. I ett rektangulärt skibord flödar vattnet 

relativt jämnt men i ett V-format skibord ökar flödet allt eftersom vattennivån stiger. Således 

är vattenhöjden från spetsens underkant på överfallet till vattenytan direkt avgörande för flödet 

genom överfallet.  Är vinkeln 90 grader kallas ett sådant överfall för Thompsonöverfall. 

(Nilsson, 2008) 

En principskiss över ett V-format skibord som används vid den studerade dammanläggningen 

ses i Figur 4. 
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Figur 4 Principskiss för ett V-format skibord.(Persson et al., 2014) 

Flödet genom överfallet beräknas enligt 

𝑄 = 𝐶𝑣
8

15
√2𝑔(ℎ)5/2 tan

𝛼

2
    (1) 

där 

Q är flödet, Cv är en avbördningskoefficient, h är vattenhöjden över överfallet och α är vinkeln 

i grader.(Persson et al., 2014) 

Mäts vattenhöjden från spetsens underkant upp till vattenytan kan således flödet genom 

överfallet beräknas. 

Automatiserade mätöverfall förses med en givare som automatiskt mäter vattennivån över 

överfallet. 

2.5 Mätning av nederbörd 

Den verkliga nederbörden är nästan alltid större än den uppmätta på grund av olika felkällor. 

På SMHIs stationer används i huvudsak två olika typer av mätare. Den ena som ofta används 

för manuell mätning är SMHI-kannan med vindskydd av modifierad Nipher-typ, se Figur 5. 

Den andra mätaren som används vid automatiserad mätning är den vägande GEONOR-mätaren 

med Alter-vindskydd, se Figur 6. (Alexandersson, 2003) 
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Figur 5 SMHI-kannan. (SMHI, 2017) 

 

 

Figur 6 GEONOR-mätaren. 
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Det finns tre huvudtyper av felkällor för nederbördsmätning. Dessa är vindförluster på grund 

av uppvindar över mätarens öppning, avdunstning av nederbörd som fallit i mätaren men ännu 

inte uppmätts samt adhesion på mätarens sidor. En annan felkälla är det mikrometeorologiska 

vindfält som omgivningen runt mätaren ger upphov till. De olika felkällorna diskuteras i 

nedanstående avsnitt 2.5.1-2.5.3. (Alexandersson, 2003) 

I de flesta fall visar nederbördsmätningen för de manuella mätarna mer nederbörd än de 

automatiska mätarna. Vid regn uppgår normalt de automatiska mätningarna till 90-95 procent 

av de manuella. Vid snönederbörd uppgår mätresultaten från de automatiska mätningarna 

vanligtvis till 80 procent av mätresultaten från de manuella. (SMHI, 2017) 

2.5.1 Vindförluster 

Den största och svåraste felkällan vid nederbördsmätning är vinden. På automatstationer där 

GEONOR-mätaren används sitter ett strimlat vindskydd, ett så kallat Alter-vindskydd. Dessa 

sitter längre ifrån mätaren och är GEONOR-mätaren är dessutom annorlunda utformad än 

SMHI-kannan då den är bredare nertill och smalare upptill. Detta har via vindsimuleringar och 

mätningar visat sig ge större vindförluster än för SMHI-kannan. Vid mätningar och jämförelser 

mellan GEONOR-mätaren och SMHI-kannan har det visat sig att GEONOR-mätaren har 

registrerat i genomsnitt 5 procent mindre nederbörd än SMHI-kannan. Mätförlusterna blir större 

ju lättare nederbördspartiklarna är och vid kraftigare vind. Därför blir förlusterna ännu större 

vid snönederbörd. Om en mätplats är väl skyddad från vind uppskattas vindfelet uppgå till 5 

procent vid regn och 10 procent vid snö. Om mätaren står oskyddat kan mätfelet uppgå till 50 

procent eller mer vid snönederbörd. (Alexandersson, 2003) 

Varje mätplats i Sverige kan tilldelas en klass beroende på hur vindutsatt de står för att göra en 

uppskattning av vindförlusterna (Alexandersson, 2003). Enligt Alexandersson (2003) tilldelas 

mätplatserna en klassindelning enligt: 

1. Idealiskt läge till exempel i villaträdgård eller skogrik trakt med lagom höga buskar eller 

häckar nära mätaren. 

2. Väl skyddat i alla riktningar, skog relativt nära. 

3. Ganska väl skyddat men någon mindre öppning mot större åker eller sjö kan 

förekomma. Väl skyddat läge om det är i en allmänt blåsig region. 

4. Tämligen öppet läge i vissa riktningar, bättre skyddat åt andra håll. 

5. Öppet läge med visst skydd av hus eller träd. Placering på kullar eller öppna sluttningar 

i inlandet. 

6. Mycket öppet läge, mestadels kustband eller fjälltrakter. 

7. Extremt öppet läge, havsband, klippö, kalfjäll. 

Vidare kan klasserna kopplas till vindförluster i procent för SMHI-kannan, se Tabell 1. 
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Tabell 1 Vindförluster i procent för regn respektive snö för klasserna 1-7 i SMHI-kannan.  (Alexandersson, 

2003) 

Klass Regn Snö 

1 1,5 4 

2 2,5 6 

3 3,5 8,5 

4 4,5 12 

5 6 17 

6 9 26 

7 12 36 

 

De automatiserade mätarna får ett tillägg på procentsatserna i Tabell 1 som beror på den mindre 

lämpliga aerodynamiska formen där klass 1 får ett tillägg på 3 procent, klass 2 får ett tillägg på 

4,5 procent och klass 3 får ett tillägg på 6 procent. För klasserna 4 till 7 utgör tillägget 7 procent. 

(Alexandersson, 2003) 

2.5.2 Avdunstning i mätaren 

Nederbördsmätningar kan påverkas av avdunstning vilket innebär att vatten som ännu inte har 

registrerats dunstar bort. Händer detta mäts alltså mindre nederbörd än vad som har fallit i 

mätkannan. Det är främst SMHI-kannan som påverkas av avdunstning. Beroende på hur ofta 

den töms och mäts hinner olika mängder vatten avdunsta. SMHI-kannan är försedd med ett 

avdunstningsskydd som används när snösäsongen är över och tas bort igen på hösten när det 

återigen börjar komma snö. Detta innebär att kannan kan vara helt utan avdunstningsskydd 

under mars-april då det kan vara avsevärd avdunstning med höga temperaturer i luften. Det 

förekommer även ibland att avdunstningsskyddet inte har installerats ända in i maj och juni. 

Även med avdunstningsskyddet installerat förekommer viss avdunstning. Vid utvärdering 

visade sig en avdunstning på 0,2-0,6 millimeter per mättillfälle vara vanligt förekommande 

under månaderna mars-augusti. Önskas en korrigering för avdunstning i mätkannan finns det 

månadskoefficienter framtagna som multipliceras med månadens medeltemperatur som anger 

en uppskattning av avdunstning per månad. (Alexandersson, 2003) 

 I den automatiserade GEONOR-mätaren finns en oljefilm på ytan. Detta gör att vattnet 

förhindras från att avdunsta. Därför bedöms inte avdunstning i mätkannan vara ett problem för 

GEONOR-mätaren så länge den fungerar normalt. (Alexandersson, 2003) 

2.5.3 Adhesion 

Den nederbörd som fastnar på mätkannans väggar kallas adhesion eller vidhäftning. För den 

manuella SMHI-kannan är detta bland annat beroende på observatörens noggrannhet vid 

tömning av mätkannan. Problemet med adhesion har antagits vara så stort som 0,25 mm per 

nederbördstillfälle för SMHI-kannan men vid noggrannare mätningar uppgick felet till 0,07 

millimeter per nederbördstillfälle. Adhesion påverkar även den automatiserade GEONOR-

mätaren. För den automatiserade GEONOR-mätaren innebär förluster i form av adhesion 

egentligen en kombination av adhesion och perioder med avdunstning av den nederbörd som 

fastnat på inloppsrörets väggar. Detta är ett större problem vid snönederbörd då snön fastnar 

vid inloppet och kan blockera inloppet helt och hållet. (Alexandersson, 2003) 
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2.6 Hydrologiska beräkningar 

2.6.1 HBV-modellen 

Utveckling av HBV-modellen skedde i början av 1970-talet av Hydrologiska Byrån 

Vattenbalansavdelningen vid SMHI. Vid hydrologiska prognoser önskades ett redskap för 

omräkning av hydrologiska observationer till vattenföring. Praktisk tillämpning av HBV-

modellen i Sverige startade 1975. (Bergström, 2001) 

Modellen tar hänsyn till areella förhållanden för avrinningsområdet och avbildar de mest 

väsentliga processerna. Vidare delas avrinningsområdet upp efter höjdzoner där 

snöförhållanden delas upp efter andelen öppen mark och skog. I höjdzonerna beräknas sedan 

snö, smältning, evapotranspiration, markfuktighet samt effektiv nederbörd och vattenföring. 

(Bergström, 2001) 

SMHI använder HBV-modellen till grund för att framställa hydrologiska prognoskartor och 

den har även använts för beräkning av dimensionerande tillrinningssituationer vid svenska 

dammars flödesdimensionering. (Bergström, 2001) 

2.6.2 Evapotranspiration 

Växternas transpiration och avdunstning i terrängen kallas evapotranspiration. Den potentiella 

evapotranspirationen är endast lika med den verkliga evapotranspirationen om marken är så 

fuktig att tillgången på vatten inte begränsar avdunstning och transpiration. Den verkliga 

evapotranspirationen är således beroende av den potentiella evapotranspirationen och 

markfuktigheten. Under torra markförhållanden blir skillnaderna större mellan verklig och 

potentiell evapotranspiration och vid 100 procent vattentillgång i marken är de lika med 

varandra. (Bergström, 2001) 

Potentiell evapotranspiration mäts oftast med öppna mätkärl där sedan den potentiella 

evapotranspirationen kan beräknas med empiriska metoder. En blåsig och solig dag med torr 

luft ger oftast mer evapotranspiration än en mulen och vindstilla dag och månadsvärden på den 

potentiella evapotranspirationen kan variera från år till år. (Bergström, 2001) 

En metod för att beräkna den potentiella evapotranspirationen är Penmans formel eller 

Thornthwaite-metoden Den metod som enligt Nyström1 används av SMHI i deras HBV-modell 

över Luleälven är Thornthwaite-metoden som beskrivs vidare i avsnitt 4.2.3.  

