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SAMMANFATTNING 
 
Vattenkraft står idag för ungefär fyrtiofem procent av Sveriges samlade elproduktion. Det är landets 

enskilt största förnybara energikällan och den möjliggörs tack vare välbyggda dammar i svenska älvar 

och vattendrag. Dammar är således en viktig del av den svenska infrastrukturen vilket ställer höga 

krav på dammsäkerheten i både drift och projektering. 

 

Syftet med följande rapport är att:  

 

 redovisa allmän teori kring olika dammars utformning, funktion och statiska verkningssätt 

 studera gällande standard rörande dammsäkerhet, RIDAS 

 utarbeta beräkningsprogram för: 

- lamelldammar 

- massivdammar 

- utskov 

- kombinerad dammonolit 

 redovisa kontrollberäkningar mot befintliga dammkonstruktioner 

 

Resultaten från de utförda kontrollberäkningarna visar att beräkningsprogrammens svar erhålls på 

den säkra sidan, anledningarna till detta analyseras och diskuteras i slutet av rapporten. För de 

program där kontrollberäkning ej möjliggjorts har diskussion och handberäkningar visat att 

dokumenten fungerar som de ska och går att använda. 

 
 
Nyckelord: RIDAS; Dammsäkerhet; Dammstabilitet; Dammbyggnad; Vattenbyggnad; Vattenkraft  
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ABSTRACT 
 
Hydropower accounts for approximately forty-five percent of Sweden’s overall energy production. 

It’s the country’s single largest source of renewable energy and is made possible through well built 

and maintained dams in the countless rivers and streams throughout Sweden. Dams are thus an 

important part of the Swedish infrastructure which therefore creates a demand for high standards on 

dam safety. 

 

The purpose of this following report is: 

 

 present general theoretical knowledge about different types of dams, their applications and 

static systems 

 study current safety standard on dams, RIDAS 

 compose calculations programs regarding: 

- buttress dams 

- concrete gravity dams 

- spillways 

- combined dam monolith 

 present control calculations for existing dams 

 

The results from the performed control calculations show that our programs obtained answers on 

the safer side. The reasons for this are analyzed and discussed in the end of this report. For some of 

the programs control calculations were not made possible, through discussion and handmade 

calculations we’ve concluded that these programs are functioning properly. 
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FÖRORD 
 
Följande rapport är resultat av examensarbetet som avslutar högskoleingenjörsprogrammet inom 
Byggteknik och Design vid Kungliga Tekniska Högskolan. Arbetet omfattar femton högskolepoäng och 
utförts på uppdrag av Ramböll Sverige AB under våren 2015, avdelning bro-, tunnel- och 
vattenbyggnad. 
 
Examensarbetet har handletts av Evangelos Kakkavos vid Ramböll och Ali Farhang vid KTH. Till 
nämnda personer och Ramböll vill vi rikta ett stort tack för all hjälp och engagemang som resulterat i 
att möjliggöra denna rapport. Utan deras stöd och arbetsmiljön på Ramböll hade inte detta 
examensarbete och varit möjligt att genomföra. 
 
Vi vill dessutom rikta vår tacksamhet till Sven-Henrik Vidhall som under åren undervisat oss och givit 
oss grunden inom konstruktionsteknik. 
 
Arbetet har givit oss många värdigfulla kunskaper inför framtiden. Arbete med problemlösning har 
verkligen fått beprövas vilket är en värdefull erfarenhet till framtida arbetslivet som ingenjör. Även 
erfarenhet inom projektarbete har examensarbetet förärat oss. 
 
Resultaten och slutsatser som denna rapport innehar bygger på material som funnits tillgängligt 
under projektets gång. 
 
Avslutningsvis vill vi rikta ett stort tack till Birgitta Görans och Lars Jidell för korrekturläsning av 
rapporten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kungliga Tekniska Högskolan, juni 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oscar Asplund    Marcus Jidell 
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NOMENKLATUR 
 

Beteckningar 

 

Symbol Beskrivning 

P Punktkrafter [kN] 

q Vattentryck [kPa] 

A Area [m2]  

L Längd [m] 

VY Vattenyta [m] 

h Höjd [m] 

b Bredd [m] 

z Mått i sektion [m] 

γ Tunghet [kN/m3] 

S Säkerhetsfaktorer stjälpning [-] 

 Säkerhetsfaktorer för glidning [-] 

hW Vattennivåer nedströms [m] 

HW Vattennivåer uppströms [m] 

dy Nivåskillnader [m] 

ex Excentricitet [m]  

 Grundtryck [kPa] 

I Tröghetsmoment [m4] 

W Böjmotstånd [m3] 

M Moment [kNm] 
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1. INTRODUKTION 
 

1.1 Bakgrund 
Vattenkraft står för ungefär fyrtiofem procent av Sveriges samlade elproduktion. Det är landets 
enskilt största förnybara energikälla och utgör grunden för det hållbara energiproduktionssystem 
som Sverige har. Förmågan att lagra vatten i magasin under regn- och snösmältningssäsonger gör att 
man får en flexibel och kraftfull energikälla. Med hjälp av dammar utbyggda i många av landets älvar 
möjliggörs denna magasinering till tider då behovet är större, dock är det inte bara magasinering i 
energisyfte. Magasinen kan reglera flöden och förhindra översvämningar nedströms under vårfloden, 
dessutom kan de utgöra reservoarer som förser samhällen med rent dricksvatten. Dammar är 
således en viktig del av den svenska infrastrukturen. Detta ställer höga krav på att dammarna 
underhålls, byggs om eller ibland ersätts för att säkerställa landets infrastruktur. [5]-[6] 
 
I Sverige finns totalt cirka 10 000 dammar vilket ställer krav på enhetligt och gott 
dammsäkerhetsarbete i branschen [3]. Dålig dammsäkerhet kan medföra katastrofala konsekvenser 
för människor, miljö och samhälle. Sverige har förskonats från dammbrott med riktigt allvarliga 
konsekvenser, trots att två större dammbrott inträffat. År 1973 brast en damm i Sysslebäck och en 
människa omkom medan övriga skador på samhället blev ringa. Ett större dammbrott inträffade år 
1985 då dammen i Noppikoski översvämmades på grund av höga flöden och icke fungerande 
avbördningssytem. Resultatet blev att en miljon kubikmeter vatten frigjordes vid brottet men inga 
människor kom till skada. [16] 
 
Dammsäkerhetsarbetet är alltså en viktig fråga som ständigt utvecklas. God dammsäkerhet ställer 
stora krav på konstruktören som måste se till att dammen håller för de påfrestningar som kan 
inträffa under dess tekniska livslängd. Samtidigt måste en optimering av dammen ske för att öka dess 
ekonomiska livslängd. 
 
Dimensioneringsarbetet av dammar sker idag enligt RIDAS 2012 som är kraftföretagens riktlinjer för 
dammsäkerhet. Detta dokument är en rekommendation som, då den följs, uppfyller de krav som 
ställs på dammsäkerhet. Då RIDAS 2012 behandlar både drift, tillämpningsvägledning för 
dimensionering, beredskap, m.fl. så är dokumentets betydelse för dammsäkerheten stor. [11 s. 20] 
 
Ovanstående faktorer bidrar till att ständigt noggrannare och effektivare metoder för dimensionering 
av dammars stabilitet krävs. Följande rapport behandlar arbetet med att ta fram program som skall 
ligga till grund för enhetlig och effektiv dimensionering av gravitationsdammar i betong. 
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1.2 Målformulering 
Syftet med detta examensarbete är att: 

 redovisa allmän teori kring dammar samt olika dammtyper och deras utformning, funktion 
och kort om deras statiska verkningssätt 

 studera gällande standard, RIDAS 2012, rörande vägledning för stabilitetsberäkning och 
dammsäkerhet 

 utarbeta beräkningsprogram, vilka ska ge brukaren en snabb och god överblick av 
stabiliteten för:  

- lamelldammar (vattentryck eller jordtryck nedströms) 
- massivdammar 
- utskov 
- kombinerat utskov med lameller 

 redovisa kontrollberäkningar av framarbetade beräkningsprogram mot befintliga 
stabilitetsberäkningar 

 
 

1.3 Avgränsningar 
Då examensarbetet omfattar femton högskolepoäng, dvs. tio veckors arbete, erfordras 
avgränsningar för att kunna färdigställa projektet på tid. Därför avgränsas arbetet till att enbart 
studera lamell- och massivdammar av betong samt utskov, dvs. fokus läggs på kapitel 7.3 i RIDAS 
2012 som berör tillämningsvägledning av betongdammar. Andra dammtyper som exempelvis 
valvdammar eller jordfyllningsdammar bygger till stor del på andra principer för att uppfylla 
stabilitetsvillkoren. 
 
Vidare behandlas inte armering som tar upp spänningsfördelningen i dammen. Fokus ligger istället 
på att utforma kompletta beräkningsprogram för stabilitetsanalys av gravitationsdammar med 
hänsyn till säkerhetsvillkoren stjälpning, glidning och grundtryck. Armeringens utformning och 
mängd är ett komplicerat arbeta att fastställa generella program för, därför behandlas det ej i 
följande arbete. 
 
 

1.4 Lösningsmetod 
Till en början utfördes en litteratursökning och litteraturstudie för att ge kunskaper om 
grundläggande regler, normer och teori kring stabilitetsberäkningar av gravitationsdammar. Främst 
låg RIDAS 2012 till grund för litteraturstudien men även andra rapporter rörande ämnet studerades 
för att ge en uppfattning av hur delar av RIDAS 2012 tolkas. Allmän teori rörande dammar, 
vattenkraft och elproduktionssystemet i Sverige studerades för att kunna ge oinsatta läsare av 
rapporten en snabb introduktion till dammars funktion, utformning och betydelse för det svenska 
elproduktionssystemet.  
 
Vid skapandet av beräkningsprogrammen börjar arbetet med programmet rörande massivdammar. 
Detta då vi finner att massivdammen är mer lättolkad. Då lamelldammar och utskov beräknas spelar 
flera faktorer in, som exempelvis mer komplexa geometrier samt höjdskillnader i sektion, ett 
problem som kringgås vid massivdammen som kan räknas för den mest kritiska breddmetern av 
dammen. Beräkningarna utförs i MathCAD som ger effektivare felsökning, högre precision och bättre 
layoutmöjligheter.  
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2. NULÄGESBESKRIVNING 
 
Ramböll är, med sina 12 300 medarbetare på 300 kontor i 35 länder, en stor aktör inom 
samhällbyggnad med stark närvaro i bl.a. Europa, Nord- och Sydamerika. Ramböllgruppen omsätter 
drygt åtta miljarder danska kronor per år.  
 
Företaget erbjuder idag ett stort utbud av tjänster i flera olika affärsområden som: 

 Byggnader 

 Transport 

 Miljö 

 Energi 

 Olja och Gas 

 Management Consulting 
 

 
Figur 2.1, [18] 

Företaget grundes år 1945 i Danmark av två ingenjörer med god etik och stort samhällsengagemang, 
en kultur som än idag genomsyrar hela organisationen. Då företaget är stiftelseägt kan resurserna 
fokuseras på att utveckla organisationen, både internt och externt.  
 
Ramböll Sverige ämnar utveckla avdelningen för vattenbyggnad. Därför har de behov av generella 
beräkningsprogram för att effektivisera arbetet med stabilitetsberäkningar av gravitationsdammar. 
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3. REFERENSRAM 
 
Svenska samhällets infrastruktur är beroende av att säkerheten hos landets dammar är hög, både i 
konstruktions- och driftskedet. Därför krävs från konstruktörens sida effektiva verktyg för att snabbt 
kunna bedöma en damms stabilitet. 
 
Under utbildningen vid KTH har vi erhållit kunskap från många kurser. Främst har följande kurser 
varit viktiga för att kunna slutföra detta examensarbete: 
 
HS1003, -1004 Mekanik 1 & 2: två grundläggande kurser som behandlar mekanikens principer. 
 
HS1007 Strömningslära: kurs som behandlar tryck och krafter av vatten, krafter orsakade av
 strömning samt hydrologi. 
 
HS1029 Geologi och geoteknik: grundläggande kurs som ger kunskaper inom grundläggning och 
 beräkningar av grundkonstruktioner. 
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4. FAKTAINSAMLING 
 

4.1 Litteratursökning 
Examensarbetet startades med en litteratursökning för att finna adekvat kunskap för att kunna lösa 
uppgifterna. Genom Ramböll fick vi tillgång till RIDAS 2012. För att hitta kompletterande dokument, 
artiklar och rapporter genomfördes litteratursökningar i databasen KTH PRIMO och på internet. 
Mycket information fanns att hämta från de olika kraftföretagens hemsidor, då främst allmän 
information om dammar och vattenkraft i Sverige.  
 
Vi har även tagit del av inspektioner, undersökningar och stabilitetsberäkningar av befintliga dammar 
för att kunna sätta oss in i hur arbetet med dammsäkerhet går till. Dessa har varit vägledande i våran 
tolkning av RIDAS 2012 för att kunna göra ingenjörsmässiga bedömningar i olika svårbedömda fall 
som uppstått under arbetet. 
 
 

4.2 Litteraturstudie 
När tillräcklig mängd litteratur insamlats påbörjades litteraturstudien. RIDAS 2012 är det dokument 
som arbetet primärt baseras på, då det omfattar all den grundläggande teorin som krävs för att 
utföra stabilitetsberäkningar av dammar. Dokumentet är omfattande och behandlar allt från drift, 
ansvar och beredskapsorganisation till tillämpningsvägledning vid dimensionering och projektering 
av dammar. 
 
Rapporter från ELFORSK har varit vägledande vid tolkning av glidning och istryck mot dammar. Dessa 
rapporter är utförliga och av god kvalitet samt har bidragit till vår kunskap om dammsäkerhet. 
 
Artiklar och rapporter från Svenska Kraftnät har givit kunskap om svensk vattenkraft. 
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5. ALLMÄNT OM DAMMAR 
 
Följande kapitel beskriver allmän teori om huvudtyperna för dammar med förklarande figurer därtill. 
Även allmän fakta om dammarnas betydelse och syfte redogörs. 
 

5.1 Allmänt 
Dammkonstruktioner har till uppgift att dämma upp vattennivån över det normala i ett vattendrag 
alternativt helt eller delvis blockera vattnets normala framskridande, dvs. vattnets normala 
strömning i ett vattendrag. Syftet med dammen kan vara att skapa ett vattenmagasin för 
elproduktion där vatten kan avtappas vid behov via ett vattenkraftverk. Dammen kan även 
säkerställa råvattenförsörjning eller begränsa översvämningsrisken nedströms i vattendraget. 
Skeppsfart och flottning kan också vara en anledning till att bygga en dammkonstruktion. [1] 
 
I Sverige finns drygt 10 000 dammar, varav 190 är så kallade höga dammar. Definitionen för en hög 
damm är att den ska ha en höjd av minst femton meter, från lägsta grundläggningsnivå till 
dammkrönet [2]. Cirka 550 av Sveriges dammkonstruktioner är särskilt viktiga ur ett 
säkerhetsperspektiv då ett dammbrott i dessa skulle medföra betydande konsekvenser för hälsa, liv, 
miljö eller ekonomiska värden. [3] 
 
Vattenkraft är i Sverige den viktigaste förnybara energikällan och står varje år för runt fyrtiofem 
procent av Sveriges elproduktion. Denna produktionsförmåga är starkt beroende av 
nederbördsmängden. Vid elproduktion utnyttjas vattnets lägesenergi som skapas genom att vattnet 
däms upp med en dammkonstruktion. Då vattnet avtappas omvandlas lägesenergin till elektrisk 
energi i turbiner [4]. Under ett normalår produceras cirka 65 TWh el med vattenkraft i Sverige [5]. 
Detta kan jämföras med kärnkraftverk som under ett normalår producerar mellan 65 och 70 TWh el. 
[6] 
 
Dammar regleras efter RIDAS 2012 som är kraftföretagens gemensamma riktlinjer för 
dammsäkerhet. RIDAS 2012 är därmed ingen föreskrift utan en rekommendation av hur 
säkerhetsarbetet för dammar bör utföras vid projekterings- och driftskede. [11 s. 2] 
 
Dammar som byggs delas in efter byggnadsmaterialet i betongdammar, fyllnadsdammar (jord- och 
stenfyllnad), trädammar och murverksdammar. 
 
Se fortsättning av kapitel 5 för beskrivning av de olika dammartyperna. 
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5.2 Betongdammar 
Dammar byggda i betong delas in efter sitt verkningssätt i gravitationsdammar och valvdammar, där 
gravitationsdammar är den vanligast förekommande typen. Gravitationsdammar indelas i sin tur in i 
lamelldammar och massivdammar. [7, s. 3] 
 

5.2.1 Valvdammar 
Valvdammarnas statiska verkningssätt kräver berg av god kvalitet på båda sidorna om dammen och 
lämpar sig därför bäst i djupare raviner/dalar med berg runt om. Vid belastning från vattenmassorna 
förs krafterna över till berget via valvverkan [8]-[9]. Se figur 5.1 för exempelutformning av en 
valvdamm. 
 

 
Figur 5.1, Valvdamm 

 

5.2.2 Massivdammar 
Massivdammar är den äldsta typen av betongdamm [1] som utgörs av en kontinuerlig serie av solida 
monoliter åtskilda av rörelsefogar. Dränering och inspektionstunnel i bergnivå alternativt upphöjd i 
dammen kan anläggas. Exempelutformning av massivdamm med dräneringstunnel mot berg 
redovisas i figur 5.2. 
 
Dammen stabiliseras mot vattenmassorna med hjälp av sin egentyngd samt av vertikalkomposanter 
av vattentryck mot eventuellt lutande konstruktionsdelar.  

 
Figur 5.2, Massivdamm, monolit 
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5.2.3 Lamelldammar 
En lamelldamm är en materialbesparande konstruktion i jämförelse med en massivdamm. 
Lamelldammar utgörs av monoliter bestående av en vertikal frontskiva med samverkande pelare 
som tillsammans håller vattenmängden tillbaka, se figur 5.3. Monoliterna skiljs åt med rörelse- och 
tätningsfogar [7, s. 4, 26]. För att åstadkomma samverkan mellan pelare och frontplatta krävs väl 
tilltagen armering för att verkande krafter ska kunna överföras mellan konstruktionsdelarna. 
 

 
Figur 5.3, Lamelldamm 

 
Lamelldammar stabiliseras av sin egentyngd samt av vertikalkomposanter av vattentryck ovanpå 
frontskiva som vanligtvis utformas lutande på uppströmssidan för att på så sätt åstadkomma en 
stabilare konstruktion [1]. 
 

5.2.4 Utskov 
Dessa dammonoliter är byggda för att vatten, genom fasta- eller öppningsbara utskov, ska kunna 
avbördas genom eller över dammen. Vid utskoven kan botten behöva förstärkas med ett skibord 
bestående av betong för att motverka vattenflödets eroderande effekt. [1]. Se figur 5.4 för exempel 
av utskov.  

 
 

Figur 5.4, Segment-, plan- och bottenutskov 

Typer av utskov: 
 

 Segmentutskov är en radiellt manövrerad lucka. Se vänstra figuren i figur 5.4. 

 Planutskov är en lucka som lyfts rakt upp för att avbörda vattnet. Se mittersta figuren i figur 
5.4. 

 Bottenutskov är en lucka som är placerad helt under vattenytan. Se högra figuren i figur 5.4 
[10] 
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5.3 Fyllningsdammar 
En damm som huvudsakligen består av packad jord och/eller sprängsten är en fyllningsdamm. 
Dammen uppdelas i olika zoner beroende på dess egenskap och funktion. [11 s. 30-31]. Statiskt 
fungerar en fyllningsdamm likt en massivdamm då stabilitet åstadkoms med hjälp av jordens 
egentyngd. 
 

 
Figur 5.5, fyllningsdamm  
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6. OM RIDAS 2012 
 
Följande kapitel redogör för, de till examensarbetet, mest relevanta kapitlen i RIDAS 2012.   
 

6.1 RIDAS 2012 
Svensk Energi har efter behov tagit fram dokument för dammsäkerhet som resulterade i 
Kraftföretagens Riktlinjer för Dammsäkerhet, RIDAS. Första utgåvan utkom år 1997 och har sedan 
dess varit under ständig utveckling. År 2002 kom första revideringen, sedan har den omarbetats 
ytterligare två gånger. Senaste uppdateringen av RIDAS kom ut och började gälla från 2012. [11 s. 2, 
11-12] 
 
Målet med RIDAS 2012 är att: 

- definiera krav och ange riktlinjer för god och enhetlig dammsäkerhet 
- utgöra grund för enhetlig bedömning av dammsäkerheten och identifiering av behovet av 

dammsäkerhetshöjande åtgärder genom systematiskt genomförd egenkontroll 
- vara stöd för myndigheters dammsäkerhetstillsyn 

[11 s. 6] 
 
Eurokoderna tillämpas ej i RIDAS 2012 av den anledningen att generella partialkoefficienter är 
svårbestämda för dammkonstruktioner med alla variabler beaktade. [12 s. 3-4] 
 
Viktigt att poängtera är att RIDAS 2012 endast är en vägledning för dimensionering av 
dammkonstruktioner [7 s. 3]. RIDAS 2012 är därmed ingen föreskrift, utan ett stöd för konstruktörers 
arbete mot god dammsäkerhet. Dammsäkerhetsfrågor är ett mycket viktig område för Svensk Energi, 
som arbetar för ett enhetligt och överskådligt ramverk gällande säkerhetsarbetet i samtliga 
medlemsföretag. RIDAS 2012 syftar därmed till en förenklad syn av dammsäkerhetshöjande åtgärder 
samt även vara ett stöd för myndigheters dammsäkerhetstillsyn. [11 s. 11] 
 
Dammsäkerhet och dammsäkerhetsarbetet som bedrivs av medlemsföretagen avser att skydda 
människa, teknik och samhälle från eventuella dammbrott. Med dammsäkerhet menas enligt RIDAS 
2012 ”säkerhet mot uppkomst av okontrollerad utströmning från magasinet (dammbrott) som kan 
medföra skador”. Kraven på dammsäkerhet styrs efter konsekvenser till följd av dammbrott.  
[11 s. 12] 
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6.2 Konsekvensklassificering 
Klassificering av dammar utgör grunden för tillämpning av RIDAS 2012. Kraven på dammsäkerhet 
styrs efter merskadan till följd av ett dammbrott. Därmed ligger fokus, vid klassificering av dammen, 
på de följder/konsekvenser som ett dammbrott orsakar på samhället, förlust av människoliv eller 
allvarlig personskada samt övriga skador på sociala, miljömässiga och ekonomiska värden. [11 s. 15]. 
Enligt RIDAS 2012 klassificeras dammar efter sannolikheten för följande konsekvenser: 

- svåra påfrestningar på samhället 
- förlust av människoliv eller allvarlig personskada 
- övriga skador på miljön, samhällsanläggningar och ekonomiska värden 
[13 s. 5] 

 
Samtliga dammar skall klassificeras efter merskadan till följd av ett eventuellt dammbrott. 
Klassificeringen sker med hänsyn till bland annat konsekvenser både uppströms- och nedströms 
dammen, de olika dammenheternas förutsättningar samt eventuellt dammbrotts inverkan på 
nedanförliggande dammar (dominoeffekt pga. fortlöpande dammbrott). Bedömningen sker efter 
huruvida skadan är oacceptabel, begränsad eller försumbar gentemot allmänt intresse. Detta ger 
grunden till klassificeringen av dammar i huvudklasserna 1+, 1, 2 och 3, där 1+ motsvarar den 
allvarligaste konsekvenserna. [13 s. 3-5] 
 
Oacceptabel skada syftar främst på förlust på människoliv, men även skada på allmänna intressen 
och ekonomiska skador kan anses oacceptabla. Skador som bedöms möjliga att reparera anses som 
begränsade skador medan vissa skador kan ses helt försumbara. [13 s. 3-5] 
 
Klassificering av dammar baseras på olika brottscenarion och deras karaktär. Det brottscenariot som 
ger störst konsekvenser avgör dammens slutgiltiga klassificering. Dammens konsekvensklassificering 
skall dokumenteras samt motiveras. I konsekvensanalysens dokumentation bör uppgifter såsom 
geografiska förutsättningar, dammtyp, dammhöjd, avbördningssystem och deras kapacitet samt 
fysiska förutsättningar m.fl. sammanställas. 
 
RIDAS 2012 lägger stor vikt på fortlöpande dammbrott, vilket syftar på den dominoeffekt som kan 
uppstå vid ett dammbrott uppströms. Om brottet sker i en stor damm kan detta resultera i att 
mindre dammar nedströms går till brott vilket eventuellt leder till katastrofala konsekvenser både för 
människoliv, miljö och samhället. Därför beaktas ned- och uppströmsliggande dammar noga vid 
klassificeringsarbetet.  
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RIDAS 2012 konsekvensklassificeringssystem redovisas nedan: 
 

Konsekvensklass Konsekvens vid dammbrott uttryckt i sannolikhetsnivå 

1+ Sannolikheten för svår påfrestning på samhället genom den sammanlagda 
effekten av skadorna längs vattendraget är hög:  
- Förlust/förstörelse/obrukbarhet pga. vattenmassorna av människors liv, 

många människors hem, kulturmiljö och arbetsplatser  
- Allvarliga störningar i landets elförsörjning  
- Allvarliga störningar i samfärdsel och transporter  
- Förstörelse eller omfattande skador på andra samhällsviktiga anläggningar  
- Förstörelse av betydande miljövärden  
- Mycket stor ekonomisk skada  

1 Sannolikheten för förlust av människoliv eller för allvarlig personskada är icke 
försumbar.  
eller 
Sannolikheten är beaktansvärd för: 
- viktiga samhällsanläggningar 
- betydande miljövärde 

eller 
Hög sannolikhet för: 
- stor ekonomisk skadegörelse 

 

2 Sannolikheten är icke försumbar för: 
beaktansvärd skada på 
- samhällsanläggningar 
- miljövärde 

eller 
- ekonomisk skadegörelse 

 

3 (Sannolikheten är försumbar för skadeutfall enligt ovan) 
 

Tabell 6.1, Konskvensklasser, [13 s. 5-6] 

 
Klassificeringsarbetet ansvarar dammägaren för. Val av konsekvensklass skall motiveras och bygga på 
en utförd konsekvensanalys. Konsekvensklass är oftast okomplicerad då dammen befinner sig i 
högsta och lägsta klasserna. I mellanskiktet, dvs. då tveksamheter om valet av klass uppstår, bör 
utvärdering av potentiella skador genomföras baserad på översvämningsstudie av det allvarligaste 
dammbrottet. Dammbrottets konsekvenser bedöms för både normal- och högflödessituationer.  
[13 s. 3-4] 
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6.3 Laster 
Vid dimensionering och analys av en damm skall samtliga laster, lastvärden och lastfall 
dokumenteras och redovisas i en KFB, Konstruktionsförutsättningar För Byggnader [7 s. 5]. 
 

6.3.1 Egentyngd 
Gravitationsdammar stabiliseras primärt av sin egentyngd. Nya betongdammar uppförs i armerad 
betong som antas inneha tungheten 23,0 kN/m3, ett värde som bör användas då anvisningar om 
annat ej anges. 
 
Vid beräkningar av befintliga/gamla dammar måste materialprov utföras på dammen för att erhålla 
betongens tunghet. Alternativt kan dammens tidigare dokumentation studeras. 
 
Luckors och annan utrustnings egentyngder kan medräknas i stabilitetsanalys men kan också 
förutsättas vara demonterade [7 s. 6]. Om man ej räknar egentyngd av luckor och utrustning så 
erhålls ett resultat på säkra sidan. 
 

6.3.2 Vattentryck 
Betongdammarna utsätts för ett horisontellt verkande vattentryck från uppströms- och eventuellt 
nedströmssidan, se figur 6.1. Dessa hydrostatiska vattentryck är beroende av vattendjupet på 
respektive sida om dammen. [7 s. 6] 
 
Hänsyn bör, enligt RIDAS 2012, bl.a. tas till: 

- nivåer vid både normala och onormala driftförhållanden vid anläggningen 

- nivåer i samband med avbördning av flöden upp till dimensionerande flöde 

- ogynnsammaste kombination av lucköppningar i utskov 

- vattentryck som kan uppstå pga. svallning och tryckslag i vattenvägar 

- variationer i vattentryck i strömmande vatten vid avbördning 

[7 s. 6] 

 
Då dammens fram- och baksida eventuellt lutar uppstår vertikalt vattentryck med stabiliserande 
inverkan mot dammen, se figur 6.1 för vattnets fördelning mot dammen. 

 
Figur 6.1, vattentryck mot damm 
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6.3.3 Upptryck 
Upptryck är det vattentryck som verkar mot dammens undersida, se figur 6.2, och vill trycka 
konstruktionen uppåt. Denna tryckintensitet uppstår då upp-/nedströms vattentryck letar sig ner 
genom bergsprickor under dammen. Karaktären av upptrycket och dess verkan mot dammen beror 
av vattennivå upp- och nedströms samt ifall dränering och/eller injekteringsskärmar installerats mot 
eller i dammen.  Dränering och injekteringsskärmar ger en upptrycksreducerande effekt mot 
dammen som är av fördel ur stabilitetssynpunkt. Reduceringen av upptrycket får endast 
tillgodoräknas då dräneringshålets funktion kan kontrolleras. Denna typ av upptryckskontroll är svåra 
att utföra och kräver goda kunskaper om bergets egenskaper och strömningsförhållandena i 
dammens omgivning. I RIDAS finns rekommendationer för dräneringshålens dimensioner, c/c-
avstånd och djup. [7 s. 10-12] 
 
En injekteringsskärm kan bidra med en femtioprocentig reduktion av uppströms upptryck. 
Injekteringsskärmen utförs genom att borra hål med visst centrumavstånd och sedan fylla med 
betong som letar sig ut i bergssprickor. Detta leder till att vatten ej kan strömma lika enkelt genom 
bergssprickorna och reducerar därmed upptrycket. Skärmens funktion reduceras med tiden då 
injekteringen urlakas av vattentrycket och vattenströmningarna runt den. Därför är 
injekteringsskärmar ansedda som en extra säkerhet men bör ej medräknas vid beräkning av 
dammstabiliteten. [7 s. 12-13] 
 
Vattentrycket mot botten av dammen motsvarar upptryckande vattentryck på respektive sida av 
dammen. Därför ger vatten på nedströmssidan ett extra bidrag till upptrycket som är negativt ut 
stabilitetskarraktär. [7 s. 6] 
 
Oavsett förhållandena under dammen avtar upptrycket linjärt från uppströms- till nedströmssidan 
mot dammonoliten. Då dränering installeras kan ett avbrott eller annorlunda fördelning av 
upptrycket uppstå. Nedan redovisas de olika upptrycksförhållanden som råder för olika dammtyper. 
 
 
Massiva dammar utan dränering: 
Vid massivdammar som saknar dränering avtar upptrycket linjärt från uppströmssidan och ner mot 
nedströmssidan [7 s. 6-7], se figur 6.2.  
 

 
Figur 6.2, upptryck mot massivdammen utan dräneringstunnel 
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Massiva dammar med dränering: 
Vid anläggning av dräneringshål i berget bör man även förse dammen med en inspektionstunnel, 
denna kan vara belagd direkt på berget eller upphöjd i dammen, se figur 6.3 och figur 6.4. 
 
Då inspektionstunneln är belagd på berget kan upptrycket reduceras till 0,3(H-h)+h under 
dräneringen enligt figur 6.3. [7 s. 7-8] 
 

 
Figur 6.3, upptryck mot massivdammen med dräneringstunnel mot berg 

 
Om inspektionstunneln istället är upphöjd i dammen kan upptrycket reduceras till 0,5(H-h)+h [7 s. 8], 
se figur 6.4. 
 

 
Figur 6.4, upptryck mot massivdammen med upphöjd dräneirngstunnel 
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Lamelldammar: 
Lamelldammar utförs ej med dränering under frontskivan, därför avtar upptrycket från upp- till 
nedströmssidans vattentryck. Upptrycket utöver nedströms vattentryck kan under den stödjande 
pelaren försummas enligt RIDAS 2012 vid en pelarbredd mindre än ca. två meter. Se figur 6.5.  
[7 s. 8-9] 
 

 
Figur 6.5, upptryck mot lamelldamm 

 
 
Utskov: 
 
1) Skibord: 
Då utskov består av ett massivt skibord avtar upptrycket från upp- till nedströmssidans vattentryck. 
Om skibordet däremot vilar på pelare behandlas upptrycket likt figur 6.6. [7 s. 9] 
 

 
Figur 6.6, upptryck mot skibordet (skibord på pelare) 
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2) Pelare: 
Under pelarna (vid sidan om skibordet) antas att upptrycket avtar linjärt från fullt tryck vid skibordets 
kant till noll på ett avstånd av d (pelarens tjocklek), se figur 6.7 [7 s. 10]. Förklaringar till varför 
vattentryckets fördelning ser ut som i figur 6.7 ger inte RIDAS 2012, dock kan vi spekulera i att 
upptrycket letar sig upp på respektive sidor av dammens pelare. 

 

 
Figur 6.7, upptryck mot pelaren bredvid segmentutskov 

 
Vid kortvariga variationer av vattenytorna, vid exempelvis vågbildning, kan upptrycket beräknas till 
det fall precis innan variationen uppstår. [7 s. 10] 
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6.3.4 Istryck 
Dammens geografiska läge samt dess höjd över havet kommer att påverka huruvida dammen blir 
utsatt för istryck under delar av året.  
 
Ju längre söderut desto lägre istryck kan antas, ca 50 kN/m är det lägsta riktvärdet enligt RIDAS 2012. 
Norr om en linje mellan Stockholm och Karlstad kan istryck på 200 kN/m antas. Dock bör förtydligas 
att istryck över 200 kN/m kan förekomma beroende på lokala förhållanden vid dammen. Mer 
angående detta i ELFORSK rapport 02:03. Se figur 6.8 för ungefärliga gränser för istrycket. [14 s. iii] 
 

 
Figur 6.8, riktlinjer för istryckets intensitet och tjocklek i Sverige [17] 

Söder om linjen Stockholm-Karlstad, antas en istjocklek på 0,6 m och norr om linjen antas 1,0 m som 
istjocklek. Dessa värden är riktlinjer och mer exakta värden erhålls från klimat- och väderdata från 
den lokala plats där dammen förläggs/är förlagd. 
 
