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Förord 

Den här studien är tänkt som ett underlag i framtida utvecklingsarbete 
av branschriktlinjer för dimensionering av avbördningsanordningar och 
innehåller information kring internationella standarder och jämförelser 
av beräkningar där olika riktlinjer använts.  

Studien har utförts av WSP och projektet har haft en referensgrupp knuten till sig 
under arbetets gång med medlemmarna: Romanas Ascila (Vattenfall), Mikael Roos 
(Fortum), Martin Petersson (Uniper), Martin Hansson (Statkraft) och Anders 
Marklund (Vattenfall). 

Projektet har ingått i Energiforsks Dammsäkerhetstekniska utvecklingsprogram 
med medverkan av vattenkraftsindustrin och Svenska kraftnät. 

Författarna ansvarar för rapportens innehåll. 
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Sammanfattning 

Under 2017 uppdaterades RIDAS Tillämpningsvägledning för betongdammar så 
att lastkombinering för tvärsnittsdimensionering av betongdammar sker enligt 
Eurokoderna. I denna rapport presenteras en utredning av de konsekvenser som 
kan förväntas om RIDAS Tillämpningsvägledning för betongdammar (TV 7.3) 
tillämpas även för dimensionering av avbördningsanordningar. Detta görs genom 
en genomgång av hur vanligt förekommande laster inom vattenbyggnad hanteras 
och genom jämförande beräkningar. Även en internationell jämförelse presenteras 
där de standarder som används internationellt för dimensionering av avbördnings-
anordningar dokumenterats. Tyngdpunkten i den internationella jämförelsen 
ligger på länder som använder Eurokoderna. Dessutom har en historisk 
tillbakablick genomförts där de normer, som har använts i Sverige under 
tidsperioden då stora delar av dagens avbördningsanordningar byggdes, har 
dokumenterats.  

Den internationella jämförelsen visar att de i Sverige använda partial-
koefficienterna ger lägre totalsäkerhetsfaktor än övriga studerade länder. 
Eurokoderna används för dimensionering av avbördningsanordningar i Finland, 
Tyskland och Norge där respektive land applicerar de dammsäkerhetsrelaterade 
lasterna olika. Även jämförelsen av koefficienter med äldre svenska normer visar 
att nuvarande riktlinje RIDAS TV 7.4, som hänvisar till BSK, samt en tillämpning 
av RIDAS TV 7.3 exklusive korrektionskoefficienten γk ger lägre totalsäkerhets-
faktor än äldre stålbyggnadsnormer (StBK 70 och Järnbestämmelser 1931).  

Jämförande beräkningar har utförts för utvalda bärande delar tillhörande en 
segmentlucka enligt nuvarande riktlinjer RIDAS TV 7.4 (BSK), enligt RIDAS TV 7.3 
(Eurokoder) samt enligt DIN 19704 (Eurokoder). I jämförelsen av de tre 
beräkningsnormerna visas att en tillämpning av RIDAS TV 7.3 (exklusive 
korrektionskoefficienten γk) ger ungefär samma totalsäkerhet som nuvarande 
riktlinjer men lägre totalsäkerhet än DIN 19704.  

Slutsatsen är att Eurokoderna bör användas vid dimensionering av nya 
avbördningsanordningar och lastkombinering bör göras likt RIDAS TV 7.3. Vidare 
bör implementerandet av en korrektionskoefficient utredas för att 
konstruktionerna inte ska designas med lägre totalsäkerhet än internationellt.  
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Summary 

The current RIDAS application guidelines for concrete dams, updated in 2017, 
refers to Eurocode for cross-sectional design. This report presents an investigation 
of the consequences from using RIDAS application guidelines for concrete dams 
(TV 7.3) for the design of spillway gates. A comparison between how different 
design guidelines for hydraulic structures treats loads are performed together with 
calculations that compare the different guidelines. Besides this, a review of 
international guidelines for spillway gates has been performed with the focus on 
countries which apply Eurocode. In addition, a historical presentation of the 
design guidelines used in Sweden during the time period when a majority of 
today's gates were built is presented. 

The international comparison shows that partial coefficients applied in Sweden 
result in steel members with lower overall safety factor than all other studied 
guidelines. Eurocode applies for the design of spillway gates in Finland, Germany, 
and Norway. The countries have separate and different approaches on how to 
apply loads and load combinations. Older Swedish guidelines for steel design 
(StBK 70 and Järnbestämmelser, 1931) indicate a higher coefficient of safety than 
RIDAS TV 7.4 (BSK) and RIDAS TV 7.3 (Eurocode) without the corrective 
coefficient.  

Design calculations for major members of a segment gate were conducted 
according to BSK/BKR, to RIDAS TV 7.3 (Eurocode) and to DIN 19704 (Eurocode). 
The conclusion from comparing the results was that applying RIDAS TV 7.3 results 
in similar overall safety as BSK/BKR but lower than DIN 19704.  

This study concludes that Eurocode should be applied for the design of spillway 
gates and load combination should be performed similarly as for cross-sectional 
design of concrete dams. Whether a corrective coefficient should be included in the 
guidelines to achieve an overall safety which is not substantially lower than 
internationally should be further investigated.  
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1 Bakgrund 

Ägare till dammar i Sverige är strikt ansvariga för dammsäkerheten vilket innebär 
att svenska myndigheter inte föreskriver hur dammar och tillhörande 
konstruktioner ska dimensioneras och utföras. I stället har branschen arbetat fram 
rekommendationer och riktlinjer. Under 1990-talet påbörjades arbetet med 
Kraftföretagens riktlinjer för dammsäkerhet RIDAS, vars huvuddokument utkom i sin 
första version 1997. Revideringar har sedan gjorts 2002, 2008, 2012 och 2016. År 
2000 kom de första tillämpningsanvisningarna. 2006 reviderades de för första 
gången och döptes då om till tillämpningsvägledning.  

Revideringen av huvuddokumentet 2016 gällde endast kapitel 1–3, övriga kapitel 
återfinns i RIDAS 2012. Kapitel 7 beskriver riktlinjer kopplade till konstruktion.  

RIDAS 2012 Tillämpningsvägledning för avbördningsanordningar (TV 7.4) 
hänvisar till BKR och BSK för dimensionering av bärande konstruktioner under 
avsnitt 7.4.4.1.1.  

För dimensionering av stålkonstruktioner i Sverige gäller inte längre BKR eller BSK 
utan det är krav att Eurokoderna används (efter 2011). Det råder inom 
vattenkraftbranschen osäkerheter kring hur Eurokoderna ska tillämpas på 
avbördningsanordningar. Tillämpningsvägledningen för avbördningsanordningar 
är därför i behov av omarbetning med hänsyn till detta.  

RIDAS Tillämpningsvägledning för betongdammar (RIDAS TV 7.3) reviderades 
2017 och föreskriver att tvärsnittsdimensionering ska utföras enligt Eurokoderna 
för betongkonstruktioner. I revideringen finns partialkoefficienter för de laster som 
är aktuella för dammar. Många av lasterna är gemensamma för betongdammar 
och avbördningsanordningar och det är önskvärt med ett gemensamt angreppssätt 
med gemensamma laster och partialkoefficienter. Inom det förberedande arbetet 
till revideringen 2017 gjordes inte analys av hur revideringen påverkar 
dimensionering av avbördningsanordningar. Troligen används partialkoefficienter 
för betongdammar vid dimensionering av avbördningsanordningar idag. Det finns 
exempel där nya utskovsluckor i Sverige dimensionerats enligt den tyska 
standarden DIN 19704. 

Nya dimensioneringsförutsättningar innebär att befintliga konstruktioner, som 
fram till nu bedömts som säkra, riskerar att inte längre uppfyller säkerhetskraven. 
Omvänt kan en ny uppsättning laster göra en tidigare ”osäker” avbördnings-
anordning beräkningsmässigt ”säker”. Detta får reella konsekvenser för damm-
ägare och kan leda till ekonomisk påverkan. För avbördningsanordningar finns 
dessutom ett antal lastfall och laster som inte är aktuella för betongdammar, främst 
kopplade till manövrering av luckorna, medan delar av RIDAS TV 7.3 inte är 
tillämpbart på avbördningsanordningar.  

I dagsläget förekommer det sannolikt att olika normer, till exempel BSK, 
Eurokoder samt DIN, används vid dimensionering av avbördningsanordningar.  

Det är därför angeläget att undersöka hur de lastkombinationer och 
partialkoefficienter som nu gäller för betongdammar (RIDAS TV 7.3) påverkar 
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konstruktionsberäkningar av avbördningsanordningar, göra en kartering av 
standarder som används internationellt samt börja identifiera områden som bör 
analyseras mer i detalj för att kunna ta fram nya riktlinjer för branschen.  

1.1 SYFTE OCH AVGRÄNSNINGAR  

Denna rapport syftar till att: 

• Dokumentera vilka standarder som används internationellt för 
dimensionering av avbördningsanordningar, tyngdpunkten ligger på länder 
som använder Eurokoderna.  

• Identifiera konsekvenser som kan förväntas om lastkombinering enligt RIDAS 
Tillämpningsvägledning för betongdammar tillämpas även vid 
dimensionering av avbördningsanordningar.  

• Genomföra jämförande beräkningar på avbördningsanordningar med olika 
normer.  

• Belysa områden som behöver analyseras vidare.  

Beräkningarna har avgränsats till en segmentluckas horisontella huvudbalk och 
luckben samt en fritt upplagd sätt. 

1.2 HISTORISK TILLBAKABLICK 

Många av de svenska dammanläggningarna dimensionerades och byggdes under 
perioden 1930–1980. Därför inkluderas här en översiktlig tillbakablick på normer 
som använts under den tid då stora delar av dagens avbördningsanordningar 
byggdes. Nedan beskrivna normer är generella för stålbyggnad och möjligen har 
andra normer använts vid dimensionering av avbördningsanordningar.  

1.2.1 Järnbestämmelser 

År 1931 utkom första upplagan av Normalbestämmelser för järnkonstruktioner till 
byggnadsverk (Järnbestämmelser), som då ersatte Svensk författningssamling N:r 
193 från 1919.  

1938 utkom tredje upplagan och inkluderade då även trafiklast för gatu- och 
vägbro. För nedan beskrivning har inga skillnader identifierats mellan utgåva 1 
(1931) och utgåva 3 (1938).  

Materialegenskaper enligt Järnbestämmelser (1931) återges i Tabell 1-1.  

Tabell 1-1. Materialegenskaper enligt Järnbestämmelserna (1931) för 5 mm < t < 30 mm.  

Material Sträckgräns Brottgräns 

St 37 22 kg/mm2 (220 MPa) 37–45 kg/mm2  

St 44 26 kg/mm2 (260 MPa) 44–52 kg/mm2  
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För vattenbyggnader tillåts samma påkänningar som för järnvägs- och gatubroar, 
dessa visas i Tabell 1-2. Där har även motsvarande ”totalsäkerhetsfaktor” 
inkluderats som kvoten mellan sträckgränsen och tillåten påkänning.  

Tabell 1-2. Tillåten påkänning enligt Järnbestämmelser (1931).  

Material Belastningsfall  Tillåten 
påkänning  

Säkerhetsgrad 
vid knäckning  

Motsvarande 
”totalsäkerhets-
faktor” 

St 37  

Vanligt 1100 kg/cm2 
(110 MPa) 

4,0 för l/i > 110 2 

Exceptionellt 1350 kg/cm2 
(135 MPa) 

3,3 för l/i > 110 1,63 

St 44 

Vanligt 1300 kg/cm2 
(140 MPa) 

4,0 för l/i > 100 2 

Exceptionellt 1600 kg/cm2 
(170 MPa) 

3,3 för l/i > 100 1,63 

 

Järnbestämmelserna (1931) Avdelning III, kapitel A. Belastningsantaganden, 
avsnitt Vattenbyggnad, beskriver att laster som ska beaktas för vattenbyggnader 
är:  
• Egenvikt - vanligt belastningsfall 
• Rörliga belastningar  

× manöverkraft kan tas som manöverutrustningens största kraft vid start 
eller överbelastning.  