 

                                                 
1 Susanne Nyström, Vattenfall AB, e-post 31 Oktober 2017 
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3 FÖRSLAG TILL METOD FÖR KONTROLL AV LÄCKAGE 

GENOM FYLLNINGSDAMMAR 

3.1 Beräkningsmodell för faktorer som påverkar läckagemätningar 

Läckagemätningar vid dammanläggningar har som syfte att kontrollera läckaget genom 

dammen för att kunna mäta långsamtgående förändringar. Läckagemätningen påverkas dock 

inte bara av det naturliga läckaget genom dammen och undergrunden. Beroende på hur 

flödesmätningarna utförs påverkas flödet som registreras genom dammen av bland annat 

nederbörd enligt 

 

𝑞 = 𝑙ä𝑐𝑘𝑎𝑔𝑒 𝑔𝑒𝑛𝑜𝑚 𝑑𝑎𝑚𝑚𝑒𝑛 + 𝑛𝑒𝑑𝑒𝑟𝑏ö𝑟𝑑 + ö𝑣𝑟𝑖𝑔𝑡  (2) 

 

Tas hänsyn till de olika felparametrarna som finns vid nederbördsmätningar och 

evapotranspirationen blir ekvation (2) 

 

𝑞 = 𝑙ä𝑐𝑘𝑎𝑔𝑒 𝑔𝑒𝑛𝑜𝑚 𝑑𝑎𝑚𝑚𝑒𝑛 + 𝑟𝑒𝑔𝑖𝑠𝑡𝑟𝑒𝑟𝑎𝑑 𝑛𝑒𝑑𝑒𝑟𝑏ö𝑟𝑑 + 𝑣𝑖𝑛𝑑𝑓ö𝑟𝑙𝑢𝑠𝑡𝑒𝑟 +

𝑎𝑑ℎ𝑒𝑠𝑖𝑜𝑛 + 𝑎𝑣𝑑𝑢𝑛𝑠𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑖 𝑚ä𝑡𝑎𝑟𝑒𝑛 − 𝑒𝑣𝑎𝑝𝑜𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝𝑖𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 + ö𝑣𝑟𝑖𝑔𝑡 (3) 

 

Genom att utvärdera och få kännedom om dessa parametrar kan det bättre kontrolleras hur de 

yttre omständigheterna påverkar läckagemätningar vid fyllningsdammar. Varje parameter har 

olika felkällor som måste tas hänsyn till och dessa varierar beroende på vilken dammanläggning 

som studeras med avseende på geografi, klimat, lokalisering med mera. 

3.2 Genomströmningsberäkningar 

Det naturliga läckaget genom dammen kan antingen beräknas teoretiskt eller genom att 

kontrollera vilket flöde läckagemätningarna registrerar utan påverkan från nederbörd vid 

samma magasinsnivå för ideala förhållanden. Genomströmningsberäkningar utförs exempelvis 

i det finita element-programmet SEEP/W. SEEP/W är en mjukvara från Geostudio som används 

vid beräkningar av vattenflöde i porösa medier där beräkningar av flödet genom en 

fyllningsdamm är ett exempel på tillämpningsområde. Genom att beräkna flödet genom 

dammen samt att jämföra mot läckagemätningar vid samma magasinsnivå skapas en god bild 

av dammens naturliga läckage. 

3.3 Inpumpningsförsök 

3.3.1 Bakgrund 

Hur nederbörd påverkar mätöverfall vid dammanläggningar kan vara svårt att mäta då 

tillrinningsområdets storlek och den sanna nederbörden som har fallit på området oftast är 

okänt. Vid nederbördsmätningar finns som tidigare nämnt många olika felparametrar som gör 

att den sanna nederbörden inte mäts. Genom att vatten pumpas in på förutbestämda punkter i 

terrängen på nedströmssidan går det att kontrollera hur mycket vatten som tillförs i terrängen 
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och sedan mäta hur det vattnet påverkar mätöverfallen. Då kan kraftig nederbörd symboliseras 

på bestämda punkter varvid direkta resultat hur det påverkar mätöverfallen kan erhållas. Ett 

inpumpningsförsök kan även bidra till att utvärdera om ett ökat läckage genom dammen 

registreras i mätöverfallen, eller om läckaget vid vissa punkter förloras genom till exempel 

sprickor i berggrunden. Ett inpumpningsförsök bidrar även till att mäta hur lång tid det tar för 

vatten som faller inom vissa områden att registreras vid mätöverfallen och bidrar med en 

störning i systemet som sedan går att utvärdera. Ett inpumpningsförsök måste mätta marken 

och fylla upp svackor innan vattnet leds nedströms till mätöverfallet. Detta kan ta olika lång tid 

och beror till stor del på hur vattenmättat området är innan pumpningen påbörjas. 

3.3.2 Utförande 

Vatten pumpas in på nedströmssidan av dammen för att efterlikna nederbörd i form av regn. 

Vattnet kan pumpas in på flera olika punkter för att se hur nederbörden påverkar mätöverfallen 

beroende på var i avrinningsområdet det hamnar. Råder det osäkerheter om på vilket sätt 

nederbörd som faller inom ett visst område leds till mätöverfallen och stör läckagemätningarna 

kan vatten pumpas in där för att utvärdera om vattnet rinner till mätöverfallen eller tar andra 

vägar. Förekommer det misstankar om förluster av läckagevatten innan det registreras kan 

vatten pumpas in på sådana platser för att finna var och om förlusterna förekommer. 
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4 FALLSTUDIE SVENSK DAMMANLÄGGNING 

4.1 Beräkningsmodell svensk dammanläggning 

För att upprätta en beräkningsmodell för kompensation av yttre faktorer som påverkar 

läckagemätningar vid den svenska dammen utvärderas varje parameter som bedöms påverka 

mätöverfallen enligt ekvation (3) enskilt. Detta för att få en insyn i hur det ser ut vid den svenska 

dammen och endast utvärdera de parametrar som bedöms påverka resultaten. De parametrar 

som bedöms påverka mätöverfallen på den svenska dammanläggningen är 

 

𝑞𝑀6,𝑀7 = 𝑙ä𝑐𝑘𝑎𝑔𝑒 𝑔𝑒𝑛𝑜𝑚 𝑑𝑎𝑚𝑚𝑒𝑛 + 𝑟𝑒𝑔𝑖𝑠𝑡𝑟𝑒𝑟𝑎𝑑 𝑛𝑒𝑑𝑒𝑟𝑏ö𝑟𝑑 + 𝑣𝑖𝑛𝑑𝑓ö𝑟𝑙𝑢𝑠𝑡𝑒𝑟 −

𝑒𝑣𝑎𝑝𝑜𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝𝑖𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 + ö𝑣𝑟𝑖𝑔𝑡    (4) 

 

Var och en av dessa parametrar samt vilka metoder som har valts för att ta hänsyn till dem 

presenteras i följande avsnitt 4.2.1-4.2.5.  

4.1.1 Läckage genom dammen 

Det teoretiska läckaget genom dammen påverkas främst av magasinsnivån när dammen 

fungerar normalt. Här bedöms läckaget genom dammen endast påverkas av magasinsnivån. 

Dammens teoretiska läckage beräknas i en förenklad SEEP-modell och jämförs med det flöde 

som mätöverfallen registrerar under perioder utan nederbörd vid samma magasinsnivå. 

Beräkningar i SEEP/W genomfördes genom att modellera två olika sektioner av den studerade 

dammen. Den första sektionen var läget 0/140 som bedömdes ligga till grund för dammens 

läckage till mätöverfall M7. Den andra sektionen var 0/300 som bedömdes ligga till grund för 

dammens läckage till mätöverfall M6. En längdindelning av den studerade dammen kan ses i 

bilaga 1. 

4.1.2 Registrerad nederbörd 

Den registrerade nederbörden, har som tidigare nämnts, olika felparametrar beroende på vilken 

typ av mätare som används. I den studerade svenska dammanläggningen används en GEONOR-

mätare och vindförluster bedöms vara den viktigaste felkällan att ta hänsyn till. När GEONOR-

mätaren fungerar normalt räknas det inte med förluster på grund av avdunstning i mätaren. 

Detta för att en oljefilm placeras på vattenytan som förhindrar avdunstningen från att ske. 

Adhesion på mätkannans väggar bedöms inte heller vara ett stort problem för automatiserade 

mätare utan gäller främst den manuella SMHI-kannan och noggrannheten från observatören. 

Det största problemet med adhesion för nederbördsmätaren i studerade svenska 

dammanläggningen bedöms vara under vintern. Då försvinner även denna parameter från 

beräkningsmodellen för den studerade dammen. I ett försök att ta hänsyn till vindförluster 

används en korrektionsfaktor enligt Alexandersson (2003). Nederbördsmätaren bedömdes 

tillhöra klass 4 vilket betyder att nederbördsmätaren har ett tämligen öppet läge i vissa 

riktningar och bättre skydd åt andra håll. Detta innebär att det kan räknas med vindförluster på 

4,5 procent för SMHI-kannan. För GEONOR-mätaren tillkommer ett tillägg på 7 procent. 

Därför har den registrerade nederbörden ökats med 11,5 procent vid utvärdering av resultaten. 
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En annan parameter som påverkar den totala volymen nederbörd som registreras i mätöverfallen 

är storleken på tillrinningsområdet. Storleken på tillrinningsområdet har utvärderats efter en 

3D-modell med angivna marklutningar och bergmodell samt efter resultaten från 

inpumpningsförsöken. Under torra perioder bedöms tillrinningsområdets storlek påverka 

mätöverfallen mindre på grund av ökad evapotranspiration. För att ta hänsyn till detta under 

inpumpningsförsöket har det antagna tillrinningsområdet minskats vid små mängder nederbörd, 

där den potentiella evapotranspirationen överskrider den registrerade nederbörden. 