Kraften från istrycket verkar per breddmeter damm (därav enheten kN/m) och angriper 1/3 av 
istjockleken räknat från överkant av istäcket. [7 s. 13] 
 
 

6.3.5 Jordtryck 
Dammar kan även motfyllas med jord, där det resulterande jordtrycket agerar stjälpande eller 
stabiliserande beroende på vilken sida av dammen jorden ligger. Oavsett läge mot dammen så antas 
alltid vilojordtryck. [7 s. 13] 
 
Vid beräkningar vill man veta jordens tunghet. Genom geotekniska och geologiska undersökningar 
kan fyllningsmaterialets egenskaper erhålls. Om man ej har tillgång till information om 
fyllningsmaterialets egenskaper finns i RIDAS 2012 en tabell med riktvärden för olika typer av 
jordfyllningsmaterial. [7 s. 13-14] 
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6.3.6 Trafiklast 
Trafiklaster kan förekomma på dammkonstruktioner, dessas storlek och verkan måste analyseras för 
varje individuellt fall. Om trafiklasten verkar stjälpande pga. exempelvis bromskrafter så räknas den 
med i stabilitetsberäkningarna. [7 s. 15] 
 

6.3.7 Övrigt 
Likt de flesta byggnadsverk påverkas även dammar av tvångskrafter till följd av 
temperaturvariationer samt krympning och krypning i materialet. Detta skall beaktas vid arbetet med 
dammens spänningsfördelning [7 s. 15]. Lamelldammar är mer utsatta för tvångskrafter pga. 
temperaturvariationer jämfört med massivdammar. Detta då frontskivan är tunnare än 
massivdammens tvärsnitt och den stora temperaturskillnaden över åren kan ge upphov till 
tvångskrafter i monoliternas konstruktioner. 

 
Figur 6.9, illustration över tvångskrafters inverkan på frontskivan 
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6.4 Lastfall för stabilitetsberäkningar 
Vid dimensionering skall samtliga lastkombinationer som kan uppstå analyseras och 
stabilitetskontrolleras mot dammens utformning och egenskaper. Det finns flertalet olika scenarier 
som realistiskt kan uppstå och dessa specificeras utefter ifall de är vanliga, exceptionella eller 
olycksfall. [7 s. 15-16] Där vanliga lastfall representerar normala driftsförhållanden. 
 
Nedan i avsnitt 6.4.1–6.4.3 listas de lastfall som enligt RIDAS 2012 skall kontrolleras. 

 

6.4.1 Vanligt lastfall (Svensk Energi, RIDAS 2012) 
 
Följande vanliga lastfall skall beaktas där så är tillämpligt: 
 

1. Vattenytan uppgår till dämningsgränsen (DG), därutöver tillkommer maximalt istryck och 
stängda utskovsluckor. 
DG = Den högst tillåtna vattennivån för normal drift 

 
2. Vattenytan uppgår till DG, provisoriska avstängningar inget istryck vid isfrihållning. 

Med provisoriska avstängningar menas avstängningar av dammen för inspektion eller byte 
av utskov.    

 
3. Vattenytan vid DG kombinerat med stängd lucka i ett utskov och provisorisk avstängning vid 

intilliggande utskov, inget istryck vid isfrihållning. 
 

4. Vattenytan vid DG samt ogynnsammaste kombinationen av öppna och stängda utskov samt 
tillhörande vattenyta på nedströmssidan. 
Ogynnsammaste kombinationen erhålls ur en dammspecifik analys vilket bl.a. är beroende av 
eventuella nivåskillnader mellan dammens delar som ger olika stabiliserande och stjälpande 
vattentryck mot dammen. 

 
5. Avbördning av alla flöden upp till dimensionerande flöde enligt Flödeskommitténs riktlinjer 

och därtill hörande vattenytor på uppströms- och nedströmssidan. För befintliga dammar 
kan detta lastfall innebära överdämning. 
Dimensionerande flödet bestämmer dammens avbördningskapacitet. 
 
[7 s. 16] 

 

6.4.2 Exceptionellt lastfall (Svensk Energi, RIDAS 2012) 
 
Följande exceptionella lastfall skall beaktas där så är tillämpligt: 
 

6. Vattenytan vid betongdammens krön eller till nivå för lägsta överkant tätkärna vid 
anslutande fyllningsdamm, inget istryck, ogynnsammaste kombination av stängda eller 
öppna utskov. 

 
7. Avbördning av alla flöden upp till dimensionerande flöde enligt Flödeskommitténs riktlinjer 

och därtill hörande vattenytor på uppströms- och nedströmssidan. För befintliga dammar 
kan detta lastfall innebära överdämning. 
RIDAS 2012 förklarar ej varför lastfall fem och sju är identiska. 
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8. Om dränagets funktion inte kan kontrolleras, skall dammar med dränering kontrolleras för 
lastfallet igensatt dränage, dvs. dammen beräknas för samma upptryck som dammar utan 
dränering. 
 

9. Asymmetriskt istryck, t.ex. ensidigt tryck från utskovspelare. 
Istryckets bidrag är större mot ena delen av dammonoliten. 
 

10. Lastfall som kan uppstå under byggnadstiden. 
 
[7 s. 16] 

 

6.4.3 Olycksfall (Svensk Energi, RIDAS 2012) 
 
Olyckslasterna är sådana laster som kan uppträda vid olyckor och naturkatastrofer. Även laster till 
följd av krig och sabotage kan räknas dit, [7 s. 17]. 
 
Följande händelser kan betraktas som olyckslastfall: 
 

11. Exceptionellt hög vattennivå (upp till dammkrön) pga. att ett utskov är ur funktion vid 
dimensionerande flöde. Detta lastfall tillämpas där ett utskov av någon anledning kan 
befaras bli obrukbart, t.ex. pga. utebliven lucköppning. 

 
12. Exceptionellt hög vattennivå (upp till dammkrön) som följd av stort släntras ner i litet 

magasin. 
 

13. Sabotage, explosion eller annan olycka som kan medföra extrema laster. 
Dessa analyseras för varje enskild damm. 
 
[7 s. 17] 
 

Då hänsyn tas till olyckslast skall lasternas storlek och kombination analyseras för varje individuellt 
fall. Då olyckslast beaktas är det acceptabelt att räkna med överströmning (då vatten rinner över 
dammkrönet), detta får dock ej medföra att dammen går till brott, även om vissa åtgärdningsbara 
skador är acceptabla. Förutsättningen för överströmning är att dammen anläggs direkt på berg.  
[7 s. 17] 
 
 

6.5 Stabilitetsvillkor 
Enligt RIDAS 2012 finns det tre principiella stabilitetsvillkor som skall uppfyllas för dammen: 
 

A. Säkerhet mot stjälpning 
B. Säkerhet mot glidning 
C. Grundens och betongens hållfasthet får inte överskridas 
[7 s. 19] 

 
När ovanstående villkor kontrolleras skall de göras för de vanliga, exceptionella och olycksfall som 
nämnts i kapitel 6.4. 
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6.5.1 Säkerhet mot stjälpning 
Vid kontroll av stjälpningsstabilitet summeras de stabiliserande och stjälpande momenten var för sig 
runt dammonolitens nedströmsskant (krafterna räknas utan partialkoefficienter). Kvoten mellan 
dessa moment måste överstiga en tillåten säkerhetsfaktorer kopplade till rådande lastfall [7 s. 19], se 
ekvation 6.1 och tabell 6.2 för säkerhetsfaktorerna.  
 
     

       
                   (6.1) 

 
där: 
Mstab stabiliserande moment 
Mstjälp stjälpande moment 
SS erhållen säkerhetsfaktor 
Stillåten tillåten säkerhetsfaktor 
 
 

Tillåten säkerhetsfaktorer mot stjälpning 

Vanligt lastfall Stillåten = 1,50 

Exceptionella lastfall Stillåten = 1,35 

Olyckslastfall Stillåten = 1,10 
Tabell 6.2, Säkerhetsfaktorer mot stjälpning [7 s. 21] 

Dock bör förtydligas att dammen ej stjälper för erhållen kvot av 1,0 då detta värde motsvara jämvikt. 
 
Utöver kvoten måste den resulterande kraften, från samtliga på dammen verkande krafter, falla 
inom ett bestämt kärnområde. Kärnområdet beror på vilket lastfall dammen beräknas för. För 
vanliga lastfall ger kärnområdet den mellersta 1/3-delen medan vid exceptionella skall resultanten 
falla inom den mellersta 3/5-delen av bottenarean. [7 s. 19-20]. Se figur 6.10. 
 

 
Figur 6.10, kärnområdet för dammen och resultantens läge 
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6.5.2 Säkerhet mot glidning 
Då gravitationsdammar primärt stabiliseras av sin egentyngd måste dammen kontrolleras så att den 
inte börjar glida pga. för stora horisontellt verkande krafter. 
 
Genom att summera samtliga, mot glidplanet, vinkelräta och parallella krafter erhålls två resultanter. 
Kvoten mellan de parallella och vinkelräta krafterna, se ekvation 6.2, skall understiga och kontrolleras 
mot en friktionskoefficient som baseras på den jordart/bergtyp som dammen anläggs på. [7 s. 21-22] 
 

   
  

  
                      (6.2) 

 
där: 
P|| krafter parallellt glidplanet 
P krafter vinkelrätt glidplanet 

 erhållen friktionskoefficient 

till tillåten friktionskoefficient 
       brottvärdet för friktionskoefficienten i glidytan 

sg    säkerhetsfaktor enligt tabell i RIDAS 2012, beror av grundläggningsförhållanden för 
dammen 

 
Dock bör förtydligas att dammen ej glider för framräknade faktorer under 1,0 vid friktionsvinkel på 
45⁰, då detta värde motsvarar jämvikt mellan parallella och vinkelräta krafterna.  För lägre 
friktionsvinklar erhålls lägre nivå för jämvikt mellan de parallella och vinkelräta krafterna. 
 

6.5.3 Kontroll mot grundpåkänningar 
Tryckpåkänningen från dammen till berget måste understiga bergets/jordens hållfasthet för att 
grunden under dammen ej ska gå till brott. 
 
Genom geologiska och geotekniska undersökningar kan bergets tillåtna hållfasthet (tryckkapacitet) 
erhållas och jämföras med det framräknade grundtrycket från dammen. Grundtryck beräknas enligt 
RIDAS 2012 normalt med Naviers formel som bygger på elasticitetsteorin. Mer komplicerade 
grundförhållanden kan kräva noggrannare undersökning med exempelvis finita elementmetoden där 
hänsyn tas till dammkroppens och grundens deformationsegenskaper. [7 s. 23] 
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7. GEMENSAMT FÖR 
STABILITETSPROGRAMMEN  

 
Kapitel 7 redogör likheter med återkommande ekvationer för stabilitetsberäkningarna av 
massivdamm, lamelldamm, utskov och kombinerad dammonolit som redovisas i kapitel 8-11. 
Beräkningarna genomförs enligt RIDAS 2012 med dess säkerhetstänkande. För de specifika 
beräknings-programmens utformning hänvisas till respektive dammtyp. 
 

7.1 Allmänt om beräkningsprogrammens utformning 
Beräkningsprogrammen som har utformats består av ett MathCAD-dokument per dammtyp där all 
indata bestäms av användaren och beräkningarna utförs därefter. Beräkningarna redovisas med 
fullständiga lösningar med illustrerande figurer. Då beräkningsprogrammen ska fungera interaktivt 
med olika dammgeometrier har MathCAD varit ett bra verktyg för standardisering av 
beräkningsprogrammen. 
 
Beräkningsprogram har utformats för massivdammar (i), lamelldammsmonoliter (ii), utskov (iii) och 
kombinerad dammonolit med frontskiva och utskov anslutna intill pelaren (iv). 
 
Programmen är avsett att hantera enbart ett lastfall i taget. Skall dammkonstruktionen 
stabilitetsberäknas för flera olika lastfall får indata ändras så att lastfallets vattennivåer och 
eventuellt istryck placeras på rätta nivåer. 
 
Brobana finns i eller ovanpå dammen, men kan också utgå från beräkningarna. Brobanans existens 
tar programmet hänsyn till, genom den indata som definieras. 
 
 

7.2 Beräkningsprogrammens indata 
All indata är samlat i början av dokumenten för att lätt kunna överskådas och ändras. Nedan följer 
indata som är återkommande för alla beräkningsprogrammen: 
 

- Koordinater för programmens förståelse av geometri och nivåskillnader, se vidare i kapitel 8-
11 för vilka koordinater som skall anges för respektive beräkningsprogram 

- vattennivåer på upp- och nedströmssidan (VY1 respektive VY2) 
- brobanans geometri, läge samt eventuell trafiklast 
- dammonolitens mått i sektion 
- eventuell dränering under dammen (se definition av indata i respektive kapitel) 
- islast mot dammens upp- och nedströmssida samt dess angreppshöjd. Då inget istryck finns 

sätts islasten till noll 
- tungheter för betong, vatten och brobanan 
- önskade säkerhetsfaktorer för stjälpning och glidning 
- typ av lastfall som massivdammen beräknas för 
- bergets bärförmåga för kontroll av grundtrycket 

 
  



28 
 

7.3 Indexering 
Samtliga index för vattentryck och krafter för lamelldammarna slutar med 1, 2, P, n eller u som 
betecknar i vilken del av dammen kraften angriper. Indexen 1, 2 och P utgår för massivdammar. 
 
Förklaringar: 

- 1 = kraften angriper del 1 av dammen 
- 2 = kraften angriper del 2 av dammen 
- P = kraften angriper pelaren 
- n = kraften angriper från nedströmssidan 
- u = kraften angriper från uppströmssidan 

 
 
Egentyngder indexeras med Pi där kraften skrivs med index av fullständigt förklaring vad kraften 
avser för last.  
Exempel: Ppelare = egentyngden för pelaren 
 
Vattentrycken mot dammen benämns enligt följande system: 

- PW.1.i = vertikalt vattentryck mot dammen uppströms 
- PW.2.i = vertikalt vattentryck mot dammen nedströms 
- PW.3.i = Horisontellt vattentryck mot dammen uppströms 
- PW.4.i = Horisontellt vattentryck mot dammen nedströms 

där i motsvarar 1, 2, P, n eller u  
Exempel: PW.3.1 = horisontellt vattentryck mot del 1 
 
 
Upptryck mot dammen benämns PUi där i följder följande system för massivdammarna: 

- PU.1 = upptryck mot dammonoliten för händelsetyp 1 
- PU.2 = upptryck mot dammonoliten för händelsetyp 2 
- PU.3 = upptryck mot dammonoliten för händelsetyp 3 

 
 
Upptryck mot dammen benämns PUi där i följder följande system för lamelldammarna: 

- PU1 = upptryck mot skibord för del 1 
- PU3 = upptryck mot pelaren 
- PU2 = upptryck mot skibord för del 2 

 
 
Vattenytor: 

- VY1 = uppströms vattenyta 
- VY2 = nedströms vattenyta 

 
 
Jordtryck: 

- J2 = jordtryck nedströms 
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7.4 Dammgeometri 
Beräkningsprogrammen är uppbyggda efter koordinatsystem där punkter definieras av användaren 
för att beräkningsprogrammet ska utföra korrekta beräkningar utefter rådande geometrier av 
dammen. Koordinaterna hjälper bl.a. programmet till att angöra nivåskillnader för monoliten, lutning 
av planet dammen grundläggs på och till vilken nivå vattentrycket skall beräknas till. Se vidare i 
respektive kapitel för dammarna vilka koordinater som skall anges. 
 
Programmet för massivdammen är uppbyggt med ett koordinatsystem där programmet beräknar 
dammgeometrin utefter angivna punkter. För lamelldammarna får användaren däremot själv 
definiera vissa geometrier i form av tvärsnittsareor för dammen, exempelvis för skibord och pelare. 
 
I början av dokumenten bestäms nivåskillnader mellan koordinater samt max- och minimipunkter för 
dammarna för att underlätta kommande beräkningar. Dessa nivåskillnader används även för att 
definiera den lägst belägna B-punkten nedströms dit alla hävarmar beräknas till. 
 
 

7.5 Hävarmar och momentberäkning 
Yttersta punkten för monoliten uppströms kallas i alla beräkningsprogrammen för A och yttersta 
punkten nedströms för B. Då dammonoliten kan behöva uppdelas, likt för lamelldammarna och 
utskoven, behöver flera A- och B-punkter definieras. 
 
Samtliga hävarmar beräknas från tyngdpunkten till den lägst belägna B-punkten nedströms, för 
lamelldammarna den punkt som är belägen i den nedsänkta delen och för massivdammen B-punkten 
nedströms. Kring denna punkt beräknas även samtliga moment för laster och tryck mot dammen. 
Valet till att beräkna moment kring denna punkt är fördelaktigt då beräkningarna sker för det värsta 
fallet. Vid nivåskillnader mellan dammens delar, se vidare kapitel 9-11, kan ett mer optimerat värde 
för stabiliteten erhållas då en medelpunkt bestäms mellan nedströmssidans två B-punkter. 
 
Tyngdpunktens läge är 1/3-del av katetrarna för respektive triangelformad area. Se figur 7.1 för 
beräkning av tyngdpunktens läge i en triangelformad area. 

 
Figur 7.1, tyngdpunktens läge 
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7.6 Egentyngder 
För att erhålla egentyngderna hos dammens delar multipliceras tvärsnittsareorna med respektive 
tjocklek och tunghet, ekvation 7.1. De delar som avses är pelaren och brobanan som återkommer i 
alla beräkningsprogrammen. I lamelldammsdokumenten tillkommer även egentyngder från skibord 
och frontskiva/-or. 
 
                  (7.1) 

 
där: 
Pi egentyngden för respektive del 

btg tunghet för betongen 
Ai arean för respektive del 
Zi respektive dels djup 
 
För massivdammen, som är koordinatanpassad, måste programmet reducera egentyngden för 
eventuell brobana och/eller dräneringstunnel. Beräkningsdokumentet för lamelldammen anpassas 
istället genom användarens indata. 
 
 

7.7 Vattentryck mot dammen 
Vattentrycket verkar mot samtliga delar av dammonoliten belägna under vatten. Vilka vattentryck 
som är stabiliserande och stjälpande avgörs av respektive vattentrycks placering, samt riktning i 
förhållande till den lägst belägna B-punkten nedströms som moment beräknas kring. 
 
Vattentryck kan verka både horisontellt och vertikalt mot dammen. De vattentryck som ger positivt 
moment moturs kring B-punkten är av stabiliserande karaktär och vattentryck som ger ett negativt 
bidrag är stjälpande.  
 
Vertikala vattentrycket mot dammen, PW.1 och PW.2, uppstår då vatten ansamlas ovanför lutande 
dammgeomterier på uppströms- och/eller nedströmssidan samt då vatten trycker mot skibordet. 
Vattnet trycker dammen nedåt och ger därmed en stabiliserande kraft. 
 
Horisontella vattentryck mot dammen, PW.3 och PW.4, har både en stabiliserande och stjälpande 
inverkan mot konstruktionen. På uppströmssidan har vattentrycket en stjälpande karaktär medans 
vattentrycket på nedströmssidan är stabiliserande. Vid lutning av glidplanet uppstår dock 
förändringar av vattentryckens karaktär som beskrivs närmre i kapitel 8 om massivdammar. 
 
Det horisontella vattentrycket mot dammen beräknas i alla beräkningsprogram med höjden från 
vattenytan till den lägst belägna A- eller B-punkten för monoliten. Anledningen till detta är att 
sprickor uppstår i berget som medför att vattentrycket fortsätter i berget. Dessa höjder beräknas i 
början av alla program och betecknas med indexet sann för både upp- och nedströmssidan, HW.sann 
och hW.sann. 
 
Vattnets tryck beräknas först ner till grunden för horisontellt vattentryck med ekvation 7.2 för att 
sedan räknas till en punktkraft med ekvation 7.3. 
 
                     [     ]    (7.2) 
 

     
            

 
          [  ]    (7.3) 
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där: 
qW.i vattentryck 

W tunghet för vattnet 
H vattendjup 
PW.i resulterande kraft från vattnet 
Zdamm dammonlitens bredd 
 
För vertikalt vattentryck beräknar programmet en vattenvolym mot dammen som sedan 
multipliceras med vattnets tunghet, ekvation 7.4. För lamelldammarna får användaren själv beräkna 
arean för det vertikala vattentrycket mot dammen. Sedan beräknar programmet volymen genom att 
multiplicera arean med djupet av vattentrycket. 
 
             [  ]     (7.4) 
 
där: 
Vi volymen av vatten ovanför dammdelar 
 
Se vidare för respektive dammtyp för hur programmen hanterar vattentryckens bidrag till 
stabiliteten. 
 
 

7.8 Istryck mot dammen 
Istrycket är av variabel karaktär, stabilitetsberäkning av dammen sker därmed inklusive eller 
exklusive istryck beroende på typ av lastfall. Eftersom beräkningsprogrammet utför beräkningar för 
varje enskilt lastfall får användaren själv lägga till eller ta bort istrycket, qIS.u och qIS.n, på uppströms- 
och nedströmssidan. Istrycket anges alltid i kN/m (per breddmeter damm). 
 
Istryck som verkar på uppströmssidan är alltid stjälpande och istryck på nedströmssidan är alltid 
stabiliserande. 
 
 

7.9 Upptryck 
Upptrycket mot dammens delar avtar linjärt från uppströms- till nedströmssidan likt tidigare 
beskrivet i avsnitt 6.3.3. Fördelningen av upptrycket för dammtyperna förklaras närmare i 
kommande kapitel. 
 
 

7.10 Stjälpningskontroll 
Kontroll för stjälpning är kvoten mellan stabiliserande och stjälpande moment kring lägsta B-punkten 
nedströms. Alla krafter som är stabiliserande har ett positivt moment moturs punkten B och alla 
krafter som är stjälpande har ett positivt moment medurs punkten B. 
 
I varje beräkningsprogram redovisas alla stjälpande och stabiliserande krafter med respektive 
hävarm som används för beräkning av varje moment enligt ekvation 7.5. 
 
     ∑           [   ]     (7.5) 

där: 
MU.i moment från respektive kraft kring lägsta B-punkten nedströms 

Li hävarmar för respektive kraft till lägsta B-punkten nedströms 
PUi respektive kraft 
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Kontroll för stjälpning utförs genom att dividera stabiliserande och stjälpande moment, ekvation 7.6. 
Därmed får man en säkerhetsfaktor som skall vara större än den tillåtande säkerhetsfaktorn. 
 

   
     

       
                   (7.6) 

 
 

7.11 Kontroll för glidning 
Kontroll för glidning sker likt tidigare beskrivet i avsnitt 6.5.2. Glidningskontrollen sker enligt ekvation 
7.7. 
 

  
  

  
            (7.7) 

 
Då glidplanet lutar måste summan av de globala vertikala och horisontella krafterna (PV och PH) delas 
upp i komposanter för att sedan summeras till krafter vinkelrätt och parallellt glidplanet. Se figur 7.2 
för uppdelning av krafter då glidplanet lutar ner från uppströmssidan till nedströmssidan. 

 
Figur 7.2, uppdelning av krafter 

Vid uppdelning av kraftkomposanter blir kraftresultanternas riktning bestämt enligt glidplanets 
lutning. För lutning av glidplanet enligt figur 7.2 blir P||.21 och P||.22 högerriktad medan P.21 blir 
nedåtriktad och P.22 blir uppåtriktad. För omvänd lutning av glidplanet blir P||.31 vänsterriktad medan 
P||.32 blir högerriktad, P.31 och P.32 blir båda nedåtriktade mot glidplanet. Se ekvationerna 7.8 – 7.9 
för krafterna parallellt och vinkelrätt glidplanet. 
 

       (
      

       
) 

 
                          (7.8) 
 
                          (7.9) 
 
där: 

 lutningen av glidplanet 
dyAB.i höjdskillnaden mellan A- och B-punkten för respektive del av dammen 
xBi-xAi avståndet mellan A- och B-punkten 
PV summan av alla vertikala krafter 
PH summan av alla horisontella krafter 
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7.12 Kontroll av resultantens läge 
Resultanten skall hamna inom ett framräknat kärnområde för varje lastfall. Resultanten och 
summerade vertikala krafter, PV, hamnar båda i samma punkt som figur 7.3  illustrerar. Då momentet 
kring punkten B på nedströmssidan, ekvation 7.10, och summerade vertikala krafterna är kända kan 
avståndet fram till resultantens läge beräknas enligt ekvation 7.11. 
 

 
Figur 7.3, kärnområde och resultantens läge 

 
                     [   ]    (7.10) 

 

                           
  

  
    [ ]    (7.11) 

 
där: 
MB moment kring den lägsta B-punkten nedströms 
xB.res avståndet från den lägsta B-punkten nedströms till resultatens läge 
 
Kärnområdet för normala lastfall innefattar dammens mittersta tredjedel av dammens projicerade 
bottenarea mot grunden. För exceptionella lastfall hamnar kärnområdet inom dammens mittersta 
tre femtedelar. Beräkning sker enligt ekvationerna 7.12–7.13. 
 

     |
  
 
                                    

  
 

                                 
    (7.12) 

 

     |
    

 
                                     

    
 

                                 
    (7.13) 

 
där: 
xmin avståndet från nedströmssidan till kärnområdets start 
xmin avståndet från nedströmssidan till kärnområdets slut 
xB x-avståndet för den lägsta B-punkten nedströms 
 
Då xmin ≤ xB.res ≤ xmax är resultanten inom kärnområdet. Detta är dock inte givet för att säkerhet för 
stjälpning uppnås enligt RIDAS 2012 [7 s. 19]. 
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7.13 Kontroll för grundtryck 
Grundtryck beräknas enligt RIDAS 2012 normalt med Naviers formel som bygger på elasticitetsteorin. 
Mer komplicerade grundförhållanden kan kräva noggrannare undersökning med exempelvis finita 
elementmetoden där hänsyn tas till dammkroppens och grundens deformationsegenskaper. [7 s. 23]. 
 

7.13.1 Centriskt belastad 
Då resultantens läge för dammen infaller i dammtvärsnittets tyngdpunkt antas en konstant 
tryckfördelning över hela plattans yta mot jorden [15 s. 72], se figur 7.4. Grundtrycket beräknas 
genom kvoten av alla vertikala krafter och tvärsnittets area enligt ekvation 7.14. På så sätt erhålls en 
kraft per kvadratmeter grundyta. Vid denna centriskt belastade konstruktion antas kontakttrycket 
mot jorden vara jämnt fördelat, se figur 7.4. [15 s. 71-73] 
 

 
Figur 7.4, centriskt belastad platta 

 

   
  

        
 

  

     
    [   ]    (7.14) 

 
 

7.13.2 Excentriskt belastad platta 1 
När resultantens läge och dammtvärsnittets tyngdpunkt inte sammanfaller uppstår en excentricitet, 
ex, figur 7.5. Grundtrycket varierar därmed linjärt pga. excentriciteten som medför en reduktion av 
grundtrycket på uppströmssidan och ett tillägg på nedströmssidan. Förutsättning för att 
tryckfördelningen ska bli likt figur 7.5 är att resultanten hamnar inom kärnområdet. [15 s. 71-73] 
 

 
Figur 7.5, excentriskt belastad platta 

Tryckfördelningen som uppstår pga. excentriciteten visas i blått i figur 7.5 ovan. Kraftpar av den 
excentriska tryckfördelningen hamnar en tredjedel från kateterna likt figur 7.6. 
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Figur 7.6, uppdelning av kraftpar 

 
Avståndet zF i figur 7.6 utfaller i och med kraftresultanternas läge till: 

   
    

 
     [ ]  

 
Kraftresultant, F, blir: 

   
       ⁄        

 
 

           

 
    [  ]  

 
Momentet som tar hänsyn till excentriciteten mellan kraftparen blir: 
              [ ]  
 
Dammens yttre moment kring dess tyngdpunkt, xTP, beräknas genom att multiplicera summan av de 
vertikala krafterna för dammen med excentriciteten, ex, mellan tyngdpunkten och resultantens 
placering i dammen:  
              [   ]  
 
Momentet som tar hänsyn till excentriciteten måste vara lika med dammens yttre moment för att 
uppnå jämnvikt. Genom denna likhet kan grundtrycket som tar hänsyn till excentricitet härledas: 

                (
           

 
)  (

    

 
)               

         

  
       

 
     

  
       

    [   ]   

 

Då   
  
       

 
  (böjmotstånd) så kan grundtrycket som tar hänsyn till excentriciteten skrivas enligt 

ekvation 7.15: 
 

   
   

 
    [   ]     (7.15) 

 
För en excentriskt belastad konstruktion adderas eller subtraheras grundtrycket för centriskt 
belastning med det grundtryck som tar hänsyn till excentricitet likt ekvation 7.16: 
 

        
  

     
 

   

 
   [   ]     (7.16) 

 
Böjmotstånd, W, är enligt definition högsta böjspänningen som uppstår i ett tvärsnitt och erhålls 
genom kvoten av tröghetsmomentet, I, och tvärsnittets tyngdpunktsplacering ifrån tvärsnittets yttre 
kanter, xTP. 
 

  
 

   
   [  ]  

 
där: 

1 grundtrycket med centrisk belastning 

2 grundtrycket med excentrisk belastning 
Adamm dammonlitens area mot grunden 
zF avstånd mellan kraftresultanterna i figur 7.6 
Fe kraftresultant 
Me momentet av kraftparen 
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xTP dammens tyngdpunkt 
MTP dammens yttre moment kring xTP 
ex excentriciteten mellan xTP och PV  
W böjmotstånd 
I tröghetsmoment 
 

7.13.3 Excentriskt belastad platta 2 
Om resultanten angriper utanför kärngränsen är platten inte längre tryckt över hela dess bottenarea. 
Dragspänningar kan då inte överföras mellan grundplattan och jorden. Fördelningen av grundtrycket 
sker enligt figur 7.7 över bredden 3c på den tryckta sidan där det största grundtrycketet erhålls med 
ekvation 7.17. 
 

 
Figur 7.7, excentriskt belastad platta 

  
  

 
       [ ]  

 

   
    

 
 

 

               
     [   ]    (7.17) 

 
där: 
C avståndet som upptrycket verkar 

n grundtrycket på nedströmssidan 
 

7.13.4 Grundtryck för dammen 
Dammen grundtryck upp- och nedströms beräknas enligt ekvation 7.16. För att beräkna grundtrycket 
bestäms dammtvärsnittets tröghetsmoment, Idamm och böjmotstånd, Wdamm från respektive ände av 
dammen. 
 
Villkor 
Då beräknat grundtryck, σu och σn, är mindre än bergets tryckkapacitet, σRd, är grundtrycket 
acceptabelt. [7 s. 23]  
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8. STABILITETSPROGRAM FÖR 
MASSIVDAMM 

 
Kapitel 8 behandlar en beräkningsgång för stabilitetsberäkning av massivdammar. Beräkningarna 
genomförs enligt RIDAS 2012 med dess säkerhetstänkande. Se BILAGA A för beräkningsexempel för 
en massivdamm. 
 

8.1 Allmänt om beräkningsprogrammets utformning 
Varje massivdamm har sina unika mått och geometrier. Vanligast är att de ser ut enligt fall ett till tre 
likt figur 8.1 nedan. Antingen är dammens glidyta helt horisontell eller så kan den luta mot eller ifrån 
uppströmssidan.  

 
Figur 8.1, typer av fall som beräkningsprogrammet behandlar 

Programmet beräknar dammens geometri utefter användarens inmatade koordinater (A-F), där x-
axelns nollpunkt utgår från punkt A. Då glidplanet lutar beräknar programmet y-koordinater för 
punkt C och D efter en rät linje mellan A och B. 
 
Brobana och dräneringstunnel är parametrar som finns för dammen, men kan också utgå från 
beräkningarna. Deras existens tar programmet hänsyn till. Användaren kan ange ifall dränering finns, 
eller inte, och även hur den är lokaliserad i dammen.  
 
Samtliga hävarmar och moment beräknas enligt tidigare beskrivet i avsnitt 7.5 för B-punkten, se figur 
8.1.  
 
 

8.2 Beräkningsprogrammets indata  
Geometrier och de illustrerande figurer av massivdammen redovisas i figur 8.2-8.4. Förutom den 
indata som nämnts i kapitel 7 skall följande indata anges i programmet: 
 

 Om det finns någon dränering och vilken typ av dräneringstunnel. Utifall dränering finns anges 
tunnelns startpunkt, xG, som representerar tunnelns nedre vänstra punkt. Även tunnelns höjd 
och bredd anges samt tunnelns yG-koordinat då dräneringstunneln är upphöjd i dammen. Se 
figur 8.4. 
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Figur 8.4 

 
 

8.3 Dammgeometri och hävarm till dammens tyngdpunkt 
 

8.3.1 Nivåskillnader och areor 
Programmet börjar beräkna nivåskillnader mellan de olika koordinaterna för att underlätta 
beräkningarna. Nivåskillnaderna som beräknas redovisas på sida 7 i BILAGA A. 
 
Då olika dammgeometrier kan uppstå måste programmet dela upp dammen i delareor för att 
definiera den totala dammarean i sektion. Uppdelningen av dammen sker i delareorna A1, A2 (delas 
upp i A21 & A22 för fall två och tre) samt A3 enligt figur 8.5 och därefter summeras de ihop till Atot.  
 

 
Figur 8.5 

 

Figur 8.2 
Figur 8.3 
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Vid uträkning av delarorna för fall två och tre är det viktig att tänka på vilka koordinater som används 
för att erhålla rätt höjder vid beräkningarna. Planets riktning efter lutning har här en avgörande 
betydelse. 
 
Vid beräkning av delarean A1 måste den största höjdskillnaden mellan E och C samt E och A 
användas: 
 

   
                 

 
                 [  ]     (8.1) 

 
Vid beräkning av delarean A21 måste den minsta höjdskillnaden mellan E och C samt F och D 
användas: 
 
                           [ 

 ]    (8.2)  
 
Vid beräkning av delarean A22 används höjdskillnaden mellan C och D: 
 

    
        

 
                           [  ]    (8.3) 

  
Vid beräkning av delarean A3 måste den största höjdskillnaden mellan F och B samt F och D 
användas: 
 

   
                

 
            [  ]    (8.4) 

 
 

8.3.2 Hävarmar till tyngdpunkter 
Då samtliga hävarmar är uträknade för varje delarea till punkten B kan dammens tyngdpunkt 
beräknas genom att multiplicera hävarmen med respektive delarea, likt ekvation 8.5. 
 

          
∑          

    
    [ ]     (8.5) 

 
där: 
Ldamm.1.B hävarm för dammonoliten till B-punkten nedströms 
Ai arean för respektive del av dammen 
LAi.B hävarm för respektive delarea av dammen till B-punkten nedströms 
Atot arean av dammonoliten i sektion 
 
Hävarmen Ldamm.1.B kan behöva korrigeras då dräneringstunnel och brobana finns inbyggd i dammen 
beräknas hävarmen till punkt B med respektive area för dräneringstunneln och brobanan. Dammens 
tvärsnittsarea reduceras för rådande förhållande för dammen, därefter kan den nya hävarmen 
beräknas genom ekvation 8.6. 
 

        
                                                                

         
   [ ]  (8.6) 

 
 
där: 
Ldamm.B korrigerad hävarm för dammonoliten till B-punkten nedströms 
Abro.red.B arean av brobanan som eventuellt byggts in i dammen 
Lbro.red.B hävarm för brobanan till B-punkten nedströms 
Adränering.B area av eventuell dräneringstunnel inbyggd i dammen 
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Ldränering.red.B hävarm för dräneringstunnel till B-punkten nedströms 
Adamm.red.B reducerad area av dammonliten 
 
 

8.4 Egentyngd för dammonoliten 
Egentyngden för dammen beräknas med arean av tvärsnittet (Atot) och bredden av dammonoliten 
(Zdamm) samt betongens tunghet. Då dräneringstunnel och/eller brobana finns inbyggd inuti dammen 
måste dammens area reduceras. 
 

