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Dammbyggandet i Sverige har avsatt mer än 
6 000 dammar, de flesta ganska små. Dammar 
har anlagts här sedan medeltiden när man öns-
kat utnyttja vattnets kraft till tunga sysslor som 
att mala mjöl, såga timmer, stampa ben och 
vadmal, länsa gruvor på vatten och spela upp 
malm, driva masugnars bläster och smedjors 
hammare. På senare tid har dammar byggts för 
att turbiner med stor möda ska kunna driva 
elektriska kraftverks generatorer. Dammar har 
även sedan länge använts för att magasinera 
och styra vattendragens flöden.
 En damm kan bestå av allt mellan en enkel 
och låg jordvall till en flera hundra meter hög 
konstruktion av betong eller sten och morän. 
Dammbygge kräver ofta stora eller mycket 
stora mängder byggmaterial och byggs där-
för helst av det som i så stor utsträckning som 
möjligt finns på platsen. Damm bygg andet 
hör vid sidan av bro byggandet till de svåraste 
konst arbe tena inom anläggningstekniken.
 Dammar betraktas till följd av sin funktion, 
sin ofta stora utbredning samt indämning av 
mer eller mindre stora vattenmassor som för-
hållandevis farliga. Historien visar på många 
dammolyckor. Myndigheterna håller därför 

dammar under uppsikt. Ägarna till medelstora 
och större dammar samverkar genom att utar-
beta anvisningar för vård och underhåll av sina 
dammar.
 Under senare tid har många dammar bör-
jat anses som kulturhistoriskt intressanta. Fle-
ra av dem hör till verk där driften avvecklats 
men som numera anses ha ett kulturhistoriskt 
värde. I flera av landets byggnadsminnen ingår 
för övrigt dammar. Med ett förnyat intresse för 
vattendrivna verk följer också att kunskap ofta 
måste återtas för det ansvarsfyllda arbetet att 
sköta och underhålla dammar. Det har därför 
uttryckts önskemål om elementära uppgifter 
och anvisningar om dammars historia, juridik, 
typer och underhåll.
 Med medel från Riksantikvarieämbetet har 
en dammhandbok tagits fram för dammägare, 
antikvarier och andra med anknytning och in-
tresse för framför allt äldre och mindre dam-
mar. I arbetet med boken har industriantikva-
rie Ida Dicksson huvudsakligen svarat för 
större delen av bokens Del 1, Allmänt om dam-
mar, och teknik- och industrihistoriker Bengt 
Spade för Del 2, Dammar och dammtyper.

Förord

Våren 2016

Ida Dicksson  Bengt Spade 
Mölndal    Varberg
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Allmänt om dammar
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Någon gång i forntiden började människan ut-
nyttja det fallande vattnets kraft för att ersätta 
tungt muskelarbete. Sådant arbete var t ex att 
pumpa vatten för konstbevattning, att mala 
mjöl eller att såga timmer. Tidigt har man även 
haft behov av att magasinera vatten från flö-
desrika tider till flödesfattiga. För att i de här 
sammanhangen kunna styra eller påverka vatt-
nets flöde eller för att samla fallhöjd har dam-
mar anlagts i vattendragen. Dammbyggande 
har förekommit i alla kulturer.
 I Sverige började man bygga dammar un-
der medeltiden. Under 1200- och 1300-talen 
omtalas i skrift dammanläggningar här. Kon-
sten att utnyttja det fallande vattnets kraft med 
dammbyggnader togs hit från kontinenten av 
klostren. Särskilt de flitiga munkarna i cister-
cienserklostren var duktiga dammbyggare. 
Man har bedömt att det idag finns mer än 
6 000 dammar i Sverige.
 I vårt land med dess ganska fuktiga klimat 
har vi inte behövt anlägga dammar för konst-
bevattning. Däremot har dammar byggts när 
kraft behövts för att till en början mala mjöl, se-
nare följt av sågning av timmer och länspump-
ning av bergsbrukets gruvor. Under senare tid 
har dammbyggandet så gott som uteslutande 
skett när man utnyttjat fallande vattens kraft 
för produktion av elkraft.
 Dammar har i Sverige genom tiderna såle-
des använts till
 l mjölkvarnar för att driva kvarnstenar
 l sågkvarnar för att driva ramsågar eller 
  klingsågar
 l ben- och textilstampar samt linolje-
  slagerier
 l gruvor för vattenuppfordring och senare 
  till berg- och persontransporter
 l hyttor för att driva masugnars blås-
  maskiner och hissar
 l smältsmedjor för att driva blåsmaskiner 
  till härdar samt hjälpbrytare
 l valsverk
 l elektriska vattenkraftverk

n  2 Ebbamåla kraftverk i Mörrumsån. 
  2006 [BS]

 Att bygga dammar är något av det besvärli-
gaste som man kan ge sig på i anläggningstek-
niken. Ständigt har man fått erfara att det som 
man vill dämma och styra med sina konstar-
beten, vattnet, är ett obändigt ting som kan 
erbjuda de mest oväntade och ofta obehagliga 
överraskningar.
 I dammbyggandet arbetar man med ensi-
digt vattentryck. Man åstadkommer således en 
spärr för vattnet. Spärren, dammen, har luft på 
ena sidan och vatten på andra, ett förhållande 
som naturen inte vill acceptera! Förutom att 
dammen bör vara tät måste dammkroppen tåla 
det vattentryck som den utsätts för utan att väl-
ta, rämna, förskjutas, rasa eller sätta sig. Dess-
utom bör den helst tåla en viss överdämning 
och i kalla trakter extra tryck från is. I varmare 
trakter med kraftig erosion och där mycket 
slam och sand följer med vattnet får man en 
extra belastning av det sediment som avsätts i 
dammbassängen.
 Dammbyggandet sköt fart när industrisam-
hället krävde mer energi. Utvecklingen illust- 
reras kanske bäst av hur dammarna vuxit på 
höjden. Vid sekelskiftet 1900 nådde de högsta 
dammarna närmare 100 meter i höjd. 80 år se-
nare hade man nått den nästan ofattbara höj-
den 300 meter (samma höjd som Eifeltornet).
 De krav man måste ställa på en damm är 
samma oavsett dammtypen. En damm
 l bör vara tät
 l får inte rämna
 l får inte välta av vattentrycket
 l får inte skjuvas iväg av vattentrycket
 l bör stå på ett stadigt och vattentätt 
  underlag
 l ska tåla tryck från is eller sediment
 l bör i viss utsträckning tåla överdämning
 l ska om den är en regleringsdamm kunna 
  avbörda högsta tänkbara vattenflöde
 Dammbyggarens uppgift är att bemästra 
alla de krafter som hans byggnadsverk utsätts 
för och hela tiden ha för ögonen att detta inte 
får rasa. Dammbyggandet som många gånger 
kräver stora insatser av arbete och material har 
trots detta ibland skett med väl knappa mar-
ginaler. Fler än 2 000 dammolyckor har där-

för inträffat sedan 1100-talet, många av dem 
med katastrofala följder för liv och egendom. 
En särskilt intensiv olycksperiod varade från 
mitten av 1800-talet och omkring 75 år fram-
åt. Dammarna ökade då i både antal, omfång 
och framför allt höjd. Oklara beräkningsme-
toder, otillräcklig kännedom om mark- och 
grundförhållanden, övertro på nya material 
och byggmetoder var de vanligaste olycksor-
sakerna. Enbart i USA inträffade flera hundra 
dammbrott under perioden.
 Den äldsta kända dammolyckan skedde för 
omkring 4 600 år sedan i Egypten då dammen 
Sadd el-Kafara (”De otrognas damm”) kollap-
sade. Dammen som låg söder om Kairo och i 
närheten av Nilen var sannolikt avsedd för att 
magasinera dricksvatten. Dammkroppen ut-
gjordes av en 111 meter lång och 14 meter hög 
kombinerad massiv- och skalmur (dubbelmur 
med tätande jordfyllning mellan). När dam-
men konstruerades hade man inte räknat med 
att det skulle samlas så mycket vatten att nivån 
skulle stiga upp till krönet. Så skedde emeller-
tid ganska snart, vilket ledde till att dammen 
överdämdes och rasade. Dammresterna upp-
täcktes 1885 av den tyske upptäcktsresande 
Georg Schweinfurth.
 I Sverige har vi hittills varit förskonade från 
allvarligare dammolyckor. Sommaren 1973 
brast dock en flottledsdamm vid Sysslebäck i 
Värmland efter ett häftigt regn och en person 
fick sätta livet till. Under hösten 1985 lycka-
des man inte öppna en damm vid Noppikoski 
kraftverk i Dalarna efter ett kraftigt regnande, 
vilket ledde till överdämning och dammras. I 
Norrbotten brast under 2000 en slamdamm 
vid Aitikgruvan, vilket anses vara landets hit-
tills allvarligaste dammolycka. En vanlig vat-
tenkraftdamm kan i princip tas bort när dess 
livstid är över medan en gruvdamm kommer 
att finnas kvar i all framtid eller åtminstone till 
nästa istid. 2010 rasade slutligen en damm till 
följd av överdämning vid Hästberga kraftverk i 
norra Skåne. Idag finns minst 6 000 dammar i 
Sverige av varierande storlek och ålder. En del 
av dem används inte längre utan bevaras en-
bart för sitt kulturhistoriska värde.
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n  3 Hästberga kraftverk efter dammraset 
2010. Jorddammen på båda sidor om maskin
huset dämdes över och spolades bort. Maskin
huset underspolades och står nu på pålverk 
och stålspont. Fångdammen från byggnads
tiden 1951–52 ligger kvar framför damm och 
maskinhus. 2011 [BS]

Den kraftiga utbyggnad av landets vatten-
drag som följde med en tilltagande elektrifie-
ring födde så småningom nya konflikter med 
framför allt företrädare för fiske och miljö. I 
den nuvarande lagstiftningen som kom 1999 

(miljöbalken) samlades därför samtliga vatten-
relaterade miljöfrågor. Miljöbalken omfattar 
förutom bestämmelser om vattenverksamhet 
även bestämmelser om bl a tillsyn och kontroll 
av dammar. Enligt denna ansvarar damm-
ägarna för sina dammar och är därför skyldiga 
att ersätta de eventuella skador som dammar-
na medför. Dammägarna ska vidare ha rutiner 
för tillsyn och kontroll av sina dammar. Detta 
innebär att man ”skall fortlöpande och syste-
matiskt undersöka och bedöma riskerna från 
verksamheten och dessa bedömningar skall 
också dokumenteras”.
 Dammar har under årtusendena byggts på 

olika sätt och med olika material. Dammarna 
kunde öka i styrka och höjd när det förnämliga 
byggnadsmaterialet armerad betong infördes 
åren kring sekelskiftet 1900. Med hänsyn till 
storlek, omfång och höjd har så småningom 
några huvudtyper av dammkonstruktioner ut-
kristalliserats.
 Vanligtvis är dammarna utförda som s k 
gravitationsdammar, d v s de står kvar av sin 
egen tyngd. En damm kan också vara byggd 
som en valvdamm, vilken ligger inspänd mel-
lan två bergssidor. Dessa måste vara stabila nog 
för att ta upp de stora sidotryck som uppstår. 

3
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Allmän juridik  
kring dammar

Man kan inte äga vatten eftersom det hela tiden 
flyttar på sig. Däremot kan man under vissa 
förhållanden ha rätt att utnyttja ett vattendrags 
fallhöjd eller att föra bort dess vatten. Gene-
rellt gäller då att den som är lagfaren ägare till 
den fastighet där det finns ett vattendrag eller 
strömfall också har rätten att utnyttja vatt-
net eller fallhöjden. En sådan fastighet brukar 
 ibland kallas för strömfallsfastighet. Eftersom 
man inte kan äga vattnet som sådant menas 
fastighetsjuridiskt att grundet under vatten-
draget tillhör strömfallsfastigheten.
 Med rätt till dämning följer normalt av-
gränsningar i hur högt man får dämma re-
spek tiva sänka vattennivån med sin damm. 
Vanligast för äldre dammar är att endast en 
dämningsgräns (DG) är fastställd. Dämnings-
gränsen motsvarar oftast den möjliga däm-
ningen inom den egna fastigheten. Dämmer 
man över denna följer kanske att man ”stjäl” 
fallhöjd från ett uppströms beläget vattenverk 
eller att man sätter marker under vatten som 
ligger uppströms på annans fastighet.
 För att veta på vilken nivå dämningsgränsen 
ligger finns så gott som undantagslöst någon 
form av märke och detta får således inte däm-
mas över. Märket kan vara en vattennivåmätare 
(pegel), ett inhugget märke eller inborrad dubb 
i en stor fast sten eller i en närbelägen berghäll 
eller en inborrad dubb i dammkroppen. Om 
det finns ett tillstånd för dammen är gränserna 
angivna i detta.

n  4 Pegel med två skalor. Den röda skalan 
markerar överdämning, alltså ej tillåten däm
ning. Vattennivån i dammen var vid fototill
fället 1,36 meter under dämningsgränsen. 
Röret till höger om pegeln är en vattennivå
mätare som kan fjärravläsas. Klåvbens kraft
verk i Ronne byån. 2016 [BS]

4
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 Dämnings- och sänkningsgränser (SG) kan 
också vara dikterade av naturmiljöskäl. Det är 
inte heller ovanligt att gränserna av olika skäl 
varierar under året. Man talar då t ex om vin-
tergränser och sommargränser. Det hör till 
god ton, särskilt grannar emellan, att man som 
dammägare respekterar nivågränserna.
 Ofta går fastighetsgränser och andra juridis-
ka gränser i vattendragen och då normalt mitt 
i vattendraget. Ett sådant förhållande innebär 
att två olika fastigheter kan ha rätt till vatten 
och grund på var sin hälft av ett vattendrags 
bredd. Om vattendraget ska utnyttjas för fall-
höjd eller avledning av vatten har man sålunda 
endast rätten till hälften av vattnet. Om ägaren 
till en av strömfallsfastigheterna däremot vill 
utnyttja allt vatten kan man komma överens 
med den andra fastighetens ägare. Normalt 
förvärvar man då dennes rätt till fallhöjd, vat-
ten och ibland även grund.
 Det är inte heller ovanligt att vattendragets 
fallhöjd sträcker sig utanför den egna fastig-
heten. Man har då endast rätt att utnyttja fall-
höjden inom den fastighet man äger. Om man 
vill utnyttja även angränsande fastighets eller 
fastigheters fallhöjd eller fallhöjder måste man 
förvärva rätten till dem.
 Man kan förvärva rätten till fallhöjd, vat-
ten och grund utan att för den sakens skull äga 
den aktuella marken. Då skriver man ett avtal 
som reglerar förhållandena mellan parterna. 
Med avtalet som grund söker man ett avtals-
servitut som lämpligen registreras i fastighets-
registret (”jordaboken”). Den ena fastigheten 
kan då utnyttja den andra fastighetens rättig- 
heter.
 Man får inte stoppa eller reglera flödet i ett 
vattendrag om man inte är ägare till all mark 
där vattendraget rinner fram. Om flödet upp-
hör är det i regel till nackdel för eventuella vat-
tendrivna verk nedströms. Flödet kan stoppas 
genom att det avleds mot ett annat håll eller 
att man dämmer så mycket att inget vatten, 
åtminstone under kortare eller längre tid, kan 
rinna förbi den egna fastigheten.
 Inte oväntat har rätten till vatten och fall-
höjd under århundraden givit upphov till 

långa och svåra tvister och konflikter mellan 
strömfallsfastigheters ägare eller andra mot-
stående intressen. Ett likartat förhållande gäller 
för fiske och jakt. När tvister och konflikter inte 
kunnat lösas har det varit nödvändigt att låta 
rättsväsendet träda in. Sådana vattenmål, vilka 
i juridiskt hänseende normalt är civilmål, fick 
tidigare lösas av härads- och rådhusrätterna. 
När vattendragen i slutet av 1800-talet började 
utnyttjas för produktion av elektrisk kraft blev 
dock situationen för komplicerad för det tradi-
tionella rättsväsendet. Särskilda vattendomsto-
lar inrättades därför 1918 för att sammanjäm-
ka parter och i dom meddela tillstånd – eller 
avslag. Vattendomstolarna var knutna till sex 
av landets häradsrätter. Begreppet häradsrätt 
avskaffades 1970 och ersattes då med tingsrätt. 
Vattendomstolarnas uppgift var att handlägga 
allt byggande i vatten, oavsett det gällde t ex 
vattenkraft, hamnar, broar eller bortledning av 
vatten. 