4.1.3 Evapotranspiration 

Evapotranspirationen är beroende av den geografiska placeringen av dammanläggningen samt 

omgivande terräng. I ett försök att ta hänsyn till evapotranspirationen i den studerade svenska 

dammanläggningen har den potentiella evapotranspirationen beräknats enligt Thornthwaite-

metoden. Denna metod används av SMHI i deras HBV-modell över Luleälven och bygger på 

en månadskoefficient, modellparameter samt temperaturen enligt 

 

𝐸𝑝𝑜𝑡 = 𝑚å𝑛𝑎𝑑𝑠𝑘𝑜𝑒𝑓𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡 ∗ 𝑎𝑡ℎ𝑜𝑟𝑛 ∗ 𝑇   (5) 

 

Enligt Nyström2 är modellparametern, athorn, 0,17 för den studerade svenska 

dammanläggningen och månadskoefficienten är 0,9 för augusti vilket var tidsperioden för 

inpumpningsförsöket. 

Här beräknas den potentiella evapotranspirationen. Det är viktigt att hålla isär begreppen 

potentiell evapotranspiration och verklig evapotranspiration. Den potentiella 

evapotranspirationen är endast lika med den verkliga evapotranspirationen när marken är så 

fuktig att tillgången på vatten inte begränsar avdunstningen och transpirationen. Markens 

fuktighet har inte tagits hänsyn till vid beräkning av evapotranspirationen. 

4.1.4 Övrigt 

Parametern övrigt skall täcka in allt som kan påverka läckagemätningarna men som inte har 

uppdagats eller undersökts vidare. För den studerade dammen bedöms den största parametern 

vara potentiella sprickor i berget. Detta kan leda till att vattnet hittar andra vägar än förbi 

mätöverfallen. Borrkärnekarteringar vid den studerade svenska dammanläggningen visar att 

berggrunden är spröd och innehåller åtskilliga sprickor och svaghetszoner. Vid dammläget 

plansprängdes och rensades bergytan i zonen för tätkärnan. Därefter fylldes gropar och 

bergskrevor igen med tätjord där det bedömdes räcka för att få en god tätning och i annat fall 

gjöts fördjupningarna igen med betong. Bergytan utanför tätkärnans grundläggningsområde 

behandlades endast där bergets kvalitet bedömdes vara mycket dålig. Detta har inte undersökts 

vidare men kan vara en stor felkälla till vad som faktiskt mäts i mätöverfallen. (Vattenfall, 2006) 

                                                 
2 Susanne Nyström Vattenfall AB, e-post 31 oktober 2017 
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Från vattenspegeln uppströms mätöverfall M6 har det inte tagits hänsyn till att vattnet kan 

tränga igenom vägbanken vidare ut i älven. Här har förenklingen gjorts att allt vatten från 

vattenspegeln rinner igenom mätöverfall M6 på sin väg vidare ut i älven. 

4.1.5 Registrerat läckageflöde i mätöverfallen 

Det läckageflöde som registreras i mätöverfallen kan behöva kontrolleras så att det stämmer 

överens med det faktiska flödet. För att kontrollera detta mättes vattenhöjden över överfallen 

vid samtliga manuella mätningar av flödet i mätöverfallen. I mätöverfall M6 finns det en 

mätreferens där höjden från botten på mätöverfallet till en mätreferens finns angiven. Sedan 

mäts avståndet från befintlig vattennivå upp till mätreferensen och då kan således vattenhöjden 

över överfallet fås fram. I mätöverfall M7 finns det en flottör installerad som direkt visar 

vattenhöjden över överfallet. Med angiven vattenhöjd över överfallet kan flödet beräknas enligt 

ekvation (1). Om flödet är känt kan istället vattenhöjden beräknas. Således kan registrerade 

flöden jämföras med beräknade flöden efter manuellt mätta vattenhöjder. Från registrerade 

flöden kan även en motsvarande vattenhöjd beräknas och jämföras med manuellt mätta 

vattenhöjder. Givaren i mätöverfallen som registrerat flödet kan också mäta fel. 

4.2 Fältundersökning 

Examensarbetet inleddes med en omfattande fältstudie som genomfördes i samarbete med 

Ramböll Sverige AB. För att simulera effekten av ett kraftigt regn pumpades vatten från 

uppströmssidan till två utvalda punkter i terrängen. Ett annat syfte med inpumpningsförsöken 

var att utreda storleken på avrinningsområdet för fallande nederbörd som påverkar 

mätöverfallen.  

4.2.1 Inpumpningsförsök punkt 1, M6 

Vid inpumpningsförsöket pumpades vatten från uppströmssidan ut i terrängen på 

nedströmssidan, se Figur 7. Vatten pumpades in i terrängen med storleksordning ca 8-10 liter 

per sekund. Under inpumpningsförsöket mättes vattenflödet med en 10-liters hink och stoppur. 

Pumpningen startades 2017-08-15 och avslutades 2017-08-17. 
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Figur 7 Inpumpningsförsök vid punkt 1. 

 

Pumpningen pågick i 46,5 timmar och ca 1507 m3 vatten pumpades in i terrängen. Förutom 

manuella mätningar och avläsning av flödet på displayen i mätöverfall M6 kontrollerades även 

befintliga blötområden i terrängen direkt till höger om vattenspegeln. Vid pumpning 

kontrollerades dessa blötområden för att se om vattenståndet ökade samt om ett flöde kunde 

identifieras ner till befintlig vattenspegel. Detta kunde ge en uppfattning om diket är tätt samt 

var och om det fanns potentiella läckage. Tiden det tar för vattnet att rinna ner till mätöverfallen 

var okänd, därför kontrollerades befintliga blötområden i terrängen för att kunna utvärdera om 

vattnet registreras i mätöverfall M6 även om ingen förändring kunde mätas på plats. Efter 

avslutad pumpning hämtades resultat från kontinuerliga flödesmätningar från Vattenfalls 

automatiska registreringar för att mäta eventuella förändringar. 

4.2.2 Inpumpningsförsök punkt 2, M7 

Vid inpumpningsförsöket pumpades vatten från uppdämt betongtråg ut på nedströmssidan av 

dammen, se Figur 8. På grund av låg vattennivå i magasinet och begränsad effekt på pumpen 

kunde inte vatten pumpas från uppströmssidan av dammen utan istället pumpades vatten från 

ett betongtråg som tillfälligt dämdes igen där smältvatten utanför avrinningsområdet samlades 

upp. 
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Figur 8 Inpumpningsförsök vid punkt 2. 

 

Betongtråget leder smältvattnet genom en ledning vidare ut i älven. Via filmning av denna 

ledning bedömdes ledningen vara i gott skick och därmed bedöms detta smältvatten inte 

registreras i mätöverfallen i normala fall. Pumpningen påbörjades 2017-06-14 och avslutades 

2017-06-15 och vatten pumpades in med storleksordningen ca 3 liter per sekund. Under 

inpumpningsförsöket mättes vattenflödet med en 10-liters hink och stoppur. Pumpningen 

varade i 27,5 timmar och ca 297 m3 vatten pumpades in i terrängen. Under inpumpningsförsöket 

gjordes kontinuerliga mätningar i M7 där vattenståndet mättes manuellt och displayvärden 

noterades. Eftersom allt vatten som registreras i M7 rinner ner till befintlig vattenspegel bör 

även det vattnet registreras i M6. Därför utfördes även manuella mätningar i M6 under detta 

inpumpningsförsök. Efter avslutad pumpning hämtades flödesmätningar från Vattenfalls 

automatiska registreringar för att mäta eventuella förändringar. 

4.3 Databearbetning 

Data från inpumpningsförsöken har analyserats främst i programmet Excel men även i Autocad 

och SEEP/W. Nederbördsregistreringar är hämtade från Vattenfalls egen 

nederbördsregistrering på den studerade svenska dammanläggningen samt från SMHIs 

stationer i Björkudden och Ritsem. Nederbördsregistreringen är hämtad som dygnsnederbörd 

där den totala mängden nederbörd som registrerats per dygn har angivits. Flödesregistreringar 
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i mätkurerna M6 och M7 har lästs av manuellt på displayer som finns i mätkurerna under tiden 

för fältstudierna. För mätöverfall M6 har även manuella mätningar utförda av Vattenfall 

hämtats från 2014-2017. För att kontrollera mätöverfallens flödesregistreringar har även 

vattennivån mätts manuellt vid samtliga tillfällen. Förutom de manuella mätningar som utförts 

i mätkurerna M6 och M7 har även automatiska flödesregistreringar hämtats från Vattenfall där 

flödet registrerats som ett medelvärde var femtonde minut.  

4.4 Resultat 

4.4.1 Nederbörd mot läckage M6 

4.4.1.1 Inpumpningsförsök punkt 1 

Innan pumpstart var det relativt torrt i terrängen och det fanns inget vattenflöde i diket till höger 

om vägen. 30 minuter efter pumpstart fanns det ett flöde i diket som strömmade längre och 

längre ner. Efter ca två timmar konstaterades att flödet i diket stannar av vid en punkt i terrängen 

och efter ca fyra timmar hittades ett vattenflöde i terrängen till vänster om diket ner mot 

vattenspegeln. Ungefär 16 timmar efter pumpstart hade samtliga vattenstånd i terrängen vänster 

om diket ökat kraftigt och vattnet i diket hade fortfarande inte tagit sig längre ner än tidigare. 

46,5 timmar efter pumpstart sågs det tydligt hur vattnet strömmade ner i vattenspegeln och 

pumpningen avslutades. Det konstaterades således att inpumpat vatten tar sig genom diket 

vidare ut i vattenspegeln och till mätöverfall M6. En illustration av inpumpningsförsöket ses i 

Figur 9. 

 

Figur 9 Illustration av inpumpningsförsök vid punkt 1. 

Vid inpumpningsförsök vid punkt 1 tog det ca sex timmar innan det registrerades ett ökat flöde 

i mätöverfall M6. När pumpningen avslutades hade displayen visat samma flöde 4,3 l/s vid tre 
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efterföljande mätningar och bedömningen gjordes att ett stationärt flöde hade uppnåtts i 

mätöverfallet. De automatiska flödesregistreringarna visade dock att flödet fortsatte att öka ca 

tre timmar efter avslutad pumpning och nådde ett maxvärde på 4,9 l/s, se Figur 10. 

