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Sammanfattning 
Intresset för klimatförändringar, och problem som kommer med dessa, har ökat de senaste 
årtiondena. En effekt som dessa drar med sig är att de beräknade extremflödena förväntas 
öka vilket påverkar säkerheten hos befintliga dammar. Flödesdimensioneringsriktlinjerna, 
vilket kortfattat är riktlinjer för att bestämma dimensionerande flödet i Sverige, reviderades 
2015 till att också ta hänsyn till ett föränderligt klimat. Detta leder till krav på befintliga 
dammar att öka sin avbördningskapacitet samtidigt som intresset för mindre traditionella 
utskovsanordningar ökar för att säkerställa tillförlitligheten hos utskoven. Denna studie är en 
fallstudie över en dammanläggning i mellersta Norrland som på grund av en förhöjd 
klassificering måste öka sin avbördningskapacitet. Syftet med studien är att föreslå åtgärder 
på dammen som leder till att avbördningskapaciteten blir i linje med 
flödesdimensioneringsriktlinjerna och att denna rapport ska kunna användas som stöd och 
underlag när andra dammar i Sverige har motsvarande utmaning. Åtgärderna togs fram 
genom att först identifiera möjliga utskovsanordningar med avseende på dammens 
konstruktions- och geologiska förutsättningar samt driftaspekter i ett svenskt klimat. De 
fördelaktiga utskovsanordningarna anpassades för den aktuella dammanläggningen och 
avbördningsberäkningar för möjlig design av utskoven utfördes. De åtgärder som kunde 
avbörda flöden enligt flödesdimensioneringsriktlinjerna utvärderades med avseende på 
stabilitet i de fall som ansetts möjliga. Efter en diskussion kring olika för-och nackdelar med 
de olika åtgärderna, med avseende på bland annat ekonomi, föreslogs möjliga lösningar. De 
utskovsanordningar som enligt resultatet var fördelaktiga att implementera för 
dammanläggningen var överfallsutskov, både kontrollerat och okontrollerat, och 
labyrintutskov. Avbördnings-och stabilitetsberäkningarna samt diskussionen kring för och 
nackdelar kring åtgärderna ledde fram till att tre åtgärder kunde föreslås. Alla tre alternativen 
innefattade ytvattenutskov, även kallade överfallsutskov med lucka, och var antingen att 
bygga om befintliga utskov, bygga till ett ytterligare utskov eller en kombination av de två. 
Labyrintutskovet visade sig ha ganska hög kapacitet, men uppfyllde inte kravet om klass II-
flöde vid dämningsgräns. En generell slutsats som kunde dras av studien var att det finns 
ganska många olika alternativ på utskovsanordningar, men problem och osäkerheter med 
igenfrysning, drivgods och kavitation måste kunna hanteras i Svenskt klimat. Okontrollerade 
utskov kan vara ett alternativ, och då främst labyrintutskov, men det förutsätter att dammen 
med befintlig avbördningskapacitet kan avbörda klass II-flöde.  

  



 

 
 

Abstract 
The interest for climate change, and the issues that comes with it, has increased in the last 
decades. One of these issues is the extreme flows, which are expected to increase and 
thereby affect the safety of existing dams. “Flödesdimensioneringsriktlinjerna”, which in short 
are the guidelines for classification of dams as well as deciding the dimensioning flows of 
dams in Sweden, was revised in 2015 to take in consideration a changing climate. This will 
lead to the need for increased discharge capacity of existing dams, as well as considering 
less traditional spillway types in Sweden in order to make them more reliable in terms of 
function. This master thesis is a case study of a dam in the middle- north of Sweden which 
discharge capacity has to be increased due to a higher classification, based on the 
consequences that a dam breakage will have. The aim with the study is to purpose one or 
more suggestion of how to rebuild the dam, so that the discharge capacity will be 
satisfactory with respect to the new classification. The aim is also that this report should be 
of help when other dams need increased discharge capacity. The suggestions of how to 
increase the discharge capacity were developed by first identifying possible spillway types 
and evaluating them with respect to constructional- and geological conditions of the dam as 
well as dependability in Swedish conditions. Typical for Swedish conditions are a cold 
climate and that the dams often lies in series in the streams. The spillway types that were 
considered suitable for the studied dam, in terms of existing dimensions and construction, 
was concretized into six alternatives for rebuilding of the dam sight. Discharge capacity was 
calculated for the alternatives, including possible designs. Stability calculations was 
conducted for the alternatives with discharge capacities as high as the dimensioning flows, 
which led to suggestions of rebuilding of the dam sight. The spillway types that was 
considered suitable for the studied dam was controlled- and uncontrolled overflow spillway 
and labyrinth spillway. The results for the calculations of discharge capacity and stability, as 
well as a discussion regarding the advantages and disadvantages of each suggestion, lead 
to three suggestions of rebuilding of the dam that should be considered. All three 
alternatives included controlled overflow spillways, and either suggested rebuilding of 
existing spillways, building a new spillway or the combination of the two. The labyrinth 
spillway had a rather high capacity, but did not fulfill all the criteria for the dimensioning 
flows. A general conclusion that could be drawn from the study was that there are quite a 
few different spillway types to choose from when applied in Sweden, but problems with for 
example the cold climate, flotsam and/or cavitation needs to be handled. Uncontrolled 
spillways might be an alternative to increase the discharge capacity, especially labyrinth 
spillways, but it is a more desirable alternative if the existing dam already has a sufficient 
discharge capacity at the maximum water level allowed in the dam and only the extreme 
event flow has to be increased. The reason for this is that in application of hydropower dams 
the crest level of uncontrolled spillways has to be placed at the same level or higher than the 
maximum water level allowed, which is due to economic reasons connected to storage.   
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Definitioner 
 
Computional fluid dynamics, CFD – Modellering av strömningsmönster som bygger på 
numeriska beräkningar 
 
DTU – manual - Drift-, tilllståndskontroll- och underhålls-manualen för en dammanläggning 
 
Dämningsgräns, DG - Den vattennivå som är den högsta tillåtna att ha i magasinet enligt 
vattendom 
 
Flödesdimensioneringsklasser – Ett rekommenderat sätt att klassificera dammar på i tre 
klasser som ofta tillämpas i Sverige och bygger på vilka konsekvenser dammbrottet skulle 
kunna medföra i samband med höga flöden. Bestämmer också metodiken för att beräkna 
det dimensionerande flödet för en dammanläggning.  
 
Fångdamm – Provisorisk damm som används under byggnation eller ombyggnation av 
permanenta dammkonstruktioner för att torrlägga nödvändigt område 
 
Fyllningsdamm – En typ av dammkonstruktion som till största del består av packad jord 
och stenkross.  
 
Fördjupad dammsäkerhetsutvärdering, FDU – En utvärdering av en dammanläggning 
som har i syfte att fastställa dammsäkerhetsstatus baserat på aktuella säkerhetskrav.  
 
Kröndamm – Damm för vilken den högsta nivån ligger över vattenytans absolut högsta nivå.  
 
RIDAS - Kraftföretagens riktlinjer för dammsäkerhet 
  
Skibord – Nedströmsdelen av utskov som ofta är strömlinjeformad.  
 
Sänkningsgräns, SG - Den vattennivå som är den lägsta tillåtna att ha i magasinet enligt 
vattendom 
 
Utskov – Konstruktion i en dammanläggning som på ett kontrollerat sätt kan tappa vatten till 
nedströms om dammanläggningen. Till exempel vid höga tillflöden och/eller när vattennivån i 
magasinet är väldigt hög.  
 
Överkant tätkärna, ök tätkärna – Överkanten på den tätande kärnan i en fyllningsdamm 
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1 Inledning 
Dammar kan klassificeras på olika sätt baserat på deras syfte, hydrauliska design eller vilket 
material som dammen är uppbyggd av (U. S. Department of the Interior, 1987). 
Vattenkraftdammar består generellt av olika dammdelar, som kan vara både 
fyllningsdammar och betongdammar, ett eller flera intag, ett eller flera utskov samt i vissa fall 
spärrdammar. Dammarnas funktion är att dämma upp vattnet så att det kan magasineras, 
samt att lokalisera vattnets fallhöjd. Dessa kan vara både överströmningsbara eller inte, 
vilket betyder att de antingen är byggda för att tåla att översvämmas eller inte (U. S. 
Department of the Interior, 1987). Vid intaget eller intagen sker kraftproduktionen, då 
vattnets lägesenergi omvandlas till elektrisk energi genom en turbin och en generator. 
Intaget har en maximal kapacitet, d.v.s. ett maximalt flöde för vilket kraftstationen klarar av, 
en så kallad utbyggnadsvattenföring. Om inflödet till dammen är större än den maximala 
kapaciteten för intaget, och magasinnivån i dammen inte tillåts höjas mer, måste vatten 
tappas ut på annat sätt. Detta sker genom ett eller fler utskov. Med andra ord har utskoven 
som syfte att avbörda ett normalt flöde och/eller ett extremflöde för att säkerställa dammens 
stabilitet (U.S. Department of the Interior, 2014). Flödet som tappas genom utskoven kallas 
även för avbördning.  
 
Intresset för klimatförändringar, och problem som kommer med dessa, har ökat de senaste 
årtiondena. Oavsett om de orsakas av naturliga variationer, människor eller en kombination 
av de två måste effekterna av olika scenarion som kan uppkomma hanteras (Holm 
Midttømme, 2004). En av dessa effekter är att klimatförändringarna bidrar med ökade 
beräknade extremflöden, vilket kan komma att påverka säkerheten hos befintliga dammar. I 
Sverige finns det riktlinjer för hur det dimensionerande flödet för avbördning från 
dammanläggningar ska bestämmas och följaktligen också vilken rekommendation på 
avbördning som en anläggning får vid respektive flödesdimensioneringsklass. Riktlinjerna är 
utgivna av en flödeskommitté och togs ursprungligen fram 1990, men reviderades 2015 av 
intressenterna Svenska kraftnät, Svensk Energi och SveMin, och har som syfte att vid 
tillämpning öka dammsäkerheten för svenska dammar med avseende på extrema flöden. 
Den senaste revideringen som gjordes 2015 förändrade inte beräkningsmetodiken, men 
utvidgade riktlinjerna för att även ta hänsyn till tillämpningar i ett föränderligt klimat (Svensk 
Energi, Svenska kraftnät & SveMin, 2015). I Flödesdimensioneringsriktlinjerna bestäms det 
dimensionerande flödet baserat på tre olika flödesdimensioneringsklasser, 
flödesdimensioneringsklass I-III, och baseras på vilka konsekvenser som ett dammbrott 
skulle få vid höga flöden.  
 
Klimatförändringarna, med de ökade beräknade extremflödena, leder till krav på de befintliga 
dammarna att öka sin avbördningskapacitet för att följa flödesdimensioneringsriktlinjerna. 
Vidare är tillförlitligheten hos utskoven också av stor vikt för att kunna avbörda det 
dimensionerande flödet på ett säkert sätt, vilket ökar behovet av att utreda andra metoder för 
ökad avbördning än de som traditionellt används i Sverige (Portin, 2017). I rapporten ”Ökad 
avbördningsförmåga” (Portin, 2017) sammanställs kunskap kring nya utskovsmöjligheter, 
sett ur ett svenskt perspektiv, som kan öka avbördningskapaciteten hos befintliga dammar. I 
rapporten är en av slutsatserna att det inte går att dra några generella slutsatser om 
tillämpningen av mindre konventionella utskovsanordningar i svenska förhållanden, bland 
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annat eftersom utskovsanordningarna lämpar sig olika bra beroende på en 
dammanläggnings specifika förutsättningar samt att det kan finnas olika anledningar till att 
avbördningskapaciteten måste ökas. Slutsatsen i rapporten visar på att det finns ett behov 
för vidare studier inom området, vilket denna rapport syftar till att göra.  
 
För att vidare utreda lösningar för ökad avbördning i svenska förhållanden kommer en 
fallstudie över en dammanläggning i mellersta Sverige att utföras. Den studerade 
dammanläggningen klassificerades i enlighet med de reviderade 
flödesdimensioneringsriktlinjerna och slutsatsen blev att flödesdimensioneringsklassen 
höjdes från klass II till klass I. Till följd av den höjda flödesdimensioneringsklassen bör 
dammanläggningen öka sin avbördningskapacitet i linje med 
flödesdimensioneringsriktlinjerna och därför kunna avbörda ett klass I-flöde utan allvarlig 
skada på dammanläggningen, jämfört med ett tidigare krav på klass II-flöde. Dessutom 
gjordes en fördjupad dammsäkerhetsutvärdering (FDU) 2007 som visade att den aktuella 
dammens avbördningskapacitet tidigare överskattats. På grund av sekretess kommer den 
undersökta dammen inte att nämnas vid namn utan hänvisas till som ”Damm B”, 
”dammanläggningen” eller ”den aktuella dammen”.  
 

 Syfte och mål 
Syftet med studien är att Damm B ska kunna avbörda ett flöde i linje med de reviderade 
flödesdimensioneringsriktlinjerna och på så sätt öka dammsäkerheten. Denna rapport ska 
också kunna användas som stöd för att öka avbördningskapaciteten hos befintliga dammar i 
Sverige till följd av höjd flödesdimensioneringsklass. Detta syfte ska uppnås genom att göra 
en fallstudie över Damm B med målet att identifiera, utvärdera och föreslå en eller flera 
möjliga avbördningsanordningar för att öka dess avbördningskapacitet. Möjliga 
avbördningsanordningar innebär olika typer av utskov samt hur de ska implementeras för att 
kunna avbörda flöden enligt flödesdimensioneringsriktlinjerna. För att uppnå målet med 
studien kommer olika typer av utskov att utvärderas med hänsyn till driftsäkerhet i 
förhållanden som är utmärkande för Sverige. De identifierade möjliga 
avbördningsanordningarna kommer att baseras på detta samt dammens förutsättningar och 
olika åtgärder kommer att föreslås. En utvärdering av dessa åtgärder kommer sedan att 
göras genom avbördningsberäkningar som tar hänsyn till möjlig design på utskoven, baserat 
på befintliga dimensioner på dammen och utskoven samt geologiska förutsättningar. De 
åtgärder som klarar flöden enligt flödesdimensioneringsriktlinjerna kommer vidare att 
utvärderas med hänsyn till stabilitet där det är möjligt samt en diskussion kring olika för- och 
nackdelar med de olika åtgärderna, vilket kommer resultera i att en eller flera åtgärder 
föreslås. Detta kan sammanfattas i tre delmål för studien: 
 

x Identifiera utskovanordningar som är fördelaktiga att implementera vid Damm B, med 
hänsyn till dammens konstruktions- och geologiska förutsättningar samt driftaspekter 
i ett svenskt klimat.  

x Utföra beräkningar av avbördningskapaciteten för möjlig design av de identifierade 
fördelaktiga utskovsanordningarna som uppfyller avbördningskraven enligt 
flödesdimensioneringsriktlinjerna. Möjlig design baseras på befintliga dimensioner 



 

3 
 

hos dammen och utskoven samt geologiska förutsättningar. Stabiltetsberäkningar 
ska säkerställa att utskovsalternativen är reella alternativ.  

x Föreslå möjliga åtgärder för ökad avbördningskapacitet hos den aktuella dammen i 
enlighet med flödesdimensioneringsriktlinjerna.     

 Avgränsningar 
För att kunna genomföra studien inom den tidsram som funnits har ett antal avgränsningar 
gjorts. Till att börja med har studien avgränsats till att inte kvantifiera hur älvfåran uppströms 
och nedströms påverkas av en ökad avbördning. Ett exempel på sådan påverkan är erosion 
eller översvämning. Detta inkluderar även en avgränsning i att inte behandla lösningar för 
energiomvandling nedströms om utskoven. En diskussion kommer däremot att föras kring 
möjliga effekter av en ökad avbördningskapacitet strax upp- och nedströms om dammen för 
olika föreslagna åtgärder. Hänsyn har också tagits till de vattendomar som finns när 
avbördningsberäkningar har utförts. Studien kommer inte heller ta hänsyn till att utskovens 
prestation påverkas av varandra vid avbördningsberäkningarna. Dock kommer detta 
diskuteras i samband med att slutsatser dras av studien. Studien kommer också avgränsas 
till att inte utvärdera lösningar för nya miljötillstånd, såsom krav från hav- och 
vattenmyndigheten på exempelvis en fisktrappa. Vidare har studien avgränsats till att inte 
använda ekonomi för att urskilja de olika avbördningslösningarna. Detta på grund av 
svårigheten i att bedöma kostnaderna för alla aspekter som påverkar den totala kostnaden, 
såsom kostnader för olika byggnadsskeden, materialkostnader och driftkostnader. Däremot 
förs en diskussion kring ekonomi i slutet av rapporten som fokuserar på skillnader mellan 
utskovsalternativen som kan påverka kostnadsbilden.  

 Diskussion kring källor  
De källor som används för grundläggande teori, och som varit metodgrundande i denna 
studie, är huvudsakligen tekniska rapporter, bokkapitel eller andra källor som har koppling till 
vetenskap, rapporter utgivna av myndigheter i Sverige eller andra länder samt 
branschstandarder.  
 
För att kunna utföra beräkningar har det varit nödvändigt med data över den aktuella 
dammen, både som direkt indata men också för att kunna göra nödvändiga antaganden. 
Dessa källor har tillhandahållits av dammägaren och inkluderar bland annat olika typer av 
dammutredningar, ritningar och uppgifter ur drift-, tilllståndskontroll- och underhålls-
manualen (DTU-manualen). Då författarna av källorna varierat, liksom syftet med olika 
utredningar, har det ibland varit svårt att verifiera uppgifter och det har förekommit 
motstridiga uppgifter. Detta, i kombination med att använda metoderna inte alltid 
presenterats, har gjort att bedömningen av trovärdigheten hos uppgifterna försvårats. För att 
rymmas inom tidsplan och budget för denna studie har dessa uppgifter använts ändå, men 
detta bör tas i beaktning vid tolkning av resultatet.   
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 Struktur 
Rapportens följer i grunden IMRaD-struktur, vilket står för Introduktion, Metod, Resultat och 
(and) Diskussion. Utöver dessa kapitel finns det även beskrivet vilket material som används 
samt att rapporten avslutas med en slutsats inklusive rekommendationer. I inledningskapitlet 
sammanfattas problemställningen och syfte och mål definieras. Dessutom beskrivs de 
avgränsningar som gjorts i rapporten och de källor som använts diskuteras. 
Inledningskapitlet följs av tre kapitel som introducerar det material som behövts för att utföra 
studien, Kapitel 2-4. De två första materialkapitlen, Kapitel 2 och 3, är nödvändiga för att 
uppnå det första delmålet i studien, vilket är att identifiera möjliga utskovsanordningar med 
hänsyn till dammens förutsättningar samt ett svenskt klimat. Det första kapitlet har titeln ”2. 
Utskov och dammsäkerhet i Sverige” och behandlar i stort olika typer av utskov, deras 
driftsäkerhet och lämplighet i ett svenskt klimat. Det andra materialkapitlet med titeln ”3. 
Fallstudie: Damm i mellersta Norrland” behandlar fallstudien av den aktuella dammen och 
ger både nödvändig indata till beräkningar samt geologiska- och konstruktionsförutsättningar 
som måste tas hänsyn till. Det tredje materialkapitlet har titeln ”4. Avbördning och design av 
utskov” och innehåller nödvändig teori kring avbördning för att kunna uppnå det andra 
delmålet i studien, vilket är att designa utskov som klarar avbördning enligt 
flödesdimensioneringsriktlinjerna. Innehållet i detta kapitel baseras på det första delresultatet 
i studien och behandlar därför bara de utskovsanordningar som identifierats som 
fördelaktiga att implementera för Damm B. Efter detta kapitel följer metodkapitlet, Kapitel 5, 
som motiverar valet av metoder samt beskriver de använda metoderna. Metodkapitlet 
baseras på de tre materialkapitlen och beskriver författarens tillvägagångssätt för att nå 
resultatet i studien. Till exempel presenteras vald arbetsgång, vilken indata som använts och 
antaganden som gjorts. Slutligen följer två kapitel som behandlar resultatet och slutsatsen, 
vilka återkopplar till syftet och målet med studien.  
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2 Utskov och dammsäkerhet i Sverige  
I den här delen av rapporten kommer begreppet utskov att introduceras och olika typer av 
utskov kommer att beskrivas kortfattat med avseende på hur de fungerar och vilka olika 
komponenter som de är uppbyggda av. Vidare kommer det beskrivas vad som är 
utmärkande för Sverige och svenska förhållanden, vilket är av intresse vid valet av 
utskovsanordning. Ett urval av de för- och nackdelar som finns med olika typer av utskov 
med avseende på driftaspekter i svenska förhållanden kommer också att sammanställas. 
Slutligen kommer dammsäkerhet att behandlas genom en beskrivning av hur den säkerställs 
i Sverige genom flödesdimensioneringsriktlinjer. Således kommer det beskrivas hur 
indelningen i flödesdimensioneringsklasser görs och hur det dimensionerande flödet 
bestäms.  

 Olika typer av utskov  
Det finns många olika typer av utskov vars avbördning sker på olika sätt. Man kan 
följaktligen också dela upp utskov baserat på olika kategorier, till exempel vilken som är den 
mest dominerande konstruktionsdelen eller hur man reglerar utskovet (Portin, 2017). I den 
här studien har kategoriseringen baserats på den mest dominanta konstruktionsdelen. De 
olika utskov som kommer utvärderas i den här studien är eroderbar dammdel, fuse gate, 
passiva luckor, hävertutskov, bottenutskov, utskov i sidokanal, labyrintutskov, schaktutskov, 
översvämningsbar dammdel och överfallsutskov. Avsnitt 2.2.10 behandlar både okontrollerat 
och kontrollerat överfall och författaren har valt att använda ytutskov synonymt med 
kontrollerat överfall (överfallsutskov med lucka) och överfallsutskov synonymt med 
okontrollerat överfall (överfallsutskov utan lucka).  

 Eroderbar dammdel  
En eroderbar dammdel fungerar genom att en del av dammen eroderar bort när en vattnet 
når en viss nivå som är bestämd på förhand, så att vatten kan avbördas som ett utskov med 
fast tröskel (U.S. Department of the Interior, 2014). En eroderbar dammdel kan både byggas 
som en fyllningsdamm eller en betongdamm. När den byggs som en betongdamm är det 
konstruerat som ett betongblock som kan hålla en viss last, men när den överskrids spolas 
blocket bort (ICOLD, 2012). Man kan se en fuse plug som ett kontrollerat dammhaveri som 
skyddar resten av dammkonstruktionen från översvämning (U.S. Department of the Interior, 
2014). 

 Fuse gate 
I princip fungerar en fuse gate som ett vanligt utskov, antingen ett överfall eller ett 
labyrintutskov, upp till en viss vattennivå. Vid den bestämda vattennivån stjälper 
konstruktionen så att en större avbördning erhålls. Detta gör att man kan magasinera upp till 
en viss nivå, men samtidigt avbörda ett större flöde vid höga vattennivåer i magasinet. Fuse 
gate kan därför liknas med en oreglerad variant av ett luckutskov. En fuse gate kan också 
designas så att en enhet stjälper i taget, så att den ökade avbördningen sker stegvis (U.S. 
Department of the Interior, 2014). Normalt sett måste en fuse gate återbyggas när den 
utlösts, men det finns också varianter som går att återanvändas. Dessa fungerar istället så 
att vatten strömmar in i en rörlig behållare vid basen av konstruktionen. När upptrycket blir 
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tillräckligt stort roterar behållaren och driver en luckarm som öppnar luckan. På motsvarande 
sätt stängs luckan när flödet minskar (U.S. Department of the Interior, 2014). 

 Passiva luckor 
Ett utskov med passiva luckor styrs oftast av vattenivån, som öppnar en lucka genom att en 
flyttank eller en ballasttank fylls eller töms. Den kan också fungera genom att ett ökat 
hydrostatiskt tryck tippar luckan. Vilket framgår av namnet liknar det traditionella luckor, men 
skillnaden är att de inte behöver någon styrning (Portin, 2017).  

 Hävertutskov 
Vid konstruktion av ett hävertutskov utnyttjar man skillnaden i höjd mellan inlopp och utlopp. 
Detta görs genom hävertverkan, till skillnad från ett annat utskov vars avbördning baseras 
på energinivån över tröskeln. När man innesluter tröskeln blir energinivån högre, eftersom 
den då räknas som skillnaden mellan magasinnivån och utloppet (U.S. Department of the 
Interior, 2014). Självevakuerade och luftreglerande hävertutskov är de två olika typer som 
finns. Ett självevakuerade hävertutskov avbördar när vattenytan höjs över en viss nivå och 
slutar avbörda när vattennivån blir lägre än en viss nivå. Poängen med ett luftreglerat 
hävertutskov är att man tillsätter luft nedströms för att styra avbördningen. (U.S. Department 
of the Interior, 2014) 

 Bottenutskov 
Ett bottenutskov är helt dränkt, d.v.s. utskovet är placerat lågt i förhållande till dammkrönet. 
Det finns olika sätt att utforma ett bottenutskov på. Man kan bygga det som en 
avbördningstunnel under dammen eller som en betongkulvert genom dammen. Det går 
också att bygga dem utan vattenväg eller som ett kombinerat yt- och bottenutskov. 
Bottenutskov är också försedda med olika typer av luckor eller ventiler (Portin, 2017).  

 Utskov i sidokanal 
Ett utskov i sidokanal är uppbyggt av olika delar; en tilloppskanal, en tröskel, en 
utskovsränna, en energiomvandlare och en avloppskanal. Utöver dessa delar kan de även 
kombineras med en tunnel eller rörledning. Det finns olika typer av möjlig utformning på 
tröskeln, som kan vara rak, L-formad eller U-formad. Är tröskeln rak är den oftast placerad 
parallellt med strömningsriktningen och vattnet kan bara flöda in från ett håll, till skillnad från 
L-och U-formade trösklar där vattnet kan flöda in från flera håll. Som framgår av namnet 
placeras sidokanaler ofta bredvid huvudfåran och kan båda vara försedda med lucka eller 
utan lucka (Portin, 2017).  

 Labyrintutskov 
Labyrintutskov har en tröskelform som byggs upp av en serie snedställda, trapetsformade, 
rektangulära eller triangulära strukturer och är en typ av överfallsutskov. I och med att 
labyrintutskov har en stegformad (olinjär) utsträckning i plan blir den totala längden av 
tröskeln längre i förhållande till en linjär utsträckning (ICOLD, 2012). När ett labyrintutskov 
har rektangulära strukturer kallas det för ett Piano Key Weir (PKW) och är en 
vidareutveckling på det traditionella labyrintutskovet (Anderson & Tullis, 2012) 
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 Schaktutskov 
Ett schaktutskov består av tre olika delar. Dessa är en intagströskel, ett vertikal schakt och 
en tunnel som antingen är horisontell eller har väldigt liten lutning. Tröskeln kan vara 
utformad på flera sätt, till exempel cirkulärt, rektangulärt eller med labyrintstruktur. Det finns 
flera olika sätt att utforma ett schaktutskov på rent hydrauliskt. Till exempel kan det 
konstrueras med fri avbördning, som ett trycksatt system, med hävertverkan eller som 
kombinationer av dessa i de olika delarna som bygger upp schaktutskovet (Portin, 2017).  

 Översvämningsbar dammdel 
En översvämningsbar dammdel är ett typ av utskov som dimensioneras för att klara av en 
översvämning och avbördning sker på detta sätt. Detta kan till exempel göras genom att 
man lägger ett översvämningsskydd. Översvämningsskyddet kan till exempel vara att man 
klär in en fyllningsdamm i betongplattor, vegetation, geotextil, gabioner etc. (ICOLD, 2012).   

 Ytutskov/Överfallsutskov 
Överfallsutskov är en grupp av utskov där avbördningen sker med fri vattenyta och 
utformningen varierar mycket. Till exempel kan överfallet vara brett, skarpkantat eller rundat. 
Det är också möjligt att förse överfallen med lucka, vilket gör att tröskelnivån kan sänkas 
(Portin, 2017). Vanliga överfallsutskov med lucka i Sverige är till exempel planluckutskov och 
segmentluckutskov (Halvarsson & Portin, u.å).  
 

 Utskov i svenska förhållanden  
Det som är utmärkande för svenska förhållanden, och som påverkar vilket/vilka utskov som 
är lämpligt/a, är det kalla klimatet, det faktum att dammar ofta ligger på rad i vattendragen 
samt närhet till människor, både i form av bebyggelse och allemansrätt. Det kalla klimatet 
kan medföra flera problem. För det första kan stora islaster bildas, vilka påverkar stabiliteten 
hos olika utskov och måste tas i beaktning vid design av utskov (Portin, 2017). Dessutom 
kan kylan påverka driftaspekter hos utskov, både genom att utskoven blockeras men också 
genom fastfrysning av viktiga driftsfunktioner. Att dammar ligger på rad i vattendrag gör att 
hänsyn måste tas till anläggningar uppströms och nerströms vid val av utskovsalternativ så 
att dessa inte tar skada. Även skada på bebyggelse i närheten av dammar bör tas i 
beaktning. Det faktum att det är allemansrätt i Sverige kan öka risken för sabotage på 
dammanläggningar, vilket också är något som kan påverka valet av avbördningsalternativ 
(Portin, 2017).  
 
