
Metodik för bestämning av islaster
på betongdammar
Rikard Hellgren
KTH/WSP



Min presentation
• Bakgrund

• Metodik för bestämning av islaster
på betongdammar

• Vår forskning

• Slutsatser



Islast?
Krafter som uppstår när dammen
förhindrar isens rörelser

• Expansion av isen
– Temperatur
– Frysning

• Rörelse av hela istäcket
– Vattenståndsvariationer
– Skjuvkrafter från vind och/eller

vattenflöde
– Isflak i rörelse

Foto: Anders Nyberg



Islast från temperaturförändring



Islast från vattenståndsvariation
“Ice loads are much higher and more variable (compared to
purely thermal loads) when significant, but not
excessive, water level changes occur”

Comfort et.al (2002)



Påverkande faktorer

• Temperatur

• Vattenståndsvariationer

• Istjocklek

• Snömängd

• Konstruktionens utformning
– Lutning och bredd

• Magasinets form

• (Strändernas lutning)

• Slumpen?

Côté et.al (2012)



Islast i Svenska beräkningsnormer - RIDAS

• Dimensioneringsvärden?
• Karakteristiska värden?
• Extremvärden?
Anpassning mot Eurokoderna med
partialkoefficienter?

ICOLD Bulleting 105 (2005)



TemperaturIstjocklek

Nuvarande metod, mer nyans

RIDAS Carter (1990) Fransson (1988)



Min presentation
• Bakgrund

• Metodik för bestämning av islaster
på betongdammar

• Vår forskning

• Slutsatser



Hur kan islaster förutsägas?

Hur skulle RIDAS kunna uppdateras?

• Mätning

• Beräkning
– Numerisk
– Analytisk

• Andra normer

Timco, G. W., & Croasdale, K. R. (2006)
How well can we predict ice loads?.



Antal mätsäsonger?

Islaster som bedöms giltiga för
en damm med vissa egenskaper
kan inte utan vidare antas giltiga
för en damm med andra
egenskaper

• 20-40 mätresultat från
”likvärdiga” förhållanden krävs
för att ta fram en statistisk
fördelning

• Snölaster i Eurokod, mätning
under minst 20 säsonger

Maximalt tillåtet
fel

Antal tester n,
standardavvikelse
50 kN

Antal tester n,
standardavvikelse
80 kN

10 kN 96 246
20 kN 24 61
25 kN 15 40



Kan modeller komplettera mätningar?

• OBS. Endast ett exempel, ej tillförlitliga resultat.
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Tidigare mätningar

• Stor spridning
– 100 kN/m to 460 kN/m
( Adolfi & Eriksson, 2013;
Sæther, 2012),

• Potentiella problem med
tidigare mätmetoder
– Lokala mätningar av

isspänningar
– Installeras efter isbildning
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Seven Sisters Dam,
324 kN/m och 374
kN/m (Comfort et al,
2003)

Adolfi and Eriksson (2013)



Utveckling av lastpanel

• Baseras på tidigare paneler vid fyren Norströmsgrund

• Större, ca 7 ton

• Tre förspända lastceller

Kan mäta både drag och tryckkrafter (dvs böjning) samt fånga lastens tyngdpunkt



Val av anläggning

• Målet att hitta en väl instrumenterad damm med liten
inverkan från omgivande faktorer
(temperaturdeformationer, regleringsamplitud etc)

• Viktiga parametrar:
• Geografisk placering
• Dammtyp
• Amplitud i reservoar
• Instrumenteringsnivå
• Stort avstånd till utskovsluckor och intag
• Isoleringsvägg på dammkroppen (nedströms)
• Uppvärmning av dammens innerutrymmen

Valet föll på Rätans lamelldamm



Montering av lastpanel

• Ca 80 cm tjock is vid montering i februari 2016



Första ”riktiga” vintern (2016/2017)

Marginell islast under perioden november t.o.m. januari I februari uppstår kraftiga dygnsvariationer



Korrelation med vattennivå



Korrelation med vattennivå



Foton (vår 2017)

Spricka i isen löper längsmed
dammen

Sprickan avleds runt
islastspanelen, ansamling av is
framför panelen (krossning?)



Prediktionsmodeller



Prediktionsmodeller

• Dagens prediktionsmodeller är inte
tillräckliga för att kunna prediktera
(eller återskapa) de uppmätta
islasterna på Rätan (metod från
Comfort et al. 2003)

• Beror troligtvis på att dagens
metoder inte är tillräckliga för att
fånga islasten orsakad av
vattenståndsvariationer
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Slutsats
• Islaster är komplicerade, många olika faktorer inverkar

– Svagt stöd för de flesta faktorer
– Islasten varierar utmed dammlinjen vid samma tidpunkt
– Liknande yttre förhållanden ger olika islast
– Svårt att hantera analytiskt

• Framgångsrik utveckling av lastpanelen
– Visar att stora islasterna är kraftigt korrelerade mot vattenståndsvariationer

(dygnsvariation)

• Nuvarande prediktionsmodeller och mätningarna har dålig
överenstämmelse med våra mätningar

• Det krävs 20-40 mätsäsonger



Fortsatt forskning

2018/2019

• Mätningar under vintern 2018/2019 avslutade

• Mätning av istjockleken (Tack Uniper och Vattenfall)

Inför nästa vinter

• Installation av dummy paneler för att skapa ostörd sträcka intill
panelen

• Jämförande mätningar med tidigare metoder (flat-jacks).

• Utveckling av befintliga modeller



Tack för att ni lyssnat!
• rikard.hellgren@byv.kth.se

• rikard.hellgren@wsp.com

http://www.energiforsk.se/program/svenskt-
vattenkraftcentrum-svc/rapporter/modell-for-
overvakning-av-betongdammar-2019-580/

http://www.energiforsk.se/program/dammsa
kerhet/rapporter/konstruktion-av-
avbordningsanordningar-2019-572/

http://www.energiforsk.se/program/svenskt-
vattenkraftcentrum-
svc/rapporter/lastforutsattningar-avseende-
istryck-2017-439/
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