 

 

Figur 10 M6 under inpumpningsförsök vid punkt 1. 

 

4.4.1.2 Nederbörd mot läckage 2017 

För att bedöma hur nederbörden påverkar mätöverfall M6 i stort plottades registrerat flöde mot 

registrerad nederbörd från Vattenfall för 2017, se Figur 11.  
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Figur 11 M6 mot nederbörd 2017. 
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4.4.2 Nederbörd mot läckage M7 

4.4.2.1 Inpumpningsförsök punkt 2 

Vid inpumpningsförsöket tog det ca 1 timme innan en ökning av flödet noterades i mätöverfall 

M7. Flödet ökade från 1,8 l/s till 3,7 l/s. En illustration av inpumpningsförsöket ses i Figur 12. 

 

Figur 12 Illustration av inpumpningsförsök vid punkt 2. 

Vid de tre sista mätningarna i mätöverfall M7 var flödet mer eller mindre oförändrat och 

inpumpningsförsöket avslutades. De automatiska flödesregistreringarna visar dock att flödet 

fortsatte att öka ca 1 timme efter avslutad pumpning och nådde ett maxvärde på 3,8 l/s, se Figur 

13. Nederbördsdata är från Vattenfall. 
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Figur 13 M7 under inpumpningsförsök punkt 2. 

Flödet var avtagande innan inpumpningsförsöket på grund av snösmältningen och fortsatte att 

avta efter avslutat inpumpningsförsök.  

Flödet i mätöverfall M6 hade en sjunkande trend innan inpumpningsförsöket och det går att se 

en ökning av läckageflödet orsakad av pumpningen från de automatiska 

läckageflödesregistreringarna, se Figur 14. Nederbördsdata är från Vattenfall. 

 

Figur 14 M6 vid inpumpningsförsök punkt 2. 
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4.4.2.2 Nederbörd mot läckage 2017 

För att bedöma hur nederbörden påverkar mätöverfall M7 i stort plottades registrerat flöde mot 

registrerad nederbörd från Vattenfall för 2017, se Figur 15.  
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Figur 15 M7 mot nederbörd 2017. 
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4.4.3 Naturligt läckage SEEP/W 

Sektion 0/300 modellerades i SEEP/W för den rådande magasinsnivån under 

inpumpningsförsöket vid punkt 1. Randvillkoren sattes efter rådande magasinsnivå som var 

+449 m och vattenspegeln låg på 419,4 m. Samtliga modellparametrar för att skapa den 

hydrauliska funktionen för respektive jordlager redovisas i Tabell 2 och resultaten för 

beräkningarna ses i Figur 16. 

Tabell 2 Modellparametrar för respektive jordlager. 

Tätjord Filter Övergångslager Stenfyllning 

Matric 

suction 

[kPa] 

Kx 

[m/sec] 

Matric 

suction 

[kPa] 

Kx 

[m/sec] 

Matric 

suction 

[kPa] 

Kx 

[m/sec] 

Matric 

suction 

[kPa] 

Kx 

[m/sec] 

40 1*10-7 1 1*10-3 10 1*10-5 10 1*10-2 

50 1*10-8 5 1*10-10 20 1*10-6 100 1*10-7 

100 1*10-9 - - - - - - 

 

 

Figur 16 Resultat från SEEP-modell sektion 0/300. 

Dammens naturliga läckage beräknas alltså till 8,03*10-6 m3/längdmeter. Detta multipliceras 

med 230 meter som uppskattas vara den längd av dammen som representeras av denna sektion 

där läckaget rinner till mätöverfall M6. Därefter finns en uppskattad vattendelare som leder 

vattnet till mätöverfall M7. Då beräknas dammens naturliga läckage till 1,85 l/s. 
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Sektion 0/140 modellerades i SEEP/W för rådande magasinsnivå under inpumpningsförsök vid 

punkt 2. Randvillkoren sattes efter rådande magasinsnivå som var +434. Samtliga 

modellparametrar för att skapa den hydrauliska funktionen för respektive jordlager redovisas i 

Tabell 2 och resultaten för beräkningarna ses i Figur 17. 

 

Figur 17 SEEP-modell sektion 0/140. 

Dammens naturliga läckage beräknas alltså till 1,09*10-6 m3/längdmeter. Detta multipliceras 

med 200 meter som antogs vara den längd på dammen som representeras av denna sektion som 

rinner till mätöverfall M7. Därefter finns en uppskattad vattendelare som leder vattnet till 

mätöverfall M6. Då beräknas dammens naturliga läckage till 0,22 l/s. 

4.4.4 Kontroll av registrerade flöden i mätöverfall M6 och M7 

De flöden som mätöverfallen registrerar är ett medelvärde av flödet var femtonde minut och 

displayen visar ett momentanvärde av flödet. Dessa flöden jämförs med beräknade flöden där 

även uppmätt vattenhöjd jämförs med beräknad vattenhöjd. Skillnader mellan displayvärden 

och omräknade flöden ses i Tabell 3. Skillnader mellan registrerade flöden och beräknade 

flöden ses i Tabell 4.  
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Tabell 3 Skillnader mellan displayvärden och beräknade flöden M6. 

Datum Klockslag 

Avläst 

display 

[l/s] 

Beräknad 

höjd 

[mm] 

Manuellt mätt 

höjd 

[mm] 

Omräknat 

flöde 

[l/s] 

Differens i 

höjd 

[mm] 

Differens i 

flöde 

[l/s] 

2017-08-15 15:40 2,72 83,1 96,0 3,90 12,9 1,18 

2017-08-15 19:07 2,97 86,1 96,0 3,90 9,92 0,931 

2017-08-15 23:20 2,80 84,1 96,0 3,90 11,9 1,10 

2017-08-16 07:55 3,33 90,1 101 4,43 10,9 1,10 

2017-08-16 10:10 3,43 91,2 101 4,43 9,82 0,999 

2017-08-16 13:45 3,71 94,1 99 4,21 4,91 0,503 

2017-08-16 18:45 3,61 93,1 104 4,77 10,9 1,16 

2017-08-16 21:05 3,71 94,1 105 4,88 10,9 1,17 

2017-08-17 03:10 4,44 101 109 5,36 7,90 0,919 

2017-08-17 07:40 4,34 100 110 5,48 9,82 1,14 

2017-08-17 13:25 4,34 100 111 5,61 10,8 1,27 

2017-08-18 - 4,22 99,1 107 5,12 7,93 0,896 

2017-08-21 12:53 9,87 139 153 12,5 13,8 2,64 

2017-08-21 19:25 9,71 138 151 12,1 12,7 2,39 

2017-08-22 08:44 8,53 131 149 11,7 17,7 3,18 

Medeldifferens      10,9 1,37 
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Tabell 4 Skillnader mellan registrerade flöden och beräknade flöden M6. 

Datum Klockslag 

Registrerat 

flöde 

[l/s] 

Beräknad 

höjd 

[mm] 

Manuellt mätt 

höjd 

[l/s] 

Omräknat 

flöde 

[l/s] 

Differens i 

höjd 

[mm] 

Differens i 

flöde 

[l/s] 

2017-08-15 15:45 2,902 85,3 96,0 3,90 10,7 0,999 

2017-08-15 19:00 2,755 83,5 96,0 3,90 12,5 1,15 

2017-08-15 23:15 2,607 81,7 96,0 3,90 14,3 1,29 

2017-08-16 08:00 3,291 89,7 101 4,43 11,3 1,14 

2017-08-16 10:15 3,397 90,8 101 4,43 10,2 1,03 

2017-08-16 13:45 3,584 92,8 99 4,21 6,20 0,629 

2017-08-16 18:45 3,815 95,1 104 4,77 8,85 0,950 

2017-08-16 21:00 4,022 97,2 105 4,88 7,82 0,859 

2017-08-17 03:15 4,437 101 109 5,36 7,93 0,922 

2017-08-17 07:45 4,382 100 110 5,48 9,43 1,10 

2017-08-17 13:30 4,589 102 111 5,61 8,56 1,02 

2017-08-21 13:00 9,98 140 153 12,5 13,2 2,53 

2017-08-21 19:30 10,09 140 151 12,1 10,6 2,01 

2017-08-22 08:45 9,05 134 149 11,7 14,6 2,66 

Medeldifferens      10,4 1,31 
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I genomsnitt underskattar alltså mätöverfall M6 flödet med 1,31 l/s och vattenhöjden över 

överfallet är i genomsnitt 10,4 millimeter lägre för registrerade flöden än vid manuella 

mätningar under inpumpningsförsöket.  

Samma beräkningar utfördes för uppmätta värden i mätöverfall M7 vid inpumpningsförsök vid 

punkt 2. Skillnader mellan displayvärden och beräknade flöden ses i Tabell 5. Skillnader mellan 

registrerade flöden och beräknade flöden ses i Tabell 6. 
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Tabell 5 Skillnader mellan displayvärden och beräknade flöden M7. 

Datum Klockslag 

Avläst 

display 

[l/s] 

Beräknad 

höjd 

[mm] 

Manuellt 

mätt höjd 

[mm] 

Omräknat 

flöde 

[l/s] 

Differens i 

höjd 

[mm] 

Differens i 

flöde 

[l/s] 

2017-06-14 09:10 4,67 103 99,0 4,21 -4,16 -0,457 

2017-06-14 11:10 4,67 103 99,0 4,21 -4,16 -0,457 

2017-06-14 13:00 4,02 97,2 99,0 4,21 1,84 0,193 

2017-06-14 13:39 4,12 98,1 99,0 4,21 0,879 0,093 

2017-06-14 15:55 4,34 100 99,0 4,21 -1,18 -0,127 

2017-06-14 16:54 4,45 101 104 4,77 2,81 0,315 

2017-06-14 19:10 4,67 103 104 4,77 0,836 0,095 

2017-06-14 22:15 4,45 101 104 4,77 2,81 0,315 

2017-06-15 01:00 4,22 99,1 107 5,12 7,93 0,896 

2017-06-15 04:00 4,22 99,1 107 5,12 7,93 0,896 

2017-06-15 07:20 4,23 99,2 107 5,12 7,84 0,886 

2017-06-15 10:00 3,92 96,2 104 4,77 7,81 0,845 

2017-06-15 11:35 4,12 98,1 99,0 4,21 0,879 0,093 

Medeldifferens      2,47 0,276 
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Tabell 6 Skillnader mellan registrerade flöden och beräknade flöden M7. 