I Tabell 1 har ett urval av olika utskovsanordningars positiva och negativa egenskaper 
listats. Utskoven har utvärderats med hänsyn till en ökad avbördningskapacitet hos befintliga 
dammar i svenska förhållanden. Det kalla klimatet och att dammarna ofta ligger på rad i ett 
vattendrag är de två aspekter som främst tagits i beaktning när de svenska förhållandena 
avses. I Kapitel 5.1 redovisas metoden bakom sammanställningen.   
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Tabell 1. En sammanställning av positiva och negativa egenskaper hos dammar med 
hänsyn till svenska förhållanden 

Typ av utskov  
 

Positivt Negativt  

Eroderbar dammdel Tar upp måttligt plats jämfört med andra 
utskov (U.S. Department of the Interior, 
2014) 
 

Bäst lämpad för dammar som är isolerade (U.S. 
Department of the Interior, 2014) 
När fuse pluggen har utlöst kan magasinnivån inte 
vara högre än tröskelnivån (U.S. Department of the 
Interior, 2014) 
Finns risk att dammdelen fryser fast och inte 
släpper som önskat i kallt klimat (Portin, 2017) 

Fuse Gate Tar upp måttligt plats jämfört med andra 
utskov (U.S. Department of the Interior, 
2014) 
 

Bäst lämpad för dammar som är isolerade. I de fall 
då det finns anläggningar nedströms med låg 
kapacitet bör annat avbördningsalternativ väljas 
(U.S. Department of the Interior, 2014) 
 Dammdelen måste återbyggas vid aktivering 
(Khatsuria, 2005) 

Passiva luckor  Inte för att öka avbördning, utan för att reglera den 
(Portin, 2017)  

Hövertutskov  Stor ökning i avbördning vid liten ökning 
i uppströmsvattenyta (Khatsuria, 2005) 
Bra komplement till damm med 
överfallsutskov (Tanchev, 2004) 

Väldigt liten ökning i avbördningen som funktion av 
ökad vattennivå vid vattennivåer som utskovet inte 
är anpassat för, d.v.s. när utskovet fylls (Khatsuria, 
2005) 
Risk för att frysa igen, vilket normalt inte gör 
alternativet lämpligt i kalla klimat. Även känsligt för 
drivgods (U.S. Department of the Interior, 2014) 
Risk för kavitation (Khatsuria, 2005)  
Påverkan nedströms måste tas i beaktning då det 
är automatisk från- och tillslag (Portin, 2017) 

Bottenutskov  Hög avbördningskapacitet för en 
begränsad luckstorlek (Portin, 2017) 
Inte känslig för drivgods (Dath & 
Mathiesen, 2007) 
Används redan i stor utsträckning i 
Sverige (Portin, 2017) 
 

Liten ökning i avbördningskapaciteten med stigande 
vattennivå (Portin, 2017) 
Kan frysa igen p.g.a. kall luft som sugs ner (Dath & 
Mathiesen, 2007) 
Risk för kavitation (Portin, 2017) 
Vibrationer kan uppkomma om bottenutskoven 
placeras i betongdammar, vilka lättare kommer i 
självsvängning än fyllningsdammar. Beror dock av 
fallhöjden och det är större risk med hög fallhöjd 
(Dath & Mathiesen, 2017).  
 

Utskov i sidokanal  Kan byggas som sidokanal, d.v.s. inget 
ingrepp på befintlig damm (Khatsuria, 
2005) 
Kan framförallt vara aktuellt när man 
inte kan bygga om befintliga utskov 
eller ha tung konstruktion i huvudfåran 
(Khatsuria, 2005) 

Minskad avbördning när flödet är högre än 
designnivå (U.S. Department of the Interior, 2014) 
På grund av vibrationer och turbulens bör man bara 
grundlägga på berg av god kvalité. Även sidorna på 
kanalen förankras oftast i berg (United States 
Department of the Interior, 1987) 

Labyrintutskov  Hög avbördningskapacitet i förhållande 
till överfallshöjden (U.S. Department of 
the Interior, 2014) 
Bra alternativ där det finns begränsat 
med utrymme (U.S. Department of the 
Interior, 2014) 

Minskad avbördningskapacitet vid vattennivåer 
högre än designnivå pga att utskovet då fungerar 
mer som ett brett överfall än ett skarpkantat överfall 
med förlängd tröskel (U.S. Department of the 
Interior, 2014) 
Islaster måste tas i beaktning vid säkerställandet av 
stabilitet (Portin, 2017) 

Schaktutskov  Platseffektivt (U.S. Department of the 
Interior, 2014) 
Passar bra i vattendrag med smala 
dalgångar och branta sluttningar 
(Khatsuria, 2005) 

Känslig för drivgods och is (Lysne et al, 2003)  
Snabb höjning av magasinnivån vid höga flöden på 
grund av att utskovet fylls (Lysne et al, 2003) (U.S. 
Department of the Interior, 2014) 
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 Flödesdimensioneringsklass och riktlinjer för 
dimensionerande flöde 

I Flödesdimensioneringsriktlinjerna bestäms det dimensionerande flödet utifrån tre olika 
flödesdimensioneringsklasser, flödesdimensioneringsklass I-III, vilka baseras på vilka 
konsekvenser som ett dammbrott skulle få. För att klassificeras i flödesdimensioneringsklass 
I ska konsekvensen vid dammbrott vara att risk för människoliv inte kan uteslutas och/eller 
en tänkvärd risk för att viktig trafikled, dammanläggning, annan jämförlig anledning eller plats 
med betydande miljövärde får betydande skada. Vid hög sannolikhet för stora ekonomisk 
skada till följd av ett dammbrott kan en dammanläggning också tilldelas 
flödesdimensioneringsklass I. (Svensk Energi, Svenska kraftnät & SveMin, 2015). 
Flödesdimensioneringsklass II tilldelas en dammanläggning som vid dammbrott har icke 
försumbar sannolikhet att skada trafikled, dammanläggning, annan jämförlig anläggning eller 
annan än dammägarens egendom och som inte uppfyller kriterier för 
flödesdimensioneringsklass I. En dammanläggning med flödesdimensioneringsklass III har 
försumbar risk att något av kriterierna från Flödesdimensioneringsklass I eller II infaller 
(Svensk Energi, Svenska kraftnät & SveMin, 2015). 
 
Flödesdimensioneringsriktlinjerna reglerar följaktligen också vilket avbördningskrav som en 
dammanläggning får vid respektive flödesdimensioneringsklass. En dammanläggning som 
faller under flödesdimensioneringsklass I ska kunna avbörda ett så kallat klass I-flöde, utan 
risk för allvarliga skador på dammanläggningen, samt vid dämningsgräns kunna avbörda ett 
flöde med återkomsttid på minst 100 år (så kallat klass II-flöde). För befintliga dammar kan 
dock 100-årsflödet tillåtas att avbördas vid högre vattenstånd än dämningsgräns, om hänsyn 
tas till dammanläggningens säkerhet och att risken för dämningsskador beaktas (Svensk 
Energi, Svenska kraftnät & SveMin, 2015). 

 Beräkning av klass I- och klass II-flödet 
Klass I-flödet bestäms genom modellering av dammen i enlighet med 
flödesdimensioneringsriktlinjerna, där grundidén är att extrem nederbörd sammanfaller med 
att snön från en snörik vinter har en sen avsmältning. I modelleringen antas även att hösten 
innan har varit nederbördsrik (Svensk Energi, Svenska kraftnät & SveMin, 2015). Storleken 
på nederbördssekvensen som används för det dimensionerande flödet baseras främst på 
obeservationer av extrema arealnederbörder mellan åren 1881-1988. Senare observationer, 
efter 1990, har bekräftat att dessa sekvenser är rimliga även om en viss ökad frekvens av 

Översvämningsbar 
dammdel 

 Ska bara övervägas om inget annat alternativ är 
lämpligt ur anläggnings- och kostnadssynpunkt 
(U.S. Department of the Interior, 2014) 

Ytutskov/Överfallsut
skov 

Ytutskov har hög avbördningsförmåga 
tack vare att tröskeln kan vara låg 
(Portin, 2017) 
Med ytutskov finns möjlighet till 
avsänkning av magasinet (Portin, 2017) 
Används i stor utsträckning i Sverige 
(Portin, 2017) 

Överfallsutskov tar mycket plats för att avbörda 
samma mängd som luckförsedda utskov (Portin, 
2017) 
Överfallsutskov är mer driftsäkra än ytutskov 
(Portin, 2017) 
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extrema regn har kunnat noteras. Ingående Snömagsin bestäms genom simuleringar i den 
hydrauliska modellen under tillgänglig tidsperiod. På så vis bestäms årliga maximala värden 
på snömagasinets vatteninnehåll, vilka sedan används för att beräkna det maximala 
vatteninnehållet med en återkomsttid på 30 år genom frekvensanalys (Svensk Energi, 
Svenska kraftnät & SveMin, 2015). Hur bra modellen återger verkligheten beror av tillgång 
till tillförlitligt dataunderlag. För att kunna kalibrera modellen på ett bra sätt behövs normalt 
ca 10 års data och innehålla både höga vår- och höstflöden. För beräkning av det 
dimensionerande snömagasinet bör man ha en längre dataserie eftersom återkomsttiden 
ska vara 30 år (Svensk Energi, Svenska kraftnät & SveMin, 2015). 
 
Klass II-flödet motsvaras som nämnt av 100 års-flödet, vilket är samma sak som tillflödet till 
dammen med en återkomsttid på 100 år. Detta flöde beräknas genom en frekvensanalys, 
vilket betyder att man anpassar en tidsserie bestående av de högsta tillrinnande flödena 
varje år till en frekvensfördelningsfunktion. Från den kan sedan 100-årsflödet beräknas. Det 
data som behövs för att bestämma klass II-flödet är en tidsserie av tillrinningen till magasinet 
som helst ska vara under minst 50 år. Om det inte finns tillgänglig data för ett så långt 
tidsintervall kan en kortare tidsserie användas, men det ökar osäkerheten i analysen. 
Dessutom ökar kravet på det tidsintervall som väljs, att det är representativt för klimatet i 
regionen. Saknas data får analysen utföras med ledning av data över tillrinningen i en annan 
del av vattendraget eller i ett vattendrag som ligger nära (Svensk Energi, Svenska kraftnät & 
SveMin, 2015). 
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3 Fallstudie: Damm i mellersta Norrland  
Den aktuella dammanläggningen ligger i mellersta Norrlands inland och är en 
vattenkraftdamm med effekten 62 MW. I den reglerade älven finns det en dammanläggning 
uppströms om den aktuella dammen och flera dammar nedströms (Portin & Torén, 2012). 
Figur 1 visar en schematisk bild av den aktuella dammanläggningen. Som framgår av Figur 
1 består dammen av en fyllningsdamm till vänster (sett i strömningsrikningen), följt av intaget 
till kraftstationen. Vidare är det två anslutningsdammar, en mot intag och en mot utskoven. 
Utskoven har en total längd av ca 55 m och består av tre utskov (Halvarsson et al, 2007). Till 
höger om utskoven finns det en kröndamm i betong följt av höger fyllningsdamm. Vidare har 
anläggningen även två spärrdammar.   
 
 

 
Figur 1. En schematisk bild över den aktuella dammen (Portin & Torén, 2012). 

 
I Tabell 2 framgår byggnadsteknisk data för de olika dammarna. Höjddata är angivet i 
referenssystemet RH00 (Portin & Torén, 2012).  
 
Tabell 2. Byggnadsteknisk data för de olika dammarna vid den aktuella dammanläggningen 
angivna i RH00 

Benämning Dammdelar Krönlängd 
[m] 

Dammhöjd 
[m] 

ÖK 
Tätkärna 
[m] 

Krönnivå 
[m] 

A Jordfyllningsdamm 
(Vä) 

490 10 +275,0 +275,5 

B Betongdamm (intag) 65 10 - +275,5 
C Jordfyllningsdamm 

(Hö mot intag) 
50 10 +275,0 +275,5 
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D Jordfyllningsdamm 
(Vä mot utskov) 

60 12 +275,0 +275,5 

E Betongdamm 
(Utskov) 

55 16 +275,0 +275,5 

F Betongdamm 
(Kröndamm) 

105 16 +275,0 +275,5 

G Jordfyllningsdamm 
(Hö) 

25 11 +275,0 +275,5 

 
 
I Figur 2 visas en mer detaljerad bild av de tre utskoven och kröndammen. Kröndammen 
består av 9 stycken monoliter och befintliga utskov är en planlucka och två segmentluckor 
vilket framgår av Figur 2. De befintliga utskoven introduceras närmare i Kapitel 3.2 och 
planluckor och segmentluckor beskrivs mer allmänt i Kapitel 4.3.  
 

 
Utifrån ritningar har genomsnittlig bottennivå för respektive monolit bestämts. Efter känd nivå 
på krönet har sedan monoliternas höjd, dz, beräknats. Resultatet kan ses i Tabell 3.  
 
Tabell 3. Bottennivå och höjd för de olika monoliterna (DTU-manualen) 

Monolit 
[nr] 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Bottennivå 
(RH00) 

261.5 260 260 260 261 262.5 265 266 267 

Höljd, dz 
[m] 

12.5 13.75 13.75 13.75 12.75 11.25 8.75 8.5 7.5 

 
 
Den aktuella dammen har också en inspektionsgång med två ingångar på vardera sidan om 
utskoven (Halvarsson et al, 2007). Denna måste finnas av dammsäkerhetssynpunkt, då man 
måste kunna inspektera konstruktionens kondition, och måste därför tas hänsyn till vid 
eventuell ombyggnad eller tillbyggnad.  

 En schematisk bild över utskoven och kröndammen sett uppströms ifrån (Bildkälla: Portin & Torén, 2012) Figur 2. En schematisk bild över utskoven och kröndammen sett uppströms ifrån (Bildkälla: Portin & Torén, 
2012) 
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 Hydraulisk indata för beräkningar 
I Tabell 4 redovisas det hydrauliska förutsättningar som är vid den aktuella dammen. Detta 
inkluderar klass I-flöde och klass II-flöde för den aktuella dammen. Dessutom presenteras 
HHQ, vilket är högsta högvattenföringen, vilken inträffade år 2000 och överskred klass II-
flödet med drygt 70 m3/s. Vidare presenteras även dämningsgräns, DG, och 
sänkningsgräns, SG, för den aktuella dammen i Tabell 4.  
 
Tabell 4. De hydrauliska förutsättningarna för den aktuella dammen (Halvarsson et al, 2007) 

Klass I - flöde 1690 m3/s 
Klass II - flöde 1037 m3/s 
HHQ (år 2000) 1110 m3/s 
Dämningsgräns, DG 273,75 (RH00) 
Sänkningsgräns, SG 272,65 - 273,00* 

* Den normala sänkningsgränsen är 273,00. Om vattenståndet i magasin till Damm 1 är 291.25 eller lägre får magasinet  
sänkas till 272.65 under perioden 1/2-1/6. 
 
I DTU-manualen (Jämtkraft, 2018) finns uppgifter om vattenståndet nedströms om utskoven 
vid olika flöden, se Figur 3. Vattennivåer vid olika flöden strax nedströms om utskoven samt 
vid en trång sektion längre nedströms om magasinet (Jämtkraft, 2018).,  
 

 
 
Figur 3. Vattennivåer vid olika flöden strax nedströms om utskoven samt vid en trång sektion 
längre nedströms om magasinet (Jämtkraft, 2018). 

 Utskoven och deras avbördning 
Som tidigare nämn finns det i nuläget tre utskov vid dammanläggningen, en planlucka 
uppdelade i fyra luck-sektioner och två segmentluckor, vilka kan ses i Figur 4. Utskoven 
benämns hädanefter som utskov 1-3 (U1, U2 och U3) sett i strömningsriktningen.  
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Figur 4. En schematisk bild över utskovspartiet med de tre utskoven, U1-U3 (ritning 71789).  

 
I Tabell 5 finns en sammanställning av relevant information om utskoven hämtade från 
tillgängliga ritningar, FDU-rapporten (Halvarsson et al, 2007) samt DTU-manualen 
(Jämtkraft, 2018). Konstanten ka är hämtat från tidigare beräkningar av 
avbördningskapaciteten utförda av Halvarsson et al (2007).  
 
Tabell 5. Indata för de tre befintliga utskoven. 

Utskov Typ av 
utskov 

Tröskelnivå 
[RH00] 

Nivå berg) 
(Uppströms) 
[RH00] 

Nivå berg 
(Nedströms) 
[RH00] 

Längd 
på 
lucka 
[m] 

Längd 
på 
utskov 
[m] 

Ka-
värde 
 

U1 Planlucka 267.3 262.75 262.75 4 x 
3.65 

13,5 0.2 

U2 Segmentlucka 267.5 262.75 262.75 14.5 14,5 0.15 

U3 Segmentlucka 267.5 262.75 262.75 14.5 14,5 0.2 

 
Avbördningen hos de befintliga utskoven har beräknats av Veterankraft (u.å) och ligger till 
grund för avbördningskurvorna som finns i DTU-manualen. Under den fördjupade 
dammutredningen (FDU:n) som utfördes 2007 (Halvarsson et al, 2007) granskades dessa 
beräkningar och man kom till slutsatsen att beräkningarna överskattade den faktiska 
avbördningen vid dämningsgräns och överkant tätkärna (Halvarsson et al, 2007). Resultatet 
för de två olika avbördnings-beräkningarna kan ses i Tabell 6.  
 
Tabell 6. Avbördningen för den aktuella dammen.  

Utskov U1, Q 
[m3/s] 

U2, Q 
[m3/s] 

U3, Q 
[m3/s] 

Totalt, Q 
[m3/s] 

Ytterligare 
behov 
(Klass I) Q 
[m3/s] 

Ytterligare 
behov 
(Klass II) 
Q [m3/s] 

Avbördning 
(DTU) vid 
DG  

400  440  440  1280  410 Uppfyllt 
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Avbördning 
(FDU) vid 
DG 
 

244  364  340  947  743 90 

Avbördning 
(DTU) vid ök 
tätkärna 

Inga 
uppgifter 

Inga 
uppgifter 

Inga 
uppgifter 

Inga 
uppgifter 

Inga 
uppgifter 

Inga 
uppgifter 

Avbördning 
(FDU) vid ök 
tätkärna 
 

289  439  405  1132  558 Uppfyllt 

 
I Tabell 7 har en sammanställning av den ytterligare avbördningskapacitet som krävs för att 
uppnå Klass I- respektive Klass II-flöde gjorts. Sammanställningen har gjorts både för DG 
och för ök tätkärna samt utgått ifrån den beräknade avbördningskapaciteten enligt 
Halvarsson et al (2007) i FDU:n. Observera att Tabell 7 redovisar totala avbördningen som 
krävs för utskov U1, U2 och U3 vid ombyggnad och inte den ökade avbördningskapaciteten. 
Vilket framgår av Tabell 7 behöver ett nytt utskov inte ha samma höga kapacitet som något 
av de befintliga vid ombyggnad för att uppnå klass I-flöde. Detta beror på att all befintlig 
avbördning kan adderas. Det framgår också att U1 behöver minst total kapacitet för att 
uppnå klass I-flöde, medan U2 behöver störst. Detta beror på att U1 har lägst kapacitet från 
början och U2 högst.  
 
Tabell 7. Sammanställning av utbyggnadsvattenföringen.  

 Nytt utskov Bygga om U1 Bygga om U2 Bygga om U3 
Vid 
DG 
[m3/s] 

Vid Ök 
tätkärna 
[m3/s] 

Vid 
DG 
[m3/s]  

Vid Ök 
tätkärna 
[m3/s] 

Vid 
DG 
[m3/s]  

Vid Ök 
tätkärna 
[m3/s] 

Vid DG 
[m3/s] 

Vid Ök 
tätkärna 
[m3/s] 

Klass 
I-flöde 

743  558  986 846 1106  996  1083  963  

Klass 
II -
flöde 

90  Ej av 
intresse 

333 Ej av 
intresse 

453  Ej av 
intresse 

429  Ej av 
intresse 

 

 Geologiska förutsättningar  
Alla betongkonstruktioner grundlagda på berg (Halvarsson et al, 2007). Vilket framgår av 
Figur 5, vilken är hämtad från SGU:s (2018) kartgenerator, är berggrunden glimmerrik 
sedimentär bergart, bland annat lerskiffer och siltsten. Lerskiffer är en bergart vars 
egenskaper varierar mycket beroende på mineralinnehåll. De geotekniska egenskaperna 
hos lerskiffrar beror främst på kvoten mellan mängden kvarts och lermineral, där en högre 
halt av lermineral både ger en högre stötflytgräns och en högre aktivitet (Bell, 1983). 
Lerskiffer är en bergart som lätt faller sönder, vilket främst beror på två saker. Dels på grund 
av sin laminering, vilket främst beror på att lerskiffer innehåller glimmermineral, och dels på 
grund av att omkristallisering sker samtidigt som konsolideringen. När lerskiffer utsätts för 
vittring faller det ännu lättare sönder eftersom cementet som håller ihop lagren spolas bort 
samt att skiffret sväller vid kontakt med vatten då lerpartiklarna drar åt sig vatten. När 
lerskiffer utsätts för intensiv vittring blir det följaktligen mer likt en lerjord än en bergart. 
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Egenskaperna hos lerskiffer gör att det ibland kan bli stora problem vid grundläggning på 
berggrund som består av densamma. Samtidigt finns det många exempel på när sådan 
grundläggning har lyckats (Bell, 1983). Sammanfattningsvis varierar skiffrar väldigt mycket i 
sina egenskaper, beroende på hur stort tryck som bergarten utsatts för vid bildning samt 
cementeringsprocessen, och det är därför av stor vikt att veta vilka som är de problematiska 
bergarterna (Bell, 1983). 
 
Siltsten, å andra sidan, är en ganska hård och tålig bergart även om den också ofta är 
laminerad. Det är vanligt att siltsten ligger i lager mellan skiffrar (Bell, 1983), vilket kan antas 
vara fallet i denna studie baserat på Figur 5. Lerskiffret kommer följaktligen att utgöra de 
svaga lagren i berggrunden som riskerar att gå till brott i lagerföljdens riktning.  
 
 

 
Figur 5. Berggrundskarta kring den aktuella dammen (SGU, 2018). Dammen är markerad 
med röd ring.  
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4 Avbördning och design av utskov 
Det finns många olika saker som bestämmer hur stor avbördningskapacitet som ett utskov 
har. Faktorer som var utskovet är placerat i dammen och i förhållande till 
strömningsriktningen, vilken geometri som utskovet har och om utskovet på något sätt 
påverkas av motdämning är några av de som påverkar storleken på avbördningen. Olika 
avbördningsmetoder har olika geometri på den bestämmande delen, vilket gör att olika 
metoder är olika gynnsamma för avbördning (Portin, 2017). I det här kapitlet beskrivs teori 
som ligger till grund för hur man kan beräkna avbördningskapaciteten för olika utskov samt 
vilken design som ger denna avbördning.  

Grundläggande teori för avbördning 
Den allmänna formeln för att avbörda ett flöde genom en skarpkantad, rektangulär öppning 
kan härledas på följande sätt, med ledning av Figur 6 (King, 1918).  
 

 
Figur 6. Principbild över flöde genom en rektangulär öppning (King, 1918) 

 
I Figur 6 flödar vattnet inåt i figuren och M är höjden på öppningen, L är öppningens längd, y 
är avståndet från vattenytan ner till mätpunkten, h2 är vattenpotentialen för den nedre kanten 
och h1 är vattenpotentialen för den övre kanten av öppningen. Vattenpotential kan definieras 
enligt Ekvation 1. Ekvation 1 är en omskrivning av Bernoullis ekvation som uttrycker 
energins bevarande för inkompressibla, flödande vätskor som till exempel vatten (University 
of Calgary, 2018). I Ekvation 1 är h vattenpotentialen, z är höjden över en referenspunkt, P 
är det statiska trycket, 𝜌 är densiteten, g är tyngdaccelerationen och v är 
strömningshastigheten.  
 

ℎ = 𝑧 + 𝑃
𝜌𝑔 + 𝑣2

2𝑔  (1) 

 
Med ledning av Figur 6, kan differentialen av flödet Q uttryckas enligt Ekvation 2 (King, 
1918) 
 

𝑑𝑄 = 𝐿𝑑𝑦√2𝑔𝑦 (2) 
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I Ekvation 2 är dQ flödet som avbördas på en elementär area av Ldy, på ett djup y under 
vattenytan, se Figur 6. För att bestämma det totala flödet, Q, integreras uttrycket mellan h2 

och h1 och resultatet blir enligt Ekvation 3 (King, 1918).  
 

𝑄 = 2
3 𝐿√2𝑔(ℎ2

3
2 − ℎ1

3
2) (3) 

 
I de fall där vattenytan är under den övre kanten på öppningen, d.v.s. när vattenpotentialen 
h1=0, blir avbördningen enligt Ekvation 4. Detta är också ekvationen för den teoretiska 
avbördningen från ett skarpkantat överfall (King, 1918). 
 

𝑄 = 2
3 𝐿√2𝑔 ℎ2

3
2  (4) 

 Avbördning från utskov med överfall 
Ekvation 4 ger den teoretiska avbördningen från en rektangulär öppning. För att få den 
faktiska avbördningen för en specifik öppning brukar ekvationen skrivas om enligt Ekvation 
5.  
 

𝑄 = 𝐶𝐿𝐻3/2  (5) 
 

Den empiriska konstanten C kan ses som en produkt mellan hastighetskoefficienten och en 
koefficient som beror av formen på utskovet samt √2𝑔, vilket ses som en konstant i detta fall 
(King, 1918). Ibland skrivs samma ekvation även som Ekvation 6, som mer liknar den 
ursprungliga Ekvation 4, där Cd är en avbördningskoefficient som inte inkluderar faktorn 2

3 

och √2𝑔.  
 

𝑄 = 2
3 𝐶𝑑𝐿√2𝑔𝐻3/2 (6) 

 
Vattenpotentialen, H, beräknas från vattenytan uppströms där vattnet har väldigt låg 
hastighet (Reinius,1962) och är vattenpotentialen mellan denna nivå och krönets höjd. Den 
empiriska konstanten C, även kallad flödeskoefficienten eller avbördningskoefficienten, 
bestäms genom experiment. Det är dock känt att C inte riktigt är en konstant utan beror av 
strömningsförhållanden. Särskilt påverkas avbördningen av vilken hastighet som vattnet har 
när det flödar in mot överfallet, vilket ökar avbördningen. När reservoaren tvärsnittsarea är 
stor i jämförelse med tvärsnittet på öppningen blir hastigheten in mot öppningen låg. När 
älvens tvärsnitt däremot är liten i förhållande till öppningen på utskovet blir hastigheten in 
mot öppningen större vilket ökar avbördningen (King, 1918).  
 
I de fall då tillströmningshastigheten inte kan försummas beräknas flödet enligt Ekvation 7, 

där 𝑘 = 𝑣02

2𝑔 och 𝑣0 är vattenhastigheten precis innan överfallet (Reinius,1962). 

 

𝑄 = 𝐶𝐿[(𝐻 + 𝑘)
3
2 − 𝑘3/2] (7) 
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Ofta är hastighetshöjden, k, så liten att Ekvation 7 kan skrivas om till Ekvation 8. 
 

𝑄 = 𝐶𝐿(𝐻 + 𝑘)3/2 (8) 
 

Skillnaden mellan Ekvation 7 och 8 är att höjden H i Ekvation 8 bestäms genom energinivån 
och inte vattenytan (Reinius,1962). 
 
På grund av pelare och andra förankringar ersätter den effektiva längden, Le, längden, L, i 
Ekvation 4. Detta beror på att vattnet kontraheras, vilket reducerar flödet (Khatsura, 2005). 
Den effektiva längden, Le, bestäms enligt Ekvation 9 (Khatsura, 2005).  
 

𝐿𝑒 = 𝐿 − 𝑁𝐿𝑝 − 2(𝑘𝑎 + 𝑁𝑘𝑝)𝐻 (9) 
 
Där L är utskovets faktiska längd, N1 är antal pelare, Lp är längden på pelarna, kp är en 
koefficient som beror på pelarens form, ka är en koefficient som beror av stödpelarnas form 
och H är den totala vattenpotentialen vid utskovets tröskel (Khatsura, 2005). Mer specifikt 
beror kp av formen och placeringen av pelarens front, tjockleken på pelaren, 
designvattenpotentialen och inflödeshastigheten. Värdet på ka beror av formen på pelaren, 
vinkeln mellan flödesriktningen och pelarfronten, vattenpotentialen i förhållande till 
designvattenpotentialen och inströmningshastigheten.  

 Ökad avbördningskapacitet 
För att öka den totala avbördningskapaciteten för en damm kan man, förutom att bygga 
ytterligare utskov, öka avbördningskapaciteten för de befintliga utskoven. Alternativet att 
bygga om befintliga utskov för att öka avbördningskapaciteten är ofta ett av de huvudsakliga 
alternativen som man överväger som tekniskt möjliga alternativ (Yang & Cederström, 2007). 
Ett exempel på detta återfinns i rapporten ”Modification of spillways for higher discharge 
Capacity” (Yang & Cederström, 2007) där ombyggnad av befintliga utskov hos fyra dammar 
undersöks med avseende på hydrauliska aspekter i syfte att öka avbördningskapaciteten.  
 
För att öka avbördningen hos ett befintligt, okontrollerat utskov kan man generalisera det till 
tre olika åtgärder. Alternativet att öka vattenpotentialen, H, har bortsetts ifrån då det 
vanligaste är att befintliga dammar har en begränsning i hur högt vattenstånd som tillåts eller 
är möjligt uppströms om utskovet (Anderson & Tullis, 2012). De tre åtgärderna är således: 
 

x Öka längden på utskovet 
x Sänka tröskeln på utskovet 
x Öka den effektiva längden på utskovet (Anderson & Tullis, 2012). 