× Belastning av fordon, materialupplag, kranar, skakningar från maskiner, 
stötar från drivande timmer och is beaktas.  

• Vattentryck  
× Normalt låg- och högvattenstånd som medelvärde av de årliga lägsta 

respektive högsta vattenstånd – vanligt belastningsfall 
× Vågor och vattenslag – exceptionellt belastningsfall 
× Isgrindar beräknas för full igensättning som exceptionellt belastningsfall.  

• Istryck 
× Hänsyn ska tas till lokala förhållanden, bland annat om vattnet på 

konstlad väg hålls isfritt.  
× 30 ton vid 1 m tjocklek och 20 ton vid 0,75 m tjocklek, räknat per 

längdmeter – exceptionellt belastningsfall 

Även vind, snö, temperaturändringar samt friktionskrafter vid upplagen ska 
beaktas.  

1.2.2 Belastningsbestämmelser 

År 1961 utkom Statliga belastningsbestämmelser av år 1960 för byggnadsverk 
(Belastningsbestämmelser 1960) som ersatte Belastningsantaganden i 
Järnbestämmelserna vid ny- och ombyggnation.  
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• För sjöar och vattendrag som är reglerade förutsätts att vattenståndet varje år 
minst uppnår dämningsgräns och sjunker ned till sänkningsgräns. – vanlig 
belastning.  
× Vattentryck vid vattenstånd utanför normalt förekommande gränser 

betraktas som exceptionell belastning.  
× Vågtryck motsvarande de högsta vågor som kan kunna antas förekomma 

betraktas som exceptionell belastning.  
• Beräknade spänningar för isgrindar ska vid full igensättning understiga 90% 

av materialets sträckgräns. Om de är avsedda att fungera som provisorisk 
avstängning ska full igensättning behandlas som exceptionell belastning.  

• Manöverkraft   
× Vattenlast inklusive sugkrafter, friktionskrafter samt ”extra motstånd” 

beaktas. ”Extra motstånd” antas uppgå till minst 25% av övriga vanliga 
belastningar tillsammans. – Vanlig belastning 

× Största kraft som lyftmaskineriet normalt kan utveckla. – Exceptionell 
belastning 

× Beräknade spänningar ska inte överstiga sträckgränsen för stål för fallet 
där momentbegränsande kopplingar, maximalreläer, säkerhetsventiler och 
dylikt ej fungerar.  

• Istryck – storleken av den horisontella kraften från ett fast istäcke kan i 
allmänhet uppskattas till 10–20 ton och i extrema fall till 30–40 ton per 
längdmeter.  

Även vind, snö, temperaturändringar, bromskraft samt friktionskrafter ska 
beaktas.  

1.2.3 Stålbyggnadsnorm 70 

År 1971 utkom första utgåvan av Stålbyggnadsnorm 70 (StBK-N1) som ersatte 
Järnbestämmelserna. 1978 utkom andra utgåvan där bland annat SI-enheter 
användes genomgående. Stålbyggnadsnorm 70 (StBK-N1) hänvisar till 
Belastningsbestämmelser 1960 för laster på vattenbyggnader.  

Tillåten spänning för valsat konstruktionsstål anges som sträckgränsen / 1,5 för 
vanligt och sträckgränsen / 1,3 för exceptionellt lastfall som anges i Tabell 1-3.  

Tabell 1-3. Tillåten spänning för valsat konstruktionsstål enligt StBK-N1.  

Stål Sträckgräns Tillåten spänning 
Vanligt lastfall 

Tillåten spänning 
Exceptionellt 
lastfall 

Tryck enligt Hertz 
Vanligt/exceptionellt 

1311 220 MPa 147 MPa 169 MPa 650/750 MPa 

1412 260 MPa 173 MPa 200 MPa 750/850 MPa 

 

Övriga delar av Stålbyggnadsnorm 70 (Byggsvetsnorm etc.) har inte studerats.  
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1.2.4 BSK  

Boverkets Bestämmelser för Stålkonstruktion (BSK) utkom första gången 1987 och har 
utkommit i ny utgåva 1994, 1999 och 2007. BSK introducerade nya principer för 
dimensionering av stålkonstruktioner där bland annat partialkoefficientmetoden 
infördes och bruks- och brottgränstillstånd skiljdes åt. Dessa principer ändrades 
inte genom nyutgåvorna (Jovall, 2010). BSK 07 beskrivs mer i detalj i avsnitt 3.2.1.  

1.2.5 Eurokod & EKS  

Från och med 2011 dimensioneras byggnadsverk i Sverige enligt Eurokoderna som 
är europagemensamma dimensioneringsregler för bärverk. Eurokoderna bygger 
precis som BSK på partialkoefficientmetoden och skiljer på bruks- och 
brottgränstillstånd. Hur Eurokoderna ska tillämpas i Sverige framgår av Boverkets 
föreskrifter och allmänna råd om tillämpning av europeiska konstruktionsstandarder - EKS 
(EKS 10, 2015) där de nationella valen för Sverige presenteras. Eurokoderna och 
EKS beskrivs mer i detalj i avsnitt 3.2.12.  
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2 Internationell utblick 

En av de grundläggande principerna inom RIDAS är att dammsäkerheten i Sverige 
ska hållas på god internationell nivå. Mot den bakgrunden görs nedan en 
begränsad internationell utblick kring hur avbördningsanordningar dimensioneras 
internationellt. Fokus har varit på länder som använder partialkoefficientmetoder 
och främst hur Eurokoderna används.  

Nedan redovisas tillämpningen i Brasilien, Kanada, USA, Finland, Tyskland och 
Norge.  

Dammsäkerhetsföreskrifter för Frankrike, Italien, Nya Zeeland, Portugal, Schweiz 
och Storbritannien undersöktes också men utan att kunna fastställa hur 
dimensionering av avbördningsanordningar ska utföras inom respektive land. 

2.1 BRASILIEN 

I Brasilien används nationell standard (NBR-8883) tillsammans med den tyska 
standarden DIN 19704 för dimensionering av avbördningsanordningar. NBR-8883 
har inte identifierats på annat språk än portugisiska, vilket har försvårat analysen. 
Delar av den standarden bedöms dock vara liknande det som anges i Design of 
hydraulic gates, Erbisti 2014, som använder säkerhetsfaktorer. Andra delar bedöms 
vara baserade på partialkoefficientmetoden.   

DIN 19704 beskrivs nedan.  

2.2 KANADA 

Canadian Dam Association (CDA) har gett ut riktlinjer (”guidelines”) för hur 
dammar ska konstrueras, men avbördningsanordningar utelämnas. Det är upp till 
de olika distrikten att besluta om, och i så fall hur, CDA:s riktlinjer ska appliceras. 
(Scaletta, Mesania, Osterle, & Deible, 2012)  

I distriktet Alberta ges valet att antingen använda säkerhetsfaktorer på 
materialsidan (0,5 * fy, 0,66 * fy och 0,8 * fy för vanligt, ovanligt respektive extremt 
lastfall) alternativt använda partialkoefficientmetoden i USACE EM 11-2-584 som 
diskuteras nedan (Alberta Transportation, 2004).  

2.3 USA 

Privata vattenkraftsdammar i USA regleras inom Federal Energy Regulatory 
Commission Engineering (FERC) guidelines (Scaletta, Mesania, Osterle, & Deible, 
2012). Dessa ger inga råd kring dimensionering av avbördningsanordningar 
(FERC, 2018).  

US Bureau of Reclamation har gett ut designstandarder för dammar, men riktlinjer 
för dimensionering av avbördningsanordningar har inte identifierats (Design 
Standards No 6: Hydraulic and Mechanical Equipment – Chapter 5, Gates & 
Chapter 6 Stoplogs, Bulkhead gates saknas) (Bureau of Reclamation, 2017).  
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US Army Corps of Engineers (USACE) beskriver i Engineering technical letter 1110-
2-584, 2014, att avbördningsanordningar i första hand ska dimensioneras enligt 
partialkoefficientmetoden. Manualen är tänkt att användas vid projektering av nya 
avbördningsanordningar, inte för utvärdering av befintliga. Bärförmågan beräknas 
enligt normer för stålbyggnad generellt (byggnader), men sänks med en faktor 
0,85–0,9 ytterligare för att ta hänsyn till de miljöer som avbördningsanordningar 
verkar i, konsekvenserna vid haveri, samt för att ge konstruktioner liknande 
egenskaper som när tidigare normer använts (USACE, 2014). Ingen särskillnad 
motsvarande dammsäkerhetsklass har identifierats. Det bör tilläggas att de 
amerikanska manualerna generellt är mycket omfattande och bedöms vara något 
besvärliga att läsa.  

Följande laster ska beaktas enligt ETL 1110-2-584, 2014:  

• Egenvikt [D] 
• Gravitationslast [G] från ansamling av t.ex. lera, grus och växtlighet samt snö 

och is ska beaktas enligt lokala förutsättningar, som riktvärde anges ca 25 mm 
(1 inch) av lera på samtliga horisontella och nästan horisontella ytor, inklusive 
de med dränagehål.  

• Vattenlast (hydrostatisk [Hs]), för tre olika nivåer:  
× vanlig – återkomsttid mellan 1 och 10 år [H3]  

– Bruksgränstillstånd och utmattning 
× ovanlig – återkomsttid mellan 10 och 300 år [H2]  

– Brottgränstillstånd 
× extrem – återkomsttid mer än 300 år [H1]  

– Stora deformationer, plasticering, buckling etc. tillåts, men 
konstruktionen ska inte gå till brott.  

• Hydrodynamisk [Hd], last från vågor, överströmning, 
strömningsintroducerade vibrationer och tryckstötar.   

• Last från manöverutrustning [Q] beaktas som tre olika laster:  
× Q1 som motsvarar manöversystemets största stängande kraft beaktas när 

luckan står på tröskeln samt vid fastkilning vid stängning 
× Q2 som motsvarar manöversystemets last vid vila 
× Q3 som motsvarar manöversystemets största öppnande kraft 

• Väderlaster (Environmental loads) [EV] som bland annat beaktar temperatur 
och vindlast.  

• Last från drivgods, is (både flytande och termisk expansion) samt båttrafik 
ansätts som linjelast motsvarande 5000 lbs/ft (73 kN/m) [IM]. 
Bordläggningsplåten behöver inte dimensioneras för denna last.  

• Jordbävningslast [E] 

Lastkombineringen särskiljs beroende på lucktyp, i Figur 2-1 presenteras 
lastkombineringen för segmentluckor (Spillway tainter gates, bilaga D till USACE, 
2014). Där:  

• Friktionslast från sidotätningar som linjelast utmed bordläggningen benämns 
[FS]  

• Friktionslast från lucklagren som ett vridande moment benämns [FT] 
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Figur 2-1. Lastkombinering för nykonstruktion av segmentluckor (Bilaga D till USACE, 2014).  

 

Vattenlast ges partialkoefficient 1,4 samtidigt som materialparametrar sänkts 
ytterligare med en faktor 0,85–0,9 från de som används för byggnader. 
”Totalsäkerhetsfaktorn” blir därmed över 1,5.  

I Australien finns ingen nationell standard för dimensionering av utskovsluckor, 
utan de generella stålbyggnadsnormerna (AS4100, AS1170) används tillsammans 
med amerikanska standarder (USACE) specifikt för avbördningsanordningar.  

2.4 FINLAND 

Eurokoderna ska användas tillsammans med de nationella annexen samt riktlinjer 
(NCCI) från finska trafikverket (Liikennevirasto) vid dimensionering av 
avbördningsanordningar (Centre for Economic Development, Transport and the 
Environment, 2012). De nationella annexen finns på engelska, men riktlinjerna 
(NCCI) har endast identifierats på finska.   