Datum Klockslag 

Registrerat 

flöde 

[l/s] 

Beräknad 

höjd 

[mm] 

Manuellt mätt 

höjd 

[mm] 

Omräknat 

flöde 

[l/s] 

Differens i 

höjd 

[mm] 

Differens i 

flöde 

[l/s] 

2017-06-14 09:15 4,29 99,8 99,0 4,21 -0,758 -0,0811 

2017-06-14 11:15 4,41 100,9 99,0 4,21 -1,86 -0,201 

2017-06-14 13:00 4,34 100,1 99,0 4,21 -1,14 -0,122 

2017-06-14 13:45 4,21 99,0 99,0 4,21 -0,00996 -0,00106 

2017-06-14 16:00 4,45 101,2 99,0 4,21 -2,19 -0,237 

2017-06-14 17:00 4,46 101,3 104 4,77 2,69 0,302 

2017-06-14 19:15 4,43 101,0 104 4,77 2,99 0,335 

2017-06-14 22:15 4,24 99,2 104 4,77 4,76 0,527 

2017-06-15 01:00 4,35 100,2 107 5,12 6,75 0,769 

2017-06-15 04:00 4,48 101,4 107 5,12 5,55 0,638 

2017-06-15 07:15 4,55 102,1 107 5,12 4,95 0,571 

2017-06-15 10:00 4,13 98,2 104 4,77 5,77 0,634 

2017-06-15 11:30 3,72 94,2 99,0 4,21 4,78 0,490 

Medeldifferens      2,48 0,279 
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I mätöverfall M7 underskattas flödet i genomsnitt med 0,28 l/s och vattenhöjden var 2,5 

millimeter lägre vid flödesregistreringar än vid manuella mätningar under 

inpumpningsförsöket. 

4.4.5 Jämförelse mellan nederbördsmätningar i den studerade svenska 

dammanläggningen, Ritsem och Björkudden 

Nederbördsmätningarna vid den studerade svenska dammanläggningen har jämförts med 

nederbördsmätningar vid Ritsem och Björkudden. Detta för att kontrollera om 

nederbördsmätningarna vid den studerade svenska dammanläggningen stämmer någorlunda 

överens med närliggande stationer. Vid den studerade svenska dammanläggningen och Ritsem 

används automatiserade GEONOR-mätare och i Björkudden används den manuella SMHI-

kannan. En jämförelse mellan registrerad nederbörd för de tre mätstationerna ses i Figur 18. 
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Figur 18 Jämförelse mellan nederbördsregistreringen i den studerade svenska dammanläggningen, Ritsem och Björkudden. 
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Den totala mängden nederbörd som stationerna har registrerat från 2017-01-01 till 2017-08-31 

ses i Tabell 7. 

Tabell 7 Registrerad nederbörd i den studerade svenska dammanläggningen, Ritsem och Björkudden. 

Mätstation Nederbörd 

[mm] 

Svensk 

dammanläggning 
422 

Ritsem 404 

Björkudden 313 
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5 ANALYS 

5.1 Inpumpningsförsök 

5.1.1 Punkt 1 

För att utreda hur inpumpningsförsöket påverkade mätöverfall M6 har den totala mängden 

inpumpat vatten, nederbörd samt dammens teoretiska läckage jämförts mot den totala mängden 

vatten som registrerats i mätöverfall M6.  

För att räkna ut den totala mängden nederbörd som föll under inpumpningsförsöket har 

dygnsregistreringen för samtliga dagar som inpumpningsförsöket bedömdes påverka 

mätöverfallet multiplicerats med ett uppskattat tillrinningsområde. Tillrinningsområdet är 

bedömt efter en 3D-modell i Autocad där höjdkurvor och en bergmodell ligger till grund för 

det uppskattade tillrinningsområdet som ses i Figur 19. 

 

Figur 19 Antaget tillrinningsområde. 

 

Dammens teoretiska läckage har beräknats i SEEP/W för aktuell magasinsnivå under 

inpumpningsförsöket. Detta flöde har sedan jämförts med vilket flöde mätöverfall M6 verkar 

registrera under perioder utan nederbörd vid samma magasinsnivå. Som ses i Figur 11 tillåts 

aldrig flödesregisteringarna i M6 sjunka ner till det flödet som skulle registrerats utan påverkan 

av nederbörd då läckageflödet har en fortsatt sjunkande trend. Detta används endast som en 

jämförelse och kontroll av utförda beräkningar. Den totala mängden teoretiskt läckage har 

sedan summerats för antalet dagar som mätöverfall M6 bedömdes påverkas av 

inpumpningsförsöket. 
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Den totala mängden registrerat vatten i mätöverfall M6 har summerats för samtliga dagar som 

pumpningen bedömdes påverka mätöverfallet. De automatiska registreringarna sker var 

femtonde minut, därför har varje registrerat flöde multiplicerats med femton minuter och sedan 

summerats för varje dygn.  

Resultaten från dessa beräkningar ses i Tabell 8. För fullständiga beräkningar, se bilaga 2. 

Tabell 8 Nederbörd, inpumpat vatten, läckage genom dammen samt registrerad mängd vatten i mätöverfall M6 

under inpumpningsförsöket vid punkt 1. 

Datum Nederbörd 

[l/d] 

Inpumpat 

vatten 

[l/d] 

Läckage genom 

dammen 

[l/d] 

Registrerad 

mängd i M6 

[l/d] 

2017-08-15 17224 275400 159631 245705 

2017-08-16 338939 777600 159631 294162 

2017-08-17 12484 453600 159631 390655 

2017-08-18 0 0 159631 360603 

2017-08-19 15953 0 159631 288451 

SUMMA 384601 1506600 798159 1579576 

 

Skillnaden mellan inpumpat vatten, nederbörd och dammens naturliga läckage mot registrerad 

mängd vatten i mätöverfall M6 beräknades sedan enligt  

 

𝑅𝑒𝑔𝑖𝑠𝑡𝑟𝑒𝑟𝑎𝑑 𝑚ä𝑛𝑔𝑑 𝑖 𝑀6

𝑁𝑒𝑑𝑒𝑟𝑏ö𝑟𝑑+𝑖𝑛𝑝𝑢𝑚𝑝𝑎𝑡 𝑣𝑎𝑡𝑡𝑒𝑛+𝑙ä𝑐𝑘𝑎𝑔𝑒 𝑔𝑒𝑛𝑜𝑚 𝑑𝑎𝑚𝑚𝑒𝑛
∗ 100 = 58,7 %  (6) 

 

Mätöverfall M6 har alltså registrerat ca 59 procent av inpumpat vatten, nederbörd och teoretiskt 

läckage genom dammen.  

5.1.2 Felkorrigering av inpumpningsförsök punkt 1 

I ett försök att korrigera resultaten från inpumpningsförsöket användes ekvation (4) där det 

registrerade flödet räknades om med ett påslag på vattenhöjden över mätöverfallet med 10,4 

millimeter som var medeldifferensen mellan registrerat flöde och beräknade flöden under 

inpumpningsförsöket enligt Tabell 4. Hänsyn togs även till evapotranspirationen där ekvation 

(5) gav hur många millimeter som bedömdes avgå till evapotranspiration per dag som sedan 

subtraherades från den registrerade dygnsnederbörden. Den registrerade dygnsnederbörden fick 

ett påslag på 11,5 procent för att ta hänsyn till potentiella vindförluster. Där den korrigerade 

nederbörden blir negativ innebär det att evaportanspirationen överstiger nederbörden. 

Med korrigerade värden erhålls resultat enligt Tabell 9. För fullständiga beräkningar, se bilaga 

2. 
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Tabell 9 Korrigerade värden i mätöverfall M6 under inpumpningsförsöket vid punkt 1. 

Datum Registrerad 

nederbörd 

[mm/d] 

Vind-

påslag 

[mm/d] 

Evapo-

transpiration 

[mm/d] 

Korrigerad 

nederbörd 

[mm/d] 

Korrigerad 

nederbörd 

[l/d] 

Korrigerad 

mängd i M6 

[l/d] 

2017-08-15 0,149 0,0164 1,05 -0,89 -15208 328305 

2017-08-16 2,932 0,323 1,58 1,69 195566 385492 

2017-08-17 0,108 0,0119 1,62 -1,50 -25757 498139 

2017-08-18 0 0 1,86 -1,86 -31976 463248 

2017-08-19 0,138 0,0152 1,97 -1,81 -31149 378902 

SUMMA     91478 2054085 

 

Skillnaden mellan inpumpat vatten, korrigerad nederbörd och dammens naturliga läckage mot 

Korrigerad mängd vatten i mätöverfall M6 beräknades sedan enligt  

 

𝐾𝑜𝑟𝑟𝑖𝑔𝑒𝑟𝑎𝑑 𝑚ä𝑛𝑔𝑑 𝑖 𝑀6

𝐾𝑜𝑟𝑟𝑖𝑔𝑒𝑟𝑎𝑑 𝑛𝑒𝑑𝑒𝑟𝑏ö𝑟𝑑+𝑖𝑛𝑝𝑢𝑚𝑝𝑎𝑡 𝑣𝑎𝑡𝑡𝑒𝑛+𝑙ä𝑐𝑘𝑎𝑔𝑒 𝑔𝑒𝑛𝑜𝑚 𝑑𝑎𝑚𝑚𝑒𝑛
∗ 100 = 85,7 % (7) 

 

Mätöverfall M6 har alltså registrerat ca 86 procent av inpumpat vatten, nederbörd och teoretiskt 

läckage genom dammen. Detta tyder på att en korrigering av felkällor kan ge bättre förståelse 

för hur mätöverfall M6 påverkas av de yttre omständigheterna. Resultaten kan tyda på att en 

del av vattnet vid inpumpningsförsöket tog andra vägar eller försvann via sprickor i 

berggrunden. 