Äldre tillstånd för  
att få bygga i vatten

Tillståndsplikt för byggande i vatten har lång 
tradition i vårt land. Under 1880 kom t ex vat-
tenrättsförordningen. Den ersattes av 1918 års 
vattenlag och senare 1983 års vattenlag. Båda 
vattenlagarna byggde huvudsakligen på en ge- 
nerell tillståndsplikt och prövning i vattendom-
stol.
 Många av dagens äldre vattenanläggningar 
och vattenverksamheter drivs med stöd av rät-
tigheter och tillstånd från äldre lagstiftning. 
Nedan följer en kortfattad genomgång av de la-
gar som historiskt reglerat och som nu reglerar 
prövningen av vattenverksamheter (se tabell 1). 

Byggningabalken, 1734 års lag

I byggningabalken fick markägaren utnyttja 
vattnet på sin mark så länge som detta inte ska-
dade andra intressen. Någon förprövning kräv-
des inte utan den enskilde fick själv bedöma 
hur långt rättigheter och skyldigheter sträckte 
sig. Konflikter fick lösas i de vanliga domsto-
larna.

Bestämmelser om urminnes hävd

Ibland anges den rättsliga grunden för en vat-
tenverksamhet vara att den har bedrivits på 
platsen under så lång tid att den omfattas av 
urminnes hävd. Förutsättningen för urminnes 
hävd var enligt 1734 års jordabalk att ”... man 
någon fast egendom eller rättighet i så lång tid 
okvald nyttjat och brukadt hafver, att ingen 
minnes, eller av sanna sago vet, huru hans för-
fäder, eller fångesmän först därtill komne äro.” 
Begreppet urminnes hävd upphävdes vid in-
förandet av nya jordabalken 1972 och har inte 
kunnat uppkomma efter det. Vid införande 
av nya jordabalken föreskrevs dock att någon 
inskränkning inte skulle göras i den rätt som 
tillkommit på grund av urminnes hävd före 
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balkens ikraftträdande 1972. Sådan rätt gäller 
därför fortfarande. Även om inget tidsmått är 
angivet, brukar man tala om att två mansåldrar 
ska ha passerat, motsvarande ungefär 90 år, för 
att det ska kunna bli fråga om urminnes hävd. 
Detta innebär att urminnes hävd kan omfatta 
anläggningar och verksamheter som tillkom-
mit före 1882 det vill säga 90 år före det att nya 
jordabalken trädde i kraft.

Fiskerilagstiftningen samt kungsådra

Fiskerilagstiftningen satte upp ytterligare grän-
ser för vilken exploatering som var möjlig 
av vattendragen. Enligt bestämmelserna om 
kungs ådra, ett förhållande som endast fanns i 
vissa vattendrag, skulle 1/3 av vattendraget all-
tid hållas öppet för fiske, flottning eller sam-
färdsel. I vattendrag som inte hade kungsådra 
skulle 1/6 hållas öppet om det krävdes av hän-
syn till fiskemöjligheter uppströms, till flott-

heter som gruvdrift och bergshantering, stads-
väsen och handel samt fiske. Vid varje regim-
skifte bekräftade den nytillträdande regenten 
tidigare givna privilegier.

1880 års vattenrättsförordning

1880 års vattenrättsförordning innebar att 
jordägare som ville nyanlägga eller bygga om 
vattenverk kunde få tillståndsprövning i dom-
stol. Kriterierna för att ett företag skulle få 
tillstånd liknade de som gällt tidigare, d v s 
att verksamheten inte skulle medföra skada 
för annan. Dämningsskador kunde dock till- 
låtas om skadan var ringa mot den nytta som 
dämningen medförde och skadan skulle i så 
fall ersättas. Nyheterna i förordningen var 
alltså dels möjligheten till tillståndsprövning 
på förhand, dels de första bestämmelserna om 
samhällsekonomisk avvägning vid tillstånds-
prövningen.

1918 års vattenlag

1918 års vattenlag kom till för att skapa en 
prövningsordning som kunde hantera stora 
och komplexa kraftverksutbyggnader. För än-
damålet skapades särskilda vattendomstolar 
med specialiserade ledamöter. Tillståndspröv-
ningen inriktades på hur mycket nyttan med 
företaget översteg värdet av den kostnad, den 
skada och det intrång som det förde med sig. 
En nyhet var att vissa större företag kunde 
nyprövas, första gången efter 55 år och sedan 
vart 40:e år. Nyprövningen innebar att den av-
vägning som gjordes vid tillståndsprövningen 
utfördes på nytt, med hänsyn till inträffade 
förändringar i lagstiftningen. Enligt 1918 års 
vattenlag var vissa specificerade vattenföretag 
skyldiga att söka förhandstillstånd.

1983 års vattenlag

1983 års vattenlag innebar inga egentliga änd-
ringar av prövningsorganisationen. Vatten-
domstolarnas organisation och arbetssätt blev 
oförändrade. Den största förändringen gällde 

Tabell 1 Lagar som reglerat och reglerar prövningen av vattenverksamheter

Före 1879/80 Åren 1879/80–1918 Åren 1919–1983 Åren 1984–1998 Efter 1999

Byggningabalken,  1879 års diknings- 1918 års vatten- 1983 års vatten- Miljöbalken 
1734 års lag  lag lag lag 
(20 kap)

Jordabalkens be- 1880 års vattenrätts-  18 c och d §, 1964  Lagen med sär- 
stämmelser om  förordning  års naturvårdslag skilda bestämmel- 
urminnes hävd    (införda 1986 ser om vatten- 
(15 kap 1 §)   resp 1991) verksamhet (rest- 
    vattenlagen)

Särskilda bestäm- Fiskerilagstiftningen 
melser om 
kungsådra

Fiskerilagstift- 
ningen i övrigt  
(med början i 1766 
års fiskestadga)

Näringsrättslig lag- 
stiftning

Privilegiebrev

Källa: Naturvårdsverket, Omprövning av vattenverksamhet, fakta 8287, april 2007, s 5 och  
    Ny tid ny prövning – förslag till ändrade vattenrättsliga regler

leder eller för att undvika dämningsskador på 
mark uppströms.

Näringsrättslig lagstiftning och  
privilegiebrev

Rätten att driva valfri näring blev inte fri i vårt 
land förrän 1864. Dessförinnan kunde det krä-
vas tillstånd av en myndighet för att starta en 
industriell verksamhet. För vattenanknutna in-
dustrier kunde sådana tillstånd inkludera rätt-
ten att anlägga och driva vattenverk. Även om 
tillstånden främst var näringsrättsliga ansågs 
de ha civilrättsliga återverkningar på så sätt 
att omgivningen var skyldig att tåla den inver-
kan som företagen hade på omgivningen. För 
”mjöl- och sågqvarnar” krävdes särskild pröv-
ning innan de fick anläggas.
 Tillstånd, privilegiebrev, utfärdades i Sverige 
av kung och riksföreståndare mot ersättning 
och gällde i regel inkomstbringande verksam-
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tillståndsreglerna. 1918 års vattenlags många 
olika bestämmelser om förutsättningar för till-
stånd fördes ihop till fyra paragrafer som före-
skrev att
 l företaget inte fick strida mot allmänna 
  planeringssynpunkter
 l företaget inte fick strida mot detaljplan
 l företaget inte fick ha en oacceptabel 
  inverkan på allmänna intressen
 l företaget måste vara samhällsekono-
  miskt lönsamt
 En annan nyhet var att alla tillstånd skulle 
kunna omprövas efter viss tid, detta för att 
kunna beakta förändringar i omgivningen som 
inträffat efter att tillståndet gavs. I 1983 års vat-
tenlag infördes också en generell tillståndsplikt 
som sedan var försedd med vissa angivna un-
dantag. 

Miljöbalken 1999

Den kraftiga utbyggnad av landets vattendrag 
som följde med en tilltagande elektrifiering 
födde så småningom nya konflikter med fram-
för allt företrädare för fiske och natur- och 
kulturmiljö. I miljöbalken som kom 1999 sam-
lades därför samtliga vattenrelaterade miljöfrå-
gor.
 Miljöbalken från 1999 är den nu (2016) gäl-
lande lagstiftningen. I miljöbalken samordnas 
de centrala delarna i den äldre vattenlagen 
genom att balken föreskriver samma hänsyns-
regler för alla verksamheter. Prövningsorgani-
sationen ändrades samtidigt så att de separata 
vattendomstolarna ombildades till miljödom-
stolar.
 Miljöbalkens mål och hur de ska uppnås 
anges med mycket allmänt hållna formulering-
ar i första kapitlet. I första paragrafens and- 
ra stycke anges följande fem punkter som ska 
gälla för att miljöbalken mål ska uppnås

1. Människors hälsa och miljön skyddas mot 
skador och olägenheter oavsett om dessa 
orsakas av föroreningar eller annan påver-
kan.

2. Värdefulla natur- och kulturmiljöer skyd-
das och vårdas.

3. Den biologiska mångfalden bevaras.

4. Mark, vatten och fysisk miljö i övrigt an- 
vänds så att en från ekologisk, social, kul- 
turell och samhällsekonomisk synpunkt 
långsiktigt god hushållning tryggas.

5. Återanvändning och återvinning liksom 
annan hushållning med material, råvaror 
och energi främjas så att ett kretslopp upp-
nås.

 Reglerna beträffande vattenverksamhet i 
miljöbalken har stora likheter med reglerna i 
vattenlagarna från 1918 och 1983. Miljöbal-
kens regler är dock mer miljöinriktade och 
mindre exploateringsinriktade än sina före-
gångare. Fortfarande gäller i princip tillstånds-

plikt för all vattenverksamhet. Prövningen sker 
i mark- och miljödomstol och en anmälan görs 
till tillsynsmyndigheten. Själva prövningsmo-
dellen med särskilt inrättade miljödomstolar är 
ett arv från den vattenrättsliga traditionen med 
prövning i vattendomstol, Vattenöverdomstolen 
(VÖD) vid Svea hovrätt och Högsta domstolen 
(HD).

Miljöbalkens syfte och hänsynsregler

Riksdagen beslutade 2010 om nya mål för mil-
jöarbetet. Målen ska vara uppnådda inom en 
generation. De miljömål som främst påverkas 
av vattenverksamheter är
 l myllrande våtmarker
 l levande sjöar och vattendrag
 l ett hav i balans
 l ingen övergödning
 l ett rikt odlingslandskap
 l ett rikt växt och djurliv.
 Miljöpåverkan från vattenverksamhet är 
exempelvis påverkan på växt- och djurliv vid 
anläggande av dammar, påverkan på fiskens 
livs förut sättningar i anslutning till vattendrags-
reglering och påverkan på biologisk mångfald 
vid utfyllnad i vattenområde eller markavvatt-
ning.

EU:s ramvattendirektiv

Ett av EU:s mest reglerade områden är vat-
tenmiljön. I oktober år 2000 antogs det så kal- 
lade ramvattendirektivet. Detta ska ses som 
ett långsiktigt arbete för att begränsa och för-
bättra EU:s medlemsländers vatten. Målet var 
att vattnet i EU:s medlemsländer år 2015 ska 
ha uppnått ”god status”. Sammanfattningsvis 
är syftet med direktivet att skydda kvaliteten 
hos EU:s medlemsländers vatten och vatten-
miljöer, trygga unionens vattenförsörjning i ett 
långt perspektiv, förbättra tillståndet i vattnets 
ekosystem och hindra ytterligare förändringar. 
Sveriges inställning är att ramvattendirektivet 
är bindande för EU:s medlemsländer när det 
gäller vilka resultat som ska uppnås. Däremot 
är det medlemsländernas nationella myndig-
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heter som bestämmer form och tillvägagångs-
sätt för att genomföra direktivet.