8.4.1 Reducering av dammens egentyngd pga. dräneringstunnel 
För areaberäkning av dräneringstunneln räknas koordinater för punkt G, H, I och J, se figur 8.4 för 
illustration av koordinaterna. Glidplanets eventuella lutning måste tas i beaktning vid 
areaberäkningen av dräneringstunnel på berg. 
 

8.4.2 Reducering av dammens egentyngd pga. brobana 
Då bron placerats inbyggd, eller delvis inbyggd, i dammen behöver egentyngden för dammen även 
reduceras för detta. Programmet beräknar denna reduktionsfaktor med hjälp av definierad plushöjd 
för brobanans underkant.  
 

 
Figur 8.6, illustration av broreduktion 

 

8.4.3 Egentyngd för dammonolit 
Då alla reduktionsfaktorer i form av tyngder [kN] är framräknade beräknas den nya tyngden av 
dammen likt ekvation 8.7. 
 

      (               )                             [  ]  (8.7) 

 
där: 
Pdamm egentyngden av dammonoliten 
Pbro.red egentyngd av brobanan som eventuellt byggts in i dammen 
Pdränering.red egentyngd av utebliven betongmassa som dräneringstunnel medför 
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8.5 Vattentryck och istryck 
Vattentryck som verkar mot massivdammen redovisas i figur 8.7. 

 
Figur 8.7, horisontellt och vertikalt vattentryck mot dammen 
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8.5.1 Vertikalt vattentryck 
Vid beräkning av vertikala vattentrycket mot dammen behöver volymen av vattnet beräknas, VH och 
Vh. För volymberäkningen krävs höjdskillnaden mellan vattenytorna till A- respektive B-punkten, HW 
och hW, samt skillnaden i x-led, dxH och dxh, se figur 8.8. 

 
Figur 8.8, vertikalt vattentryck mot dammonoliten 

 
För att bestämma det vertikala vattentryckets punktkraft mot dammen multipliceras vattenvolymen 
med vattnets tunghet. 
 

8.5.2 Horisontellt vattentryck 
För fall ett och två har samtliga horisontella krafter uppströms en stjälpande inverkan kring punkten 
B, medan de horisontella krafterna nedströms är stabiliserande. För fall tre måste krafterna delas 
upp då förhållandena mellan stabiliserande och stjälpande krafter förändras pga. att visst 
vattentrycket ligger under punkten B. 
 
Vattnets tryck, qW.i och resulterande kraft, PW.i beräknas enligt ekvation 7.2-7.4. 
 
För fall tre måste det horisontella vattentrycket delas upp i sex delar och PW.i bestäms för respektive 
deltryck. Uppdelningen sker enligt figur 8.7 där PW.32; PW.33 och PW.41 är av stabiliserande verkan och 
PW.31; PW.42 och PW.43 är stjälpande.  
 

8.5.3 Istryck 
Istrycket upp- och nedströms beräknas enligt avsnitt 7.8. 

 

8.5.4 Hävarmar för vatten- och istrycken 
Vid kommande beräkning av momentet kring punkten B behöver hävarmarna för respektive vatten- 
och istryck beräknas. Tyngdpunktens läge för varje vattentryck verkar enligt tidigare beskrivning i 
avsnitt 7.5. Hävarmen från istrycket bestäms från kraftens angreppspunkt till punkten B. 
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8.6 Upptryck 
Upptrycket kan i beräkningsprogrammet ha tre olika typer av händelseförlopp utefter användarens 
val, varav två ger en upptrycksreducerande effekt. Beroende på vattennivån nedströms kan 
upptrycket variera inom varje händelsetyp.  
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
Händelse 1    Händelse 2  
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
Händelse 3 

 
 

där:  
qW.3 = qU1 
qW.4 = qU2 
PU2 = 0 vid inget vatten nedströms  
 

8.6.1 Upptryck enligt händelse 1 
Då ingen dräneringstunnel finns i dammen avtar upptrycket linjärt från uppströms- till 
nedströmssidan. Vattentrycket på uppströmssidan, qW.3, motsvarar qU1 på samma sida om dammen, 
se figur 8.9. Då det finns en vattennivå på nedströmssidan ger även det ett bidrag till upptrycket, qU2, 
vilket gör att upptrycket inte går mot noll. Vid vatten på båda sidor om dammen måste 
kraftresultanterna av upptrycket delas upp i två delar, PU2 och PU3, se figur 8.9.  
 
Summan av PU2 och PU3 ger totala upptrycket som verkar mot dammen, PU.1. 
 

Figur 8.9, olika upptrycksförhållanden 
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8.6.2 Upptryck enligt händelse 2 
Vid dräneringstunnel mot berg bryts upptrycket lokalt under tunneln likt figur 8.9. Upptrycket på 
uppströmssidan, qU1, är samma som i avsnitt 8.6.1, därifrån sjunker upptrycket till qU4 som beräknas 
enligt ekvation 8.8. Upptrycket slutar verka under dräneringstunneln och fortsätter sedan från qU4 till 
nedströms vattentryck, qU2. 
 
                                          [     ]  (8.8) 
 
där: 
qU4 vattentryck som medför reducerat upptryck 
HW.sann vattendjup uppströms till lägsta punkten av A och B 
hW.sann vattendjup nedströms till lägsta punkten av A och B 
 

 
Det totala upptrycket mot dammen delas upp i fyra kraftresultanter, PU4.b, PU5.b, PU21.b och PU6.b där 
summan ger totala upptrycket som verkar mot dammen, PU.2.  
 

8.6.3 Upptryck enligt händelse 3 
Vid upphöjd dräneringstunnel uppstår en reduktion av upptrycket vid dräneringshålen. Samma 
metodik används som vid händelse två, upptrycket utgår från qU1 och sjunker linjärt till qU4 som 
beräknas enligt ekvation 8.9. 
 
                                               [     ]    (8.9) 
 
Likt händelse två beräknas det totala upptrycket mot dammen genom att dela upptrycket i fyra 
kraftresultanter, PU4.u, PU5.u, PU21.u och PU6.u där summan ger totala upptrycket som verkar mot 
dammen, PU.2. 
 

8.6.4 Moment kring punkten B 
Vid kommande kontrollberäkning för stjälpning behöver ett stjälpande moment, MU, beräknas med 
upptryckets bidrag. Momentet kring punkten B beräknas enligt ekvation 7.6 för samtliga 
händelseförloppen, sedan väljer beräkningsprogrammet ut korrekt moment för aktuellt 
dräneringsförhållande. 
 

8.7 Kontroll för stjälpning 
Kontroll för stjälpning sker enligt avsnitt 7.10. 
 
 

8.8 Kontroll för glidning 
Kontroll för stjälpning sker enligt avsnitt 7.11. 
 
 

8.9 Kontroll av resultantens läge 
Kontroll för resultantens läge sker enligt avsnitt 7.12. 
 
 

8.10 Kontroll för grundtryck 
Kontroll för resultantens läge sker enligt avsnitt 7.13. 
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9. STABILITETSPROGRAM FÖR 
LAMELLDAMMAR 

 
Kapitel 9 behandlar en beräkningsgång för stabilitetsberäkning av en lamelldamm. Beräkningarna 
genomförs enligt RIDAS 2012 med dess säkerhetstänkande. Se BILAGA B och C för beräkningsexempel 
av lamelldammar med eller utan vatten- och jordtryck nedströms. 
 

9.1 Allmänt om beräkningsprogrammets utformning 
Programmet fungerar annorlunda jämfört med beräkningsprogrammet för massivdammen. Istället 
för ett primärt koordinatsystem som programmet förhåller sig till definieras dammens geometri, 
vattennivåer, hävarmar m.fl. direkt av användaren. Dock finns koordinatpunkter, A1, A2, B1 och B2, 
se figur 9.1, som stöd för beräkningarna. Se avsnitt 9.3 för vidare förklaring av dess betydelse för 
programmet. 

 
Figur 9.1, illustration av koordinaterna som skall anges 

Dammen definieras i programmet av tre delar. Där del ett och två skall definieras med frontskiva och 
den tredje delen består av pelaren. Valet att definiera dammonoliten i tre delar beror på 
användarens eventuella behov att höja upp ena delen för att åstadkomma en nivåskillnad, likt figur 
9.1 illustrerar. 
 
Pelaren antas i programmet sträcka sig ner till den nedsänkta delen av dammen. Då pelaren är 
uppdelad likt figur 9.2 får ett medelvärde mellan pelardelarnas areor beräknas för att erhålla en 
approximativ egentyngd. 

 
Figur 9.2, elevation av nivåskillnaden mellan del ett och två med skiljande pelare 

Då jordtryck vill kunna definieras mot nedströmssidan finns möjlighet till det i ett separat 
beräkningsprogrammet. 
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9.2 Beräkningsprogrammets indata 
Geometrier och de illustrerande figurer av lamelldamm redovisas i figur 9.3–9.5. Förutom den indata 
som nämnts i kapitel 7 skall följande indata anges i programmet: 
 

- tvärsnittsarea för pelaren och hävarm  
- frontskivan för del ett och två med tvärsnittsarea, hävarm och tjocklek av frontskiva mot 

grunden 
- egentyngd av eventuell extralast och moment räknat kring lägsta B-punkt nedströms 
- eventuell reducering av upptrycket mot pelaren 
- vilken del som skall kontrolleras för glidning 

   
Figur 9.3, sektion av dammonolit  Figur 9.4, sektion uppströms 

 
 

Figur 9.5, snitt A och C i dammen 
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9.3 Nivåer för dammen 
Programmet börjar med att bestämma max- och minimipunkterna för dammen för att underlätta 
kommande beräkningar. Dessa beräkningar används även för att definiera den lägst belägna B-
punkten nedströms dit alla hävarmar beräknas till. För lamelldammen är det den punkt av B1 eller B2 
som befinner sig i den nedsänkta delen. För figur 9.1 är det punkt B2. 
 
 

9.4 Egentyngder 
Beräkning av egentyngder för lamelldammens pelare, frontskiva och brobana sker enligt avsnitt 7.6. 
 
 

9.5 Vatten- och istryck mot dammen 
Vattentryck som verkar mot lamelldammen redovisas i figur 9.6–9.7. 
 

 
Figur 9.6, vertikalt vattentryck (uppströms) 

 
Figur 9.7, horisontellt vattentryck (upp- och nedströms)  
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9.5.1 Vertikalt vattentryck 
I indatan definieras areor av vertikala vattentrycken mot dammen, AW.1.1; AW.1.P och AW.1.2, som 
programmet beräknar till vattenvolymer mot dammen. Ekvation 7.4 används sedan för att erhålla de 
vertikala vattentrycken mot dammen.  
 

9.5.2 Horisontellt vattentryck 
Horisontellt vattentryck upp- och nedströms beräknas likt beskrivet i avsnitt 7.7 för varje del av 
dammen. Ett vattentryck beräknas ner till grunden med ekvation 7.2 som därefter används för 
beräkning av vattentrycket till en punktkraft med hjälp av ekvation 7.3. 
 

9.5.3 Istryck 
Istrycket upp- och nedströms beräknas enligt avsnitt 7.8. 
 

9.5.4 Hävarmar för vatten- och istrycken 
Vid kommande beräkning av momentet kring punkten B behöver hävarmarna för vatten- och istryck 
beräknas. Tyngdpunktens läge för varje vattentryck verkar enligt tidigare beskrivning i avsnitt 7.5. 
Hävarmen till istrycket bestäms från kraftens angreppspunkt till lägsta B-punkten nedströms. 
 
 

9.6 Upptryck 
För lamelldammar uppstår upptryck mot pelaren och frontskivan. Då beräkningsprogrammet delar 
upp dammonoliten i tre delar beräknas upptrycket för del ett, två och pelaren var för sig, PU1, PU2 och 
PU3. För varje del beräknas moment kring den lägsta B-punkten nedströms för upptryckets bidrag, 
därmed beräknas MU1, MU2 och MU3.  
 
Upptrycket mot dammen har många typer av utformningar. Del ett och två av dammen kan befinna 
sig på olika nivåer, samtidigt som vattennivån nedströms kan variera. Mot pelaren kan dränering 
installeras lokalt och/eller i slutet av pelaren. För att underlätta beräkningarna och för ökad 
förståelse av programmet definieras dammdelens förutsättningar i början av beräkningarna av 
upptrycket. Användaren får därmed information om förutsättningarna för nedströmsvattnet och 
delens nivå jämfört med andra delen. 
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9.6.1 Reducering av upptryck 
Då dammens delar befinner sig på olika nivåer, exempelvis kan del ett vara upphöjd jämfört med del 
två, så avtar upptrycket tredimensionellt. Upptrycket avtar därmed linjärt i dammens y-riktning 
samtidigt som det avtar linjärt i dammens z-riktningen, se figur 9.8 av dess avtagande i z-led. 
 

 
Figur 9.8, reducering av upptryck uppströms 

För att förenkla beräkningarna antas ett medelvärde, qU1.red.u, som ger ett konstant vattentryck i 
dammens z-riktning för den eventuellt nedsänkta delen med dammpelarens bredd inräknad, Z3. 
 
Vid beräkning av det reducerade vattentrycket mot dammen behöver vattentrycken vid punkt i, ii 
och iii fastställas. Vattentrycket vid punkt i är det vattentryck som verkar mot lägsta punkten av A 
eller B för den nedsänkta dammdelen. Vid punkt iii råder det vattentryck som verkar mot 
motsvarande lägsta punkt för den upphöjda dammdelen. 
 

Punkt i:       |                           
                           

     [   ]   (9.1) 

 

Punkt iii:         |                           
                           

     [   ]   (9.2) 

 
där: 
qUi.u vattentrycket vid punkt i för figur 9.8 
qUiii.u vattentrycket vid punkt iii för figur 9.8 
qW.3.1 vattentrycket mot dammen uppströms mot del 1 
qW.3.2 vattentrycket mot dammen uppströms mot del 2 
 
 
För att erhålla vattentrycket vid punkt ii behövs skillnaden mellan vattentrycken qUi.u och qUiii.u, som 
utnyttjas med hjälp av rätvinkliga trianglar att skillnaden mellan qUiii.u och qUii.u beräknas, qx.u, figur 
9.9. Vattentrycket vid punkt ii kan nu fastställas med ekvation 9.3. 

 
Figur 9.9 

Punkt ii:                        [   ]   (9.3) 

där: 
qUii.u vattentrycket vid punkt ii för figur 9.8 
qx.u differensen mellan vattentrycken i figur 9.9 
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Reduktionen av vattentrycket kan nu bestämmas med ekvation 9.4. 
 

          
            

 
     [   ]    (9.4)   

 
där: 
qU1.red.u reducerat upptryck 
 
Samma beräkningsmetod används för att bestämma reduceringen av vattentrycket nedströms mot 
dammen då vatten finns nedströms över båda delarna.  
 

9.6.2 Upptryck mot frontskivan 
Upptrycket mot frontskivan avtar linjärt likt figur 9.10. För frontskivan som befinner sig i den 
upphöjda delen av dammen används vattentrycket qUiii.u som delas upp i två deltryck, qU11.i.u och 
qU12.i.u. Upptrycket för frontskivan på den nedstänkta delen av dammen delas upp på motsvarande 
sätt för det reducerande vattentrycket, qU1.red.u. 
 

 
 
Figur 9.10, upptryck mot frontskiva för del ett 

 
Beräkningsprogrammet tar hänsyn till vattennivån nedströms för aktuell del av dammen som 
upptrycket beräknas för. Då delen är upphöjd i förhållande till den andra så används vattentrycket 
från vattenytan nedströms till den lägsta punkten av A och B för upphöjda delen, qU11.i.u = qUiii.n. 
 
För den nedsänkta delen används det reducerade vattentrycket nedströms, qU11.i.u = qU1.red.n. 
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9.6.3 Upptryck mot pelaren 
Upptrycket mot pelaren avtar inte linjärt då vatten anges nedströms, istället beräknas upptrycket 
enligt en konstant fördelning likt figur 9.11. Detta förhållande för upptryck är enligt 
rekommendationer från RIDAS 2012 [7 s. 8-9]. Då vattentycket på uppströmssidan måste avta under 
ett intervall har vi valt att definiera en avslutspunkt, tav.P, i indata som upptrycket avtar inom, se figur 
9.13.  
 
Då inget vatten nedströms definierats finns inga rekommendationer enligt RIDAS 2012 hur 
upptrycket mot dammen ska behandlas. Vi har därmed valt att betrakta ett linjärt avtagande av 
upptrycket från upp– till nedströmssidan, se figur 9.11.  
 

 
Figur 9.11, upptryck mot pelaren 

 
För pelaren finns möjlighet att anlägga dränering där upptrycket önskas göra avbrott, se figur 9.11. I 
beräkningsprogrammet ges möjlighet till definition av två dräneringshål under pelaren genom 
punkterna x1, x2, x3 och x4. Möjlighet finns även till att ange en punkt där dränering övertar 
upptrycket, xav.P. Dessa avbrott av upptrycket medför att flera deltryck måste definieras vilket figur 
9.11 illustrerar. 
 
Då dränering inte önskas sätts punkterna x1= x2 och/eller x3= x4. Ifall inget avslut av upptrycket önskas 
sätts xav.P = 0 och upptrycket beräknas hela pelarens längd. 
 
 

9.7 Kontroll för stjälpning 
Kontroll för stjälpning sker enligt avsnitt 7.10. 
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9.8 Kontroll för glidning 
Kontroll för glidning sker enligt avsnitt 7.11. 
 
Vid kontroll för glidning får användaren definiera vilken del som hela dammen skall kontrolleras för. 
Användaren får i och med detta en valmöjlighet till att kontrollera dammen för det värsta, eller säkra 
fallet. 
 
Fallen som kan uppstå är: 

 
Figur 9.12, lutningar av dammen 

1. Rakt glidplan 
2. Lutning ner mot nedströmssidan 
3. Lutning ner mot uppströmssidan 

Där fall 2 är värre än 3 
 
 

9.9 Kontroll av resultantens läge 
Kontroll för resultantens läge sker enligt avsnitt 7.12. 
 
 

9.10 Kontroll för grundtryck 
Kontroll för resultantens läge sker enligt avsnitt 7.13. 
 
 

9.11 Stabilitetsberäkning för lamelldamm med jordtryck nedströms 
Vanligt förekommande för lamelldammar är att jordtryck anläggs mot lamelldammen nedströms för 
att uppnå en stabiliserande inverkan mot dammen. Därmed har ett lamelldammsprogram utformats 
för att behandla detta scenario. 
 
Dokumentet med jordtryck nedströms skiljer inte väsentligt från ovan nämnda uträkningar. 
Skillnaden i indatan är att inget vatten definieras nedströms, istället definieras jordnivån nedströms, 
J2, med respektive indata i form av jordart, friktionsvinkel och densitet. 
 
Jordtryck nedströms 
Jordtryckets har samma tryckfördelning mot dammen jämfört med horisontellt vattentrycket, dvs. 
triangelformad fördelning.  
 
Enligt RIDAS 2012 antas alltid vilojordtryck mot dammen [7 s. 13], därmed beräknas först en 
vilojordtryckskoefficient, ekvation 9.5, som är beroende av jordartens rasvinkel. Denna koefficient 
används som reducering av jordtrycket, ekvation 9.6. Jordtrycket beräknas mot dammen med 
ekvation 7.3. 
 
                 (9.5) 
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                      [   ]     (9.6) 

 
där: 
k0 vilojordtryckskoefficient 
qJ.4.i jordtryck 

d jordens tunghet 
hJ.i jordtryckets höjd 
 
Upptryck 
För beräkningar av upptrycket avtar alla vattentryck linjärt uppströms till noll då inget vatten 
existerar nedströms. 
 
 
Se beräkningar för lamelldamm med jordtryck nedströms i BILAGA C. 
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10. STABILITETSPROGRAM FÖR 
UTSKOV 

 
Kapitel 10 behandlar en beräkningsgång för stabilitetsberäkning av ett utskov. Beräkningarna 
genomförs enligt RIDAS 2012 med dess säkerhetstänkande. Se BILAGA D för beräkningsexempel för 
en damm med utskov. 
 

10.1 Allmänt om beräkningsprogrammets utformning 
Programmet för utskov fungerar till stor del på samma sätt som för lamelldammsprogrammet. 
Användaren definierar dammens geometrier, vattennivåer, hävarmar m.fl. direkt i avsnittet för 
indatan. Likt för lamelldammen skall koordinatpunkter A1, A2, B1 och B2 definieras, se figur 10.1, 
som stöd för beräkningarna. Se avsnitt 10.3 för vidare förklaring av dess betydelse för programmet. 
 
 

 
Figur 10.1, illustration av koordinaterna som skall anges 

 
Dammen definieras i programmet av tre delar. Där del ett och två skall definieras med skibord och 
den tredje delen består av pelaren. Valet att definiera dammonoliten i tre delar beror på 
användarens eventuella behov att höja upp ena delen för att åstadkomma en nivåskillnad, likt figur 
10.1. 
 
Pelaren antas i programmet sträcka sig ner till den nedsänkta delen av dammen. Då pelaren är 
uppdelad likt figur 10.2 får ett medelvärde mellan pelardelarnas areor beräknas för att erhålla en 
approximativ egentyngd. 

 
Figur 10.2, elevation av nivåskillnaden mellan del ett och två med skiljande pelare 
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10.2 Beräkningsprogrammets indata 
Geometrier och de illustrerande figurer av utskovet redovisas i figur 10.3-10.5. Förutom den indata 
som nämnts i kapitel 7 skall följande indata anges i programmet: 
 

- tvärsnittsarea för pelaren och hävarm 
- skibord för del ett och två med tvärsnittsarea, hävarm, längd av skibord och startpunkt från 

den lägsta A-punkten uppströms 
- egentyngd av sättavstängningar/luckor och moment räknat kring lägsta B-punkten 

nedströms 
- eventuell reducering av upptrycket mot skibord och pelaren 
- vilken del som skall kontrolleras för glidning 

   
Figur 10.3, sektion av dammonolit  Figur 10.4, sektion uppströms 

 
Figur 10.5, snitt A och C i dammen 
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10.3 Nivåer för dammen 
Programmet bestämmer nivåer för dammen på samma sätt enligt avsnitt 9.3. 
 
Samtliga hävarmar och moment beräknas enligt tidigare beskrivet i avsnitt 7.5 för den lägst belägna 
B-punkten nedströms, punkt B2 för figur 10.1. 
 
 

10.4 Egentyngder 
Beräkning av egentyngder för utskovsdammens pelare, skibord och brobana sker enligt avsnitt 7.6. 
 
 

10.5 Vattentryck mot dammen 
Vilka vattentryck som verkar mot lamelldammen redovisas i figur 10.6 och 10.7. 
 

 
Figur 10.6, vertikalt vattentryck 

 
Figur 10.7, horisontellt vattentryck 

 

10.5.1 Vertikalt vattentryck 
Vertikalt vattentryck beräknas för samtliga delar av dammen där vatten ansamlas ovan. Se figur 10.6 
för areor gällande vertikala vattentrycken som skall definieras av användaren i indataavsnittet. 
 
Beräkning av vertikala vattentryck sker enligt avsnitt 7.7. 
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10.5.2 Horisontellt vattentryck 
De horisontella vattentrycket beräknas enligt avsnitt 9.5.2. 
 

10.5.3 Istryck 
Istrycket upp- och nedströms beräknas enligt avsnitt 7.8. 
 

10.5.4 Hävarmar för vatten- och istrycken 
Hävarmar för vatten- och istrycken beräknas enligt avsnitt 9.5.4. 
 
 

10.6 Upptryck 
Upptrycket mot pelaren och skiborden behandlas på samma sätt som för lamelldammen, beskrivet i 
avsnitt 9.6. Beräkningsprogrammet delar upp dammonoliten i tre delar och beräknar upptryckt för 
del ett, två och tre var för sig, PU1, PU2 och PU3. För varje del beräknas moment kring den lägsta B-
punkten nedströms för upptryckets bidrag, därmed beräknas MU1, MU2 och MU3. 
 
Upptrycket mot dammen har många typer av utformningar då delarna av dammen kan befinna sig på 
olika nivåer samtidigt som dräneringar kan installeras under pelarna och skiborden. 
 

10.6.1 Reducering av upptryck 
Upptrycksreduceringen beräknas enligt avsnitt 9.6.1. 
 

10.6.2 Upptryck mot skibord 
Då dränering ej finns för skiborden avtar upptrycket linjärt från upp- till nedströms vattentryck. I det 
fall då dränering önskas anges avslutspunkt för upptrycket för respektive skibord, xav.1 och xav.2, se 
figur 10.8. För skibordet som befinner sig över den upphöjda delen av dammen används 
vattentrycket qUiii.u som delas upp i två deltryck, qU21.i.u och qU22.i.u. Skibordet på den nedstänkta delen 
av dammen delas upp på motsvarande sätt för det reducerande vattentrycket, qU1.red.u. 

 

 
Figur 10.8, upptryck mot skibord 

Därtill tas hänsyn till vattennivån nedströms för aktuell del av dammen som upptrycket beräknas för. 
Då delen är upphöjd i förhållande till den andra så används vattentrycket från vattenytan nedströms 
till den lägsta punkten av A och B för upphöjda delen, qU21.i.u = qUiii.n. 
 
För den nedstänkta delen används det reducerade vattentrycket nedströms, qU21.i.u = qU1.red.n. 
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10.6.3 Upptryck mot pelaren 
Upptryck mot pelaren fördelas likt figur 10.9 och beräknas enligt avsnitt 9.6.3. 
 

 
 
Figur 10.9, upptryck mot pelaren 

 

10.7 Kontroll för stjälpning 
Kontroll för stjälpning sker enligt avsnitt 7.10.  
 
 

10.8 Kontroll för glidning 
Kontroll för glidning sker enligt avsnitt 7.11 och 9.8.  
 
 

10.9 Kontroll för resultantens läge 
Kontroll för resultantens läge sker enligt avsnitt 7.12.  
 
 

10.10 Kontroll för grundtryck 
Kontroll för grundtryck sker enligt avsnitt 7.13. 
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11. STABILITETSPROGRAM FÖR 
KOMBINERAD DAMM 

 
Kapitel 11 behandlar en beräkningsgång för stabilitetsberäkning av en kombinerad damm. 
Beräkningarna genomförs enligt RIDAS 2012 med dess säkerhetstänkande. Se BILAGA E gällande 
beräkningsexempel för en kombinerad damm med utskov och frontskiva. 
 
 

11.1 Allmänt om beräkningsprogrammets utformning 
Med en kombinerad damm menas en dammonolit som är uppbyggt av en frontskiva på ena delen av 
dammen och ett skibord på den andra, se figur 11.1. 
 
Programmet för den kombinerade dammen fungerar likt en kombination av lamelldammens  och 
utskovets beräkningsprogram. Användaren definierar dammens geometrier, vattennivåer, hävarmar 
m.fl. direkt i avsnittet för indata. Liksom tidigare beskrivet skall koordinatpunkter A1, A2, B1 och B2 
definieras, se figur 11.1, som stöd för beräkningarna. Se avsnitt 11.3 för vidare förklaring av dess 
betydelse för programmet. 
 

 
Figur 11.1, illustration av koordinaterna som skall anges 

 
Dammen definieras i programmet av tre delar. Del ett skall definieras med skibord, del två med 
frontskiva och del tre består av pelare. Valet att definiera dammonoliten i tre delar beror på 
användarens eventuella behov att höja upp ena delen för att åstadkomma en nivåskillnad, likt figur 
11.1, samt då delarna har olika utformningar. 
 
Pelaren antas i programmet sträcka sig ner till den nedsänkta delen av dammen. Då pelaren är 
uppdelad likt figur 11.2 får ett medelvärde mellan pelardelarnas areor beräknas för att erhålla en 
approximativ egentyngd. 
 



62 
 

 
Figur 11.2, elevation av nivåskillnaden mellan del ett och två med skiljande pelare 

 
 

11.2 Beräkningsprogrammets indata 
Geometrier och de illustrerande figurer av den kombinerade dammonoliten redovisas i figur 11.3–
11.5. Förutom den indata som nämnts i kapitel 7 skall följande indata anges i programmet: 
 

- tvärsnittsarea för pelaren och hävarm 
- skibord för del ett med tvärsnittsarea, hävarm, längd av skibord och startpunkt från den 

lägsta A-punkten uppströms 
- frontskiva för del två med tvärsnittsarea, hävarm och tjocklek av frontskiva mot grunden 
- egentyngd av sättavstängningar/luckor och moment räknat kring lägsta B-punkten 

nedströms 
- eventuell reducering av upptrycket mot skibordet och pelaren 
- vilken del som skall kontrolleras för glidningskontrollen 

 

   
Figur 11.3, sektion av dammonolit  Figur 11.4, sektion uppströms 
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Figur 11.5, snitt i dammen 

 
 

11.3 Nivåer för dammen 
Programmet bestämmer nivåer för dammen på samma sätt enligt avsnitt 9.3. 
 
Samtliga hävarmar och moment beräknas enligt tidigare beskrivet i avsnitt 7.5 för den lägst belägna 
B-punkten nedströms, punkt B2 för figur 11.1. 
 
 

11.4 Egentyngder 
Beräkning av egentyngder för dammens pelare, skibord, frontskiva och brobana sker enligt avsnitt 
7.6. 
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11.5 Vattentryck mot dammen 
Vilka vattentryck som verkar mot dammen redovisas i figur 11.6 och 11.7. 
 

 
Figur 11.6, vertikalt vattentryck 

 

 
Figur 11.7, horisontellt vattentryck 

 

11.5.1 Vertikalt vattentryck 
Vertikalt vattentryck beräknas för samtliga delar av dammen där vatten ansamlas ovan. Se figur 11.6 
för areor gällande vertikala vattentrycken som skall definieras av användaren i indataavsnittet. 
 
Beräkning av vertikala vattentryck sker enligt avsnitt 7.7. 
 

11.5.2 Horisontellt vattentryck 
De horisontella vattentrycket beräknas enligt avsnitt 9.5.2. 
 

11.5.3 Istryck 
Istrycket upp- och nedströms beräknas enligt avsnitt 7.8. 
 

11.5.4 Hävarmar för vatten- och istrycken 
Hävarmar för vatten- och istrycken beräknas enligt avsnitt 9.5.4. 
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11.6 Upptryck 
Upptrycket mot pelaren, skibordet och frontskivan behandlas på samma sätt som för lamell- och 
utskovsdammen, beskrivet i avsnitt 9.6 och 10.6. Beräkningsprogrammet delar upp dammonoliten i 
tre delar och beräknar upptryckt för del ett, två och tre var för sig, PU1, PU2 och PU3. För varje del 
beräknas moment kring den lägsta B-punkten nedströms för upptryckets bidrag, därmed beräknas 
MU1, MU2 och MU3. 
 
Upptrycket mot dammen har många typer av utformningar då delarna av dammen kan befinna sig på 
olika nivåer samtidigt som dräneringar kan installeras under pelarna och skiborden. 
 

11.6.1 Reducering av upptryck 
Upptrycksreduceringen beräknas enligt avsnitt 9.6.1. 
 

11.6.2 Upptryck mot skibord 
Upptryck mot skivbordet fördelas likt figur 11.8 och beräknas enligt avsnitt 10.6.2. 
 

 
Figur 11.8, upptrycket mot skibordet för del ett 

 

11.6.3 Upptryck mot frontskivan 
Upptryck mot frontskivan fördelas likt figur 11.9 och beräknas enligt avsnitt 9.6.2. 
 

 
 
Figur 11.9, upptrycket mot frontskivan för del två 
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11.6.4 Upptryck mot pelaren 
Upptryck mot pelaren fördelas likt figur 11.10 och beräknas enligt avsnitt 9.6.3. 
 

 
 
Figur 11.10, upptryck mot pelaren 

 

11.7 Kontroll för stjälpning 
Kontroll för stjälpning sker enligt avsnitt 7.10.  
 
 

11.8 Kontroll för glidning 
Kontroll för glidning sker enligt avsnitt 7.11 och 9.8.  
 
 

11.9 Kontroll för resultantens läge 
Kontroll för resultantens läge sker enligt avsnitt 7.12.  
 
 

11.10 Kontroll för grundtryck 
Kontroll för grundtryck sker enligt avsnitt 7.13. 
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12. RESULTAT OCH ANALYS 
 
I följande kapitel kommer resultaten från de olika beräkningsprogrammen att redovisas och 
analyseras. För massiv-, kombinations- och lamelldammen (med vatten nedströms) har inga 
kontroller av befintliga dammar utförts i brist på befintliga stabilitetsberäkningar. För dessa har 
antagna scenarion använts. 
 
Samtliga scenarion som kontrollerats är vanliga lastfall. Därav blir tillåtande säkerhetsfaktorer mot: 

Stjälpning, Still = 1,50 
Resultantläge = mellersta tredjedelen av bottenarean 
Glidning, µtill = 0,75 

 
 

12.1 Massivdamm 
Då vi ej fått tillgång till befintliga stabilitetsberäkningar för en massivdamm i betong så har ett 
antagande gjorts. Ett scenario har skapats där lamelldammen (BILAGA C) ersätts med en 
massivdamm, därav delar de samma grundläggande förutsättningar. Massivdammen har beräknats 
för den mest kritiska breddmetern hos lamelldammen. 
 
Enligt framtaget beräkningsprogram (BILAGA A) erhålls följande säkerhetsfaktorer: 
 Stälpningssäkerhet, SS = 1,783 
 Glidningssäkerhet, μ = 0,524 
 Resultantens läge hamnar ca 0,2 m innanför kärnområdet 
 Grundtryck, σu = 0 kPa & σn = 296,4 kPa 
 
Massivdammen klarar stabiliteten. En djupare analys av resultaten för massivdammen är svårt att 
genomföra då vi ej haft möjlighet att kontrollera beräkningsdokumentet mot befintliga beräkningar. 
Mer om detta i diskussionsdelen. 
 
 

12.2 Lamelldamm (med vatten nedströms) 
Enligt framtaget beräkningsprogram (BILAGA B) erhålls följande säkerhetsfaktorer: 
 Stälpningssäkerhet, SS = 1,547 
 Glidningssäkerhet, μ = 0,776 
 Resultantens läge hamnar drygt 0,4 m utanför kärnområdet 
 Grundtryck, σu = 327,4 kPa & σn = 443,9 kPa 
 
Lamelldammen klarar sin stjälpningsstabilitet men ej glidsäkerheten. En djupare analys av resultaten 
för denna lamelldamm är svårt att genomföra då vi ej haft möjlighet att kontrollera 
beräkningsdokumentet mot befintliga beräkningar. Mer om detta i diskussionsdelen. 
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12.3 Lamelldamm (med jordfyllning nedströms) 
Enligt befintlig stabilitetsberäkning för lamelldammen erhålls följande säkerhetsfaktorer: 
 Stälpningssäkerhet, SS = 1,XX (Går ej att urskilja på ritning) 
 Glidningssäkerhet, μ = 0,780 
 Resultantens läge faller ca 1,0 m utanför kärnområdet. 
 