2.5 TYSKLAND 

Respektive delstat i Tyskland har möjlighet att ge ut egna riktlinjer för 
dammsäkerhet (ICLOD European Club, 2017). Tysklands motsvarighet till SIS har 
gett ut en standard för dimensionering och utförande av avbördningsanordningar, 
DIN 19704, som beskriver hur Eurokoderna ska användas vid dimensionering.  

Den senaste utgåvan, från 2014, finns endast på tyska vilket har försvårat analysen 
något. Riktlinjerna nedan är från utgåva som utkom 1998, som finns översatt till 
engelska.  

Egenvikten ska ökas med 10% för att ta hänsyn till målningssystem, vatten- och is-
ansamlingar, vegetation samt smuts.  
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Temperaturvariationer som ska beaktas: 

• Luckor som temporärt, helt eller mestadels, lyfts ut ur vattnet: ± 35 K 
• Luckor som är i kontakt med vatten på en sida: ± 20 K 
• Luckor som är i kontakt med vatten på båda sidorna: ± 20 K 
• Luckor som är helt under vatten: ± 10 K 

Som exceptionell dimensioneringssituation ska spelets största möjliga last ansättas.  

Den vertikala kraftresultanten när luckan vilar på tröskeln ska vara minst 5 kN/m 
längs med bottentätningen.  

Manuella manöverdon ska vara dimensionerade så att ingående effekt för 
kontinuerlig drift inte överstiger 80 Nm/s (W). Ansatt kraft ska inte överstiga 80–
100 N, kortvarigt inte över 250 N.  

Kontakttryck enligt Hertz för dubbelkrökta ytor finns beskrivet.  

Tillåtet kontakttryck anges som 2,3 * karakteristisk sträckgräns eller 5,4 * hårdhet 
enligt Brinell för delar som inte utsätts för mer än 100 000 lastcykler.  

DIN 19704–2 utgåva 1998 beskriver att minsta plåttjockleken för detaljer 
tillverkade i konstruktionsstål är: 

• 12 mm för bordläggningen 
• 10 mm för ingjutna plåtar 
• 8 mm för övriga plåtar 
• 6 mm för rör och stängda profiler.  

Två olika toleransklasser beskrivs med angivna värden för toleranser för ingjutna 
detaljer.  

DIN 19704–1 utgåva 2014 beskriver hur Eurokoderna ska användas vid 
dimensionering av avbördningsanordningar, se avsnitt 3.1, 3.2.3 och 3.3 nedan för 
detaljer kring vattenlast, islast, lastkombinering och materialegenskaper.  

2.6 NORGE 

Norges Vassdrags- og Energidirektorat (NVE), myndighet under det Norska Olje- 
og Energidepartementet, ansvarar bland annat för tillsyn av dammsäkerheten i 
Norge. NVE har gett ut riktlinjer som beskriver hur föreskrifterna 
(dammsikkerhetsforeskriften) tillämpas.  

Dimensionering av avbördningsanordningar beskrivs i Retningslinjer for stenge- og 
tappeorganer, rör og tverrslagsporter från 2011 som endast identifierats på norska. 
Däri hänvisas till NS 3472 för dimensionering av stålkonstruktioner. (NVE, 2011). 
NS 3472 gäller inte idag utan ersattes 2010 av Eurokoderna.  

När NS:3472:2001 arbetades fram gjordes bedömningen att Eurokoderna skulle 
komma att ersätta den, varför beslut togs att basera den versionen på de 
preliminära utgåvorna av Eurokoderna. Under övergångstiden mellan 2002 och 
2010 användes Eurokoderna som supplement till NS 3472:2001. När NS 3472 
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ersattes med de fastslagna versionerna av Eurokoderna var förändringen inte 
speciellt omfattande (Isager, 2014).  

NVEs riktlinjer för avbördningsanordningar bedöms i denna analys kunna 
användas tillsammans med eurokoderna.  

Vattenlast upp till dämningsgräns (höyeste regulerte vannstand (HRV)) ska hanteras 
som permanent last. Överdämning hanteras som variabel last, överdämning upp 
till dimensionerande vattenstånd (flomstigning ved dimensjonerende flom (DFV)) ska 
användas.  

För avbördningsanordningar som i huvudsak manövreras i strömmande vatten 
ansätts lastfaktor γf = 1,4 för den permanenta delen av vattenlasten i 
brottgränstillståndet. Övriga laster enligt Tabell 2-1.  

Tabell 2-1. Lastfaktorer enligt NVE 2011.   

 Brottgräns Olycks-
gränstillstånd 

Utmattning Bruksgräns 

Permanent 
del av 
vattenlast 
 

γ f = 1,2   
γ f = 1,4 (1) 

γ f = 1,0 γ f = 1,0 γ f = 1,0 

Andra 
permanenta 
laster 
 

γ f = 1,2 γ f = 1,0 γ f = 1,0 γ f = 1,0 

Jordlast (2)  γ f = 1,0 γ f = 1,0 γ f = 1,0 γ f = 1,0 

Variabla 
laster 

γ f = 1,2 γ f = 1,0 γ f = 1,0 γ f = 1,0 

(1)  För avbördningsanordningar som i huvudsak manövreras i strömmande vatten ansätts lastfaktor γ f  = 1,4.  
(2) Avhengig av beregningsgrunnlag 

 

För avbördningsanordningar tillhörande dammar i klass 3 och 4, de två klasserna 
med hårdast krav, ska utmattningsanalys göras.  

Islast ska hanteras som variabel last för dimensionering av 
avbördningsanordningar.  

Riktlinje för last och dimensionering beskriver att islast ska ansättas 250 mm under 
HRV (DG) eller lägre om det är mer ogynnsamt. Islasten ska förutsättas vara inom 
intervallet 100 kN/m och 150 kN/m beroende på inspänningsförhållandena, 
vattenståndsvariationer i magasinet, geografiska och klimatiska förhållanden, 
drifterfarenheter, konstruktionens egenskaper samt konsekvenserna vid haveri. 
Lägre lastvärden kan användas i speciella fall så som att isfrihållning finns (ska då 
vara övervakad). (NVE, 2003)  

För magasin med stora vattenståndsvariationer kan islasten bli större än ovan 
angivet. Om dygnsvariationen är större än +- 0,2 m kan islasten sättas till: 

Pis-max = 250 * h1,5  h = istjockleken i m 
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h = 0,02 * F0,5  för F används F100 = köldmängd i grader * dagar som 
statistiskt sett överskrids en gång per 100 år 

NVEs riktlinjer för avbördningsanordningar (NVE, 2011) beskriver att 
manöverkraft framräknad med däri angivna friktionskoefficienter ofta är högre än 
om t.ex. DIN 19704 används.  

Jordbävningslast ska beaktas som variabel last enligt NVEs riktlinjer för 
avbördningsanordningar (NVE, 2011). Tillägg till NVEs riktlinjer för laster och 
dimensionering (NVE, 2014) anger parametrar att använda tillsammans med 
Eurokod 8 för anläggningar i klass 3 och 4.  

För nya konstruktioner ska godstjockleken beräkningsmässigt reduceras med 
1 mm som rostmån på varje yta som korrosion kan uppträda. Detta gäller även om 
ytorna rostskyddsmålats men inte för ytor som är: 

• Direkt tillgängliga för inspektion och underhåll 
• Ytor med ”extra” korrosionsskydd så som varmförzinkning eller katodiskt 

skydd, som komplement till rostskyddsmålning.  
• Cementbelagda stålrör. 
• Stålrör med tillfredsställande rostskyddsmålning som är förlagt ovanför 

grundvattennivån.  
• Konstruktioner med kort livslängd. 

För materialsidan sätts karakteristiskt hållfasthet till det lägsta av flytgränsen och 
80% av brottgränsen.  

Minimivärden för materialfaktor för dimensionerande hållfasthetsgräns anges i 
Tabell 2-2.  

Tabell 2-2. Materialfaktor enligt NVE 2011.   

 Brottgräns Olycks-
gränstillstånd 

Utmattning Bruksgräns 

Konstruktion med 
plasticitetsreserv 
 

γm = 1,25 γm = 1,10 γm = 1,0 γm = 1,0 

Konstruktion utan 
plasticitetsreserv 

γm = 1,60 γm = 1,30 γm = 1,0 γm = 1,0 

 
Materialet bedöms inte ha någon plasticitetsreserv för instabilitet t.ex. knäckning.  

För stål i befintliga avbördningsanordningar som kontrolleras ska följande 
materialparametrar användas beroende på när stålkonstruktionen är tillverkad: 

• Konstruktioner levererade före 1950  γm = 1,5 
• Konstruktioner levererade åren 1950–1969 γm = 1,4 
• Konstruktioner levererade åren 1970–1980 γm = 1,3 
• Konstruktioner levererade efter år 1980  γm = 1,25 

Kontakttrycket (enligt Hertz) mellan hjul och räl ska för linjekontakt (cylinder mot 
plan) inte överskrida det lägsta av 2,3 * fy (sträckgräns) och 5,4 * HB (hårdhet enligt 
Brinell). För hjul som bedöms komma att utsättas för fler än 100 000 lastcykler ska 
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kontakttrycket inte överstiga 3,0 * HB. I bilaga C till NVE 2011 finns beskrivet att 
för hjul med dubbelkrökt kontaktyta (elliptisk kontakt) som belastas högre än 
1000 kN ska detaljerade beräkningar utföras. Samma bilaga beskriver att hjulen 
ofta utförs i martensitiskt rostfritt stål, gjutet eller valsat. Ingen vidare vägledning 
har identifierats.  

2.7 SAMMANFATTNING INTERNATIONELL UTBLICK 

Urvalet av länder som studerats inom den internationella utblicken är begränsat, 
mycket på grund av begränsningar i språkkunskaper då föreskrifter ofta är 
författade på de lokala språken. I andra fall (Nya Zealand och Storbritannien) har 
de specifika riktlinjerna för dimensionering av avbördningsanordningar inte 
identifierats.  

En klar majoritet av studerade länder använder semi-probabilistiska metoder för 
dimensionering av avbördningsanordningar och samtliga studerade europeiska 
länder (Finland, Tyskland & Norge) använder Eurokoderna. Tabell 2-3 visar en 
sammanställning av totalsäkerhetsfaktor för de studerade riktlinjerna. 
Totalsäkerhetsfaktor definieras i denna rapport som produkten av 
partialkoefficienten på last och partialkoefficienten på material. Att jämföra 
totalsäkerhetsfaktorer för olika normer ger en indikation på den resulterande 
säkerheten för respektive norm. Det är dock inte så att en högre 
totalsäkerhetsfaktor per definition innebär en högre säkerhet. När kunskapen 
kring beräkningsmodeller och kontroll av material ökar går det att sänka 
totalsäkerhetsfaktorn utan att öka risken för haveri. I Tabell 2-3 inkluderas även 
normer som använder säkerhetsfaktorer vilket baseras på en annan systematik än 
för partialkoefficientmetoden.  

Hur respektive land applicerar de dammsäkerhetsrelaterade lasterna skiljer sig åt, 
men denna jämförelse visar att de i Sverige använda partialkoefficienterna (BSK) 
ger generellt avsevärt lägre totalsäkerhetsfaktor och att även EKS 10 ger lägre 
totalsäkerhetsfaktor.  

Tabell 2-3. Koefficienter använda vid dimensionering av avbördningsanordningar enligt några utvalda normer.  

 Järn-
bestämmeler 

StBK 
70 

USACE – ETL 
1110-2-584 

DIN 
19704 

NVE BSK 07 EKS 10 

Permanent 
vattenlast 

1,0 1,0 1,4 1,35/1,2 1,4(3) 1,0 1,35/1,2 (4) 

Variabel 
vattenlast 

1,0 1,0 - 1,35/1,5 1,2 1,3 1,2/1,5 (4) 

Material-
parameter 

2,0 (1) 1,5 (1) 1,1–1,18 
(0,85–0,9) (2) 

1,1 1,25/1,6 1,2 (4) 1,0 

”Totalsäkerhets
-faktor” för 
lastfall utan 
variabel last.  