För dessa beräkningar har endast ett sätt att korrigera vissa parametrar använts. Detta bör därför 

ses som en indikation på att förståelsen för hur nederbörden och andra parametrar påverkar 

mätöverfallen kan förbättras men det krävs mer undersökningar och resultat att jämföra med.  

Mängden vatten som registrerats i mätöverfall M6 ökade med ca 30 procent vid omräkning av 

flödet efter manuellt uppmätta vattenhöjder. Därför bedöms denna parameter vara av stor 

betydelse för resultaten. Detta tyder på att det registrerades mindre vatten i mätöverfall M6 än 

den verkligen mängden. Jämförelser mellan registrerade flöden och omräknade flöden varierar 

stort under året, därför krävs det manuella mätningar med tidsangivelser för att kunna korrigera 

dessa värden. Det är inte alltid mätöverfallet underskattar flödet med ca 30 procent, utan detta 

måste mätas kontinuerligt för att kunna göra en trovärdig korrigering av det verkliga flödet. 

Flödesregistreringen i mätöverfallen mäts med en ultraljudsgivare av typ VEGASON 61. 

Denna givare har en noggrannhet mellan +10 millimeter till -10 millimeter (VEGA Grieshaber 

KG , 2015). För att illustrera konsekvenserna av denna noggrannhet plottas det registrerade 

flödet mot omräknat flöde med manuellt mätta vattenhöjder där det läggs på 10 millimeter 

respektive dras bort 10 millimeter på vattenhöjden, se Figur 20. 
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Figur 20 Illustration av givarens felmarginaler. 

 

Som ses i Figur 20 blir skillnaderna i flödet relativt stora med givarens felmarginaler. Det ses 

även att det registrerade flödet mot omräknade flöden i de flesta fall hamnar inom den undre 

gränsen för givarens felmarginaler. Vid samtliga manuella mätningar vid inpumpningsförsöket 

tycks flödesregistreringarna underskatta det verkliga flödet. Detta är dock inte alltid fallet. Vid 

omräkningar av flödet vid manuella mätta vattenhöjder från 2014 till 2017 visar resultaten att 

det registrerade flödet både överskattar och underskattar det teoretiska flödet. Därför krävs det 

manuella mätta vattenhöjder med tidsangivelser för att på ett korrekt sätt kunna avgöra huruvida 

flödesregistreringen underskattas eller överskattas, se bilaga 3. Det bedöms vara svårt att 

upptäcka och registrera långsamtgående förändringar av läckagets storlek när endast givarens 

felmarginaler ger stora skillnader i registrerat flöde.  

Givarens felmarginaler om givaren är placerad inom två meter från mätöverfallet anges vara +4 

mm till -4 mm (VEGA Grieshaber KG , 2015). Denna felmarginal ger inte lika stora skillnader 

i registrerade flöden. Enligt Figur 20 hamnar dock flertalet punkter utanför givarens 

felmarginaler vilket tyder på att givaren i mätöverfall M6 är felkalibrerad och behöver 

kalibreras om.  

Evapotranspirationen visar sig vara av stor betydelse för flödesregistreringarna. När hänsyn tas 

till evapotranspirationen försvinner ca hälften av den registrerade nederbörden som bedöms 

påverka mätöverfallen under inpumpningsförsöket. Det blir därför tydligt att storleken på 

avrinningsområdet samt mängden vatten som avgår till evapotranspiration har en stor inverkan 

på resultatet enligt denna studie. Här krävs vidare utredning kring hur tillrinningsområdet 

förändras med tiden samt evapotranspirationens påverkan vid större mängder nederbörd. Det 

var relativt små mängder nederbörd som föll under inpumpningsförsöket. Vid stora mängder 

nederbörd beräknas evapotranspirationen på samma sätt, därför blir den procentuella förlusten 

till evapotranspiration mycket mindre vid stora mängder nederbörd.  
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Övriga parametrar som kan påverka läckagemätningen uppgår vid den här beräkningen till ca 

14 procent.  Detta kan enkelt betyda att vattnet hittade andra vägar än förbi mätöverfall M6. 

Vad detta beror på är dock svårt att bestämma. Det kan innebära sprickor i berggrunden eller 

att en del av vattnet helt naturligt rann ner en annan väg än förbi mätöverfall M6 vid vald punkt 

för inpumpningsförsöket. En del av förlusterna skulle också kunna förklaras genom att vatten 

tränger igenom vägbanken där mätöverfall M6 är placerad. En annan förklaring kan vara 

diverse felkällor i beräkningen som diskuteras vidare i avsnitt 5.3. 

5.1.3 Punkt 2 

För att utreda hur inpumpningsförsöket påverkade mätöverfall M7 har den totala mängden 

inpumpat vatten, nederbörd samt dammens naturliga läckage jämförts med den totala mängden 

vatten som registrerats i mätöverfall M7. Skillnaderna mellan inpumpat vatten, nederbörd och 

dammens naturliga läckage mot registrerad mängd vatten i mätöverfall M7 ses i Tabell 10. 

Tabell 10 Nederbörd, inpumpat vatten, läckage genom dammen samt registrerad mängd vatten i mätöverfall M7 

under inpumpningsförsöket vid punkt 2. 

Datum Nederbörd 

[l/d] 

Inpumpat 

vatten 

[l/d] 

Läckage genom 

dammen 

[l/d] 

Registrerad 

mängd i M7 

[l/d] 

2017-06-14 0 161820 86400 200669 

2017-08-15 0 120060 86400 301930 

2017-08-16 0 0 86400 189109 

SUMMA 0 281880 259200 691709 

 

Skillnaden mellan inpumpat vatten, nederbörd och dammens naturliga läckage mot registrerad 

mängd vatten i mätöverfall M7 beräknades sedan enligt  

 

𝑅𝑒𝑔𝑖𝑠𝑡𝑟𝑒𝑟𝑎𝑑 𝑚ä𝑛𝑔𝑑 𝑖 𝑀7

𝑁𝑒𝑑𝑒𝑟𝑏ö𝑟𝑑+𝑖𝑛𝑝𝑢𝑚𝑝𝑎𝑡 𝑣𝑎𝑡𝑡𝑒𝑛+𝑙ä𝑐𝑘𝑎𝑔𝑒 𝑔𝑒𝑛𝑜𝑚 𝑑𝑎𝑚𝑚𝑒𝑛
∗ 100 = 127,8 %  (8) 

 

Mätöverfall M7 har alltså registrerat ca 128 procent av inpumpat vatten och läckaget genom 

dammen. Som ses i Tabell 10 föll det ingen nederbörd under inpumpningsförsöket.  

Att M7 har registrerat mer vatten än vad som tillfördes vid inpumpningsförsöket bedöms bero 

till stor del på att snösmältningen inte var färdig vid inpumpningsförsöket och smältvatten 

registrerades fortfarande i mätöverfall M7. Detta gjorde att inpumpningsförsöket stördes av 

parametrar som har valts att inte studeras vidare i detta examensarbete, nämligen snönederbörd.  

Flottören i M7 kontrollerades 2016 och då uppdagades det att flottören visade 13 respektive 14 

millimeter lägre vattennivå än den verkliga vattennivån. Detta uppdagades tyvärr efter avslutat 

inpumpningsförsök. Därför funktionskontrollerades aldrig flottören i M7. Det är således okänt 

om flottören visar den verkliga vattennivån eller inte. 
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En annan parameter som påverkade mätöverfall M7 vid inpumpningsförsöket var att när luckan 

till överfallet öppnades ökades flödet på displayen i storleksordningen 0,5-1 liter per sekund.  

Med givarens felmarginaler för flödesregistreringen, osäkerheten kring flottörens kalibrering 

samt att displayvärdena för flödet ändras när luckan öppnas gör att det endast kan spekuleras 

kring resultaten för inpumpningsförsöket. På grund av detta räknas inte inpumpningsförsöket 

om med korrigerade värden då det bedöms vara för stora osäkerheter. 

Mätöverfall M6 påverkades mycket av snösmältningen under inpumpningsförsöket. Därför 

konstaterades endast att det ökade flödet i mätöverfall M7 gav ett ökat flöde i mätöverfall M6 

men dock inte i vilken storleksordning.  

5.2 Nederbörd mot läckage svensk dammanläggning 

Att nederbörden påverkar mätöverfallen syns tydligt i Figur 11. Störst påverkan på 

mätöverfallen har snösmältningen. Detta beror på att en stor mängd nederbörd i form av snö 

smälter och stora mängder smältvatten registreras i mätöverfallen samtidigt. Det framgår även 

att ökningar av flödet i mätöverfallen följer med den registrerade nederbörden under hela 

regnperioden från juli till och med september. Detta indikerar på att en jämförelse mellan 

flödestoppar i mätöverfallen mot registrerad nederbörd är viktig för att bättre förstå den yttre 

påverkan på mätöverfallen. Nederbördens påverkan på läckagemätningen under 

snösmältningen är svår att utvärdera, men under snösmältningen vid den studerade 

dammanläggningen är det låga magasinsnivåer vilket teoretiskt betyder mindre läckageflöden 

från dammen. Därför bedöms det vara viktigare att kontrollera nederbördens påverkan på 

mätöverfallen vid regn än för snönederbörd. 

5.3 Felkällor vid fallstudie svensk dammanläggning 

Resultaten från beräkningarna under inpumpningsförsöken bygger på olika antaganden. Här 

presenteras gjorda antaganden samt möjliga felkällor som skulle kunna leda till andra resultat. 

5.3.1 Inpumpningsförsök punkt 1 

Manuella mätningar av vattenhöjden visar att mätöverfall M6 underskattar flödet under 

inpumpningsförsöket vid punkt 1. Här antas att mätreferensen är rätt kalibrerad och bedöms ge 

den mest trovärdiga vattenhöjden över mätöverfallet. Vid beräkning med korrigerade flöden 

antas att medelvärdet av höjdfelen från de manuella mätningarna ger den mest trovärdiga 

korrigeringen och därför används samma höjdpåslag för samtliga omräknade flöden.  