Enligt framtaget beräkningsprogram (BILAGA C) erhålls följande säkerhetsfaktorer: 
 Stälpningssäkerhet, SS = 1,318 
 Glidningssäkerhet, μ = 0,907 
 Resultantens läge hamnar drygt 1,1 m utanför kärnområdet 
 Grundtryck, σu = 319,3 kPa & σn = 441,6 kPa 
 
Resultaten från beräkningsprogrammet ger svar som ligger mer på säkra sidan jämfört med de 
befintliga beräkningarna. Anledningarna till detta är svåra att avgöra då vi inte har tillgång till 
fullständiga beräkningar utan enbart svar för den befintliga dammen. Dock kan skillnaderna bero på 
mer kritiska antaganden från vår sida. Mer om detta i diskussionsdelen. 
 
 

12.4 Utskov 
Enligt befintlig stabilitetsberäkning för lamelldammen erhålls följande säkerhetsfaktorer: 
 Stälpningssäkerhet, SS = 1,462 
 Glidningssäkerhet, μ = 0,749 
 Resultantens läge faller ca 0,8 m innanför kärnområdet. 
 Grundtryck, σu = 53,4 kPa & σn = 58,9 kPa 
 
Enligt framtaget beräkningsprogram (BILAGA D) erhålls följande säkerhetsfaktorer: 
 Stälpningssäkerhet, SS = 1,279 
 Glidningssäkerhet, μ = 0,850 
 Resultantens läge hamnar drygt 1,1 m utanför kärnområdet 
 Grundtryck, σu = 95,8 kPa & σn = 93,1 kPa 
 
Även om beräkningarna inte når upp till erforderliga säkerhetsfaktorer så uppfylls grundläggande 
stabilitet, dvs. de stjälper eller glider inte (med antagande att friktionsvinkeln är 45⁰ i våra 
beräkningar), se förklaring i avsnitt 6.5.1–6.5.2. Det som går att säga om resultaten är att vårat 
beräkningsprogram ger svar på den säkra sidan jämfört med befintliga beräkningarna. 
 
 

12.5 Kombinationsdamm 
Enligt framtaget beräkningsprogram (BILAGA E) erhålls följande säkerhetsfaktorer: 
 Stälpningssäkerhet, SS = 2,125 
 Glidningssäkerhet, μ = 0,377 
 Resultantens läge hamnar drygt 1,1 m innanför kärnområdet 
 Grundtryck, σu = 178,8 kPa & σn = 203,4 kPa 
 
Kombinationsdammen klarar sin stabilitet med god säkerhetsmarginal. Dammkonstruktionen är 
påhittad och skulle kunna optimeras för att åstadkomma en mer materialsnål konstruktion. En 
djupare analys av resultaten för den kombinerade dammen är svårt att genomföra då vi ej haft 
möjlighet att kontrollera beräkningsdokumentet mot befintliga beräkningar. Mer om detta i 
diskussionsdelen. 
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13. DISKUSSION OCH SLUTSATSER 
 
I följande kapitel diskuteras resultaten från kapitel 12 samt eventuella skillnader och jämförelser. I 
slutet av detta kapitel kommer slutsatser från projektet att redogöras. 
 

13.1 Diskussion 
Vid granskningen mellan våra och befintliga beräkningar har vi endast erhållit svar för lamelldammen 
med jordtryck nedströms, dvs. ej fullständiga beräkningar. För dammen med utskov har vi däremot 
haft tillgång till fullständiga lösningar som vi kunna jämföra med. 
 
Vid jämförandet mellan svaren från våra beräkningsprogram med befintliga stabilitetsberäkningar 
ger att våra resultat är mer på säkra sidan. Då dammarnas beräkningar hamnar på säkra sidan 
kommer säkerheten att bli högre när godkända säkerhetsfaktorer uppnås. Däremot går det att 
diskutera huruvida optimerad dammen blir. Effekten med en lägre optimeringsgrad blir för dammen 
en kortare ekonomisk livslängd, men eventuellt högre teknisk livslängd. I dagens samhälle krävs en 
god balans mellan dessa två faktorer samt miljöaspekten, dock ämnar inte rapporten att redogöra 
för dessa utan skall redovisa ett effektivt stabiliseringsverktyg för betongdammar. 
 
Vid en första anblick uppfylls ej vissa av stabilitetskraven för våra och de befintliga 
stabilitetsberäkningarna. Att de befintliga beräkningarna ej uppfyller kraven kan tyckas vara 
uppseendeväckande. Det bör dock poängteras att då dammarna byggdes ställdes andra 
säkerhetskrav på dammkonstruktioner, då de är byggda innan RIDAS tillkom. Däremot måste 
understrykas att dammarna står stabilt och kommer ej gå till brott eftersom de uppfyller den 
grundläggande stabiliteten, dvs. de stjälper eller glider inte (med antagande att friktionsvinkeln är 
45⁰ i våra beräkningar), se förklaring i avsnitt 6.5.1–6.5.2. 
 
Anledning till skillnaderna mellan våra och befintliga beräkningar, kapitel 12, beror troligen på mer 
kritiska antaganden som våra beräkningsprogram gör. Det vill säga när arbetet stått inför tolkningar 
av RIDAS 2012 har valet fallit på det mest kritiska sceneriet.  
 
Skillnader mellan resultaten kan bero på huruvida konstruktören väljer att behandla de krafter som 
påverkar dammen. Till exempel finns inga rekommendationer i RIDAS 2012 om hur vattentrycket 
mot dammen ska behandlas. Beräkningsprogrammen antar att sprickor finns i berget och att 
vattentrycket pga. detta sträcker sig ner till den lägsta punkten av A eller B för respektive del av 
dammen, se vidare i avsnitt 7.7. Vattentryckets storlek ger olika resultat för de stjälpande krafter 
som kan vara en av anledningarna till skillnaderna för resultanten i stabilitetskontrollerna. 
 
Ytterligare faktorer till skillnaderna mellan resultaten kan vara vilken punkt nedströms som 
momentet valts att beräknas kring. Våra program väljer att beräkna momentet kring den lägsta 
punkten nedströms, se avsnitt 7.5. Dammens delar fungerar som en monolitiskt hopgjuten 
konstruktion där del ett, två och tre måste stjälpa samtidigt. Beräkningsprogrammet har även 
anpassats för att användaren skall kunna definiera den punkt som moment skall beräknas kring. 
Resultatet av detta medförde mindre skillnader mot befintliga beräkningar då en medelpunkt mellan 
B-punkterna nedströms valdes. Eftersom antagandet av stjälpning kring den lägsta punkten 
nedströms ger mest korrekta resultat har valet fallit på att redovisa dessa beräkningar i BILAGA B-E. 
 
Orsaken till resultatskillnaderna kan även bero på hur programmet väljer att definiera pelarens 
grundläggning. I programmet antas pelaren sträcka sig ner till lägsta grundläggningsnivån där den 
antas ha en rak bottenarea.  Genom detta antagande förlängs bredden på den lägst belägna delen av 
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dammonoliten med pelarens bredd. Detta medför att maximalt upptryck påverkar en större 
bottenarea, därav erhålls större totalt upptryck under dammen jämfört med hur befintliga 
beräkningar kan vara utförda. Se figur 9.2 för illustration av hur pelaren kan vara grundlagd och figur 
9.4 för illustration över hur programmen beaktar grundläggning av pelaren. 
 
För glidkontrollen kan hänsyn av glidplanets lutning göra stora skillnader i beräkningarna. En möjlig 
anledning till skillnaderna i glidsäkerhet kan vara att de befintliga stabilitetsberäkningarna ej beaktar 
eventuella lutningar hos glidplanet som vårt beräkningsprogram gör. 
 
Noggrannheten av angivna geometrier för lamelldammen med jordtryck nedströms spelar även en 
viktig roll för resultatjämförelsen. I BILAGA C har exakt indata angivits som skall ge resultat så nära 
verkligheten som möjligt. Hur exakt indata varit för befintliga beräkningar har vi inte haft möjlighet 
att kontrollera då vi inte haft tillgång till fullständiga beräkningar av dammen. 
 
Enligt ritningarna lutar dammen även i tvärled, definierat z-led för våra beräkningar. Denna 
geometriförändring har i beräkningsprogrammet valts att approximeras till ett medelvärde av 
nivåerna, se figur 13.1. Detta påverkar egentyngder, upptryck och vattentryck. 

 
Figur 13.1, geometriförändring i z-led 

Enligt RIDAS 2012 anses upptrycket under pelaren kunna försummas vid pelarbredder under två 
meter (gäller för lamelldamm och utskov). I våra beräkningar har inget sådant villkor antagits utan 
upptrycket påverkar pelaren oavsett dess bredd vilket ger resultat mer på säkra sidan än vad som 
rekommenderas. Eftersom ingen av jämförda dammar har pelarbredder större än två meter påverkar 
detta inte resultaten. 
 
Då möjligheten ej funnits att kontrollera alla dokumenten (BILAGA A, B och E) mot befintliga 
beräkningar har vi konsulterat med handledaren om dessas korrekthet. Efter diskussion samt 
handberäkningar har vi kommit fram till att dessa beräkningsprogram uppnår en godkänd nivå. 
 
 

13.2 Slutsats 
Resultaten visar att beräkningsprogrammen fungerar och kan användas för snabba och effektiva 
stabilitetsberäkningar. Då dammstabiliteten hamnar på säkra sidan rekommenderas att man 
detaljberäknar önskat dammtvärsnitt då större optimering erfordras. Valet att inte optimera 
beräkningsprogrammen allt för mycket beror på att programmet hade blivit för avancerat och 
komplext för ramarna för detta examensarbete. Dokumenten är en god början på konstruktörens 
arbete med att kontrollera stabiliteten hos befintliga samt nya dammar. 
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14. REKOMMENDATIONER OCH 
FRAMTIDA ARBETE 

 
Nedan redogörs för rekommendationer till beställaren av denna rapport samt förslag till fortsatta 
studier inom ämnet.  
 

14.1 Rekommendationer 
Våra rekommendationer till Ramböll är att använda programmet för att effektivt erhålla 
stabilitetsberäkningar för nya och befintliga gravitationsdammar. Vid komplicerade dammgeometrier 
kan en mer detaljerade beräkning behöva utföras ifall konstruktören önskar en ytterligare optimering 
av dammonoliten. 
 
 

14.2 Framtida arbete 
Då beräkningsprogrammet bygger på RIDAS 2012 tillämpningsvägledning har vissa krafter och fall 
approximerats därefter. Intressant vore att göra fortsatta studier på hur verkliga 
grundförutsättningar skulle påverka dammens stabilitet i strömningsriktning och sidled samt hur 
upptrycket verkligen beter sig för olika förutsättningar i berget. Vid stabilitetsberäkningar för 
dammar skall ej bergbultar medräknas enligt RIDAS 2012, intressant vore att göra en studie på hur 
stor extrastabilitet som erhålls med dessa. 
 
Utöver stabilitet mot stjälpning och glidning vore den inre stabiliteten (tvärsnittsanalys) intressant att 
erhålla mer kunskap om. Speciellt hur krafterna överförs från frontskivor och skibord till pelare. 
Utöver detta kan temperaturvariationernas påverkan på tvångskrafterna vara intressant att studera 
samt möjligheten till att utföra beräkningar enligt finita elementmetoden (FEM). Detta skulle 
resultera i en mer detaljerad bild av kraftfördelningarna mot, under och i dammen. 
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BILAGA A

STABILITETSBERÄKNING
FÖR EN MASSIVDAMM

Las all 1 

2015‐04‐20

U örd av: Oscar Asplund
Marcus Jidell
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 RITNINGAR AV EXEMPELDAMM

 Ritningar med mått:  Ritningar med definitioner av måtten:

Figurer i bilagan nedan är illustrerande av en exempeldamm
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 INDATA

Koordinater för dammen 

 Punkt A: xA 0.00m yA 310.25m

 Punkt B: xB 10.50m yB 310.25m

 Punkt C: xC 1.50m yC

yB yA

xB xA
xC yA 310.25m (räta linjens ekvation mellan  A-B)

 Punkt D: xD 4.50m yD

yB yA

xB xA
xD yA 310.25m (räta linjens ekvation mellan  A-B)

 Punkt E: xE xC 1.5m yE 321.10m

 Punkt F: xF xD 4.5m yF yE 321.1m

Ger fall nr: Fall 1 yC yD= if

2 yD yC if

3 otherwise

1 (se figur ovan för illustration av fallen)

Vattennivåer

 Vattennivår 1: VY1 320.90m

 Vattennivår 1: VY2 310.25m
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Brobana

 Finns någon brobana? För ja:   skriv "1"
För nej: skriv "2"

bro 1

ybro 322.40m
 Plushöjd:

 Bredd: bbro 4.50m

 Tjocklek: tbro 0.50m

 Placering: Lbro.1 0.00m

 Trafiklast: qtrafik 0
kN

m
2



Dränering (hål + tunnel)

 Finns det någon dränering? Skriv "1" för ingen dränering
Skriv "2" för därningstunnel på berg
Skriv "3" för upphöjd dräneringstunnel

dränering 2

 x-koordinat för tunnel: xG 2.50m

 Höjd på tunnel: htunnel 2.10m

 Bredd på tunnel: btunnel 1.50m

 Vid upphöjd tunnel: YG 321.50m
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Mått i sektion

 Bredd på dammonoliten: Zdamm 1.00m

Islast

 Islast, uppströms: qIS.u 200
kN

m


 Höjdläge för islast uppströms: yIS.u 320.57m

 Islast, nedströms: qIS.n 0
kN

m


 Höjdläge för islast nedströms: yIS.n 0.00m

Tungheter

 Betongens tunghet: γbtg 23
kN

m
3



 Vattnets tunghet: γvatten 10
kN

m
3



 Brobanans tunghet: γbro 23
kN

m
3
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Önskade säkerhetsfaktorer

 Säkerhetsfaktor vid stjälpning: Still 1.50

 Säkerhetsfaktor vid glidning: μtill 0.75

Lastfall

 Vilket lastfall beräknas dammen för? Skriv "1" för normalt lastfall
Skriv "2" för exceptionellt
lastfall
Skriv "3" för olycksfall

lastfall 1

Bergets bärförmåga

σRd 400kPa
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 1. DAMMGEOMETRI

1.1  Nivåskillnader

HEA yE yA 10.85m

HEC yE yC 10.85m

HFB yF yB 10.85m

HFD yF yD 10.85m

dyCD yC yD 0m

dyAB yA yB 0m

1.2  Areor för dammgeometri

(figur av uppdelning av dammen till delaror)

A1

max HEA HEC  xE xA 

2
8.138m

2


A21 xF xE  min HEC HFD  32.55m
2



A22

dyCD xF xE 

2
0m

2


A3

xB xF  max HFB HFD  
2

32.55m
2



Atot A1 A21 A22 A3 73.238m
2
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 2.  EGENTYNGDEN AV DAMMEN OCH HÄVARM
Då dammen kan innehålla dräneringstunnel och/eller inbyggd brobana i dammen måste
egentyngden och hävarmen för dammen reduceras p.g.a. detta. 

2.1  Hävarmar för delareor till punkten B

LA1.B

xC xA

3
xB xC 9.5m

LA21.B

xD xC

2
xB xD 7.5m

LA22.B 2
xD xC 

3
 xB xD Fall 3=if

xD xC

3
xB xD









otherwise

7m

LA3.B

2 xB xD 
3

4m

2.2  Reducering p.g.a. dräneringstunnel på berg

 Kontroll ifall uträkningen i avsnitt 2.2 gäller eller ej:

"Beräkning i avsnitt 2.2 gäller" dränering 2=if

"Beräkning i avsnitt 2.2 utgår" otherwise

"Beräkning i avsnitt 2.2 gäller"

 Koordinater:

 Punkt G: xG 2.5m (anges i indatan) yG.1

yB yA

xB xA









xG yA 310.25m

(räta linjens ekvation mellan  A-B)

 Punkt H: xH xG btunnel 4m yH.1

yB yA

xB xA









xH yA 310.25m

(räta linjens ekvation mellan  A-B)
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 Punkt I: xI xG 2.5m yI.1 max yG.1 yH.1  htunnel 312.35m

 Punkt J: xJ xH 4m yJ.1 yI.1 312.35m (samma nivå som punkt I)

 Area för dräneringstunnel på berg:

dyGH yG.1 yH.1 0m (differans mellan punkt G och H)

Adränering.1 htunnel btunnel
dyGH btunnel

2
 3.15m

2


 Hävarm för dräneringstunnel på berg till punkt B och A:

Ldränering.B xB xH 
btunnel

2
 7.25m

Ldränering.A xB xA  Ldränering.B 3.25m

 Reduktionsfaktor för dräneringstunnel på berg:

Pdränering.red.1 γbtg Adränering.1 Zdamm 72.45 kN

2.3  Reducering p.g.a. upphöjd dräneringstunnel

 Kontroll ifall uträkningen i avsnitt 2.3 gäller eller ej:

"Beräkning i avsnitt 2.3 gäller" dränering 3=if

"Beräkning i avsnitt 2.3 utgår" otherwise

"Beräkning i avsnitt 2.3 utgår"

 Koordinater:

 Punkt G: xG 2.5m (anges i indatan) yG.2 YG 321.5m (anges i indatan)

 Punkt H: xH 4m yH.2 yG.2 321.5m (samma nivå som punkt G)

 Punkt I: xI 2.5m yI.2 yG.2 htunnel 323.6m

 Punkt J: xJ 4m yJ.2 yI.2 323.6m (samma nivå som punkt I)
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 Area för upphöjd dräneringstunnel:

Adränering.2 htunnel btunnel 3.15m
2



 Hävarm för upphöjd dräneringstunnel till punkt B och A: (se uträkning i avsnitt 2.2)

Ldränering.B 7.25m

Ldränering.A 3.25m

 Reduktionsfaktor för upphöjd dräneringstunnel:

Pdränering.red.2 γbtg Adränering.2 Zdamm 72.45 kN

2.4  Reducering p.g.a. brobana inbyggd dammen

 Kontroll ifall uträkningen i avsnitt 2.4 gäller eller ej:

"Beräkning i avsnitt 2.4 gäller" bro 1=if

"Beräkning i avsnitt 2.4 utgår" otherwise

"Beräkning i avsnitt 2.4 gäller"

 Egentyngd av brobana:

Abro tbro bbro 2.25 m
2



Abro.red yE ybro  bbro  ybro yE if

0m
2  otherwise

0 m
2

 (area av brobanan inbyggd i dammen)

Pbro γbro Abro Zdamm  bro 1=if

0kN( ) otherwise

51.75 kN (egentyngd av hela brobanan)

Pbro.red γbro Abro.red Zdamm 0 kN (egentyngd av inbyggd brobana)

Ptrafik qtrafik Zdamm bbro 0 kN (trafiklast)

 Hävarm för brobana till punkt B och A:

Lbro.B xB xE  Lbro.1
bbro

2
 6.75m

Lbro.A xB xA  Lbro.B 3.75m
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2.5  Egentyngd för dammen

Egentyngden för dammen beräknas med hänsyn till de reduktionsfaktorer som uppstår p.g.a. 
tidigare nämnda faktorer

Pbro.red 0N

Pdränering.red Pdränering.red.1 dränering 2=if

Pdränering.red.2 dränering 3=if

0kN otherwise

72.45 kN

Pdamm γbtg Atot Zdamm  Pbro.red Pdränering.red 1.612 10
3

 kN

2.6  Hävarm för dammen till punkt B

Hävarmen till punkt B för dammen beräknas med hänsyn till de reduktionsfaktorer som 
uppstår p.g.a. tidigare nämda faktorer

A1 8.138m
2

 LA1.B 9.5m

A21 32.55m
2

 LA21.B 7.5m

A22 0m
2

 LA22.B 7m

A3 32.55m
2

 LA3.B 4m

 Hävarm för dammen till punkt B och A  utan  reduktion:

Ldamm.1.B

A1 LA1.B A21 LA21.B A22 LA22.B A3 LA3.B

Atot
6.167m

 Hävarm för dammen till punkt B och A  med  reduktion:

Abro.red 0m
2

 Lbro.red.B Lbro.B bro 1=if

0m otherwise

6.75 m

Adränering.B Adränering.1 dränering 2=if

Adränering.2 dränering 3=if

0m
2

otherwise

3.15 m
2
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Ldränering.red.B Ldränering.B dränering 2=if

Ldränering.B dränering 3=if

0m otherwise

7.25 m

Adamm.red Atot Abro.red Adränering.B 70.088m
2



Ldamm.B

Atot Ldamm.1.B Abro.red Lbro.red.B Adränering.B Ldränering.red.B

Adamm.red
6.118m
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 3.  VATTENTRYCK MED RESP. HÄVARM MOT
 DAMMEN

Illustration av vattentryck mot dammen för olika fall
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3.1  Nivåer för vattentryck

Viktigt är att alltid använda den största höjdskillnaden mellan vattenytan och berggrunden.
D.v.s. den lägst belägna punkten av A och B.

dyAB 0m

HW VY1 yA 10.65m (vattennivå från VY1 till punkt A)

hW 0m VY2 yB if

VY2 yB  otherwise

0 m (vattennivå från VY2 till punkt B)

HW.sann VY1 min yA yB  10.65m (vattennivå från VY1 till lägsta punkten)

hW.sann 0m hW 0= if

VY2 min yA yB    otherwise

0 m (vattennivå från VY2 till lägsta punkten)
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3.2  Volymer för vertikalt vattentryck

 

dxH 0m xE xA= if

xE xA

yE yA









HW

1.472m (vattennivå i x-led för vertikalt vattentryck på
uppströmssidan)

dxh 0m xF xB= if

xB xF

yF yB









hW

0m (vattennivå i x-led för vertikalt vattentryck på
nedströmssidan)

AH

dxH HW

2
7.84m

2
 (area för vattentryck på uppströmssidan)

Ah

dxh hW

2
0m

2
 (area för vattentryck på nedströmssidan)

VH AH Zdamm 7.84 m
3

 (volym för vattentryck på uppströmssidan)

Vh Ah Zdamm 0 m
3

 (volym för vattentryck på uppströmssidan)
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3.3  Vattentryck, q [kN/m3)

 Vattentryck på uppströmssidan :

qW.3 γvatten HW.sann 106.5 kPa

qW.31 γvatten HW.sann dyAB  106.5 kPa

qW.32 qW.31 106.5 kPa

qW.33 qW.3 qW.32 0 kPa

 Vattentryck på nedströmssidan :

qW.4 γvatten hW.sann 0 kPa

qW.41 γvatten hW.sann dyAB  0 kPa

qW.42 qW.41 0 kPa

qW.43 qW.4 qW.42 0 kPa

3.4  Vattentryck, P [kN)

 Vattentryck på uppströmssidan :

PW.1 γvatten VH 78.403 kN

PW.3 0kN( ) Fall 3=( )if

qW.3 HW.sann Zdamm

2

















otherwise

567.112 kN

PW.31

qW.31 HW.sann dyAB  Zdamm

2









Fall 3=( )if

0kN( ) otherwise

0 kN

PW.32 qW.32 dyAB Zdamm  Fall 3=( )if

0kN( ) otherwise

0 kN

PW.33

qW.33 dyAB Zdamm

2

















Fall 3=( )if

0kN( ) otherwise

0 kN
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 Vattentryck på nedströmssidan :

PW.2 0 VY2 yB if

γvatten Vh  otherwise

0 kN

PW.4 0kN( ) VY2 yB if

0kN( ) Fall 3=( )if

qW.4 hW.sann Zdamm

2









otherwise

0 kN

PW.41 0kN( ) VY2 yB if

qW.41 hW Zdamm

2









Fall 3=( )if

0kN( ) otherwise

0 kN

PW.42 0kN( ) VY2 yB if

qW.42 dyAB Zdamm  Fall 3=( )if

0kN( ) otherwise

0 kN

PW.43 0kN( ) VY2 yB if

qW.43 dyAB Zdamm

2









Fall 3=( )if

0kN( ) otherwise

0 kN

3.5  Istryck, P [kN)

 Istryck på uppströmssidan: PIS.u qIS.u Zdamm 200 kN

 Istryck på nedströmssidan: PIS.n qIS.n Zdamm 0 kN
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3.6  Hävarmar från vatten- och istrycken till punkten B

 Hävarmar från vattentrycken på uppströmssidan :

LW1.B xB

dxH

3
 10.009m

LW3.B

HW.sann

3
3.55m

LW31.B

HW.sann dyAB

3
3.55m

LW32.B

dyAB

2
0m

LW33.B

2 dyAB

3
0m

 Hävarmar från vattentrycken på nedströmssidan :

LW2.B

dxh

3
0m

LW4.B

hW.sann

3
0m

LW41.B

hW.sann dyAB

3
0m

LW42.B

dyAB

2
0m

LW43.B

2 dyAB

3
0m

 Hävarmar från istryck:

 Uppströmssände: LIS.u.B yIS.u yB 10.32m

 Nedströmssände: LIS.n.B 0m yIS.n yB if

yIS.n yB   otherwise

0 m
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3.7  Uppdelning av vattentryck i stabiliserande och stjälpande krafter

För fall 1 och 2 delas inte vattenkrafterna upp i deltryck. För fall 3 delas vattenkrafterna upp

Fall 1

 Stabiliserande vatten- och istryck:

PW.1 78.403 kN PW.2 0 kN PW.32 0 kN PW.33 0 kN

PW.4 0 kN PW.41 0 kN PIS.n 0 kN

 Stjälpande vatten- och istryck:

PW.3 567.112 kN PW.31 0 kN PW.42 0 kN PW.43 0 kN

PIS.u 200 kN
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 4.  UPPTRYCK

 Vattentryck som påverkar upptrycket:

qU1 qW.3 106.5 kPa

qU2 qW.4 0 kPa

qU3 qU1 qU2 106.5 kPa

4.1  Upptryck och hävarmar  utan dräneringstunnel

"Beräkning i avsnitt 4.1 gäller" dränering 1=if

"Beräkning i avsnitt 4.1 utgår" otherwise

"Beräkning i avsnitt 4.1 utgår"

 Upptryck:

PU2 qU2 xB Zdamm 0 kN

PU3

qU3 xB Zdamm

2
559.125 kN

 Hävarmar:

LU2.B

xB

2
5.25m LU3.B

2 xB

3
7m

 Moment för upptrycket kring punkten B:

MU.1 PU2 LU2.B PU3 LU3.B 3.914 10
3

 kN m

 Summa av vertikala krafter för upptrycket:

PU.1 PU2 PU3 559.125 kN
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4.2  Upptryck och hävarmar  med dräneringstunnel  på berg

"Beräkning i avsnitt 4.2 gäller" dränering 2=if

"Beräkning i avsnitt 4.2 utgår" otherwise

"Beräkning i avsnitt 4.2 gäller"

 Vattentryck, q[kN/m 2 ]:

qU4.b 0.3 qU1 qU2  qU2 31.95 kPa

qU5.b qU1 qU4.b 74.55 kPa

qU6.b qU4.b qU2 31.95 kPa

 Upptryck [kN ]:

PU4.b qU4.b xG Zdamm 79.875 kN

PU5.b

qU5.b xG Zdamm

2
93.187 kN dxBH xB xG btunnel  6.5m

PU21.b qU2 dxBH Zdamm 0 kN

PU6.b

qU6.b dxBH Zdamm

2
103.837 kN
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 Hävarmar:

LU4.b.B xB

xG

2
 9.25m LU5.b.B xB

xG

3
 9.667m

LU21.b.B

dxBH

2
3.25m LU6.b.B

2dxBH

3
4.333m

 Moment för upptrycket kring punkten B:

MU.2 PU4.b LU4.b.B PU5.b LU5.b.B PU21.b LU21.b.B PU6.b LU6.b.B 2.09 10
3

 kN m

 Summa av vertikala krafter för upptrycket:

PU.2 PU4.b PU5.b PU21.b PU6.b 276.9 kN

4.3  Upptryck och hävarmar  med upphöjd dräneringstunnel

"Beräkning i avsnitt 4.3 gäller" dränering 3=if

"Beräkning i avsnitt 4.3 utgår" otherwise

"Beräkning i avsnitt 4.3 utgår"

 Vattentryck, q[kN/m 2 ]:

qU4.u 0.5 qU1 qU2  qU2 53.25 kPa

qU5.u qU1 qU4.u 53.25 kPa

qU6.u qU4.u qU2 53.25 kPa
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 Upptryck [kN ]:

PU4.u qU4.u xG

btunnel

2










 Zdamm 173.062 kN

PU5.u

qU5.u xG

btunnel

2










 Zdamm

2
86.531 kN

PU21.u qU2 dxBH

btunnel

2










 Zdamm 0 kN

PU6.u

qU6.u dxBH

btunnel

2










 Zdamm

2
193.031 kN

 Hävarmar:

LU4.u.B xB

xG

btunnel

2










2
 8.875m LU5.u.B xB

2( ) xG

btunnel

2










3
 8.333m

LU21.u.B

dxBH

btunnel

2


2
3.625m LU6.u.B

2( ) dxBH

btunnel

2










3
4.833m

 Moment för upptrycket kring punkten B:

MU.3 PU4.u LU4.u.B PU5.u LU5.u.B PU21.u LU21.u.B PU6.u LU6.u.B 3.19 10
3

 kN m

 Summa av vertikala krafter för upptrycket:

PU.3 PU4.u PU5.u PU21.u PU6.u 452.625 kN

4.4  Gällande upptryck för dammen

MU MU.1 dränering 1=( )if

MU.2 dränering 2=( )if

MU.3 otherwise

2.09 10
3

 kN m PU PU.1 dränering 1=( )if

PU.2 dränering 2=( )if

PU.3 otherwise

276.9 kN
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 5.  KONTROLL FÖR STJÄLPNING

5.1  Stabiliserande moment kring punkten B

Pdamm 1.612 10
3

 kN Ldamm.B 6.118m Mdamm.B Pdamm Ldamm.B 9.862 10
3

 kN m

Pbro 51.75 kN Lbro.B 6.75m Mbro.B Pbro Lbro.B 349.313 kN m

Ptrafik 0 kN Lbro.B 6.75m Mtrafik.B Ptrafik Lbro.B 0 kN m

PW.1 78.403 kN LW1.B 10.009m MW1.B PW.1 LW1.B 784.749 kN m

PW.2 0 kN LW2.B 0m MW2.B PW.2 LW2.B 0 kN m

PW.32 0 kN LW32.B 0m MW32.B PW.32 LW32.B 0 kN m

PW.33 0 kN LW33.B 0m MW33.B PW.33 LW33.B 0 kN m

PW.4 0 kN LW4.B 0m MW4.B PW.4 LW4.B 0 kN m

PW.41 0 kN LW41.B 0m MW41.B PW.41 LW41.B 0 kN m

PIS.n 0 kN LIS.n.B 0m MIS.n.B PIS.n LIS.n.B 0 kN m

Mstab Mdamm.B Mbro.B Mtrafik.B Mtrafik.B MW1.B MW2.B

MW32.B MW33.B MW4.B MW41.B MIS.n.B

 1.1 10
4

 kN m

5.2  Stjälpande moment kring punkten B

PW.3 567.112 kN LW3.B 3.55m MW3.B PW.3 LW3.B 2.013 10
3

 kN m

PW.31 0 kN LW31.B 3.55m MW31.B PW.31 LW31.B 0 kN m

PW.42 0 kN LW42.B 0m MW42.B PW.42 LW42.B 0 kN m

PW.43 0 kN LW43.B 0m MW43.B PW.43 LW43.B 0 kN m

PIS.u 200 kN LIS.u.B 10.32m MIS.u.B PIS.u LIS.u.B 2.064 10
3

 kN m

MU 2.09 10
3

 kN m

Mstjälp MW3.B MW31.B MW42.B MW43.B MIS.u.B MU 6.167 10
3

 kN m
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5.3  Kontroll för stjälpning

Val av Still 1.5 Ss

Mstab

Mstjälp
1.783

"OK!" Ss Still if

"EJ OK!" otherwise

"OK!"
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 6.  KONTROLL FÖR GLIDNING

6.1  Summerade krafter vinkelrätt och parallellt glidplanet (FALL 1)

P∥.1 PW.3 PW.4 PIS.u PIS.n 767.112 kN

P⊥.1 Pdamm Pbro Ptrafik PW.1 PW.2 PU 1.465 10
3

 kN

6.2  Summerade krafter vinkelrätt och parallellt glidplanet (FALL 2)

Då glidplanet lutar så måste horisontella och vertikala krafter delas upp i komposanter

 Summerade horisontella och vertikal krafter:

PH.2 PW.3 PW.4 PIS.u PIS.n 767.112 kN

PV Pdamm Pbro Ptrafik PW.1 PW.2 PU 1.465 10
3

 kN

 Lutning av glidplanet:

α atan
dyAB

xB









0 deg

 Uppdelning av krafter till komposanter vinkelrätt och horisontellt glidplanet:

Figur av uppdelning av krafter för fall 2

P⊥.21 cos α( ) PV 1.465 10
3

 kN

P∥.21 sin α( ) PV 0 kN

P⊥.22 sin α( ) PH.2 0 kN

P∥.22 cos α( ) PH.2 767.112 kN
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P⊥.2 P⊥.21 P⊥.22 1.465 10
3

 kN

P∥.2 P∥.21 P∥.22 767.112 kN

6.3  Summerade krafter vinkelrätt och parallellt glidplanet (FALL 3)

Då glidplanet lutar så måste horisontella och vertikala krafter delas upp i komposanter

 Summerade horisontella och vertikal krafter:

PH.3 PW.31 PW.32 PW.33 PW.41 PW.42 PW.43 PIS.u PIS.n 200 kN

PV 1.465 10
3

 kN

 Lutning av glidplanet:

α 0 deg

 Uppdelning av krafter till komposanter vinkelrätt och horisontellt glidplanet:

P⊥.31 cos α( ) PV 1.465 10
3

 kN

P∥.31 sin α( ) PV 0 kN

P⊥.32 sin α( ) PH.3 0 kN

P∥.32 cos α( ) PH.3 200 kN

P⊥.3 P⊥.31 P⊥.32 1.465 10
3

 kN

P∥.3 P∥.32 P∥.31 200 kN

6.4  Glidningskontroll för dammen

P∥ P∥.1 Fall 1=if

P∥.2 Fall 2=if

P∥.3 otherwise

767.112 kN PH P∥.1 Fall 1=if

PH.2 Fall 2=if

PH.3 otherwise

767.112 kN

P⊥ P⊥.1 Fall 1=if

P⊥.2 Fall 2=if

P⊥.3 otherwise

1.465 10
3

 kN PV 1.465 10
3

 kN
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Val av μtill 0.75 μ
P∥

P⊥

0.524

"OK!" μ μtill if

"EJ OK!" otherwise

"OK!"
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 7.  KONTROLL FÖR RESULTANTENS LÄGE

Figur av resultantens läge och kärnområdet som resultanten ska hamna inom

 Moment kring punkten B:

MB Mstab Mstjälp 4.829 10
3

 kN m

 Kontroll av resultantens läge:

PV 1.465 10
3

 kN (summa av vertikala krafter) 

xB.res

MB

PV
3.296m xA.res xB xB.res 7.204m (resultantens läge enligt figur)

xmin

xB

5

















lastfall 2=if

xB

3

















otherwise

3.5m xmax

4xB

5

















lastfall 2=if

2xB

3

















otherwise

7m

Kontrollg "OK!" xmin xB.res xmax if

"EJ OK!" otherwise

"EJ OK!"
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 8.  KONTROLL FÖR GRUNDTRYCK
Samtliga hävarmar som används vid grundtrycksberäkningarna räknas till punkten A belägen på den
nedsänta delen

8.1  Moment kring tyngdpunkten för dammen

 Dammens tyngdpunkt: xTP.A

xB

2
5.25m

 Excentricitet: ex xA.res xTP.A 1.954m

 Moment kring TP: MTP PV ex 2.863 10
3

 kN m

8.2  Grundtryck

 Tröghetsmoment: Idamm

Zdamm xB
3



12
96.469m

4


 Area av dammen mot grunden: Adamm Zdamm xB 10.5m
2



 Böjmotstånd: Wdamm

Idamm

xTP.A
18.375 m

3


σRd 400 kPa (tillåtet värde)

 Uppströms:

σu

4 PV

3









1

xB 2 ex  Zdamm

















xTP.A xA.res if

0kPa otherwise

Kontrollg "EJ OK!"= if

PV

Adamm

MTP

Wdamm










xTP.A xA.res if

PV

Adamm

MTP

Wdamm


















otherwise

Kontrollg "OK!"= if

0 kPa

"OK!" σu σRd if

"EJ OK!" otherwise

"OK!"
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 Nedströms:

σn

4 PV

3









1

xB 2 ex  Zdamm

















xTP.A xA.res if

0kPa otherwise

Kontrollg "EJ OK!"= if

PV

Adamm

MTP

Wdamm










xTP.A xA.res if

PV

Adamm

MTP

Wdamm










otherwise

Kontrollg "OK!"= if

296.376 kPa

"OK!" σn σRd if

"EJ OK!" otherwise

"OK!"