2,0 1,5 1,55–1,65 1,49 1,75/2,24 1,2 1,35 

(1) För vanligt lastfall.  
(2) Sänkning från vad som används inom stålbyggnad generellt (AISC), möjligen finns där ytterligare parametrar för 
sänkning av karakteristiska värden.  
(3) För avbördningsanordningar som i huvudsak manövreras i strömmande vatten.  
(4) För säkerhetsklass 3.  
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Jämförelsen mellan de olika normerna är inte helt rättvis då de använder olika 
säkerhetskoncept, där de äldre svenska normerna använder säkerhetsfaktorer och 
tillåtna spänningar jämfört med de nyare normerna där partialkoefficientmetoden 
och brottgränstillstånd används. I praktiken tillkommer även en kombinering med 
variabel last vilka inte beaktas i jämförelsen.  
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3 Laster, lastfall och dimensionerande 
materialegenskaper  

I detta kapitel presenteras lastfall, lastkombinering och val av 
dimensionerande materialegenskaper enligt de tre valda 
riktlinjerna/normerna (RIDAS TV 7.4, RIDAS TV 7.3 & DIN 19704:2014). 
Dessutom ges en kortare presentation av de laster som studeras i detta 
projekt. 

De normer som används för de jämförande beräkningarna skiljer sig avseende hur 
säkerhetstänket appliceras, vilket innebär att delar av normerna inte går att 
jämföra rakt av. Särskilt påtagligt blir detta då konstruktionens säkerhetsklass 
beaktas på lasterna i Eurokoderna och på materialets bärförmåga i BSK/BKR.  

I detta kapitel presenteras först de laster som används i de jämförande 
beräkningarna, därefter presenteras lastkombinering och vilka val som gjorts följt 
av dimensionerande materialparameterar. Kapitlet avslutas med en jämförande 
sammanställning. Laster och lastkombinering enligt detta avsnitt ska inte 
behandlas som generella eller heltäckande utan representerar ett urval som gjorts 
för de jämförande beräkningarna, t.ex. behandlas inte manöverkraft och 
temperaturlaster.  

Utgångspunkten för samtliga jämförelser i denna rapport är att 
avbördningsanordningar är del av en dammanläggning tillhörande 
dammsäkerhetsklass B och FDK I (RIDAS, 2016).  

3.1 LASTER 

Inom ramen för projektet har fyra stycken laster använts, vattennivå vid 
dämningsgränsen (DG), överdämning, våglast samt islast. Dessa laster har valts då 
de är frekvent förkommande laster samt representerar en blandning av 
permanenta och variabla laster.  

Tabell 3-1. Laster inom detta projekt.  

Last Beteckning Typ Beskrivning 

Vattenlast H Permanent Hydrostatiskt tryck, vattennivå vid DG 

Överdämning Ö Variabel Tillkommande hydrostatiskt tryck pga 
överdämning 

Våglast V Variabel Tillkommande hydrostatiskt tryck pga våg 

Islast I Variabel Istryck (Linjelast) 

3.1.1 Vattenlast (dämningsgräns, överdämning och våg) 

Enligt RIDAS TV 7.4 (2011) ska utskovsluckor dimensioneras för den vattenlast 
som kan uppträda för alla flöden upp till den mest extrema flödessituationen 
enligt Flödeskommitténs Riktlinjer. Lasten delas in i en permanent del 
motsvarande vattenyta vid dämningsgränsen och en variabel del som är den 
vattenlast som överstiger DG på grund av överdämning eller vågor. Dessutom ska 
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hydrodynamiska laster, främst från pulserande vattentryck beaktas så att inte 
skadliga deformationer eller svängningar uppstår. 

Även i RIDAS TV 7.3 (för betongdammar) (2017) delas vattenlasten upp i två delar, 
den del som verkar upp till dämningsgränsen och en variabel del som överstiger 
den. Den variabla delen beaktas som en variabel last för vågor och överdämning 
vid FDK II-flöde och som en exceptionell last för överdämning vid FDK I-flöde 
eller dammkrön, vilket som är högst. 

I DIN 19704-1 (2014) delas vattenlasten upp i en hydrostatisk (permanent) och en 
hydrodynamisk (variabel) del. Det hydrostatiska trycket beräknas med tungheten 
γ = 10,0 kN/m3. De flesta hydrodynamiska effekter så som svall, vågor från vind 
eller fartyg och tryckstötar ska beaktas som ett tillägg till det hydrodynamiska 
trycket (statiskt tryck som behandlas som en variabel last). För vågor orsakade av 
fartyg i kustområden och för det tryck som uppkommer av flödande vatten under 
eller över luckan bör den dynamiska (varierande) belastningen beaktas.  

3.1.2 Islast 

Normalt utrustas utskovsluckor med system för vakhållning för att säkerställa att 
de inte utsätts för islast från termisk utvidgning av täckande is. I RIDAS (TV 7.3 
och 7.4) delas Sverige upp i tre zoner från söder till norr där det dimensionerande 
horisontella istrycket är 50, 100 eller 200 kN/m. Isen antas vara 0,6 m tjock i de 
södra delarna av Sverige och 1,0 m för norra Sverige. Isens angreppspunkt antas 
ligga på en tredjedel av isens tjocklek räknat från dämningsgränsen. 

I RIDAS TV 7.3 beaktas islasten som en variabel last, i övrigt används samma 
värden som i RIDAS TV 7.4. 

I DIN 19704 kopplas islasten till en istjocklek genom att ange att islasten har 
intensiteten pE=150 kN/m2. Istjockleken bestäms av dammägaren utifrån lokala 
förutsättningar, men ska sättas till minst 0,3 m (motsvarande 45 kN/m). Jämfört 
med RIDAS innebär det liknande men något lägre lastintensiteter, där spannet i 
DIN är 45–150 kN/m, motsvarande en istjocklek om 0,3–1,0 m. Islasten beaktas i 
lastkombineringen som en variabel last. För lutande bordläggningar ska istrycket 
delas upp i två delar enligt Figur 3-1 och ekvation 3-1 och 3-2.  

𝑝𝑝𝐸𝐸1 = 𝑝𝑝𝐸𝐸 sin𝛼𝛼 
 

(3-1) 

𝑝𝑝𝐸𝐸2 = µ 𝑝𝑝𝐸𝐸 cos𝛼𝛼 
 

(3-2) 

Friktionskoefficienten μ har värdet 0,1. 

  
Figur 3-1. Uppdelning av istryck på lutande bordläggningar, från DIN 19704-1 (2014).  
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Om det finns isfrihållning får istrycket minskas med 30 %. Det innebär att även 
med isfrihållning ska minst en islast om 31 kN/m användas vid dimensioneringen. 
Om en sådan princip skulle användas på dammar i Sverige med isfrihållning 
framför avbördningsanordningen skulle det innebära en ökning av den 
dimensionerande islasten då RIDAS TV 7.4 beskriver att avbördningsanordningar 
inte utsätts för islast om effektiv isfrihållning finns.  

3.2 LASTKOMBINERING 

De lastfall som beaktas i denna jämförelse är följande: 

• Lastfall 1: DG – Stängd lucka, övy vid DG 
• Lastfall 2: Våg – Stängd lucka, övy vid DG samt vågor 
• Lastfall 3: Islast – Stängd lucka, övy vid DG och islast 
• Lastfall 4: Överdämning – Stängd lucka, övy vid FDK I/krön (vilket som är 

högst). 

Lastfall 1 består endast av permanenta laster medan Lastfall 2 och 3 är en 
kombination av permanenta och variabla laster. Dimensionerande våghöjd och 
dimensionerande islast är förknippade med relativt lång återkomsttid men 
kommer troligen uppkomma under avbördningsanordningens livslängd.  

Lastfall 4 är ett extremt lastfall som beskriver en situation med överdämning vid 
FDK I-flöde eller krön. Ett sådant lastfall kommer sannolikt inte att uppträda för en 
enskild lucka under dess livslängd, utan utgår från ett scenario där luckan av 
någon anledning inte kunnat öppnas tidigare, varvid vattennivån stigit. Det finns 
dock undantag till detta t.ex. för dammanläggningar där aktiv dämpning tillämpas 
vid stora tillrinningar. För dessa anläggningar kan avbördningsanordningarna 
komma att utsättas för överdämning som ett vanligt lastfall. Lastfall 4 har 
inkluderats för att belysa och studera skillnader mellan de tre normerna kring hur 
ett extremt scenario behandlas. Utebliven lucköppning är ett mer troligt 
förekommande scenario som kan leda till överdämning än tillrinning motsvarande 
FDK I-flöde.  

3.2.1 RIDAS TV 7.4 (BSK/BKR) 

Enligt RIDAS TV 7.4 ska lastkombinering ske enligt Boverkets föreskrifter om ändring 
i verkets konstruktionsregler– föreskrifter och allmänna råd, (BKR, 2010). I BKR används 
fyra lastkombinationer för brottgräns. Av dessa är Lastkombination 1 den som 
vanligtvis är dimensionerande medan Lastkombination 2, 3 och 4 kan vara 
dimensionerande om de permanenta lasterna (egentyngd) av olika orsak har stor 
påverkan på konstruktionen. Lasterna delas upp i permanenta laster, tyngd av jord 
och vattenlast samt variabla laster. De permanenta lasterna delas upp i bunden last 
från konstruktionens egentyngd och fri permanent last från byggnadsverksdelar 
som lätt går att flytta. För en dammlucka är endast egentyngden aktuell som 
bunden permanent last. I Tabell 3-2 presenteras en förenkling av Tabell 2:322a i 
BKR (2010) anpassad för avbördningsanordningar.  
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Tabell 3-2. Lastkombinationer i brottgränstillstånd från BKR (2010).  

 1 2 3 4 

Permanent last Gk (egentyngd) 1,0 Gk 0,85 Gk 1,15 Gk 1,0 Gk.bunden-0,1 Gk.fri 

Vatten vid 
medelvattenstånd Gk 

1,0 Gk 1,0 Gk 1,0 Gk 1,0 Gk 

En variabel last Qk 1,3 Qk 1,3 Qk - - 

Övriga variabla laster ψ  Qk 1,0 ψ  

Qk 
1,0 ψ  Qk - - 

 

Lastreduktionsfaktorn ψ är inte angiven för islast men för snö anges värdet 0,6–0,8 
beroende på geografisk placering.  

Tabell 3-3 visar lastkombinationerna för de fyra studerade lastfallen. I RIDAS TV 
7.4 (2011) finns inga lastfall eller lastkombinationer givna. Angivet är endast att 
vattenlast upp till DG ska hanteras som permanent last och överdämning som 
variabel last. Detta innebär att ingen skillnad görs för olika vattennivåökningar och 
att den vattennivå som överstiger DG ska behandlas som en variabel last, se 
kapitel 3.1.1.  

Tabell 3-3. Partialkoefficienter för de fyra definierade vattenbyggnadslastfallen vid tillämpning av BKR (2010).  

 1 

Lastfall 1: DG 1,0 H 

Lastfall 2: Våg 1,0 H + 1,3 V 

Lastfall 3: Islast 1,0 H + 1,3 I 

Lastfall 4: Överdämning 1,0 H + 1,3 Ö  

3.2.2 RIDAS TV 7.3 (Eurokod) 

Från och med senaste revideringen av RIDAS TV 7.3 (2017) sker lastkombinering 
för tvärsnittsdimensionering av betongdammar enligt Eurokoderna. Bakgrunden 
till revideringen framgår av Energiforsk rapport 2016:309 (Andersson, o.a., 2016). 
Revideringen innebär att lastkombinering sker enligt ekvation 6.10a och 6.10b i SS-
EN 1990 (2005) och EKS 10 (2015). Ekvation 6.10a respektive 6.10b är 
dimensionerande då de permanenta respektive de variabla lasterna är 
dominerande. Detta görs genom ξ j  =0,89 som för ekvation 6.10b sänker 
partialkoefficienten för permanenta laster till 1,2 från 1,35, samtidigt som den 
första variabla lasten ansätts utan lastreduktionsfaktor ψ.  