 
Att öka längden på utskovet kan i fallet med befintliga dammar bli dyrt och opraktiskt med 
tanke på reservoarens geometri. En nackdel med att sänka tröskeln för utskov som är 
okontrollerade är att magasinnivån inte kan hållas lika hög, vilket kan påverka ekonomin på 
exempelvis kraftdammar. Att däremot förlänga den effektiva längden, vilket kan göras med 
exempelvis ett labyrintutskov, är ett alternativ som blir mer och mer populärt för att öka 
avbördningskapaciteten (Anderson & Tullis, 2012). 
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 Ytutskov/Överfallsutskov 
Överfallsutskov kan vara både kontrollerade, med lucka, eller okontrollerade. 
Överfallsutskov med lucka, d.v.s. kontrollerat överfall, brukar kallas för ytutskov i Sverige. 
Detta är också den vanligaste typen av utskov (Halvarsson, 2018b). Ett okontrollerat 
överfallsutskov är det enklaste typen av utskov som man kan tänka sig (United States 
Department of the Interior, 1987) och brukar bara kallas för överfallsutskov i Sverige 
(Halvarsson, 2018b). De fungerar så att när vattennivån i magasinet stiger över nivån för 
tröskeln kommer man att få en avbördning. Fördelarna med ett sådant utskov är att man inte 
behöver ha något kontrollsystem och därför inte heller konstant uppsyn. Dessutom är det 
väldigt lite underhåll och reparationer som krävs (United States Department of the Interior, 
1987).  
 
När det inte finns utrymme för att bygga ett tillräckligt långt utskov och/eller tillräcklig 
vattenpotential kan uppnås för ett okontrollerat utskov ska man välja ett kontrollerat, till 
exempel ett ytutskov. Denna typ av utskovsalternativ bör också väljas om utskovet ska 
kunna avbörda ett flöde under den normala vattennivån i magasinet (United States 
Department of the Interior, 1987). Det finns många faktorer som påverkar vilken typ av 
kontrollerat utskov som man ska välja, men för små dammar finns det några som är mer 
lämpliga och som bör användas där det är möjligt. United States Department of the Interior 
(1987) lyfter bland annat fram segmentluckor och planluckor som lämpliga, då de är lätta att 
tillverka och underhålla kommersiellt. Dessa är också de vanligast förekommande typerna 
av luckor i Sverige enligt enkätsvar till Elforskrapport 10:27 (Halvarsson & Portin, u.å.) 
Exempel på hur en planlucka ser ut framgår av Figur 7. Planluckor är rektangulära till formen 
och opererar genom att luckan lyfts vertikalt uppåt (Khatsuria, 2005).  
 

 
Figur 7. Schematisk bild av en planlucka (Khatsuria, 2005) 

Segmentluckor är en av de vanligaste typerna av utskovslucka och kan förekomma både 
med fri vattenyta eller en öppning framför. En schematisk bild över en segmentlucka kan ses 
i Figur 8.  
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Figur 8. Schematisk bild av en segmentlucka (Khatsuria, 2005) 

 

 Empirisk metod för design  
Den form på skibordet som är optimal ur avbördningssynpunkt är en så kallad Ogee-form, 
vilket är en typ av rundat överfall eller S-format överfall på svenska, ger den maximala 
avbördningen över ett rektangulärt, skarpkantat överfall. Ett Ogee-krön har samma form som 
undersidan på en vattenstråle som bildas vid fritt överfall (United States Department of the 
Interior, 1987). Ett exempel på hur ett ogee-format krön kan se ut framgår av Figur 9.  
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Figur 9. Formen på en Ogee-format överfall (United States Department of the Interior, 1987). 

Formen på en vattenstråles underkant kan generellt beskrivas enligt Ekvation 10 (United 
States Department of the Interior, 1987). Ekvationen gäller för en vattenstråle som flödar 
över ett skarpkantat överfall.  
 

𝑦
𝐻0

= −𝐾( 𝑥
𝐻0

)𝑛 (10) 

 
 
Vilket framgår av Figur 9 är y och x i Ekvation 10 koordinater för formen på skibordet, H0 är 
designvattenpotentialen och K och n är konstanter. K och n beror av lutningen på tröskeln 
uppströms och inströmningshastigheten. Dessa konstanter bestäms genom Figur 10 och 
Figur 11 (United States Department of the Interior, 1987). I Figur 10 bestäms K-värdet som 
en funktion av kvoten ℎ𝑎

𝐻0
, där ha är hastighetstermen i den totala vattenpotentialen och H0 

som tidigare är designvattenpotentialen. I Figur 11 bestäms n på samma sätt (United States 
Department of the Interior, 1987). För beräkning av ha används Ekvation 11 (United States 
Department of the Interior, 1987) 
 

ℎ𝑎 = 𝑣2

2𝑔 (11) 

 
Genom bevarandet av energi, med antagandet om låga hastigheter och därför försumbara 
förluster, fås Ekvation 12. 

𝐻0 = ℎ0 + ℎ𝑎 = ℎ0 + 𝑣2

2𝑔 (12) 
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Ekvation 13 kan ställas upp för sambandet mellan flödet, Q, hastigheten, v, och vattennivån 
vid tröskeln, h0. I Ekvation 13 är A arean för tvärsnittet och L är längden på utskovet.  
 

𝑄 = 𝐴𝑣 = ℎ0𝐿𝑣 (13) 
 

Kombinationen av Ekvation 12 och 13 gör att v kan beräknas och således även ha.  
 

 
Figur 10. Graf över K-värdet som funktion av ℎ𝑎

𝐻0
 (United States Department of the Interior, 

1987). 

 
Figur 11. Graf över n-värdet som funktion av ℎ𝑎

𝐻0
 (United States Department of the Interior, 

1987). 

För att bestämma formen för uppströms kvadrant av tröskeln används Figur 12 och Figur 13. 
I Figur 12 läses xc, yc, R1 och R2. Dessa värden används sedan i metoden som visas i Figur 
13, vilken visar var centrum för R2 ligger. När detta är känt kan formen för uppströms 
kvadrant bestämmas.  
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Figur 12. Graf över xc, yc, R1 och R2 som funktion av ℎ𝑎

𝐻0
 (United States Department of the 

Interior, 1987). 
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Figur 13. Metod för att bestämma formen på uppströms kvadrant (United States Department 
of the Interior, 1987). 

 
Om utskovet är kontrollerat, d.v.s. försätt med lucka, måste hänsyn även tas till att 
undertryck kan bildas längs skibordet när luckan bara är delvis öppen. Skibordet måste 
därför utformas för att även ta hänsyn till formen på en vattenstråle från en delvis öppen 
lucka längst nedströms (United States Department of the Interior, 1987).  

 Avbördning 
Det är flera olika faktorer som påverkar flödeskoefficienten, C, över en tröskel med ogee-
form (United States Department of the Interior, 1987). För det första påverkas den av djupet 
som vattnet möter när det flödar in mot krönet, vilket kan ses i Figur 14. När tröskel är högre 
i förhållande till designvattennivån, d.v.s. när djupet som vattnet möter är lägre, ökar 
påverkan från vattenhastigheten samtidigt som kontraktionen minskar. Detta ger ett relativt 
högt värde på C. När tröskeln sänks minskar C-värdet till följd av att kontraktionen ökar på 
flödet. Det mest extrema exemplet på detta är när tröskelnivån är noll. Detta gör att 
flödeskoefficienten minskar tills den närmar sig värdet för kanalströmning (United States 

Department of the Interior, 1987). I Figur 14 är C-värdet angivet i enheten √𝐹𝑡
𝑠 . För att 

omvandla till si-enheter, vilket motsvaras av √𝑚
𝑠 , fås en omvandlingsfaktor på ungefär 

0.5521. Detta gör att värdet för vilket grafen går mot för ökande värde på x-axeln blir 2.18 i 
si-enheter, att jämföra med 3.95 i Figur 14.  
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Figur 14. Förhållandet mellan C0-värdet [√𝐹𝑡

𝑠 ] för design och kvoten mellan tröskelhöjden och 
designvattennivån, P/H0 [-] för en skarpkantad tröskel med Ogee-form (United States 
Department of the Interior, 1987). 

Vidare påverkas flödet över tröskeln av förhållandet mellan designvattennivån, H0, och den 
faktiska vattennivån, He, vilket Figur 15 visar. Detta beror på att vattennivån skiljer sig från 
den vattennivå vars stråle som tröskeln formats efter, H0. För lägre vattennivåer än H0 
uppstår ett positivt tryck utmed krönet vilket minskar flödet. När vattennivån däremot är 
högre än H0 fås ett negativt tryck över krönet och flödet ökar (United States Department of 
the Interior, 1987). 
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Figur 15. En graf över korrektionsfaktorn på C0 som funktion av kvoten mellan faktiska 
vattenpotentialen och designvattenpotentialen (United States Department of the Interior, 
1987). 

 
Formen på tröskeln uppströms, exempelvis om den är helt vertikal eller lutande, påverkar 
också flödet. Figur 14 och Figur 15 förutsätter en vertikal vägg vilket också kan ses på bilden 
i figurerna.  
 
Slutligen påverkas flödet också av nedströms hydrauliska fenomen. Dessa är inblandning 
från nedströms vattenmagasin samt överströmning på grund av höga vattennivåer 
nedströms. Inblandning från nedströms vattenmagasin kan exempelvis vara superkritiskt 
flöde eller olika energiomvandlingar, såsom ett hydrauliskt hopp som antingen är helt 
komplett, delvis förekommande eller dränkt. Det kan också hända att det inte förekommer 
något hopp utan att strålen istället rider ovanpå nedströmsvattenytan (United States 
Department of the Interior, 1987). Inblandningen från nedströms vattenmagasin tas hänsyn 
till genom grafen i Figur 16, vilket är ett förhållande mellan kvoten ℎ𝑑+𝑑

𝐻𝑒
 och en 

korrektionsfaktor på C0 som beräknas enligt Figur 14 (United States Department of the 
Interior, 1987). 
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Figur 16. En graf över korrektionsfaktorn på C0 som funktion av positionen på nedströms 
vattenmagasin och vattennivån över tröskeln (United States Department of the Interior, 
1987). 

 
Påverkan på flödet från översvämning av tröskeln kan ses i Figur 17, vilken visar 
förhållandet mellan kvoten ℎ𝑑

𝐻𝑒
 och en korrektionsfaktor på C0. Som framgår av Figur 17 

minskar flödet med ökad vattenyta nedströms i förhållande till vattenpotentialen på tröskeln 
(United States Department of the Interior, 1987). 
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Figur 17. En graf över korrektionsfaktorn på C0 som funktion av kvoten mellan bidraget till 
vattenpotentialen från rörelseenergin och vattennivån över tröskeln (United States 
Department of the Interior, 1987). 

 Labyrintutskov (Piano key weir) 
Labyrintutskov är en typ av okontrollerat utskov som används för att förlänga överfallet på ett 
vanligt överfallsutskov så att avbördningen ökas genom förlängningen av utskovens 
utsträckning. Dessa typer av utskov lämpar sig där det krävs hög avbördning samtidigt som 
uppströms vattenyta och längden på utskovet är begränsande. Labyrintutskov kan med 
fördel tillämpas när befintliga dammanläggningar måste anpassas till ett högre designflöde 
(Khatsuria, 2005).  
 
Piano key weirs, vilket förkortas PKW, är en relativt ny utveckling av labyrintutskov vilka är 
ännu effektivare än traditionella labyrintutskov. Med mer effektiva menas att ett PKW-utskov 
som byggs med samma materialåtgång som ett traditionellt labyrintutskov kan avbörda mer 
tack vare en större effektiv längd (Anderson, 2011). Dessutom är PKW-utskov generellt sett 
mer stabila än traditionella labyrintutskov och tack vare den mindre grundläggningsarean är 
de också lättare att bygga ovanpå krönet av en befintlig damm (Leite Ribeiro et al, 2012). Ett 
exempel på ett PKW kan ses i Figur 18. Till skillnad från labyrintutskov har PKW räta vinklar 
på sina överhäng och helt parallella damm-väggar. Under de senaste 15 åren har det gjort 
många forskningsförsök kring PKW och i bland annat i Europa, Asien och Australien har 
projekt färdigställts. Både labyrintutskov och piano key weirs har används i stor utsträckning 
för att ersätta olika befintliga utskov tack vare deras goda hydrauliska förmåga och låga 
underhålls- och driftkrav. En tillämpning av PKWs är att de kan användas som överfall på 
gravitationsdammar (Crooks, Anderson & Tullis, 2017) 
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Figur 18. Principiell skiss av en ett PKW-utskov (Archambeau et al, 2010) 

 Empirisk metod för design 
Antalet alternativ för vilka man kan variera geometrin på ett piano key weir är nästan 
oändliga. Flera olika standarder har dock tagits fram, varav typ A och typ B är två av dem. 
Geometrin för dessa två kan ses i Figur 19. Som framgår av figuren är Bi = 0 för typ B 
medan typ A har överhäng både uppströms och nedströms. Den vanligaste typen är typ A 
(Crooks, Anderson & Tullis, 2017).  
 

 
Figur 19. Geometrin hos typ A och typ B av PKW (Anderson, 2011) 

Exempel på geometri som kan varieras är kvoten mellan bredden på intaget uppströms och 
nedströms (Wi/W0, se Figur 19), rampsluttningen (Si och S0), längden på överfallet (Bi och 
B0, se Figur 19) i relation till bredden på utskovet (B, se Figur 19).  
 
Ofta måste man göra fysiska modeller för att uppskatta den totala avbördningen som kan 
uppnås, men det är inte alltid nödvändigt och därför har andra metoder för design av PKWs 
tagits fram (Crooks, Anderson & Tullis, 2017). Crooks, Anderson och Tullis (2017) har 
sammanställt några av de designmetoder som tagits fram utifrån systematiska studier, vilka 
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kan ses i Tabell 8. Kröntyp syftar till om krönet nedströms är rundat på något sätt eller har 
skarp kant.  
 
Tabell 8. Sammanställning av PKW-designmetoder inklusive olika parametrar och deras 
variationsgränser (Crooks, Anderson och Tullis, 2017) 

Study Wi/W0 Bi,0/B H/P Kröntyp 
Lempériére 
(2009) 

1.25 0.5 0.27-1.3 Skarpt 

Anderson and 
Tullis (2013) 

0.67-1.50 0.00-0.25 0.05-0.9 Platt, Halv-runt 

Kabiri-Samani 
och Javaheri 
(2012) 

0.33-1.67 0.00-0.26 0.10-0.6 Skarpt 

Leite Ribeiro et 
al. (2012) 

0.50-2.00 0.20-0.40 0.08-2.8 Halv-runt 

Machiels et al. 
(2014, 2015) 

0.46-2.18 0.00-0.45 0.06-3.2 Platt 

 

 Avbördning 
Crooks, Anderson och Tullis (2017) metod för uppskattning av avbördningen för piano key 
weirs är en förenklad metod av den som Anderson och Tullis (2013) föreslår som 
designmetod. Crooks, Anderson och Tullis (2017) metod utgår ifrån Ekvation 5 och den 
föreslagna metoden av Anderson och Tullis (2013). Det som skiljer dem åt är Ekvation 14 
som bestämmer Cd-värdet, vilken är framtagen med hjälp av en statistisk metod för bäst 
beskrivning av linjen för relationen mellan Cd och H/P i Anderson och Tullis (2013) metod. 
Relationen mellan Cd och H/P har även kompletterats med ytterligare geometrier av 
Anderson (2011). Alla geometrier kan ses i Tabell 9 och är olika kvoter mellan bredden på 
de rektangulära strukturerna uppströms, Wi, och nedströms, W0, se även Figur 19.  
 

𝐶𝑑 = 1

[𝑎+𝑏𝐻
𝑃 + 𝑐

𝐻
𝑃

]
+ 𝑑  (14) 

 
Koefficienterna a, b, c och d kan avläsas i Tabell 9 för olika kvoter på Wi/W0. Alla värden är 
också framtagna för en PKW med platt kröntyp.   
 
Tabell 9. En summering av koefficienterna i uttrycket för Cd (Crooks, Anderson och Tullis, 
2017)  

Geometri, 
Wi/W0 

Koefficient H/P-spann  
a b c d 

0.67 0.03144 15.23 0.1331 0.1386 0.1-1.0 
0.8 0.3356 12.83 0.1113 0.1314 0.1-1.0 
1.0 0.5091 10.29 0.09712 0.1164 0.1-0.9 
1.25 0.4216 9.412 0.1027 0.1114 0.1-0.9 
1.5 0.4895 8.4 0.09448 0.09608 0.1-1.0 
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Den totala längden på krönet, L, i Ekvation 5 motsvaras av summan av alla sidoväggar samt 
uppströms och nedströms krönsegment, vilket för Typ A piano key weirs kan beskrivas med 
Ekvation 15.  
 

𝐿 = 𝑁[2(𝐵 + 𝐵𝑖 + 𝐵𝑜) + 𝑊0 + 𝑊𝑖] (15) 

 Stabilitet  
När man designar dammar i betong är det väldigt viktigt att ta hänsyn till stabiliteten hos 
konstruktionen. Enligt Westberg (2010) beter sig intag och utskov i betong på liknande sätt 
som betongdammar vilket gör att samma teori går att applicera. Däremot kan geometrierna 
och kraftvillkoren ibland vara mer komplicerade för dessa än för dammar (Westberg, 2010). I 
Figur 20 kan de huvudsakliga krafterna som verkar på en betongdamm ses.  
 
Den viktigaste motståndskraften som betongdammar har mot stabilitetsproblem är geometri 
och egenvikt, liksom hållfastheten i betongen, grundläggningen och förstärkningarna, där 
detta är nödvändigt. De viktigaste krafterna som betongdammar utsätts för i Sverige är 
hydrostatiska krafter, islast och upplyftning (Westberg, 2010). Andra krafter som kan vara 
viktiga för stabiliteten är jordtryck och trafiklast. Temperatur, krympning och krypning kan 
också vara betydande.  
 
De sätt på vilka betongdammar riskerar att brista är enligt litteratur och designriktlinjer 
glidning, stjälpning och överbelastning (Westberg, 2010). Glidning och stjälpning är de 
stabilitetsproblem som kommer att behandlas i den här rapporten.  
 

 
Figur 20. De huvudsakliga krafterna som verkar på en betongdamm (Westberg, 2010).  

 Stjälpning 
Stjälpning innebär att en monolit eller delar av en monolit välter. Detta händer när summan 
av de stabiliserande momenten är mindre än de stjälpande, vilket Ekvation 16 visar. 
Momentet beräknas kring dammtån eller kring någon annan relevant punkt, och MR är de 
stabiliserande momenten, MS är de stjälpande momenten och sf är säkerhetsfaktorn. 
(Westberg, 2010). 
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𝑀𝑅
𝑀𝑠

= 𝑠𝑓 (16) 

 
Den säkerhetsfaktor som ska antas, enligt RIDAS (Svensk energi AB, 2017), är sf = 1,5 för 
vanligt lastfall och sf = 1,35 för exceptionellt lastfall.  
 
Utöver att stjälpsäkerheten ska överskrida minimikravet för säkerhetsfaktorn måste även 
resultantens läge hamna inom kärnarean (Svensk energi AB, 2017). Denna faktor 
säkerställer inte stjälpsäkerheten, men ser till att hela bottenarean blir nedtryckt och att 
upptryckets fördelning tack vare det får ett linjärt avtagande. Vid exceptionellt lastfall kan det 
tillåtas att resultanten hamnar utanför kärnarean, men den ska då hamna inom 3/5-arean. 
Hur kärnarean och 3/5 arean bestäms för en rektangulär grundläggning kan ses i Figur 21. 
När grundläggningen inte är rektangulär är 3/5-arean odefinerad. Dock föreslås det en 
metod för att ta fram den i RIDAS (Svensk energi AB, 2017), vilken kan ses i Figur 22.  
 
 

 
Figur 21. Metod för att bestämma kärnarean (ifylld linje) och 3/5-arean (streckad linje) för en 
rektangulär grundläggning (Svensk energi AB, 2017). 

 

 
Figur 22. Metod för att bestämma kärnarean (ifylld linje) och 3/5-arean (streckad linje) för en 
grundläggning som inte är rektangulär (Svensk energi AB, 2017).  
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 Glidning 
Glidning innebär att hela dammen, en monolit eller en bit av dessa glider utmed gränssnittet 
mellan betong och berg. Det kan också glida längs sprickor som uppkommit i betongen eller 
svaga plan i berget. När man ska utvärdera säkerhet mot glidning för betongdammar är den 
vanligaste och mest accepterade metoden att anta att dammen är rigid när den glider utmed 
nämnda gränssnitt eller sprickor (Westberg, 2010). I alla kända riktlinjer som Westberg 
(2010) känner till, däribland RIDAS (Svensk energi AB, 2008), används teori som baseras 
på Mohr-Coulomb grundläggande modell för glidningsberäkningar. Denna bygger på att den 
maximala, tillåtna spänningen, 𝜏, som tangerar varje punkt i glidplanet beskrivs enligt 
Ekvation 17 (Westberg, 2010). 

 
𝜏 ≤ 𝑐 + 𝜎𝑛 ∙ 𝑡𝑎𝑛∅ (17) 

 
I Ekvation 17 är c kohesionen, 𝜎𝑛 är den effektiva normalspänningen mot glidytan och ∅ är 
friktionsvinkeln. När man integrerar uttrycket i Ekvation 17 över hela glidytan och tar hänsyn 
till säkerhetsfaktorn (sf) får man uttrycket i Ekvation 18 (Westberg, 2010). 
 
 

𝑇 ≤ 𝑐𝐴+𝑁∙𝑡𝑎𝑛∅
𝑠𝑓   (18) 

 
I Ekvation 18 är T resulterande kraften parallellt med glidytan, N den resulterande 
normalkraften till glidytan, ∅ är friktionsvinkeln, c kohesionen, A kontaktarean och sf är den 
säkerhetsfaktor som gäller (Westberg, 2010). 
 
Enligt RIDAS (Svensk energi AB, 2017) beaktas normalt inte kohesionen i Sverige, vilket gör 
att uttrycket kan skrivas enligt Ekvation 19. 
 

𝜇 = (𝑅𝐻
𝑅𝑉

) ≤ 𝜇𝑡𝑖𝑙𝑙 = (𝑡𝑎𝑛𝛿𝑔/𝑠𝑔) (19) 

 
I Ekvation 19 är 𝜇 den framräknade glidfaktorn, 𝜇𝑡𝑖𝑙𝑙 det tillåtna värdet på glidfaktorn,  
𝑅𝐻 resultanten av krafterna parallellt glidplanet, 𝑅𝑉 resultanten av krafterna vinkelrätt 
glidplanet, 𝑡𝑎𝑛𝛿𝑔 brottvärdet för friktionskoefficienten i glidytan och 𝑠𝑔 är säkerhetsfaktorn.  
 
Det tillåtna värdet på glidfaktorn, 𝜇𝑡𝑖𝑙𝑙, kan bestämmas enligt Tabell 10 när glidytan mellan 
damm och grund ska undersökas (Svensk energi AB, 2017).  
 
Tabell 10. Tillåten friktionskoefficient, 𝜇𝑡𝑖𝑙𝑙, för olika grundläggning och lastfall vid 
undersökning av glidplanet mellan damm och grund (Svensk energi AB, 2017). 

Grundläggning Normalt 
lastfall 

Exceptionellt 
lastfall 

Olyckslastfall Brottvärde för 
𝒕𝒂𝒏𝜹𝒈 

Berg 0,75 0,9 0,95 1,00 
Morän, grus, 
sand 

0,50 0,55 0,60 0,75 

Grovsilt 0,40 0,45 0,50 0,60 
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 Dimensionering 
Enligt RIDAS (Svensk energi AB, 2017) kan de lastfall som ska undersökas delas upp i tre 
kategorier; Vanligt lastfall, exceptionellt lastfall och olyckslastfall. Om olyckslastfall ska 
behandlas eller inte bedöms från fall till fall och det är de specifika förutsättningar som finns 
som avgör. I denna studie kommer inte olyckslastfall att behandlas, vilket baseras på att det 
inte har behandlats i FDU-rapporten (Halvarsson et al, 2007). Tabell 11 redovisar de lastfall 
som ska undersökas i de fall där detta är relevant, både i kategorin vanligt lastfall och 
exceptionellt lastfall.  
 
Tabell 11. Kriterier för vanligt och exceptionellt lastfall som ska tas i beaktning vid 
stabilitetsberäkningar.  

Vanligt lastfall Kriterier 
1 Vattenyta vid DG, maximalt istryck och luckor som är stängda. 
2 Vattenyta vid DG, inget istryck på grund av isfrihållning och 

provisorisk avstängning. 
3 Vattenyta vid DG, luckavstängning för ett utskov i kombination 

med nålavstängning för ett annat, intilliggande utskov samt inget 
istryck tack vare isfrihållning.  

4 Vattenyta vid DG med öppna och stängda luckor vars 
kombination är mest ogynnsam samt vattenyta nedströms som 
motsvarar kombinationen.  

5 Vattenyta för avbördning som motsvarar flöden upp till 
flödesdimensioneringsklass II, vilket kan innebära överdämning.  

Exceptionellt lastfall  
1 Vattenyta som är i höjd med betongdammens krön eller med 

lägsta nivån för fyllningsdammens tätkärna, inget istryck samt 
öppna och stängda luckor i ogynnsammaste kombinationen.  

2 Vattenyta som är i den nivå för vilket dammen avbördar klass I-
flöde. Gäller följaktligen bara dammar i 
flödesdimensioneringsklass I och kan innebära överdämning. 

3 I de fall där dränagets funktion inte kan regleras ska lastfallet 
också undersökas för igensatt dränage, vilket innebär att 
upptrycket ska beräknas som för dammar utan dränering. 

4 Lastfall för vilket istrycket är asymmetriskt, vilket t.e.x. kan 
innebära att trycket på pelaren bara kommer från ett håll.  

5 Olika lastfall som kan inträffa under byggtiden. 
 
 
För att beräkna kraften från upptrycket som pelarna och skibordet utsätts för finns det också 
riktlinjer i RIDAS (Svensk energi AB, 2017). För skibord som inte är massiva utan stöttas 
upp av pelare/skivor kan upptrycket antas enligt Figur 23. Detta kan antas oavsett om det 
finns dräner eller inte. Däremot förutsätter det fungerande avloppspumpar i pumpgroparna 
(Svensk energi AB, 2017).  
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Figur 23. Upptrycket som kan antas för ett skibord som inte är massivt (Svensk energi AB, 
2008).  

 
Upptrycket på pelare mellan skibord kan antas enligt Figur 24. Som framgår av Figur 24 
avtar upptrycket linjärt från fullt tryck vid uppströmskant till 0 på en sträcka av d, som 
motsvaras av pelarens tjocklek. Detta antagande förutsätter fungerande avloppspumpar och 
pumpgropar.  
 

 
Figur 24. Upptrycket som kan antas för en pelare mellan skibord, där d är pelarens tjocklek 
(Svensk energi AB, 2008).  

Enligt RIDAS (Svensk energi AB, 2017) kan istrycket som verkar på pelaren antas ha en 
intensitet mellan 50-200 kN per meter som istrycket verkar på. Vilken islast som en viss 
dammanläggning har, inom detta spann, beror på geografiskt läge, vilken höjd som 
dammanläggningen ligger på över havet samt olika lokala förhållanden (Svensk energi AB, 
2017). I södra Sverige kan ett istryck på 50kN/m antas. Ett istryck på 100kN/m kan antas 
norr om Bohuslän och Västergötland och upp till en linje i höjd med Stockholm och Karlstad. 
I resten av Sverige kan ett istryck på 200 kN/m antas (Svensk energi AB, 2017). Det finns 
dock lokala förhållanden som kan göra att istrycket blir större än detta, till exempel där 
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väldigt stor istjocklek har observerats eller om konstruktionerna är väldigt smala. Det kan 
även uppstå osymmetrisk islast, vilket ska tas hänsyn till (Svensk energi AB, 2017).  
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5 Metoder 
Det finns olika metoder för att uppskatta avbördningskapaciteten hos olika utskov. Kända 
metoder för författaren är empiriska samband, CFD-modeller och fysiska modeller vilka 
också nämns av till exempel Bagatur och Onen (2015). För den här studien fanns det ingen 
budget för att göra en fysisk modell. Det fanns inte heller kalibrerings- eller valideringsdata 
för att göra en CFD-modell då konstruktionen skulle ändras så mycket. Detta är nödvändigt 
om modellen ska vara tillförlitlig (Crooks, Anderson och Tullis, 2017) (Kumcu, 2016). Den 
metod som då återstod för att uppskatta avbördningskapaciteten var empiriska samband. 
Baserat på detta val presenterades teori för hur avbördningen kan beräknas genom 
empiriska samband i Kapitel 4, vilket är grunden till avbördningsberäkningarna i detta 
examensarbete. Metodvalet för stabilitetsberäkningarna baseras på att RIDAS är 
kraftföretagens riktlinjer för dammsäkerhet och en branschstandard i Sverige. 
Sammanfattningsvis syftar detta kapitel till att beskriva metoden som använts i detta exjobb 
genom att beskriva hur teorin från kapitel 4 har använts, beräkningsgången och de 
antaganden som gjorts. 