 Kontroll av villkor för ekvationen då resultanten faller utanför kärnområdet:

För att ekvationen för upp- och nedströms spänningsfördelning mot grunden ska kunna användas
då resultanten hamnar utanför kärnområdet måste följande villkor uppfyllas:

"OK!"
xB

6









ex
xB

3


















if

"EJ OK!" otherwise

"OK!"
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 FÖRKLARINGAR
Programmet är uppbyggd av tre delar där del 1 och 2 definieras i indatan

 Hävarmar:
Samtliga Hävarmarna beräknas ll lägst belägna B-punkten nedströms, dvs. den B‐punkt som
befinner sig i den eventuellt nedsänkta delen av dammonoliten.

 Indexering:
Samtliga index för vattentryck och krafter  mot dammen slutar på siffran 1 eller 2 samt
bokstaven P som beskriver vilken del av dammen trycket, kraften eller hävarmen används för.

Egentyngd från pelaren: -  Ppelare

Egentyngd från brobanan: -  Pbro

Egentyngd från frontskiva för del 1: -  PFS.1

Egentyngd från frontskiva för del 2: -  PFS.2

Vertikala vattentryck mot dammen: -  PW.1.1, PW.1.P, PW.1.2

Horisontellt vattentryck mot dammen (uppströms): -  PW.3.1, PW.3.P, PW.3.2

Horisontellt vattentryck mot dammen (uppströms): -  PW.4.1, PW.4.P, PW.4.2

Istryck upp- och nedströms: -  PIS.u, PIS.n

Upptryck mot skibord för del 1: -  PU1

Upptryck mot skibord för pelaren: -  PU3

Upptryck mot skibord för del 2: -  PU2
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 RITNINGAR AV EXEMPELDAMM
 Ritningar med mått:  Ritningar med definitioner av måtten:
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 Ritningar med mått:  Ritningar med definitioner av måtten:
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 INDATA

Pelare

 Area för pelare i vy: Apelare 70.652m
2



 Hävarm för pelare till den  lägst belägna B-punkten nedströms : Lpelare.B 6.91m

 Koordinater för botten av pelare:

Se ritning ovan för definition av koordinater
Koordinaten som befinner sig längst ut på uppströmssidan (A1 eller A2) sätts till noll

Del 1: xA1 0m yA1 1.67m

xB1 10.37m yB1 1.67m

Del 2: xA2 0m yA2 0m

xB2 11.70m yB2 0m

Frontskiva

Se ritning ovan för definition av hävarmar och area som skall anges
-  I den del där frontskiva inte finns sätts värdena nedan till noll
-  Hävarm för respektive frontskiva anges till den lägst belägna B-punkten nedströms

 Tjocklek för frontskiva mot grund: tFS 3.5m

Del 1: AFS.1 18.85m
2

 (area av frontskiva i vy för del 1)

LFS.1.B 9.28m (hävarm för frontskiva)

Del 2: AFS.2 24.70m
2

 (area av frontskiva i vy för del 2)

LFS.2.B 9.44m (hävarm för frontskiva 2)

Mått i sektion

Se ritning ovan för definition av mått som skall anges

tpelare 3.0m
 Pelarens bredd:

 Del 1, bredd: Z1 2.5m

 Del 2, bredd: Z2 2.5m
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Extra last

Här anges extra tilläggslast som bidrar stabiliserande mot dammen.
-  Vertikal last är summan av alla tilläggslast
-  Momentet räknas med hävarm till den lägst belägna B-punkten nedströms

Pextra 0kN

Mextra 0kN m

Vattentryck

Se ritning ovan för definitioner av areor och hävarmar som skall anges
-  Hävarm för respektive vertikala vattentryck anges till den lägst belägna B-punkten nedströms

 Vattennivå, uppströms: VY1 10.65m

 Vattennivå, nedströms: VY2 2.5m

 Vertiaklt vattentryck mot dammen: AW.1.1 12.60m
2

 (area av vattentryck mot del 1)

LW.1.1.B 10.95m (hävarm)

AW.1.P 12.60m
2

 (area av vattentryck mot pelaren)

LW.1.P.B 10.95m (hävarm)

AW.1.2 12.60m
2

 (area av vattentryck mot del 2)

LW.1.2.B 10.95m (hävarm)
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Upptryck för pelaren
Vid inget vattentryck på nedströmssidan täcknas ett uttryck för avtagande av vattentryck där
vattentrycket avtar från qU32.P.u till qU31.P.u: tav.P 0.8m

Reducering av upptryck för frontskiva:

Se ritning ovan för definition av avslutspunkt och punkter för tillfälliga avstängingar
-  Vid ingen dränering i slutet av pelaren sätts xav.P = 0m
-  Vid inget avslut av upptryck mitt under pelaren sätts x1.P = x2.P och x3.P = x4.P

 Avslut för upptryck från första A-punkten: xav.P 0m

 Tillfälliga avslut längs pelaren, räknat från första A-punkten:

x1.P 3.9m x2.P 4.7m

x3.P 8m x4.P 8m

Islast

 Islast, uppströms: qIS.u 200
kN

m


 Höjdläge för islast uppströms: yIS.u 10.317m

 Islast, nedströms: qIS.n 0
kN

m


 Höjdläge för islast nedströms: yIS.n 0m
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Brobana

-  Hävarm anges till den lägst belägna B-punkten nedströms

 Bredd av brobana: bbro 4.50m

 Tjocklek av brobana: tbro 0.5m

 Hävarm till punkten B: Lbro.B 7.95m

 Tafiklast: qtrafik 0kPa

Tungheter

 Betong: γbtg 23
kN

m
3



 Vatten: γW 10
kN

m
3



 Brobana: γbro 23
kN

m
3



Glidningskontroll

Vilket del vill du kontrollera glidning för Del 2

Önskade säkerhetsfaktorer

 Säkerhetsfaktor vid stjälpning: Still 1.50

 Säkerhetsfaktor vid glidning: μtill 0.75

Lastfall

 Vilket lastfall beräknas dammen för? Skriv "1" för normalt lastfall
Skriv "2" för exceptionellt lastfall
Skriv "3" för olycksfall

lastfall 1

Bergets bärförmåga

σRd 400kPa
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 1.  NIVÅER FÖR DAMMEN
 Minimipunkter:

yA.min min yA2 yA1  0m (min mellan A1 och A2)

yB.min min yB1 yB2  0m (min mellan B1 och B2)

ymin min yA.min yB.min  0m (min mellan A och B)

ymin.AB.1 min yA1 yB1  1.67m (min mellan A1 och B1)

ymin.AB.2 min yA2 yB2  0 (min mellan A2 och B2)

 Maximipunkter:

yA.max max yA2 yA1  1.67m (max mellan A2 och A1)

yB.max max yB1 yB2  1.67m (max mellan B1 och B2)

xmax.AB max xB1 xB2  11.7m (max mellan B1 och B2)

BILAGA B 11



 2.  EGENTYNGDER FÖR DAMMEN

2.1  Pelare

Ppelare γbtg Apelare tpelare 4.875 10
3

 kN

2.2  Fronskivor

 Del 1:

PFS.1 γbtg AFS.1 Z1 1.084 10
3

 kN

 Del 2:

PFS.2 γbtg AFS.2 Z2 1.42 10
3

 kN

2.3  Brobana med trafiklast

Pbro γbro bbro tbro Z1 tpelare Z2  qtrafik bbro Z1 tpelare Z2  414 kN

2.5  Angiven extralast

Pextra 0 kN
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 3.  VATTENTRYCK MOT DAMMEN
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3.1  Nivåer för vattentryck i del 1

dyAB.1 yA1 yB1 0 m (nivåskillnad mellan punkt A1 och B1)

HW.1.sann VY1 min yA1 yB1  8.98 m (nivå från vattenytan till lägsta
punkten av A1 och B1)

hW.1.sann 0m( ) VY2 yB1 if

VY2 min yA1 yB1   otherwise

0.83 m

3.2  Nivåer för vattentryck i del 2

dyAB.2 yA2 yB2 0 m (nivåskillnad mellan punkt A2 och B2)

HW.2.sann VY1 min yA2 yB2  10.65 m

hW.2.sann 0m( ) VY2 yB2 if

VY2 min yA2 yB2   otherwise

2.5 m (nivå från vattenytan till lägsta 
punkten av A2 och B2)

3.3  Nivåer för vattentryck mot pelare

dyAB.P min yA1 yA2  min yB1 yB2  0 m (nivåskillnad)

HW.P.sann max HW.1.sann HW.2.sann  10.65 m (nivå från vattenytan till lägsta
punkten)

hW.P.sann VY2 min yB1 yB2  2.5 m

3.4  Vertikalt vattentryck mot dammen (uppströmssidan)

 Del 1:

PW.1.1 γW AW.1.1 Z1 315 kN

 Mot pelaren:

PW.1.P γW AW.1.P tpelare 378 kN

 Del 2:

PW.1.2 γW AW.1.2 Z2 315 kN
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3.5  Horisontella vattentryck mot dammen (uppströms)

 Del 1:

qW.3.1 γW HW.1.sann 89.8 kPa

PW.3.1

qW.3.1 HW.1.sann Z1

2
1.008 10

3
 kN

 Mot pelare:

qW.3.P γW HW.P.sann 106.5 kPa

PW.3.P

qW.3.P HW.P.sann tpelare

2
1.701 10

3
 kN

 Del 2:

qW.3.2 γW HW.2.sann 106.5 kPa

PW.3.2

qW.3.2 HW.2.sann Z2

2
1.418 10

3
 kN

3.6  Horisontella vattentryck mot dammen (nedströms)

 Del 1:

qW.4.1 γW hW.1.sann 8.3 kPa

PW.4.1

qW.4.1 hW.1.sann Z1

2
8.611 kN

 Mot pelare:

qW.4.P γW hW.P.sann 25 kPa

PW.4.P

qW.4.P hW.P.sann tpelare

2
93.75 kN

 Del 2:

qW.4.2 γW hW.2.sann 25 kPa

PW.4.2

qW.4.2 hW.2.sann Z2

2
78.125 kN

3.7  Istryck

 Uppströms: PIS.u qIS.u Z1 tpelare Z2  1.6 10
3

 kN

 Nedströms: PIS.n qIS.n Z1 tpelare Z2  0 kN
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3.8  Hävarmar för horisontella vattentryck mot dammen (uppströms)

Hävarmarna beräknas till den lägst belägna B-punkten nedströms

 Del 1:

LW.3.1.B

HW.1.sann

3









HW.1.sann VY1 min ymin.AB.1 ymin.AB.2  = if

HW.1.sann

3
ymin.AB.1 ymin.AB.2









otherwise

4.663 m

 För pelaren:

LW.3.P.B

HW.P.sann

3
3.55 m

 Del 2:

LW.3.2.B

HW.2.sann

3









HW.2.sann VY1 min ymin.AB.1 ymin.AB.2  = if

HW.2.sann

3
ymin.AB.2 ymin.AB.1









otherwise

3.55 m

3.9  Hävarmar för horisontella vattentryck mot dammen (nedströms)

Hävarmarna beräknas till den lägst belägna B-punkten nedströms

 Del 1:

LW.4.1.B 0m VY2 max yB1 yB2  if

hW.1.sann

3









hW.1.sann VY2 yB.min = if

hW.1.sann

3
yB2 yB1









otherwise

1.947 m

 För pelaren:

LW.4.P.B

hW.P.sann

3









hW.P.sann VY2 yB.min = if

hW.P.sann

3
yB2 yB1









otherwise

0.833 m
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 Del 2:

LW.4.2.B 0m VY2 max yB1 yB2  if

hW.2.sann

3









hW.2.sann VY2 yB.min = if

hW.2.sann

3
yB2 yB1









otherwise

0.833 m

3.11  Hävarmar för istrycket

Hävarmarna beräknas till den lägst belägna B-punkten nedströms

 Uppströms: LIS.u.B yIS.u 10.317 m

 Nedströms: LIS.n.B yIS.n 0 m

3.12  Uppdelning av vattentryck i stabiliserande och stjälpande krafter

 Stabiliserande vatten- och istryck:

PW.1.1 315 kN PW.1.P 378 kN PW.1.2 315 kN PW.4.1 8.611 kN

PW.4.P 93.75 kN PW.4.2 78.125 kN PIS.n 0 kN

 Stjälpande vatten- och istryck:

PW.3.1 1.008 10
3

 kN PW.3.P 1.701 10
3

 kN PW.3.2 1.418 10
3

 kN

PIS.u 1.6 10
3

 kN
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 4.  UPPTRYCK
4.1  Reducering av upptrycket på  uppströmssidan

 Differans mellan A1 och A2: diffy.u yA2 yA1 1.67 m

Z3 Z2 tpelare  yA1 yA2 if

Z1 tpelare  otherwise

5.5 m (bredden av ena delen adderat med
pelarens bredd)

Z4 Z2  yA1 yA2 if

Z1  otherwise

2.5 m
(bredden av andra delen)

Figur av upptrycksreduceringen. Gäller för både upp- och nedströmssidan

 Vattentryck för punkter i figur ovan:

upphöjd1 "Ja" yA1 yA2 if

"Nej" otherwise

"Ja" (är delen upphöjd i förhållande till
del 2?)

upphöjd2 "Ja" yA2 yA1 if

"Nej" otherwise

"Nej" (är delen upphöjd i förhållande till
del 1?)

 Vattentryck för punkter i figur ovan:

 Punkt  i: qUi.u qW.3.1 upphöjd1 "Nej"= if

qW.3.2 otherwise

106.5 kPa

 Punkt  iii: qUiii.u qW.3.1 upphöjd1 "Ja"= if

qW.3.2 otherwise

89.8 kPa
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 Differans mellan i och iii: qi_iii.u qUiii.u qUi.u 16.7 kPa

 Differans mellan ii och iii: qx.u

diffy.u qi_iii.u

Z3 diffy.u
3.89 kPa

 Punkt  ii: qUii.u qUiii.u qx.u 93.69 kPa

 Reducering av vattentryck:

qU1.red.u

qUii.u qUi.u

2
100.095

kN

m
2



4.2  Reducering av upptrycket på  nedströmssidan

Se figur i avsnitt 4.1 för illustrerad figur av upptrycksreducering

 Differans mellan A1 och A2: diffy.n yB2 yB1 1.67m

Z3 5.5m (bredden av ena delen adderat med pelarens bredd)

Z4 2.5m (bredden av andra delen)

 Vattentryck för punkter enligt figur i avsnitt 4.1:

 Punkt  i: qUi.n qW.4.1 upphöjd1 "Nej"= if

qW.4.2 otherwise

25 kPa

 Punkt  iii: qUiii.n qW.4.1 upphöjd1 "Ja"= if

qW.4.2 otherwise

8.3 kPa

 Differans mellan i och iii: qi_iii.n qUiii.n qUi.n 16.7 kPa

 Differans mellan ii och iii: qx.n

diffy.n qi_iii.n

Z3 diffy.n
3.89 kPa

 Punkt  ii: qUii.n qUiii.n qx.n 12.19 kPa

 Reducering av vattentryck:

qU1.red.n

qUii.n qUi.n

2
18.595 kPa
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4.3  Upptryck för DEL 1

vatten1 "Ja" VY2 yB1  0 if

"Nej" otherwise

"Ja" (finns vatten på nedströmssidan
som verkar i delen?)

4.3.1  Vattentryck mot frontskiva:

Illustration av upptryck mot frontskivan

-  Vid upphöjd del tar programmet anting qU11.n eller qU1.red.n beroende på ifall delen 
   är upphöjd eller ej.

 Vattentrycket på uppströmssidan:

qU11.1.u

qUiii.n upphöjd1 "Ja"= if

qU1.red.n upphöjd1 "Nej"= if

VY2 yB1 if

0kPa( ) otherwise

8.3 kPa

PU11.1 qU11.1.u tFS Z1 72.625 kN (kvadrat under frontplattan)

qU12.1.u qUiii.u qU11.1.u  upphöjd1 "Ja"= if

qU1.red.u qU11.1.u  upphöjd1 "Nej"= if

0kPa otherwise

81.5 kPa

PU12.1

qU12.1.u tFS Z1

2
356.563 kN (triangel under frontplattan)
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 Hävarm:
Hävarmarna beräknas till den lägst belägna B-punkten nedströms

LU11.1.B xmax.AB

tFS

2









 9.95 m

LU12.1.B xmax.AB

2 tFS

3









 9.367 m

 Moment och totalt upptryck mot frontskivan för del 1:

 Moment kring den lägst belägna B-punkten nedströms:

MU1.1.B PU11.1 LU11.1.B PU12.1 LU12.1.B 4.062 10
3

 kN m

 Totalt vattentryck:

PU1.1 PU11.1 PU12.1 429.188 kN

 Totalt upptryck för del 1:

PU1 PU1.1 429.188 kN
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4.4  Upptryck för PELAREN

Illustration av upptryck mot pelaren

-  Pelarens upptryck räknas med qU1.red.u då pelaren antas sträcka sig ner till lägsta punkten
 OBS. Vattentrycket är konstant under pelaren vid vatten på nedströmssidan

upphöjdP "Ja" max yA1 yA2  yA.min if

"Nej" otherwise

"Ja" (är någon del upphöjd?)

vattenP "Ja" VY2 yB.min  0 if

"Nej" otherwise

"Ja" (finns vatten på nedströmssidan
som verkar mot pelaren?)

 Avbrott av upptryck mot pelare:

 Slut av upptryck: xav.P 0 m

 Tillfälliga avslut längs pelaren, räknat från punkt A:

x1.P 3.9 m x2.P 4.7 m

x3.P 8 m x4.P 8 m

 Vattentryck mot pelare:

qU1.red.u 100.095 kPa (vattentryck som verkar på uppströmssidan mot dammen)

qU31.P.u qU1.red.n VY2 yB.max if

qUi.n otherwise

18.595 kPa

qU32.P.u qU1.red.u qU31.P.u 81.5 kPa
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4.4.1  Upptryck för PELAREN  utan vatten på nedströmssidan

 Ekvation för uträkning av vattentryck vid avsluten av upptrycket:

kP

qU31.P.u qU31.P.u qU32.P.u 

xmax.AB 0
6.966 10

3


kg

m
2

s
2




mP qU31.P.u qU32.P.u  100.095 kPa

 Ekvation: qx=kpx+mp då x är anståndet för upptryckets avbrott

 Uppdelade vattentryck:

qU32.1.P kP x1.P mP 72.928 kPa qU32.2.P kP x2.P mP 67.356 kPa

qU32.3.P kP x3.P mP 44.368 kPa qU32.4.P kP x4.P mP 44.368 kPa

qU32.av.P kP xav.P mP 100.095 kPa

PU31.P qU32.1.P x1.P tpelare 853.26 kN

PU32.P

qU32.P.u qU32.1.P  x1.P tpelare

2
50.145 kN

PU33.P qU32.3.P x3.P x2.P  tpelare 439.247 kN

PU34.P

qU32.2.P qU32.3.P  x3.P x2.P  tpelare

2
113.787 kN

PU35.P qU32.av.P xav.P x4.P  tpelare  xav.P 0 if

0kN( ) otherwise

0 kN

PU36.P

qU32.4.P qU32.av.P  xav.P x4.P  tpelare

2









xav.P 0 if

qU32.4.P 0  xmax.AB x4.P  tpelare

2









otherwise

246.244 kN
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 Hävarmar för uppdelade vattentrycken:

Hävarmarna beräknas till den lägst belägna B-punkten nedströms

LU31.P.B xmax.AB

x1.P

2
 9.75 m

LU32.P.B xmax.AB

x1.P

3
 10.4 m

LU33.P.B xmax.AB x2.P
x3.P x2.P

2









 5.35 m

LU34.P.B xmax.AB x2.P
x3.P x2.P

3









 5.9 m

LU35.P.B xmax.AB x4.P
xav.P x4.P

2


















xav.P 0 if

0m( ) otherwise

0 m

LU36.P.B xmax.AB x4.P
xav.P x4.P

3


















xav.P 0 if

2
xmax.AB x4.P

3

















otherwise

2.467 m

 Moment och totalt upptryck då vatten inte finns på nedströmssidan:

MU3.uppdelad.1.P PU31.P LU31.P.B PU32.P LU32.P.B PU33.P LU33.P.B

PU34.P LU34.P.B PU35.P LU35.P.B PU36.P LU36.P.B

 1.247 10
4

 kN m

PU3.uppdelad.1.P PU31.P PU32.P PU33.P PU34.P PU35.P PU36.P 1.703 10
3

 kN

BILAGA B 24



4.4.2  Upptryck för PELAREN  med vatten på nedströmssidan

Vid inget vattentryck på nedströmssidan täcknas ett uttryck för avtagande av vattentryck där
vattentrycket avtar från qU32.P.u till qU31.P.u: tav.P 0.8 m

 Uppdelade vattentryck:

PU37.P

qU32.P.u tav.P tpelare

2
97.8 kN

PU38.P qU31.P.u x1.P tpelare 2.176 10
5

 N

PU39.P qU31.P.u x3.P x2.P  tpelare 1.841 10
5

 N

PU40.P qU31.P.u xav.P x4.P  tpelare  xav.P 0 if

qU31.P.u xmax.AB x4.P  tpelare

2.064 10
5

 N

 Hävarmar för uppdelade vattentrycken:

Hävarmarna beräknas till den lägst belägna B-punkten nedströms

LU37.P.B xmax.AB

tav.P

3










11.433 m

LU38.P.B xmax.AB

x1.P

2
 9.75 m

LU39.P.B xmax.AB x2.P
x3.P x2.P

2









 5.35 m

LU40.P.B xmax.AB x4.P
xav.P x4.P

2


















xav.P 0 if

xmax.AB x4.P

2

















otherwise

1.85 m

 Moment och totalt upptryck då vatten finns på nedströmssidan:

MU3.uppdelad.2.P PU37.P LU37.P.B PU38.P LU38.P.B

PU39.P LU39.P.B PU40.P LU40.P.B

 4.606 10
3

 kN m

PU3.uppdelad.2.P PU37.P PU38.P PU39.P PU40.P 705.851 kN
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4.4.3  Upptryck för PELAREN

 Moment kring lägst belägna B-punkten nedströms:

MU3.B MU3.uppdelad.1.P vattenP "Nej"= if

MU3.uppdelad.2.P otherwise

4.606 10
3

 kN m

 Totalt upptryck under pelaren:

PU3 PU3.uppdelad.1.P vattenP "Nej"= if

PU3.uppdelad.2.P otherwise

705.851 kN
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4.5  Upptryck för DEL 2

vatten2 "Ja" VY2 yB2  0 if

"Nej" otherwise

"Ja" (finns vatten på nedströmssidan
som verkar i dammdelen?)

4.5.1  Vattentryck mot frontskiva:

Illustrerad av upptryck mot frontskivan

-  Vid upphöjd del tar programmet anting qU11.n eller qU1.red.n beroende på ifall delen 
   är upphöjd eller ej.

 Vattentrycket på uppströmssidan:

qU11.2.u

qUiii.n upphöjd2 "Ja"= if

qU1.red.n upphöjd2 "Nej"= if

VY2 yB1 if

0kPa( ) otherwise

18.595 kPa

PU11.2 qU11.2.u tFS Z2 162.705 kN (kvadrat under frontplattan)

qU12.2.u qUiii.u qU11.2.u  upphöjd2 "Ja"= if

qU1.red.u qU11.2.u  upphöjd2 "Nej"= if

0kPa otherwise

81.5 kPa

PU12.2

qU12.2.u tFS Z2

2
356.563 kN (triangel under frontplattan)
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 Hävarmar för uppdelade upptryck:

Hävarmarna beräknas till den lägst belägna B-punkten nedströms

LU11.2.B xmax.AB

tFS

2









 9.95 m

LU12.2.B xmax.AB

tFS

3









 10.533m

 Moment och totalt upptryck mot frontskivan för del 2:

 Moment kring lägst belägna B-punkten nedströms:

MU1.2.B PU11.2 LU11.2.B PU12.2 LU12.2.B 5.375 10
3

 kN m

 Totalt vattentryck:

PU1.2 PU11.2 PU12.2 519.267 kN

 Totalt upptryck för del 2:

PU2 PU1.2 519.267 kN
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 5.  KONTROLL FÖR STJÄLPNING
Moment beräknas kring den lägst belägna B-punkten nedströms

5.1  Stabiliserande moment kring punkten B

 Egentyngd:

Ppelare 4.875 10
3

 kN
Mpelare.B Ppelare Lpelare.B 3.369 10

4
 kN m

Lpelare.B 6.91m

PFS.1 1.084 10
3

 kN
MFS.1.B PFS.1 LFS.1.B 1.006 10

4
 kN m

LFS.1.B 9.28m

PFS.2 1.42 10
3

 kN
MFS.2.B PFS.2 LFS.2.B 1.341 10

4
 kN m

LFS.2.B 9.44m

Pbro 414 kN
Mbro.B Pbro Lbro.B 3.291 10

3
 kN m

Lbro.B 7.95 m

Mextra 0 kN m

 Vertikalt vattentryck (mot dammen):

PW.1.1 315 kN
MW.1.1.B PW.1.1 LW.1.1.B 3.449 10

3
 kN m

LW.1.1.B 10.95 m

PW.1.P 378 kN
MW.1.P.B PW.1.P LW.1.P.B 4.139 10

3
 kN m

LW.1.P.B 10.95 m

PW.1.2 315 kN
MW.1.2.B PW.1.2 LW.1.2.B 3.449 10

3
 kN m

LW.1.2.B 10.95 m

 Horisontellt vattentryck (mot dammen):

PW.4.1 8.611 kN
MW.4.1.B PW.4.1 LW.4.1.B 16.763 kN m

LW.4.1.B 1.947 m

PW.4.P 93.75 kN
MW.4.P.B PW.4.P LW.4.P.B 78.125 kN m

LW.4.P.B 0.833 m

PW.4.2 78.125 kN
MW.4.2.B PW.4.2 LW.4.2.B 65.104 kN m

LW.4.2.B 0.833 m
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 Istryck (nedströms dammen):

PIS.n 0 kN
MIS.n.B PIS.n LIS.n.B 0 kN m

LIS.n.B 0 m

Mstab Mpelare.B MFS.1.B MFS.2.B Mbro.B MW.1.1.B

MW.1.P.B MW.1.2.B MW.4.1.B MW.4.P.B



MW.4.2.B MIS.n.B Mextra



7.164 10
4

 kN m

5.2  Stjälpande moment kring punkten B

 Horisontellt vattentryck (mot dammen):

PW.3.1 1.008 10
3

 kN
MW.3.1.B PW.3.1 LW.3.1.B 4.701 10

3
 kN m

LW.3.1.B 4.663 m

PW.3.P 1.701 10
3

 kN
MW.3.P.B PW.3.P LW.3.P.B 6.04 10

3
 kN m

LW.3.P.B 3.55 m

PW.3.2 1.418 10
3

 kN
MW.3.2.B PW.3.2 LW.3.2.B 5.033 10

3
 kN m

LW.3.2.B 3.55 m

 Istryck (uppströms dammen):

PIS.u 1.6 10
3

 kN
MIS.u.B PIS.u LIS.u.B 1.651 10

4
 kN m

LIS.u.B 10.317 m

 Upptryck, del 1:

Med frontskiva MU1.1.B 4.062 10
3

 kN m

 Upptryck, pelare: MU3.B 4.606 10
3

 kN m

 Upptryck, del 2:

Med frontskiva MU1.2.B 5.375 10
3

 kN m

Mstjälp MW.3.1.B MW.3.P.B MW.3.2.B MIS.u.B MU1.1.B

MU3.B MU1.2.B

 4.632 10
4

 kN m
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4.3  Stjälpningskontroll

Val av Still 1.5 SS

Mstab

Mstjälp
1.547

"OK" SS Still if

"EJ OK" otherwise

"OK"
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 6.  GLIDNINGSKONTROLL

6.1  Summerade krafter vinkelrätt och parallellt glidplanet (FALL 1)

P∥.1 PW.3.1 PW.3.P PW.3.2 PW.4.1 PW.4.P PW.4.2

PIS.u PIS.n

 5.547 10
3

 kN

P⊥.1 Ppelare PFS.1 PFS.2 Pbro PW.1.1 PW.1.P

PW.1.2 PU1 PU2 PU3 Pextra

 7.147 10
3

 kN

6.2  Lutning av vald del och def. av fall

α atan
dyAB.1

xB1 xA1









Del 1=( )if

atan
dyAB.2

xB2 xA2









otherwise

0 deg

Fall

"Fall 2" yA1 yB1 if

"Fall 3" yA1 yB1 if

"Fall 1" otherwise

Del 1=( )if

"Fall 2" yA2 yB2 if

"Fall 3" yA2 yB2 if

"Fall 1" otherwise

otherwise

"Fall 1"

Illustration av fall 1 till 3
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6.3  Summerade krafter vinkelrätt och parallellt glidplanet (FALL 2)

Då glidplanet lutar så måste horisontella och vertikala krafter delas upp i komposanter

 Summerade horisontella och vertikal krafter:

PH P∥.1 5.547 10
3

 kN

PV P⊥.1 7.147 10
3

 kN

 Lutning av glidplanet:

α 0 deg

Illustration av uppdelning av vattentryck

 Uppdelning av krafter till komposanter vinkelrätt och horisontellt glidplanet:

P⊥.21 cos α( ) PV 7.147 10
3

 kN

P∥.21 sin α( ) PV 0 kN

P⊥.22 sin α( ) PH 0 kN

P∥.22 cos α( ) PH 5.547 10
3

 kN

P⊥.2 P⊥.21 P⊥.22 7.147 10
3

 kN

P∥.2 P∥.21 P∥.22 5.547 10
3

 kN
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6.4  Summerade krafter vinkelrätt och parallellt glidplanet (FAll 3)

Då glidplanet lutar så måste horisontella och vertikala krafter delas upp i komposanter

 Summerade horisontella och vertikal krafter:

PH 5.547 10
3

 kN

PV 7.147 10
3

 kN

 Lutning av glidplanet:

α 0 deg

 Uppdelning av krafter till komposanter vinkelrätt och horisontellt glidplanet:

P⊥.31 cos α( ) PV 7.147 10
3

 kN

P∥.31 sin α( ) PV 0 kN

P⊥.32 sin α( ) PH 0 kN

P∥.32 cos α( ) PH 5.547 10
3

 kN

P⊥.3 P⊥.31 P⊥.32 7.147 10
3

 kN

P∥.3 P∥.32 P∥.31 5.547 10
3

 kN

6.5  Glidningskontroll för dammen

P∥ P∥.1 Fall "Fall 1"( )=if

P∥.2 Fall "Fall 2"( )=if

P∥.3 otherwise

5.547 10
3

 kN PH 5.547 10
3

 kN

P⊥ P⊥.1 Fall "Fall 1"( )=if

P⊥.2 Fall "Fall 1"( )=if

P⊥.3 otherwise

7.147 10
3

 kN PV 7.147 10
3

 kN

μtill 0.75 μ
P∥

P⊥

0.776
"OK!" μ μtill if

"EJ OK!" otherwise

"EJ OK!"
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 7.  KONTROLL FÖR RESULTANTENS LÄGE

Illustration av resultantens läge och kärnområdet som resultanten ska hamna inom

 Moment kring punkten B:

MB Mstab Mstjälp 2.532 10
4

 kN m

 Kontroll av resultantens läge:

PV 7.147 10
3

 kN (summa av vertikala krafter) 

xB.res

MB

PV
3.542 m

xA.res xmax.AB xB.res 8.158 m (resultantens läge enligt figur)

xmin

xmax.AB

5

















lastfall 2=if

xmax.AB

3

















otherwise

3.9 m

xmax

4xmax.AB

5

















lastfall 2=if

2xmax.AB

3

















otherwise

7.8 m

Kontrollg "OK!" xmin xB.res xmax if

"EJ OK!" otherwise









"EJ OK!"
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 8.  KONTROLL FÖR GRUNDTRYCK
Samtliga hävarmar som används vid grundtrycksberäkningarna räknas till punkten A belägen på den
nedsänta delen

8.1  Moment kring tyngdpunkt för dammen

 Basyta för del 1:

 För frontskivan:

A1 tFS Z1 8.75 m
2



I1

Z1 tFS
3



12
8.932 m

4
 (tröghetsmomentet)

L1

tFS

2
xA1 xA2 









upphöjd1 "Ja"= if

tFS

2
otherwise

1.75 m

 Basyta för del 2:

 För frontskivan:

A2 tFS Z2 8.75 m
2



I2

Z2 tFS
3



12
8.932 m

4
 (tröghetsmomentet)

L2

tFS

2
xA2 xA1 









upphöjd2 "Ja"= if

tFS

2









otherwise

1.75 m

 Basyta för pelare:

AP xmax.AB tpelare 35.1 m
2



IP

tpelare xmax.AB
3



12
400.403 m

4
 (tröghetsmomentet)

LP

xmax.AB

2
5.85m
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 Dammens tyngdpunkt:

Atot A1 A2 AP 52.6 m
2



xTP.A

A1 L1 AP LP A2 L2

Atot
4.486 m

xTP.B xmax.AB xTP.A 7.214m

 Avstånd till TP från resp. del:

 Del 1: S1 xTP.A L1 2.736 m

 Del pelare: SP xTP.A LP 1.364 m

 Del 2: S2 xTP.A L2 2.736m

 Totalt tröghetsmoment:

Itot I1 A1 S1
2





 IP AP SP

2




 I2 A2 S2

2




 614.571m

4


 Moment kring TP-axeln:

 Vertikal last: PV 7.147 10
3

 kN

 Excentricitet: ex xA.res xTP.A 3.672m

MTP PV ex 2.624 10
4

 kN m

 Grundtryck för uppströmsänden:

Böjmotstånd: Wu

Itot

xTP.A
137 m

3


σu

4 PV

3









1

xmax.AB 2 ex  Z1 tpelare Z2 

















xTP.A xA.res if

0kPa otherwise

Kontrollg "EJ OK!"= if

PV

Atot

MTP

Wu


















otherwise

0 kPa

"OK!" σu σRd if

"EJ OK!" otherwise

"OK!"
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 Grundtryck för nedströmsänden:

 Böjmotstånd: Wn

Itot

xTP.B
85.191 m

3


σn

4 PV

3









1

xmax.AB 2 ex  Z1 tpelare Z2 

















xTP.A xA.res if

0kPa otherwise

Kontrollg "EJ OK!"= if

PV

Atot

MTP

Wn


















otherwise

273.409 kPa

"OK!" σn σRd if

"EJ OK!" otherwise

"OK!"