Vattenverksamhetsutredningen

Som en följd av EU:s ramvattendirektiv beslu-
tade regeringen 2012 att tillkalla en särskild 
utredare med uppdrag att se över reglerna om 
vattenverksamhet i miljöbalken och lagen om 
särskilda bestämmelser om vattenverksamhet. 
Utredningen antog namnet Vattenverksamhets-
utredningen. I utredningen ingick 27 experter. 
Bland dessa fanns ingen företrädare för kultur-
miljöer, något som tyvärr återspeglats i utred-
ningens förslag. Uppdraget redovisades först 
i ett delbetänkande 2012. Ett andra delbetän-
kande avlämnades 2013. Det andra delbetän-
kandet innehåller bl a en analys av rättskraf-
tens räckvidd för äldre tillstånd och rättigheter, 
förslag till system som möjliggör ny prövning 
av verksamheter som saknar tillstånd enligt 
miljöbalken och förslag till nya regler om pröv-
ningens omfattning vid ändring av tillstånd.
 Utredningens uppdrag beträffande ompröv-
ning redovisas även i slutbetänkandet. Även 
återstående delar av uppdraget behandlades i 
utredningens slutbetänkande som kom 2014.  
I utredningens uppdrag ingår att se över skill-
naderna i regleringen av miljöfarlig verksamhet 
och vattenverksamhet och ta bort de skillnader 
som inte är motiverade. Samtliga betänkanden 
finns att hitta digitalt på regeringens hemsida 
och även på de mer välsorterade biblioteken 
runt om i landet.
 För miljöfarlig verksamhet krävs tillstånd 
eller anmälan för verksamheter som särskilt 
angivits. För vattenverksamhet gäller däremot 
en generell tillståndsplikt, även om vattenverk-
samhet delvis även kan räknas som miljöfarlig 
verksamhet. En annan central skillnad mellan 
de två verksamhetstyperna är att det i ansök-
ningsmål för tillstånd till vattenverksamhet 
även prövas vissa civilrättsligt präglade frågor, 
t ex ersättning för skada. I slutbetänkandet 
diskuterar utredarna möjligheten att låta de 
civilrättsligt präglade frågorna prövas separat 
utanför själva tillståndsprövningen på samma 
sätt som för miljöfarlig verksamhet. I slutbe-

tänkandet behandlas även oklara ansvarsför-
hållanden. Vad som blir resultatet av utred-
ningensslutbetänkande är i skrivande stund  
oklart.

Ny prövning av tillstånd  
för vattenverksamhet

I utredningen menar man att syftet med ny 
pröving (omprövning) är att möjliggöra en 
anpassning av tillstånd och villkor till ändrade 
förhållanden som t ex ändringar i vattenför-
hållanden, ny teknik och nya samhälliga vär-
deringar och krav. Alla vattenrättsliga tillstånd 
bör kunna prövas på nytt oavsett vilken lag-
stiftning de grundas på.
 Enligt miljöbalken skulle omprövningen 
kunna gå ut på att ändra ”bestämmelse om till-
låten produktionsmängd eller annan liknande 
bestämmelse om verksamhetens omfattning, 
samt ändra eller upphäva villkor eller andra 
bestämmelser eller meddela nya sådana”. Det 
lämnas inte förslag till begränsningar vad avser 
de slag av förpliktelser som verksamhetsutöva-
ren skulle kunna tvingas till vid omprövning-
en. Alla slag av inskränkningar av tillståndet 
kan därför tänkas ända till nedläggning och 
rivning. Tillståndsmyndigheten bör enligt ut-
redningen för övrigt också sätta upp alla så-
dana villkor som hade kunnat bestämmas om 
prövningen hade gällt tillstånd till en ny verk-
samhet.
 Vattenrättigheter som tillkommit enligt äld- 
re regler anses fortfarande gälla. I omprövnings-
sammanhang kan det alltså uppträda ”till-
stånd” som utgörs av sådana äldre rättigheter, 
grundade på t ex
 l myndigheters beslut
 l domar och förlikningar i processer vid 
  allmänna domstolar
 l urminnes hävd
 Information dels om kostnader vid om-
prövning dels om omprövningsprocessen finns 
bland annat i den av Naturvårdsverkets 2007 
utgivna Omprövning av vattenverksamhet, en 
skrift som ligger i digital form på Naturvårds-
verkets hemsida. Eftersom praxis nu ändras i 

rask takt och även kan skilja sig från län till län 
bör man alltid vända sig till sin länsstyrelse för 
att få aktuell information.

Prövningsprocessens aktörer

Miljödomstolarna är, med undantag för mark-
avvattning, de enda vattenrättsliga tillstånds-
myndigheterna och avgör omprövningsfrågor. 
Domstolen har ingen initiativrätt utan pröv-
ningen förutsätter ansökan från en behörig 
myndighet.
 Vattenmyndigheterna ska se till att vatten-
förhållandena inom sina distrikt kartläggs och 
analyseras. De ska också fastställa kvalitetskrav 
och ta fram distriktstäckande åtgärdsprogram 
och förvaltningsplaner.
 Miljömyndigheterna kan ha en roll i om-
prövningsprocessen antingen som initiativta-
gare/sökande eller genom att företräda mot-
stående allmänna intressen. Naturvårdsverket, 
Kammarkollegiet och länsstyrelserna är behö-
riga att ansöka om omprövning och har också 
rätt att företräda motstående allmänna intres-
sen när någon annan myndighet är sökande. 
Även Räddningsverket och kommuner har rätt 
att företräda allmänna intressen.
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Dammar och dammtyper

5 6
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Till att börja med ska det framhållas att begrep-
pet damm kan ha två olika betydelser. I det ena 
fallet menar man med damm ett byggnadsverk 
som ska stå emot vattentryck, man kan även 
kalla detta för dammkropp eller dammbyggnad 
och vid enklare dammar dammvall. I det andra 
fallet talar man om ett indämt vattenområde. 
Ett sådant skulle man för tydlighetens skull 
kanske hellre kalla för dammbassäng eller bara 
indämt vattenområde.
 Man kan dela in dammar på några olika sätt, 
t.ex. efter vilket syfte eller funktion dammen 

har. Man kan även tala om dammar efter deras 
konstruktion och man kan dela in dem efter 
hur deras öppningar är utförda för att kunna 
släppa förbi vatten.

n  5 Vatten är ett obändigt ting som söker sig 
ner till havet, oavsett om det är en obetydlig  
rännil eller ... 2011 [BS]

n  6 ... en yster bäck i snösmältningstider 
eller ... 1997 [BS]

n  7 ... stora vattenmängder i någon av norr
landsälvarna. Ristafallen i Indalsälven vid  
Undersåker. 2000 [BS] 

7
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Dammars syfte  
eller funktion

När man normalt talar om en damm menar 
man för det mesta en verksdamm, alltså en 
damm som är avsedd för att dämma in fallhöjd 
för ett vattendrivet verk eller för att kunna 
släppa frivatten förbi ett verk. I de fall funk-
tionerna är skilda åt kan man vidare tala om 
en regleringsdamm när dammen används för 
dämning och tappning av frivatten och intags-
damm när dammen är försedd med ett verks 
intag för drivvatten. Små verksdammar har of-
tast båda dessa funktioner medan större verk 
många gånger har reglerings- och intagsdam-
mar skilda åt.

n  8 Kungsfors kraftverk i Viskan har en 
gemensam damm för intag och frivatten.  
2011 [BS]

 För att ytterligare krångla till det hela kan 
man med regleringsdamm också mena en 
damm som bara har funktionen att stänga 
vattenflödet från ett regleringsmagasin. Ett så-
dant magasin är oftast en sjö där man således 
önskar styra tappningen vid utloppet. Tanken 
med ett sådant magasin är att spara vatten från 
flödesrika tider till flödesfattiga, t ex från som-
mar till vinter. En liknande tanke är att med 
en regleringsdamm stänga flöden och vatten-
drivna verk när de för stunden inte behövs, 
det är alltså ett sätt ”att spara vatten” som ofta 
förekom vid äldre verk som kvarnar och sågar. 
Vid en renodlad regleringsdamm utnyttjas inte 
fallhöjden eftersom denna sjunker allt eftersom 
magasinet tappas av.

n  9 Äldre regleringsdamm vid utloppet av 
Norra Hörken till Hörksån/Arbogaån. Dammen 
är senare moderniserad. 1987 [BS] 

8

9



17

n  1 0 Valvformad regleringsdamm 
i Nissan för att upprätthålla nivån  
i Hammarsjön uppströms det forna  
Nissafors bruk. 1982 [BS]

n  1 1 Regleringsdamm i Faxälven 
för Ströms vattudal vid Ulriksfors.  
1998 [BS] 

1 1

1 0
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n  1 2 Nybyggd regleringsdamm vid Kybäcks
heden, Nyhammar i Stensboån/Kolbäcksån.  
1987 [BS]

 Flödesregleringar sker på några olika sätt. 
När man reglerar flödet ur en större sjö, t ex 
Vänern, Siljan, Storsjön, Malgomaj, Storuman, 
Storavan, Hornavan eller Sourvadammen talar 
man om långtidsreglering. Sjöarna fylls då på 
under älvarnas höga vår- och sommarflöden 
som uppkommer när snön smälter i fjälltrak-
terna. Vattnet i sjöarna sparas till nästa vinter 
eftersom vattendragens flöden vintertid sjun-
ker kraftigt i oreglerat tillstånd, nederbörden 
kommer ju då med få undantag som snö. Detta 
är till stor nackdel för vattenkraftverken som 
då skulle tvingas gå med låg effekt när kraftbe-
hovet är som störst i landet. De största sjöarna 
kan till och med användas som flerårsmagasin, 
t ex Vänern där inte mindre än 9,4 miljarder 
m3 vatten kan magasineras.
 En vanlig flödesreglering är korttidsreg-
leringen. Denna kan innebära att vattenflö-
dena ökas under dagtid vardagar när sam-
hällets kraftbehov är som störst och minskas 
under nätter och helger. Korttidsreglering kan 
man säga är en modern variant av ”att spara  
vatten”.
 Reglering av vattenföringen har förekom-
mit så länge vattendrivna verk har funnits. I 
äldre tider byggde man helst sina verk i mindre 
vattendrag som bäckar och små åar eftersom 
vattenbyggandet inte var så komplicerat i dem. 
Särskilt i bäckar anlades ofta regleringsdam-
mar som öppnades när nedanförliggande verk 
som kvarnar och sågar skulle drivas. Ett vanligt 
namn på en sådan damm var ”Hålldammen”, 
ett namn som man fortfarande stöter på här 
och var ute i bygderna. Av mycket hög ålder är 
de regleringsdammar som försörjde de vatten-
drivna verken vid Falu koppargruva och Sala 
silvergruva.
 Under den tid då flottning av timmer och 
massaved skedde i våra vattendrag, stora som 
små, anlades ett särskilt slag av regleringsdam-
mar, flottledsdammar. Dessa, som var vanliga i 

1 3
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mindre vattendrag, dämde in dammbassänger 
dit flottgodset kördes på vintern. När snö och 
is smälte och flödena ökade öppnades dam-
marna och flottgodset fördes med vårflödena 
till sin destination.

n  1 3 Flottledsdamm i övre delen av Jädraån. 
Dammen som är en sättdamm är byggd med  
timmerkistor som vid ett senare tillfälle kom 
pletterats med betongmurar. Dammbron är  
av hängverkstyp. 1984 [BS]

 Man kan också bland dammtyperna tala om 
spärrdammar och fångdammar. Spärrdammen 
har i regel ingen annan uppgift än att hindra 
vattnet från att ta sig en oönskad väg, t ex vid 
en invallning och torrläggning av ett område 
eller vid en sänka på ena sidan i en tilloppska-
nal. Dammtypen saknar därför alla slag av öpp-
ningar. Fångdammen är till skillnad mot spärr-
dammen en provisorisk damm som används 
vid bygge i vatten, t ex av broar, tunnlar, kraft-
verk eller hamnar, när dessa behöver anläggas 
i torrhet. När bygget är klart tas fångdammen 
bort. Fångdammar har anlagts under långa ti-
der. Ett omtalat fångdammsbygge skedde vid 
Karlskrona flottstation när Femfingerdockorna 
byggdes där 1758–1856. Med en imponerande 
fångdamm spärrade man då helt enkelt av den 
havsvik där dockorna skulle byggas.

n  1 4 Spärrdamm för indämning vid Långö 
kraftverk i Toftaån/Lagan. Uppsamling av  
läckvatten sker i diket parallellt med dammen.  
Dammen är en fyllnadsdamm.  
1998 [BS]

n  1 5 Spärrdamm anlagd för invallning av 
havsvik vid torrläggning till jordbruksmark.  
Vattnet innanför dammen pumpades ur med  
pumphuset till vänster. Torrläggningen nume 
ra avvecklad. Dammen är en fyllnadsdamm  
med erosionsskydd av sten mot havet. Lycke  
i södra Bohuslän. 2011 [BS] 
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n  1 6 Fångdamm utlagd vid reparation 
av Hulta kraftverks damm i Slottsån/ 
Viskan. Dammen är en stenfyllnads 
damm med tätkärna. 2009 [BS]

n  1 7 När Lilla Edets kraftverk komplette
rades med ett fjärde aggregat uppfördes 
en fångdamm av kofferdammer med 
Larssenspont. 1981 [BS] 
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n  1 8 Gammal fångdamm som uppförts 
då Hulta kraftverk i Slottsån/Viskan  
byggdes 1916–17. Dammen var utförd  
som en skaldamm med tätande jord 
massor mellan träspont. När en ny fång 
damm 2009 lades ut strax uppströms  
frilades tillfälligt resterna av den gamla  
dammen. 2009 [BS] 

n  1 9 Fångdamm med Larssenspont vid om
byggnad av DalsLångeds kraftverk i Upperuds
älven. 2014 [BS] 
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n  20 Brusten fångdamm till följd av oväntat höga 
flöden vid kraftverksbygge i Kopparberg. 1985 [BS]
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Dammars  
konstruktion

Ett vanligt sätt är att dela in dammar efter deras 
konstruktion, d v s hur de är byggda och med 
vilket material. Man kan då tala om följande 
huvudtyper
 l jord- eller stenfyllnadsdammen med en 
  tätkärna av trä- eller stålspont, lera,  
  morän eller torv som är stödd av jord-  
  eller stenmassor
 l skaldammen med stenmurar på vatten- 
  och luftsidorna och tätmaterial där- 
  emellan
 l kistdammen som är byggd av träkistor 
  som fyllts med sten och med tätning på  
  vattensidan av träspont
 l betongdammen utförd som klump-
	 	 damm om underlaget är stadigt
 l betongdammen utförd som en lamell-
	 	 damm (pelardamm), antingen om 
  underlaget är mindre bärkraftigt eller  
  om man vill bygga en materialknapp  
  damm
 De nämnda dammarna är alla så kallade 
gravitationsdammar. Detta innebär att de står 
av sin egen tyngd på underlaget. En helt annan 
typ av damm är
 l betong- eller stendammen utförd som 
  en valvdamm, en materialknapp damm 
  som kräver stabila mothåll, vanligtvis  
  berg, mot valvens anfang (ändar eller  
  landfästen)