 Utvärdering av möjliga avbördningsalternativ 
Bedömningen av vilka avbördningsalternativ som kan vara möjliga vid den aktuella dammen 
har gjort översiktligt, för att rymmas i tidsplanen för examensarbetet, och har huvudsakligen 
baserats på fyra källor: 
 
1.    U.S. Department of the Interior Bureau of Reclamation, 2014, Design Standards  
No. 14 Appurtenant Structures for Dams (Spillways and Outlet Works) Design  
Standard. Chapter 3:  General Spillway Design Considerations.  
 

2. Khatsuria, R.M., 2005, Hydraulics of Spillways and Energy Dissipators 
 

3. ICOLD Committee on Hydraulics for Dams, 2012, Bulletin 142 on Safe Passage  
of Extreme Floods.  
 

4. Portin, H., 2017, Ökad avbördningsförmåga, Rapport/Energiforsk 
 
Valet av referenser har gjorts baserat på att de översiktligt beskriver många olika 
avbördningsalternativ samt tar hänsyn till ett kallare klimat likt det svenska. En 
sammanställning av för- och nackdelar för de olika utskoven i ett svenskt klimat kan ses i 
Kapitel 2.2. Denna sammanställning samt geologiska- och spatiala kunskaper om Damm B 
har varit det som bedömningen har grundats på.  
 
De utskov vars lämplighet utvärderats för den aktuella dammen är Fuse plug, Fuse Gate, 
Passiva luckor, Hävertutskov, Bypass, Bottenutskov, utskov i sidokanal, labyrintutskov, 
schaktutskov, översvämningsbar dammdel och överfallsutskov. I bedömningen har två 
möjliga alternativ till ökad avbördning vid den aktuella dammen tagits i beaktning – 
tillbyggnad av ett ytterligare utskov eller ombyggnad av befintligt utskov. 
 
Bedömningen av vilka avbördningsalternativ som är fördelaktiga har baserats på antagandet 
att ett ytterligare utskov skulle byggas i anslutning till de befintliga utskoven. Denna 
bedömning har gjorts utifrån vetskapen att ett stort ställverk är placerat nedströms om 
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intaget, vilket gör att placeringen av ett utskov där är olämpligt. Dessutom är ytan begränsad 
där av den naturliga älvfåran, och ett utskov med större kapacitet bedöms svårt att få plats 
med. Vidare bör man inte placera ett utskov i en fyllningsdamm enligt U.S. Department of 
the Interior Bureau of Reclamation (2014) om det inte är väldigt speciella omständigheter. 
Däremot är det lämpligt att placera ett utskov över eller genom en befintlig eller ny 
betongdamm så länge den ökade påfrestningen på dammen inte blir för stor (U.S. 
Department of the Interior Bureau of Reclamation, 2014).  

 Avbördningsberäkningar och design av utskov 
Valet av metod för att bestämma designen och avbördningskapaciteten för 
överfallsutskoven, både ytutskovet och överfallsutskovet, baserades på att den använda 
referensen ”Design of Small Dams – A water Resources Technical Publication (United 
States Department of the Interior, 1987) har översatts till flera språk och har används väldigt 
mycket i USA (United States Department of the Interior, 1987). Detta ger den trovärdighet. 
Vidare har Bureau of Reclamation gjort många olika studier på tröskelformer i sitt 
hydrauliska laboratorium och tröskelformen i ”Design of Small Dams – A water Resources 
Technical Publication (United States Department of the Interior, 1987) är baserade på data 
från dessa publikationer.  
 
Vilket framgår av Tabell 8 är det många som har försökt ta fram empiriska metoder för att 
uppskatta avbördningskapaciteten för olika spann på designparametrar för PKW-utskov. 
Valet av metod för att bestämma designen på och beräkna avbördningskapaciteten för 
PKW-utskovet i denna studie har baseras på rapporten ”Free-flow discharge estimation 
method for Piano Key weir geometries” (Crooks, Anderson och Tullis, 2017). Crooks, 
Anderson och Tullis (2017) kommer fram till slutsatsen att resultatet för deras förenklade 
metod stämde väldigt bra överens med Anderson och Tullis (2013) och Liete Ribeiros (2012) 
empiriska metod för design av PKWs, och att den därför ger en bra uppskattning av 
relationen mellan vattenpotentialen, H, och avbördningen, Q. Detta, tillsammans med kravet 
för kvoten H/P uppfylldes, var motiveringen till val av designmetod för PKW-utskovet. Värt att 
nämna är dock att det som kan göra att uppskattningen av avbördningen blir långt ifrån den 
verkliga är om geometriska eller hydrauliska parametrar skiljer sig från de som metoden är 
giltig för (Crooks, Anderson & Tullis, 2017). Viktigt att poängtera är också att Crooks, 
Anderson och Tullis (2017) kom fram till att uppskattningen av flödet för de olika metoderna 
som undersöktes skiljde sig mest för små värden på kvoten H/P (< 0.2 ), vilket är fallet för 
Damm B, på grund av att osäkerheterna i experimenten är som störst då. Dessutom är en 
annan slutsats som Crooks, Anderson och Tullis (2017) drar att fysiska- och CFD-modeller 
fortfarande är viktiga komplement till empiriska metoder eftersom ingen metod enskilt kan ta 
hänsyn till alla aspekter som måste utredas, såsom en större variation av PKW geometrier 
och hydrauliska fenomen.  

 Ytutskov/Kontrollerat överfall 
För att kunna föreslå en möjlig design på ett ytutskov beräknades först den potentiella 
avbördningskapaciteten, Q. Eftersom det maximala flödet, Q, hos utskoven är det av 
intresse antas att luckan är helt öppen vid beräkning och att vattenytan släppt luckan. Detta 
gör att teorin blir densamma som för utskov med överfall, se Kapitel 4.1.1, och Ekvation 5. 
Tillämpningen för när flödeshastigheten kan försummas har också använts eftersom vattnet 
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flödar från ett vattenmagasin där hastigheten är väldigt låg, se Ekvation 8. För att bestämma 
avbördningskoefficienten, C, användes metoden beskriven under Kapitel 4.3.2 och Le 
bestämdes i enlighet med Ekvation 9.  
 
För att hitta det maximala flödet som utskovet kan avbörda varierades tröskelhöjden, z. Det 
flöde som utskoven kan avbörda beräknas både för magasinvattennivå vid dämningsgräns 
och överkant tätkärna. Detta motiveras med att en damm som klassas enligt 
flödesdimensioneringsklass I ska kunna avbörda ett klass I-flöde på ett säkert sätt samt 
kunna avbörda ett klass II-flöde vid dämningsgräns (se Kapitel 2.3). 
Designvattenpotentialen, H0, sattes till DG för beräkningarna. Detta motiveras med att det 
framgår av Figur 15 att C ökar för vattennivåer som är högre än designnivån, H0, och 
minskar för vattennivåer under designnivån. För att motverka att dammen översvämmas har 
designvattennivån, H0, därför satts till DG så att avbördningen är som störst för höga 
vattenstånd.  
 
Vid flödesberäkningar för ett nytt kontrollerat överfall i kröndammen har möjlig längd 
bestämts utifrån längden på befintliga monoliter, vilket är 12 m. Detta då det är svårt av 
byggnadstekniska skäl att dela en monolit. Dessutom kan det då uppstå andra problem, som 
exempelvis stabilitetsproblem i den biten av monoliten som är kvar (Halvarsson, 2018a). 
Vidare har det bedömts som för brett att bygga ett utskov av två monoliter, då det finns en 
begränsning på hur stor en segmentlucka kan byggas utan att kostnaderna blir alltför stora. 
Utifrån befintliga ritningar har det antagits att 2,5 m behövs för att bygga en pelare för 
luckans konstruktion, liksom längden på de befintliga pelarna som omger utskoven. Vid 
flödesberäkning för ett möjligt ytterligare utskov till vänster om befintliga utskov antogs en 
maximal längd på luckan till 17 m. Detta baseras på rekommendationer från Andreas 
Halvarsson (2018a). För att räkna konservativt har det också antagits ett Ka värde på 0.2 för 
de båda nya utskoven, liksom U3.  
 
När den slutgiltiga designen för ytvattenutskoven skulle bestämmas togs det hänsyn till att 
man vill ha en inspektionsgång under tröskeln. Om denna ska kunna vara ovan mark, utan 
att man behöver spränga i berget, kan inte tröskeln sänkas till lägre än omkring 3 m. Detta 
bygger på att det i detta examensarbete har antagits att inspektionsgången ska vara minst 2 
m hög och skibordet behöver vara ca 1 m tjockt för att vara stabilt. Antagandena baseras på 
höjden hos de befintliga trösklarna samt att det ska gå att stå upprätt i tunneln. Högsta 
möjliga avbördning för vilket detta kriterium uppfylldes blev den slutgiltiga designen.  
 
Ett grundläggande antagande för definitionen av designvattenpotentialen, H0, som 
dämningsgränsen är att vattnet är helt stilla uppströms om utskoven i dammagasinet. Vid 
beräkning av påverkan från nedströms vattenmagasin och översvämning av tröskel antogs 
den vattennivå för vilken fås vid klass I-flöde. Detta antagande har gjorts på grund av 
tidsbegränsningen i studien och med bakgrund av att utskoven ska klara detta vattenflöde. 
Ka - värden är antagna i enlighet med tidigare beräkningar av avbördningskapaciteten, vilka 
redovisas i Kapitel 3.2.  
 
Vid beräkning av påverkan på C-värdet från nedströms vattenmagasin, se Figur 16, antogs 
inga energiförluster. Bergets nivå antogs vara samma uppströms och nedströms baserat på 
ritningar. På grund av osäkerheterna i dessa antaganden utfördes en känslighetsanalys för 
att undersöka hur mycket detta påverkar flödesberäkningen. Denna utfördes genom att 
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variera bergets nivå (vilket också innebär att förändra energinivån) för att se hur stor 
procentuell skillnad det kunde få på avbördningsberäkningen medan tröskelnivån hölls 
konstant. Nedströms vattennivå sattes till den för klass I-flöde enligt Figur 3. 
 
Designen på skibordet för ytutskovet kunde bestämmas enligt teorin som hittas under 
Kapitel 4.3.1. För att bestämma formen på uppströms kvadrant användes metodiken i Figur 
12 och Figur 13 (Kapitel 4.3.1). Vad Xc, Yc, R1 och R2 representerar ses tydligare i Figur 9. 
Nedströms kvadrant bestämdes genom Ekvation 10 och Figur 10 samt Figur 11.  

 Överfallsutskov/Okontrollerat överfall 
Flödesberäkningarna för det okontrollerade överfallet följde teorin i Kapitel 4.1.1 och Kapitel 
4.3.2 och det antogs att inströmningshastigheten kunde försummas med samma motivering 
som för ytutskoven. Vid flödesberäkningen för överfallsutskovet sattes 
designvattenpotentialen till överkant tätkärna eftersom tröskeln optimalt skulle sättas vid 
nivån för DG. Detta för att kunna ha vattennivån i magasinet vid DG. Då berget nivå inte var 
samma för hela kröndammen beräknades varje monolit separat för att erhålla rätt värde på 
avbördningskoefficienten, C, varpå flödena från alla monoliter adderades till den totala 
avbördningen. Vidare sänktes tröskelhöjden ner till SG för att se hur mycket det påverkade 
det flöde som avbördades.  
 
Vid beräkning av avbördningen för överfallsutskovet antogs att den effektiva längden var 
samma som den faktiska längden. Motiveringen var att utskovet är så pass långt att pelarna 
på sidan skulle ha liten effekt på längdtermen. Det har också antagits att endast en del av 
dammkrönet kan byggas om till ett överfallsutskov då den naturliga älvfåran inte går ända ut 
till ändan på betongdammen, varpå endast monolit 1-7 antogs kunna byggas om till 
överfallsutskov.  

 Labyrintutskov 
Avbördningsberäkningen för labyrintutskovet (PKW) följde teorin i Kapitel 4.4.2. Vid 
flödesberäkningarna för labyrintutskovet har inte flödet för varje monolit beräknats som för 
ogee-formade överfallet. Istället har ett medelvärde beräknats för tröskelhöjden, baserat på 
ritningar över bergets nivå för de olika monoliterna, se Tabell 3. Designvattenpotentialen 
sattes till överkant tätkärna på motsvarande sätt som för överfallsutskovet. Beräkningarna 
utfördes endast för tröskelnivå vid dämningsgräns.  
 
För att beräkna det erhållna flödet behövdes parametrarna W, B, Bi/B och N bestämmas. 
Detta för att kunna beräkna den effektiva längden, Le, och Cd. W är längden på utskovet och 
bestämdes till 84 m baserat på längden hos den befintliga kröndammen. Anledningen till att 
inte längden 105 m användes var att endast monolit 1-7 bedömdes kunna byggas om till 
utskov baserat på var den naturliga flodfåran slutar. B bestämdes först till 3 m baserat på 
befintliga ritningar och att en ombyggnad av kröndammen då skulle kunna minimeras. 
Sedan ökades bredden till klass I-flöde kunde uppnås. En rimlighetsbedömning av hur brett 
ett PKW-utskov kan byggas baserades på rapporten ”Discharge Capacity of Piano Key 
Weirs” (Leite Ribeiro et al, 2012) i vilken fysiska modeller av PKW-utskov analyseras för att 
analysera avbördningskapaciteten. I den rapporten varierade den totala bredden, inklusive 
överhänget Bi på båda sidor, på de studerade utskoven mellan 5,1-15 m. 
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Bi/B varierades mellan 0-0.25 enligt Tabell 8, vilket är spannet för Anderson and Tullis 
(2013) metod, då den valda designmetoden är en förenkling av denna metod. Dessutom 
antas att Bi=B0 för att begränsa antalet möjliga designkombinationer. Anderson and Tullis 
metod baseras också på ett modellförsök över ett PKW-utskov med fyra cykler, d.v.s. N=4.  
Eftersom den valda metoden baseras på denna gäller formeln för Cd-värdet också för fyra 
cykler, men det har antagits att formeln även stämmer för N -värden mellan 5-8 för att få en 
uppfattning om hur fler cykler kan påverka avbördningen. Detta spann har valts utifrån Tabell 
12 som visar variationer för N för ett flertal andra designmetoder för PKWs. Därför kommer 
också en känslighetsanalys att göras för att kvantifiera hur stor inverkan C-värdet har på 
flödesberäkningen. Undre gränsen för avbördningskoefficienten har sats till den för 
skarpkantat överfall, Cd = 0.42 [-] (Pfiser & Schleiss, 2013) och övre till resultatet i den 
använda metoden.  
 
Tabell 12. Variation av parametrar för olika designmetoder av Piano Key weirs (Anderson & 
Tullis, 2013)  

 
 

 Stabilitet 
För alla undersökta utskovsalternativen stabilitet har två lastfall, ett vanligt- och ett 
exceptionellt lastfall, undersökts. Det vanliga lastfallet har antagits som nr 1 i Tabell 11 
(Kapitel 4.5.3) som hämtats från RIDAS (Svensk energi AB, 2017), vilket har kriterierna 
vattenyta vid DG, maximalt istryck och luckor som är stängda. Från samma tabell har det 
exceptionella lastfallet valts till nr 1 i Tabell 11, vilket är vattenyta som är i höjd med 
betongdammens krön eller med lägsta nivån för fyllningsdammens tätkärna, inget istryck 
samt öppna och stängda luckor i ogynnsammaste kombinationen. Stabilitetsberäkningar har 
tidigare utförts på den befintliga konstruktionen och presenteras i FDU-rapporten 
(Halvarsson et al, 2007). De två nämnda lastfallen har valts i den här rapporten baserat på 
att det är samma lastfall som i FDU-rapporten.   
 
En principiell bild över krafterna som verkar på skibord och pelare kan ses i Figur 25 och 
Figur 26. Krafterna med förkortningen ”V” beskriver olika vattentryck som verkar på 
konstruktionen medan krafterna med förkortningen ”G” är krafterna som uppkommer tack 
vare egentyngden hos konstruktionen. Kraften med förkortningen ”is” symboliserar islasten 
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som verkar på konstruktionen. Det finns G-krafter som verkar uppåt i Figur 25 och Figur 26, 
vilket beror på håligheter i konstruktionen och G11 är en inspektionsgång och G12 ett 
schakt. Förutom V3 som är vattentrycket som verkar på pelaren finns det också ett 
vattentryck som verkar på luckan, V4, i Figur 25.  
 
Beräkningarna har avgränsats till att bara behandla de två stabilitetsproblemen glidning 
(längs glidplanet mellan pelaren/skibordet och berget) och stjälpning. Beräkningarna i denna 
studie tar inte heller hänsyn till krafter som verkar från sidan. Detta för att rymmas inom 
tidsramen för studien.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 25. Principiell skiss över pelaren och de krafter som verkar på den. 
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Figur 26. Principiell skiss över skibordet och de krafter som verkar på det.  

 
Mått för de nya skiborden har baserats på designen av ytutskoven. Olika mått på befintliga 
konstruktionen har hämtats från FDU-rapporten, vilka ursprungligen kommer från två 
ritningar över skibordet och pelarna (Halvarsson, 2007).  Pelarna, all grundläggning och 
stötteväggarna för skiborden har antagits ha samma mått som befintlig konstruktion i alla 
utskovsalternativ som undersökts. Dimensionerna på nya skiborden har antagits utifrån 
designen av de olika utskoven. 
 
FDU-rapporten från 2007 (Halvarsson et al, 2007) har varit också vägledande i många av de 
antaganden som gjorts för stabilitetsberäkningarna. Samma antaganden har gjorts för nya 
ytutskov som för ombyggnad av befintliga utskov. Skibord och pelare har antagits vara en 
enhet, då de är sammangjutna (Halvarsson et al, 2007), och stabiliteten beräknas därför på 
dessa två enheter tillsammans (Halvarsson et al, 2007). Vattenlasten på luckan har antagits 
vara uppdelad på båda pelarna, d.v.s. halva vattenlasten per pelare. Islasten har antagits 
angripa på 0.33 m djup, vilket är på 1/3 av utbredningen (Halvarsson et al, 2007). Det har 
också antagits att inget jordtryck verkar på konstruktionen. Betongens egentyngd har 
antagits till 23 kN/m3 i enlighet med RIDAS (Svensk energi AB, 2017).  
Momentaxeln, e, har i både det vanliga lastfallet och det exceptionella antagits ligga 0.3 m 
från pelarens spets (Halvarsson et al, 2007) och på nivån 262,05, se Figur 25. Islast och 
rektangulärt vattenupptryck antas enligt RIDAS (Svensk energi AB, 2017), se Kapitel 4.5. 
Det antas också att det inte är något vatten nedströms om utskoven.  
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6 Resultat 
I den här delen av rapporten redovisas resultatet av studien. Resultatdelen är uppdelad i tre 
olika delar; 6.1 Utskovsalternativ, 6.2 Avbördning och 6.3 Stabilitet. Under avsnittet 6.1 
Utskovsalteriv presenteras vilka avbördningsalternativ som ansågs lämpliga för den aktuella 
dammen, följt av konkreta exempel på hur dessa kan implementeras. Vidare presenteras 
resultatet för vilken avbördning som kan erhållas med de föreslagna alternativen, vilket 
redovisas under delkapitlet 6.2 Avbördning. Resultatet för avbördningen presenteras först 
separat för varje utskovsalternativ och presenteras på olika sätt beroende på vald metod. I 
slutet av delkapitlet redovisas sedan en sammanställning av resultatet för 
avbördningsberäkningarna, där den maximala möjliga avbördningen presenteras både för 
enskilda lösningar och för olika kombinationer av utskovslösningar. I slutet av resultatdelen 
som behandlar avbördning redovisas vilka alternativ som uppfyller 
flödesdimensioneringsriktlinjerna. I delkapitlet 6.3 Stabilitet kan resultatet för de översiktliga 
stabilitetsberäkningarna ses.  

 Utskovsalternativ 
Vilka utskovsalternativ som kan öka den totala avbördningskapaciteten hos den befintliga 
dammen har kunnat dras utifrån kunskap om dammens konstruktions- och geologiska 
förutsättningar samt för-och nackdelar för olika typer av utskov i ett svenskt klimat (Se 
Kapitel 2.2). Ett sätt att öka den totala avbördningskapaciteten är att öka kapaciteten för de 
befintliga utskoven. Det är också möjligt att bygga till nya utskov som komplement till de 
befintliga.  
 
Utskovanordningarna har utvärderats i tre olika kategorier; Ej lämplig, lämplig och mycket 
lämplig. Utskov som ansågs olämpliga för den aktuella dammen hamnade i kategorin ”Ej 
lämplig”. De utskov som ansågs vara möjliga alternativ, men inte optimala eller aktuella inom 
tidsramen för studien, placerades i kategorin ”Lämplig”. De utskov som ansågs bäst 
lämpade hamnade i kategorin ”Mycket lämplig”. Resultatet framgår av Tabell 26 inklusive 
motivering till bedömningen. Fuse plug, fuse gate, sidokanalsutskov, bottenutskov och 
bypass bedömdes tillhöra kategorin ”Ej lämplig”. Hävertutskov, passiva luckor och 
schaktutskov bedömdes tillhöra kategorin ”Lämplig” och labyrintutskov samt 
ytutskov/överfallsutskov bedömdes tillhöra kategorin ”Mycket lämplig”.  
 

Tabell 13. En sammanställning av utvärderingen av möjliga avbördningsalternativ.  

Typ av utskov  
 

Bedömning  Kommentar 

Fuse Plug Ej lämplig Dammen är inte isolerad, det finns dammar 
både uppströms och nedströms, vilket gör att 
detta alternativ inte är lämpligt.  

Fuse Gate Ej lämplig Dammen är inte isolerad, det finns dammar 
både uppströms och nedströms, vilket gör att 
detta alternativ inte är lämpligt.  

Passiva luckor Lämplig  Inte en metod för att öka avbördningen, men 
kan övervägas om behovet av självreglerande 
luckor uppkommer ur driftsäkerhetssynpunkt.   
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Baserat på resultatet i 
 
Tabell 13 har konkreta förslag på hur avbördningskapaciteten kan ökas för den aktuella 
dammen tagits fram. En sammanställning över dessa kan ses i Tabell 14 och har fått 
namnen Utskovsalternativ 1-6. För att öka avbördningskapaciteten hos de befintliga 
utskoven är en av de identifierade möjligheterna att sänka tröskeln på ett eller flera utskov. 
Detta ökar vattenpotentialen, H, i ekvationen för utskov med överfall (se Ekvation 5) och 
därigenom också avbördningen. Utskov U2 har bedömts lämplig för detta då den har högst 
ursprunglig kapacitet och därför också får störst ökning av avbördningskapaciteten vid sänkt 
tröskel. Utskov U1 har lägst ursprunglig kapacitet, vilket är varför det bedömts lämpligt att 
bygga om. Dock måste ursprunglig kapaciteten ökas om detta ska vara aktuellt. Som 
framgår av Tabell 5 är utskovets längd 1 m kortare än för U2 och U3, vilket innebär att det 
går att öka effektiva längden på utskovet och därigenom även kapaciteten. Genom 
ombyggnad av befintlig planlucka till en segmentlucka kan detta uppnås eftersom 
konstruktionen inte tar upp lika mycket plats på längden (jämför U1 med U2 och U3). En 
annan motivering till att byta ut planluckan till en segmentlucka är att planluckan är 
känsligare mot drivgods (Halvarsson, 2018). Dessutom kan planluckan i nuläget endast 
regleras på plats genom handvev (Halvarsson et al, 2007), medan en ny segmentlucka 

Hövertutskov  Lämplig  Bra komplement till damm med 
överfallsutskov, men stor risk för att frysa igen 
samt drivgods.  

Bottenutskov  Ej Lämplig Dammen är så låg att det inte finns någon 
vinning i att ha ett utskov på botten framför att 
ha ett vid ytan. Dessutom kan de lätt frysa 
igen och det finns risk för kavitation.  

Utskov i sidokanal  Ej lämplig  Svårt med grundläggningen av utskovet då 
sidoväggarna ska förankras i berg.  

Labyrintutskov  Mycket lämplig  Bra avbördningskapacitet i förhållande till 
överfallhöjd och är ett bra alternativ när det är 
begränsat med utrymme.  

Schaktutskov  Lämplig Den aktuella dammen har inte smala 
dalgångar och sluttning. Dessutom är 
utskovsalternativet känsligt för drivgods och 
is.  

Översvämningsbar dammdel Ej lämplig Ska bara övervägas om inget annat alternativ 
är lämpligt.  

Ytutskov/Överfallsutskov Mycket lämplig  Ytutskov har hög avbördningskapacitet och 
används i stor utsträckning i Sverige. 
Överfallsutskov är mer driftsäkra.  



 

47 
 

skulle kunna fjärrstyras. Den erhållna avbördningskapaciteten för U1 blir vid ombyggnad 
motsvarande U3 (efter ombyggnad) eftersom den har samma längd och ka-värde.   
 
För möjligheterna till ökad avbördningskapacitet genom tillbyggnad av ytterligare utskov har 
den 105 meter långa kröndammen i betong identifierats som lämplig. Ett alternativ till ett nytt 
utskov är att bygga ett eller flera nya ytutskov till höger om de tre befintliga. Kröndammen 
skulle också kunna byggas om till ett okontrollerat överfallsutskov med ogee-formad tröskel. 
För att ytterligare öka avbördningen kan kröndammen även byggas om till ett labyrintutskov i 
form av en PKW. Det skulle även vara möjligt att bygga ett nytt ytutskov till vänster om de 
befintliga utskoven, genom att schakta bort delar av vänster anslutningsdamm som finns där 
i dagsläget, se Figur 1 Kapitel 3.  
 
 
Tabell 14. Förslag för ökad avbördningskapacitet för den aktuella dammen 

Utskovsalternativ 
[Nr] 

Utskovstyp Befintligt/ny
tt 

Kommentar Placering 

1 Ytutskov/Kontrolle
rat överfall 

Befintligt 
(U2) 

Ombyggnad av 
Segmentluckuts
kov genom 
sänkning av 
tröskel 

Samma som 
tidigare 

2 Ytutskov/Kontrolle
rat överfall 

Befintligt 
(U1) 

Ombyggnad av 
planluckutskov, 
sänkt tröskel 
och ombyggnad 
till 
segmentluckuts
kov 

Samma som 
tidigare 

3 Ytutskov/Kontrolle
rat överfall 

Nytt Tillbyggnad av 
segmentluckuts
kov 

I vänster 
anslutningsd
amm 

4 Ytutskov/Kontrolle
rat överfall 

Nytt Tillbyggnad av 
segmentluckuts
kov 

I 
kröndammen 

5 Överfallsutskov/ 
Okontrollerat 
överfall 

Nytt Tillbyggnad av 
okontrollerat 
överfall 

I 
kröndammen 

6 Labyrintutskov 
(PKW) 

Nytt Tillbyggnad av 
Labyrintutskov 
(PKW) 

I 
kröndammen 

 

 Avbördning  
I detta kapitel presenteras resultatet för avbördningsberäkningarna för de identifierade 
utskovsalternativen. Först presenteras resultatet för de olika utskovstyperna separat för att 
sedan sammanställas på slutet, se Kapitel 6.2.4. I sammanställningen presenteras både den 
maximala kapaciteten för respektive utskovsalternativ (1-6) och de olika alternativen 
kombineras till olika avbördningsalternativ (A-F). Slutligen görs en utvärdering av vilka 
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avbördningsalternativ som kan avbörda flöden i linje med flödesdimensioneringsriktlinjerna. 
Beräkningarna som ligger till grund för detta resultat kan ses i Appendix I.  

 Ytutskov/Kontrollerat överfall 
I det här kapitlet presenteras resultatet för avbördningsberäkningar för Utskovsalternativ 1-4, 
d.v.s. att bygga om befintliga ytutskov eller att bygga till nya ytutskov, antingen i 
kröndammen eller i vänster anslutningsdamm. Designen för de slutgiltiga förslagen kan ses i 
Appendix II.  
 
Resultatet för flödet som funktion av tröskelhöjden för U1, U2 och U3 vid DG och vid 
överkant tätkärna kan ses i Figur 27 och Figur 28. Tröskelhöjden redovisas i RH00 och 
berget ligger på nivån 262.75. Längst till höger i graferna kan befintlig tröskelnivå ses, och 
sedan avtar tröskelnivån till vänster. Tröskelnivån 264,4 ger till exempel flödet 537 m3/s 
respektive 583 m3/s. Först ökar avbördningskapaciteten när tröskeln sänks, men börjar 
sedan avta igen, vilket framgår av Figur 27 och Figur 28. Detta beror på inblandning från 
nedströms vattenmagasin, vilket minskar C-värdet, och att den effektiva längden minskar 
med ökad vattenpotential över tröskeln. För beräkningar, se Appendix I.   
 

 
Figur 27. Flödet som funktion av tröskelnivån för U1, U2 och U3 vid DG.  
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Figur 28. Flödet som funktion av tröskelnivån för U1, U2 och U3 vid ök tätkärna. 

 
Figur 29 visar resultatet för flödet som funktion av tröskelnivån för ett nytt ytutskov i 
kröndammen. Resultatet presenteras både för DG, vilket kan ses i blått, och för överkant 
tätkärna, vilket visas i orange. På motsvarande sätt som för U1, U2 och U3 så är den högsta 
tröskelhöjden längst till höger i figuren och sedan avtar tröskelnivån till vänster. Flödet ökar 
först med sänkt tröskelnivå och avtar sedan. Detta beror precis som i Figur 27 och Figur 28 
på inblandning från nedströms vattenmagasin, vilket minskar C-värdet, och att den effektiva 
längden minskar med ökad vattenpotential över tröskeln. 
 