 Kontroll av villkor för ekvationen då resultanten faller utanför kärnområdet:

För att ekvationen för upp- och nedströms spänningsfördelning mot grunden ska kunna användas
då resultanten hamnar utanför kärnområdet måste följande villkor uppfyllas:

"OK!"
xmax.AB

6









ex
xmax.AB

3


















if

"EJ OK!" otherwise

"OK!"
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 FÖRKLARINGAR
Programmet är uppbyggd av tre delar där del 1 och 2 definieras i indatan

 Hävarmar:
Samtliga Hävarmarna beräknas ll den lägst belägna B-punkten nedströms, dvs. den B‐punkt som
befinner sig i den eventuellt nedsänkta delen av dammonoliten.

 Indexering:
Samtliga index för vattentryck och krafter  mot dammen slutar på siffran 1 eller 2 samt
bokstaven P som beskriver vilken del av dammen trycket, kraften eller hävarmen används för.

Egentyngd från pelaren: -  Ppelare

Egentyngd från brobanan: -  Pbro

Egentyngd från frontskiva för del 1: -  PFS.1

Egentyngd från frontskiva för del 2: -  PFS.2

Vertikala vattentryck mot dammen: -  PW.1.1, PW.1.P, PW.1.2

Horisontellt vattentryck mot dammen (uppströms): -  PW.3.1, PW.3.P, PW.3.2

Horisontellt jordtryck mot dammen (nedströms): -  PJ.4.1, PJ.4.P, PJ.4.2

Istryck uppströms: -  PIS.u

Upptryck mot frontskiva för del 1: -  PU1

Upptryck mot pelaren: -  PU3

Upptryck mot frontskiva för del 2: -  PU2
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 RITNINGAR AV EXEMPELDAMM
 Ritningar med mått:  Ritningar med definitioner av måtten:
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 Ritningar med mått:  Ritningar med definitioner av måtten:
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 INDATA

Pelare

 Area för pelare i vy: Apelare 70.652m
2



 Hävarm för pelare till lägst belagda B-punkten nedströms: Lpelare.B 6.91m

 Koordinater för botten av pelare:

Se ritning ovan för definition av koordinater
Koordinaten som befinner sig längst ut på uppströmssidan (A1 eller A2) sätts till noll

Del 1: xA1 0m yA1 1.67m

xB1 10.37m yB1 1.67m

Del 2: xA2 0m yA2 0m

xB2 11.70m yB2 0m

Frontskiva

Se ritning ovan för definition av hävarmar och area som skall anges
-  I den del där frontskiva inte finns sätts värdena nedan till noll
-  Hävarm för respektive frontskiva anges till lägst belägna B-punkten nedströms

 Tjocklek för frontskiva mot grund: tFS 3.5m

Del 1: AFS.1 18.85m
2

 (area av frontskiva i vy för del 1)

LFS.1.B 9.28m (hävarm för frontskiva 1)

Del 2: AFS.2 24.70m
2

 (area av frontskiva i vy för del 2)

LFS.2.B 9.44m (hävarm för frontskiva 2)

Mått i sektion

Se ritning ovan för definition av mått som skall anges

tpelare 3.0m
 Pelarens bredd:

 Del 1, bredd: Z1 2.5m

 Del 2, bredd: Z2 2.5m
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Extra last

Här anges extra tilläggslast som bidrar stabiliserande mot dammen.
-  Vertikal last är summan av alla tilläggslast
-  Momentet räknas med hävarm till den lägst belägna B-punkten nedströms

Pextra 0kN

Mextra 0kN m

Vatten- och jordtryck

Se ritning ovan för definitioner av areor och hävarmar som skall anges
-  Hävarm för respektive vertikala vattentryck anges till lägst belägna B-punkten nedströms

 Vattennivå, uppströms: VY1 10.65m

 Vertiaklt vattentryck mot dammen: AW.1.1 12.60m
2

 (area av vattentryck mot del 1)

LW.1.1.B 10.95m (hävarm)

AW.1.P 12.60m
2

 (area av vattentryck mot pelaren)

LW.1.P.B 10.95m (hävarm)

AW.1.2 12.60m
2

 (area av vattentryck mot del 2)

LW.1.2.B 10.95m (hävarm)
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Jordtryck:

 Jordnivå, nedströms: J2 2m

 Jordtyp (friktionsjod): grus

 Friktionsvinkel: Θd 32deg

 Densitet: γd 18
kN

m
3



Upptryck för pelaren
Vid inget vattentryck på nedströmssidan täcknas ett uttryck för avtagande av vattentryck där
vattentrycket avtar från qU32.P.u till qU31.P.u: tav.P 0.8m

Reducering av upptryck för frontskiva:

 

Se ritning ovan för definition av avslutspunkt och punkter för tillfälliga avstängingar
-  Vid ingen dränering i slutet av pelaren sätts xav.P = 0m
-  Vid inget avslut av upptryck mitt under pelaren sätts x1.P = x2.P och x3.P = x4.P

 Avslut för upptryck från första A-punkten: xav.P 0m

 Tillfälliga avslut längs pelaren, räknat från första A-punkten:

x1.P 1m x2.P 1m

x3.P 4m x4.P 4m

Islast

 Islast, uppströms: qIS.u 200
kN

m


 Höjdläge för islast uppströms: yIS.u 10.317m
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Brobana

-  Hävarm anges till den lägst belägna B-punkten nedströms

 Bredd av brobana: bbro 4.50m

 Tjocklek av brobana: tbro 0.5m

 Hävarm till punkten B: Lbro.B 7.95m

 Tafiklast: qtrafik 0kPa

Tungheter

 Betong: γbtg 23
kN

m
3



 Vatten: γW 10
kN

m
3



 Brobana: γbro 23
kN

m
3



Glidningskontroll

Vilket del vill du kontrollera glidning för Del 2

Önskade säkerhetsfaktorer

 Säkerhetsfaktor vid stjälpning: Still 1.50

 Säkerhetsfaktor vid glidning: μtill 0.75

Lastfall

 Vilket lastfall beräknas dammen för? Skriv "1" för normalt lastfall
Skriv "2" för exceptionellt
lastfall
Skriv "3" för olycksfall

lastfall 1

Bergets bärförmåga

σRd 400kPa
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 1.  NIVÅER FÖR DAMMEN
 Minimipunkter:

yA.min min yA2 yA1  0m (min mellan A1 och A2)

yB.min min yB1 yB2  0m (min mellan B1 och B2)

ymin min yA.min yB.min  0m (min mellan A och B)

ymin.AB.1 min yA1 yB1  1.67m (min mellan A1 och B1)

ymin.AB.2 min yA2 yB2  0 (min mellan A2 och B2)

 Maximipunkter:

yA.max max yA2 yA1  1.67m (max mellan A2 och A1)

yB.max max yB1 yB2  1.67m (max mellan B1 och B2)

xmax.AB max xB1 xB2  11.7m (max mellan B1 och B2)
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 2.  EGENTYNGDER FÖR DAMMEN

2.1  Pelare

Ppelare γbtg Apelare tpelare 4.875 10
3

 kN

2.2  Fronskivor

 Del 1:

PFS.1 γbtg AFS.1 Z1 1.084 10
3

 kN

 Del 2:

PFS.2 γbtg AFS.2 Z2 1.42 10
3

 kN

2.3  Brobana med trafiklast

Pbro γbro bbro tbro Z1 tpelare Z2  qtrafik bbro Z1 tpelare Z2  414 kN

2.5  Angiven extralast

Pextra 0 kN
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 3.  VATTENTRYCK MOT DAMMEN
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3.1  Nivåer för vattentryck i del 1

dyAB.1 yA1 yB1 0 m (nivåskillnad mellan punkt A1 och B1)

HW.1.sann VY1 min yA1 yB1  8.98 m (nivå från vattenytan till lägsta
punkten av A1 och B1)

3.2  Nivåer för vattentryck i del 2

dyAB.2 yA2 yB2 0 m (nivåskillnad mellan punkt A2 och B2)

HW.2.sann VY1 min yA2 yB2  10.65 m (nivå från vattenytan till lägsta 
punkten av A2 och B2)

3.3  Nivåer för vattentryck mot pelare

dyAB.P min yA1 yA2  min yB1 yB2  0 m (nivåskillnad)

HW.P.sann max HW.1.sann HW.2.sann  10.65 m (nivå från vattenytan till lägsta
punkten)

3.4  Vertikalt vattentryck mot dammen (uppströmssidan)

 Del 1:

PW.1.1 γW AW.1.1 Z1 315 kN

 Mot pelaren:

PW.1.P γW AW.1.P tpelare 378 kN

 Del 2:

PW.1.2 γW AW.1.2 Z2 315 kN

3.5  Horisontella vattentryck mot dammen (uppströms)

 Del 1:

qW.3.1 γW HW.1.sann 89.8 kPa

PW.3.1

qW.3.1 HW.1.sann Z1

2
1.008 10

3
 kN
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 Mot pelare:

qW.3.P γW HW.P.sann 106.5 kPa

PW.3.P

qW.3.P HW.P.sann tpelare

2
1.701 10

3
 kN

 Del 2:

qW.3.2 γW HW.2.sann 106.5 kPa

PW.3.2

qW.3.2 HW.2.sann Z2

2
1.418 10

3
 kN

3.7  Istryck

 Uppströms: PIS.u qIS.u Z1 tpelare Z2  1.6 10
3

 kN

3.8  Hävarmar för horisontella vattentryck mot dammen (uppströms)

Hävarmarna beräknas till den lägst belägna B-punkten nedströms

 Del 1:

LW.3.1.B

HW.1.sann

3









HW.1.sann VY1 min ymin.AB.1 ymin.AB.2  = if

HW.1.sann

3
ymin.AB.1 ymin.AB.2









otherwise

4.663 m

 För pelaren:

LW.3.P.B

HW.P.sann

3
3.55 m

 Del 2:

LW.3.2.B

HW.2.sann

3









HW.2.sann VY1 min ymin.AB.1 ymin.AB.2  = if

HW.2.sann

3
ymin.AB.2 ymin.AB.1









otherwise

3.55 m
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3.9  Hävarmar för istrycket

Hävarmarna beräknas till den lägst belägna B-punkten nedströms

 Uppströms: LIS.u.B yIS.u 10.317 m

3.10  Uppdelning av vattentryck i stabiliserande och stjälpande krafter

 Stabiliserande vatten- och istryck:

PW.1.1 315 kN PW.1.P 378 kN PW.1.2 315 kN

 Stjälpande vatten- och istryck:

PW.3.1 1.008 10
3

 kN PW.3.P 1.701 10
3

 kN PW.3.2 1.418 10
3

 kN

PIS.u 1.6 10
3

 kN
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 4.  JORDTRYCK MOT DAMMEN
Se ritning i avsnitt 3 för definition av hävarmar och jordtryck

4.1  Nivåer för jordtryck

 Del 1:

hJ.1 0m( ) J2 yB1 if

J2 yB1  otherwise

0.33 m

 Del 2:

hJ.2 0m( ) J2 yB2 if

J2 yB2  otherwise

2 m

 Pelare:

hJ.P J2 min yB1 yB2  2 m

4.2  Horisontella jordtryck mot dammen (nedströms)

 Vilojordtryckskoefficinet: k0 1 sin Θd  0.47

 Del 1:

qJ.4.1 γd k0 hJ.1 2.792 kPa

PJ.4.1

qJ.4.1 hJ.1 Z1

2
1.152 kN

 Mot pelare:

qJ.4.P γd k0 hJ.P 16.923 kPa

PJ.4.P

qJ.4.P hJ.P tpelare

2
50.769 kN

 Del 2:

qJ.4.2 γd k0 hJ.2 16.923 kPa

PJ.4.2

qJ.4.2 hJ.2 Z2

2
42.307 kN
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4.3  Hävarmar för horisontella jordtryck mot dammen (nedströms)

Hävarmarna beräknas till den lägst belägna B-punkten nedströms

 Del 1:

LJ.4.1.B 0m J2 max yB1 yB2  if

hJ.1

3









hJ.1 J2 yB.min = if

hJ.1

3
yB2 yB1









otherwise

1.78 m

 För pelaren:

LJ.4.P.B

hJ.P

3









hJ.P J2 yB.min = if

hJ.P

3
yB2 yB1









otherwise

0.667 m

 Del 2:

LJ.4.2.B 0m J2 max yB1 yB2  if

hJ.2

3









hJ.2 J2 yB.min = if

hJ.2

3
yB2 yB1









otherwise

0.667 m
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 5.  UPPTRYCK
5.1  Reducering av upptrycket på  uppströmssidan

 Differans mellan A1 och A2: diffy.u yA2 yA1 1.67 m

Z3 Z2 tpelare  yA1 yA2 if

Z1 tpelare  otherwise

5.5 m (bredden av ena delen adderat med
pelarens bredd)

Z4 Z2  yA1 yA2 if

Z1  otherwise

2.5 m
(bredden av andra delen)

Figur av upptrycksreduceringen. Gäller för både upp- och nedströmssidan

 Vattentryck för punkter i figur ovan:

upphöjd1 "Ja" yA1 yA2 if

"Nej" otherwise

"Ja" (är delen upphöjd i förhållande till
del 2?)

upphöjd2 "Ja" yA2 yA1 if

"Nej" otherwise

"Nej" (är delen upphöjd i förhållande till
del 1?)

 Vattentryck för punkter i figur ovan:

 Punkt  i: qUi.u qW.3.1 upphöjd1 "Nej"= if

qW.3.2 otherwise

106.5 kPa

 Punkt  iii: qUiii.u qW.3.1 upphöjd1 "Ja"= if

qW.3.2 otherwise

89.8 kPa

 Differans mellan i och iii: qi_iii.u qUiii.u qUi.u 16.7 kPa
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 Differans mellan ii och iii: qx.u

diffy.u qi_iii.u

Z3 diffy.u
3.89 kPa

 Punkt  ii: qUii.u qUiii.u qx.u 93.69 kPa

 Reducering av vattentryck:

qU1.red.u

qUii.u qUi.u

2
100.095

kN

m
2



5.2  Upptryck för DEL 1

5.2.1  Vattentryck mot frontskiva:

 

Illustration av upptryck mot frontskivan

-  Vid upphöjd del tar programmet anting qU11.n eller qU1.red.n beroende på ifall delen 
   är upphöjd eller ej.

 Vattentrycket på uppströmssidan:

qU12.1.u qUiii.u  upphöjd1 "Ja"= if

qU1.red.u  upphöjd1 "Nej"= if

0kPa otherwise

89.8 kPa

PU12.1

qU12.1.u tFS Z1

2
392.875 kN (triangel under frontplattan)
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 Hävarm:
Hävarmarna beräknas till den lägst belägna B-punkten nedströms

LU12.1.B xmax.AB

2 tFS

3









 9.367 m

 Moment och totalt upptryck mot frontskivan för del 1:

 Moment kring lägst belägna B-punkten nedströms:

MU1.1.B PU12.1 LU12.1.B 3.68 10
3

 kN m

 Totalt vattentryck:

PU1.1 PU12.1 392.875 kN

 Totalt upptryck för del 1:

PU1 PU1.1 392.875 kN

5.3  Upptryck för PELAREN

Illustration av upptryck mot pelaren

-  Pelarens upptryck räknas med qU1.red.u då pelaren antas sträcka sig ner till lägsta punkten
 OBS. Vattentrycket är konstant under pelaren vid vatten på nedströmssidan

upphöjdP "Ja" max yA1 yA2  yA.min if

"Nej" otherwise

"Ja" (är någon del upphöjd?)
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 Avbrott av upptryck mot pelare:

 Slut av upptryck: xav.P 0 m

 Tillfälliga avslut längs pelaren, räknat från punkt A:

x1.P 1 m x2.P 1 m

x3.P 4 m x4.P 4 m

 Vattentryck mot pelare:

qU1.red.u 100.095 kPa (vattentryck som verkar på uppströmssidan mot dammen)

qU32.P.u qU1.red.u 100.095 kPa

5.3.1  Upptryck för PELAREN  utan vatten på nedströmssidan

 Ekvation för uträkning av vattentryck vid avsluten av upptrycket:

kP

0 qU32.P.u

xmax.AB 0
8.555 10

3


kg

m
2

s
2




mP qU32.P.u 100.095 kPa

 Ekvation: qx=kpx+mp då x är anståndet för upptryckets avbrott

 Uppdelade vattentryck:

qU32.1.P kP x1.P mP 91.54 kPa qU32.2.P kP x2.P mP 91.54 kPa

qU32.3.P kP x3.P mP 65.874 kPa qU32.4.P kP x4.P mP 65.874 kPa

qU32.av.P kP xav.P mP 100.095 kPa

PU31.P qU32.1.P x1.P tpelare 274.619 kN

PU32.P

qU32.P.u qU32.1.P  x1.P tpelare

2
12.833 kN

PU33.P qU32.3.P x3.P x2.P  tpelare 592.869 kN

PU34.P

qU32.2.P qU32.3.P  x3.P x2.P  tpelare

2
115.494 kN
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PU35.P qU32.av.P xav.P x4.P  tpelare  xav.P 0 if

0kN( ) otherwise

0 kN

PU36.P

qU32.4.P qU32.av.P  xav.P x4.P  tpelare

2









xav.P 0 if

qU32.4.P 0  xmax.AB x4.P  tpelare

2









otherwise

760.849 kN

 Hävarmar för uppdelade vattentrycken:

Hävarmarna beräknas till den lägst belägna B-punkten nedströms

LU31.P.B xmax.AB

x1.P

2
 11.2 m

LU32.P.B xmax.AB

x1.P

3
 11.367 m

LU33.P.B xmax.AB x2.P
x3.P x2.P

2









 9.2 m

LU34.P.B xmax.AB x2.P
x3.P x2.P

3









 9.7 m

LU35.P.B xmax.AB x4.P
xav.P x4.P

2


















xav.P 0 if

0m( ) otherwise

0 m

LU36.P.B xmax.AB x4.P
xav.P x4.P

3


















xav.P 0 if

2
xmax.AB x4.P

3

















otherwise

5.133 m

 Moment och totalt upptryck då vatten inte finns på nedströmssidan:

MU3.B PU31.P LU31.P.B PU32.P LU32.P.B PU33.P LU33.P.B

PU34.P LU34.P.B PU35.P LU35.P.B PU36.P LU36.P.B

 1.37 10
4

 kN m

PU3 PU31.P PU32.P PU33.P PU34.P PU35.P PU36.P 1.757 10
3

 kN
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5.4  Upptryck för DEL 2

5.4.1  Vattentryck mot frontskiva:

Illustrerad av upptryck mot frontskivan

-  Vid upphöjd del tar programmet anting qU11.n eller qU1.red.n beroende på ifall delen 
   är upphöjd eller ej.

 Vattentrycket på uppströmssidan:

qU12.2.u qUiii.u  upphöjd2 "Ja"= if

qU1.red.u  upphöjd2 "Nej"= if

0kPa otherwise

100.095 kPa

PU12.2

qU12.2.u tFS Z2

2
437.915 kN (triangel under frontplattan)

 Hävarmar för uppdelade upptryck:

Hävarm beräknas till den lägst belägna B-punkten nedströms

LU12.2.B xmax.AB

tFS

3









 10.533m

 Moment och totalt upptryck mot frontskivan för del 2:

 Moment kring lägst belägna B-punkten nedströms:

MU1.2.B PU12.2 LU12.2.B 4.613 10
3

 kN m
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 Totalt vattentryck:

PU1.2 PU12.2 437.915 kN

 Totalt upptryck för del 2:

PU2 PU1.2 437.915 kN
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 6.  KONTROLL FÖR STJÄLPNING
Moment beräknas kring den lägst belägna B-punkten nedströms 

6.1  Stabiliserande moment kring punkten B

 Egentyngd:

Ppelare 4.875 10
3

 kN
Mpelare.B Ppelare Lpelare.B 3.369 10

4
 kN m

Lpelare.B 6.91m

PFS.1 1.084 10
3

 kN
MFS.1.B PFS.1 LFS.1.B 1.006 10

4
 kN m

LFS.1.B 9.28m

PFS.2 1.42 10
3

 kN
MFS.2.B PFS.2 LFS.2.B 1.341 10

4
 kN m

LFS.2.B 9.44m

Pbro 414 kN
Mbro.B Pbro Lbro.B 3.291 10

3
 kN m

Lbro.B 7.95 m

Mextra 0 kN m

 Vertikalt vattentryck (mot dammen):

PW.1.1 315 kN
MW.1.1.B PW.1.1 LW.1.1.B 3.449 10

3
 kN m

LW.1.1.B 10.95 m

PW.1.P 378 kN
MW.1.P.B PW.1.P LW.1.P.B 4.139 10

3
 kN m

LW.1.P.B 10.95 m

PW.1.2 315 kN
MW.1.2.B PW.1.2 LW.1.2.B 3.449 10

3
 kN m

LW.1.2.B 10.95 m

 Horisontellt vattentryck (mot dammen):

PJ.4.1 1.152 kN
MJ.4.1.B PJ.4.1 LJ.4.1.B 2.05 kN m

LJ.4.1.B 1.78 m

PJ.4.P 50.769 kN
MJ.4.P.B PJ.4.P LJ.4.P.B 33.846 kN m

LJ.4.P.B 0.667 m

PJ.4.2 42.307 kN
MJ.4.2.B PJ.4.2 LJ.4.2.B 28.205 kN m

LJ.4.2.B 0.667 m
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Mstab Mpelare.B MFS.1.B MFS.2.B Mbro.B MW.1.1.B

MW.1.P.B MW.1.2.B MJ.4.1.B MJ.4.P.B MJ.4.2.B



Mextra



7.154 10
4

 kN m

6.2  Stjälpande moment kring punkten B

 Horisontellt vattentryck (mot dammen):

PW.3.1 1.008 10
3

 kN
MW.3.1.B PW.3.1 LW.3.1.B 4.701 10

3
 kN m

LW.3.1.B 4.663 m

PW.3.P 1.701 10
3

 kN
MW.3.P.B PW.3.P LW.3.P.B 6.04 10

3
 kN m

LW.3.P.B 3.55 m

PW.3.2 1.418 10
3

 kN
MW.3.2.B PW.3.2 LW.3.2.B 5.033 10

3
 kN m

LW.3.2.B 3.55 m

 Istryck (uppströms dammen):

PIS.u 1.6 10
3

 kN
MIS.u.B PIS.u LIS.u.B 1.651 10

4
 kN m

LIS.u.B 10.317 m

 Upptryck, del 1:

Med frontskiva MU1.1.B 3.68 10
3

 kN m

 Upptryck, pelare: MU3.B 1.37 10
4

 kN m

 Upptryck, del 2:

Med frontskiva MU1.2.B 4.613 10
3

 kN m

Mstjälp MW.3.1.B MW.3.P.B MW.3.2.B MIS.u.B MU1.1.B

MU3.B MU1.2.B

 5.428 10
4

 kN m

6.3  Stjälpningskontroll

Val av Still 1.5 SS

Mstab

Mstjälp
1.318

"OK" SS Still if

"EJ OK" otherwise

"EJ OK"
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 7.  GLIDNINGSKONTROLL

7.1  Summerade krafter vinkelrätt och parallellt glidplanet (FALL 1)

P∥.1 PW.3.1 PW.3.P PW.3.2 PJ.4.1 PJ.4.P PJ.4.2

PIS.u

 5.633 10
3

 kN

P⊥.1 Ppelare PFS.1 PFS.2 Pbro PW.1.1 PW.1.P

PW.1.2 PU1 PU2 PU3 Pextra

 6.214 10
3

 kN

7.2  Lutning av vald del och def. av fall

α atan
dyAB.1

xB1 xA1









Del 1=( )if

atan
dyAB.2

xB2 xA2









otherwise

0 deg

Fall

"Fall 2" yA1 yB1 if

"Fall 3" yA1 yB1 if

"Fall 1" otherwise

Del 1=( )if

"Fall 2" yA2 yB2 if

"Fall 3" yA2 yB2 if

"Fall 1" otherwise

otherwise

"Fall 1"

Illustration av fall 1 till 3
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7.3  Summerade krafter vinkelrätt och parallellt glidplanet (FALL 2)

Då glidplanet lutar så måste horisontella och vertikala krafter delas upp i komposanter

 Summerade horisontella och vertikal krafter:

PH P∥.1 5.633 10
3

 kN

PV P⊥.1 6.214 10
3

 kN

 Lutning av glidplanet:

α 0 deg

 

Illustration av uppdelning av vattentryck

 Uppdelning av krafter till komposanter vinkelrätt och horisontellt glidplanet:

P⊥.21 cos α( ) PV 6.214 10
3

 kN

P∥.21 sin α( ) PV 0 kN

P⊥.22 sin α( ) PH 0 kN

P∥.22 cos α( ) PH 5.633 10
3

 kN

P⊥.2 P⊥.21 P⊥.22 6.214 10
3

 kN

P∥.2 P∥.21 P∥.22 5.633 10
3

 kN
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7.4  Summerade krafter vinkelrätt och parallellt glidplanet (FAll 3)

Då glidplanet lutar så måste horisontella och vertikala krafter delas upp i komposanter

 Summerade horisontella och vertikal krafter:

PH 5.633 10
3

 kN

PV 6.214 10
3

 kN

 Lutning av glidplanet:

α 0 deg

 Uppdelning av krafter till komposanter vinkelrätt och horisontellt glidplanet:

P⊥.31 cos α( ) PV 6.214 10
3

 kN

P∥.31 sin α( ) PV 0 kN

P⊥.32 sin α( ) PH 0 kN

P∥.32 cos α( ) PH 5.633 10
3

 kN

P⊥.3 P⊥.31 P⊥.32 6.214 10
3

 kN

P∥.3 P∥.32 P∥.31 5.633 10
3

 kN

7.5  Glidningskontroll för dammen

P∥ P∥.1 Fall "Fall 1"( )=if

P∥.2 Fall "Fall 2"( )=if

P∥.3 otherwise

5.633 10
3

 kN PH 5.633 10
3

 kN

P⊥ P⊥.1 Fall "Fall 1"( )=if

P⊥.2 Fall "Fall 1"( )=if

P⊥.3 otherwise

6.214 10
3

 kN PV 6.214 10
3

 kN

μtill 0.75 μ
P∥

P⊥

0.907
"OK!" μ μtill if

"EJ OK!" otherwise

"EJ OK!"
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 8.  KONTROLL FÖR RESULTANTENS LÄGE

Illustration av resultantens läge och kärnområdet som resultanten ska hamna inom

 Moment kring punkten B:

MB Mstab Mstjälp 1.727 10
4

 kN m

 Kontroll av resultantens läge:

PV 6.214 10
3

 kN (summa av vertikala krafter) 

xB.res

MB

PV
2.779 m

xA.res xmax.AB xB.res 8.921 m (resultantens läge enligt figur)

xmin

xmax.AB

5

















lastfall 2=if

xmax.AB

3

















otherwise

3.9 m

xmax

4xmax.AB

5

















lastfall 2=if

2xmax.AB

3

















otherwise

7.8 m

Kontrollg "OK!" xmin xB.res xmax if

"EJ OK!" otherwise









"EJ OK!"
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 9.  KONTROLL FÖR GRUNDTRYCK
Samtliga hävarmar som används vid grundtrycksberäkningarna räknas till punkten A belägen på den
nedsänta delen

9.1  Moment kring tyngdpunkt för dammen

 Basyta för del 1:

 För frontskivan:

A1 tFS Z1 8.75 m
2



I1

Z1 tFS
3



12
8.932 m

4
 (tröghetsmomentet)

L1

tFS

2
xA1 xA2 









upphöjd1 "Ja"= if

tFS

2
otherwise

1.75 m

 Basyta för del 2:

 För frontskivan:

A2 tFS Z2 8.75 m
2



I2

Z2 tFS
3



12
8.932 m

4
 (tröghetsmomentet)

L2

tFS

2
xA2 xA1 









upphöjd2 "Ja"= if

tFS

2









otherwise

1.75 m

 Basyta för pelare:

AP xmax.AB tpelare 35.1 m
2



IP

tpelare xmax.AB
3



12
400.403 m

4
 (tröghetsmomentet)

LP

xmax.AB

2
5.85m
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 Dammens tyngdpunkt:

Atot A1 A2 AP 52.6 m
2



xTP.A

A1 L1 AP LP A2 L2

Atot
4.486 m

xTP.B xmax.AB xTP.A 7.214m

 Avstånd till TP från resp. del:

 Del 1: S1 xTP.A L1 2.736 m

 Del pelare: SP xTP.A LP 1.364 m

 Del 2: S2 xTP.A L2 2.736m

 Totalt tröghetsmoment:

Itot I1 A1 S1
2





 IP AP SP

2




 I2 A2 S2

2




 614.571m

4


 Moment kring TP-axeln:

 Vertikal last: PV 6.214 10
3

 kN

 Excentricitet: ex xA.res xTP.A 4.435m

MTP PV ex 2.756 10
4

 kN m

 Grundtryck för uppströmsänden:

Böjmotstånd: Wu

Itot

xTP.A
137 m

3


σu

4 PV

3









1

xmax.AB 2 ex  Z1 tpelare Z2 

















xTP.A xA.res if

0kPa otherwise

Kontrollg "EJ OK!"= if

PV

Atot

MTP

Wu


















otherwise

0 kPa

"OK!" σu σRd if

"EJ OK!" otherwise

"OK!"
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 Grundtryck för nedströmsänden:

 Böjmotstånd: Wn

Itot

xTP.B
85.191 m

3


σn

4 PV

3









1

xmax.AB 2 ex  Z1 tpelare Z2 

















xTP.A xA.res if

0kPa otherwise

Kontrollg "EJ OK!"= if

PV

Atot

MTP

Wn


















otherwise

365.892 kPa

"OK!" σn σRd if

"EJ OK!" otherwise

"OK!"

 Kontroll av villkor för ekvationen då resultanten faller utanför kärnområdet:

För att ekvationen för upp- och nedströms spänningsfördelning mot grunden ska kunna användas
då resultanten hamnar utanför kärnområdet måste följande villkor uppfyllas:

"OK!"
xmax.AB

6









ex
xmax.AB

3


















if

"EJ OK!" otherwise

"EJ OK!"
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 FÖRKLARINGAR
Programmet är uppbyggd av tre delar där del 1 och 2 definieras i indatan

 Hävarmar:
Samtliga Hävarmarna beräknas ll den lägst belägna B-punkten nedströms, dvs. den B-punkt
som befinner sig i den eventuellt nedsänkta delen av dammonoliten.

 Indexering:
Samtliga index för vattentryck och krafter  mot dammen slutar på siffran 1 eller 2 samt
bokstaven P som beskriver vilken del av dammen trycket, kraften eller hävarmen används för.