Som nämnts ovan betraktas vattenlast vid dämningsgräns som permanent last (G) 
och tillkommande vattenlast vid högre vattennivåer som variabel last (Q). I 
lastkombineringen beaktas även konstruktionens säkerhetsklass som beror på 
konsekvens av ett brott genom partialkoefficienten γd.  
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Tabell 3-4. Lastkombinationer i brottgränstillstånd enligt RIDAS TV 7.3 (2017).  

   6.10a 6.10b 

Permanent last G Ogynnsam  γdK 1,35 Gk γdK 1,2 Gk 

 Gynnsam  1,0 Gk 1,0 Gk 

Variabel last Q Huvudlast  - γdK 1,5 Qk,1 

 övriga variabla 
laster Ʃψ0,i Qk,i 

 γdK 1,5 ψ0,1 Qk,1 γdK 1,5 ψ0,1 Qk,1 

 

Enligt EKS 10 är det inte tillåtet att tillämpa ekvation 6.10a för lastfall där endast 
permanenta laster inkluderas. För lastfall där endast den permanenta delen av 
vattenlasten beaktas innebär detta att endast en partialkoefficient om 1,2 ska 
användas. Vidare ökar partialkoefficienten för den permanenta lasten från 1,2 till 
1,35 om en ytterst liten variabel last införs då detta medför att ekvation 6.10a får 
tillämpas. Därför har 6.10a använts i detta projekt även för lastfall 1 med endast 
den permanenta vattenlasten. Detta är något som behöver klargöras vid en 
övergång till Eurokod vid en framtida uppdatering av RIDAS TV 7.4.   

Variabla laster, som inte är huvudlast, ska i lastkombinationer multipliceras med 
en lastreduktionsfaktor ψ. I RIDAS TV 7.3 har denna faktor bestämts för laster som 
är aktuella för dammkonstruktioner. Ett urval av dessa laster, som även är 
applicerbara på avbördningsanordningar, presenteras i Tabell 3-5 där ψ0, ψ1 och 
ψ2 betecknar kombinationsvärde, frekvent värde samt kvasipermanent värde 
enligt SS-EN 1990 (2005). 

Tabell 3-5. Lastreduktionsfaktor enligt RIDAS TV 7.3 (2017).  

 ψ0 ψ1 ψ2 

Variabel vattenlast 0,8 0,8 0 

Våglaster, snedställning 0,4 0,4 0 

Snölast 0,8 0,6 0,2 

Islast 0,8 0,6 0,2 

Rörliga maskindelar 0,8 vertikal last,  
0,5 horisontell 
last 

0,7 vertikal last,  
0,5 horisontell last 

0,6 vertikal last,  
0 horisontell last 

 

I RIDAS TV 7.3 har även ett avsteg från EKS 10 (2015) beträffande faktorn γd gjorts. 
Utifrån de damsäkerhetsklasser som används i Sverige används följande värden på 
γd:  

• Dammsäkerhetsklass A: γd = 1,1 
• Dammsäkerhetsklass B: γd = 1,0 
• Dammsäkerhetsklass C: γd = 0,91 
• Dammsäkerhetsklass U: γd = 0,83 

Dessutom har ytterligare en partialkoefficient, korrektionskoefficienten γk, införts 
med värdet 1,2. Det gör att den totala partialkoefficienten γdk är produkten av γk 

och γd vilket ger värden enligt Tabell 3-6. Motivet för införandet av 
korrektionskoefficienten var att behålla samma säkerhetsnivå som i tidigare 
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version av RIDAS TV 7.3 för dammar tillhörande den högsta 
dammsäkerhetsklassen. För dammar tillhörande övriga dammsäkerhetsklasser 
sänktes säkerhetsnivån något från tidigare version.  

Tabell 3-6. γd, γ  K  samt γdK för olika dammsäkerhetsklasser.  

Dammsäkerhetsklass γd γk γdk 

A 1,1 1,2 1,3 

B 1,0 1,2 1,2 

C 0,91 1,2 1,1 

U 0,83 1,2 1,0 

 

I RIDAS TV 7.3 finns kategorin exceptionella lastfall, vilken inte finns i Eurokod. 
För exceptionella dimensioneringssituationer enligt Eurokod inkluderas inga 
partialkoefficienter. Det innebär att den dimensionerande lasteffekten för ett 
sådant lastfall med endast vattenlast, som beaktas som en olyckslast, blir lägre än 
för motsvarande varaktiga vattennivå. Detta regleras i RIDAS TV 7.3 för lastfall 
som är exceptionella genom att använda partialkoefficient med värdet 1,3 på den 
variabla lastdelen för överdämning vid FDK I-flöde eller till dammkrön.  

Lastkombinationerna för både 6.10a och 6.10b enligt RIDAS TV 7.3 för de 
studerade lastfallen presenteras i Tabell 3-7. Dammsäkerhetsklass B har antagits 
med γd = 1,0. I tidigare RIDAS har en hydraulisk koefficient applicerats vid 
dimensionering av betongdammar, denna koefficient har inte applicerats på 
avbördningsanordningar (RIDAS TV 7.4, 2011; RIDAS TV 7.3, 2011). Av den 
anledningen har korrektionskoefficienten γk inte beaktats i detta projekt för att på 
sätt få en mer rättvis jämförelse. Lastfall 4 ska behandlas som ett exceptionellt 
lastfall och då detta inte hanteras i Eurokod ska  γQ sättas till 1,3. För att förtydliga 
detta i tabellen nedan har symbolen  γE använts för detta. 

Tabell 3-7. Partialkoefficienter för de fyra vattenbyggnadslastfallen enligt RIDAS TV 7.3 (2017) utan 
korrektionskoefficienten γk.   

  Symboliskt Med numeriska värden 

Lastfall 1:  
DG 

6,10a γd (γGH) 1,0 (1,35 H) 

6,10b γd (ξjγGH) 1,0 (1,2 H) 

Lastfall 2: 
Våg 

6,10a γd  (γG H + ψ0,V γQ V) 1,0 (1,35 H + 1,2 V) 

6,10b γd (ξj γG H +  γQ V) 1,0 (1,2 H + 1,5 V) 

Lastfall 3: 
Islast 

6,10a γd (γG H + ψ0,V γQ I) 1,0 (1,35 H + 1,2 I) 

6,10b γd (ξj γG H + γQ I) 1,0 (1,2 H + 1,5 I) 

Lastfall 4: 
Överdämning 

6,10a γd (γG H + ψ0,V γE Ö) 1,0 (1,35 H + 1,04 Ö) 

6,10b γd (ξj γG H +  γE Ö ) 1,0 (1,2 H + 1,3 Ö) 

3.2.3 DIN 19704–1 (Eurokod) 

Precis som i RIDAS TV 7.3 sker lastkombinering i DIN 19704–1 (2014) enligt 
Eurokoderna, vilket innebär att även här ska lastkombinering ske enligt ekvation 
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6.10a och 6.10b. Tabell 5 i DIN 19704–1 har en mycket noggrannare uppdelning av 
laster för valet av partialkoefficient än RIDAS TV 7.3. För de aktuella lasterna leder 
den dock till liknande partialkoefficienter som de som tillämpas i RIDAS TV 7.3. I 
DIN 19704–1 har dock alla vattenlaster samma partialkoefficient, γF (f=fluid), se 
Tabell 3-8. 

Tabell 3-8. Partialkoefficienter enligt DIN 19704–1 (2014).  

 Symbol  Värde 

Egentyngd G γG  1,35 

Vattenlast γF  1,35 

Islast, manöverkraft γQ  1,5 

 

För lastreduktionsfaktor ψ är DIN 19704–1 enklare än RIDAS TV 7.3, då ingen 
reducering av lasterna ska göras (ψ0 =1). Detta innebär att 6.10a är 
dimensionerande framför 6.10b. Även här används ξ j  =0,89. Kvar återstår att 
bestämma γd. Då dimensioneringen ska ske enligt Eurokoderna är det rimliga att 
sätta värdet till 1,0 motsvarande den högsta säkerhetsklassen. Överdämningen i 
Lastfall 4 behandlas som övriga förhöjda vattenytor med partialkoefficienten 1,35. 

Tabell 3-9. Lastkombinering för de fyra vattenbyggnadslastfallen enligt DIN 19704–1 (2014).  

  Symboliskt Med numeriska värden 

Lastfall 1:  
DG 

6,10a γd (γGH) 1,0 (1,35 H) 

6,10b γd (ξjγFH) 1,0 (1,2 H) 

Lastfall 2:  
Våg 

6,10a γd (γF H + ψ0,V γF V) 1,0 (1,35 H + 1,35 V) 

6,10b γd (ξj γF H +  γF V) 1,0 (1,2 H + 1,35 V) 

Lastfall 3:  
Islast 

6,10a γd (γG H + ψ0,V γQ I) 1,0 (1,35 H + 1,5 I) 

6,10b γd (ξj γG H +  γQ I) 1,0 (1,2 H + 1,5 I) 

Lastfall 4: 
Överdämning 

6,10a γd (γF H + ψ0,V γF Ö) 1,0 (1,35 H + 1,35 Ö) 

6,10b γd (ξj γF H +  γF Ö ) 1,0 (1,2 H + 1,35 Ö) 

3.3 MATERIALEGENSKAPER  

I både BSK 07 (BSK, 2008) och Eurokod (EN1990-1-1, 2005) anges karakteristiska 
materialegenskaper på stålet för dimensionering. Det dimensionerande värdet fås 
sedan genom att dividera det karakteristiska värdet med en eller två 
partialkoefficienter. I BSK 07 används koefficienterna γ𝑚𝑚 som beaktar osäkerheten 
vid bestämning av bärförmågan och γ𝑛𝑛 som beaktar konstruktionens 
säkerhetsklass.  

Dimensionerande värde för sträckgräns, brottgräns och elasticitetsmodul fås från: 

𝑓𝑓𝑦𝑦𝑦𝑦 =
𝑓𝑓𝑦𝑦𝑘𝑘

γ𝑚𝑚γ𝑛𝑛
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𝑓𝑓𝑢𝑢𝑦𝑦 =
𝑓𝑓𝑢𝑢𝑢𝑢

1,2γ𝑚𝑚γ𝑛𝑛
 

 𝐸𝐸𝑦𝑦 =
𝐸𝐸𝑢𝑢

γ𝑚𝑚γ𝑛𝑛
 

Vid dimensionering med partialkoefficientmetoden i brottgränstillstånd ska 
säkerhetsklassen för en byggnadsverksdel beaktas. I BSK används tre 
säkerhetsklasser där säkerhetsklass 1, den lägsta, får väljas om en kollaps endast 
innebär liten risk för personskada. Konstruktionsdelar som vid en kollaps innebär 
stor risk för personskada ska hänföras till säkerhetsklass 3. Övriga 
konstruktionsdelar ska hänföras till lägst säkerhetsklass 2. Säkerhetsklassen 
beaktas med hjälp av partialkoefficienten γn på följande sätt:  

• säkerhetsklass 1, partialkoefficient γ𝑛𝑛= 1,0 
• säkerhetsklass 2, partialkoefficient γ𝑛𝑛 = 1,1  
• säkerhetsklass 3, partialkoefficient γ𝑛𝑛 = 1,2 

γ𝑚𝑚 kan ges värdet 1,0 eller 1,1 där det första används om de förutsatta toleranserna 
enligt ritning eller annan handling är så snäva att måttavvikelser inom 
toleransgränserna har liten betydelse för konstruktionens bärförmåga i 
normalfallet. 