 

 
Figur 29. Flödet som funktion av tröskelnivån för ett nytt ytutskov i kröndammen vid DG och 
ök tätkärna. 

 
Figur 30 visar resultatet för flödet som funktion av tröskelnivån för ett nytt ytutskov placerat i 
vänster anslutningsdamm på motsvarande sätt som för Figur 29.  
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Figur 30. Flödet som funktion av tröskelnivån för ett nytt ytutskov i vänster fyllningsdamm vid 
DG och ök tätkärna.  

Resultatet av den känslighetsanalys som utfördes på Utskov 2, med tröskelnivån som hölls 
konstant på 265,7 och vattennivån vid dämningsgräns, visade att en sänkning respektive 
höjning av bergets nivå nedströms med 1 m gav en höjning respektive minskning på 
avbördningskapaciteten med 3 %. Detta innebär en avbördning på 559 m3/s respektive 525 
m3/s från ursprunglig avbördning på 543 m3/s.  

 Överfallsutskov/Okontrollerat överfall 
I den här delen av resultatet presenteras resultatet för avbördningsberäkningar för ett 
överfallsutskov som byggs istället för kröndammen, Utskovsalternativ 5.   
 
Tabell 15 redovisar vilket flöde som erhålls för respektive monolit samt den totala 
avbördningen som kan fås för tröskelnivå vid DG och vattenpotentialen vid överkant 
tätkärna. Den totala avbördningen som kan erhållas blir således 260 m3/s för 
överfallsutskovet.  
 
Tabell 15. Tröskelhöjden, flödeskoefficienten C och flödet för respektive monolit vid DG. 

Monolit nr Tröskelhöjden, dz 
[m] 

Flödeskoefficienten, 
C [m1/2/s] 

Avbördningen, Q 
[m3/s] 

1 12.25 2.18 37 
2 13.75 2.18 37 
3 13.75 2.18 37 
4 13.75 2.18 37 
5 12.75 2.18 37 
6 11.25 2.18 37 
7 8.75 2.18 37 
Totalt - - 260 

 



 

51 
 

I Figur 31 har tröskelhöjden varierats och grafen visar flödet som funktion av hur långt under 
DG som tröskeln ligger. Längst till vänster i grafen är sänkningen från DG 0, d.v.s. 
tröskelhöjden ligger på DG som är på nivå 273,75, och sedan sänks tröskeln med intervall 
av 0.1 m. Som framgår av figuren ökar flödet väldigt mycket för varje tröskelsänkning, vilket 
är mycket tack vare att överfallet är väldigt långt och att C-värdet är högt.  
 

 
Figur 31. Flödet som funktion av sänkningen av tröskelhöjden från DG ner till SG.   

 Labyrintutskov 
I detta kapitel presenteras resultatet av avbördningaberäkningarna för att bygga ett 
labyrintutskov i den befintliga kröndammen, Utskovsalternativ 6. Resultatet för beräkning av 
flödet för olika design på labyrintutskovet visade att högst flöden erhölls när Bi/B, vilket är 
kvoten mellan överhänget på de rektangulära segmenten och basbredden (se Figur 19), 
sattes till 0,25. När B sattes till 3 m, vilket är ungefär bredden för kröndammen, blev 
resultatet enligt Tabell 16. Flödeskoefficienten beror av geometrin, Wi/W0, enligt valda 
metoden.  
 

Tabell 16. Resultatet av flödesberäkning för PKW när Bi/B sattes till 0,25 och B=3 m.  

Antal cykler  
N [-] 

Effektiva 
längden, Le [m] 

Geometri, Wi/W0 Flödeskoefficienten, 
C [m1/2/s] 

Avbördningen, Q 
[m3/s] 

4 120 0.67 1,43 239 
5 129 0.8 1,47 264 
6 138 1.0 1,52 293 
7 147 1.25 1,53 322 
8 156 1.5 1,59 345 

 
Resultatet för när B är 7 m kan ses i Tabell 17, då tillräcklig kapacitet erhölls för att avbörda 
ett totalflöde lika med klass I-flödet vid överkant tätkärna. Resultatet i Tabell 16 och Tabell 
17 visar också effektiva längden, Le, avbördningskoefficienten, C, och antal cykler, N, för 
respektive flöden.  
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Tabell 17. Resultatet av flödesberäkning för PKW när Bi/B sattes till 0,25 och B=7 m.  

Antal cykler  
N [-] 

Effektiva 
längden, Le [m] 

Geometri, Wi/W0 Flödeskoefficienten, 
C [m1/2/s] 

Avbördningen, Q 
[m3/s] 

4 168 0.67 1,43 335 
5 189 0.8 1,47 387 
6 210 1.0 1,52 446 
7 231 1.25 1,53 506 
8 252 1.5 1,59 558 

 
I och med att den valda metoden utgår ifrån ett modellförsök av ett PKW-utskov med 4 
cykler, d.v.s. N=4, testades känsligheten för hur resultatet kan påverkas av värdet på C som 
är osäker. Alla andra parametrar sattes till samma som resultat i Tabell 17Figur 18 och N=8 
studerades, eftersom det var mest intressant med avseende på avbördningskapacitet. 
Resultatet kan ses i Tabell 18 och Figur 32.  
 
Tabell 18. Tabell över hur flödet beror av flödeskoefficienten när B=7, N=8 och Wi/W0=1.5.  

Flödeskoefficienten, 
C [m1/2/s] 

Avbördningen, Q 
[m3/s] 

1,24 437 
1,27 447 
1,30 458 
1,33 468 
1,36 478 
1,39 489 
1,42 499 
1,48 509 
1,51 520 
1,54 531 
1,57 551 
1,58 558 

 
 



 

53 
 

 
Figur 32. Graf över flödet, Q, som funktion av avbördningskoefficienten, C, B=7, N=8 och 
Wi/W0=1.5.   

På motsvarande sätt undersöktes hur flödet beror av antal cykler, N, på PKW-utskovet om 
flödeskoefficienten C blir väldigt låg. Detta för att se hur många cykler som krävs för önskad 
kapacitet. Här antogs C-värdet till det för ett skarpkantat överfall och resultatet kan ses i 
Tabell 19 och Figur 33. 
 
Tabell 19. Tabell över hur flödet beror av antal cykler när B=7, C=1.24 och Wi/W0=1.5.   

Antal cykler, N [-] Avbördningen, Q 
[m3/s] 

8 437 
9 473 
10 510 
11 546 
12 582 
13 619 
14 656 
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Figur 33. Graf över flödet, Q, som funktion av antal cykler, N, när B=7, C=1.24 och 
Wi/W0=1.5.   

 Sammanställning 
Resultatet för det maximala flödet som går att avbörda för respektive utskovsalternativ kan 
ses i Tabell 20 och Tabell 21. I Tabell 20 ses resultatet för maximala möjliga 
avbördningsförmågan för de olika utskovsalternativen vid DG. Dessutom visas det för vilken 
tröskelnivå som detta flöde erhålls och vilken höjd på tröskeln som det motsvarar. Inget 
resultat har erhållits för labyrintutskovet, PKW, och det okontrollerade överfallsutskovet då 
dess tröskelnivå sattes till DG och flödet därför blir 0 där. Kolumnen ”Flöde vid ök tätkärna” 
redovisar det flöde som fås vid överkant tätkärna för samma tröskelnivå.  
 
Tabell 20. Den maximala avbördningskapaciteten för respektive utskovsalternativ vid DG.  

Utskovsalter
nativ 
[nr] 

Utskovstyp Befintligt/
Nytt 
(B/N) 

Längd 
[m] 

Maxim
alt 
flöde 
[m3/s] 

Tröskeln
ivå RH00 

Tröskelh
öjd, z [m] 

Flöde 
vid ök 
tätkär
na 
[m3/s] 

1 Ytutskov/Ko
ntrollerat 
överfall 

B, U2 14,5 585  264,1 1,35 674 

2 Ytutskov/Ko
ntrollerat 
överfall 

B, U1 14,5 536  264,1 1,35 609 

3 Ytutskov/Ko
ntrollerat 
överfall i vä 
anslutningsd
amm 

N 17 662  264,1 1,35 759 

4 Ytutskov/Ko
ntrollerat 
överfall i 
kröndamm 

N 9,5 317  264,4 2,9 355 



 

55 
 

 
 
I Tabell 21 ses på motsvarande sätt det maximala flödet som kan erhållas vid överkant 
tätkärna samt respektive tröskelnivå. Dessutom visas avbördningen som fås vid DG för 
motsvarande tröskelnivå längst till höger i tabellen. Bredden på utskovet redovisas bara för 
Utskovsalternativ 6 eftersom det inte är dimensionerande för de övriga utskovsalternativen 
med vald beräkningsmetod.  
 
Tabell 21. Den maximala avbördningskapaciteten för respektive utskovsalternativ vid 
överkant tätkärna 

Utskovsal
ternativ 
[nr] 

Utskovstyp Befintligt/
Nytt 
(B/N) 

Längd 
[m] 

Bredd 
[m] 

Maxi
malt 
flöde 
[m3/s] 

Tröske
lnivå 
RH00 

Tröskelh
öjd, z 
[m] 

Flöde 
vid DG 
[m3/s] 

1 Ytutskov/Ko
ntrollerat 
överfall 

B, U2 14,5 - 683  264,4 1,65 583 

2 Ytutskov/Ko
ntrollerat 
överfall 

B, U1 14,5 - 620  264,8 2,05 524 

3 Ytutskov/Ko
ntrollerat 
överfall i vä 
anslutnings
damm 

N 17 - 770  264,4 1,65 661 

4 Ytutskov/Ko
ntrollerat 
överfall i 
kröndamm 

N 9,5 - 356  265,0 3,5 316 

5 Överfallsuts
kov/Okontro
llerat 
överfall 

N 84 - 256  273,75 
(DG) 

8,75-
13,75 

0 

6 Labyrintutsk
ov (PKW) 

N 84 7 558  273,75 
(DG) 

8,75-
13,75 

0 

 
Baserat på resultatet i Tabell 20 och Tabell 21 kan man välja tröskelhöjden för vilket flödet 
vid DG blir som störst eller tröskelhöjden för vilket flödet vid överkant tätkärna blir som störst. 
Eftersom det ytterligare flöde som krävs för att kunna avbörda klass II-flödet vid DG är 
relativt lågt jämfört med det ytterligare flöde som krävs för att kunna avbörda klass I-flöde 
valdes tröskelnivån för överkant tätkärna som bestämmande. Beräkningarna för den totala 
avbördningskapaciteten utgick därför ifrån flöden som kunde erhållas vid denna tröskelnivå, 
d.v.s. värden från Tabell 21.   
 
Om man vill behålla den befintliga inspektionsgången utan att spränga i berget blir den 
maximala avbördningen enligt Tabell 22. Det är bara ytutskovens avbördning som påverkas.  
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Tabell 22. Den avbördning som är möjlig om hänsyn tas till inspektionsgången.  

Utskovs
alternati
v 
[nr] 

Utskovstyp Befintligt/
Nytt 
(B/N) 

Längd
[m] 

Maxi
malt 
flöde, 
DG 
[m3/s] 

Maxi
malt 
flöde, 
ök 
tätkär
na 
[m3/s] 

Tröskel
nivå 
RH00 

Trösk
elhöjd, 
z [m] 

1 Ytutskov/Kontrollerat 
överfall 

B, U2 14,5 543  659  265,7 2,95 

2 Ytutskov/Kontrollerat 
överfall 

B, U1 14,5 507  607  265,7 2,95 

3 Ytutskov/Kontrollerat 
överfall i vä 
anslutningsdamm 

N 17 619  748  265,7 2,95 

4 Ytutskov/Kontrollerat 
överfall i kröndamm 

N 9,5 317  355  264,4 2,9 

 
Sammanfattningsvis har olika kombinationer av de föreslagna utskovsalternativen 
identifierats för att öka den totala avbördningskapaciteten i riktlinje med 
flödesdimensioneringsriktlinjerna. Dessa kan ses i Tabell 23 och har tilldelats namnen 
Avbördningsalternativ A-F. Orsaken till att Alternativ F är en kombination mellan att öka 
kapaciteten för ett ytutskov och samtidigt bygga till ett PKW-utskov är för att uppnå klass II-
flöde vid DG. Därför har också flödet för PKW-utskovet med bredden B = 3 m använts, för 
att inte konstruktionskostnaderna ska bli alltför stora. Bredden är bara angiven för 
Utskovsalternativ 6 i Tabell 23 eftersom den inte är dimensionerande för de övriga i vald 
beräkningsmetod för avbördningskapaciteten.  
 
Tabell 23. De alternativ som identifierats som möjliga kombinationer av utskov.  

 Avbördningsalternativ 

Utskovsalt
ernativ 
[nr] 

Utskovstyp Längd 
[m] 

Bredd 
[m] 

A B C D E F 

1 Ytutskov/Kon
trollerat 
överfall, U2 

14,5 - X X  X X X 

2 Ytutskov/Kon
trollerat 
överfall, U1 

14,5 - X      

3 Ytutskov/Kon
trollerat 
överfall i vä 
anslutningsd
amm 

17 -  X X    

4 Ytutskov/Kon
trollerat 
överfall i 
kröndamm 

9,5 -    X   
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5 Överfallsutsk
ov/Okontrolle
rat överfall 

84 -     X  

6 Labyrintutsk
ov (PKW) 

84 3      X 

 
Avbördningen för alternativ A-F kan ses i Tabell 24 och Tabell 25. I beräkningarna har 
hänsyn tagits till att man dimensionerar utifrån det maximala flödet vid DG, alltså att 
tröskelnivåerna bestäms av resultatet i Tabell 20. I Tabell 25 har bevarandet av 
inspektionsgången tagits i beaktning vilket sänker den totala avbördningen något.  
 
Tabell 24. Den maximala avbördningen som är möjlig för respektive avbördningsalternativ.  

Avbördningsalternativ Vid DG [m3/s] Vid ök tätkärna [m3/s] 
A 1447  1708  
B 1828  2181  
C 1608  1903  
D 1483  1733  
E 1193  1633  
F 1193  1722  

 
Tabell 25. Den maximala avbördningen som är möjlig för respektive avbördningsalternativ 
med hänsyn till inspektionsgång 

Alternativ Vid DG [m3/s] Vid ök tätkärna [m3/s] 
A 1390  1671 
B 1746  2101  
C 1566  1880  
D 1444  1708  
E 1193  1633  
F 1193  1722  
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Slutligen visar Tabell 26 vilka alternativ som ger en total avbördningskapacitet som uppnår 
klass I- respektive klass II-flöde. Tabell 26 presenterar även om klass I-flöde uppnås vid DG 
eller vid överkant tätkärna. Det som framgår av resultatet är att avbördningsalternativ A, B, 
C, D och F kan avbörda klass I-flödet vid överkant tätkärna och klass II-flöde vid DG och 
därför i teorin är möjliga alternativ till ombyggnad av den aktuella dammen. 
Avbördningsalternativ B kan även avbörda klass I-flöde vid DG. Vilka alternativ som uppnår 
klass I-flöde vid DG respektive överkant tätkärna kan också ses grafiskt i Figur 34 och Figur 
35.  
 
Tabell 26. Samanställning av vilka alternativ som uppnår klass I-flöde respektive klass II-
flöde vid DG 

Alternativ Klass I-flöde vid 
DG 

Klass I-flöde vid ök 
tätkärna 

Klass II-flöde vid 
DG 

A  X X 
B X X X 
C  X X 
D  X X 
E   X 
F  X X 

 
 

 
Figur 34. Den totala, maximala avbördningskapaciteten för Alternativ A-F vid 
dämningsgräns.  
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Figur 35. Den totala, maximala avbördningskapaciteten för Alternativ A-F vid överkant 
tätkärna.   
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 Stabilitet 
Stabilitetsberäkningar har utförts på Utskovsalternativ 1-4 eftersom de har ingått i 
utskovsalternativ som kan uppnå flöden enligt flödesdimensioneringsriktlinjerna. Stabiliteten 
för labyrintutskovet, vilket är Utskovsalternativ 6, har inte gjorts. Detta trots att det ingår i 
avbördningsaletrnativ F som kan avbörda flöden i linje med 
flödesdimensioneringsriktlinjerna. Motiveringen till detta är labyrintutskovet inte är lika 
beroende av befintlig konstruktion och därför kan utformas på ett sådant sätt att inga 
stabilitetsproblem uppkommer. Dessutom krävs mer kunskap kring hur konstruktionen skulle 
utformas för att kunna göra en tillförlitlig stabilitetsberäkning. Utskovsalternativ 5 
utvärderades inte med avseende på stabilitet eftersom det inte ingick i ett 
avbördningsalternativ som uppnådde flöden enligt flödesdimensioneringsriktlinjerna. 
Stabilitetsberäkningarna på ytutskoven har utgått ifrån alternativet att behålla 
inspektionsgången utan att spränga ner den i berget. För beräkningar, se Appendix III.  

 Utskovsalternativ 1 och 2 
Stabilitetsberäkningar för Utskovsalternativ 1 och 2, vilket är att sänka tröskeln på både U2 
och U1 samt byte från planlucka till segmentlucka för utskov 1, vid vanligt lastfall kan ses i 
Tabell 27 och Tabell 28. Endast en beräkning har gjorts eftersom utskoven har samma mått 
och konstruktion. Det som kan avläsas ur Tabell 27 och Tabell 28 är att V4, V7, V8, och 
islasten bidrar med störst stjälpande last. V4 är den vattenlast som verkar på luckan och 
som överförs till pelaren och V7 och V8 är upptrycket på skibordet respektive pelaren.  
 
Tabell 27. De krafter som verkar på skibordet samt resulterande moment vid vanligt lastfall 
för Utskovsalternativ 1 och 2.  

Benämning Kraft 
[kN] 

Vertikal/horisontell  
kraft 

Momentarm 
[m] 

Moment 
[kNm] 

Mothållande/Stjälpande 
moment 

G1 1961 Vertikal 19,0 37258 Mothållande 
G2 787 Vertikal 18,6 14639 Mothållande 
G3 750 Vertikal 17,7 13282 Mothållande 
G4 1801 Vertikal 13,3 23952 Mothållande 
G5 380 Vertikal 14,6 5540,7 Mothållande 
G6 152 Vertikal 16,7 2335 Mothållande 
G10 -76 Vertikal 16,0 -1214 Stjälpande 
V1 2221 Vertikal 17,8 39539 Mothållande 
V2 1684 Vertikal 19,0 31991 Mothållande 
V5 -3276 Horisontell  1,48 -4833 Stjälpande 
V6 -620 Horisontell 0,98 -609 Stjälpande 
V7 -3424 Vertikal 19,0 -65052 Stjälpande 
 
 
Tabell 28. De krafter som verkar på pelaren samt resulterande moment vid vanligt lastfall för 
Utskovsalternativ 1 och 2.  

Benämning Kraft 
[kN] 

Vertikal/horisontell  
kraft 

Momentarm 
[m] 

Moment 
[kNm] 

Mothållande/Stjälpande 
moment 

G7 5913 Vertikal 16,3 96384 Mothållande 
G8 4410 Vertikal 11,2 49390 Mothållande 
G9 3874 Vertikal 5,9 22858 Mothållande 
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G11 -221 Vertikal 15,7 -3476 Stjälpande 
G12 -458 Vertikal 12,6 -5773 Stjälpande 
V3 -2253 Horisontell 3,8 -8561 Stjälpande 
V4 -3332 Horisontell 5,6 -18492 Stjälpande 
V8 -689 Vertikal 18,4 -12672 Stjälpande 
Is -3600 Horisontell 11,1 -39960 Stjälpande 
 
I Tabell 29 och Tabell 30 visas resultatet för de laster som verkar på skibordet och pelaren 
vid det exceptionella lastfallet. I detta lastfall antas det att det inte är någon islast, så de 
största stjälpande momenten är upptrycket och vattenlasten på luckan.  
 
Tabell 29. De krafter som verkar på skibordet samt resulterande moment vid exceptionellt 
lastfall för Utskovsalternativ 1 och 2.  

Benämning Kraft 
[kN] 

Vertikal/horisontell  
kraft 

Momentarm 
[m] 

Moment 
[kNm] 

Mothållande/Stjälpande 
moment 

G1 1961 Vertikal 19,0 37258 Mothållande 
G2 787 Vertikal 18,6 14639 Mothållande 
G3 750 Vertikal 17,7 13282 Mothållande 
G4 1801 Vertikal 13,3 23952 Mothållande 
G5 380 Vertikal 14,6 5540,7 Mothållande 
G6 152 Vertikal 16,7 2335 Mothållande 
G10 -76 Vertikal 16,0 -1214 Stjälpande 
V1 2648 Vertikal 17,8 47142 Mothållande 
V2 1919 Vertikal 19,0 36455 Mothållande 
V5 -2723 Horisontell  1,83 -4970 Stjälpande 
V6 -360 Horisontell 1,45 -523 Stjälpande 
V7 -3872 Vertikal 19,0 -73574 Stjälpande 
 
 
Tabell 30. De krafter som verkar på pelaren samt resulterande moment vid exceptionellt 
lastfall för Utskovsalternativ 1 och 2.  

Benämning Kraft 
[kN] 

Vertikal/horisontell  
kraft 

Momentarm 
[m] 

Moment 
[kNm] 

Mothållande/Stjälpande 
moment 

G7 5913 Vertikal 16,3 96384 Mothållande 
G8 4410 Vertikal 11,2 49390 Mothållande 
G9 3874 Vertikal 5,9 22858 Mothållande 
G11 -221 Vertikal 15,7 -3476 Stjälpande 
G12 -458 Vertikal 12,6 -5773 Stjälpande 
V3 -2548 Horisontell 4,3 -10957 Stjälpande 
V4 -3972 Horisontell 6,75 -26816 Stjälpande 
V8 -779 Vertikal 18,4 -14332 Stjälpande 
 
I Tabell 31 kan resultatet för stabilitetsberäkningarna ses för både stjälpning och glidning. 
Resultantens läge ingår i stabilitetsproblemet stjälpning. Vilket framgår av Tabell 31 är 
konstruktionen stabil med avseende på stjälpning och glidning i de båda lastfallen, med 
hänsyn till de valda lastfallen och gjorda antaganden.  
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Tabell 31. Resultatet för bedömning av stabilitetsproblemen stjälpning och glidning vid 
vanligt och exceptionellt lastfall för Utskovsalternativ 1 och 2. 

 Vanligt lastfall Exceptionellt lastfall 

Stabilitet Stjälpning 
 

Resultantens  
läge 

Glidning Stjälpning Resultantens 
läge 

Glidning 

Krav 
(RIDAS) 

≥ 1,5 6,5<x<13 
 

≤ 0,75 ≥ 1,35 3,9<x<15,6 
 

≤ 0,9 

Erhållet 
värde 

2,14 9,14 0,64 2,58 10,83 0,5 

Resultat OK OK OK OK OK OK 

 

 Utskovsalternativ 3 
I detta kapitel redovisas resultatet för stabilitetsberäkningar för Utskovsalternativ 3, vilket är 
att bygga ett ytterligare ytutskov till vänster om de befintliga utskoven i anslutningsdammen. 
Beräkningen har bara utförts på det nya utskovet och har inte tagit hänsyn till hur det 
påverkar resterande befintlig konstruktion. I Tabell 32 och Tabell 33 kan erhållna värden på 
krafterna och deras respektive moment ses för skibordet respektive pelaren för det vanliga 
lastfallet. De krafter som bidrar mest till de stjälpande momenten är upptrycket av skibordet 
(V7) och islasten. Även vattentrycket på luckan, V4, har relativt stor inverkan på de 
stjälpande krafterna.  
 
Tabell 32. De krafter som verkar på skibordet samt resulterande moment vid vanligt lastfall 
för Utskovsalternativ 3.  

Benämning Kraft 
[kN] 

Vertikal/horisonte
ll  
kraft 

Momentarm 
[m] 

Moment 
[kNm] 

Mothållande/Stjälpand
e moment 

G1 2300 Vertikal 19,0 43683 Mothållande 
G2 923 Vertikal 18,6 17163 Mothållande 
G3 880 Vertikal 17,7 15572 Mothållande 
G4 2111 Vertikal 13,3 28082 Mothållande 
G5 380 Vertikal 14,6 5541 Mothållande 
G6 151 Vertikal 16,7 2335 Mothållande 
G10 -76 Vertikal 16,0 -1214 Stjälpande 
V1 2604 Vertikal 17,8 46356 Mothållande 
V2 1974 Vertikal 19,0 37507 Mothållande 
V5 3295 Horisontell  1,88 -6179 Stjälpande 
V6 461 Horisontell 1,48 -684 Stjälpande 
V7 4014 Vertikal 19,0 -76267 Stjälpande 
 
Tabell 33. De krafter som verkar på pelaren samt resulterande moment vid vanligt lastfall för 
Utskovsalternativ 3.  

Benämning Kraft 
[kN] 

Vertikal/horisonte
ll  
kraft 

Momentarm 
[m] 

Moment 
[kNm] 

Mothållande/Stjälpand
e moment 
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G7 5913 Vertikal 16,3 96384 Mothållande 
G8 4410 Vertikal 11,2 49390 Mothållande 
G9 3874 Vertikal 5,9 22858 Mothållande 
G11 -221 Vertikal 15,7 -3476 Stjälpande 
G12 -458 Vertikal 12,6 -5773 Stjälpande 
V3 2253 Horisontell 3,8 -8561 Stjälpande 
V4 3619,1 Horisontell 6,25 -22620 Stjälpande 
V8 689 Vertikal 18,4 -12672 Stjälpande 
Is 4100 Horisontell 11,1 -45510 Stjälpande 
 
I Tabell 34 och Tabell 35 kan motsvarande beräkningar ses för det exceptionella lastfallet. 
Eftersom det är antaget att ingen islast verkar på konstruktionen vid detta lastfall är det 
upptrycket på skibordet och vattenlasten på luckorna som bidrar mest till de stjälpande 
momenten.   
 
Tabell 34. De krafter som verkar på skibordet samt resulterande moment vid exceptionellt 
lastfall för Utskovsalternativ 3.  

Benämning Kraft 
[kN] 

Vertikal/horisonte
ll  
kraft 

Momentarm 
[m] 

Moment 
[kNm] 

Mothållande/Stjälpand
e moment 

G1 2300 Vertikal 19,0 43683 Mothållande 
G2 923 Vertikal 18,6 17163 Mothållande 
G3 880 Vertikal 17,7 15572 Mothållande 
G4 2111 Vertikal 13,3 28082 Mothållande 
G5 380 Vertikal 14,6 5541 Mothållande 
G6 151 Vertikal 16,7 2335 Mothållande 
G10 -76 Vertikal 16,0 -1214 Stjälpande 
V1 3105 Vertikal 17,8 55271 Mothållande 
V2 2250 Vertikal 19,0 42741 Mothållande 
V5 3648 Horisontell  1,88 -6859 Stjälpande 
V6 461 Horisontell 1,48 -682 Stjälpande 
V7 4540 Vertikal 19,0 -86259 Stjälpande 
 
 
Tabell 35. De krafter som verkar på pelaren samt resulterande moment vid exceptionellt 
lastfall för Utskovsalternativ 3.  

Benämning Kraft 
[kN] 

Vertikal/horisonte
ll  
kraft 

Momentarm 
[m] 

Moment 
[kNm] 

Mothållande/Stjälpand
e moment 

G7 5913 Vertikal 16,3 96384 Mothållande 
G8 4410 Vertikal 11,2 49390 Mothållande 
G9 3874 Vertikal 5,9 22858 Mothållande 
G11 -221 Vertikal 15,7 -3476 Stjälpande 
G12 -458 Vertikal 12,6 -5773 Stjälpande 
V3 -2548 Horisontell 4,31 -10983 Stjälpande 
V4 -4315 Horisontell 6,75 -29127 Stjälpande 
V8 -779 Vertikal 18,4 -14332 Stjälpande 
 
Resultatet för stabilitetsberäkningarna kan ses i Tabell 36, där både vanligt och exceptionellt 
lastfall redovisas för stjälpning och glidning (resultantens läge ingår i stjälpning). Vilket 
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framgår av Tabell 36 är konstruktionen stabil för både vanligt och exceptionellt lastfall, givet 
de lastfall som valts och de antaganden som gjorts. Värt att notera är dock att resultatet för 
glidning ligger relativt nära accepterat värde vid vanligt lastfall.  
 
Tabell 36. Resultatet för bedömning av stabilitetsproblemen stjälpning och glidning vid 
vanligt och exceptionellt lastfall för Utskovsalternativ 3.  

 Vanligt lastfall Exceptionellt lastfall 

Stabilitet Stjälpning 
 

Resultantens  
läge 

Glidning Stjälpning Resultantens 
läge 

Glidning 

Krav 
(RIDAS) 

≥ 1,5 6,5<x<13 
 

≤ 0,75 ≥ 1,35 3,9<x<15,6 
 

≤ 0,9 

Erhållet 
värde 

2,06 9,08 0,68 2,49 10,9 0,54 

Resultat OK OK OK OK OK OK 

 
 

 Utskovsalternativ 4 
Stabilitetsberäkningar för utskovsalternativ 4, vilket är att bygga ett ytterligare ytutskov i 
kröndammen till höger om befintliga utskov, presenteras i detta kapitel. Beräkningen har 
bara utförts på det nya utskovet och har inte tagit hänsyn till hur det påverkar resterande 
befintlig konstruktion. I Tabell 37 och Tabell 38 redovisas de krafter samt motsvarande 
moment som verkar på pelaren och skibordet vid vanligt lastfall. För denna konstruktion är 
kraften som bidrar mest till stjälpande moment upptrycket på skibordet (V7). Även islasten, 
vattentrycket på luckan (V4) och upptrycket på pelaren (V8) bidrar mycket till det totala, 
stjälpande momentet.  
 