Egentyngd från pelaren: -  Ppelare

Egentyngd från brobanan: -  Pbro

Egentyngd från skibord för del 1: -  Pski.1

Egentyngd från skibord för del 2: -  Pski.2

Vertikala vattentryck mot dammen: -  PW.1.1, PW.1.P, PW.1.2

Vertikala vattentryck mot skibrod: -  PW.2.1, PW.2.2

Horisontellt vattentryck mot dammen (uppströms): -  PW.3.1, PW.3.P, PW.3.2

Horisontellt vattentryck mot dammen (nedströms): -  PW.4.1, PW.4.P, PW.4.2

Istryck upp- och nedströms: -  PIS.u, PIS.n

Upptryck mot skibord för del 1: -  PU1

Upptryck mot pelaren: -  PU3

Upptryck mot skibord för del 2: -  PU2
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 RITNINGAR AV EXEMPELDAMMEN
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 Ritningar med
 mått:

 Ritningar med definitioner av
 måtten:
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 INDATA
Pelare

 Area för pelare i vy: Apelare 125.35m
2

 (medelvärde)

 Hävarm för pelare till lägst belagda B-punkten nedströms: Lpelare.B 8.781m (medelvärde)

 Koordinater för botten av pelare:

Se ritning ovan för definition av koordinater
Koordinaten som befinner sig längst ut på uppströmssidan (A1 eller A2) sätts till noll

Del 1: xA1 0m yA1 1.67m

xB1 16.80m yB1 2.95m

Del 2: xA2 0m yA2 0m

xB2 16.80m yB2 0m

Mått i sektion

Se ritning ovan för definition av mått som skall anges

tpelare 2.55m
 Pelarens bredd:

 Del 1, bredd: Z1 4.5m

 Del 2, bredd: Z2 4.5m

Skibord

Se ritning ovan för definition av areor för skibordet som skall anges
-  Hävarm för respektive skibord anges till den lägst belägna B-punkten nedströms

 Skibord i del 1: Aski.1 19.905m
2

 (area av skibordet för del 1 i vy)

Lski.1 12.27m (längd av skibordet)

Lski.1.B 9.362m (hävarm)

xski.A1 1.83m (startpunkt för skibord från A punkt som är =0)

 Skibord i del 2: Aski.2 13.64m
2

 (area av skibordet för del 2 i vy)

Lski.2 14.13m (längd av skibordet)

Lski.2.B 7.684m (hävarm)

xski.A2 2.19m (startpunkt för skibord från A punkt som är =0)
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Extra last

Här anges extra tilläggslast som bidrar stabiliserande mot dammen. Exempel på
sådan last är bidrag från sättavstängningar. 
-  Vertikal last är summan av alla tilläggslaster
-  Momentet räknas med hävarm till den lägst belägna B-punkten nedströms

Pextra 655.776kN

Mextra 8870kN m

Vattentryck

Se ritning ovan för definitioner av areor och hävarmar som skall anges
-  Hävarm för respektive vertikala vattentryck anges till den lägst belägna B-punkten nedströms

 Vattennivå, uppströms: VY1 9.58m

 Vattennivå, nedströms: VY2 0m

 Vertiaklt vattentryck mot dammen: AW.1.1 5.48m
2

 (area av vattentryck mot del 1)

LW.1.1.B 14.79m (hävarm)

AW.1.P 0m
2

 (area av vattentryck mot pelaren)

LW.1.P.B 0m (hävarm)

AW.1.2 4.3m
2

 (area av vattentryck mot del 2)

LW.1.2.B 14.54m (hävarm)

 Vertiaklt vattentryck mot skibord: AW.2.1 0m
2

 (area av vattentryck mot del 1)

LW.2.1.B 0m (hävarm)

AW.2.2 0m
2

 (area av vattentryck mot del 2)

LW.2.2.B 0m (hävarm)
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Upptryck för del 1

Reducering av upptryck för skibord:

Se ritning ovan för definition av avsnutspunkt xav.1

-  Vid ingen dränering i slutet av skibordet sätts xav.1 = 0m

 Avslut för upptryck från första A-punkten: xav.1 13.2m

Upptryck för pelaren

Vid inget vattentryck på nedströmssidan täcknas ett uttryck för avtagande av vattentryck 
där vattentrycket avtar från qU32.P.u till qU31.P.u: tav.P 1.0m

Reducering av upptryck för pelare:

Se ritning ovan för definition av avslutspunkt och punkter för tillfälliga avstängingar
-  Vid ingen dränering i slutet av pelaren sätts xav.P = 0m
-  Vid inget avslut av upptryck mitt under pelaren sätts x1.P = x2.P och x3.P = x4.P

 Avslut för upptryck från första A-punkten: xav.P 13.2m

 Tillfälliga avslut längs pelaren, räknat från första A-punkten:

x1.P 5m x2.P 5m x3.P 8m x4.P 8m
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Upptryck för del 2

Reducering av upptryck för skibord:

Se figur ovan för definition av avsnutspunkt xav.2

-  Vid ingen dränering i slutet av skibordet sätts xav.2 = 0m

 Avslut för upptryck från första A-punkten: xav.2 0m

Islast

 Islast, uppströms: qIS.u 0
kN

m


 Höjdläge för islast uppströms: yIS.u 0m

 Islast, nedströms: qIS.n 0
kN

m


 Höjdläge för islast nedströms: yIS.n 0m

Brobana

-  Hävarm anges till den lägst belägna B-punkten nedströms

 Bredd av brobana: bbro 1.63m

 Tjocklek av brobana: tbro 0.5m

 Hävarm till punkten B: Lbro.B 12.685m

 Tafiklast: qtrafik 0kPa
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Tungheter

 Betong: γbtg 23
kN

m
3



 Vatten: γW 10
kN

m
3



 Brobana: γbro 23
kN

m
3



Glidningskontroll

Vilket del vill du kontrollera glidning för Del 2

Önskade säkerhetsfaktorer

 Säkerhetsfaktor vid stjälpning: Still 1.50

 Säkerhetsfaktor vid glidning: μtill 0.75

Lastfall

 Vilket lastfall beräknas dammen för? Skriv "1" för normalt lastfall
Skriv "2" för exceptionellt
lastfall
Skriv "3" för olycksfall

lastfall 1

Bergets bärförmåga

σRd 400kPa
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 1.  NIVÅER FÖR DAMMEN
 Minimipunkter:

yA.min min yA2 yA1  0m (min mellan A1 och A2)

yB.min min yB1 yB2  0m (min mellan B1 och B2)

ymin min yA.min yB.min  0m (min mellan A och B)

ymin.AB.1 min yA1 yB1  1.67m (min mellan A1 och B1)

ymin.AB.2 min yA2 yB2  0 (min mellan A2 och B2)

 Maximipunkter:

yA.max max yA2 yA1  1.67m (max mellan A2 och A1)

yB.max max yB1 yB2  2.95m (max mellan B1 och B2)

xmax.AB max xB1 xB2  16.8m (max mellan B1 och B2)
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 2.  EGENTYNGDER FÖR DAMMEN

2.1  Pelare

Ppelare γbtg Apelare tpelare 7.352 10
3

 kN

2.2  Skibord

 Del 1:

Pski.1 γbtg Aski.1 Z1 2.06 10
3

 kN

 Del 2:

Pski.2 γbtg Aski.2 Z2 1.412 10
3

 kN

2.3  Brobana med trafiklast

Pbro γbro bbro tbro Z1 tpelare Z2  qtrafik bbro Z1 tpelare Z2  216.505 kN

2.4  Angiven extralast

Pextra 655.776 kN
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 3.  VATTENTRYCK MOT DAMMEN
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3.1  Nivåer för vattentryck i del 1

dyAB.1 yA1 yB1 1.28 m (nivåskillnad mellan punkt A1 och B1)

HW.1.sann VY1 min yA1 yB1  7.91 m (nivå från vattenytan till lägsta
punkten av A1 och B1)

hW.1.sann 0m( ) VY2 yB1 if

VY2 min yA1 yB1   otherwise

0 m

3.2  Nivåer för vattentryck i del 2

dyAB.2 yA2 yB2 0 m
(nivåskillnad mellan punkt A2 och B2)

HW.2.sann VY1 min yA2 yB2  9.58 m

hW.2.sann 0m( ) VY2 yB2 if

VY2 min yA2 yB2   otherwise

0 m (nivå från vattenytan till lägsta
punkten av A2 och B2)

3.3  Nivåer för vattentryck mot pelare

dyAB.P min yA1 yA2  min yB1 yB2  0 m (nivåskillnad)

HW.P.sann max HW.1.sann HW.2.sann  9.58 m (nivå från vattenytan till lägsta
punkten)

hW.P.sann VY2 min yB1 yB2  0 m

3.4  Vertikalt vattentryck mot dammen (uppströmssidan)

 Del 1:

PW.1.1 γW AW.1.1 Z1 246.6 kN

 Mot pelaren:

PW.1.P γW AW.1.P tpelare 0 kN

 Del 2:

PW.1.2 γW AW.1.2 Z2 193.5 kN
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3.5  Vertikalt vattentryck mot skibordet 

 Del 1:

PW.2.1 γW AW.2.1 Z1 0 kN

 Del 2:

PW.2.2 γW AW.2.2 Z1 0 kN

3.6  Horisontella vattentryck mot dammen (uppströms)

 Del 1:

qW.3.1 γW HW.1.sann 79.1 kPa

PW.3.1

qW.3.1 HW.1.sann Z1

2
1.408 10

3
 kN

 Mot pelare:

qW.3.P γW HW.P.sann 95.8 kPa

PW.3.P

qW.3.P HW.P.sann tpelare

2
1.17 10

3
 kN

 Del 2:

qW.3.2 γW HW.2.sann 95.8 kPa

PW.3.2

qW.3.2 HW.2.sann Z2

2
2.065 10

3
 kN

3.7  Horisontella vattentryck mot dammen (nedströms)

 Del 1:

qW.4.1 γW hW.1.sann 0 kPa

PW.4.1

qW.4.1 hW.1.sann Z1

2
0 kN

 Mot pelare:

qW.4.P γW hW.P.sann 0 kPa

PW.4.P

qW.4.P hW.P.sann tpelare

2
0 kN
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 Del 2:

qW.4.2 γW hW.2.sann 0 kPa

PW.4.2

qW.4.2 hW.2.sann Z2

2
0 kN

3.8  Istryck

 Uppströms: PIS.u qIS.u Z1 tpelare Z2  0 kN

 Nedströms: PIS.n qIS.n Z1 tpelare Z2  0 kN

3.9  Hävarmar för horisontella vattentryck mot dammen (uppströms)

Hävarmarna beräknas till den lägst belägna B-punkten nedströms

 Del 1:

LW.3.1.B

HW.1.sann

3









HW.1.sann VY1 min ymin.AB.1 ymin.AB.2  = if

HW.1.sann

3
ymin.AB.1 ymin.AB.2









otherwise

4.307 m

 För pelaren:

LW.3.P.B

HW.P.sann

3
3.193 m

 Del 2:

LW.3.2.B

HW.2.sann

3









HW.2.sann VY1 min ymin.AB.1 ymin.AB.2  = if

HW.2.sann

3
ymin.AB.2 ymin.AB.1









otherwise

3.193 m
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3.10  Hävarmar för horisontella vattentryck mot dammen (nedströms)

Hävarmarna beräknas till den lägst belägna B-punkten nedströms

 Del 1:

LW.4.1.B 0m VY2 max yB1 yB2  if

hW.1.sann

3









hW.1.sann VY2 yB.min = if

hW.1.sann

3
yB2 yB1









otherwise

0 m

 För pelaren:

LW.4.P.B

hW.P.sann

3









hW.P.sann VY2 yB.min = if

hW.P.sann

3
yB2 yB1









otherwise

0 m

 Del 2:

LW.4.2.B 0m VY2 max yB1 yB2  if

hW.2.sann

3









hW.2.sann VY2 yB.min = if

hW.2.sann

3
yB2 yB1









otherwise

0 m

3.11  Hävarmar för istrycket

Hävarmarna beräknas till den den lägst belägna B-punkten nedströms

 Uppströms: LIS.u.B yIS.u 0 m

 Nedströms: LIS.n.B yIS.n 0 m
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3.12  Uppdelning av vattentryck i stabiliserande och stjälpande krafter

 Stabiliserande vatten- och istryck:

PW.1.1 246.6 kN PW.1.P 0 kN PW.1.2 193.5 kN PW.2.1 0 kN

PW.2.2 0 kN PIS.n 0 kN PW.4.1 0 kN PW.4.P 0 kN

PW.4.2 0 kN

 Stjälpande vatten- och istryck:

PW.3.1 1.408 10
3

 kN PW.3.P 1.17 10
3

 kN PW.3.2 2.065 10
3

 kN

PIS.u 0 kN
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 4.  UPPTRYCK
4.1  Reducering av upptrycket på  uppströmssidan

 Differans mellan A1 och A2: diffy.u yA2 yA1 1.67 m

Z3 Z2 tpelare  yA1 yA2 if

Z1 tpelare  otherwise

7.05 m (bredden av ena delen adderat med
pelarens bredd)

Z4 Z2  yA1 yA2 if

Z1  otherwise

4.5 m
(bredden av andra delen)

Illustration av upptrycksreduceringen. Gäller för både upp- och nedströmssidan

 Vattentryck för punkter i figur ovan:

upphöjd1 "Ja" yA1 yA2 if

"Nej" otherwise

"Ja" (är delen upphöjd i förhållande till
del 2?)

upphöjd2 "Ja" yA2 yA1 if

"Nej" otherwise

"Nej" (är delen upphöjd i förhållande till
del 1?)

 Vattentryck för punkter i figur ovan:

 Punkt  i: qUi.u qW.3.1 upphöjd1 "Nej"= if

qW.3.2 otherwise

95.8 kPa

 Punkt  iii: qUiii.u qW.3.1 upphöjd1 "Ja"= if

qW.3.2 otherwise

79.1 kPa

 Differans mellan i och iii: qi_iii.u qUiii.u qUi.u 16.7 kPa
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 Differans mellan ii och iii: qx.u

diffy.u qi_iii.u

Z3 diffy.u
3.198 kPa

 Punkt  ii: qUii.u qUiii.u qx.u 82.298 kPa

 Reducering av vattentryck:

qU1.red.u

qUii.u qUi.u

2
89.049

kN

m
2



4.2  Reducering av upptrycket på  nedströmssidan

Se figur i avsnitt 4.1 för illustrerad figur av upptrycksreducering

 Differans mellan A1 och A2: diffy.n yB2 yB1 2.95m

Z3 7.05m (bredden av ena delen adderat med pelarens bredd)

Z4 4.5m (bredden av andra delen)

 Vattentryck för punkter enligt figur i avsnitt 4.1:

 Punkt  i: qUi.n qW.4.1 upphöjd1 "Nej"= if

qW.4.2 otherwise

0 kPa

 Punkt  iii: qUiii.n qW.4.1 upphöjd1 "Ja"= if

qW.4.2 otherwise

0 kPa

 Differans mellan i och iii: qi_iii.n qUiii.n qUi.n 0 kPa

 Differans mellan ii och iii: qx.n

diffy.n qi_iii.n

Z3 diffy.n
0 kPa

 Punkt  ii: qUii.n qUiii.n qx.n 0 kPa

 Reducering av vattentryck:

qU1.red.n

qUii.n qUi.n

2
0 kPa
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4.3  Upptryck för DEL 1

vatten1 "Ja" VY2 yB1  0 if

"Nej" otherwise

"Nej" (finns vatten på nedströmssidan
som verkar i delen?)

4.3.1  Vattentryck mot skibord:

Illustration av upptryck mot skibordet

 Avbrott av upptryck mot skibord:

 Slut av upptryck: xav.1 13.2 m

Lski.av.1 xav.1 xski.A1 11.37m

 Vattentryck mot skibord:

qU21.1.n

qUiii.n upphöjd1 "Ja"= if

qU1.red.n upphöjd1 "Nej"= if

VY2 yB1 if

0kPa( ) otherwise

0 kPa

qU22.1.u qUiii.u qU21.1.n  upphöjd1 "Ja"= if

qU1.red.u qU21.1.n  upphöjd1 "Nej"= if

0kPa otherwise

79.1 kPa

PU21.1 qU21.1.n Lski.av.1 Z1  xav.1 0 if

qU21.1.n Lski.1 Z1  otherwise

0 kN
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PU22.1

qU22.1.u Lski.av.1 Z1

2
xav.1 0 if

qU22.1.u Lski.1 Z1

2









otherwise

2.024 10
3

 kN

 Hävarmar för uppdelade vattentrycken:

Hävarmarna beräknas till den lägst belägna B-punkten nedströms

LU21.1.B xmax.AB xski.A1
Lski.1

2


















xav.1 0= if

xmax.AB xski.A1
Lski.av.1

2


















otherwise

9.285 m

LU22.1.B xmax.AB xski.A1
Lski.1

3


















xav.1 0= if

xmax.AB xski.A1
Lski.av.1

3


















otherwise

11.18 m

 Moment och totalt upptryck mot skibord för del 1:

 Moment kring lägst belägna B-punkten nedströms:

MU2.1.B PU21.1 LU21.1.B PU22.1 LU22.1.B 2.262 10
4

 kN m

 Totalt upptryck:

PU2.1 PU21.1 PU22.1 2.024 10
3

 kN

 Totalt upptryck för del 1:

PU1 PU2.1 2.024 10
3

 kN
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4.4  Upptryck för PELAREN

Illustration av upptryck mot pelaren

-  Pelarens upptryck räknas med qU1.red.u då pelaren antas sträcka sig ner till lägsta punkten
 OBS. Vattentrycket är konstant under pelaren vid vatten på nedströmssidan

upphöjdP "Ja" max yA1 yA2  yA.min if

"Nej" otherwise

"Ja" (är någon del upphöjd?)

vattenP "Ja" VY2 yB.min  0 if

"Nej" otherwise

"Nej" (finns vatten på nedströmssidan
som verkar mot pelaren?)

 Avbrott av upptryck mot pelare:

 Slut av upptryck: xav.P 13.2 m

 Tillfälliga avslut längs pelaren, räknat från punkt A:

x1.P 5 m x2.P 5 m

x3.P 8 m x4.P 8 m

 Vattentryck mot pelare:

qU1.red.u 89.049 kPa (vattentryck som verkar på uppströmssidan mot dammen)

qU31.P.u qU1.red.n VY2 yB.max if

qUi.n otherwise

0 kPa

qU32.P.u qU1.red.u qU31.P.u 89.049 kPa
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4.4.1  Upptryck för PELAREN  utan vatten på nedströmssidan

 Ekvation för uträkning av vattentryck vid avsluten av upptrycket:

kP

qU31.P.u qU31.P.u qU32.P.u 

xmax.AB 0
5.301 10

3


kg

m
2

s
2




mP qU31.P.u qU32.P.u  89.049 kPa

 Ekvation: qx=kpx+mp då x är anståndet för upptryckets avbrott

 Uppdelade vattentryck:

qU32.1.P kP x1.P mP 62.546 kPa qU32.2.P kP x2.P mP 62.546 kPa

qU32.3.P kP x3.P mP 46.645 kPa qU32.4.P kP x4.P mP 46.645 kPa

qU32.av.P kP xav.P mP 19.082 kPa

PU31.P qU32.1.P x1.P tpelare 797.467 kN

PU32.P

qU32.P.u qU32.1.P  x1.P tpelare

2
168.955 kN

PU33.P qU32.3.P x3.P x2.P  tpelare 356.833 kN

PU34.P

qU32.2.P qU32.3.P  x3.P x2.P  tpelare

2
60.824 kN

PU35.P qU32.av.P xav.P x4.P  tpelare  xav.P 0 if

0kN( ) otherwise

253.027 kN

PU36.P

qU32.4.P qU32.av.P  xav.P x4.P  tpelare

2









xav.P 0 if

qU32.4.P 0  xmax.AB x4.P  tpelare

2









otherwise

182.742 kN
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 Hävarmar för uppdelade vattentrycken:

Hävarmarna beräknas till den lägst belägna B-punkten nedströms

LU31.P.B xmax.AB

x1.P

2
 14.3 m

LU32.P.B xmax.AB

x1.P

3
 15.133 m

LU33.P.B xmax.AB x2.P
x3.P x2.P

2









 10.3 m

LU34.P.B xmax.AB x2.P
x3.P x2.P

3









 10.8 m

LU35.P.B xmax.AB x4.P
xav.P x4.P

2


















xav.P 0 if

0m( ) otherwise

6.2 m

LU36.P.B xmax.AB x4.P
xav.P x4.P

3


















xav.P 0 if

2
xmax.AB x4.P

3

















otherwise

7.067 m

 Moment och totalt upptryck då vatten inte finns på nedströmssidan:

MU3.uppdelad.1.P PU31.P LU31.P.B PU32.P LU32.P.B PU33.P LU33.P.B

PU34.P LU34.P.B PU35.P LU35.P.B PU36.P LU36.P.B

 2.115 10
4

 kN m

PU3.uppdelad.1.P PU31.P PU32.P PU33.P PU34.P PU35.P PU36.P 1.82 10
3

 kN
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4.4.2  Upptryck för PELAREN  med vatten på nedströmssidan

Vid inget vattentryck på nedströmssidan täcknas ett uttryck för avtagande av vattentryck 
där vattentrycket gåt från qU32.P.u till qU31.P.u: tav.P 1 m

 Uppdelade vattentryck:

PU37.P

qU32.P.u tav.P tpelare

2
113.538 kN

PU38.P qU31.P.u x1.P tpelare 0 kN

PU39.P qU31.P.u x3.P x2.P  tpelare 0 kN

PU40.P qU31.P.u xav.P x4.P  tpelare  xav.P 0 if

qU31.P.u xmax.AB x4.P  tpelare

0 kN

 Hävarmar för uppdelade vattentrycken:

Hävarmarna beräknas till den längst den lägst belägna B-punkten nedströms

LU37.P.B xmax.AB

tav.P

3










16.467 m

LU38.P.B xmax.AB

x1.P

2
 14.3 m

LU39.P.B xmax.AB x2.P
x3.P x2.P

2









 10.3 m

LU40.P.B xmax.AB x4.P
xav.P x4.P

2


















xav.P 0 if

xmax.AB x4.P

2

















otherwise

6.2 m

 Moment och totalt upptryck då vatten finns på nedströmssidan:

MU3.uppdelad.2.P PU37.P LU37.P.B PU38.P LU38.P.B

PU39.P LU39.P.B PU40.P LU40.P.B

 1.87 10
3

 kN m

PU3.uppdelad.2.P PU37.P PU38.P PU39.P PU40.P 113.538 kN
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4.4.3  Upptryck för PELAREN

 Moment kring lägst belägna B-punkten nedströms:

MU3.B MU3.uppdelad.1.P vattenP "Nej"= if

MU3.uppdelad.2.P otherwise

2.115 10
4

 kN m

 Totalt upptryck under pelaren:

PU3 PU3.uppdelad.1.P vattenP "Nej"= if

PU3.uppdelad.2.P otherwise

1.82 10
3

 kN
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4.5  Upptryck för DEL 2

vatten2 "Ja" VY2 yB2  0 if

"Nej" otherwise

"Nej" (finns vatten på nedströmssidan
som verkar i dammdelen?)

4.5.2  Vattentryck mot skibord:

Illustration av upptryck mot skibordet

 Avbrott av upptryck mot skibord:

 Slut av upptryck: xav.2 0 m

Lski.av.2 xav.2 xski.A2 2.19 m

 Vattentryck mot skibord:

qU21.2.n

qUiii.n upphöjd2 "Ja"= if

qU1.red.n upphöjd2 "Nej"= if

VY2 yB1 if

0kPa( ) otherwise

0 kPa

qU22.2.u qUiii.u qU21.2.n  upphöjd2 "Ja"= if

qU1.red.u qU21.2.n  upphöjd2 "Nej"= if

0kPa otherwise

89.049 kPa

PU21.2 qU21.2.n Lski.av.2 Z2  xav.2 0 if

qU21.2.n Lski.2 Z2  otherwise

0 kN
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PU22.2

qU22.2.u Lski.av.2 Z2

2
xav.2 0 if

qU22.2.u Lski.2 Z2

2
otherwise

2.831 10
3

 kN

 Hävarm för uppdelade vattentryck:

Hävarmarna beräknas till den lägst belägna B-punkten nedströms

LU21.2.B max xB1 xB2  xski.A2
Lski.2

2


















xav.2 0= if

max xB1 xB2  xski.A2
Lski.av.2

2


















otherwise

7.545 m

LU22.2.B max xB1 xB2  xski.A2
Lski.2

3


















xav.2 0= if

max xB1 xB2  xski.A2
Lski.av.2

3


















otherwise

9.9 m

 Moment och totalt upptryck mot skibord för del 2:

 Moment kring lägst belägna B-punkten nedströms:

MU2.2.B PU21.2 LU21.2.B PU22.2 LU22.2.B 2.803 10
4

 kN m

 Totalt vattentryck:

PU2.2 PU21.2 PU22.2 2.831 10
3

 kN

 Totalt upptryck för del 2:

PU2 PU2.2 2.831 10
3

 kN
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 5.  KONTROLL FÖR STJÄLPNING
Moment beräknas kring den lägst belägna B-punkten nedströms

5.1  Stabiliserande moment kring punkten B

 Egentyngd:

Ppelare 7.352 10
3

 kN
Mpelare.B Ppelare Lpelare.B 6.456 10

4
 kN m

Lpelare.B 8.781m

Pski.1 2.06 10
3

 kN
Mski.1.B Pski.1 Lski.1.B 1.929 10

4
 kN m

Lski.1.B 9.362 m

Pski.2 1.412 10
3

 kN
Mski.2.B Pski.2 Lski.2.B 1.085 10

4
 kN m

Lski.2.B 7.684 m

Pbro 216.505 kN
Mbro.B Pbro Lbro.B 2.746 10

3
 kN m

Lbro.B 12.685 m

Mextra 8.87 10
3

 kN m

 Vertikalt vattentryck (mot dammen):

PW.1.1 246.6 kN
MW.1.1.B PW.1.1 LW.1.1.B 3.647 10

3
 kN m

LW.1.1.B 14.79 m

PW.1.P 0 kN
MW.1.P.B PW.1.P LW.1.P.B 0 kN m

LW.1.P.B 0 m

PW.1.2 193.5 kN
MW.1.2.B PW.1.2 LW.1.2.B 2.813 10

3
 kN m

LW.1.2.B 14.54 m

 Vertikalt vattentryck (mot skibord):

PW.2.1 0 kN
MW.2.1.B PW.2.1 LW.2.1.B 0 kN m

LW.2.1.B 0 m

PW.2.2 0 kN
MW.2.2.B PW.2.2 LW.2.2.B 0 kN m

LW.2.2.B 0 m
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 Horisontellt vattentryck (mot dammen):

PW.4.1 0 kN
MW.4.1.B PW.4.1 LW.4.1.B 0 kN m

LW.4.1.B 0 m

PW.4.P 0 kN
MW.4.P.B PW.4.P LW.4.P.B 0 kN m

LW.4.P.B 0 m

PW.4.2 0 kN
MW.4.2.B PW.4.2 LW.4.2.B 0 kN m

LW.4.2.B 0 m

 Istryck (nedströms dammen):

PIS.n 0 kN
MIS.n.B PIS.n LIS.n.B 0 kN m

LIS.n.B 0 m

Mstab Mpelare.B Mski.1.B Mski.2.B Mbro.B MW.1.1.B

MW.1.P.B MW.1.2.B MW.2.1.B MW.2.2.B



MW.4.1.B MW.4.P.B MW.4.2.B MIS.n.B Mextra



1.128 10
5

 kN m

5.2  Stjälpande moment kring punkten B

 Horisontellt vattentryck (mot dammen):

PW.3.1 1.408 10
3

 kN
MW.3.1.B PW.3.1 LW.3.1.B 6.063 10

3
 kN m

LW.3.1.B 4.307 m

PW.3.P 1.17 10
3

 kN
MW.3.P.B PW.3.P LW.3.P.B 3.737 10

3
 kN m

LW.3.P.B 3.193 m

PW.3.2 2.065 10
3

 kN
MW.3.2.B PW.3.2 LW.3.2.B 6.594 10

3
 kN m

LW.3.2.B 3.193 m

 Istryck (uppströms dammen):

PIS.u 0 kN
MIS.u.B PIS.u LIS.u.B 0 kN m

LIS.u.B 0 m
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 Upptryck, del 1:

Med skibord MU2.1.B 2.262 10
4

 kN m

 Upptryck, pelare: MU3.B 2.115 10
4

 kN m

 Upptryck, del 2:

Med skibord MU2.2.B 2.803 10
4

 kN m

Mstjälp MW.3.1.B MW.3.P.B MW.3.2.B MIS.u.B

MU2.1.B MU3.B MU2.2.B

 8.82 10
4

 kN m

4.3  Stjälpningskontroll

Val av Still 1.5 SS

Mstab

Mstjälp
1.279

"OK" SS Still if

"EJ OK" otherwise

"EJ OK"
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 6.  GLIDNINGSKONTROLL
6.1  Summerade krafter vinkelrätt och parallellt glidplanet (FALL 1)

P∥.1 PW.3.1 PW.3.P PW.3.2 PW.4.1 PW.4.P PW.4.2

PIS.u PIS.n

 4.643 10
3

 kN

P⊥.1 Ppelare Pski.1 Pski.2 Pbro PW.1.1

PW.1.P PW.1.2 PW.2.1 PW.2.2 PU1 PU2 PU3



Pextra



5.462 10
3

 kN

6.2  Lutning av vald del och def. av fall

α atan
dyAB.1

xB1 xA1









Del 1=( )if

atan
dyAB.2

xB2 xA2









otherwise

0 deg

Fall

"Fall 2" yA1 yB1 if

"Fall 3" yA1 yB1 if

"Fall 1" otherwise

Del 1=( )if

"Fall 2" yA2 yB2 if

"Fall 3" yA2 yB2 if

"Fall 1" otherwise

otherwise

"Fall 1"

Illustration av fall 1 till 3
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6.3  Summerade krafter vinkelrätt och parallellt glidplanet (FALL 2)

Då glidplanet lutar så måste horisontella och vertikala krafter delas upp i komposanter

 Summerade horisontella och vertikal krafter:

PH P∥.1 4.643 10
3

 kN

PV P⊥.1 5.462 10
3

 kN

 Lutning av glidplanet:

α 0 deg

Illustration av uppdelning av vattentryck

 Uppdelning av krafter till komposanter vinkelrätt och horisontellt glidplanet:

P⊥.21 cos α( ) PV 5.462 10
3

 kN

P∥.21 sin α( ) PV 0 kN

P⊥.22 sin α( ) PH 0 kN

P∥.22 cos α( ) PH 4.643 10
3

 kN

P⊥.2 P⊥.21 P⊥.22 5.462 10
3

 kN

P∥.2 P∥.21 P∥.22 4.643 10
3

 kN
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6.4  Summerade krafter vinkelrätt och parallellt glidplanet (FAll 3)

Då glidplanet lutar så måste horisontella och vertikala krafter delas upp i komposanter

 Summerade horisontella och vertikal krafter:

PH 4.643 10
3

 kN

PV 5.462 10
3

 kN

 Lutning av glidplanet:

α 0 deg

 Uppdelning av krafter till komposanter vinkelrätt och horisontellt glidplanet:

P⊥.31 cos α( ) PV 5.462 10
3

 kN

P∥.31 sin α( ) PV 0 kN

P⊥.32 sin α( ) PH 0 kN

P∥.32 cos α( ) PH 4.643 10
3

 kN

P⊥.3 P⊥.31 P⊥.32 5.462 10
3

 kN

P∥.3 P∥.32 P∥.31 4.643 10
3

 kN

6.5  Glidningskontroll för dammen

P∥ P∥.1 Fall "Fall 1"( )=if

P∥.2 Fall "Fall 2"( )=if

P∥.3 otherwise

4.643 10
3

 kN PH 4.643 10
3

 kN

P⊥ P⊥.1 Fall "Fall 1"( )=if

P⊥.2 Fall "Fall 1"( )=if

P⊥.3 otherwise

5.462 10
3

 kN PV 5.462 10
3

 kN

μtill 0.75 μ
P∥

P⊥

0.85
"OK!" μ μtill if

"EJ OK!" otherwise

"EJ OK!"
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 7.  KONTROLL FÖR RESULTANTENS LÄGE

Illustration av resultantens läge och kärnområdet som resultanten ska hamna inom

 Moment kring punkten B:

MB Mstab Mstjälp 2.457 10
4

 kN m

 Kontroll av resultantens läge:

PV 5.462 10
3

 kN (summa av vertikala krafter) 

xB.res

MB

PV
4.499 m

xA.res xmax.AB xB.res 12.301 m (resultantens läge enligt figur)

xmin

xmax.AB

5

















lastfall 2=if

xmax.AB

3

















otherwise

5.6 m

xmax

4xmax.AB

5

















lastfall 2=if

2xmax.AB

3

















otherwise

11.2 m

Kontrollg "OK!" xmin xB.res xmax if

"EJ OK!" otherwise









"EJ OK!"

BILAGA D 35



 8.  KONTROLL FÖR GRUNDTRYCK
Samtliga hävarmar som används vid grundtrycksberäkningarna räknas till punkten A belägen på den
nedsänta delen

8.1  Moment kring tyngdpunkt för dammen

 Basyta för del 1:

 För skibord:

A1 Lski.1 Z1 55.215 m
2



I1

Z1 Lski.1
3



12
692.732 m

4
 (tröghetsmomentet)

L1

Lski.1

2
xski.A1 7.965 m

 Basyta för del 2:

 För skibord:

A2 Lski.2 Z2 63.585 m
2



I2

Z2 Lski.2
3



12
1.058 10

3
 m

4
 (tröghetsmomentet)

L2

Lski.2

2
xski.A2 9.255 m

 Basyta för pelare:

AP xmax.AB tpelare 42.84 m
2



IP

tpelare xmax.AB
3



12
1.008 10

3
 m

4
 (tröghetsmomentet)

LP

xmax.AB

2
8.4m
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 Dammens tyngdpunkt:

Atot A1 A2 AP 161.64 m
2



xTP.A

A1 L1 AP LP A2 L2

Atot
8.588 m

xTP.B xmax.AB xTP.A 8.212m

 Avstånd till TP från resp. del:

 Del 1: S1 xTP.A L1 0.623 m

 Del pelare: SP xTP.A LP 0.188m

 Del 2: S2 xTP.A L2 0.667 m

 Totalt tröghetsmoment:

Itot I1 A1 S1
2





 IP AP SP

2




 I2 A2 S2

2




 2.809 10

3
 m

4


 Moment kring TP-axeln:

 Vertikal last: PV 5.462 10
3

 kN

 Excentricitet: ex xA.res xTP.A 3.714m

MTP PV ex 2.028 10
4

 kN m

 Grundtryck för uppströmsänden:

Böjmotstånd: Wu

Itot

xTP.A
327.152 m

3


σu

4 PV

3









1

xmax.AB 2 ex  Z1 tpelare Z2 

















xTP.A xA.res if

0kPa otherwise

Kontrollg "EJ OK!"= if

PV

Atot

MTP

Wu


















otherwise

0 kPa

"OK!" σu σRd if

"EJ OK!" otherwise

"OK!"
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 Grundtryck för nedströmsänden:

 Böjmotstånd: Wn

Itot

xTP.B
342.11 m

3


σn

4 PV

3









1

xmax.AB 2 ex  Z1 tpelare Z2 

















xTP.A xA.res if

0kPa otherwise

Kontrollg "EJ OK!"= if

PV

Atot

MTP

Wn


















otherwise

67.266 kPa

"OK!" σn σRd if

"EJ OK!" otherwise

"OK!"

 Kontroll av villkor för ekvationen då resultanten faller utanför kärnområdet:

För att ekvationen för upp- och nedströms spänningsfördelning mot grunden ska kunna användas
då resultanten hamnar utanför kärnområdet måste följande villkor uppfyllas:

"OK!"
xmax.AB

6









ex
xmax.AB

3


















if

"EJ OK!" otherwise

"OK!"
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BILAGA E

STABILITETSBERÄKNING AV
EN KOMINERAD DAMM

Las all 1 

2015‐06‐03

U örd av: Oscar Asplund
Marcus Jidell
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 FÖRKLARINGAR
Programmet är uppbyggd av tre delar där del 1 och 2 definieras i indatan.

-  Del 1 skall definieras med skibord
-  Del 2 skall definieras med frontskiva

 Hävarmar:
Samtliga Hävarmarna beräknas ll den lägst belägna B-punkten nedströms, dvs. den B-punkt
som befinner sig i den eventuellt nedsänkta delen av dammonoliten.

 Indexering:
Samtliga index för vattentryck och krafter  mot dammen slutar på siffran 1 eller 2 samt
bokstaven P som beskriver vilken del av dammen trycket, kraften eller hävarmen används för.