I Eurokod används partialkoefficienten γ𝑀𝑀 som beaktar osäkerheter i 
materialegenskaper, modellosäkerheter och variationer i tvärsnittsmått. Den 
appliceras inte direkt på det karakteristiska materialvärdet utan på den 
karakteristiska bärförmågan enligt:  

𝑅𝑅𝑦𝑦 =
𝑅𝑅𝑢𝑢
γ𝑀𝑀

 

där 𝑅𝑅𝑢𝑢 är den karakteristiska bärförmågan och 𝑅𝑅𝑦𝑦 den dimensionerande 
bärförmågan. Partialkoefficienterna γ𝑀𝑀 definieras olika beroende på 
dimensioneringskontroll enligt:  

• bärförmåga för tvärsnitt oavsett tvärsnittsklass: γ𝑀𝑀0 
• bärförmåga med hänsyn till instabilitet: γ𝑀𝑀1 
• bärförmåga för övriga brott: γ𝑀𝑀2 

Värden för γ𝑀𝑀0-γ𝑀𝑀2 enligt EKS 10 och DIN 19704 (2014) presenteras i Tabell 3-10. 

Tabell 3-10. Partialkoefficienter för materialegenskaper.  

 RIDAS TV 7.3* 
(Eurokod) 

DIN 19704-1  
(Eurokod) 

γM0 1,0  1,1 

γM1 1,0  1,1 

γM2 varierar 1,25 

* Då RIDAS TV 7.3 är tillämpningsvägledning för betongdammar 
presenteras inga värden för γMi, värden är istället från EKS 10 
(2015) för stål. 
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3.4 JÄMFÖRELSE 

Nedan presenteras jämförelser för lastkombinering och dimensionerande 
materialvärden. I Tabell 3-11 visas lastkombineringen för de fyra 
vattenbyggnadslastfallen enligt RIDAS TV 7.4, enligt RIDAS TV 7.3 samt enligt 
DIN 19704.  

Tabell 3-11. Jämförelse lastkombinering enligt de tre normerna. 

 RIDAS TV 7.4 
(BSK/BKR) 

RIDAS TV 7.3 
(Eurokod) 

DIN 19704-1 
(Eurokod) 

Lastfall 1:  
DG 

1,0 H 1,35 H 1,35 H 

Lastfall 2:  
Våg 

1,0 H + 1,3 V 1,35 H + 1,2 V 1,35 H + 1,35 V 

 1,2 H + 1,5 V 1,2 H + 1,35 V 

Lastfall 3:  
Islast 

1,0 H + 1,3 I 1,35 H + 1,2 I 1,35 H + 1,5 I 

 1,2 H + 1,5 I 1,2 H + 1,5 I 

Lastfall 4: 
Överdämning 

1,0 H + 1,3 Ö  1,35 H + 1,04 Ö  1,35 H + 1,35 Ö 

 1,2 H + 1,3 Ö  1,2 H + 1,35 Ö 

 

I Tabell 3-12 visas partialkoefficienter för reducering av de karakteristiska 
materialvärdena.  

Tabell 3-12. Partialkoefficienter för materialegenskaper olika lasttyper.  

 RIDAS TV 7.4 
(BSK/BKR)* 

RIDAS TV 7.3 
(Eurokod)** 

DIN 19704-1 
(Eurokod) 

γM0 1,2 1,0 1,1 

γM1 1,2 1,0 1,1 

γM2 1,2 varierar 1,25 

* värdet som presenteras är γMi=γmγn där  γm = 1,0 

** Då RIDAS TV 7.3 är tillämpningsvägledning för betongdammar presenteras inga värden 
för γMi, värden är istället från EKS 10 (2015) för stål.  
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4 Jämförande beräkning 

I detta kapitel presenteras jämförande beräkningar där nyttjandegrader 
för några utvalda konstruktionsdelar beräknats med de tre normerna.  

4.1 SÄTT 

För att göra en så renodlad jämförande beräkning som möjligt har, som första 
jämförande beräkning, ett enkelt fall används. Det handlar om en sättavstängning, 
där en sätt av balktypen HEB300 har valts ut och sedan har fältmomentet jämförts 
med tvärsnittets elastiska momentkapacitet. Beräkningen har genomförts för den 
understa sätten, vilken antagits vara placerad på djupet 10 m och vara 10 m lång. 
Balken antas vara fritt upplagd enligt Figur 4-1 och för enkelhetens skull har 
endast lastfallet hydrostatiskt tryck på hela balkhöjden beaktats.  

 
Figur 4-1. Skiss visande sättavstängning. 

 
  



 796BKONSTRUKTION AV AVBÖRDNINGSANORDNINGAR 
 

30 

 

 

 

Beräknade maximala fältmoment och momentkapacitet presenteras i Tabell 4-1. 

Tabell 4-1. Maximala fältmoment och momentkapacitet samt nyttjandegrad.  

 MEd 

[kNm] 
MRd 

[kNm] 
Nyttjandegrad 
[%] 

RIDAS TV 7.4 
(BSK/BKR) 

341 497 69 

RIDAS TV 7.3 
(Eurokod) 

460 596 77 

DIN 19704-1 
(Eurokod) 

460 542 85 

4.2 SEGMENTLUCKA 

För de jämförande beräkningarna har en modern segmentlucka använts. Från 
luckan har två delar valts ut, nedre huvudbalk och luckben, så att en jämförelse 
gjorts för respektive snittkraft; moment, tvärkraft och normalkraft. Jämfört med 
sättberäkningen ger denna beräkning även en jämförelse kring hur de olika 
normerna beaktar tvärsnitt typiska för avbördningsanordningar. För dessa 
konstruktionsdelar har snittkontroller genomförts, där nyttjandegrader för 
tvärsnittet beräknats.  

Vid jämförande beräkningar med olika normer för ett visst snitt och en viss fysisk 
belastning visar en hög nyttjandegrad att användandet av normen ger hög 
totalsäkerhet. En hög nyttjandegrader tyder alltså på att normen har hårda krav.   

Den studerade segmentluckan är 17 m bred, 9,1 m hög och bordläggningens 
krökningsradie är 9 m. Bordläggningen är ansluten till två horisontella och fem 
vertikala huvudbalkar. På de två horisontella huvudbalkarna är luckbenen 
anslutna, vilka för vattenlasten till lagren och vidare in i betongmonoliterna. Den 
studerade segementluckans geometri framgår av Figur 4-2 och Figur 4-3. 
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Figur 4-2. Skiss visande segmentlucka med plåtdimensioner angivna.  

 

Beräkningarna har genomförts med handberäkningar, där tvärsnittskontroll 
genomförts för två av luckans delar, nedre huvudbalk och luckben. Laster och 
lastfall har använts enligt Kapitel 3. För islasten på luckan har värdet 50 kN/m 
(karakteristiskt värde) med en angreppspunkt 0,2 m under DG använts. 
Dimensionerande våghöjd för luckan är 1 m och överdämning motsvarande FDK 
I-flöde är 2,5 m över DG. 

 
Figur 4-3 Plan av segmentluckan.  
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Figur 4-4 Idealiserat tvärsnitt för segmentluckan. 
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4.2.1 Nedre horisontell huvudbalk 

För att beräkna lasten på nedre horisontella huvudbalken har spanten analyserats 
som fritt upplagda på de två horisontella huvudbalkarna. Beräknade 
upplagsreaktioner från spantberäkningen används sedan som linjelast på 
huvudbalkarna. Kontroll har endast genomförts för fältmoment på huvudbalken, 
där bordläggningen är tryckt.  

Moment och tvärkrafter i den nedre horisontella huvudbalken beräknas genom att 
beakta bordläggningen och huvudbalken som ett gemensamt balktvärsnitt för en 
balk som är fritt upplagd på de två luckbenen. Moment och tvärkraftskapacitet har 
beräknats för det fiktiva I-tvärsnittet där bordläggningens bidrag satts till dubbla 
avståndet från den undre huvudbalken till nederkant lucka, se Figur 4-4. Metoden 
med att idealisera segementluckor till plana tvärsnitt har av hävd används vid 
dimensionering. Dock är den i strikt mening inte tillåten enligt Eurokod, där 
konstruktioner vars radie är mindre än plåtens bredd i kvadrat delat på 
plåttjockleken inte får beaktas som plana (EN1993-1-5, 2005). I denna rapport har vi 
dock frångått detta och använt den traditionella beräkningsmetoden. Hur detta ska 
hanteras är dock något som bör bestämmas branschgemensamt, se diskussion i 
Kapitel 5. 

Nedan presenteras resultat från beräkningar för den nedre huvudbalken. Bredden 
på den bordläggning som räknas med sätts som två gånger avståndet från 
huvudbalken till underkant lucka, den bredden/tjockleken reduceras sedan ner 
genom att beräkna en effektiv area för flänsen. Snittkrafter beräknas genom att 
beakta huvudbalken inklusive bordläggningen som en balk som är fritt upplagd på 
de två luckbenen. Beräknade maximala fältmoment och motsvarande 
nyttjandegrader för spanten presenteras i Tabell 4-2 och motsvarande resultat för 
tvärkraften presenteras i Tabell 4-3. Noterbart är att lastfall 3 ger den lägsta 
påkänningen i den nedre huvudbalken, detta då islasten som verkar på det övre 
spannet är gynnsam för den nedre huvudbalken. Skulle motsvarande beräkningar 
för den övre huvudbalken redovisas skulle detta lastfall vara dimensionerande.  

Tabell 4-2. Maximala fältmoment och nyttjandegrader för huvudbalk.  

 RIDAS TV 7.4 (BSK/BKR) RIDAS TV 7.3 (Eurokod) DIN 19704 (Eurokod) 

Lastfall Moment 
[kNm] 

Nyttjandegrad 
[%] 

Moment 
[kNm] 

Nyttjandegrad 
[%] 

Moment 
[kNm] 

Nyttjandegrad 
[%] 

1 4850 48 6546 45 6546 50 
2 5336 52 6996 49 7053 54 
3 3825 38 5600 39 5365 41 
4 6034 59 7495 52 7778 59 

 
För samtliga momenten är resultaten genomgående att DIN ger högst 
nyttjandegrad, följt av BSK och RIDAS TV 7.3 lägst. För tvärkraften ger DIN högst 
nyttjandegrad och ungefär likvärdig för BSK och RIDAS TV 7.3.  
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Tabell 4-3. Maximala tvärkrafter och nyttjandegrader för nedre horisontell huvudbalk.  

 RIDAS TV 7.4 (BSK/BKR) RIDAS TV 7.3 (Eurokod) DIN 19704 (Eurokod) 

Lastfall Tvärkraft 
[kN] 

Nyttjandegrad 
[%] 

Tvärkraft 
[kN] 

Nyttjandegrad 
[%] 

Tvärkraft 
[kN] 

Nyttjandegrad 
[%] 

1 1648 33 2225 34 2225 37 
2 1814 36 2378 36 2397 40 
3 1300 26 1903 29 1823 31 
4 2051 41 2547 39 2644 44 

4.2.2 Luckben 

För luckbenen har en jämförelse av normalkapaciteten gjorts där 
upplagsreaktionerna från balkberäkningen av huvudbalken används som last. Här 
har en förenkling gjorts genom att anta att den normalkraft som förs över till 
luckbenen från huvudbalkarna är lika från de båda huvudbalkarna för samtliga 
lastfall. Denna förenkling innebär att luckbenet endast utsätts för en tryckkraft och 
inget böjmoment. Vidare har böjning runt luckbenets veka axel försummats. Detta 
leder till att påkänningarna på luckbenet underskattas. För lastfall 3 och 4 är även 
normalkraften större från den övre huvudbalken, varför den totala lasten 
underskattas. För de jämförande beräkningarna är detta inte avgörande och 
tydlighet har prioriterats framför exakt dimensionering.  

Normalkapaciteten för knäckning har beräknats i två snitt, ett närmast luckan, där 
luckbenen är som högst och ett 1 m från lagerinfästning, innan livet blir tjockare. 
Det lägre värdet av de två snitten har sedan använts som det dimensionerande 
värdet. Normalkrafter och motsvarande nyttjandegrader presenteras i Tabell 4-4. 
DIN ger högst nyttjandegrad, följt av RIDAS TV 7.3 och RIDAS TV 7.4 lägst.  