Jord- eller stenfyllnadsdammar

Jord- eller stenfyllnadsdammen är sannolikt 
den äldsta av dammtyperna. Ursprungligen 
utfördes den som en låg vall och man använde 
lämpligt byggnadsmaterial som fanns på plat-
sen. När dammarna växte i höjd uppkom i 
samma takt ett högre tryck på dammkroppen, 
vilket undantagslöst ledde till läckage. Man 
började då använda sig av någon form av ett 

tätt parti inne i dammen, alltså ett skikt som 
skulle hindra vattengenomträngning, en så 
kallad tätkärna. En sådan kunde bestå av torv, 
morän eller lera. Senare började man även an-
vända tätskikt av vertikalt nedslagna brädor 
eller plank (spont). Under 1900-talet då stål 
blivit billigt användes hopkopplade stålspont, 
särskilt så kallade Larssenspont.
 Jord- och stenfyllnadsdammar är, med un-
dantag av dammar med spont, ”mjuka” dam-
mar. Fördelen med en mjuk damm är att den 
oftast kan byggas av lokalt material och att sätt-
ningar i dammkroppen kan vara självläkande. 
Nackdelen är att den inte tål överdämning. Sti-
ger vattnet upp mot dammkrönet och börjar 
rinna över detta så uppkommer stor risk för att 
det ska erodera i det mjuka materialet med på-
följd att dammen kan rasa.
 Tätskikten som torv, morän och lera är 

mycket mjuka och formlösa. De kräver därför 
stöd på både vatten- och luftsidan. Stödet kan 
utgöras av jord vid mindre dammar och sand 
och grus eller sprängsten vid större dammar. 
Stora jord- och stenfyllnadsdammar är ofta 
uppbyggda av flera skikt med olika funktioner. 
Dammar byggda med Larssenspont är i regel så 
stabila att de bara behöver stödjas av massor på 
luftsidan.
 Av naturmaterialen är leran det i särklass tä-
taste materialet. Vid dammar som byggts långt 
bort från områden med lera har man istället 
använt finkornig morän.

n  21  Fyllnadsdamm, Koviksdammen, är en av 
de dammar som skapar det stora konstgjorda 
vattenmagasinet Lisjön vid Fredriksberg i övre 
delen av Svartälven/Göta älv. 2009  [BS] 
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n  22 Den 101 meter höga och 1 900 meter 
långa Messauredammen i Stora Lule älv är en 
stenfyllnadsdamm med moränkärna, byggd 
1957–63. Dammen är landets tredje högsta. 
1996 [BS]

n  23 När det visat sig att befintliga dammar 
inte haft tillräcklig kapacitet för att släppa 
förbi – avbörda – beräknade högsta högvatten
mängder har man tvingats utöka kapaciteten. 
Vid Ryböbruk i Nissan har man löst problemet 
med den gamla Sågdammens otillräckliga 
avbördningsförmåga genom att bygga om 
en del av dammkroppen till överfallsdamm. 
För att vattnet inte ska erodera i den mjuka 
dammen är den täckt med en väl förankrad 
gummimatta. 2015 [BS]

Skalmursdammar

En dammtyp som förr var mycket vanlig var 
skalmursdammen. Det är fortfarande den van-
ligaste dammen bland äldre dammar. I skal-
mursdammen finns en tätkärna av lera eller 
morän som dock till skillnad mot jord- och sten-
fyllnadsdammen stöds av stenmurar i kallmur  
på båda sidor. Ibland finns även en spont av 
plank i skalmursdammarna. Skalmursdammen 
kan tåla överdämning om tätkärnan är väl skyd-
dad av t ex sten eller grästorv. Skal mursdammar 
som inte gärna är mer än ett par meter höga 
finns idag huvudsakligen vid äldre vatten-
sågar, vattenkvarnar, vattenkraftanläggningar 
och som regleringsdammar. Skalmursdam-
men var förr även vanlig som flottledsdamm. 
Sådana är dock numera i stor utsträckning  
rivna.

n  24 Äldre skalmursdamm, Blåsmaskindam
men, i Skärvån/Lagan vid Marieholms bruk. 
Till följd av tryck från sediment, is, vatten och 
nyligen avverkad grov växtlighet har damm
kroppen förskjutits mot vänster. 2006 [BS] 
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TÄTKÄRNA AV LERA, MORÄN 
ELLER LIKNANDE

KALLMUR

n  25 Äldre skalmursdamm, 
Alaforsdammen, i Skärvån/
Lagan vid Marieholms bruk. 
Dammen har betonggjutna 
öppningar samt ett skadat 
murparti vid högra landfäs
tet på bilden. 2006 [BS]

n  26 Skiss som visar ett 
tvärsnitt genom en skal 
mursdamm. [Illustr BS] 
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Kistdammar

I områden med gott om skog har man länge 
byggt dammar av timrade kistor, kistdammar. 
Kistorna är byggda som liggande fackverk där 
facken är fyllda med sten. Mot vattensidan är 
kistdammarna tätade med spontplank. Nack-
delen med kistdammarna är att träet lätt rutt-
nar ovanför vattenlinjen.

n  27 Flottledsdamm i Jädraåns övre lopp med 
dammkropp byggd av stenfyllda timmerkistor 
och med sättavstängning. Nedströms öpp
ningen skibord av trä. 1984 [BS]

n  28 Restaurerad kistdamm vid Åsens sågverk, 
Liden, i Kvarnån/Indalsälven. 1998 [BS]

 Under 1994 restaurerades en kulturhisto-
riskt intressant timmerkistdamm vid Edets 
kvarn och benstamp i Edsån/Billströmmen/
Motala ström. Men en bildserie visas de olika 
faserna i arbetet.

n  29 Den gamla kistdammen grävdes i sin 
helhet ur till fast mark. 19940920 [BS]

n  30 Lera utlagd i dammlinjen i den urgrävda 
dammen. 19940922 [BS]

n  31 Den nya dammens läge och bredd utlagd. 
19940928 [BS]

n  32 Dammkistornafackverken monterade 
och fyllda med sprängsten. Bockarna till höger 
avsedd för dammbron. 19941028 [BS]

n  33 Dammkistornafackverken sedda från 
framsidan/vattensidan. Tätspont av plank ned
slagen framför kistorna. 19941028 [BS]

n  34 Dammkistornafackverken snett från 
baksidan/luftsidan. Timrade knutar fackman
namässigt utförda! 19941028 [BS] 
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n  35 Dammen färdig. Skibord med sättar samt gång
bro monterade. Dämningen upptagen. I bakgrunden 
intag med ränna till turbin för benstamp och kvarn. 
19950613 [BS]
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Klumpdammar av betong

I modern vattenbyggnadsteknik är betongen 
ett så gott som oslagbart byggmaterial. Be-
tongen användes till en början utan armering. 
Dammar och andra byggnader kunde då bara 
utföras med valv eller göras mycket grova. An-
ledningen till detta är att betong är hållfast-
hetsmässigt mycket stark om den utsätts för 
tryckspänningar (tryckkrafter). Däremot har 
den föga motståndskraft mot dragspänningar 
(dragkrafter). Ett väl utfört valv har i stort sett 
inga dragspänningar. Situationen för betongen 
förbättrades dock radikalt när man vid tiden 
kring sekelskiftet 1900 lärde sig att lägga in 
stålstänger i betongen, man fick på så sätt den 
armerade betongen. En samverkan sker då ge-
nom att armeringsstängerna tar upp dragspän-
ningarna och betongen tryckspänningarna.
 Många dammar är numera utförda som 
klumpdammar av betong. Detta innebär att de 
är byggda som massiva konstruktioner som är 
så tunga att vattentrycket inte förmår att välta 
eller flytta eller skjuva av dem, så kallade gra-
vitationsdammar. En förutsättning är dock att 
inträngande vatten under dammarna inte har 
så stort tryck att det förmår lyfta dem. Tidiga 
betongdammar utfördes utan armering men 
då med så stor bredd att vattentrycket inte 
kunde påverka dammen till följd av dennas 
tyngd.

3837
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Lamelldammar

En dammtyp som ofta förekommit när bygg-
herren inte har eller kan bekosta de stora ma-
skinella resurser som behövs för att bygga större 
jord- eller stenfyllnadsdammar är lamelldam-
men, ibland även kallad för pelardamm. Denna 
består av en mängd skivor ställda bredvid var-
andra mot vattnet och som var och en stöds av 
en strävpelare (kontrefor). För att skivorna ska 
hålla tätt sinsemellan är övergångsfogar av ett 
elastiskt material (dilatationsfogar) ingjutna 
i skarvarna. Fogarna medger en viss rörlighet 
mellan skivorna med t ex krympning när be-
tongen stelnar eller temperaturberoende för-
ändringar. Lamelldammen är mycket lättare 

än vad motsvarande klumpdamm skulle varit. 
Dammtypen kan därför användas då underla-
get inte är lika stabilt som vid klumpdammen.
 Ett mellanting mellan klumpdammen av 
betong och lamelldammen är Ambursendam-
men. Här stöds skivan mot vattnet av en sned-
ställd skiva på luftsidan. Ambursendammen är 
därför ”ihålig”. Dammtypen förväxlas ofta med 
klumpdammar eftersom den från utsidan ser 
ut som sådana.

n  39 Landets högsta lamelldamm står vid 
Storfinnforsens kraftverk i Faxälven/Ånger
manälven. 1997 [BS]

n  36 Klumpdamm och intagsränna av 
oarmerad betong i Nissan vid Oskar
ström, byggd 1890 för Skandinaviska 
Jutefabriken. 2010 [BS]

n  37 Klumpdamm av betong vid Ström
ma kraftverk i halländska Tvååkersån. 
2006 [BS]

n  38 Övergiven klumpdamm av betong 
för Yngeredsfors gamla kraftverk i Ätran, 
i drift 1907–1964. Betongens ytor klädda 
med nubbsten för vattenerosionens skull. 
Mellanstöden uppförda av kvaderhug
gen sten i bruksmur. 2009 [BS]
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n  40 En lamelldamm finns i Viskan vid Kinna 
kraftverk. Själva luckpartiet står på en ihålig 
damm av Ambursentyp. Under denna finns 
två bottenöppningar avsedda för att kunna 
tömma dammbassängen. 2009 [BS]

n  41 Verksdammen vid Skogsforsens kraftverk 
i Ätran är utförd som en Ambursendamm. 
2011 [BS]

Valvdammar

Valvdammen är mycket materialknapp och har 
därför särskilt kommit till användning i svår-
tillgängliga trakter dit det varit besvärligt att 
frakta byggmaterial för dammar av traditio-
nell typ. I Europa anlades valvdammar redan 
under 1600-talet i Spanien, särskilt känd är 
dammen Pantano de Relleu i Amadoriofloden. 
I den trånga klyftan vid Relleu byggdes under 
1700-talet en valvdamm med en höjd av inte 
mindre än 32 meter, en krönlängd av endast 
34 meter och en bredd av 10 meter. I Sverige 
finns ett fåtal valvdammar eftersom topogra-
fin här har gjort arbetsplatser för dammbyg-
gen förhållandevis lättillgängliga. Topografin 
saknar dessutom i stort sett den dramatik som 
finns i t ex Spanien, Schweiz och USA.
 En speciell typ av valvdamm är serievalv-
dammen som består av flera mindre valv, sam-
manbyggda med varandra. Serievalvdammen 
används liksom lamelldammen där underlaget 
är mindre bärkraftigt eftersom den är en lätt 
damm.

n  42 I Röttleån som söker sig ner till Vättern 
vid Gränna finns sedan 1912 en av landets få 
valvdammar. Dammen som under omkring tio 
år dämde in fallhöjd för ett litet kraftverk re
staurerades 2008 som kulturminne. 2011 [BS]

n  43 En större valvdamm togs i bruk 1909 för 
Klinte kraftverk i småländska Emåns norra 
gren. 2010 [BS]
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n  44 Serie
valvdamm  
vid Melby  
kraftverk i  
Lermonån/ 
Storån vid  
Ukna i norra  
delen av  
Kalmar län.  
2011 [Per  
Zackrisson]
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Olika slag av  
dammöppningar

Av största vikt är att en damm vid behov ska 
kunna släppa förbi eller med ett fackuttryck 
avbörda vatten, så kallat frivatten. Med undan-
tag av spärr- eller fångdammar måste dammen 
ha en sådan funktion när det vattendrivna 
verket står still eller när flödet är större än vad 
verket kan tillgodogöra sig. Vid tillståndsgiv-
ning av dammen kan det även ha föreskrivits 
att en viss minsta vattenmängd ständigt måste 
kunna passera dammen till följd av olika för-
hållanden.
 När en damms öppningar dimensioneras 
är det nödvändigt att veta hur stort högsta 
tänkbara flöde förbi dammen kan vara. Flö-
dena varierar år från år. Med den kännedom 
som SMHI samlat på sig under drygt 100 års 
mätningar har man numera en ganska god bild 
av flödets variationer oavsett var i landet vat-
tendraget ligger. Grunden för kunskapen om 
flödena ligger i de mätningar som man har 
gjort i olika vattendrag och fortfarande gör. 
Med stöd av mätningarna kan man sedan be-
räkna de karaktäristiska flödena. Numera kan 
man även beräkna flödena i ett vattendrag som 
saknar mätstationer. Man utgår då från sådana 
faktorer som t.ex. uppgifter från närbelägna 
mätstationer, vattendragets läge i landet, dess 
höjd över havet, andelen sjöar och myrmarker 
samt nederbörd och avdunstning i avrinnings-
området.
 Vid olika platser utmed vattendraget talar 
man om dettas
 l högsta högvattenföring, HHQ,
 l medelhögvattenföring, MHQ,
 l medelvattenföring, MQ,
 l lågvattenföring, LQ
 l lägsta lågvattenföring, LLQ.
 Vattenföringen rör sig alltså mellan extrem-
värdena HHQ och LLQ. Vid beräkning av en 
damms avbördningsförmåga nöjde man sig ti-
digare med 50- eller 100-årsflöden. Med detta 

menas de högsta uppmätta eller beräknade 
flödena under motsvarande period. Detta har 
emellertid visat sig inte vara tillräckligt vid 
dimensionering av framför allt större dam-
mars öppningar. Man talar därför numera om 
1 000- eller till och med 10 000-årsflöden i de 
större vattendragen.
 Det finns en stort antal konstruktioner för 
att stänga dammars öppningar. Några av de 
vanligaste ska nämnas här
 l skibords- eller överfallsdammen
 l sättdammen
 l nåldammen
 l bock- eller stafflidammen
 l klaffdammen
 l valsdammen
 l spettluckedammen med små planluckor
 l planluckedammen med stora planluckor
 l segmentluckedammen med luckor som 
  svängs uppåt
 l sektorluckedammen med luckor som 
  svängs nedåt
 l bottenluckedammen

n  45 SMHI mätstation vid Wolfenfors i Nolån/
Rolfsån strax söder om Hedared. 2011 [BS]

n  46 En enkel flödesmätare är Thomson
skibordet. Det består av en i vattendraget 
tvärställd stålskiva med ett Vformat urtag 
och används vid mindre flöden. Med en pegel 
(nivåmätskala) avläses vattennivån omdelbart 
uppströms skibordet och omräknas sedan till 
flöde. Mätskibord vid Skärvsjöns utlopp till 
Skärvån/Storån/Lagan. 2006 [BS]

n  47 När ett oväntat högt flöde uppkommer 
som är större än vad dammens utskov förmår 
avbörda kan detta leda till överdämning. Vid 
mjuka dammar och skalmursdammar kan det 
bli besvärliga konsekvenser. [Per Gösta Persson, 
Drängsmark]

n  48 Skiss med benämningar på några av 
dammens vanligaste delar. [Illustr BS]
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Överfalls- eller skibordsdammar

Överfalls- eller skibordsdammen är den enk-
laste av dammarna. Den har inga rörliga delar 
och sköter sig själv. Vattnet tillåts här stiga så 
att det rinner över dammkrönet utan att skada 
dammkroppen som självfallet måste vara hård. 
Ibland har man klätt dammkrönet med ett trä-
däck, ett så kallat skibord, dammtypen brukar 
då kallas för skibordsdamm. Ski kommer av det 
norska ski som betyder just trä. Fördelen med 
överfallsdammarna är som framgår att de är 
självreglerande. Nackdelen är att vattennivån 
vid stora flöden kan stiga så mycket uppströms 
dammen att den kan orsaka skada. Överfalls-
dammar förekommer i alla slag av vattendrag. 