Egentyngd från pelaren: -  Ppelare

Egentyngd från brobanan: -  Pbro

Egentyngd från skibord för del 1: -  Pski.1

Egentyngd från frontskiva för del 2: -  PFS.2

Vertikala vattentryck mot dammen: -  PW.1.1, PW.1.P, PW.1.2

Vertikala vattentryck mot skibrod: -  PW.2.1

Horisontellt vattentryck mot dammen (uppströms): -  PW.3.1, PW.3.P, PW.3.2

Horisontellt vattentryck mot dammen (nedströms): -  PW.4.1, PW.4.P, PW.4.2

Istryck upp- och nedströms: -  PIS.U, PIS.N

Upptryck mot skibord för del 1: -  PU1

Upptryck mot pelaren: -  PU3

Upptryck mot frontskiva för del 2: -  PU2
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 RITNINGAR AV EXEMPELDAMM
 Ritningar med
 mått:

 Ritningar med definitioner:
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 INDATA
Pelare

 Area för pelare i vy: Apelare 148.35m
2



 Hävarm för pelare till lägst belagda B-punkten nedströms: Lpelare.B 8.331m

 Koordinater för botten av pelare:

Se ritning ovan för definition av koordinater
Koordinaten som befinner sig längst ut på uppströmssidan (A1 eller A2) sätts till noll

Del 1: xA1 0m yA1 0.289m
xB1 18.165m yB1 0m

Del 2: xA2 0.300m yA2 3.289m
xB2 16.287m yB2 3.289m

Frontskiva

Se ritning ovan för definition av hävarm och area som skall anges
-  Del 2 är alltid den del av dammen med frontskiva 
-  Hävarm för frontskiva anges till lägst belägna B-punkten nedströms

 Tjocklek för frontskiva mot grund: tFS 0.80m

Del 2: AFS.2 5.60m
2

 (area av frontskiva i vy för del 2)

LFS.2.B 17.115m (hävarm för frontskiva 2)

Mått i sektion

Se ritning ovan för definition av mått som skall anges
tpelare 2.5m

 Pelarens bredd:

 Del 1, bredd: Z1 4.5m

 Del 2, bredd: Z2 4.5m

Skibord

Se ritning ovan för definition av hävarm och area för skibordet som skall anges
-  Del 1 är alltid den del av dammen med skibrod 
-  Hävarm för skibordet anges till lägst belägna B-punkten nedströms

 Skibord i del 1: Aski.1 8.97m
2

 (area av skibordet för del 1 i vy)

Lski.1 14.50m (längd av skibordet)

Lski.1.B 10.050m (hävarm)

xski.A1 0.4m (startpunkt för skibord från A punkt som är =0)
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Extra last

Här anges extra tilläggslast som bidrar stabiliserande mot dammen. Exempel på
sådan last är bidrag från sättavstängningar. 
-  Vertikal last är summan av alla tilläggslast
-  Momentet räknas med hävarm till lägst belägna B-punkten nedströms

Pextra 0kN

Mextra 0kN m

Vattentryck

Se ritning ovan för definitioner av areor och hävarmar som skall anges
-  Hävarm för respektive vertikala vattentryck anges till lägst belägna B-punkten nedströms

 Vattennivå, uppströms: VY1 9.40m

 Vattennivå, nedströms: VY2 2.00m

 Vertiaklt vattentryck mot dammen: AW.1.1 0.69m
2

 (area av vattentryck mot del 1)

LW.1.1.B 17.365m (hävarm)

AW.1.P 0.42m
2

 (area av vattentryck mot pelaren)

LW.1.P.B 17.863m (hävarm)

AW.1.2 0.42m
2

 (area av vattentryck mot del 2)

LW.1.2.B 17.863m (hävarm)

 Vertiaklt vattentryck mot skibord: AW.2.1 16.34m
2

 (area av vattentryck mot del 1)

LW.2.1.B 10.0150m (hävarm)
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Upptryck för del 1

Reducering av upptryck för skibord:

Se ritning ovan för definition av avsnutspunkt xav.1

-  Vid ingen dränering i slutet av skibordet sätts xav.1 = 0m

 Avslut för upptryck från första A-punkten: xav.1 13.5m

Upptryck för pelaren
Vid inget vattentryck på nedströmssidan täcknas ett uttryck för avtagande av vattentryck där
vattentrycket avtar från qU32.P.u till qU31.P.u: tav.P 1.5m

Reducering av upptryck för frontskiva:

 
Se ritning ovan för definition av avslutspunkt och punkter för tillfälliga avstängingar
-  Vid ingen dränering i slutet av pelaren sätts xav.P = 0m
-  Vid inget avslut av upptryck mitt under pelaren sätts x1.P = x2.P och x3.P = x4.P

 Avslut för upptryck från första A-punkten: xav.P 13.5m

 Tillfälliga avslut längs pelaren, räknat från första A-punkten:

x1.P 1m x2.P 1m

x3.P 4m x4.P 4m
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Islast

 Islast, uppströms: qIS.u 0
kN

m


 Höjdläge för islast uppströms: yIS.u 0m

 Islast, nedströms: qIS.n 0
kN

m


 Höjdläge för islast nedströms: yIS.n 0m

Brobana

-  Hävarm anges till längst belägna B-punkten

 Bredd av brobana: bbro 4.50m

 Tjocklek av brobana: tbro 0.5m

 Hävarm till punkten B: Lbro.B 11.815m

 Tafiklast: qtrafik 50kPa

Tungheter

 Betong: γbtg 23
kN

m
3



 Vatten: γW 10
kN

m
3



 Brobana: γbro 23
kN

m
3



Glidningskontroll

Vilket del vill du kontrollera glidning för Del 2
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Önskade säkerhetsfaktorer

 Säkerhetsfaktor vid stjälpning: Still 1.50

 Säkerhetsfaktor vid glidning: μtill 0.75

Lastfall

 Vilket lastfall beräknas dammen för? Skriv "1" för normalt lastfall
Skriv "2" för exceptionellt
lastfall
Skriv "3" för olycksfall

lastfall 1

Bergets bärförmåga

σRd 400kPa
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 1.  NIVÅER FÖR DAMMEN
 Minimipunkter:

yA.min min yA1 yA2  0.289m (min mellan A1 och A2)

yB.min min yB1 yB2  0m (min mellan B1 och B2)

ymin min yA.min yB.min  0m (min mellan A och B)

ymin.AB.1 min yA1 yB1  0m (min mellan A1 och B1)

ymin.AB.2 min yA2 yB2  3.289m (min mellan A2 och B2)

 Maximipunkter:

yA.max max yA2 yA1  3.289m (max mellan A2 och A1)

yB.max max yB1 yB2  3.289m (max mellan B1 och B2)

xmax.AB max xB1 xB2  18.165m (max mellan B1 och B2)
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 2.  EGENTYNGDER FÖR DAMMEN

2.1  Pelare

Ppelare γbtg Apelare tpelare 8.53 10
3

 kN

2.2  Fronskivor

 Del 2:

PFS.2 γbtg AFS.2 Z2 579.6 kN

2.3  Skibord

 Del 1:

Pski.1 γbtg Aski.1 Z1 928.395 kN

2.4  Brobana med trafiklast

Pbro γbro bbro tbro Z1 tpelare Z2  qtrafik bbro Z1 tpelare Z2  3.183 10
3

 kN

2.5  Angiven extralast

Pextra 0 kN
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 3.  VATTENTRYCK MOT DAMMEN
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3.1  Nivåer för vattentryck i del 1

dyAB.1 yA1 yB1 0.289 m (nivåskillnad mellan punkt A1 och B1)

HW.1.sann VY1 min yA1 yB1  9.4 m (nivå från vattenytan till lägsta
punkten av A1 och B1)

hW.1.sann 0m( ) VY2 yB1 if

VY2 min yA1 yB1   otherwise

2 m

3.2  Nivåer för vattentryck i del 2

dyAB.2 yA2 yB2 0 m (nivåskillnad mellan punkt A2 och B2)

HW.2.sann VY1 min yA2 yB2  6.111 m

hW.2.sann 0m( ) VY2 yB2 if

VY2 min yA2 yB2   otherwise

0 m (nivå från vattenytan till lägsta 
punkten av A2 och B2)

3.3  Nivåer för vattentryck mot pelare

dyAB.P min yA1 yA2  min yB1 yB2  0.289 m (nivåskillnad)

HW.P.sann max HW.1.sann HW.2.sann  9.4 m (nivå från vattenytan till lägsta
punkten)

hW.P.sann VY2 min yB1 yB2  2 m

3.4  Vertikalt vattentryck mot dammen (uppströmssidan)

 Del 1:

PW.1.1 γW AW.1.1 Z1 31.05 kN

 Mot pelaren:

PW.1.P γW AW.1.P tpelare 10.5 kN

 Del 2:

PW.1.2 γW AW.1.2 Z2 18.9 kN
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3.5  Vertikalt vattentryck mot skibordet 

 Del 1:

PW.2.1 γW AW.2.1 Z1 735.3 kN

3.6  Horisontella vattentryck mot dammen (uppströms)

 Del 1:

qW.3.1 γW HW.1.sann 94 kPa

PW.3.1

qW.3.1 HW.1.sann Z1

2
1.988 10

3
 kN

 Mot pelare:

qW.3.P γW HW.P.sann 94 kPa

PW.3.P

qW.3.P HW.P.sann tpelare

2
1.105 10

3
 kN

 Del 2:

qW.3.2 γW HW.2.sann 61.11 kPa

PW.3.2

qW.3.2 HW.2.sann Z2

2
840.247 kN

3.7  Horisontella vattentryck mot dammen (nedströms)

 Del 1:

qW.4.1 γW hW.1.sann 20 kPa

PW.4.1

qW.4.1 hW.1.sann Z1

2
90 kN

 Mot pelare:

qW.4.P γW hW.P.sann 20 kPa

PW.4.P

qW.4.P hW.P.sann tpelare

2
50 kN

 Del 2:

qW.4.2 γW hW.2.sann 0 kPa

PW.4.2

qW.4.2 hW.2.sann Z2

2
0 kN
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3.8  Istryck

 Uppströms: PIS.u qIS.u Z1 tpelare Z2  0 kN

 Nedströms: PIS.n qIS.n Z1 tpelare Z2  0 kN

3.9  Hävarmar för horisontella vattentryck mot dammen (uppströms)

Hävarmarna beräknas till lägst belägna B-punkten nedströms

 Del 1:

LW.3.1.B

HW.1.sann

3









HW.1.sann VY1 min ymin.AB.1 ymin.AB.2  = if

HW.1.sann

3
ymin.AB.1 ymin.AB.2









otherwise

3.133 m

 För pelaren:

LW.3.P.B

HW.P.sann

3
3.133 m

 Del 2:

LW.3.2.B

HW.2.sann

3









HW.2.sann VY1 min ymin.AB.1 ymin.AB.2  = if

HW.2.sann

3
ymin.AB.2 ymin.AB.1









otherwise

5.326 m

3.10  Hävarmar för horisontella vattentryck mot dammen (nedströms)

Hävarmarna beräknas till lägst belägna B-punkten nedströms

 Del 1:

LW.4.1.B 0m VY2 max yB1 yB2  if

hW.1.sann

3









hW.1.sann VY2 yB.min = if

hW.1.sann

3
yB2 yB1









otherwise

0.667 m
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 För pelaren:

LW.4.P.B

hW.P.sann

3









hW.P.sann VY2 yB.min = if

hW.P.sann

3
yB2 yB1









otherwise

0.667 m

 Del 2:

LW.4.2.B 0m VY2 max yB1 yB2  if

hW.2.sann

3









hW.2.sann VY2 yB.min = if

hW.2.sann

3
yB2 yB1









otherwise

0 m

3.11  Hävarmar för istrycket

Hävarmarna beräknas till lägst belägna B-punkten nedströms

 Uppströms: LIS.u.B yIS.u 0 m

 Nedströms: LIS.n.B yIS.n 0 m

3.12  Uppdelning av vattentryck i stabiliserande och stjälpande krafter

 Stabiliserande vatten- och istryck:

PW.1.1 31.05 kN PW.1.P 10.5 kN PW.1.2 18.9 kN PW.2.1 735.3 kN

PIS.n 0 kN PW.4.1 90 kN PW.4.P 50 kN PW.4.2 0 kN

 Stjälpande vatten- och istryck:

PW.3.1 1.988 10
3

 kN PW.3.P 1.105 10
3

 kN PW.3.2 840.247 kN

PIS.u 0 kN
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 4.  UPPTRYCK
4.1  Reducering av upptrycket på  uppströmssidan

 Differans mellan A1 och A2: diffy.u yA2 yA1 3 m

Z3 Z2 tpelare  yA1 yA2 if

Z1 tpelare  otherwise

7 m (bredden av ena delen adderat med
pelarens bredd)

Z4 Z2  yA1 yA2 if

Z1  otherwise

4.5 m
(bredden av andra delen)

Figur av upptrycksreduceringen. Gäller för både upp- och nedströmssidan

 Vattentryck för punkter i figur ovan:

upphöjd1 "Ja" yA1 yA2 if

"Nej" otherwise

"Nej" (är delen upphöjd i förhållande till
del 2?)

upphöjd2 "Ja" yA2 yA1 if

"Nej" otherwise

"Ja" (är delen upphöjd i förhållande till
del 1?)

 Vattentryck för punkter i figur ovan:

 Punkt  i: qUi.u qW.3.1 upphöjd1 "Nej"= if

qW.3.2 otherwise

94 kPa

 Punkt  iii: qUiii.u qW.3.1 upphöjd1 "Ja"= if

qW.3.2 otherwise

61.11 kPa

 Differans mellan i och iii: qi_iii.u qUiii.u qUi.u 32.89 kPa
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 Differans mellan ii och iii: qx.u

diffy.u qi_iii.u

Z3 diffy.u
9.867 kPa

 Punkt  ii: qUii.u qUiii.u qx.u 70.977 kPa

 Reducering av vattentryck:

qU1.red.u

qUii.u qUi.u

2
82.489

kN

m
2



4.2  Reducering av upptrycket på  nedströmssidan

Se figur i avsnitt 4.1 för illustrerad figur av upptrycksreducering

 Differans mellan A1 och A2: diffy.n yB2 yB1 3.289m

Z3 7m (bredden av ena delen adderat med pelarens bredd)

Z4 4.5m (bredden av andra delen)

 Vattentryck för punkter enligt figur i avsnitt 4.1:

 Punkt  i: qUi.n qW.4.1 upphöjd1 "Nej"= if

qW.4.2 otherwise

20 kPa

 Punkt  iii: qUiii.n qW.4.1 upphöjd1 "Ja"= if

qW.4.2 otherwise

0 kPa

 Differans mellan i och iii: qi_iii.n qUiii.n qUi.n 20 kPa

 Differans mellan ii och iii: qx.n

diffy.n qi_iii.n

Z3 diffy.n
6.393 kPa

 Punkt  ii: qUii.n qUiii.n qx.n 6.393 kPa

 Reducering av vattentryck:

qU1.red.n

qUii.n qUi.n

2
13.197 kPa
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4.3  Upptryck för DEL 1

vatten1 "Ja" VY2 yB1  0 if

"Nej" otherwise

"Ja" (finns vatten på nedströmssidan
som verkar i delen?)

4.3.1  Vattentryck mot skibord:

Illustration av upptryck mot skibordet

 Avbrott av upptryck mot skibord:

 Slut av upptryck: xav.1 13.5 m

Lski.av.1 xav.1 xski.A1 13.1m

 Vattentryck mot skibord:
qU21.1.n

qUiii.n upphöjd1 "Ja"= if

qU1.red.n upphöjd1 "Nej"= if

VY2 yB1 if

0kPa( ) otherwise

13.197 kPa

qU22.1.u qUiii.u qU21.1.n  upphöjd1 "Ja"= if

qU1.red.u qU21.1.n  upphöjd1 "Nej"= if

0kPa otherwise

69.292 kPa

PU21.1 qU21.1.n Lski.av.1 Z1  xav.1 0 if

qU21.1.n Lski.1 Z1  otherwise

777.941 kN
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PU22.1

qU22.1.u Lski.av.1 Z1

2
xav.1 0 if

qU22.1.u Lski.1 Z1

2
otherwise

2.042 10
3

 kN

 Hävarmar för uppdelade vattentrycken:

Hävarmarna beräknas till lägst belägna B-punkten nedströms

LU21.1.B xmax.AB xski.A1
Lski.1

2


















xav.1 0= if

xmax.AB xski.A1
Lski.av.1

2


















otherwise

11.215 m

LU22.1.B xmax.AB xski.A1
Lski.1

3


















xav.1 0= if

xmax.AB xski.A1
Lski.av.1

3


















otherwise

13.398 m

 Moment och totalt upptryck mot skibord för del 1:

 Moment kring lägst belägna B-punkten nedströms:

MU2.1.B PU21.1 LU21.1.B PU22.1 LU22.1.B 3.609 10
4

 kN m

 Totalt upptryck:

PU2.1 PU21.1 PU22.1 2.82 10
3

 kN

 Totalt upptryck för del 1:

PU1 PU2.1 2.82 10
3

 kN
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4.4  Upptryck för PELAREN

Illustration av upptryck mot pelaren

-  Pelarens upptryck räknas med qU1.red.u då pelaren antas sträcka sig ner till lägsta punkten

 OBS. Vattentrycket är konstant under pelaren vid vatten på nedströmssidan

upphöjdP "Ja" max yA1 yA2  yA.min if

"Nej" otherwise

"Ja" (är någon del upphöjd?)

vattenP "Ja" VY2 yB.min  0 if

"Nej" otherwise

"Ja" (finns vatten på nedströmssidan
som verkar mot pelaren?)

 Avbrott av upptryck mot pelare:

 Slut av upptryck: xav.P 13.5 m

 Tillfälliga avslut längs pelaren, räknat från punkt A:

x1.P 1 m x2.P 1 m

x3.P 4 m x4.P 4 m

 Vattentryck mot pelare:

qU1.red.u 82.489 kPa (vattentryck som verkar på uppströmssidan mot dammen)

qU31.P.u qU1.red.n VY2 yB.max if

qUi.n otherwise

20 kPa

qU32.P.u qU1.red.u qU31.P.u 62.489 kPa
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4.4.1  Upptryck för PELAREN  utan vatten på nedströmssidan

 Ekvation för uträkning av vattentryck vid avsluten av upptrycket:

kP

qU31.P.u qU31.P.u qU32.P.u 

xmax.AB 0
3.44 10

3


kg

m
2

s
2




mP qU31.P.u qU32.P.u  82.489 kPa

 Ekvation: qx=kpx+mp då x är anståndet för upptryckets avbrott

 Uppdelade vattentryck:

qU32.1.P kP x1.P mP 79.048 kPa qU32.2.P kP x2.P mP 79.048 kPa

qU32.3.P kP x3.P mP 68.728 kPa qU32.4.P kP x4.P mP 68.728 kPa

qU32.av.P kP xav.P mP 36.048 kPa

PU31.P qU32.1.P x1.P tpelare 197.621 kN

PU32.P

qU32.P.u qU32.1.P  x1.P tpelare

2
20.7 kN

PU33.P qU32.3.P x3.P x2.P  tpelare 515.462 kN

PU34.P

qU32.2.P qU32.3.P  x3.P x2.P  tpelare

2
38.701 kN

PU35.P qU32.av.P xav.P x4.P  tpelare  xav.P 0 if

0kN( ) otherwise

856.136 kN

PU36.P

qU32.4.P qU32.av.P  xav.P x4.P  tpelare

2









xav.P 0 if

qU32.4.P 0  xmax.AB x4.P  tpelare

2









otherwise

388.081 kN
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 Hävarmar för uppdelade vattentrycken:

Hävarmarna beräknas till lägst belägna B-punkten nedströms

LU31.P.B xmax.AB

x1.P

2
 17.665 m

LU32.P.B xmax.AB

x1.P

3
 17.832 m

LU33.P.B xmax.AB x2.P
x3.P x2.P

2









 15.665 m

LU34.P.B xmax.AB x2.P
x3.P x2.P

3









 16.165 m

LU35.P.B xmax.AB x4.P
xav.P x4.P

2


















xav.P 0 if

0m( ) otherwise

9.415 m

LU36.P.B xmax.AB x4.P
xav.P x4.P

3


















xav.P 0 if

2
xmax.AB x4.P

3

















otherwise

10.998 m

 Moment och totalt upptryck då vatten inte finns på nedströmssidan:

MU3.uppdelad.1.P PU31.P LU31.P.B PU32.P LU32.P.B PU33.P LU33.P.B

PU34.P LU34.P.B PU35.P LU35.P.B PU36.P LU36.P.B

 2.415 10
4

 kN m

PU3.uppdelad.1.P PU31.P PU32.P PU33.P PU34.P PU35.P PU36.P 1.975 10
3

 kN
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4.4.2  Upptryck för PELAREN  med vatten på nedströmssidan

Vid inget vattentryck på nedströmssidan täcknas ett uttryck för avtagande av vattentryck där
vattentrycket avtar från qU32.P.u till qU31.P.u: tav.P 1.5 m

 Uppdelade vattentryck:

PU37.P

qU32.P.u tav.P tpelare

2
117.166 kN

PU38.P qU31.P.u x1.P tpelare 5 10
4

 N

PU39.P qU31.P.u x3.P x2.P  tpelare 1.5 10
5

 N

PU40.P qU31.P.u xav.P x4.P  tpelare  xav.P 0 if

qU31.P.u xmax.AB x4.P  tpelare

7.082 10
5

 N

 Hävarmar för uppdelade vattentrycken:

Hävarmarna beräknas till lägst belägna B-punkten nedströms

LU37.P.B xmax.AB

tav.P

3










17.665 m

LU38.P.B xmax.AB

x1.P

2
 17.665 m

LU39.P.B xmax.AB x2.P
x3.P x2.P

2









 15.665 m

LU40.P.B xmax.AB x4.P
xav.P x4.P

2


















xav.P 0 if

xmax.AB x4.P

2

















otherwise

9.415 m

 Moment och totalt upptryck då vatten finns på nedströmssidan:

MU3.uppdelad.2.P PU37.P LU37.P.B PU38.P LU38.P.B

PU39.P LU39.P.B PU40.P LU40.P.B

 1.197 10
4

 kN m

PU3.uppdelad.2.P PU37.P PU38.P PU39.P PU40.P 1.025 10
3

 kN
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4.4.3  Upptryck för PELAREN

 Moment kring längst belägna B-punkten:

MU3.B MU3.uppdelad.1.P vattenP "Nej"= if

MU3.uppdelad.2.P otherwise

1.197 10
4

 kN m

 Totalt upptryck under pelaren:

PU3 PU3.uppdelad.1.P vattenP "Nej"= if

PU3.uppdelad.2.P otherwise

1.025 10
3

 kN
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4.5  Upptryck för DEL 2

vatten2 "Ja" VY2 yB2  0 if

"Nej" otherwise

"Nej" (finns vatten på nedströmssidan
som verkar i dammdelen?)

4.5.1  Vattentryck mot frontskiva:

Illustrerad av upptryck mot frontskivan

-  Vid upphöjd del tar programmet anting qU11.n eller qU1.red.n beroende på ifall delen 
   är upphöjd eller ej.

 Vattentrycket på uppströmssidan:

qU11.2.u

qUiii.n upphöjd2 "Ja"= if

qU1.red.n upphöjd2 "Nej"= if

VY2 yB1 if

0kPa( ) otherwise

0 kPa

PU11.2 qU11.2.u tFS Z2 0 kN (kvadrat under frontplattan)

qU12.2.u qUiii.u qU11.2.u  upphöjd2 "Ja"= if

qU1.red.u qU11.2.u  upphöjd2 "Nej"= if

0kPa otherwise

61.11 kPa

PU12.2

qU12.2.u tFS Z2

2
109.998 kN (triangel under frontplattan)
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 Hävarmar för uppdelade upptryck:

Hävarmarna beräknas till lägst belägna B-punkten nedströms

LU11.2.B xmax.AB

tFS

2









 17.765 m

LU12.2.B xmax.AB

tFS

3









 17.898m

 Moment och totalt upptryck mot frontskivan för del 2:

 Moment kring lägst belägna B-punkten nedströms:

MU1.2.B PU11.2 LU11.2.B PU12.2 LU12.2.B 1.969 10
3

 kN m

 Totalt vattentryck:

PU1.2 PU11.2 PU12.2 109.998 kN

 Totalt upptryck för del 2:

PU2 PU1.2 109.998 kN
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 5.  KONTROLL FÖR STJÄLPNING
Moment beräknas kring den lägst belägna B-punkten nedströms

5.1  Stabiliserande moment kring punkten B

 Egentyngd:

Ppelare 8.53 10
3

 kN
Mpelare.B Ppelare Lpelare.B 7.106 10

4
 kN m

Lpelare.B 8.331m

PFS.2 579.6 kN
MFS.2.B PFS.2 LFS.2.B 9.92 10

3
 kN m

LFS.2.B 17.115m

Pski.1 928.395 kN
Mski.1.B Pski.1 Lski.1.B 9.33 10

3
 kN m

Lski.1.B 10.05 m

Pbro 3.183 10
3

 kN
Mbro.B Pbro Lbro.B 3.76 10

4
 kN m

Lbro.B 11.815 m

Mextra 0 kN m

 Vertikalt vattentryck (mot dammen):

PW.1.1 31.05 kN
MW.1.1.B PW.1.1 LW.1.1.B 539.183 kN m

LW.1.1.B 17.365 m

PW.1.P 10.5 kN
MW.1.P.B PW.1.P LW.1.P.B 187.561 kN m

LW.1.P.B 17.863 m

PW.1.2 18.9 kN
MW.1.2.B PW.1.2 LW.1.2.B 337.611 kN m

LW.1.2.B 17.863 m

 Vertikalt vattentryck (mot skibord):

PW.2.1 735.3 kN
MW.2.1.B PW.2.1 LW.2.1.B 7.364 10

3
 kN m

LW.2.1.B 10.015 m

 Horisontellt vattentryck (mot dammen):

PW.4.1 90 kN
MW.4.1.B PW.4.1 LW.4.1.B 60 kN m

LW.4.1.B 0.667 m

PW.4.P 50 kN
MW.4.P.B PW.4.P LW.4.P.B 33.333 kN m

LW.4.P.B 0.667 m

PW.4.2 0 kN
MW.4.2.B PW.4.2 LW.4.2.B 0 kN m

LW.4.2.B 0 m
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 Istryck (nedströms dammen):

PIS.n 0 kN
MIS.n.B PIS.n LIS.n.B 0 kN m

LIS.n.B 0 m

Mstab Mpelare.B MFS.2.B Mski.1.B Mbro.B MW.1.1.B

MW.1.P.B MW.1.2.B MW.2.1.B MW.4.1.B



MW.4.P.B MW.4.2.B MIS.n.B Mextra



1.364 10
5

 kN m

5.2  Stjälpande moment kring punkten B

 Horisontellt vattentryck (mot dammen):

PW.3.1 1.988 10
3

 kN
MW.3.1.B PW.3.1 LW.3.1.B 6.229 10

3
 kN m

LW.3.1.B 3.133 m

PW.3.P 1.105 10
3

 kN
MW.3.P.B PW.3.P LW.3.P.B 3.461 10

3
 kN m

LW.3.P.B 3.133 m

PW.3.2 840.247 kN
MW.3.2.B PW.3.2 LW.3.2.B 4.475 10

3
 kN m

LW.3.2.B 5.326 m

 Istryck (uppströms dammen):

PIS.u 0 kN
MIS.u.B PIS.u LIS.u.B 0 kN m

LIS.u.B 0 m

 Upptryck, del 1:

Med skibord MU2.1.B 3.609 10
4

 kN m

 Upptryck, pelare: MU3.B 1.197 10
4

 kN m

 Upptryck, del 2:

Med frontskiva MU1.2.B 1.969 10
3

 kN m

Mstjälp MW.3.1.B MW.3.P.B MW.3.2.B MIS.u.B

MU2.1.B MU3.B MU1.2.B

 6.419 10
4

 kN m
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4.3  Stjälpningskontroll

Val av Still 1.5 SS

Mstab

Mstjälp
2.125

"OK" SS Still if

"EJ OK" otherwise

"OK"
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 6.  GLIDNINGSKONTROLL

6.1  Summerade krafter vinkelrätt och parallellt glidplanet (FALL 1)

P∥.1 PW.3.1 PW.3.P PW.3.2 PW.4.1 PW.4.P PW.4.2

PIS.u PIS.n

 3.793 10
3

 kN

P⊥.1 Ppelare PFS.2 Pski.1 Pbro PW.1.1 PW.1.P

PW.1.2 PW.2.1 PU1 PU2 PU3 Pextra

 1.006 10
4

 kN

6.2  Lutning av vald del och def. av fall

α atan
dyAB.1

xB1 xA1









Del 1=( )if

atan
dyAB.2

xB2 xA2









otherwise

0 deg

Fall

"Fall 2" yA1 yB1 if

"Fall 3" yA1 yB1 if

"Fall 1" otherwise

Del 1=( )if

"Fall 2" yA2 yB2 if

"Fall 3" yA2 yB2 if

"Fall 1" otherwise

otherwise

"Fall 1"

Illustration av fall 1 till 3
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6.3  Summerade krafter vinkelrätt och parallellt glidplanet (FALL 2)

Då glidplanet lutar så måste horisontella och vertikala krafter delas upp i komposanter

 Summerade horisontella och vertikal krafter:

PH P∥.1 3.793 10
3

 kN

PV P⊥.1 1.006 10
4

 kN

 Lutning av glidplanet:

α 0 deg

Illustration av uppdelning av vattentryck

 Uppdelning av krafter till komposanter vinkelrätt och horisontellt glidplanet:

P⊥.21 cos α( ) PV 1.006 10
4

 kN

P∥.21 sin α( ) PV 0 kN

P⊥.22 sin α( ) PH 0 kN

P∥.22 cos α( ) PH 3.793 10
3

 kN

P⊥.2 P⊥.21 P⊥.22 1.006 10
4

 kN

P∥.2 P∥.21 P∥.22 3.793 10
3

 kN
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6.4  Summerade krafter vinkelrätt och parallellt glidplanet (FAll 3)

Då glidplanet lutar så måste horisontella och vertikala krafter delas upp i komposanter

 Summerade horisontella och vertikal krafter:

PH 3.793 10
3

 kN

PV 1.006 10
4

 kN

 Lutning av glidplanet:

α 0 deg

 Uppdelning av krafter till komposanter vinkelrätt och horisontellt glidplanet:

P⊥.31 cos α( ) PV 1.006 10
4

 kN

P∥.31 sin α( ) PV 0 kN

P⊥.32 sin α( ) PH 0 kN

P∥.32 cos α( ) PH 3.793 10
3

 kN

P⊥.3 P⊥.31 P⊥.32 1.006 10
4

 kN

P∥.3 P∥.32 P∥.31 3.793 10
3

 kN

6.5  Glidningskontroll för dammen

P∥ P∥.1 Fall "Fall 1"( )=if

P∥.2 Fall "Fall 2"( )=if

P∥.3 otherwise

3.793 10
3

 kN PH 3.793 10
3

 kN

P⊥ P⊥.1 Fall "Fall 1"( )=if

P⊥.2 Fall "Fall 1"( )=if

P⊥.3 otherwise

1.006 10
4

 kN PV 1.006 10
4

 kN

μtill 0.75 μ
P∥

P⊥

0.377 "OK!" μ μtill if

"EJ OK!" otherwise

"OK!"
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 7.  KONTROLL FÖR RESULTANTENS LÄGE

Illustration av resultantens läge och kärnområdet som resultanten ska hamna inom

 Moment kring punkten B:

MB Mstab Mstjälp 7.225 10
4

 kN m

 Kontroll av resultantens läge:

PV 1.006 10
4

 kN (summa av vertikala krafter) 

xB.res

MB

PV
7.181 m

xA.res xmax.AB xB.res 10.984 m (resultantens läge enligt figur)

xmin

xmax.AB

5

















lastfall 2=if

xmax.AB

3

















otherwise

6.055 m

xmax

4xmax.AB

5

















lastfall 2=if

2xmax.AB

3

















otherwise

12.11 m

Kontrollg "OK!" xmin xB.res xmax if

"EJ OK!" otherwise









"OK!"
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 8.  KONTROLL FÖR GRUNDTRYCK
Samtliga hävarmar som används vid grundtrycksberäkningarna räknas till punkten A belägen på den
nedsänta delen

8.1  Moment kring tyngdpunkt för dammen

 Basyta för del 1:

 För skibord:

A1 Lski.1 Z1 65.25 m
2



I1

Z1 Lski.1
3



12
1.143 10

3
 m

4
 (tröghetsmomentet)

L1

Lski.1

2
xski.A1 7.65 m

 Basyta för del 2:

 För frontskivan:

A2 tFS Z2 3.6 m
2



I2

Z2 tFS
3



12
0.192 m

4
 (tröghetsmomentet)

L2

tFS

2
xA2 xA1 









upphöjd2 "Ja"= if

tFS

2









otherwise

0.7 m

 Basyta för pelare:

AP xmax.AB tpelare 45.412 m
2



IP

tpelare xmax.AB
3



12
1.249 10

3
 m

4
 (tröghetsmomentet)

LP

xmax.AB

2
9.082m
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 Dammens tyngdpunkt:

Atot A1 A2 AP 114.262 m
2



xTP.A

A1 L1 AP LP A2 L2

Atot
8 m

xTP.B xmax.AB xTP.A 10.165m

 Avstånd till TP från resp. del:

 Del 1: S1 xTP.A L1 0.35 m

 Del pelare: SP xTP.A LP 1.082 m

 Del 2: S2 xTP.A L2 7.3m

 Totalt tröghetsmoment:

Itot I1 A1 S1
2





 IP AP SP

2




 I2 A2 S2

2




 2.645 10

3
 m

4


 Moment kring TP-axeln:

 Vertikal last: PV 1.006 10
4

 kN

 Excentricitet: ex xA.res xTP.A 2.984m

MTP PV ex 3.002 10
4

 kN m

 Grundtryck för uppströmsänden:

Böjmotstånd: Wu

Itot

xTP.A
330.635 m

3


σu

4 PV

3









1

xmax.AB 2 ex  Z1 tpelare Z2 

















xTP.A xA.res if

0kPa otherwise

Kontrollg "EJ OK!"= if

PV

Atot

MTP

Wu


















otherwise

178.841 kPa

"OK!" σu σRd if

"EJ OK!" otherwise

"OK!"
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 Grundtryck för nedströmsänden:

 Böjmotstånd: Wn

Itot

xTP.B
260.235 m

3


σn

4 PV

3









1

xmax.AB 2 ex  Z1 tpelare Z2 

















xTP.A xA.res if

0kPa otherwise

Kontrollg "EJ OK!"= if

PV

Atot

MTP

Wn


















otherwise

203.403 kPa

"OK!" σn σRd if

"EJ OK!" otherwise

"OK!"

 Kontroll av villkor för ekvationen då resultanten faller utanför kärnområdet:

För att ekvationen för upp- och nedströms spänningsfördelning mot grunden ska kunna användas
då resultanten hamnar utanför kärnområdet måste följande villkor uppfyllas:

"OK!"
xmax.AB

6









ex
xmax.AB

3


















if

"EJ OK!" otherwise

"EJ OK!"
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