Tabell 37. De krafter som verkar på skibordet samt resulterande moment vid vanligt lastfall 
för Utskovsalternativ 4.  

Benämning Kraft 
[kN] 

Vertikal/horisontell  
kraft 

Momentarm 
[m] 

Moment 
[kNm] 

Mothållande/Stjälpande 
moment 

G1 1285 Vertikal 19,0 24411 Mothållande 
G2 506 Vertikal 18,6 9429 Mothållande 
G3 645 Vertikal 17,7 11409 Mothållande 
G4 1136 Vertikal 13,3 15112 Mothållande 
G5 390 Vertikal 14,6 5698 Mothållande 
G6 155 Vertikal 16,7 2593 Mothållande 
G10 -76 Vertikal 16,0 -1214 Stjälpande 
V1 1831 Vertikal 17,8 32589 Mothållande 
V2 1103 Vertikal 19,0 20960 Mothållande 
V5 -1569 Horisontell  1,65 -2588 Stjälpande 
V6 -168 Horisontell 1,33 -225 Stjälpande 
V7 -2243 Vertikal 19,0 -42620 Stjälpande 
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Tabell 38. De krafter som verkar på pelaren samt resulterande moment vid vanligt lastfall för 
Utskovsalternativ 4.  

Benämning Kraft 
[kN] 

Vertikal/horisontell  
kraft 

Momentarm 
[m] 

Moment 
[kNm] 

Mothållande/Stjälpande 
moment 

G7 5913 Vertikal 16,3 96384 Mothållande 
G8 4409 Vertikal 11,2 49390 Mothållande 
G9 3874 Vertikal 5,9 22858 Mothållande 
G11 -221 Vertikal 15,7 -3476 Stjälpande 
G12 -458 Vertikal 12,6 -5773 Stjälpande 
V3 -2253 Horisontell 3,8 -8561 Stjälpande 
V4 -2757 Horisontell 6,22 -17151 Stjälpande 
V8 -689 Vertikal 18,4 -12672 Stjälpande 
Is -2600 Horisontell 11,1 -28860 Stjälpande 
 

Resultatet för de krafter och resulterande moment som verkar i det exceptionella lastfallet 
kan ses i Tabell 39 och Tabell 40. Då det har antagits att ingen islast verkar på 
konstruktionen för detta lastfall är det upptrycket på skibordet (V7) och vattentrycket på 
luckan (V4) som bidrar mest till det totala stjälpande momentet. Även upptrycket på pelaren 
(V8) har relativt stor inverkan.  
 
Tabell 39. De krafter som verkar på skibordet samt resulterande moment vid exceptionellt 
lastfall för Utskovsalternativ 4.  

Benämning Kraft 
[kN] 

Vertikal/horisontell  
kraft 

Momentarm 
[m] 

Moment 
[kNm] 

Mothållande/Stjälpande 
moment 

G1 1285 Vertikal 19,0 24411 Mothållande 
G2 506 Vertikal 18,6 9429 Mothållande 
G3 645 Vertikal 17,7 11409 Mothållande 
G4 1136 Vertikal 13,3 15112 Mothållande 
G5 390 Vertikal 14,6 5698 Mothållande 
G6 155 Vertikal 16,7 2593 Mothållande 
G10 -76 Vertikal 16,0 -1214 Stjälpande 
V1 2181 Vertikal 17,8 38816 Mothållande 
V2 1257 Vertikal 19,0 23885 Mothållande 
V5 -1835 Horisontell  1,65 -3027 Stjälpande 
V6 -168 Horisontell 1,33 -225 Stjälpande 
V7 -2537 Vertikal 19,0 -48203 Stjälpande 
 
 
Tabell 40. De krafter som verkar på pelaren samt resulterande moment vid exceptionellt 
lastfall för Utskovsalternativ 4.  

Benämning Kraft 
[kN] 

Vertikal/horisontell  
kraft 

Momentarm 
[m] 

Moment 
[kNm] 

Mothållande/Stjälpande 
moment 

G7 5913 Vertikal 16,3 96384 Mothållande 
G8 4409 Vertikal 11,2 49390 Mothållande 
G9 3874 Vertikal 5,9 22858 Mothållande 
G11 -221 Vertikal 15,7 -3476 Stjälpande 
G12 -458 Vertikal 12,6 -5773 Stjälpande 
V3 -2548 Horisontell 4,31 -10983 Stjälpande 
V4 -3288 Horisontell 6,72 -22094 Stjälpande 
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V8 -779 Vertikal 18,4 -14332 Stjälpande 
 
Slutligen redovisas resultatet för stabilitetsberäkningarna för Alternativ D i Tabell 41. Både 
resultatet för vanligt och exceptionellt lastfall redovisas och både stjälpning och glidning 
utvärderas. Vilket framgår av Tabell 41 klarar konstruktionen kraven enligt RIDAS för både 
stjälpning och glidning.  
 
Tabell 41. Resultatet för bedömning av stabilitetsproblemen stjälpning och glidning vid 
vanligt och exceptionellt lastfall för Utskovsalternativ 4.  
 Vanligt lastfall Exceptionellt lastfall 

Stabilitet Stjälpning 
 

Glidning Resultantens  
läge 

Stjälpning Glidning Resultantens 
läge 

Krav 
(RIDAS) 

≥ 1,5 ≤ 0,75 6,5<x<13 
 

≥ 1,35 ≤ 0,9 3,9<x<15,6 
 

Erhållet 
värde 

2,49 0,53 9,55 2,93 0,44 10,78 

Resultat OK OK OK OK OK OK 

 

 Sammanställning 
Vilket framgår av Tabell 42, som visar det sammanställda resultatet för stabilitetsberäkningar 
av Utskovsalternativ 1-4, klarar alla tre alternativ stabilitetskraven enligt RIDAS (se Kapitel 
4.5) för stjälpning och glidning. Detta gäller de lastfall som antagits för vanligt och 
exceptionellt lastfall med gjorda antaganden (se Kapitel 5.3).  
 
Tabell 42. En sammanställning av resultatet för stabilitetsberäkningarna på Utskovsalternativ 
1-4.  

 Vanligt lastfall Exceptionellt lastfall 

Utskovsalternativ Stjälpning Glidning Stjälpning Glidning 

1 och 2 OK OK OK OK 

3 OK OK OK OK 

4 OK OK OK OK 
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7 Diskussion 
För att göra diskussionen mer lättläst har den delats in i sex olika kapitel. De första tre 
kapitlen diskuteras varje avsnitt av resultatet var för sig, d.v.s. hur urvalet av 
utskovsalternativ har gjorts, resultatet av avbördningsberäkningarna och osäkerheter samt 
resultatet för stabilitetsberäkningarna. Vidare vägs hela studiens resultat ihop i en diskussion 
kring för- och nackdelar med de olika avbördningsalternativen som påverkar vilket alternativ 
som bör väljas. Därefter diskuteras de geologiska- och hydrauliska förutsättningarna 
generellt för att belysa vad som bör tas i beaktning vid ombyggnad av den befintliga 
dammen för att ökad avbördningskapacitet. Slutligen generaliseras resultatet i en diskussion 
kring hur resultatet kan användas och tolkas när andra dammar i Sverige behöver öka sin 
avbördningskapacitet.    

 Urvalet av utskovsalternativ 
Urvalet av vilka utskovsalternativ som är lämpliga och inte har som nämnt gjorts översiktligt 
och fokuserat på driftaspekter i svenska förhållanden. Det kan vara så att fler alternativ hade 
varit möjliga om en mer djupgående analys hade gjorts och/eller om urvalet hade baserats 
på andra aspekter. Samtidigt har dammens förutsättningar vägts in i den slutgiltiga 
bedömningen, vilket i flera fall har varit avgörande för att alternativet skulle bedömas som 
olämpligt. Därför kan de valda utskovsalternativen ses som trovärdiga, men det går inte att 
utesluta att fler alternativ hade varit möjliga.  

 Avbördningsberäkningar 
Det finns många osäkerheter i beräkningarna av avbördningskapaciteten. Generellt för alla 
avbördningsberäkningar är att empiriska studier ligger till grund för dessa. Detta är i sig en 
felkälla, då de inte är en exakt återspegling av verkligheten. Vidare påverkar de gjorda 
antagandena resultatet i förhållande till verkligheten. Ett antagande som gjorts är att 
vattennivån för dämningsgräns mätts så långt uppströms att vattnet inte har någon 
hastighet, vilket betyder att vattennivån är samma som energinivån. Detta antagande har 
används vid beräkning av avbördningskapaciteten, men med tanke på att vattnet aldrig är 
helt still underskattar detta antagande avbördningskapaciteten något. Dessutom har den 
använda metoden inneburit avläsning i empiriska samband, vilket förklarar varför resultatet 
för avbördningen inte är en perfekt kurva. Detta är också en felkälla i resultatet.  
 
I resultatet för avbördningsberäkningarna för ytutskoven framgår det av resultatet att väldigt 
låga trösklar inte ger så hög avbördingskapacitet. Detta stämmer bra överens med teorin för 
vilken beräkningarna grundar sig i, vilken beskriver att när tröskeln blir väldigt låg går 
avbördningen mot kanalströmning och avbördningskoefficienten minskar kraftigt. Dessutom 
blir inblandningen från nedströms vattenmagasin större när tröskeln minskas, på grund av 
att vattenpotentialen över tröskeln ökar. Utöver detta minskar också effektiva längden med 
ökad vattenpotential över tröskeln med en faktor två, vilket blir ett faktum om tröskeln sänks 
men utskovet dimensioneras för samma vattenpotential (dämningsgränsen i detta fall). 
Anledningen till att avbördningskapaciteten börjar avta som funktion av tröskelhöjden är 
alltså att bidraget från effektiva längden och avbördningskoefficienten minskar mer än 
bidraget från ökad vattenpotential ökar i avbördningsekvationen. Den känslighetsanalys som 
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utfördes gav en indikation på att känsligheten för att bestämma positionen på nedströms 
vattenmagasin inte är så stor, d.v.s. resultatet av avbördningsberäkningarna påverkas inte 
så mycket av att det värdet är under- eller överskattat.  
 
Vid avbördningsberäkningarna för ytvattenutskoven, både de befintliga och de nya 
föreslagna, har nivån för berget antagits utifrån ritningar i FDU-rapporten. Det bör dock 
nämnas att det på vissa mer noggranna ritningar över befintligt skibord ser ut som om berget 
under skiborden kan ligga på något lägre nivå än vad som ursprungligen antagits. Detta 
innebär att tröskeln kan sänkas ytterligare några decimeter, för att få en något högre 
avbördning, och att det samtidigt är möjligt att ha inspektionsgången under det nya 
skibordet. Enligt tidigare resonemang ökar dock inte avbördningskapaciteten så mycket och 
förväntas därför inte påverka valet av avbördningsalternativ. Däremot kan vetskapen om 
detta användas för att optimera maximal avbördningskapacitet mot kostnad när mer 
detaljerade beräkningar utförs. Befintliga beräkningar av avbördningskapaciteten som 
funktion av tröskelhöjden förväntas inte påverkas av de mer detaljerade ritningarna. Detta då 
bergets nivå uppströms om utskoven stämmer bra överens på de båda ritningarna. Dessa 
kan därför användas för att uppskatta hur mycket ytterligare avbördning som kan fås.  
 
Avbördningsberäkningarna för det okontrollerade överfallsutskovet visade att det inte kunde 
avbörda tillräckligt flöde för tröskelnivå vid dämningsgräns för att anses vara ett alternativ. 
Både den effektiva längden och avbördningskoefficienten är höga, så orsaken till den låga 
avbördningskapaciteten beror på den låga vattenpotentialen över tröskeln. Detta kan också 
ses i beräkningarna för sänkt tröskelhöjd, vilken ger en stor ökning i avbördningskapaciteten 
för liten ökning av vattenpotentialen. I fallet med Damm B är det dock inte aktuellt att sänka 
tröskelnivån under dämningsgräns, eftersom det är nödvändigt ur ekonomisk synvinkel att 
kunna hålla magasinnivån vid dämningsgräns.  
 
De avbördningsberäkningar som utfördes för labyrintutskovet visade att 
avbördningskapaciteten ökade med ökat överhäng (Bi) och när bredden på uppströms 
rektangulära strukturer var större än nedströms (wi/w0). Det framgår också av beräkningar 
för avbördningskoefficienten att det är gynnsamt om vattenpotentialen över tröskeln är låg i 
förhållande till höjden på tröskeln, vilket är fallet för Damm B. Det är också tydligt att när man 
introducerar fler rektangulära strukturer (N ökar), medan bredden på utskovet (W) hålls 
konstant, ökar överfallslängden (L) väldigt mycket. Detta har i sin tur stor inverkan på 
avbördningskapaciteten, som ökar med ökande överfallslängd. Dock finns det en osäkerhet i 
hur stor effekt ett förändrat antal cykler har på avbördningskoefficienten, eftersom den 
använda ekvationen för Cd baseras på ett modellförsök över ett PKW utskov med fyra cykler. 
Det framgår också att metoden kan ge stora osäkerheter i uppskattningen av 
avbördningskapaciteten när geometriska eller hydrauliska parametrar överskrids. Dessutom 
har Damm B en liten kvot mellan överfallshöjden och höjden på tröskeln, för vilken metoden 
också har relativt stora osäkerheter.  
 
Överfallslängden och Cd har lika stor inverkan på den totala avbördningskapaciteten i 
avbördningsformeln. Detta innebär att så länge överfallslängden ökar mer än Cd minskar för 
ökande antal cykler fås en ökande avbördningskapacitet. Den känslighetsanalys som 
utfördes var ett försök att kvantifiera hur mycket avbördningskapaciteten kan skilja sig från 
den som ursprungligen beräknades. Den visade att det är troligt att önskad ytterligare 
avbördning för klass I-flöde kan uppnås, men att antal cykler kan behöva ökas och 
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därigenom också kostnaden. Dock kan klass II-flödet fortfarande inte avbördas vid 
dämningsgräns med endast en utbyggnad med ett labyrintutskov.  
 
Slutsatsen av diskussionerna kring osäkerheterna och felkällorna är att den framräknade 
avbördningskapaciteten ska ses som riktvärden som kan användas vid jämförelse mellan 
olika alternativ och för att få en uppfattning om ifall avbördning enligt 
flödesdimensioneringsriktlinjerna kan uppnås eller inte. Det rekommenderas därför att vidare 
studier utförs genom modellförsök för att säkerställa att önskad avbördning kan fås.  

 Stabilitetsberäkningar 
Resultatet av stabilitetsberäkningarna på ytutskoven visade att de är stabila för de lastfall 
som undersöks med gjorda antaganden. Syftet med stabilitetsberäkningarna var att ge en 
indikation på om det var möjligt eller inte att göra den tänkta ombyggnaden eller 
tillbyggnaden. Om en mer detaljerat förslag på ombyggnad eller tillbyggnad av motsvarande 
utskov tas fram bör nya stabilitetsberäkningar utföras. I dessa bör till exempel fler lastfall 
undersökas, till exempel olika lastfall som kan uppkomma under byggtiden, och även krafter 
i sidled tas i beaktning.  

 Val av avbördningsalternativ 
Vilket alternativ man bör välja beror av flera olika faktorer som kommer diskuteras i detta 
avsnitt. Alternativ C, vilket är att bara bygga ett extra utskov till vänster om de befintliga 
utskoven, kan av flera skäl ses som ett fördelaktigt alternativ. För det första kommer det att 
vara en stor fördel under byggnadsprocessen att funktionen hos befintliga utskoven inte 
störs, eftersom det gör att dammen fortfarande kommer att kunna avbörda ett högt flöde. 
Vidare är det troligt att detta alternativ är billigare än de övriga alternativen, då även justering 
av tröskeln vid ombyggnad av befintliga utskov troligtvis innebär en ny utskovslucka. Detta 
förutsätter dock att det inte blir väldigt stora kostnader för att schakta bort allt material till 
vänster om utskoven samt att bygga skyddsmuren där. Det finns också en osäkerhet i om 
alternativ C är ett möjligt alternativ eller inte. Detta då det är det enda alternativ som innebär 
en förändring av den naturliga strömningsfåran, i och med att man måste schakta bort en 
stor del av den naturliga mark som finns där i nuläget för att kunna genomföra alternativet.  
 
Om detta inte är möjligt att genomföra alternativ C av skäl som exempelvis tillstånd eller att 
man ändrar strömningsförhållandena på ett ohållbart sätt skulle istället Alternativ A kunna 
vara ett bra alternativ, vilket innebär att bygga om utskov 1 och 2. Även om denna lösning 
kräver ingrepp i två befintliga utskov kan kröndammen lämnas intakt och mycket av den 
befintliga konstruktionen bedöms kunna sparas, till exempel de två pelare som omger U1. 
Dessutom innebär det att man byter ut planluckorna som finns där idag, vilket kan göra 
utskov 1 mer driftsäkert ur ett drivgodsperspektiv. Detta då öppningen på utskovet blir större 
så att risken för att drivgods sätter igen utskovet minskar.  
 
Alternativ B anses bara vara ett rimligt alternativ om vidare studier visar att de teoretiska 
avbördningsberäkningarna överskattat den totala avbördningskapaciteten för övriga 
alternativ, till exempel om utskovens kapacitet påverkar varandra väldigt mycket vilket inte 
tagits hänsyn till i denna studie, eller om klass I- och klass II-flödet höjs vid omräkning av 
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dimensionerande flöden. Annars är det onödigt att överdimensionera den totala 
avbördningskapaciteten så mycket när det finns andra mindre omfattande alternativ, 
eftersom detta alternativ bedöms bli väldigt dyrt.   
 
Alternativ D, vilket är att bygga om utskov 2 samt att bygga ett ytterligare ytutskov i 
kröndammen, kan vara aktuellt om det blir för omständligt att skydda området till vänster 
nedströms om utskoven, till exempel om stömningsförhållandena till följd av en stor ökad 
avbördning i utkanten av älvfåran blir svåra att hantera. Alternativ D ökar avbördningen 
närmare mitten av älvfåran, vilket ur strömningssynpunkt kan vara fördelaktigt. Det kan 
också vara enklare att bygga någon form av energiomvandling närmare mitten.  
 
Alternativ F anses bara vara ett alternativ om ingen av de andra alternativen är möjliga. 
Detta på grund av det stora ingrepp som måste göras och att det inte räcker för att uppfylla 
kravet om klass II-flöde vid DG genom att endast bygga PKW-utskovet. Om det genom 
modellförsök visar sig att de befintliga utskoven trots allt kan avbörda klass II-flöde vid DG 
eller om det går att motivera att klass II-flöde kan avbördas med överdämning bör 
alternativet att bara bygga ett labyrintutskov omvärderas. Detta kan då vara ett ekonomiskt 
fördelaktigt alternativ om det visar sig att ombyggnad av befintliga luckor blir väldigt 
omfattande då mycket av befintlig konstruktion måste bytas och/eller att omkostnaderna 
kring att bygga ett nytt utskov i vänster anslutningsdamm blir stora, till exempel 
erosionsskydd och ledmur. Dock är osäkerheten kring kostnaderna för projektering och 
byggnation av PKW-utskovet stora. Till exempel skulle en väldigt stor del av dammen 
behöva torrläggas med fångdamm för att kunna bygga om kröndammen och eventuellt 
behövs mycket förstärkning av befintlig damm för att kunna ansluta PKW-utskovet ovanpå 
delar av befintlig kröndamm.  

 Geologiska- och hydrauliska aspekter  
En annan aspekt som bör tas i beaktning vid ombyggnad eller tillbyggnad av utskov vid den 
aktuella dammen är att berggrunden inte håller så hög kvalité. Där de befintliga utskoven 
finns idag och där kröndammen står är det större sannolikhet att berggrunden undersökts 
tidigare, men om förhållandena ändras vid ombyggnad måste detta beaktas. Dessutom är 
berggrunden känslig för att exponeras för luft vilket måste tas i beaktning när man planerar 
ombyggnaden. Om alternativ C skulle väljas, d.v.s. att man bygger en ny segmentlucka till 
vänster om befintliga utskov, är mindre känt om berggrundens kvalité och en noggrannare 
utredning måste göras. Oavsett vilket alternativ för ökad avbördning som väljs kan ett ökat 
flöde strax nedströms om utskoven öka erosionen på den naturliga älvfåran, speciellt om 
berget inte håller så god kvalité. Därför bör bergets kvalité undersökas även nedströms 
utskoven med hänsyn till detta.  
 
Erosion uppströms om utskoven kan öka till följd av ökad avbördningskapacitet, speciellt i 
anslutningsdammen till vänster om kapaciteten på befintliga utskoven ökas eller ett nytt 
byggs i angränsning till dessa. Om ett PKW-utskov blir aktuellt kan det istället öka erosionen 
i höger fyllningsdamm till följd av ökad vattenhastighet där.  
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 Generalisering  
Som resultatet för val av lämpliga utskovsalternativ visar finns det egentligen ganska många 
olika typer av utskov som skulle kunna fundera i ett svenskt klimat om man kan hantera 
framförallt risker för igenfrysning, drivgods och kavitation. I fallet med den aktuella dammen 
var det ibland geologiska och rumsliga förhållanden som gjorde att vissa utskovsalternativ 
var mer eller mindre lämpliga att applicera, men ser den befintliga dammen annorlunda ut 
kan fler alternativ vara lämpliga än i denna studie. I fallet med den aktuella dammen är 
kravet på ökningen i avbördningskapacitet också ganska stort, vilket ledde till att det i de 
flesta fall krävdes mer än en lösning för att uppnå en avbördning i enlighet med 
flödesdimensioneringsriktlinjerna. Om kravet på ökad avbördningskapacitet är mindre kan 
fler avbördningsanordningar vara aktuella som enskilda lösningar.  
 
Att dammen i nuläget inte kan avbörda klass II-flöde vid dämningsgräns gör att enbart ett 
ytterligare utskov med tröskelnivån vid dämningsgräns inte löser så att båda riktlinjerna för 
klass I-dammar uppfylls. Detta gör att okontrollerade utskov inte blir lika attraktiva lösningar 
för vattenkraftdammar som vill kunna fylla magasinet till dämningsgräns, vilket inte är möjligt 
om tröskelnivån ligger under dämningsgräns. Om fallet istället är en damm som kan avbörda 
klass II-flöde vid dämningsgräns skulle ett labyrintutskov, t.ex. i form av ett PKW-utskov, 
troligen vara ett ekonomiskt alternativ när avbördningskapaciteten måste ökas mycket och 
andra alternativ innebär stora ingrepp. Detta som i exemplet med den aktuella dammen där 
ingrepp måste göras i mer än ett befintligt utskov eller att ett nya utskovsalternativ med 
tillräcklig kapacitet bidrar med stora förändringar i flödesförhållandena nedströms vilket 
behöver tas i beaktning och åtgärdas. 
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8 Slutsats 
De utskovsanordningar som enligt resultatet var fördelaktiga att implementera för Damm B 
var överfallsutskov, både kontrollerat och okontrollerat, och labyrintutskov i första urvalet. 
Genom att både ta hänsyn till att befintliga utskov kunde byggas om och att nya utskov 
kunde byggas till identifierades sex olika förslag på åtgärder för Damm B. Utskov 1 och 2 
bedömdes lämpliga att bygga om, nya ytutskov kunde antingen byggas i kröndammen eller i 
vänster anslutningsdamm och ett labyrintutskov eller ett okontrollerat överfallsutskov kunde 
byggas i kröndammen.  
 
Avbördningsberäkningarna för de sex olika alternativen visade att endast ett alternativ, 
utskovsalternativet att bygga ett nytt ytutskov i vänster anslutningsdamm, kunde ensam 
implementeras för att uppfylla flöden enligt flödesdimensioneringsriktlinjerna. Om flera 
utskovsalternativ kombinerades kunde flera avbördningsalternativ uppfylla önskade flöden. 
Dessa var en kombination av att bygga om U1 och U2, bygga om U2 och bygga ett 
ytterligare utskov i kröndammen samt att bygga om U2 och bygga ett labyrintutskov i 
kröndammen. Stabilitetsberäkningar utfördes på de föreslagna ytutskoven och 
konstruktionerna var stabila för de lastfall som undersöktes. Stabilitetsberäkningar på 
labyrintutskovet utfördes inte på grund av osäkerheter i hur konstruktionen skulle utformas 
samt att den inte bedömdes vara lika beroende av befintlig konstruktion.  

 
Utifrån de kunskaper som finns i nuläget om Damm B lyftes tre avbördningsalternativ fram 
som möjliga och fördelaktiga åtgärder. Dessa var att bygga ett nytt ytutskov i vänster 
anslutningsdamm, bygga om utskov 1 och 2 eller att bygga om utskov 2 och bygga ett nytt 
ytutskov i kröndammen. Utöver dessa tre kan labyrintutskovet vara ett alternativ om det går 
att motivera en avbördning av klass II-flöde vid överdämning. Vilket av dessa alternativ som 
är mest fördelaktiga påverkas av många olika faktorer som inte har utreds i detta 
examensarbete. Det är till exempel osäkert hur ett ytutskov i vänster anslutningsdamm 
skulle fungera hydraulisk och hur mycket som behöver schaktas bort i vänster 
anslutningsdamm. Ekonomi är en annan viktig faktor som inte denna studie har behandlat.  
 
Om resultatet ska generaliseras till andra dammar i Sverige som behöver öka sin 
avbördningskapacitet kan slutsatsen dras att det finns flera alternativa 
avbördningsanordningar att välja bland, men problem och osäkerheter med igenfrysning, 
drivgods och kavitation måste kunna hanteras av dammsäkerhetsskäl. I fallet med Damm B 
var önskad ökningen i avbördningskapacitet stor, vilket gjorde att föreslagna åtgärder var 
relativt stora. I fallet med andra dammar kan åtgärderna därför bli mindre och fler alternativ 
finnas. Slutligen gjorde det faktum att Damm B inte kan avbörda klass II-flöde vid 
dämningsgräns att okontrollerade utskov inte blev lika attraktiva lösningar, vilket det kan 
vara för andra dammar, till exempel labyrintutskov.  

 Rekommendationer 
En generell slutsats som kan dras av resultatet är att det ska ses som vägledande i val av 
avbördningsalternativ att vidare undersöka och inte färdiga alternativ att implementera. Detta 
på grund av de antaganden som gjordes i studien vilket bidrar med osäkerheter och kan 
påverka resultatet. Man bör även ha i åtanke att den valda metoderna baseras på teoretiska 
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och empiriska samband vilka inte beskriver den exakta verkligheten. Baserat på detta 
rekommenderas det att man gör hydrauliska modeller för att utvärdera hydrauliska aspekter, 
utskovens prestation när de kombineras och de erosionsproblem som kan uppkomma. Detta 
kan i sin tur leda till att en utvärdering av lösningar för energiomvandling nedströms och/eller 
erosionsskydd behöver göras. Om labyrintutskovet ska ses som ett reellt alternativ 
rekommenderas det att man gör en fysisk modell över det utskovet för att säkerställa att man 
får den önskade avbördningen, då använd metod för beräkningarna i denna studie innehåller 
många osäkerheter. 
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Appendix I 
I Appendix I visas avbördningsberäkningarna för de olika utskovsalternativen.  
 

Utskovsalternativ 1, 2 och 3  
 
I Tabell 1-Tabell 10 kan beräkningar för avbördningen för utskov U1, U2, U3 och ett nytt 
utskov i vänster anslutningsdamm ses. Anledningen till denna uppdelning är att de antagits 
ha samma nivå ner till berget, vilket medför samma tröskelnivå, och därför även samma C-
värde. Däremot varierar den effektiva längden.  
 
I Tabell 1-Tabell 2 kan beräkningar av den effektiva längden, Le, ses för olika tröskelnivåer. I 
Tabell 1 är vattennivån vid dämningsgräns och i Tabell 2 är vattennivån vid överkant 
tätkärna.  
 
Tabell 1. Beräkning av effektiva längden, Le, för olika tröskelhöjder och vattennivå vid DG.  