LANDFÄSTE
GÅTAR

DAMMKRÖN

DAMMKROPP

VATTENNIVÅ

BOTTENSTOcK
BOTTENPROFIL

ÖVERFALLSÖPPNING (UTSKOV)

LUcKÖPPNING (UTSKOV)

BOTTENÖPPNING (UTSKOV)
48

47



34

En av landets största överfallsdammar fanns 
i gamla dammen vid Porjus kraftverk i Stora 
Luleälven. Stora och lättillgängliga överfalls-
dammar finns t ex i Motala ström mitt inne i 
Industrilandskapet i Norrköping.

n  49 Överfallsdamm i Surtan/Viskan vid 
Melltorps såg och kvarn i Hyssna. 2008 [BS]

n  50 Hög överfallsdamm av massivt stenmur
verk. Frivattnet rinner här över dammkrönet 
utan att skada dammkroppen. Getås kraftverk 
i Mjöaån/Högvadsån/Ätran vid Överlida. 
2014 [BS]

n  51 Intagsränna som samtidigt fungerar 
som överfallsdamm vid Brogårds kvarn i Tores
torps ån/Viskan vid Öxabäck. 2006 [BS]
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n  52 Lång intagsränna som även 
fungerar som överfallsdamm. 
Kraftverket Bergsbron Havet, Mota
la ström i Norrköping. 1996 [BS]

n  53 Liten, Uformad överfalls
damm, Gjuteridammen, i Skärvån/
Lagan vid Marieholm. Dammen 
fotograferad uppifrån. 2011 [BS]

n  54 Stor, Uformad överfalls
damm i Motala ström vid Norr 
köping. Dammen som ligger  
mellan GrytsDrags och Bergs 
bronsStrömsStrömsbros f d  
kraftstationer är avsedd att med 
en minimivattentappning hålla 
uppe en vattenspegel i Strömmen 
sedan ett nytt kraftverk, Holmens 
kraftverk, under 1990 ersatt de  
fem äldre verken. 2006  
[Kenneth Bengtsson] 
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Sättdammar

En annan enkel damm är sättdammen. I den 
däms vattnet med horisontella bjälkar av trä 
eller stål, sättar, som ovanpå varandra skjuts 
ner i spår, gåtar, i dammöppningens sidor. När 
sättarna ska lyftas används båtshakar eller spel 
som man krokar fast i fästöron vid sättarnas 
ändar. Sättdammen kan vara besvärlig att öpp-
na när det är stora flöden, eftersom ju fler sät-
tar som tas upp desto djupare ner ligger nästa 
sätt under det vanligtvis starkt strömmande 
vattnet. Det är lätt att tappa en eller flera sättar 
vid manövrering av dammen. När sättarna ska 
lyftas med båtshakar är det nödvändigt att vara 
två personer så sättarna inte tappas eller att lås-
ning i gåtarna, ”byrålådseffekt”, inte uppkom-
mer. En sådan låsningsolycka med allvarliga 
konsekvenser inträffade hösten 1985 vid det 
tidigare nämnda Noppikoski kraftverk. Dam-
men där var försedd med mycket stora sättar 
av stålkonstruktioner. När den skulle öppnas 
till följd av stigande vattennivå låste sig en av 
de översta sättarna och gick sedan inte att få 
loss. Följden blev att vattennivån steg över den 
mjuka dammen som snart kollapsade.
 En speciell typ av sättdamm är munken el-
ler munkbrunnen. Den används vid blygsamma 
flöden och består av en låd- eller cylinderlik-
nande konstruktion, monterad i en traditionell 
dammkropp. På munkens framsida finns en 
öppning mot dammbassängen. Dess baksida är 

förenad med ett utlopp genom dammkroppen. 
Mitt i munken är sättar (plankor eller brädor) 
nedskjutna i gåtar mot munkens botten. Vat-
tennivån i dammbassängen regleras med hur 
många sättar som är placerade i munken. Om 
man har ett lock över munken eller en munk-
brunn behöver man sällan riskera frysning vin-
tertid.

n  56 Liten sättdamm vid Hamrasågen i Eks
härad. Upptagna sättar ligger till vänster. På 
dammbrons räcke hänger två armeringsstål 
med krokar, avsedda för att lyfta sättarna i 
deras stora ögleskruvar. 2014 [BS]

n  57 Flottledsdamm i övre delen av Jädraån 
med öppningar för sättar till vänster och 
spettluckor till höger. Sättarna lyfts med ett 

spel som vevas för hand. De långa stakarna på 
dammen används för att styra spelets krokar 
till fästpunkterna i sättarna. 1984 [BS]

n  58 Öppen munk vid Ekhammars ramsåg, 
Hjo. 2004 [BS] 

n  55 Princip
skiss av sätt 
damm.  
[Illustr BS]

BJÄLK 
SÄTTAR

UPPTAGEN BJÄLKSÄTT
SÄTTÖPPNING (UTSKOV)
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Nåldammar

Nåldammen påminner om sättdammen 
men här står bjälkarna eller balkarna, 
nålarna, vertikalt och stöder nedtill mot 
en klack på botten och upptill mot en 
horisontell bjälke eller balk. Nåldammen 
var tidigare ganska vanlig i vattendrag 
där man av olika skäl ville ha en stor och 
bred öppning för att kunna släppa förbi 
is samt flott- och vrakgods. Nåldam-
marna var emellertid ganska besvärliga 
och farliga att arbeta med och har därför 
successivt ersatts med luckdammar. En 
stor nåldamm finns fortfarande som reg-
leringsdamm i Näsviken vid Dellensjöar-
nas utlopp till Delångersån och en något 
mindre vid Ebbamåla/Hovmansbygds 
verksdamm i Mörrumsån.

n  59 Nåldamm i Mörrumsån 
vid EbbamålaHovmansbygd.  
Några nålar är uppdragna.  
2008 [BS]

n  60 Stor nåldamm i Näsviken 
vid Dellensjöarnas utlopp till  
Delångersån. För att lyfta  
nålarna i dammens mitt 
parti har en telferbana  
ordnats. 2014 [BS] 
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Bock- eller stafflidammar

En dammtyp som tidigare var ganska vanlig i 
större vattendrag, där en stor fri bredd på öpp-
ningen var önskvärd, var bockdammen eller 
stafflidammen. När dammen var stängd var 
ett antal luckor ställda bredvid varandra och 
varje lucka stödde mot en sidledes fällbar fack-
verkskonstruktion av stål, en bock. Eftersom 
konstruktionen påminde om ett staffli kallades 
dammtypen även för stafflidamm. När dam-
men skulle öppnas lyftes luckorna bort och 
allteftersom öppningen blev bredare fälldes 
bockarna ner och fick ligga på botten så länge 
som öppningen behövdes. När dammen skulle 
stängas arbetade man på motsatt sätt. Bock-
dammen var besvärlig att hantera både när den 
skulle stängas och öppnas. Såvitt känt är finns 
numera endast en bockdamm kvar i landet, 
nämligen vid Edeforsens kraftverk i Ljusnan, 
strax sydost om Ljusdal.

Klaffdammar

När man behöver en bred öppning som inte 
är särskilt djup är klaffdammen en dammtyp 
som förekommer då och då. Öppningen i en 

sådan damm stängs av med en eller flera bakåt-
nedåt fällbara luckor, en klaff. Klaffluckor var 
vanligare förr, särskilt i dammar som kon-
struerades av 1800-talets mest namnkunniga 
ingenjörer, Qvist & Gjers Ingenjörsbyrå i Ar-
boga. Äldre klaffdammar finns fortfarande vid 
Turbinhuset i Svartån inne i centrala Västerås 
och vid Gamla Elverket i Arbogaån i centrum 
av Arboga, båda dammarna är konstruerade av 
Qvist & Gjers byrå.

n  61 Klaffdamm med tre 
låga klafföppningar i Arboga 
ån vid Arboga gamla kraftverk.  
Dammen är sammanbyggd  
med Herrgårdsbron. 2011 [BS]

n  62 Klaffdamm med hög 
klafflucka om manövreras  
hydrauliskt och fälls bakåt.  
Ronneby kraftverk. 2016 [BS] 

Valsdammar

De stora floderna på kontinenten började byg-
gas ut med elektriska kraftverk vid tiden kring 
sekelskiftet 1900. Det behövdes då breda, fria 
öppningar i dammarna för att kunna hantera 
de ofta mycket stora flöden som uppkom vid 
snösmältningen eftersom vattendragen på 
kontinenten oftast saknar sjöar som kan jämna 
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ut vattenföringen. Det tyska verkstadsföretaget 
Maschinenbau Augsburg-Nürnberg AG, MAN, 
tog tidigt upp tillverkning av anordningar för 
att stänga av breda öppningar i dammarna 
och utvecklade därvid valsdammen. Denna 
kan sägas vara en ganska lång, horisontellt lig-
gande cylinder av stål med stora kugghjul i än-
darna, valsen. Valsen kan rullas upp eller ned 
på snedställda kuggstänger i öppningens sidor. 
När valsen är i sitt nedre läge stänger den ef-
fektivt av dammöppningen. När dammen ska 
öppnas rullas valsen upp med en ganska liten 
kraft och frilägger dammens öppning. I Sve-
rige finns valsdammar i Trollhättan, Borlänge 
(Forshuvudforsen), Halmstad (Slottsmöllan), 
Karseforsen och Laholm i Lagan och i värm-
ländska Deje.

n  63 Delvis öppnad valsdamm vid Deje kraft
verk i Klarälven. Sveriges två första valsdam
mar monterades här 1906. Valsarna manövre
ras från byggnaderna uppe på spelbockarna. 
1998 [BS]

n  64 Vid Forshuvudforsens kraftverk i Dal
älven vid Borlänge finns sedan 1921 fyra vals
dammar. 1995 [BS]

Spettluckedammar

Det i särklass vanligaste sättet att stänga öpp-
ningar i en damm i Sverige är med spettluckor. 
Dammens öppningar är här inte bredare eller 
djupare än att en dammlucka kan hävas eller 
brytas upp för hand med hjälp av ett spett. 
Dammluckan som är plan är oftast utförd av trä 
och i luckbladet sitter en väl fastgjord, vertikal 
luckstock som sträcker sig en bit upp och över 
den dammbro varifrån luckan ska manövreras. 
I luckstocken är ett vertikalt spettband fäst och 
i detta finns hål med jämna mellanrum. Med 
spettets ände instucken i hålen hävs eller bryts 
luckan upp bit för bit när dammen ska öppnas. 
Hävningen sker mot en horisontell bjälke eller 
balk. För att låsa luckan finns en luckhake som 
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fälls in i något av hålen och håller luckan 
på plats, antingen när man tar omtag med 
spettet eller luckan ska fixeras i ett önskat 
läge. Vid lite större luckor använder man 
ofta ett mekaniskt eller hydrauliskt drivet 
hävdon som pressar upp luckan.
 Ett problem vintertid med sträng kyla 
kan vara att kylan på luckans luftsida kan 
orsaka påfrysning av is på luckans vatten-
sida. Påfrysningen kan bli ganska kraftig. 
Situationen innebär vanligtvis att luckan 
fryser fast och kan inte manövreras. Vid 
avtagande kyla och ökad vattenföring till 
följd av snösmältning kanske luckan eller 
luckorna därför inte går att öppna. Man 
får då i regel köra ut en lågtrycksångpan-
na på dammen för att försöka tina upp is-
bildningen. Ett knep att undvika påfrys-
ning är att styra vattenflödet förbi luckor 
så att vattnet inte får möjlighet att hinna 
kylas av och frysa. Påfrysning på luckor 
förekommer för övrigt vid alla slag av av-
stängda dammöppningar. I större dam-
mar låter man därför isolera luckorna på 
luftsidan samt även leda in värme. Även 
gåtar och andra tätande glidspår i luck-
öppningarna brukar numera vara möj-
liga att värma. 

n  65 Vid världsarvet 
Ängelsbergs Bruk 
utanför Fagersta finns 
en nyligen restaurerad 
spettluckedamm. Till 
vänster om luckdammen 
skymtar en mindre över
fallsdamm. 2013 [BS]

n  66 Vid Olofsfors 
Bruk i Nordmaling sker 
regleringen av vatten
flödet i Leduån med ett 
stort antal spettluckor. 
2010 [BS]

n  67 Sågmästare Kjell 
Nilsson öppnar en spett 
lucka vid Åsens såg  
i Liden. 1998 [BS] 
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n  68 Den traditionella spettluckan har ett kraftigt 
spettband infällt i luckstocken, ett stadigt tak över 
stockens ände som tål att luckan kan slås ner med 
luckspettet de sista centimetrarna vid stängning 
samt en kraftig luckhake med rundad brytegg och 
ett öra överst som gör det lätt att med spettet fri
göra haken ur bandet vid stängning. Bakom stocken 
finns en stödrulle på balken. Rullen förhindrar 
stocken att gnagas sönder mot balken vid lyftning 
av luckan eftersom spettet då trycker luckan bakåt. 
Klinte kraftverk i Emåns norra gren. 2010 [BS]

n  69 Moderniserad spettlucka med luckstock 
av stål och öppningsdon av okänd typ. Tolkens  
regleringsdamm i Slottsån/Viskan. 2015 [BS]

n  70 Hydrauliskt hävdon för tungmanövrerade 
spettluckor. Hydraulaggregatet flyttas mellan luck 
orna på rälsen. Ätrafors kraftverk i Ätran. 2007 [BS]

