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Vem är jag?

• Johan Lagerlund
• Vattenfall R&D sedan 2006
• Född och uppvuxen i Skåne
• Bor i Vattholma (15km norr om Uppsala) i
ett rött hus med vita knutar

• Sambo, två katter och en alldeles för stor
trädgård
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Licentiaten 2009

• Utförde min licentiat 2009 på KTH. En äkta
kioskvältare med titeln “Grouting of embankment 
dams with non-hardening grouts”.

• Studerade inre erosion i fyllningsdammar, vilka
skador de orsakar samt hur man kan reparera
dessa.

• Utförde två laborationsserier; permeametertestning
av icke härdande bruk samt
genomströmningsförsök av reparerad tätkärna.
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Licentiaten 2009

• Permeameterförsök av icke härdande bruk (artificiell
morän)

• Hitta optimerade materialblandningar bestående av
olika ballastfraktioner för att säkerställa ett bruks
långtidsegenskaper.
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”Bra” bruk ”Dåligt” brukt



Licentiaten 2009

• Genomströmningsförsök
• Påvisa skillnader i en reparerad

fyllningsdamm efter injektering mellan
sand/cementbruk vs. icke härdande
bruk.
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Härdande bruk

Icke härdande bruk



Vägen till doktorandprojektet

• Efter licentiaten gjorde jag “något annat ett
tag”. 

• Göra något annat ett tag blev 10 år.
• 2009 – 2012: Flygaskor och markstabilisering
• 2012 – 2014: Injektering för SKB
• 2014 – 2019: Åter till fyllningsdammar
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Vägen till doktorandprojektet

• Dammbrottsförsök med fokus på varningssignaler
från “vanlig” övervakningsutrustning.

• Skalförsök för dammbrottsmodellering
• Damminjektering… Mer om detta i nästa avsnitt

8



Damminjektering
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• Finns ett flertal olika metoder för injektering; 
permeationsinjektering, uppspräckningsinjektering, 
Jetinjektering och kompaktinjektering.

• Injektering kan ske akut, brådskande eller
långsiktigt. Lösningarna blir då olika.

• Skador som kan injekteras ser olika ut som
exempelvis urspolade zoner eller håligheter

• Kompaktinjektering är av särskilt intresse. Genom
åren har denna metod oftast använts vid injektering
av fyllningsdammar. Denna metod lämpar sig väl för
lösa zoner (skadan plus omgivande tätjord)

• Bruket har då i stort sett uteslutande bestått av sand 
och cement. 



Damminjektering

• Hur kan vi tillverka ett sandcementbruk som aldrig härdar?
• Ett bruk måste vara lätt att pumpa, ha en låg vattenkvot och en

uppbyggnad liknande dammens tätkärna.
• Preliminära försök utfördes i Älvkarelby 2017 – 2018 i en

jordprofil med designade skador.
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Damminjektering

• För att få fram ett bruk måste vi kombinera områdena geoteknink
med betong!

• Genom att ersätta finjorden i bruket (artificiell morän) med inert 
kalciumkarbonat och blanda in flytmedel blir den artificiella
moränen pumpbar vid vattenkvoter under 10%!

• Den artificiella moränen självkompakterar och blir mycket tät
efter utförd injektering. 

• Dessa “fynd” fick mig att skriva en ansökan om doktorandprojekt
efter diskussioner med Peter Viklander and Jan Laue
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Planerad arbetsgång

• Industridoktorandprojekt som tar mig från licentiat till doktor
• Projeketet strävar efter att vidareutveckla det bruk som upptäckts i laboratoriet. 
• Möjligheter, begränsningar och utmaningar skall undersökas så att bruket blir lämpligt för dammreparation i

skadade/åldrande fyllningsdammar
• Inom projektet planeras fyra artiklar, kurser och en kappa
• “Gamla” resultat kommer att användas. Flera laborationer är redan utförda men ej publicerade
• Projektet skall vara färdigt inom två år
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Planerad arbetsgång

• De fyra artiklarna planeras ha följande titlar;

• Injection grouting in embankment dams – Requirements and design of geological grout depending on type, location and progression of 
damage

• The use of cement additives in geological grouts for embankment dam injection grouting
• The influence of maximum grain size on the penetration of geological grout in embankment dams
• Evaluation of the behavior and use of geological grouts in embankment dams

• Ändringar i den sublima tidplanen KAN inträffa
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Tack för er uppmärksamhet!

Frågor?

johan.lagerlund@Vattenfall.com
0739 856872
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