Den största felkällan vid beräkning av den mängden nederbörd som förväntades registreras i 

mätöverfall M6 var storleken på avrinningsområdet. Avrinningsområdet är uppskattat efter en 

3D-modell och kan i verkligheten vara större eller mindre, vilket förändrar resultaten från 

beräkningarna. Vindförlusterna byggde på vindförluster i procent där denna procentsats 

användes på samtliga dygnsnederbördsregistreringar. Vid kraftig eller svag vind kan denna 

procentsats vara missvisande för enstaka nederbördsregistreringar. Evapotranspirationen 

beräknades som potentiell evapotranspiration. Modellparametern för den studerade svenska 

dammanläggningen och månadskoefficienterna kan se annorlunda ut, men bedömningen 

gjordes att detta var det bästa sättet att ta hänsyn till evapotranspirationen. 
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Under inpumpningsförsöket mättes vattenflödet med en 10-liters hink och stoppur. Flödet från 

slangen var kraftigare än förväntat och därför erhölls inga noggranna mätningar. 

Storleksordningen på 8-10 liter per sekund var endast en uppskattning av flödet som bedömdes 

trovärdig ute i fält. 

Läckaget genom dammen beräknades i SEEP/W och jämfördes mot flödesregistreringar utan 

påverkan av nederbörd. Läckaget kan i verkligheten varit större eller mindre. Den uppskattade 

längdindelning av hur stor del av dammen som påverkar respektive mätöverfall kan också 

innehålla fel. 

5.3.2 Inpumpningsförsök punkt 2 

Manuella mätningar i mätöverfall M7 utfördes genom att avläsa flottören. Flottören uppdagades 

vara felkalibrerad under 2016 och information om huruvida flottören var omkalibrerad erhölls 

inte. Beräkningar utfördes aldrig med omräknade flöden då osäkerheterna kring mätöverfall 

M7 bedömdes vara för stora. 

Vattenflödet mättes med en 10-liters hink och ett stoppur där genomsnittet av 3 stycken separata 

mätningar angavs som det verkliga flödet från pumpen. Mätningarna bedömdes ge en god 

uppskattning av flödet och det kontrollerades kontinuerligt för att upptäcka eventuella 

förändringar. 

Snösmältningen bedöms vara den största felparametern under detta inpumpningsförsök och var 

en betydande faktor till att det inte utfördes några beräkningar med korrigerade värden. 

Läckaget genom dammen kan ha varit större eller mindre i verkligheten. 

 

5.4 Nederbördsmätning 

Vid jämförelse mellan nederbördsmätningar i den studerade svenska dammanläggningen, 

Ritsem och Björkudden finns det en del skillnader. Detta är naturligt på grund av de olika 

geografiska placeringarna av nederbördsmätarna. I Figur 18 syns att nederbördsperioderna 

följer varandra någorlunda, där en nederbördssekvens registreras på samtliga stationer. Det är 

dock inte ovanligt att det kan komma mycket nederbörd vid en station och vara soligt vid en 

annan, vilket kan förklara skillnader mellan stationerna. Det går inte att urskilja några stora 

skillnader mellan GEONOR-mätarna i den studerade svenska dammanläggningen och Ritsem 

mot SMHI-kannan i Björkudden. Speciellt under januari månad framgår det att SMHI-kannan 

har registrerat mindre nederbörd än GEONOR-mätarna. Detta kan bero på att det föll mer 

nederbörd i den studerade svenska dammanläggningen och Ritsem än i Björkudden. Det tyder 

dock inte på att inloppet för GEONOR-mätarna hade blockerats på grund av adhesion. En 

jämförelse mellan GEONOR-mätaren och SMHI-kannan kräver att mätarna har samma 

geografiska placering. Här jämförs endast stationerna för att kontrollera huruvida 

nederbördsmätningen i den studerade svenska dammanläggningen verkar ha fungerat. 

Mängden registrerad nederbörd mellan stationerna ses i Tabell 7.  



  

44 

 

Nederbördsmätningen i den studerade svenska dammanläggningen bedöms stämma någorlunda 

överens med närliggande stationer där skillnader bedöms bero på mätstationernas olika 

geografiska placeringar. 
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6 FÖRSLAG TILL UPPDATERAD METOD  

Ett av de mest betydelsefulla resultaten från denna studie är att en läckagemätning kan bli 

missvisande om inte hänsyn tas till rådande omständigheter för läckagemätningen där 

korrigeringar kan vara nödvändigt. Okorrigerade värden för nederbörd och flödesregistreringar 

i mätöverfallen kan vara missvisande mot verkligheten. Det viktigaste är att åtgärda 

flödesregistreringen och se till att mätöverfallen registrerar flöden som stämmer överens med 

rådande vattenhöjd över mätöverfallen. Felmarginalerna för givaren i mätöverfallen bedöms 

vara för stora, alternativt att givarna behöver kalibreras. Det krävs manuella mätningar av 

vattenhöjden med tidsangivelser för att kunna jämföra mätningar mot registrerade flöden. När 

flödesregistreringen är mer pålitlig kan det börja kompenseras för nederbörd och andra 

parametrar som påverkar läckagemätningarna. En förutsättning för att upptäcka 

långsamtgående förändringar av läckagets storlek är att flödesregistreringen inte har för stora 

felmarginaler. Denna studie visar på för stora felmarginaler på flödesregistreringen i 

mätöverfallen.  

6.1 Inpumpningsförsök 

Metoden med inpumpningsförsök bedöms vara en bra metod för att utvärdera om nederbörd 

som faller inom ett specifikt område tar sig till mätöverfallen. Det blir också enklare att 

kontrollera hur mycket vatten som förs in i terrängen. Metoden med inpumpningsförsök är ett 

bra sätt för att funktionskontrollera mätöverfallen då det blir möjligt att störa systemet under 

kontrollerade former och få en direkt respons på störningen. Det blir även lättare att utvärdera 

hur lång tid det tar för fallande nederbörd att registreras i ett mätöverfall genom att pumpa in 

vatten och jämföra mot responsen i respektive mätöverfall. Inpumpningsförsök kan också vara 

en bra metod för att kontrollera om läckage vid specifika delar av dammen registreras i 

mätöverfallen. Genom att pumpa in vatten på olika ställen på nedströmssidan av dammen kan 

förluster upptäckas som kan indikera på förluster genom till exempel sprickor i berggrunden. 

Resultaten från inpumpningsförsöken gav betydande information om avrinningsområdets 

storlek. Inpumpningsförsöket vid punkt 1 gav resultat som visade att det avskärmande diket till 

höger om dammen inte är tätt och att avrinningsområdets storlek därmed inkluderar terrängen 

höger om diket upp till nästa vattendelare. Det hade varit intressant att göra ett till 

inpumpningsförsök där vatten pumpades direkt ner i vattenspegeln för att se hur mycket vatten 

som tar sig till vattenspegeln som ändå inte registreras i mätöverfall M6. Ett nytt 

inpumpningsförsök där vatten pumpas till mätöverfall M7 hade varit intressant för att se hur 

mycket av det registrerade vattnet i mätöverfall M7 som tar sig vidare till mätöverfall M6. 

Eftersom det vatten som registreras i mätöverfall M7 rinner ut i vattenspegeln borde ett 

inpumpningsförsök direkt ner i vattenspegeln ge liknande resultat i mätöverfall M6 som vid 

inpumpning där vattnet först registreras i mätöverfall M7. Om mängden vatten som registreras 

i mätöverfall M7 inte kan hittas i mätöverfall M6 kan det indikera på förluster av läckagevatten 

längs vägen. På grund av snösmältningen under inpumpningsförsöket vid punkt 2 uppnåddes 

aldrig något resultat kring hur mycket vatten som registreras i mätöverfall M7 som även 

registreras i mätöverfall M6.  

Ett stort problem med nederbördsmätningar är vindförluster. Skall hänsyn tas till detta går det 

endast att göra det på registrerad nederbörd. Därför ger inte inpumpningsförsök av detta slag 
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någon större möjlighet till korrektioner. Önskas en beräkningsmodell för kontinuerlig 

korrektion av nederbördens och andra faktorers påverkan på läckagemätningar anses det vara 

bättre att jämföra registrerade nederbördstoppar mot responsen i mätöverfallen. Genom att 

korrigera och förbättra nederbördsmätningarna med de valda metoderna för detta arbete bedöms 

det vara möjligt att få fram en beräkningsmodell som visar vilket flöde som förväntas flöda i 

mätöverfallen vid en nederbördssekvens. Det bygger dock på att flödesregistreringarna 

stämmer överens med verkligt flöde. När flödet som registreras i mätöverfallen stämmer 

överens med manuella mätningar av vattenhöjden kan hänsyn tas till vindförluster, 

evapotranspiration, tillrinningsområdets storlek samt dammens naturliga läckage tills en kurva 

med beräknade flöden stämmer någorlunda överens med kurvan för flödesregistreringarna. 

Lyckas detta kan en snabb jämförelse mellan beräknade flöden och registrerade flöden utföras. 

På så sätt kan det upptäckas när och om mätöverfallen börjar registrera vatten som kan bero på 

en icke önskvärd läckageökning genom dammen. En enklare metod hade varit att systematiskt 

plotta registrerade flöden mot registrerad nederbörd för att snabbt kunna dra slutsatsen att 

registrerade flödestoppar beror på nederbörd och inte av en potentiell skada i dammen. Genom 

att jämföra ett antal nederbördstoppar genom åren kan en inblick fås i hur många dagar en 

nederbördssekvens förväntas påverka mätöverfallen. Därmed skulle det kunna flaggas för en 

potentiell läckageökning som till en början bedöms bero på nederbörd, men som sedan inte 

avtar efter ett visst antal dagar, även fast nederbörden upphör. Läckageförluster i berggrunden 

kan vara svåra att fånga upp. En modell för nederbördskompensation skulle kunna ge en 

uppskattning av läckageförluster. När modellen förbättras kan oväntade flödestoppar i 

läckageregistreringen upptäckas men även oväntade flödesdalar som kan bero på förluster via 

sprickor i berggrunden.  