Planluckedammar

Plana luckor kan vara betydligt större än de tradi-
tionella spettluckorna men det krävs då mycket mer 
kraft för manövrering av en sådan lucka än vad som 
kan åstadkommas med ett spett. De stora planluck-
orna hanteras därför med maskinella hjälpmedel 
som motordrivna kugg- eller skruvstänger eller hyd-
raulcylindrar. Hanteringen av sådana luckor är såle-
des mer komplicerad än vid spettluckor, men man 
vinner dels att det inte behövs så många luckor, dels 
att de kan fjärrmanövreras och dels att det specifika 
flödet genom öppningen blir större. Planluckor är 
mycket vanliga i mindre och medelstora dammar.

n  71 Liten planlucka av trä med manuellt linspel. 
Lyckans Höjds kvarn i Kylahovsån/Lagan vid Hånger.  
2011 [BS]

n  72 Hydraulmanövrerad planlucka av stål vid 
Vasse kraftverk i Hornån/Viskan. Hydraulcylindern  
står bakom luckan och trycker upp denna med det  
bakåtböjda fästörat. Stången bakom luckan är en  
grindrensare som skrapar rent intagsgallret från  
vrakgods. 2015 [BS]
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n  73 Två stora hydraul
manövrerade planluckor  
vid Ljungby kraftverk  
i Lagan. Luckorna är iso 
lerade för att undvika  
isbildning och fastfrysning  
vintertid på vattensidan.  
De är även försedda med  
värme så att de inte fryser  
fast i gåtar eller botten 
stock vintertid. 2015 [BS]

n  74 Mycket stora plan
luckor utförs ibland för  
styrkans skull med båg 
form. Skattungbyns kraft 
verk i Ore älv/Dalälven. 
2008 [BS] 

Segmentluckedammar

En lucktyp som blivit mycket populär i 
medelstora och större dammar är seg-
mentluckan. Som namnet antyder är 
själva luckbladet utformat som ett cirkel-
segment eller kanske tydligare uttryckt, 
som en del eller segment av en liggande, 
ihålig cylinder. Luckan är bakåt fastsatt i 
armar som är ledat infästa i dammen. Ar-
marna är lika långa som cirkelsegmentets 
radie. När luckan manövreras rör den sig 
således uppåt eller nedåt utmed en cirkels 
omkrets och med tätningar mot öpp-
ningens sidor. Manövreringen kan ske 
med linor, kuggstänger eller hydraulcy-
lindrar. Segmentluckan som också skulle 
kunna kallas för svänglucka konstruera-
des ursprungligen i USA, men fann redan 
omkring 1900 vägen över till Sverige.

n  75 Två ganska små segmentluckor 
används för att stänga av drivvatten 
intaget till Hertings gamla kraftverk i  
Ätran vid Falkenberg. De två svängluck 
orna manövreras med linspel.  
2013 [BS]

n  76 Vid Nöbbelövs kraftverk i Helge å 
avbördas frivattnet med två kugg 
stångsmanövrerade segmentluckor.  
2010 [BS]

n  77 Dammen vid Finnfors kraftverk i 
Skellefteälven är försedd med fyra sväng 
luckor, tre av dem är segmentluckor och  
den fjärde en sektorlucka som minner  
om den en gång omfattande flottningen  
i älven. Det gör även kanalen nedanför  
luckan som sprängts ur för att hindra  
att flottgodset slogs sönder av de vassa  
klipporna. 2008 [BS] 
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Sektorluckedammar

Sektorluckan är liksom segmentluckan en 
svänglucka och har mycket gemensamt med 
denna men är mer komplicerad och dyrare. 
Lucktypen har framför allt använts av vat-
tenbesparande skäl i vattendrag där flottning 
förekommit. Till skillnad mot segmentluckan 
öppnas sektorluckan genom att fällas nedåt, 
vilket gör att flottgodset kan passera över luck-
an utan att onödigt mycket vatten spills. Rörel-
sen nedåt kräver ett urtag i dammkroppen för 
luckan samt att luckans baksida bör vara över-
täckt med ett slitagetåligt material för att tåla 
påverkan av det passerande flottgodset. Vissa 
sektorluckor har ett mycket vattenbesparande, 
särskilt urtag för flottgods. Eftersom flottning 
sedan länge har upphört i Sverige byggs inte 
längre några sektorluckor. 

n  78 Sektorlucka vid Långhags 
kraftverk i Dalälven där tidigare en 
omfattande flottning bedrevs. Luckan 
manövreras med kuggstänger. För 
att kugghjulen och stängerna ska gå 
med samma hastighet, ett i var ände 
av luckan, finns en gemensam drivaxel 
(den röda rundstången) mellan kugg
hjulen. 2010 [BS]

n  79 Kuggstångsmanövrerad 
sektorlucka vid Furudals kraftverk  
i Oreälven/Dalälven. 2008 [BS]

n  80 Luckdammen ivid Bjurfors övre 
kraftverk i Umeälven har tre stora 
svängluckor. Den vänstra är en sektor
lucka med ett särskilt, vattenbespa
rande urtag för flottgods. 1992 [BS]
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Bottenluckedammar

I dammar där öppningarnas trösklar är högt 
belägna har det varit nödvändigt att även ha 
en öppning som ligger så djupt som möjligt, 
en bottenöppning, för att vid behov kunna 
torrsätta dammen. Öppningen är i regel ut-
förd som en kanal genom dammkroppen och 
är normalt alltid stängd. När en dammbassäng 

eller en del av denna behöver tömmas för att 
göra dammkroppens vattensida tillgänglig för 
reparations- och underhållsarbeten får man 
öppna bottenluckan. Då och då förekommer 
det i mindre dammar att bottenöppning sak-
nas och man får då problem med att torrlägga 
dammens vattensida. Torrläggning kan då t ex 
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ske vid vattenföring som är så låg att vattnet 
kan pumpas över dammkrönet eller genom att 
en fångdamm anläggs framför dammen och att 
ett tillfälligt omlöp ordnas vid sidan av damm-
kroppen.
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Med rättigheten att dämma följer också skyl-
digheten för dammägarna att vårda och un-
derhålla sina dammar. Tidigare har nämnts 
att enligt 1999 års miljöbalk ansvarar damm-
ägarna för sina dammar och är därför skyldiga 
att ersätta de eventuella skador som dammarna 
och dämningen kan medföra. Dammägarna 
ska vidare ha rutiner för tillsyn och kontroll 
av dammarna. Detta innebär att man ”skall 
fortlöpande och systematiskt undersöka och 
bedöma riskerna från verksamheten och dessa 
bedömningar skall också dokumenteras”.
 Att man trycker så hårt på ansvaret beror 
naturligtvis i första hand på att en damm som 
brister kan ställa till med stor skada och till 
och med katastrofal förödelse på nedströms 
belägna verk, byggnader, broar och mark samt 
utgöra fara för liv. När dammen vid Noppi-
koski kraftverk i Oreälven brast 1985 ställde 
det onormalt stora vattenflödet till med förstö-
relse av broar och kraftverk nedströms innan 
det nådde Orsasjön/Siljan där det jämnades ut. 
Ett klassiskt exempel på vilka konsekvenser ett 
onormalt högt vattenflöde kan föra med sig var 
när Magnus Huss, ”Vild-Hussen”, 1796 tömde 
Ragundasjön. Sjön låg i Indalsälven i östligaste 
Jämtland. Avsikten var att sänka sjön för att un-
derlätta flottningen och för att använda sjöns 
botten till odlingsmark. Man förlorade emel-
lertid kontrollen över tömningen med påföljd 
att väldiga vattenmassor, totalt 300 milj m3, 
under fyra timmar rusade ner i älvens lopp 
och ställde till med en omfattande förödelse. 
Händelsen anses vara en av landets största na-
turkatastrofer. De enorma mängder sand och 
grus som det framrusande vattnet förde med 
sig avsattes vid älvens mynning i ett vidsträckt 
delta. På detta ligger idag bl a Sundsvall-Timrå 
Airport (Midlanda). 

n  81 När Ragundasjön 1796 tömdes på fyra 
timmar torrlades ett område som sträckte sig 
ca 25 kilometer utmed Indalsälven. En del av 
detta syns mellan Siljemyrberget i bakgrunden 
och den bortre av de två generationerna järn
vägsbroar över älven för Norra stambanan. 
1996 [BS]

 Även om sådana kostnader som följer på 
ett dammhaveri i stor utsträckning normalt 
kan ersättas av dammägarens försäkringsbolag 
följer mycket besvär med utredningar, ansvars-
frågor, ersättningsberäkningar, produktions-
förluster, skador på olika slag av byggnadsverk, 
risk för liv samt risk för dåligt anseende, så 
kallat ”bad-will”, om en skadeutredning t ex vi-
sar att dammen varit dåligt skött med avseende 
på nivåhållning och underhåll.
 I det följande ska det endast talas om skador 
på mindre och äldre dammar. Skador på med-
elstora och stora dammar hanteras normalt av 
kraftbolagens dammexperter.

Dammläckage –  
dammar med mjuk tätkärna

Ett problem som nästan alltid förekommer vid 
dammbyggnader är att de läcker, i större eller 
mindre omfattning. Att en damm läcker är i 
och för sig inte så konstigt, dammbyggnaden 
ska ju försöka hindra vattnet i dess ständiga 
och obändiga strävan att söka sig ner till mark-
nivån på dammens luftsida och vidare till ha-
vet. Förhållandet skapar en besvärande tryck-
skillnad i själva dammkroppen, i dess underlag 
eller vid dess landfästen.
 Orsaker till att en damm med mjuk tätkär-
na, d v s fyllnadsdammar och skalmursdam-
mar, börjar läcka kan vara
 l dåligt eller slarvigt utförd tätkärna med 

  mikroskopiska läckvägar som under  
  lång tid eroderats av vattnet så att de  
  successivt vidgats
 l sträng kyla utan att dammkrönet varit 
  täckt med ett isolerande lager eller med  
  snö vilket kan ha medfört att damm- 
  kroppen frusit om det redan fanns något  
  vatten i den. När sedan tjälen gått ur kan  
  oönskade rörelser ha uppkommit som  
  kunnat leda till sättningar eller sprickor
 l olämpligt utförda eller rötskadade 
  skärm- eller spontanslutningar vid land- 
  fästen och öppningar
 l grov vegetation på eller i närheten av 
  dammen
 l grundläggning på otätt eller instabilt 
  material som åstadkommit läckvägar  
  under dammkroppen
 l att dammen är sammanbyggd med en 
  vägbro som trafikerats med alltför tunga  
  fordon vilket så småningom deformerat  
  dammen så att sprickor och sättningar  
  uppkommit
 I mjuka dammar som läcker – jord/stenfyll-
nadsdammar liksom skalmursdammar – ob-
serveras läckan ibland vid foten på dammens 
luftsida. Även om dammkroppen ofta är bre-
dast vid dammfoten så är vattentrycket som 
störst här. Det är alltid en god regel att hålla 
undan all vegetation vid dammfoten så att 
läckvatten kan upptäckas i tid. Det kan även 
vara lämpligt att ha ett uppsamlande dike pa-
rallellt med dammfoten.
 En läckande damm behöver i och för sig inte 
vara något större problem eller innebära akut 
fara om läckvattenmängden är obetydlig och 
om läckvattnet är klart. Tenderar läckvatten-
mängden att öka eller om läckvattnet är grum-
ligt måste man dock se upp eftersom sådana 
förhållanden så småningom kan leda till dam-
mens kollaps. Ökar läckvattenmängden inne-
bär detta att läckvägen vidgas. Är läckvattnet 
dessutom grumligt betyder detta att en materi-
altransport sker antingen av dammens tätande 
massor eller av dess underlag eller landfästen. 
Har man tur självtätar sig den mjuka dammen, 
annars måste man vidtaga tätande åtgärder!