Tabell 4-4. Maximala normalkrafter och nyttjandegrader.  

 RIDAS TV 7.4 (BSK/BKR) RIDAS TV 7.3 (Eurokod) DIN 19704 (Eurokod) 

Lastfall Normalkraft 
[kN] 

Nyttjandegrad 
[%] 

Normalkraft 
[kN] 

Nyttjandegrad 
[%] 

Normalkraft 
[kN] 

Nyttjandegrad 
[%] 

1 4588 44 6193 54 6193 60 
2 5047 49 6618 58 6672 64 
3 3618 35 5297 46 5075 49 
4 5708 55 7090 62 7358 71 

4.3 SAMMANFATTNING 

I Tabell 4-5 presenteras kvoten mellan totalsäkerhetsfaktorer för de respektive 
normerna jämfört med motsvarande kvot mellan nyttjandegrader från 
beräkningarna. För det enkla fallet med en sätt erhålls exakt samma kvot för 
totalsäkerhetsfaktor som mellan nyttjandegraderna. Detta gäller dock inte för de 
övriga beräkningarna. Detta beror dels på att dessa beräkningar består av 
lastkombinationer där flera partialkoefficienter används på lastsidan varför en 
totalsäkerhetsfaktor inte existerar, dels på att kapaciteten för de olika tvärsnitten 
beräknas på olika sätt. Särskilt skiljer det kring hur det effektiva tvärsnittet 
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beräknas för de slanka tryckta delarna. Sådana skillnader är inte nödvändigtvis 
konsekventa.  

Resultaten i Tabell 4-5 beror helt på resultaten för lastfall 4, där RIDAS TV 7.3 är 
den enda av normerna som reducerar partialkoefficienten. Detta visar hur viktigt 
det är att bestämma hur dessa extrema och ovanliga lastfall ska hanteras.  

Tabell 4-5. Jämförelse av kvoten mellan totalsäkerhet för respektive norm och kvoten mellan maximala 
nyttjandegrader för samtliga lastfall från de jämförande beräkningarna.  

 Totalsäkerhets-
faktor 

Sätt Huvudbalk Luckben 

  Kvot maximal 
nyttjandegrad, 
moment  

Kvot maximal 
nyttjandegrad, 
moment 

Kvot maximal 
nyttjandegrad, 
tvärkraft 

Kvot maximal 
nyttjandegrad, 
normalkraft 

Kvot 
RIDAS TV 7.3 
över RIDAS 
7.4 

1,13 1,13 0,88 0,94 1,10 

Kvot DIN 
över RIDAS 
TV 7.4 

1,24 1,24 1,00 1,08 1,26 
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5 Diskussion / Slutsatser 

Urvalet av länder som studerats inom den internationella utblicken är begränsat, 
mycket på grund av begränsningar i språkkunskaper.  

En klar majoritet av studerade länder använder semi-probabilistiska metoder för 
dimensionering av avbördningsanordningar och samtliga studerade europeiska 
länder (Finland, Tyskland & Norge) använder Eurokoderna. Hur respektive land 
applicerar de dammsäkerhetsrelaterade lasterna skiljer sig åt, men denna 
jämförelse visar att de i Sverige (BSK och EKS) använda partialkoefficienterna ger 
generellt lägre totalsäkerhetsfaktor än för övriga studerade länder.  

Jämförelsen mellan tre beräkningsnormer visar att tillämpning av RIDAS TV 7.3 
(exklusive γκ) ger ungefär samma totalsäkerhet som nuvarande riktlinjer RIDAS 
TV 7.4 (BSK) men lägre totalsäkerhet än DIN 19704. Detta projekt initierades 
utifrån en oro om att en tillämpning av RIDAS TV 7.3 skulle innebära att 
branschen ”räknade sönder” nuvarande konstruktioner. De jämförande 
beräkningarna visar att sådan oro har visst fog då en tillämpning av 
lastkombinering enligt RIDAS TV 7.3 skulle kunna inbära en ökad kravställning på 
avbördningsanordningar. Samtidigt visar den internationella utblicken att vi i 
Sverige idag (RIDAS TV 7.4, BSK) ställer lägre krav än övriga studerade länder på 
våra avbördningsanordningar. Exakta jämförelser med svenska normer före 
införandet av BSK har inte gjorts, men totalsäkerhetsfaktorn, baserad på jämförelse 
av koefficienter, var då högre.  

Baserat på ovanstående är en tillämpning av Eurokod motiverad även om det 
innebär ökad kravställning. Vid en sådan tillämpning bör även införandet av en 
korrektionskoefficient begrundas för att uppnå minst samma säkerhetsnivå som 
framkom i den internationella utblicken. Från jämförelsen av koefficienter för äldre 
svenska normer finns indikationer på att kravställningen kan ha sänkts i och med 
införandet av BSK. Detta kan ha motiverats genom införandet av noggrannare 
kontroller, lägre osäkerhet i materialparametrar och bärighetsberäkningar. En 
annan möjlig förklaring kan vara att övergången till BSK inte innebar någon större 
förändring för ståldimensionering generellt (t.ex. husbyggnad) men att det för 
avbördningsanordningar med stor andel permanent last innebar än sänkning.  

Vid uppdateringen av RIDAS 7.3 har ett omfattande arbete utförts med att 
definiera och kategorisera de laster som är aktuella inom vattenbyggnad inom 
Eurokods ramverk. Vi anser att ett riktningsbeslut har tagits kring hur laster och 
lastfall bör hanteras i branschen i och med detta. För enhetlighet och tydlighet bör 
riktlinjerna för avbördningsanordningar följa RIDAS 7.3 beträffande laster och 
lastfall. För övriga frågeställningar kring avbördningsanordningar tycker vi att 
DIN 19704 är en bra förlaga och ett dokument som kan användas som förelägg för 
revidering av dammsäkerhetsriktlinjer för avbördningsanordningar.  
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5.1 FÖRSLAG VIDARE UTREDNINGAR 

Under projektets gång och vid möten med referensgruppen har ett antal 
frågeställningar, som behöver bestämmas eller utredas vidare, identifierats. Detta 
är frågor som till stor del inte berör lastkombinering, men som ändå är viktiga 
frågor att förtydliga. Frågeställningarna är listade i prioriteringsordning:  

• Korrektionskoefficient motsvarande γk 
• Lastfall 
• Riktlinjer för FEM-beräkningar 
• Kontroll av befintliga luckor 
• Isfrihållning / islast 
• Icke plana tvärsnitt 
• Rostmån 
• Jordbävningsanalys 
• Lastkombination 6.10a för lastfall utan variabel last. 

En noggrannare redogörelse för respektive punkt följer nedan. 

Korrektionskoefficient motsvarande γk 

Den största och viktigaste frågan för vidare utredningar bedöms vara att 
bestämma om en korrektionskoefficient ska appliceras vid dimensionering av 
avbördningsanordningar och hur stor den i så fall ska vara. De jämförelser som 
görs i denna rapport visar att gällande riktlinjer ger en lägre totalsäkerhet än 
internationella normer för avbördningsanordningar. Frågan är om det är motiverat 
att vi i Sverige har en låg säkerhet i ett internationellt perspektiv. Storleken av en 
korrektionskoefficient bör därför utredas i detalj. En utgångspunkt enligt oss bör 
vara att uppnå minst samma säkerhetsnivå som används internationellt.  

Lastfall 

I den nuvarande versionen av RIDAS TV 7.4 specificeras inga lastfall eller 
lastkombinationer. Vid en eventuell uppdatering bör detta förtydligas. Antingen 
genom att ange att det är upp till dammägaren att ange lastfall eller genom att i 
RIDAS ange lastfall för brottgräns och bruksgräns för avbördningsanordningar. I 
bruksgräns bör även förslag för t.ex. maximal utböjning ingå.  

Riktlinjer för FEM-beräkningar 

Riktlinjer kring hur dimensionering och kontroll med FEM-beräkningar ska göras, 
särskilt med avseende på den globala och lokala instabiliteten bör tas fram. Enligt 
oss är det vanligt förekommande att endast spänningar beaktas i FEM-beräkningar 
och att verifieringen bygger på en jämförelse mellan von Mises-spänningar och 
materialets sträckgräns. Avbördningsanordningar är ofta slanka 
plåtkonstruktioner, som inte sällan är tryckta. Att beakta lokal och global 
instabilitet är därför något som måste göras även i en FEM-beräkning. Framtida 
riktlinjer bör förtydliga vilka krav som ställs på denna typ av beräkningar. 



 796BKONSTRUKTION AV AVBÖRDNINGSANORDNINGAR 
 

38 

 

 

 

Kontroll av befintliga luckor 

För broar och liknande konstruktioner skiljs det mellan bärighetsutredning och 
nykonstruktion och olika normer användes för respektive beräkning. I normen för 
bärighetsutredning ges dels information om materialdata för äldre konstruktioner, 
dels rekommendationer om alternativ beräkningsmetodik för äldre konstruktioner. 
Det borde vara möjligt att använda ett liknande tillvägagångssätt inom 
vattenbyggnad. Detta skulle i så fall mildra konsekvensen av att skärpa kraven på 
avbördningsanordningar vid en eventuell uppdatering av RIDAS TV 7.4. Genom 
att skilja på klassning med äldre metodik och nykonstruktion med modern 
metodik kan säkerheten höjas för nykonstruktion och ombyggnad utan att vissa 
befintliga avbördningsanordningar i Sverige behöver bedömas som osäkra. En 
väsentlig skillnad är dock att vid en klassningsberäkning för broar beräknas 
tillåtna laster fram utifrån konstruktionens bärförmåga. För 
avbördningsanordningar är lasterna redan kända. En konsekvens av detta är att 
om det vid en klassningsberäkning med äldre normer framkommer att 
avbördningsanordningen måste förstärkas måste förstärkningen dimensioneras 
enligt gällande normer och detta kan innebära dubbelarbete. 

Isfrihållning / Islast 

I DIN 19704 finns en riktlinje om att det dimensionerande istrycket får reduceras 
med 30 % om isfrihållning finns. Om en sådan princip skulle användas på dammar 
i Sverige med isfrihållning framför avbördningsanordningen skulle det innebära 
en ökning av den dimensionerande islasten på avbördningsanordningarna. 
Framförallt skulle det påverka anläggningar i norra Sverige där RIDAS anger 
200 kN/m. För dessa skulle det innebära en dimensionerande islast om 140 kN/m 
på avbördningsanordningar. Samtidigt visar detta på en skillnad i tänk jämfört 
med Sverige, där avbördningsanordningar ibland dimensioneras utan någon 
hänsyn till islast. Vår åsikt är att avbördningsanordningar bör dimensioneras för 
viss islast även om isfrihållning finns. Om värdet ska vara så stort som DIN anger 
går dock att ifrågasätta. En rekommendation kan vara att använda värdet 50 kN/m 
för att på så vis täcka in viss islast, krafter från flytande isflak eller annat drivgods. 
Ett argument för att använda ett högre, mer konservativt värde är att istrycket mot 
avbördningsanordningar är behäftat med stora osäkerheter och att dess verkliga 
storlek inte är känd. 

Icke plana tvärsnitt 

Traditionellt har handberäkningar av luckor genomförts genom att beakta 
huvudbalkar och bordläggning som ett balktvärsnitt. I Eurokod är det specificerat 
att detta möjligen inte är tillåtet för tvärsnitt med en allt för stor krökning. 
Skrivelsen gäller spänningar som verkar i krökningsplanet och i praktiken innebär 
detta att metoden möjligen inte ska användas för vertikala balkar i segmentluckor.  
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Rostmån och Jordbävningsanalys  

I de norska dammsäkerhetsriktlinjerna finns två punkter för 
avbördningsanordningar som kan vara intressanta att beakta inför eventuella 
uppdateringar av nuvarande riktlinjer. 