En förutsättning för ett lyckat inpumpningsförsök är att det inte utförs under 

snösmältningsperioden. Under snösmältningen påverkas mätöverfallen av nederbörd som är 

svår att kompensera för. Det blir svårt att dra några slutsatser om hur inpumpningsförsöket har 

påverkat mätöverfallen om dessa registrerar smältvatten samtidigt. Det underlättar 

inpumpningsförsöket om det inte faller någon nederbörd under försöket. Faller det nederbörd 

under ett pågående inpumpningsförsök blir det svårare att säga hur mycket vatten från 

inpumpningsförsöket som registrerades i mätöverfallen. Vid inpumpningsförsök måste även 

vatten pumpas från någon oberoende källa. Planeras det att pumpa vatten från magasinet 

underlättar det att ha höga magasinsnivåer. Vid låga magasinsnivåer kan det hända att pumpen 

inte orkar pumpa vatten över dammen och vidare ut i terrängen på nedströmssidan, vilket först 

var fallet för inpumpningsförsök vid punkt 2 i fallstudien för detta examensarbete.  

6.2 Förbättringsåtgärder 

Nedan presenteras förbättringsåtgärder för den studerade dammen som anses förbättra 

läckagemätningen och förståelsen för hur de yttre faktorerna påverkar mätöverfallen. 

De aerodynamiska egenskaperna hos alter- vindskyddet på GEONOR-mätaren kan förbättras 

genom att installera ett till alter-vindskydd utanpå det första. Detta skulle kunna leda till mindre 

vindförluster och därmed en nederbördsregistrering som stämmer bättre överens med 

verkligheten. Denna metod är vanlig i Nordamerika men används inte av SMHI. (SMHI, 2017) 
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Att installera en till nederbördsmätare vid den studerade svenska dammanläggningen kan 

förbättra förståelsen för hur nederbörden påverkar mätöverfall M6 och M7. Således fås en direkt 

uppfattning om hur mycket nederbörd som fallit i direkt anknytning till mätöverfallen. Således 

kan även registrerad nederbörd jämföras mellan nederbördsmätare som inte ligger fyra mil ifrån 

varandra och skulle den ena fallera finns det en till att förlita sig på. 

Istället för att använda procentsatser på hur stora vindförluster som kan förväntas vid en 

nederbördsmätare skulle en korrigering för nederbördsmätningarna kunna ske efter 

vindmätningar från vindkraftverket i direkt anslutning till den studerade svenska 

dammanläggningen. Detta har inte studerats vidare i denna rapport men att korrigera 

nederbördsmätningar efter vindmätningar vid samma plats bedöms kunna ge mer exakta 

resultat. 

Avrinningsområdets storlek för mätöverfall M6 kan minskas genom att täta diket på höger sida 

av vägen på nedströmssidan. Eftersom inpumpningsförsöken visade att nederbörd som faller på 

detta område rinner under vägen och vidare ut till vattenspegeln bedöms avrinningsområdets 

storlek minska med ca 13000 m2 vid en tätning av diket. Detta kan minska nederbördens 

påverkan på M6. Under snösmältningen blir det stora mängder vatten som idag tar sig till M6 

som vid en tätning av diket istället skulle rinna vidare ut i älven utan att först registreras i 

mätöverfall M6 och påverka läckagemätningen. Problemet med nederbördens påverkan 

försvinner dock inte, men den bedöms bli mindre omfattande. 

Givaren för automatisk registrering av flödet genom mätöverfallen anses ha för stora 

felmarginaler. Denna bedöms antingen behöva kalibreras, förbättras eller bytas ut till en givare 

med mindre felmarginaler. En direkt förbättring av flödesregistreringen skulle vara att ange 

tidsangivelser för när manuella mätningar sker. Det blir då möjligt att beräkna och jämföra hur 

fel givaren visade just då, vilket möjliggör en korrigering för att få fram det verkliga flödet. 

En målsättning med läckageövervakningen vid den studerade dammen kan vara att få fram en 

modell som kompenserar för fallande nederbörd. Denna modell kan sedan förbättras efter 

önskan och behov, men det är relativt enkelt att systematiskt plotta läckage mot nederbörd för 

att kunna dra säkrare slutsatser om att en flödesökning i mätöverfallen beror främst på 

nederbörd och inte en potentiell skada i dammkroppen. 
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7 SLUTSATSER OCH DISKUSSION  

7.1 Slutsatser 

Flödesmätningar vid fyllningsdammar kan påverkas av oönskade yttre faktorer. Denna studie 

visar att felmarginalerna vid flödesregistreringen är av stor betydelse för att kunna upptäcka 

långsamtgående förändringar av läckagets storlek. Inpumpningsförsök bedöms vara en bra 

metod för att utvärdera storleken på tillrinningsområdet för fallande nederbörd samt vid 

utvärderingar om det finns förluster av läckagevatten på vägen till mätöverfallen. Det bedöms 

även vara en bra metod för att funktionskontrollera mätöverfallen samt för att utvärdera hur 

lång tid det tar för fallande nederbörd att registreras i läckagemätningen för dammanläggningen. 

Nederbördsmätningar bedöms behöva korrigeras för att få fram värden som stämmer bättre 

överens med den faktiska nederbördsmängden samt att evapotranspirationen kan vara av 

betydande storlek och bör inte försummas.  

Det bedöms finnas möjligheter att få fram en modell för hur de yttre omständigheterna påverkar 

läckagemätningen. Först och främst måste flödesregistreringen ske utan stora felmarginaler. 

Felmarginalerna som uppdagades i denna studie är de som slår hårdast på resultaten och bedöms 

vara den största felparametern för att upptäcka långsamtgående förändringar av läckagets 

storlek. När läckagemätningen är mer trovärdig kan det sedan börja kompenseras för andra yttre 

faktorer. Det bedöms kunna kontrolleras om flödestoppar kan förklaras av nederbörd eller inte 

genom att systematiskt jämföra registrerat läckage mot registrerad nederbörd. 

Den studerade svenska dammanläggningen behöver mer utredning kring hur de yttre faktorerna 

påverkar mätöverall M6 och M7 där givarna i mätöverfallen behöver kontrolleras. 

7.2 Diskussion 

Läckagemätning i fyllningsdammar har i uppgift att upptäcka långsamtgående förändringar av 

läckagets storlek. Sker långsamtgående förändringar av läckagets storlek önskas detta 

upptäckas och utvärderas i god tid för att förhindra någon av de tre felmoder som kan leda till 

ett dammbrott. Fungerar inte läckagemätningen som den ska med allt för stora felparametrar 

och osäkerheter blir det svårt att upptäcka långsamtgående förändringar tillfredsställande. Att 

koppla nederbörd till flödesökningar vid läckagemätningar kan vara relativt enkelt men att 

förstå och förutse hur en nederbördsperiod kommer påverka läckagemätningar kräver stor 

kunskap inom både rådande dammanläggning samt nederbördsmätningar. Även andra 

parametrar som kan leda till att läckage genom dammen inte registreras vid läckagemätningar 

som till exempel sprickor i berggrunden kan vara svåra att upptäcka och utvärdera. Med 

inpumpningsförsök bedöms det vara möjligt att öka kunskapen vid en dammanläggning både 

med avseende på nederbördens påverkan samt för att utreda vart och om det finns stora förluster 

av läckaget innan det registreras.  

Resultaten i detta examensarbete tyder på att en korrigering av respektive indata för varje 

felparameter är nödvändig för att få resultat som stämmer bättre överens med verkligheten. Det 

viktigaste är att se till att felmarginalerna vid registrering av läckaget inte är för stora men även 

den registrerade nederbörden kan behöva korrigeras för att hamna närmare den verkliga 

nederbörden. Avrinningsområdets storlek är avgörande för hur mycket en nederbördssekvens 

påverkar läckagemätningarna. Vid stora avrinningsområden blir det mycket mer vatten som 
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rinner ner och påverkar läckagemätningarna än vid små områden. Det kan därför vara värt att 

vidta åtgärder för att minska avrinningsområdets storlek och därmed påverkan på 

läckagemätningar. Detta beror givetvis på hur stor inverkan nederbörden har på 

läckagemätningarna samt hur stort avrinningsområde dammanläggningen har. Det kan även 

bero på den ekonomiska frågan huruvida en minskning av avrinningsområdets storlek blir 

ekonomiskt försvarbart. 

Vid alla fyllningsdammar i Sverige borde registrerat läckage mot registrerad nederbörd 

systematiskt jämföras. Det är enkelt att göra för att se om och hur nederbörden påverkar. Sedan 

krävs det vidare utredning för att reda ut i vilken omfattning en nederbördssekvens kommer att 

påverka en läckagemätning vid en fyllningsdamm. 

7.3 Förslag på fortsatt arbete 

Nederbördens påverkan på läckagemätningar vid fyllningsdammar kan studeras genom att 

jämföra nederbördssekvenser mot responsen i mätöverfallen. Detta kan förslagsvis jämföras 

månadsvis genom historiskt granskande för att försöka hitta ett samband hur ett regn påverkar 

mätöverfallen i respektive månad från juni till september. Det kan även vara av intresse att 

jämföra hur ett regn påverkar mätöverfallen beroende på magasinsnivån. Hur vattenmättad 

terrängen är bedöms bero till stor del på magasinsnivån och är direkt kopplat till hur mycket av 

nederbörden som rinner vidare till läckagemätningarna för dammanläggningen. 

När flödesregistreringen har mindre felmarginaler kan det upprättas en beräkningssnurra som 

kontinuerligt korrigerar och förbättrar mätdata för en bättre uppskattning av hur de yttre 

parametrarna påverkar mätöverfallen. Alternativt kan det studeras hur många dagar en 

nederbördssekvens påverkar läckagemätningarna för att bättre kunna utvärdera om en 

flödestopp kan förklaras av nederbörd, eller om en flödestopp i läckagemätningarna inte planar 

ut inom en viss tidsperiod kan detta uppdagas så fort som möjligt.  

Genom att mäta snödjupet och snöns densitet kan en uppfattning bildas på hur stor volym snö 

som förväntas rinna under snösmältningen till mätöverfallen. Det skulle kunna ge en inblick i 

hur mycket vatten som kommer påverka mätöverfallen under snösmältningen.  
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