Tröskelniv
å [RH00] 

He [m] Effektiva längden, Le 

[m] U1/U3 
Effektiva längden, Le 

[m] U2 
Effektiva längden, Le 
[m] (Nytt utskov i 
vänster 
anslutningsdamm) 

267.5 6.25 12 12.625 14.5 
267.4 6.35 11.96 12.595 14.46 
267.3 6.45 11.92 12.565 14.42 
267.2 6.55 11.88 12.535 14.38 
267.1 6.65 11.84 12.505 14.34 

267 6.75 11.8 12.475 14.3 
266.9 6.85 11.76 12.445 14.26 
266.8 6.95 11.72 12.415 14.22 
266.7 7.05 11.68 12.385 14.18 
266.6 7.15 11.64 12.355 14.14 
266.5 7.25 11.6 12.325 14.1 
266.4 7.35 11.56 12.295 14.06 
266.3 7.45 11.52 12.265 14.02 
266.2 7.55 11.48 12.235 13.98 
266.1 7.65 11.44 12.205 13.94 

266 7.75 11.4 12.175 13.9 
265.9 7.85 11.36 12.145 13.86 
265.8 7.95 11.32 12.115 13.82 
265.7 8.05 11.28 12.085 13.78 
265.6 8.15 11.24 12.055 13.74 
265.5 8.25 11.2 12.025 13.7 
265.4 8.35 11.16 11.995 13.66 
265.3 8.45 11.12 11.965 13.62 
265.2 8.55 11.08 11.935 13.58 
265.1 8.65 11.04 11.905 13.54 
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265 8.75 11 11.875 13.5 
264.9 8.85 10.96 11.845 13.46 
264.8 8.95 10.92 11.815 13.42 
264.7 9.05 10.88 11.785 13.38 
264.6 9.15 10.84 11.755 13.34 
264.5 9.25 10.8 11.725 13.3 
264.4 9.35 10.76 11.695 13.26 
264.3 9.45 10.72 11.665 13.22 
264.2 9.55 10.68 11.635 13.18 
264.1 9.65 10.64 11.605 13.14 

264 9.75 10.6 11.575 13.1 
263.9 9.85 10.56 11.545 13.06 
263.8 9.95 10.52 11.515 13.02 
263.7 10.05 10.48 11.485 12.98 
263.6 10.15 10.44 11.455 12.94 
263.5 10.25 10.4 11.425 12.9 
263.4 10.35 10.36 11.395 12.86 
263.3 10.45 10.32 11.365 12.82 
263.2 10.55 10.28 11.335 12.78 
263.1 10.65 10.24 11.305 12.74 

263 10.75 10.2 11.275 12.7 
262.9 10.85 10.16 11.245 12.66 
262.8 10.95 10.12 11.215 12.62 

 

Tabell 2. Beräkning av effektiva längden, Le, för olika tröskelnivåer och vattennivå vid 
överkant tätkärna.  

Tröskelnivå 
[RH00] 

He [m] Effektiva längden, Le 

[m] 
U1/U3 

Effektiva längden, Le 
[m]  
U2 

Effektiva längden, Le 

[m]  
Nytt utskov vänster 
anslutningsdamm 

267.5 7.5 11.5 12.25 14 
267.4 7.6 11.46 12.22 13.96 
267.3 7.7 11.42 12.19 13.92 
267.2 7.8 11.38 12.16 13.88 
267.1 7.9 11.34 12.13 13.84 

267 8 11.3 12.1 13.8 
266.9 8.1 11.26 12.07 13.76 
266.8 8.2 11.22 12.04 13.72 
266.7 8.3 11.18 12.01 13.68 
266.6 8.4 11.14 11.98 13.64 
266.5 8.5 11.1 11.95 13.6 
266.4 8.6 11.06 11.92 13.56 
266.3 8.7 11.02 11.89 13.52 
266.2 8.8 10.98 11.86 13.48 
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266.1 8.9 10.94 11.83 13.44 
266 9 10.9 11.8 13.4 

265.9 9.1 10.86 11.77 13.36 
265.8 9.2 10.82 11.74 13.32 
265.7 9.3 10.78 11.71 13.28 
265.6 9.4 10.74 11.68 13.24 
265.5 9.5 10.7 11.65 13.2 
265.4 9.6 10.66 11.62 13.16 
265.3 9.7 10.62 11.59 13.12 
265.2 9.8 10.58 11.56 13.08 
265.1 9.9 10.54 11.53 13.04 

265 10 10.5 11.5 13 
264.9 10.1 10.46 11.47 12.96 
264.8 10.2 10.42 11.44 12.92 
264.7 10.3 10.38 11.41 12.88 
264.6 10.4 10.34 11.38 12.84 
264.5 10.5 10.3 11.35 12.8 
264.4 10.6 10.26 11.32 12.76 
264.3 10.7 10.22 11.29 12.72 
264.2 10.8 10.18 11.26 12.68 
264.1 10.9 10.14 11.23 12.64 

264 11 10.1 11.2 12.6 
263.9 11.1 10.06 11.17 12.56 
263.8 11.2 10.02 11.14 12.52 
263.7 11.3 9.98 11.11 12.48 
263.6 11.4 9.94 11.08 12.44 
263.5 11.5 9.9 11.05 12.4 
263.4 11.6 9.86 11.02 12.36 
263.3 11.7 9.82 10.99 12.32 
263.2 11.8 9.78 10.96 12.28 
263.1 11.9 9.74 10.93 12.24 

263 12 9.7 10.9 12.2 
262.9 12.1 9.66 10.87 12.16 
262.8 12.2 9.62 10.84 12.12 

 
I Tabell 3-Tabell 4 kan beräkningen av C-värdet för U1, U2, U3 och ett nytt utskov i vänster 
anslutningsdamm ses. I Tabell 3 är vattennivån vid dämningsgräns och i Tabell 4 är 
vattennivån vid överkant tätkärna. De olika C-värdena i tabellen representerar nya C-värden 
för vilka de olika korrektionsfaktorerna har tagits hänsyn till. C0 är avbördningskoefficienten 
för vattennivån vid designnivån, vilket är dämningsgräns, och C1 blir det nya C-värdet när en 
korrektionsfaktor har tagits hänsyn till osv. C-värdet med högst index blir således det 
slutgiltiga som används i beräkningen av avbördningskapaciteten.  
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Tabell 3. Beräkningar av C-värdet för olika tröskelnivåer och vattennivån vid DG.    

Tröskelni
vå [RH00] 

He 
[m] 

P/H0 C0* 
 

(hd+d)/He Cs/C
0 ** 

C1  hd/He Cs/C
0 

*** 

C2 
 

267.5 6.25 0.76 2.1
3 

1.76 1 2.13 1.304 1 2.13 

267.4 6.35 0.7322834
65 

       

267.3 6.45 0.7054263
57 

       

267.2 6.55 0.6793893
13 

       

267.1 6.65 0.6541353
38 

       

267 6.75 0.6296296
3 

       

266.9 6.85 0.6058394
16 

       

266.8 6.95 0.5827338
13 

       

266.7 7.05 0.5602836
88 

       

266.6 7.15 0.5384615
38 

2.1
2 

1.5384615
38 

0.99 2.0988 1.139860
1 

1 2.0988 

266.5 7.25 0.5172413
79 

       

266.4 7.35 0.4965986
39 

       

266.3 7.45 0.4765100
67 

       

266.2 7.55 0.4569536
42 

       

266.1 7.65 0.4379084
97 

       

266 7.75 0.4193548
39 

       

265.9 7.85 0.4012738
85 

2.1 1.4012738
85 

0.96
5 

2.0265 1.038216
6 

1 2.0265 

265.8 7.95 0.3836477
99 

       

265.7 8.05 0.3664596
27 

2.0
7 

1.3664596
27 

0.95 1.9665 1.012422
4 

1 1.9665 

265.6 8.15 0.3496932
52 

       

265.5 8.25 0.3333333
33 

       

265.4 8.35 0.3173652
69 

2.0
4 

1.3173652
69 

0.94 1.9176 0.976047
9 

1 1.9176 
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265.3 8.45 0.3017751
48 

       

265.2 8.55 0.2865497
08 

       

265.1 8.65 0.2716763
01 

       

265 8.75 0.2571428
57 

       

264.9 8.85 0.2429378
53 

       

264.8 8.95 0.2290502
79 

1.9
9 

1.2290502
79 

0.9 1.791 0.910614
5 

1 1.791 

264.7 9.05 0.2154696
13 

       

264.6 9.15 0.2021857
92 

       

264.5 9.25 0.1891891
89 

       

264.4 9.35 0.1764705
88 

1.9
6 

1.1764705
88 

0.89 1.7444 0.871657
8 

1 1.7444 

264.3 9.45 0.1640211
64 

       

264.2 9.55 0.1518324
61 

       

264.1 9.65 0.1398963
73 

1.9
2 

1.1398963
73 

0.87
5 

1.68 0.844559
6 

1 1.68 

264 9.75 0.1282051
28 

       

263.9 9.85 0.1167512
69 

       

263.8 9.95 0.1055276
38 

1.8
5 

1.1055276
38 

0.84
5 

1.5632
5 

0.819095
5 

1 1.5632
5 

263.7 10.05 0.0945273
63 

       

263.6 10.15 0.0837438
42 

       

263.5 10.25 0.0731707
32 

1.7
8 

1.0731707
32 

0.83
5 

1.4863 0.795122 1 1.4863 

263.4 10.35 0.0628019
32 

       

263.3 10.45 0.0526315
79 

       

263.2 10.55 0.0426540
28 

       

263.1 10.65 0.0328638
5 

       

263 10.75 0.0232558
14 

       

262.9 10.85 0.0138248
85 

       



 

82 
 

262.8 10.95 0.0045662
1 

1.7 1.0045662
1 

0.77 1.309 0.744292
2 

1 1.309 

*Avläst från graf 
**Påverkan från nedströms vattenmagasin, avläst värde från graf. 
***Påverkan från översvämning av tröskel, avläst värde från graf. 
 
Tabell 4. Beräkningar av C-värdet för olika tröskelnivåer och vattennivån vid överkant 
tätkärna.  

Tröskel
nivå 
[RH00] 

C0 He/H0 C/C
0* 

C1 (hd+d)/H
e 

Cs/C0

** 
C2 
 

hd/He Cs/C0

*** 
 

C3 

267.5 2.
13 

1.2 1.0
3 

2.19
39 

1.63333
3333 

0.99
5 

2.1829
305 

 

1.25333
3333 

1 2.1829
305 

 
267.4  

         

267.3  
         

267.2  
         

267.1  
         

267  
         

266.9  
         

266.8  
         

266.7  
         

266.6 2.
12 

1.17482
5175 

1.0
2 

2.16
24 

1.45833
3333 

0.97
5 

2.1083
4 

1.11904
7619 

1 2.1083
4 

266.5  
         

266.4  
         

266.3  
         

266.2  
         

266.1  
         

266  
         

265.9 2.
1 

1.15923
5669 

1.0
2 

2.14
2 

1.34615
3846 

0.95 2.0349 1.03296
7033 

1 2.0349 

265.8  
         

265.7 2.
07 

1.15527
9503 

1.0
2 

2.11
14 

1.31720
4301 

0.94 1.9847
16 

1.01075
2688 

1 1.9847
16 

265.6  
         

265.5  
         

265.4 2.
04 

1.14970
0599 

1.0
2 

2.08
08 

1.27604
1667 

0.92
5 

1.9247
4 

0.97916
6667 

1 1.9247
4 

265.3  
         

265.2  
         

265.1  
         

265  
         

264.9  
         

264.8 1.
99 

1.13966
4804 

1.0
2 

2.02
98 

1.20098
0392 

0.9 1.8268
2 

0.92156
8627 

1 1.8268
2 

264.7  
         

264.6  
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264.5  
         

264.4 1.
96 

1.13368
984 

1.0
2 

1.99
92 

1.15566
0377 

0.87
5 

1.7493 0.88679
2453 

1 1.7493 

264.3  
         

264.2  
         

264.1 1.
92 

1.12953
3679 

1.0
1 

1.93
92 

1.12385
3211 

0.86 1.6677
12 

0.86238
5321 

1 1.6677
12 

264  
         

263.9  
         

263.8 1.
85 

1.12562
8141 

1.0
1 

1.86
85 

1.09375 0.86 1.6069
1 

0.83928
5714 

1 1.6069
1 

263.7  
         

263.6  
         

263.5 1.
78 

         

263.4  
         

263.3  
         

263.2  
         

263.1  
         

263  
         

262.9  
         

262.8 1.
7 

1.11415
5251 

1.0
1 

1.71
7 

1.00409
8361 

0.77 1.3220
9 

0.77049
1803 

1 1.3220
9 

*Påverkan från att vattennivån inte ligger vid designnivå, avläst från graf. 
**Påverkan från nedströms vattenmagasin, avläst värde från graf. 
***Påverkan från översvämning av tröskel, avläst värde från graf. 
 
I Tabell 5-Tabell 7 kan avbördningsberäkningarna för vattennivå vid dämningsgräns ses. De 

följer avbördningsformeln 𝑄 = 𝐶𝐿𝐻
3
2 och utgår ifrån beräkningarna av Le och C i Tabell 1 

respektive Tabell 3.  
 
Tabell 5. Beräkningar av avbördningskapaciteten, Q, för U1 och U3 när vattennivån är vid 
DG. 

Tröskelnivå 
[RH00] 

He [m] Effektiva 
längden, Le [m] 
U1/U3 

C 
 

Q [m3/s] 
U1/U3 

267.5 6.25 12 2.13 399.375 
267.4 6.35 11.96    
267.3 6.45 11.92    
267.2 6.55 11.88    
267.1 6.65 11.84    
267 6.75 11.8    

266.9 6.85 11.76    
266.8 6.95 11.72    
266.7 7.05 11.68    
266.6 7.15 11.64 2.0988 467.0712 
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266.5 7.25 11.6    
266.4 7.35 11.56    
266.3 7.45 11.52    
266.2 7.55 11.48    
266.1 7.65 11.44    
266 7.75 11.4    

265.9 7.85 11.36 2.0265 506.3251 
265.8 7.95 11.32    
265.7 8.05 11.28 1.9665 506.637 
265.6 8.15 11.24    
265.5 8.25 11.2    
265.4 8.35 11.16 1.9176 516.3592 
265.3 8.45 11.12    
265.2 8.55 11.08    
265.1 8.65 11.04    
265 8.75 11    

264.9 8.85 10.96    
264.8 8.95 10.92 1.791 523.6641 
264.7 9.05 10.88    
264.6 9.15 10.84    
264.5 9.25 10.8    
264.4 9.35 10.76 1.7444 536.631 
264.3 9.45 10.72    
264.2 9.55 10.68    
264.1 9.65 10.64 1.68 535.8483 
264 9.75 10.6    

263.9 9.85 10.56    
263.8 9.95 10.52 1.56325 516.1534 
263.7 10.05 10.48    
263.6 10.15 10.44    
263.5 10.25 10.4 1.4863 507.2542 
263.4 10.35 10.36    
263.3 10.45 10.32    
263.2 10.55 10.28    
263.1 10.65 10.24    
263 10.75 10.2    

262.9 10.85 10.16    
262.8 10.95 10.12 1.309 480.0001 
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Tabell 6. Beräkningar av avbördningskapaciteten, Q, för U2 när vattennivån är vid DG. 

Tröskelnivå 
[RH00] 

He [m] Effektiva längden, Le [m] 
U2 

C 
 

Q [m3/s] 
U2 

267.5 6.25 12.625 2.13 420.1758 
267.4 6.35 12.595    
267.3 6.45 12.565    
267.2 6.55 12.535    
267.1 6.65 12.505    
267 6.75 12.475    

266.9 6.85 12.445    
266.8 6.95 12.415    
266.7 7.05 12.385    
266.6 7.15 12.355 2.0988 495.7616 
266.5 7.25 12.325    
266.4 7.35 12.295    
266.3 7.45 12.265    
266.2 7.55 12.235    
266.1 7.65 12.205    
266 7.75 12.175    

265.9 7.85 12.145 2.0265 541.3132 
265.8 7.95 12.115    
265.7 8.05 12.085 1.9665 542.7932 
265.6 8.15 12.055    
265.5 8.25 12.025    
265.4 8.35 11.995 1.9176 554.9936 
265.3 8.45 11.965    
265.2 8.55 11.935    
265.1 8.65 11.905    
265 8.75 11.875    

264.9 8.85 11.845    
264.8 8.95 11.815 1.791 566.5834 
264.7 9.05 11.785    
264.6 9.15 11.755    
264.5 9.25 11.725    
264.4 9.35 11.695 1.7444 583.2621 
264.3 9.45 11.665    
264.2 9.55 11.635    
264.1 9.65 11.605 1.68 584.4474 
264 9.75 11.575    

263.9 9.85 11.545    
263.8 9.95 11.515 1.56325 564.9721 
263.7 10.05 11.485    
263.6 10.15 11.455    
263.5 10.25 11.425 1.4863 557.248 
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263.4 10.35 11.395    
263.3 10.45 11.365    
263.2 10.55 11.335    
263.1 10.65 11.305    
263 10.75 11.275    

262.9 10.85 11.245    
262.8 10.95 11.215 1.309 531.9369 

 
 
Tabell 7. Beräkningar av avbördningskapaciteten, Q, för nytt ytutskov i vänster 
anslutningsdamm när vattennivån är vid DG. 

Tröskelnivå 
[RH00] 

He [m] Effektiva längden, Le [m] 
(Nytt utskov i vänster 
anslutningsdamm) 

C 
 

Q [m3/s] 
Nytt utskov vänster 
anslutningsdam 

267.5 6.25 14.5 2.13 482.5781 
267.4 6.35 14.46    
267.3 6.45 14.42    
267.2 6.55 14.38    
267.1 6.65 14.34    
267 6.75 14.3    

266.9 6.85 14.26    
266.8 6.95 14.22    
266.7 7.05 14.18    
266.6 7.15 14.14 2.0988 567.3872 
266.5 7.25 14.1    
266.4 7.35 14.06    
266.3 7.45 14.02    
266.2 7.55 13.98    
266.1 7.65 13.94    
266 7.75 13.9    

265.9 7.85 13.86 2.0265 617.7522 
265.8 7.95 13.82    
265.7 8.05 13.78 1.9665 618.9235 
265.6 8.15 13.74    
265.5 8.25 13.7    
265.4 8.35 13.66 1.9176 632.0311 
265.3 8.45 13.62    
265.2 8.55 13.58    
265.1 8.65 13.54    
265 8.75 13.5    

264.9 8.85 13.46    
264.8 8.95 13.42 1.791 643.5505 
264.7 9.05 13.38   
264.6 9.15 13.34   
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264.5 9.25 13.3   
264.4 9.35 13.26 1.7444 661.3129 
264.3 9.45 13.22    
264.2 9.55 13.18    
264.1 9.65 13.14 1.68 661.7525 
264 9.75 13.1    

263.9 9.85 13.06    
263.8 9.95 13.02 1.56325 638.8134 
263.7 10.05 12.98    
263.6 10.15 12.94    
263.5 10.25 12.9 1.4863 629.1903 
263.4 10.35 12.86    
263.3 10.45 12.82    
263.2 10.55 12.78    
263.1 10.65 12.74    
263 10.75 12.7    

262.9 10.85 12.66    
262.8 10.95 12.62 1.309 598.5772 

 
I Tabell 8-Tabell 10 kan avbördningsberäkningarna för vattennivå vid överkant tätkärna ses. 

De följer avbördningsformeln 𝑄 = 𝐶𝐿𝐻
3
2 och utgår ifrån beräkningarna av Le och C i Tabell 2 

respektive Tabell 4.  
 
Tabell 8. Beräkningar av avbördningskapaciteten, Q, för U1 och U3 när vattennivån är vid 
överkant tätkärna. 

Tröskelnivå 
[RH00] 

He [m] Effektiva längden, Le [m] 
U1/U3 

C Q [m3/s] 
U1/U3 

267.5 7.5 11.5 2.1829305 
 

515.6198692 
 

267.4 7.6 11.46    
267.3 7.7 11.42    
267.2 7.8 11.38    
267.1 7.9 11.34    
267 8 11.3    

266.9 8.1 11.26    
266.8 8.2 11.22    
266.7 8.3 11.18    
266.6 8.4 11.14 2.10834 571.8008127 
266.5 8.5 11.1    
266.4 8.6 11.06    
266.3 8.7 11.02    
266.2 8.8 10.98    
266.1 8.9 10.94    
266 9 10.9    
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265.9 9.1 10.86 2.0349 606.6455071 
265.8 9.2 10.82    
265.7 9.3 10.78 1.984716 606.7943866 
265.6 9.4 10.74    
265.5 9.5 10.7    
265.4 9.6 10.66 1.92474 610.2898206 
265.3 9.7 10.62    
265.2 9.8 10.58    
265.1 9.9 10.54    
265 10 10.5    

264.9 10.1 10.46    
264.8 10.2 10.42 1.82682 620.1028598 
264.7 10.3 10.38    
264.6 10.4 10.34    
264.5 10.5 10.3    
264.4 10.6 10.26 1.7493 619.3989357 
264.3 10.7 10.22    
264.2 10.8 10.18    
264.1 10.9 10.14 1.667712 608.5534875 
264 11 10.1    

263.9 11.1 10.06    
263.8 11.2 10.02 1.60691 603.5125546 
263.7 11.3 9.98    
263.6 11.4 9.94    
263.5 11.5 9.9    
263.4 11.6 9.86    
263.3 11.7 9.82    
263.2 11.8 9.78    
263.1 11.9 9.74    
263 12 9.7    

262.9 12.1 9.66    
262.8 12.2 9.62 1.32209 541.9707375 

 
 

Tabell 9. Beräkningar av avbördningskapaciteten, Q, för U2 när vattennivån är vid överkant 
tätkärna. 

Tröskelnivå 
[RH00] 

He [m] Effektiva längden, Le [m]  
U2 

C Q [m3/s] 
U2 

267.5 7.5 12.25 2.1829305 
 

549.2473 
 

267.4 7.6 12.22    
267.3 7.7 12.19    
267.2 7.8 12.16    
267.1 7.9 12.13    
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267 8 12.1    
266.9 8.1 12.07    
266.8 8.2 12.04    
266.7 8.3 12.01    
266.6 8.4 11.98 2.10834 614.9169 
266.5 8.5 11.95    
266.4 8.6 11.92    
266.3 8.7 11.89    
266.2 8.8 11.86    
266.1 8.9 11.83    
266 9 11.8    

265.9 9.1 11.77 2.0349 657.4786 
265.8 9.2 11.74    
265.7 9.3 11.71 1.984716 659.1431 
265.6 9.4 11.68    
265.5 9.5 11.65    
265.4 9.6 11.62 1.92474 665.2503 
265.3 9.7 11.59    
265.2 9.8 11.56    
265.1 9.9 11.53    
265 10 11.5    

264.9 10.1 11.47    
264.8 10.2 11.44 1.82682 680.8039 
264.7 10.3 11.41    
264.6 10.4 11.38    
264.5 10.5 11.35    
264.4 10.6 11.32 1.7493 683.3914 
264.3 10.7 11.29    
264.2 10.8 11.26    
264.1 10.9 11.23 1.667712 673.97 
264 11 11.2    

263.9 11.1 11.17    
263.8 11.2 11.14 1.60691 670.971 
263.7 11.3 11.11    
263.6 11.4 11.08    
263.5 11.5 11.05    
263.4 11.6 11.02    
263.3 11.7 10.99    
263.2 11.8 10.96    
263.1 11.9 10.93    
263 12 10.9    

262.9 12.1 10.87    
262.8 12.2 10.84 1.32209 610.703 

 
 



 

90 
 

Tabell 10. Beräkningar av avbördningskapaciteten, Q, för nytt ytutskov i vänster 
anslutningsdamm när vattennivån är vid överkant tätkärna. 

Tröskelnivå 
[RH00] 

He [m] Effektiva längden, Le [m]  
Nytt utskov vänster 
anslutningsdamm 

C Q [m3/s] 
Nytt utskov i vänster 
anslutningsdamm 

267.5 7.5 14 2.1829305 
 

627.7111 
 

267.4 7.6 13.96    
267.3 7.7 13.92    
267.2 7.8 13.88    
267.1 7.9 13.84    
267 8 13.8    

266.9 8.1 13.76    
266.8 8.2 13.72    
266.7 8.3 13.68    
266.6 8.4 13.64 2.10834 700.1224 
266.5 8.5 13.6    
266.4 8.6 13.56    
266.3 8.7 13.52    
266.2 8.8 13.48    
266.1 8.9 13.44    
266 9 13.4    

265.9 9.1 13.36 2.0349 746.2969 
265.8 9.2 13.32    
265.7 9.3 13.28 1.984716 747.5166 
265.6 9.4 13.24    
265.5 9.5 13.2    
265.4 9.6 13.16 1.92474 753.416 
265.3 9.7 13.12    
265.2 9.8 13.08    
265.1 9.9 13.04    
265 10 13    

264.9 10.1 12.96    
264.8 10.2 12.92 1.82682 768.8799 
264.7 10.3 12.88    
264.6 10.4 12.84    
264.5 10.5 12.8    
264.4 10.6 12.76 1.7493 770.3246 
264.3 10.7 12.72    
264.2 10.8 12.68    
264.1 10.9 12.64 1.667712 758.5913 
264 11 12.6    

263.9 11.1 12.56    
263.8 11.2 12.52 1.60691 754.0895 
263.7 11.3 12.48    
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263.6 11.4 12.44    
263.5 11.5 12.4    
263.4 11.6 12.36    
263.3 11.7 12.32    
263.2 11.8 12.28    
263.1 11.9 12.24    
263 12 12.2    

262.9 12.1 12.16    
262.8 12.2 12.12 1.32209 682.8155 
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Utskovsalternativ 4 
  
I Tabell 11-Tabell 16 visas avbördningsberäkningar för ett nytt utskov i kröndammen, till 
höger om de befintliga utskoven. Bergets nivå ligger lägre här än för de övriga utskoven 
vilket gör att beräkningarna för C-värdet skiljer sig från de övriga ytutskoven.  
 
I Tabell 11 kan beräkningen av effektiva längden, Le, ses för olika tröskelnivåer och 
vattennivå vid dämningsgräns. I Tabell 12 kan motsvarande beräkningar ses för vattennivå 
vid överkant tätkärna.  
 
Tabell 11. Beräkning av effektiva längden, Le, för olika tröskelnivåer och vattennivån vid DG. 

Tröskelnivå 
[RH00] 

P [m] He [m] Le [m]  
Nytt utskov i 
kröndammen 

267.5 6 6.25 7 
267.4 5.9 6.35 6.96 
267.3 5.8 6.45 6.92 
267.2 5.7 6.55 6.88 
267.1 5.6 6.65 6.84 

267 5.5 6.75 6.8 
266.9 5.4 6.85 6.76 
266.8 5.3 6.95 6.72 
266.7 5.2 7.05 6.68 
266.6 5.1 7.15 6.64 
266.5 5 7.25 6.6 
266.4 4.9 7.35 6.56 
266.3 4.8 7.45 6.52 
266.2 4.7 7.55 6.48 
266.1 4.6 7.65 6.44 

266 4.5 7.75 6.4 
265.9 4.4 7.85 6.36 
265.8 4.3 7.95 6.32 
265.7 4.2 8.05 6.28 
265.6 4.1 8.15 6.24 
265.5 4 8.25 6.2 
265.4 3.9 8.35 6.16 
265.3 3.8 8.45 6.12 
265.2 3.7 8.55 6.08 
265.1 3.6 8.65 6.04 

265 3.5 8.75 6 
264.9 3.4 8.85 5.96 
264.8 3.3 8.95 5.92 
264.7 3.2 9.05 5.88 
264.6 3.1 9.15 5.84 
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264.5 3 9.25 5.8 
264.4 2.9 9.35 5.76 
264.3 2.8 9.45 5.72 
264.2 2.7 9.55 5.68 
264.1 2.6 9.65 5.64 

264 2.5 9.75 5.6 
263.9 2.4 9.85 5.56 
263.8 2.3 9.95 5.52 
263.7 2.2 10.05 5.48 
263.6 2.1 10.15 5.44 
263.5 2 10.25 5.4 
263.4 1.9 10.35 5.36 
263.3 1.8 10.45 5.32 
263.2 1.7 10.55 5.28 

 
Tabell 12. Beräkning av effektiva längden, Le, för olika tröskelnivåer och vattennivå vid 
överkant tätkärna.   

Tröskelnivå 
[RH00] 

P [m] He [m] Le [m] 

267.5 6 7.5 6.5 
267.4 5.9 7.6 6.46 
267.3 5.8 7.7 6.42 
267.2 5.7 7.8 6.38 
267.1 5.6 7.9 6.34 

267 5.5 8 6.3 
266.9 5.4 8.1 6.26 
266.8 5.3 8.2 6.22 
266.7 5.2 8.3 6.18 
266.6 5.1 8.4 6.14 
266.5 5 8.5 6.1 
266.4 4.9 8.6 6.06 
266.3 4.8 8.7 6.02 
266.2 4.7 8.8 5.98 
266.1 4.6 8.9 5.94 

266 4.5 9 5.9 
265.9 4.4 9.1 5.86 
265.8 4.3 9.2 5.82 
265.7 4.2 9.3 5.78 
265.6 4.1 9.4 5.74 
265.5 4 9.5 5.7 
265.4 3.9 9.6 5.66 
265.3 3.8 9.7 5.62 
265.2 3.7 9.8 5.58 
265.1 3.6 9.9 5.54 
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265 3.5 10 5.5 
264.9 3.4 10.1 5.46 
264.8 3.3 10.2 5.42 
264.7 3.2 10.3 5.38 
264.6 3.1 10.4 5.34 
264.5 3 10.5 5.3 
264.4 2.9 10.6 5.26 
264.3 2.8 10.7 5.22 
264.2 2.7 10.8 5.18 
264.1 2.6 10.9 5.14 

264 2.5 11 5.1 
263.9 2.4 11.1 5.06 
263.8 2.3 11.2 5.02 
263.7 2.2 11.3 4.98 
263.6 2.1 11.4 4.94 
263.5 2 11.5 4.9 
263.4 1.9 11.6 4.86 
263.3 1.8 11.7 4.82 
263.2 1.7 11.8 4.78 

 
I Tabell 13 och Tabell 14 kan beräkningen av avbördningskoefficienten, C, ses för olika 
tröskelnivåer och för vattennivå vid dämningsgärns respektive överkant tätkärna. Dessa är 
beräknade med samma metod som för de andra ytutskoven.  
 