Dammskador samt  
underhåll och skadeavhjälpande åtgärder
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n  82 Läcka vid foten av en skalmursdamm. 
Läckvattnet är klart och flödet har inte ökat.  
Här bör man tills vidare ha läckan under  
observation. 2006 [BS]

 En vanlig läckväg är den som uppkommer 
vid anslutningar mellan dammens mjuka delar 
och betong- eller träkonstruktioner för öpp-
ningar i dammen samt vid dammens landfäs-
ten. Ofta har man i sådana svaga punkter lagt 
in en anslutande, tätande skärm av trä- eller 
stålspont. Läckan kan uppstå då träskärmen 
ruttnat eller då dammens tätande massor av 
någon anledning rört sig.

n  83 Läcka som uppkommit där sponten i en 
timmerkistedamms landfäste slutar. Tätande  
massor har inte varit tillräckliga eller felaktigt  
utlagda. 1996 [BS]
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 Om läckvattnet bedöms vara till skada åter-
står inget annat än att försöka stoppa läckaget! 
Och då har man fått ett praktiskt problem! Man 
måste vara medveten om att läckvägarna kan 
vara mycket långa, d v s läckans ingång kan lig-
ga långt från den plats där vattnet tränger fram 
i dagen och till och med ligga ute i dammbas-
sängens botten en bit från själva dammkrop-
pen.
 Ett förhållande som bör uppmärksammas är 
om det förekommer sjunkhål (slukhål) i krönet 
av en mjuk dammkropp. Det är inte alltid som 
hålen syns. Ibland kan de lokaliseras genom att 
man endast noterar en obetydlig sjunkning i 
ett dammkrön. Lämpligt är att man med hjälp 
av t ex ett spett söker genom dammkrönet då 
misstanke finns om sjunkhål. Hålen som bru-
kar vara ganska begränsade i utbredning kan 
vara ganska djupa. Sjunkhål är tecken på att 
lokal materialtransport i en läckväg sker eller 
har skett från dammkroppen. Hålen bör hållas 
under uppsikt och snarast fyllas med tätande 
massor som lera eller pinnmo, vilka packas väl, 
t ex genom stampning.

n  84 Vid lokalisering av sjunkhål i en damm
kropp kan man t ex använda ett spett.  
2006 [BS]

n  85 Sjunkhål i dammkropp markerat med en 
träpinne. 2004 [BS]

n  86 Sjunkhål i dammbro där hålet repa
rerats med betong. Tillvägagångsättet är 
tveksamt särskilt som läckan inte tätades. 
2004 [BS]

 Eftersom en läcka alltid ska tätas där läck-
vägen börjar, således på dammens vattensida, 
kan en sådan läckas ingång vara svår att loka-
lisera. Ett gammalt knep är då att om möjligt 
sänka av dammens nivå tills läckaget upphör, 
då har man i alla fall en horisontellt bestämd 
nivå i dammkroppen eller dammbassängens 
botten att arbeta efter. Många gånger kan man 
lokalisera ingången eftersom det gärna här blir 
en fördjupning eller sjunk/slukhål i dammen 
eller bassängbotten. Ofta kan man också se 

en virvel i vattnet när vattennivån ligger strax 
ovanför läckans ingång. Om man inte okulärt 
kan hitta läckvägens början kan man åter steg-
vis höja nivån samt på jämna avstånd hälla ut 
lite starkt färgmedel som kaliumpermanganat 
(rödviolett färg) eller tvättmedel i den tillfälliga 
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strandlinjen. När läckvattnet blir rödfärgat el-
ler löddrar har man förhoppningsvis lokalise-
rat läckans ingång eller i alla fall kommit i dess 
närhet.

n  87 Lokalisering av dammläcka på vatten
sidan av en damm. 2006 [BS]

n  88 Lokalisering av dammläcka på botten av 
en delvis tömd dammbassäng. 2011 [BS]

 Mjuka dammar tätas lämpligen med samma 
material som den ursprungliga tätkärnan be-
står av. Tätning av läckande dammar med låg 
fallhöjd kan ske genom en viss urgrävning vid 
läckvägens ingång och tätning med stampad 
eller försiktigt paddad lera eller pinnmo. En 
hanterbar lera får man genom att blanda leran 
med lite sand i en betongblandare. Leran blir 
då inte lika klibbig men behåller sin formbar-
het. Vintertid bör man undvika tätning av mju-
ka dammar eftersom tjälknölar kan följa med i 
tätmaterialet. Sådana kan normalt inte stampas 
eller paddas och kan därför ge upphov till nya 
läckor när de tinat upp fram på vårkanten.
 Vid tätning av en läckande skalmursdamm 
måste man ibland ta bort en del av muren på 
nedströmssidan för att kunna frilägga tätkär-
nan. Partiet där läckvägen finns grävs ur och 
återfylls med stampning eller försiktig padd-
ning. Den stödjande muren på nedströmssidan 
byggs därefter åter upp. Dammbassängen bör 
vara avsänkt under arbetet för att inte fresta på 
den kvarvarande delen av dammen.

n  89 Läckande skalmursdamm som man 
felaktigt försökt täta på luftsidan med  
cementbruk och träkilar. 2011 [BS]

n  90 Läckande skalmursdamm. Läckvägar 
med största sannolikhet åstadkomna av  
grov vegetation. 2004 [BS] 
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 Vid Marieholms Bruk i Skärvån/Storån/
Lagan hade en av brukssamhällets många skal-
mursdammar, Hammardammen, börjat luta 

utåt oroväckande mycket på luftsidan. Risk be-
dömdes föreligga för att muren skulle kunna 
rasa. En av orsakerna till förskjutningarna an-

togs vara de tunga vägfordon som då och då 
gick på vägen över dammen. Dessutom upp-
täcktes flera sjunkhål i dammkroppen. Genom 
länsstyrelsens försorg genomfördes 2012 en 
reparation av hela dammen. Luftsidans mur-
verk revs ner varefter återfyllnader skedde i 
sjunkpartier och läckvägar. Före rivningen 
hade murstenarna numrerats och murverket 
fotograferats för att stenarna skulle komma 
på rätt plats vid återuppbyggnaden. När mu-
ren byggdes upp igen gavs den några graders 
inåtlutning. Arbetet illustreras här med några 
bilder.

n  91 Hammardammens luftsida före repara
tionen. Partiet till vänster hade då en oroväck
ande lutning utåt med risk för ras. 2011 [BS]

n  92 Murens lutning var särskilt påtaglig i 
den vänstra delen. 2006 [BS]

n  93 Med hjälp av grävmaskiner lyftes mur
verket bort varvid dammens tätkärna frilades. 
2012 [BS]
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n  94 De uppmärkta stenarna från dammens 
luftsida placerades överskådligt i närheten av 
dammen. 2012 [BS]

n  95 Entreprenören var noggrann vid åter
uppbyggnaden av dammens kallmur och 
placerade även skolsten som utfyllnad och stöd 
mellan de stora stenarna. 2012 [BS]

n  96 Hammardammen färdig efter den 
omfattande reparationen. På flera ställen är 
dragjärn av armeringsstål inlagda för att 
förankra muren. 2012 [BS] 

Dammläckage i underlaget –  
mjuka och hårda dammar

Underlagets beskaffenhet kan skapa problem 
för alla slag av dammar, alltså även för hårda 
sten- och betongdammar. Underlaget måste 
vara starkt nog att kunna bära en tung damm-
kropp utan att förändras eller deformeras och 
det måste vara tätt. Om underlaget påverkas 
och förändras av dammkroppens tyngd ger 
det upphov till sättningar i dammen, vilka kan 
vara mer eller mindre allvarliga. Är underlaget 
inte tätt uppkommer läckvatten vid damm-
foten eller en bit nedströms dammen. Detta 
behöver således inte vara vatten som läcker 
genom själva dammen utan som läcker genom 
den grund som dammen står på. Läckvägarna 
kan här vara mycket långa och ha sina ingångar 
långt från dammen.
 Otätt underlag skapar alltid uppåtriktade 
krafter underifrån på dammkroppen. Krafter-
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na som är högst på dammens vattensida avtar 
mot luftsidan samt åstadkoms av vattentrycket. 
Om de uppåtriktade krafterna är stora finns 
det risk att de kan lyfta eller stjälpa damm-
kroppen om det är en hård damm. Vid mjuka 
dammar kan förskjutningar uppkomma, vilka 
i värsta fall kan leda till dammens kollaps.
 En damm, som när detta skrivs våren 2016, 
betraktas som världens farligaste är Mosul-
dammen i norra Irak. Den 113 meter höga och 
3,5 km långa jordfyllnadsdammen som ligger i 
floden Tigris byggdes under 1980-talet och för-
ser stora delar av Irak med elkraft och vatten. 
Det har visat sig att dammen står på ett osäkert 

underlag och omfattande åtgärder sker konti-
nuerligt för att den inte ska kollapsa. Oron är 
dock stor och man har kallat till en konferens 
med världens främsta dammexperter som man 

hoppas ska kunna föreslå hur situationen ska 
hanteras. Dammen som byggdes under Sad-
dam Husseins tid kallas nu för ”Saddam’s 
Damn Dam” (Saddams förbannade damm)!

n  97 En underskärning vid 
en timmerkistedamm ledde  
till att hela dammen rasade.  
2009 [BS]

n  98 Satellitbild över Mosul
dammen i norra Irak. I dam 
mens vänstra del ligger ett  
stort vattenkraftverk och i dess  
högra del finns dammöppning 
ar med en lång ”rutschbana”  
för vattnet. [Google Earth]
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Dammläckage i hårda dammar –  
stendammar och kistdammar

Även hårda dammar, vi talar här så gott uteslutande om 
stendammar och betongdammar, kan läcka. När det tätan-
de bruket mellan stenarna i en stendamm börjar bli dåligt 
uppkommer läckvägar. Av vikt är då att dammen tätas på 
vattensidan som vid alla andra dammtyper. Tätas dammen 
på luftsidan, vilket sker då och då, kan man få problem 
vintertid med frostsprängning av murverket eftersom vat-
ten tränger in och stannar i dammkroppen. Dammens 
vattensida måste i så fall friläggas och fogarna göras om. 
Lokalisering av läckans eller läckornas ingångar kan göras 
på samma sätt som vid mjuka dammar. Eventuellt måste 
murverket delvis monteras ner på vattensidan för att en 
tillfredsställande tätning ska kunna åstadkommas vid åter-
uppbyggnaden.
 Ibland har man tagit till den drastiska åtgärden att på 
vattensidan vid en läckande stendamm gjuta en ”sula” av 
armerad betong med hög kvalitet. Åtgärden kräver natur-
ligtvis som vid så gott som alla dammtätningar att dam-
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n  99 Läcka vid foten av stenmursdamm. Bruket mellan ste
narna delvis upplöst liksom det putsade ytskiktet. 2006 [BS]

n  100 Läckvägar uppstår ibland mellan olika konstruk
tionsdelar i en damm. Bilden visar en kistdamms anslut 
ning till ett mellanstöd av betong där en läcka uppstått  
med underskärning av träkonstruktionen. 2013 [Läns 
styrelsen i Västra Götaland] 
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mens vattensida torrsätts. För att eliminera 
eventuella djupt liggande läckvägar bör sulan 
dras ner så långt som möjligt.

Dammläckage – betongdammar

Man vill ju gärna tro att betong är vattentät. Så 
är dock inte fallet. Betong är mer eller mind-
re vattentät. En tätskärm i en damm av väl be-
arbetad, packad och understödd lera eller av 
spont är i regel tätare. Betong kan dock vara 
så pass vattentät att vatten tränger genom i så 
blygsam utsträckning att det genast avdunstar 
och då upplever man betongytan som torr!
 När man kring sekelskiftet 1900 började gju-
ta byggnader, dammar och broar med det nor-
malt förträffliga materialet betong hade man 

inga erfarenheter av vare sig betongens ingre-
dienser – cement, vatten samt sand, grus och 
makadam – eller betongens fysikaliska eller ke-
miska egenskaper. Många omedvetna misstag 
gjordes då, inte minst i dammbyggandet, vilka 
först efteråt uppmärksammades, en del ganska 
snart, andra kanske först efter en mansålder! 
Till dagens betongkonstruktioner har man 
förhoppningsvis lärt sig att blanda och gjuta 
betong så att den i t ex dammar ska kunna stå 
emot påfrestningar mycket länge. Den som 
har varit i Rom har kanske besökt Pantheon, 
ett tempel byggt omkring 115–125 e Kr. Den 
runda, 1 900 år gamla byggnaden är täckt av ett 
väldigt, kupolformat tak med både höjden och 
diametern 43 meter och med kupolen byggd av 
betong! Nu ska ju inte Pantheons kupol utsät-
tas för ensidigt vattentryck och den är inte hel-
ler armerad. Men, den nästan 2 000-åriga ku-
polen speglar betongens närapå eviga livslängd 
– om den inte utsätts för extrema påfrest-
ningar som i dammar med vattentryck på ena  
sidan!

n  101 Interiör av det 1 900 år gamla templet 
Pantheon i Rom. För att minska vikten av den 
stora kupolen av betong har dekorativa, kas
settformade ursparingar gjorts. 2006 [BS]

Stampbetong

När man i slutet av 1800-talet började bygga 
dammar av betong användes under ett tiotal 
år inte någon armering. Betongen stampades 
ner i formarna i jordfuktigt tillstånd, alltså 
med mycket litet vatten. Betongblandningen 
kallades följaktligen för stampbetong. För att 
hushålla med den då dyrbara cementen lades 
mycket ”sparsten” ner i betongmassan som på 
så sätt drygades ut. Sparsten kunde förekomma 
i så stor omfattning att det snarare handlade 
om ett murverk än en gjuten konstruktion. 
Stampningen som avbröts när arbetsdagen var 
slut medförde det första problemet med be-
tongdammar, betongen i den ännu inte fyllda 

formen hann ”brinna” något under natten 
och ville inte alltid förena sig med nästa dags 
gjutning. I de vertikala ytorna av sådana bygg-
nadsverk ser man i regel lätt var gränserna går 
mellan de olika skikten – och i dessa gjutskar-
var har man i dammar ofta fått läckvägar, både 
stora och små! Stampbetongen hade i övrigt en 
förhållandevis hög kvalitet. Skador i stampbe-
tongs skarvar kan lagas genom vattenblästring 
(se nedan under karbonatisering) och imur-
ning av cementbruk.

n  102 I dammar byggda med stampbetong 
är det ofta lätt att se var gränserna går mel 
lan de olika gjutdagarna, särskilt sedan 
ytskiktet fallit av. Bilden visar ruinen efter den 
stora Yngeredsforsdammen i Ätran, byggd 
1907 och delvis riven 1964. Vattensidan av den 
vänstra pelaren är gjuten med stampbetong 
där skikten tydligt framgår. De fyra valvade 
öppningarna i det rivna mittpartiet är botten 
öppningar. 2010 [BS]

n  103 Vattensidan av den avsänkta damm
bassängen vid Röttle valvdamm i Bunnström/
Motala ström vid Gränna. Gjutskikten av 
stampbetong framgår tydligt under den 
avfallna ytputsen. Bottenluckan har under 
lång tid fungerat som utskov i den sedan länge 
övergivna dammen. 2004 [Nina Lundin]

n  104 I betongen till valvdammen vid Röttle 
hade man uppenbarligen använt ett mini
mum av cement. I flera av dammens skador 
på vattensidan kunde man se frilagd sparsten. 
2004 [Nina Lundin]

n  105 Vattenläcka mellan skikten i en äldre 
betongdamm utförd med stampbetong. 
2006 [BS]

n  106 I en äldre damm har ett parti mellan 
två generationer stampbetonggjutna delar 
erosionsskadats av läckande vatten. 1994 [BS]
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Blötbetong

När man under 1910-talet började använda 
armering i sina betongkonstruktioner behöv-
de byggnadsverken inte bli så grova som tidi-
gare. Med detta följde en avsevärd besparing 
av cement men förde istället med sig ett nytt 
problem. Det var svårt att få formen fylld med 
stampning! Med armeringsjärn liggande kors 
och tvärs i formarna var det svårt, ja ibland 
nästan omöjligt att fylla formen fullt ut. Sedan 
gjutformarna rivits konstaterades därför ofta 
sår, särskilt i ytskikten där armeringen normalt 
ligger tätt.
 Man kom nu på att om man ökade betong-
ens vattenhalt så ökade flytbarheten och man 
fick något som man kallade för blötbetong. 
Den ökade flytbarheten förde med sig att for-
marna lättare fylldes. Blötbetongen ledde till att 
gjutningarna av större byggnadsverk, t ex dam-
mar, också kunde rationaliseras. I stället för att 
som tidigare kärra ut betongen till gjutplatsen 
på provisoriska och farliga gångbanor tippades 
den lättflytande betongen i långa rännor från 
ett högre liggande plan och fick rinna ner till 
gjutplatsen. Där kunde den mycket lättare än 
stampbetongen fylla formarnas alla skrymslen 
och vrår.
 Så småningom fann man att metoden med 
blötbetong var förkastlig, betongens ingredien-
ser separerade nämligen under transporten. 
Separationen gav upphov till allvarliga skador 
med varierande hållfasthet i olika partier av  
byggnadsverket, särskilt i dammbyggandet. 
Dessutom medförde det ökade förhållandet 
mellan vatten och cement, det så kallade vat-
tencementtalet (vct), att betongen fick sämre 
hållfasthet. Man tvingades således återgå till 
torrare och mer trögflytande betong som man 
med större arbetsinsatser än tidigare nu fick fyl-
la formarna med. Blötbetong användes under 
1910-talet och en bit in på 1920-talet. Betong-
konstruktioner, t ex dammar, som är byggda 
då har ibland dålig kvalitet. Skador i blötgjuten 
betong kan lagas t ex med vattenblästring och 
betongsprutning eller pågjutning av ”sula” (se 
även nedan under karbonatisering).

Urkalkning

Felaktigheter enligt ovan i gjutskarvar eller till 
följd av ojämn betongkvalitet ger förr eller se-
nare upphov till läckage. Sådana läckor indike-
ras av att läckvattnet tar med sig betongens vik-
tiga ingrediens, kalciumhydroxiden, som fälls 
ut som vit kalksten, ”urkalkning”, på dammens 
luftsida. I ihåliga dammar kan till och med 
droppstensformationer uppkomma i taken 
eller på inåtlutande väggar. Områdena runt 
sådana läckvägar blir ofta porösa, vilket sätter 
ner betongens hållfasthet. Betongdammar med 
mycket läckvatten repareras vanligen genom 
att borrkärnor först tas ut ur dammkroppen 
genom vertikala hål borrade i dammkrönen. 
Kärnorna visar tillståndet inne i betongen. I 
hålen pressas sedan cementvälling ner för att 
ersätta bortfört material. En sådan betonginji-
cering ger dammen ytterligare en tids livslängd. 
Så småningom är dock hela konstruktionen så 
dålig att den av säkerhetsskäl måste bytas.

n  110 Om urkalkning skett under en längre 
tid bildas snart en läckväg för vattnet. Läck 
vägen blir så småningom grövre som här  
där vatten läcker ut i en stråle. 2016 [BS]
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E-cement, hade inte samma kvalitet som det 
traditionella portlandcementet. Dammar som 
byggdes under krigsåren med betong av E-ce-
ment har ibland skador i bl a vattenlinjen. Så 
snart kriget var slut och stenkol åter kunde im-
porteras lades tillverkningen av E-cement ner. 
Skador i E-betong kan lagas t ex med vatten-
blästring och betongsprutning eller pågjutning 
av sula (se nedan under karbonatisering).

n  111 Skador i vattenlinjen i mellanpelarnos 
av betong som troligtvis har gjutits med  
Ecement. Armeringsstål frilagda. 2013 [BS]

n  112 Samma typ av skada och sannolikt 
samma skadeorsak som vid dammen i före 
gående bild. Dammbassängen avsänkt.  
2011 [BS]

n  113 Närbild av dammskada i vattenlinjen 
med frilagd armering. Armeringsstål med  
kammar började användas i Sverige 1941.  
2012 [BS] 

n  107 Borrkärnor som tagits ur en armerad 
betongdamm från 1964. 2011 [BS]

n  108 Urkalkning av betong avslöjas genom 
de vita kalkavsättningar som uppkommer på 
luftsidan. 2016 [BS]

n  109 Kraftig ytskada i en damms luftsida 
med kalkutfällning, vattenläckage och frilagd 
armering. 2013 [BS]

Vibrering

I Frankrike hade en betongman 1927 kommit 
på att om man använde en vibrerande stav som 
sänktes ner i betongmassan under gjutningen 
så tvingade vibrationerna massan att fylla for-
men även om det var ganska ”torr” betong. Me-
toden kom att revolutionera hela betongtekni-
ken! Den infördes i Sverige redan i början av 
1930-talet, särskilt sedan två svenska forskare 
1934 grundat ett företag för tillverkning av vi-
brostavar (AB Vibro-Betong, senare med nam-
net AB Vibro-Verken/Dynapac). Med vibrosta-
ven kunde nu formar med komplicerad och tät 
armering på ett säkert sätt fyllas med betong av 
hög kvalitet. Vibreringsmomentet är dock både 
arbets- och tidskrävande, har hög bullernivå 
och kan leda till arbetsskador. Sedan 1990-talet 
har man därför börjat använda självkompak-
terande betong (SKB) som är en mycket lätt-
flytande betong med god sammanhållning och 
som har förmåga att flyta ut i gjutformen utan 
att någon vibrering behövs.

E-cement

Under andra världskriget kunde inte längre 
stenkol importeras. Stora mängder stenkol 
behövdes bland annat vid tillverkning av ce-
ment då kalksten och lera skulle hettas upp. 
Detta var i en tid när särskilt fortifikationen 
behövde mycket cement för att bygga försvars-
anläggningar av olika slag. Cementindustrin 
tog då fram ett ersättningscement som tillver-
kades med andra metoder. Detta som kallades 
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Karbonatisering

Ett allvarligt betongproblem som har tagit 
mycket lång på sig för att uppmärksammas är 
den så kallade karbonatiseringen, ett förlopp 
som sker mycket långsamt. Karbonatiseringen 
kan åstadkomma besvärande skador i armerad 
betong.
 En av de goda egenskaper som kombina-
tionen betong – stålarmering har är att betong 
har ett mycket högt pH-värde (mer än 12). Be-
tongen är alltså kraftigt basisk till följd av sin 
höga halt av kalciumhydroxid. I basisk miljö är 
stål mycket rosttrögt. Tyvärr sjunker pH-värdet 
så sakteliga i betong. Luftens koldioxid tränger 
nämligen efter hand in i betongen varvid en 
reaktion uppkommer mellan materialets kal-
ciumhydroxid och koldioxiden. Det bildas då 
kalksten (kalciumkarbonat) som har ett när-
mast neutralt pH-värde (ca 9). När pH-värdet 
sjunker, det börjar alltid vid ytan, så börjar 
stålet därför rosta eftersom det alltid finns mer 
eller mindre vatten i betongen. Man brukar 
säga att när 1 mm stål rostar så bildas omkring 

7–10 mm rost. Denna materialexpansion leder 
dels till att betongens ytpartier allt efterhand 
sprängs loss, dels till att stålets hållfasthet sätts 
ner. Vid gjutning av armerad betong finns nu-
mera föreskrifter om hur nära ytan armerings-
stålen får ligga i särskilt utsatta anläggningar 
som dammar och broar. 
 Reparation av byggnadsverk med karbona-
tiseringsskador och frilagd armering kan ske på 

n  114 Karbonatiseringsskada med frilagda 
och rostande armeringsstål. Armeringen är 
lagd alldeles för nära ytan. 2002 [BS] 

n  115 Karbonatiseringsskada med frilagda och 
rostiga armeringsstål. Det är uppenbart att 
armeringen lagts alldeles för nära ytan. Stålen 
är släta samt har ändkrokar, vilket antyder att 
de är valsade före 1941. 2001 [BS]
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olika sätt. Vanligast är att betongen blästras med 
vatten under högt tryck (1 000 bar eller mer) 
så att skadade partier slits bort liksom rostan-
grepp på armeringsstålen. Ytorna betongspru-
tas därefter med ett så tjockt lager sprutbetong 
att den kommer att skydda armeringen under 
ett visst antal år. En annan och mer komplice-
rad metod är att först vattenbläst ra betongen 
och därefter gjuta på en ny ”sula”. Metoden krä-
ver att en form byggs som är väl förankrad i 
den ursprungliga ytan.
 Idag har man kommit mycket långt inom 
cement- och betongtekniken och modern be-
tong bedöms ha en mycket lång livslängd om 
den är väl blandad och armering och gjutning 
är rätt utförda.

Träd och grov vegetation  
i eller nära dammar

Professionella dammägare tillåter inte att träd 
och grov vegetation får växa på dammkroppar 
eller på 10–15 meters avstånd från dem. Orsa-
ken är att trädens rötter, särskilt vattentörstiga 
träd som al och björk, kan ställa till stora ska-
dor. En mindre betongdamm kan lyftas från 
sin grundläggning av framträngande rötter 
från träd som växer på nedströmssidan och 
som vill komma åt vattnet på dammens vatten-
sida. Förhållandet kan orsaka allvarliga skador 
i dammkroppen. Mjuka dammar anpassar sig 
för det mesta vid grov växtlighet till följd av sin 
deformerbarhet vid framträngande rötter. Pro-
blem i sådana dammar kan däremot uppkom-
ma när träd dör eller blåser omkull. När trädet 
dör multnar rötterna och skapar därigenom så 
småningom ett rikt system av tänkbara läck-
vägar. Blåser trädet omkull med rotvälta kan 
detta orsaka en så besvärande skada i damm-
kroppen att den kan kollapsa.

n  116 Skalmursdamm bevuxen med grov 
vegetation vars rötter söker sig ner i tätkärnan 
samt orsakar förskjutningar i dammkroppen. 
2004 [BS]
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 Vad gör man om man redan har stora träd i 
sin damm? Det är ju egentligen redan för sent 
då! Man får välja mellan att antingen fälla trä-
den samt därefter hålla ett öga på dammkrop-
pen, särskilt efter läckor och sjunkningar, eller 
låta träden stå kvar – och skjuta över problemet 
till nästa generation!

n  117 Skalmursdamm med björk som har 
tillåtits växa i dammkropp och som orsakat 
murskador och läckor. 2006 [BS]

n  118 Björk som växer vid foten av luftsidan 
på skalmursdamm och som har orsakat skador 
i murverken samt läckor i tätkärnan. Björken 
har vid något tillfälle kapats i höjd med 
dammkrönet. 2006 [BS] 
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Vrakgods och is

Till vrakgods räknas allt som flyter med vatt-
net. Det kan röra sig om allt mellan plastpåsar 
och hela träd, båtar, bryggor och flytöar som 
lossnat från stränder eller en myr. Det grova 
vrakgodset kan ställa till besvär om frivat-
tentappning sker och man kanske behöver ut-
nyttja större delen eller t o m dammens samt-
liga öppningar. Vrakgods som fastnar i trånga 
öppningar kan då hindra genomflödet och i 
värsta fall kan oönskad överdämning ske. Även 
is kan ställa till besvär vid islossning med isflak 
som fastnar i dammens öppningar. En god re-

gel är alltid att med täta intervall hålla uppsikt 
över dammen då det är höga flöden i vatten-
draget.
 Det är i sådana här lägen alltid bra att ha en 
dammbro så att alla delar av dammens öpp-
ningar kan nås. Mindre vrakgods eller isflak 
kan då fångas upp med hjälp av en båtshake. 
Större vrakgods kan emellertid vara besvärligt 
att hantera och ibland måste kranhjälp rekvire-
ras för att lyfta upp godset.
 Det hör till god ton att så långt som möjligt 
inte låta vrakgods passera om det finns dam-
mar nedströms, för annars flyttar man ju pro-
blemet till nästa dammägare.

 Av största vikt är att man är försiktig när 
dammar ska öppnas, särskilt vid höga flöden. 
Man bör inte vara ensam vid sådana tillfällen. 
Dammbroar kan t ex vara hala, särskilt vid 
regn. Detta innebär en ökad risk för den som 
ska arbeta med dammen. En god regel är där-
för att man t ex spikat på halkskydd i form av 
en nätmatta och att man har ett räcke i första 
hand bakom sig. Det rekommenderas även att 
man har belysning på sin damm eftersom det 
inte är ovanligt att den måste besökas för åtgär-
der när det är mörkt. Den flesta olyckorna vid 
vattendrivna verk sker för övrigt vid arbete på 
dammarna!
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Avbörda Släppa vatten genom en damm och förbi det vattendrivna verket.

Avrinnings- eller Det område som avvattnas genom ett vattendrag, ofta angivet i km2.
nederbördsområde

Bottenlucka Lucka med vilken dammen kan tömmas vid behov av t ex reparation.

Bruksmur Mur där stenarna är sammanfogade med murbruk eller annat binde-
  medel.

Drivvatten Det vatten eller flöde som är avsett att driva ett verks vattenhjul eller 
  turbiner.

Frivatten Vatten som släpps förbi ett vattendrivet verk, t ex vid höga flöden eller 
  vid stillestånd i verket.

Gåtar Vertikala spår i en lucköppning som luckan styrs av.

Kallmur Mur utan murbruk eller annat bindemedel.

Krönlängd En damms längd mellan landfästena.

Kvaderhuggen sten Fyrkantigt huggen byggnadssten använd i murverk.

Morän Jordart av en vanligen osorterad blandning med olika partikelstorlekar, 
  från lerpartiklar (< 0,002 mm) till block (> 60 cm).

Nubbsten Gatsten

Pålverk Samling pålar nedslagna i marken och som bär upp ett byggnadsverk 
  där marken är dålig.

Rensgaller Galler i intaget till verkets maskineri som hindrar vrakgods och fisk från 
  att komma in i maskineriet.

Skjuvning Deformation genom förskjutning.

Tilloppskanal Kanal som leder fram drivvatten till ett verk.

Topografi Terrängens former (egentligen beskrivning av denna).

Utskov  Öppningarna i en damm.

Ordlista
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I Sverige finns minst 6 000 dammar, de flesta ganska små. Dammar  
har byggts här sedan medeltiden för att driva olika verk som mjöl- 
kvarnar och sågar samt för att spara vatten. Flera av dammarna anses 
nu ha ett kulturhistoriskt värde. Kunskapen om dammar och damm-
teknik har dock förlorats på många håll. Med medel från Riksantik-
varieämbetet har därför en enkel handbok tagits fram där dammar 
beskrivs från historisk, juridisk, teknisk och praktisk synpunkt. 9 7 8 9 1 6 3 9 1 1 5 3 8

Dammägarens hanDbok

Ida	Dicksson	 &	 Bengt	Spade