Tabell 13. Beräkningar av avbördningskoefficienten, C, för olika tröskelnivåer och 
vattennivån vid DG.  

Tröskelniv
å [RH00] 

P/H0 C0* (hd+d)/He Cs/C0*
* 
 

C1 hd/He Cs/C0**
* 
 

C2 

267.5 0.96 2.1
5 

1.96 1 2.15 1.504 1 2.15 

267.4 0.929133
9 

 
1.9291338

6 

  
1.48031

5 

  

267.3 0.899224
8 

 
1.8992248

1 

  
1.45736

4 

  

267.2 0.870229 
 

1.8702290
1 

  
1.43511

5 

  

267.1 0.842105
3 

 
1.8421052

6 

  
1.41353

4 

  

267 0.814814
8 

 
1.8148148

1 

  
1.39259

3 

  

266.9 0.788321
2 

 
1.7883211

7 

  
1.37226

3 

  

266.8 0.762589
9 

 
1.7625899

3 

  
1.35251

8 

  

266.7 0.737588
7 

 
1.7375886

5 

  
1.33333

3 
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266.6 0.713286
7 

2.1
4 

1.7132867
1 

1 2.14 1.31468
5 

1 2.14 

266.5 0.689655
2 

 
1.6896551

7 

  
1.29655

2 

  

266.4 0.666666
7 

 
1.6666666

7 

  
1.27891

2 

  

266.3 0.644295
3 

 
1.6442953 

  
1.26174

5 

  

266.2 0.622516
6 

 
1.6225165

6 

  
1.24503

3 

  

266.1 0.601307
2 

 
1.6013071

9 

  
1.22875

8 

  

266 0.580645
2 

 
1.5806451

6 

  
1.21290

3 

  

265.9 0.560509
6 

 
1.5605095

5 

  
1.19745

2 

  

265.8 0.540880
5 

 
1.5408805 

  
1.18239 

  

265.7 0.521739
1 

 
1.5217391

3 

  
1.16770

2 

  

265.6 0.503067
5 

2.1
3 

1.5030674
8 

0.98 2.0874 1.15337
4 

1 2.0874 

265.5 0.484848
5 

 
1.4848484

8 

  
1.13939

4 

  

265.4 0.467065
9 

 
1.4670658

7 

  
1.12574

9 

  

265.3 0.449704
1 

 
1.4497041

4 

  
1.11242

6 

  

265.2 0.432748
5 

 
1.4327485

4 

  
1.09941

5 

  

265.1 0.416185 
 

1.4161849
7 

  
1.08670

5 

  

265 0.4 2.1
1 

1.4 0.965 2.0361
5 

1.07428
6 

1 2.0361
5 

264.9 0.384180
8 

 
1.3841807

9 

  
1.06214

7 

  

264.8 0.368715
1 

 
1.3687150

8 

  
1.05027

9 

  

264.7 0.353591
2 

2.0
7 

1.3535911
6 

0.95 1.9665 1.03867
4 

1 1.9665 

264.6 0.338797
8 

 
1.3387978

1 

  
1.02732

2 

  

264.5 0.324324
3 

 
1.3243243

2 

  
1.01621

6 

  

264.4 0.310160
4 

2.0
5 

1.3101604
3 

0.94 1.927 1.00534
8 

1 1.927 

264.3 0.296296
3 

 
1.2962963 

  
0.99470

9 

  

264.2 0.282722
5 

 
1.2827225

1 

  
0.98429

3 
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264.1 0.269430
1 

 
1.2694300

5 

  
0.97409

3 

  

264 0.256410
3 

 
1.2564102

6 

  
0.96410

3 

  

263.9 0.243654
8 

 
1.2436548

2 

  
0.95431

5 

  

263.8 0.231155
8 

 
1.2311557

8 

  
0.94472

4 

  

263.7 0.218905
5 

 
1.2189054

7 

  
0.93532

3 

  

263.6 0.206896
6 

1.9
7 

1.2068965
5 

0.9 1.773 0.92610
8 

1 1.773 

263.5 0.195122 
 

1.1951219
5 

  
0.91707

3 

  

263.4 0.183574
9 

 
1.1835748

8 

  
0.90821

3 

  

263.3 0.172248
8 

 
1.1722488 

  
0.89952

2 

  

263.2 0.161137
4 

1.9
4 

1.1611374
4 

0.875 1.6975 0.89099
5 

1 1.6975 

*Avläst från graf 
**Påverkan från nedströms vattenmagasin, avläst värde från graf. 
***Påverkan från översvämning av tröskel, avläst värde från graf. 
 
 
Tabell 14. Beräkning av C-värdet för vattennivån vid överkant tätkärna. 

Tröskelni
vå 
[RH00] 

C0 He/H0 C/C0

* 
C1 (hd+d)/

He 
Cs/C0

** 
C2 hd/He Cs/

C0 

*** 

C3 

267.5 2.1
5 

1.2 1.03 2.21
45 

1.8 1 2.2145 1.42 1 2.2145 

267.4  1.196850
39 

  
1.77631

58 

  
1.4013

16 

  

267.3  1.193798
45 

  
1.75324

68 

  
1.3831

17 

  

267.2  1.190839
69 

  
1.73076

92 

  
1.3653

85 

  

267.1  1.187969
92 

  
1.70886

08 

  
1.3481

01 

  

267  1.185185
19 

  
1.6875 

  
1.3312

5 

  

266.9  1.182481
75 

  
1.66666

67 

  
1.3148

15 

  

266.8  1.179856
12 

  
1.64634

15 

  
1.2987

8 

  

266.7  1.177304
96 

  
1.62650

6 

  
1.2831

33 

  

266.6 2.1
4 

1.174825
17 

1.03 2.20
42 

1.60714
29 

0.995 2.1931
79 

1.2678
57 

1 2.1931
79 
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266.5  1.172413
79 

  
1.58823

53 

  
1.2529

41 

  

266.4  1.170068
03 

  
1.56976

74 

  
1.2383

72 

  

266.3  1.167785
23 

  
1.55172

41 

  
1.2241

38 

  

266.2  1.165562
91 

  
1.53409

09 

  
1.2102

27 

  

266.1  1.163398
69 

  
1.51685

39 

  
1.1966

29 

  

266  1.161290
32 

  
1.5 

  
1.1833

33 

  

265.9  1.159235
67 

  
1.48351

65 

  
1.1703

3 

  

265.8  1.157232
7 

  
1.46739

13 

  
1.1576

09 

  

265.7  1.155279
5 

  
1.45161

29 

  
1.1451

61 

  

265.6 2.1
3 

1.153374
23 

1.02 2.17
26 

1.43617
02 

0.965 2.0965
59 

1.1329
79 

1 2.0965
59 

265.5  1.151515
15 

  
1.42105

26 

  
1.1210

53 

  

265.4  1.149700
6 

  
1.40625 

  
1.1093

75 

  

265.3  1.147928
99 

  
1.39175

26 

  
1.0979

38 

  

265.2  1.146198
83 

  
1.37755

1 

  
1.0867

35 

  

265.1  1.144508
67 

  
1.36363

64 

  
1.0757

58 

  

265 2.1
1 

1.142857
14 

1.02 2.15
22 

1.35 0.95 2.0445
9 

1.065 1 2.0445
9 

264.9  1.141242
94 

  
1.33663

37 

  
1.0544

55 

  

264.8  1.139664
8 

  
1.32352

94 

  
1.0441

18 

  

264.7 2.0
7 

1.138121
55 

1.02 2.11
14 

1.31067
96 

0.94 1.9847
16 

1.0339
81 

1 1.9847
16 

264.6  1.136612
02 

  
1.29807

69 

  
1.0240

38 

  

264.5  1.135135
14 

  
1.28571

43 

  
1.0142

86 

  

264.4 2.0
5 

1.133689
84 

1.02 2.09
1 

1.27358
49 

0.935 1.9550
85 

1.0047
17 

1 1.9550
85 

264.3  1.132275
13 

  
1.26168

22 

  
0.9953

27 

  

264.2  1.130890
05 

  
1.25 

  
0.9861

11 

  

264.1  1.129533
68 

  
1.23853

21 

  
0.9770

64 
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264  1.128205
13 

  
1.22727

27 

  
0.9681

82 

  

263.9  1.126903
55 

  
1.21621

62 

  
0.9594

59 

  

263.8  1.125628
14 

  
1.20535

71 

  
0.9508

93 

  

263.7  1.124378
11 

  
1.19469

03 

  
0.9424

78 

  

263.6 1.9
7 

1.123152
71 

1.02 2.00
94 

1.18421
05 

0.9 1.8084
6 

0.9342
11 

1 1.8084
6 

263.5  1.121951
22 

  
1.17391

3 

  
0.9260

87 

  

263.4  1.120772
95 

  
1.16379

31 

  
0.9181

03 

  

263.3  1.119617
22 

  
1.15384

62 

  
0.9102

56 

  

263.2 1.9
4 

1.118483
41 

1.02 1.97
88 

1.14406
78 

0.875 1.7314
5 

0.9025
42 

1 1.7314
5 

*Påverkan från att vattennivån inte ligger vid designnivå, avläst från graf. 
**Påverkan från nedströms vattenmagasin, avläst värde från graf. 
***Påverkan från översvämning av tröskel, avläst värde från graf. 
 
I Tabell 15 kan beräkningen av avbördningen, Q, för ett nytt ytutskov i kröndammen ses, för 

vattennivån vid dämningsgräns. De följer avbördningsformeln 𝑄 = 𝐶𝐿𝐻
3
2 och utgår ifrån 

beräkningarna av Le och C i Tabell 11 respektive Tabell 13. 
 
I Tabell 16 kan motsvarande beräkning ses för vattennivån vid överkant tätkärna och Le och 
C är hämtade ur Tabell 12 respektive Tabell 14.  
 
Tabell 15. Beräkningar av avbördningen, Q, för ett nytt ytutskov i kröndammen vid olika 
tröskelnivåer för vattennivån vid DG.  

Tröskelnivå 
[RH00] 

He [m] Le [m]  
Nytt utskov i 
kröndammen 

C Q [m3/s] 
DG 

267.5 6.25 7 2.15 235.1563 
267.4 6.35 6.96  

 

267.3 6.45 6.92  
 

267.2 6.55 6.88  
 

267.1 6.65 6.84  
 

267 6.75 6.8  
 

266.9 6.85 6.76  
 

266.8 6.95 6.72  
 

266.7 7.05 6.68  
 

266.6 7.15 6.64 2.14 271.6695 
266.5 7.25 6.6  

 

266.4 7.35 6.56  
 

266.3 7.45 6.52  
 

266.2 7.55 6.48  
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266.1 7.65 6.44  
 

266 7.75 6.4  
 

265.9 7.85 6.36  
 

265.8 7.95 6.32  
 

265.7 8.05 6.28  
 

265.6 8.15 6.24 2.0874 303.0586 
265.5 8.25 6.2  

 

265.4 8.35 6.16  
 

265.3 8.45 6.12  
 

265.2 8.55 6.08  
 

265.1 8.65 6.04  
 

265 8.75 6 2.03615 316.2082 
264.9 8.85 5.96  

 

264.8 8.95 5.92  
 

264.7 9.05 5.88 1.9665 314.8068 
264.6 9.15 5.84  

 

264.5 9.25 5.8  
 

264.4 9.35 5.76 1.927 317.3377 
264.3 9.45 5.72  

 

264.2 9.55 5.68  
 

264.1 9.65 5.64  
 

264 9.75 5.6  
 

263.9 9.85 5.56  
 

263.8 9.95 5.52  
 

263.7 10.05 5.48  
 

263.6 10.15 5.44 1.773 311.8938 
263.5 10.25 5.4  

 

263.4 10.35 5.36  
 

263.3 10.45 5.32  
 

263.2 10.55 5.28 1.6975 307.1301 
 
 
Tabell 16. Beräkningar av avbördningen, Q, för ett nytt ytutskov i kröndammen vid olika 
tröskelnivåer för vattennivån vid överkant tätkärna. 

Tröskelnivå [RH00] He [m] Le [m] C Q [m3/s] 
Överkant 
tätkärna 

267.5 7.5 6.5 2.2145 295.6521 
267.4 7.6 6.46   

267.3 7.7 6.42   

267.2 7.8 6.38   

267.1 7.9 6.34   

267 8 6.3   

266.9 8.1 6.26   
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266.8 8.2 6.22   

266.7 8.3 6.18   

266.6 8.4 6.14 2.193179 327.8396 
266.5 8.5 6.1   

266.4 8.6 6.06   

266.3 8.7 6.02   

266.2 8.8 5.98   

266.1 8.9 5.94   

266 9 5.9   

265.9 9.1 5.86   

265.8 9.2 5.82   

265.7 9.3 5.78   

265.6 9.4 5.74 2.096559 346.8253 
265.5 9.5 5.7   

265.4 9.6 5.66   

265.3 9.7 5.62   

265.2 9.8 5.58   

265.1 9.9 5.54   

265 10 5.5 2.04459 355.6059 
264.9 10.1 5.46   

264.8 10.2 5.42   

264.7 10.3 5.38 1.984716 352.9689 
264.6 10.4 5.34   

264.5 10.5 5.3   

264.4 10.6 5.26 1.955085 354.9034 
264.3 10.7 5.22   

264.2 10.8 5.18   

264.1 10.9 5.14   

264 11 5.1   

263.9 11.1 5.06   

263.8 11.2 5.02   

263.7 11.3 4.98   

263.6 11.4 4.94 1.80846 343.8691 
263.5 11.5 4.9   

263.4 11.6 4.86   

263.3 11.7 4.82   

263.2 11.8 4.78 1.73145 335.4755 
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Utskovsalternativ 5 
 
I Tabell 17-Tabell 20 kan avbördningsberäkningen för det okontrollerade överfallet följas.  

 
Tabell 17. Beräkningar av tröskelhöjden för respektive monolit.  

 Monolit 
1 

Monolit 
2 

Monolit 
3 

Monolit 
4 

Monolit 
5 

Monolit 
6 

Monolit 
7 

Tröskelnivå dz dz dz dz dz dz dz 
273.75 12.25 13.75 13.75 13.75 12.75 11.25 8.75 
273.65 12.15 13.65 13.65 13.65 12.65 11.15 8.65 
273.55 12.05 13.55 13.55 13.55 12.55 11.05 8.55 
273.45 11.95 13.45 13.45 13.45 12.45 10.95 8.45 
273.35 11.85 13.35 13.35 13.35 12.35 10.85 8.35 
273.25 11.75 13.25 13.25 13.25 12.25 10.75 8.25 
273.15 11.65 13.15 13.15 13.15 12.15 10.65 8.15 
273.05 11.55 13.05 13.05 13.05 12.05 10.55 8.05 
272.95 11.45 12.95 12.95 12.95 11.95 10.45 7.95 
272.85 11.35 12.85 12.85 12.85 11.85 10.35 7.85 
272.75 11.25 12.75 12.75 12.75 11.75 10.25 7.75 
272.65 11.15 12.65 12.65 12.65 11.65 10.15 7.65 
272.55 11.05 12.55 12.55 12.55 11.55 10.05 7.55 
272.45 10.95 12.45 12.45 12.45 11.45 9.95 7.45 
272.35 10.85 12.35 12.35 12.35 11.35 9.85 7.35 
272.25 10.75 12.25 12.25 12.25 11.25 9.75 7.25 

 
Tabell 18. Beräkning av P/H0 för respektive monolit och tröskelnivå. 

Tröskelnivå Monolit 
1 

Monolit 
2 

Monolit 
3 

Monolit 
4 

Monolit 
5 

Monolit 
6 

Monolit 
7 

273.75 9.8 11 11 11 10.2 9 7 
273.65 9 10.11111 10.11111 10.11111 9.37037 8.259259 6.407407 
273.55 8.310345 9.344828 9.344828 9.344828 8.655172 7.62069 5.896552 
273.45 7.709677 8.677419 8.677419 8.677419 8.032258 7.064516 5.451613 
273.35 7.181818 8.090909 8.090909 8.090909 7.484848 6.575758 5.060606 
273.25 6.714286 7.571429 7.571429 7.571429 7 6.142857 4.714286 
273.15 6.297297 7.108108 7.108108 7.108108 6.567568 5.756757 4.405405 
273.05 5.923077 6.692308 6.692308 6.692308 6.179487 5.410256 4.128205 
272.95 5.585366 6.317073 6.317073 6.317073 5.829268 5.097561 3.878049 
272.85 5.27907 5.976744 5.976744 5.976744 5.511628 4.813953 3.651163 
272.75 5 5.666667 5.666667 5.666667 5.222222 4.555556 3.444444 
272.65 4.744681 5.382979 5.382979 5.382979 4.957447 4.319149 3.255319 
272.55 4.510204 5.122449 5.122449 5.122449 4.714286 4.102041 3.081633 
272.45 4.294118 4.882353 4.882353 4.882353 4.490196 3.901961 2.921569 
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272.35 4.09434 4.660377 4.660377 4.660377 4.283019 3.716981 2.773585 
272.25 3.909091 4.454545 4.454545 4.454545 4.090909 3.545455 2.636364 

 

Tabell 19. Avläst C-värde för respektive monolit.  

Tröskelnivå Monolit 
1 

Monolit 
2 

Monolit 
3 

Monolit 
4 

Monolit 
5 

Monolit 
6 

Monolit 
7 

273.75 2.18 2.18 2.18 2.18 2.18 2.18 2.18 
273.65 2.18 2.18 2.18 2.18 2.18 2.18 2.18 
273.55 2.18 2.18 2.18 2.18 2.18 2.18 2.18 
273.45 2.18 2.18 2.18 2.18 2.18 2.18 2.18 
273.35 2.18 2.18 2.18 2.18 2.18 2.18 2.18 
273.25 2.18 2.18 2.18 2.18 2.18 2.18 2.18 
273.15 2.18 2.18 2.18 2.18 2.18 2.18 2.18 
273.05 2.18 2.18 2.18 2.18 2.18 2.18 2.18 
272.95 2.18 2.18 2.18 2.18 2.18 2.18 2.18 
272.85 2.18 2.18 2.18 2.18 2.18 2.18 2.18 
272.75 2.18 2.18 2.18 2.18 2.18 2.18 2.18 
272.65 2.18 2.18 2.18 2.18 2.18 2.18 2.18 
272.55 2.18 2.18 2.18 2.18 2.18 2.18 2.18 
272.45 2.18 2.18 2.18 2.18 2.18 2.18 2.18 
272.35 2.18 2.18 2.18 2.18 2.18 2.18 2.17 
272.25 2.18 2.18 2.18 2.18 2.18 2.18 2.17 

 
Tabell 20. Beräkning av flödet för respektive monolit och totalflödet vid olika tröskelhöjder.  

Tröskelnivå Monolit 
1 

Monolit 
2 

Monolit 
3 

Monolit 
4 

Monolit 
5 

Monolit 
6 

Monolit 
7 

Qtot 

273.75 36.55971 36.55971 36.55971 36.55971 36.55971 36.55971 36.55971 255.918 
273.65 41.03348 41.03348 41.03348 41.03348 41.03348 41.03348 41.03348 287.2344 
273.55 45.67618 45.67618 45.67618 45.67618 45.67618 45.67618 45.67618 319.7332 
273.45 50.48185 50.48185 50.48185 50.48185 50.48185 50.48185 50.48185 353.373 
273.35 55.44516 55.44516 55.44516 55.44516 55.44516 55.44516 55.44516 388.1161 
273.25 60.56125 60.56125 60.56125 60.56125 60.56125 60.56125 60.56125 423.9287 
273.15 65.82568 65.82568 65.82568 65.82568 65.82568 65.82568 65.82568 460.7797 
273.05 71.23438 71.23438 71.23438 71.23438 71.23438 71.23438 71.23438 498.6407 
272.95 76.78361 76.78361 76.78361 76.78361 76.78361 76.78361 76.78361 537.4853 
272.85 82.46989 82.46989 82.46989 82.46989 82.46989 82.46989 82.46989 577.2892 
272.75 88.29 88.29 88.29 88.29 88.29 88.29 88.29 618.03 
272.65 94.24092 94.24092 94.24092 94.24092 94.24092 94.24092 94.24092 659.6865 
272.55 100.3198 100.3198 100.3198 100.3198 100.3198 100.3198 100.3198 702.2389 
272.45 106.5241 106.5241 106.5241 106.5241 106.5241 106.5241 106.5241 745.6689 
272.35 112.8513 112.8513 112.8513 112.8513 112.8513 112.8513 112.3336 789.4414 
272.25 119.299 119.299 119.299 119.299 119.299 119.299 118.7518 834.5457 
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Utskovsalternativ 6 
 
I Tabell 21 och Tabell 22 Error! Reference source not found. och kan 
avbördningsberäkningarna för olika design på labyrintutskovet (PKW) ses.  
 

Tabell 21. Flödesberäkning för olika värden på Bi/B, wi/w0 och N för PKW när B=3m. 

Bi/B Bi N Le wi/w0 wi w0 Cd C Q 
0.25 0.75 4 120 0.67 8.4251

5 
12.57485

03 
0.483199 1.427595 239.415 

0.25 0.75 5 129 0.8 7.4666
67 

9.333333
333 

0.496407 1.46662 264.406
7 

0.25 0.75 6 138 1 7 7 0.51435 1.519631 293.077
3 

0.25 0.75 7 147 1.25 6.6666
67 

5.333333
333 

0.530167 1.566361 321.791
2 

0.25 0.75 8 156 1.5 6.3 4.2 0.536294 1.584464 345.439
5     

   
   

0.2 0.6 4 117.6 0.67 8.4251
5 

12.57485
03 

0.483199 1.427595 234.626
7 

0.2     0.6 5 126 0.8 7.4666
67 

9.333333
333 

0.496407 1.46662 258.257
7 

0.2 0.6 6 134.4 1 7 7 0.51435 1.519631 285.431
8 

0.2 0.6 7 142.8 1.25 6.6666
67 

5.333333
333 

0.530167 1.566361 312.597
2 

0.2 0.6 8 151.2 1.5 6.3 4.2 0.536294 1.584464 334.810
6     

   
   

0.15 0.45 4 115.2 0.67 8.4251
5 

12.57485
03 

0.483199 1.427595 229.838
4 

0.15 0.45 5 123 0.8 7.4666
67 

9.333333
333 

0.496407 1.46662 252.108
7 

0.15 0.45 6 130.8 1 7 7 0.51435 1.519631 277.786
3 

0.15 0.45 7 138.6 1.25 6.6666
67 

5.333333
333 

0.530167 1.566361 303.403
1 

0.15 0.45 8 146.4 1.5 6.3 4.2 0.536294 1.584464 324.181
7     

   
   

0.1 0.3 4 112.8 0.67 8.4251
5 

12.57485
03 

0.483199 1.427595 225.050
1 

0.15 0.45 5 120 0.8 7.4666
67 

9.333333
333 

0.496407 1.46662 245.959
7 

0.15 0.45 6 127.2 1 7 7 0.51435 1.519631 270.140
8 
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0.15 0.45 7 134.4 1.25 6.6666
67 

5.333333
333 

0.530167 1.566361 294.209
1 

0.15 0.45 8 141.6 1.5 6.3 4.2 0.536294 1.584464 313.552
8     

   
   

0.05 0.15 4 110.4 0.67 8.4251
5 

12.57485
03 

0.483199 1.427595 220.261
8 

0.05 0.15 5 117 0.8 7.4666
67 

9.333333
333 

0.496407 1.46662 239.810
7 

0.05 0.15 6 123.6 1 7 7 0.51435 1.519631 262.495
3 

0.05 0.15 7 130.2 1.25 6.6666
67 

5.333333
333 

0.530167 1.566361 285.015
1 

0.05 0.15 8 136.8 1.5 6.3 4.2 0.536294 1.584464 302.923
9     

   
   

0 0 4 108 0.67 8.4251
5 

12.57485
03 

0.483199 1.427595 215.473
5 

0 0 5 114 0.8 7.4666
67 

9.333333
333 

0.496407 1.46662 233.661
7 

0 0 6 120 1 7 7 0.51435 1.519631 254.849
8 

0 0 7 126 1.25 6.6666
67 

5.333333
333 

0.530167 1.566361 275.821 

0 0 8 132 1.5 6.3 4.2 0.536294 1.584464 292.295 

 
Tabell 22. Flödesberäkningar för mest optimala designen när B=7m och Bi/B=0.25.  

N Le wi/w0 wi w0 Cd C Q 

4 168 0.67 8.42515 12.5748503 0.483199 1.427595 335.181 

5 189 0.8 7.466667 9.333333333 0.496407 1.46662 387.3865 

6 210 1 7 7 0.51435 1.519631 445.9872 

7 231 1.25 6.666667 5.333333333 0.530167 1.566361 505.6719 

8 252 1.5 6.3 4.2 0.536294 1.584464 558.0176 
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Appendix II 
Här visas designberäkningar för Utskovsalternativ 1, 2, 3 samt 4. Teorin för beräkningarna 
kan ses i Kapitel 4.3.1. Resultatet för dessa beräkningar användes vid beräkning av stabilitet 
för de olika utskovsalternativen.  

 
Utskovsalternativ 1 
 
Formen för nedströms kvadrant av skibordet efter ombyggnad av befintliga U2 kan ses i 
Figur 2. Beräkningarna utgår ifrån att inspektionsgången kan vara kvar på befintlig bergnivå, 
d.v.s. tröskeln är 2,95 m hög.  
 

 
 
Figur 1. Formen på nedströms kvadrant för Utskovsalternativ 1, vilket är ombyggnad av 
befintliga U2.  

Uppströms kvadrant får, för samma förutsättningar, mått enligt Tabell 23.  
 
Tabell 23. Mått för uppströms kvadrant i Utskovsalternativ 1.  

Xc [m] Yc [m] R1 [m] R2 [m] 
1,96 0,75 1,65 3,94 

 
 
 
 
 
 



 

106 
 

Utskovsalternativ 2 
 
Formen för nedströms kvadrant av skibordet efter ombyggnad av befintligt U1 kan ses i 
Figur 2. Beräkningarna utgår ifrån att inspektionsgången kan vara kvar på befintlig bergnivå, 
d.v.s. tröskeln är 2,95 m hög.  
  

 
Figur 2. Formen på nedströms kvadrant för Utskovsalternativ 2, vilket är ombyggnad av 
befintliga U1  

Uppströms kvadrant får, för samma förutsättningar, mått enligt Tabell 24.  
 
Tabell 24. Mått för uppströms kvadrant i Utskovsalternativ 2. 

Xc [m] Yc [m] R1 [m] R2 [m] 
1,99 0,77 1,65 3,94 
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Utskovsalternativ 3 
 
Formen för nedströms kvadrant av skibordet för ett nytt ytutskov i vänster anslutningsdamm 
kan ses i Figur 3. Beräkningarna utgår ifrån att inspektionsgången kan vara kvar på befintlig 
bergnivå, d.v.s. tröskeln är 2,95 m hög.  
 

 
Figur 3. Formen på nedströms kvadrant för Utskovsalternativ 3, vilket är ett nytt ytutskov i 
vänster anslutningsdamm.  

Uppströms kvadrant får, för samma förutsättningar, mått enligt Tabell 25Tabell 24.  
 
 
Tabell 25. Mått för uppströms kvadrant i Utskovsalternativ 3. 

Xc [m] Yc [m] R1 [m] R2 [m] 
1,77 0,60 3,71 1,65 
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Utskovsalternativ 4  
 
Formen för nedströms kvadrant av skibordet för ett nytt ytutskov i vänster anslutningsdamm 
kan ses i Figur 4. Beräkningarna utgår ifrån att inspektionsgången kan vara kvar på befintlig 
bergnivå, d.v.s. tröskeln är 2,9 m hög.  
 
 

 
Figur 4. Formen på nedströms kvadrant för Utskovsalternativ 4, vilket är ett nytt ytutskov i 
kröndammen. 

 
Uppströms kvadrant får, för samma förutsättningar, mått enligt Tabell 26.  
 
Tabell 26. Mått för uppströms kvadrant i Utskovsalternativ 4. 

Xc [m] Yc [m] R1 [m] R2 [m] 
2,41 0,98 4,72 1,96 
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Appendix III 
Här visas stabilitetsberäkningarna på Utskovsalternativ 1 och 2, 3 samt 4.  
 
I Tabell 27-Tabell 32 visas beräkningar för de laster som verkar på Utskovsalternatriv 1-4 vid 
vanligt respektive exceptionellt lastfall. De laster som är markerade med orange beror av 
nya dimensioner på utskovet. De moment som är markerade med grönt är stabiliserande 
moment och de som är markerade med rött är stjälpande moment.  
 
Tabell 27. Beräkning av de laster som verkar på Utskovsalternativ 1 och 2 vid vanligt lastfall.  
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Tabell 28. Beräkning av de laster som verkar på Utskovsalternativ 1 och 2 vid exceptionellt 
lastfall. 

  
 
 
Tabell 29. Beräkning av de laster som verkar på Utskovsalternativ 3 vid vanligt lastfall. 
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Tabell 30. Beräkning av de laster som verkar på Utskovsalternativ 3 vid exceptionellt lastfall.  

 
 
Tabell 31. Beräkning av de laster som verkar på Utskovsalternativ 4 vid vanligt lastfall.  
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Tabell 32. Beräkning av de laster som verkar på Utskovsalternativ 4 vid exceptionellt lastfall.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 