• Rostmån 
• Jordbävningsanalys 

NVE beskriver att rostmån ska inkluderas för nya konstruktioner. I gällande 
RIDAS TV 7.4 står det att slitage på avbördningsanordningen ska beaktas. Detta är 
dock en vag formulering. RIDAS TV 7.4 bör kompletteras med föreskrifter 
beträffande hur såväl rostmån som slitage bör beaktas.  

Enligt NVE ska jordbävningslast beaktas. Detta är inte något som är unikt för 
avbördningsanordningar utan är en skillnad mellan Norge och Sverige som är 
generell både för vattenbyggnad men även för infrastruktur i stort.  

Om en skrivelse ska införas i uppdatering av RIDAS huvuddokument att 
jordbävningslast ska beaktas för dammar är något som även diskuterats för 
betongdelen av vägledningen. Detta är således inte en avgränsad fråga för 
avbördningsanordningar. En möjlig väg framåt för att bedöma vikten av 
jordbävningskontroller av avbördningsanordningar är att göra en inventering av 
konsekvenserna i Norge efter att kravet infördes där. Hur stor andel av de luckor 
som analyserats efter kravets införande har behövt förstärkas för att klara 
jordbävningskraven. 

Lastkombination 6.10a för lastfall utan variabel last 

Enligt EKS 10 är det inte tillåtet att tillämpa ekvation 6.10a för lastfall där endast 
permanenta laster inkluderas. För avbördningsanordningar innebär det lastfall 
med endast den permanenta vattenlasten. I praktiken innebär det ett stort hopp 
mellan lastfallet med vatten vid DG och ett lastfall där även den minsta våg 
inkluderas. Detta bedöms inte som en stor fråga men ett beslut bör tas om 
skrivelsen i EKS ska frångås för avbördningsanordningar. 
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KONSTRUKTION AV  
AVBÖRDNINGSANORDNINGAR
Resultaten som redovisas här är ett underlag i utvecklingen av branschrikt- 
linjer för dimensionering av avbördningsanordningar. Rapporten ger informa-
tion kring internationella standarder och gör jämförelser av beräkningar där 
olika riktlinjer har använts. 

Jämförelser internationellt visar att de partialkoefficienter som används i  
Sverige ger lägre totalsäkerhetsfaktor än i övriga studerade länder. Eurokoderna 
används i Finland, Tyskland och Norge, men varje land tillämpar de damm- 
säkerhetsrelaterade lasterna olika. Också jämförelser med äldre svenska normer 
visar att den nuvarande riktlinjen ger lägre totalsäkerhetsfaktor än äldre stål-
byggnadsnormer. 

En slutsats är att Eurokoderna bör användas vid dimensionering av nya avbörd-
ningsanordningar och lastkombinering bör göras likt RIDAS TV 7.3. Resulta-
ten visar också att införandet av en korrektionskoefficient bör utredas för att vi 
i Sverige inte ska ha konstruktioner med lägre totalsäkerhet än internationellt. 

Ett nytt steg i energiforskningen
Energiforsk är en forsknings- och kunskapsorganisation som samlar stora delar av svensk 
forskning och utveckling om energi. Målet är att öka effektivitet och nyttiggörande av  resultat 
inför framtida utmaningar inom energiområdet. Vi verkar inom ett antal forskningsområden,   
och tar fram kunskap om resurseffektiv energi i ett helhetsperspektiv – från källan, via  
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	Förord
	Den här studien är tänkt som ett underlag i framtida utvecklingsarbete av branschriktlinjer för dimensionering av avbördningsanordningar och innehåller information kring internationella standarder och jämförelser av beräkningar där olika riktlinjer använts. 
	Studien har utförts av WSP och projektet har haft en referensgrupp knuten till sig under arbetets gång med medlemmarna: Romanas Ascila (Vattenfall), Mikael Roos (Fortum), Martin Petersson (Uniper), Martin Hansson (Statkraft) och Anders Marklund (Vattenfall).
	Projektet har ingått i Energiforsks Dammsäkerhetstekniska utvecklingsprogram med medverkan av vattenkraftsindustrin och Svenska kraftnät.
	Författarna ansvarar för rapportens innehåll.
	Sammanfattning
	Under 2017 uppdaterades RIDAS Tillämpningsvägledning för betongdammar så att lastkombinering för tvärsnittsdimensionering av betongdammar sker enligt Eurokoderna. I denna rapport presenteras en utredning av de konsekvenser som kan förväntas om RIDAS Tillämpningsvägledning för betongdammar (TV 7.3) tillämpas även för dimensionering av avbördningsanordningar. Detta görs genom en genomgång av hur vanligt förekommande laster inom vattenbyggnad hanteras och genom jämförande beräkningar. Även en internationell jämförelse presenteras där de standarder som används internationellt för dimensionering av avbördnings-anordningar dokumenterats. Tyngdpunkten i den internationella jämförelsen ligger på länder som använder Eurokoderna. Dessutom har en historisk tillbakablick genomförts där de normer, som har använts i Sverige under tidsperioden då stora delar av dagens avbördningsanordningar byggdes, har dokumenterats. 
	Den internationella jämförelsen visar att de i Sverige använda partial-koefficienterna ger lägre totalsäkerhetsfaktor än övriga studerade länder. Eurokoderna används för dimensionering av avbördningsanordningar i Finland, Tyskland och Norge där respektive land applicerar de dammsäkerhetsrelaterade lasterna olika. Även jämförelsen av koefficienter med äldre svenska normer visar att nuvarande riktlinje RIDAS TV 7.4, som hänvisar till BSK, samt en tillämpning av RIDAS TV 7.3 exklusive korrektionskoefficienten (k ger lägre totalsäkerhets-faktor än äldre stålbyggnadsnormer (StBK 70 och Järnbestämmelser 1931). 
	Jämförande beräkningar har utförts för utvalda bärande delar tillhörande en segmentlucka enligt nuvarande riktlinjer RIDAS TV 7.4 (BSK), enligt RIDAS TV 7.3 (Eurokoder) samt enligt DIN 19704 (Eurokoder). I jämförelsen av de tre beräkningsnormerna visas att en tillämpning av RIDAS TV 7.3 (exklusive korrektionskoefficienten (k) ger ungefär samma totalsäkerhet som nuvarande riktlinjer men lägre totalsäkerhet än DIN 19704. 
	Slutsatsen är att Eurokoderna bör användas vid dimensionering av nya avbördningsanordningar och lastkombinering bör göras likt RIDAS TV 7.3. Vidare bör implementerandet av en korrektionskoefficient utredas för att konstruktionerna inte ska designas med lägre totalsäkerhet än internationellt. 
	Summary
	The current RIDAS application guidelines for concrete dams, updated in 2017, refers to Eurocode for cross-sectional design. This report presents an investigation of the consequences from using RIDAS application guidelines for concrete dams (TV 7.3) for the design of spillway gates. A comparison between how different design guidelines for hydraulic structures treats loads are performed together with calculations that compare the different guidelines. Besides this, a review of international guidelines for spillway gates has been performed with the focus on countries which apply Eurocode. In addition, a historical presentation of the design guidelines used in Sweden during the time period when a majority of today's gates were built is presented.
	The international comparison shows that partial coefficients applied in Sweden result in steel members with lower overall safety factor than all other studied guidelines. Eurocode applies for the design of spillway gates in Finland, Germany, and Norway. The countries have separate and different approaches on how to apply loads and load combinations. Older Swedish guidelines for steel design (StBK 70 and Järnbestämmelser, 1931) indicate a higher coefficient of safety than RIDAS TV 7.4 (BSK) and RIDAS TV 7.3 (Eurocode) without the corrective coefficient. 
	Design calculations for major members of a segment gate were conducted according to BSK/BKR, to RIDAS TV 7.3 (Eurocode) and to DIN 19704 (Eurocode). The conclusion from comparing the results was that applying RIDAS TV 7.3 results in similar overall safety as BSK/BKR but lower than DIN 19704. 
	This study concludes that Eurocode should be applied for the design of spillway gates and load combination should be performed similarly as for cross-sectional design of concrete dams. Whether a corrective coefficient should be included in the guidelines to achieve an overall safety which is not substantially lower than internationally should be further investigated. 
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	Ägare till dammar i Sverige är strikt ansvariga för dammsäkerheten vilket innebär att svenska myndigheter inte föreskriver hur dammar och tillhörande konstruktioner ska dimensioneras och utföras. I stället har branschen arbetat fram rekommendationer och riktlinjer. Under 1990-talet påbörjades arbetet med Kraftföretagens riktlinjer för dammsäkerhet RIDAS, vars huvuddokument utkom i sin första version 1997. Revideringar har sedan gjorts 2002, 2008, 2012 och 2016. År 2000 kom de första tillämpningsanvisningarna. 2006 reviderades de för första gången och döptes då om till tillämpningsvägledning. 
	Revideringen av huvuddokumentet 2016 gällde endast kapitel 1–3, övriga kapitel återfinns i RIDAS 2012. Kapitel 7 beskriver riktlinjer kopplade till konstruktion. 
	RIDAS 2012 Tillämpningsvägledning för avbördningsanordningar (TV 7.4) hänvisar till BKR och BSK för dimensionering av bärande konstruktioner under avsnitt 7.4.4.1.1. 
	För dimensionering av stålkonstruktioner i Sverige gäller inte längre BKR eller BSK utan det är krav att Eurokoderna används (efter 2011). Det råder inom vattenkraftbranschen osäkerheter kring hur Eurokoderna ska tillämpas på avbördningsanordningar. Tillämpningsvägledningen för avbördningsanordningar är därför i behov av omarbetning med hänsyn till detta. 
	RIDAS Tillämpningsvägledning för betongdammar (RIDAS TV 7.3) reviderades 2017 och föreskriver att tvärsnittsdimensionering ska utföras enligt Eurokoderna för betongkonstruktioner. I revideringen finns partialkoefficienter för de laster som är aktuella för dammar. Många av lasterna är gemensamma för betongdammar och avbördningsanordningar och det är önskvärt med ett gemensamt angreppssätt med gemensamma laster och partialkoefficienter. Inom det förberedande arbetet till revideringen 2017 gjordes inte analys av hur revideringen påverkar dimensionering av avbördningsanordningar. Troligen används partialkoefficienter för betongdammar vid dimensionering av avbördningsanordningar idag. Det finns exempel där nya utskovsluckor i Sverige dimensionerats enligt den tyska standarden DIN 19704.
	Nya dimensioneringsförutsättningar innebär att befintliga konstruktioner, som fram till nu bedömts som säkra, riskerar att inte längre uppfyller säkerhetskraven. Omvänt kan en ny uppsättning laster göra en tidigare ”osäker” avbördningsanordning beräkningsmässigt ”säker”. Detta får reella konsekvenser för dammägare och kan leda till ekonomisk påverkan. För avbördningsanordningar finns dessutom ett antal lastfall och laster som inte är aktuella för betongdammar, främst kopplade till manövrering av luckorna, medan delar av RIDAS TV 7.3 inte är tillämpbart på avbördningsanordningar. 
	I dagsläget förekommer det sannolikt att olika normer, till exempel BSK, Eurokoder samt DIN, används vid dimensionering av avbördningsanordningar. 
	Det är därför angeläget att undersöka hur de lastkombinationer och partialkoefficienter som nu gäller för betongdammar (RIDAS TV 7.3) påverkar konstruktionsberäkningar av avbördningsanordningar, göra en kartering av standarder som används internationellt samt börja identifiera områden som bör analyseras mer i detalj för att kunna ta fram nya riktlinjer för branschen. 
	Denna rapport syftar till att:
	 Dokumentera vilka standarder som används internationellt för dimensionering av avbördningsanordningar, tyngdpunkten ligger på länder som använder Eurokoderna. 
	 Identifiera konsekvenser som kan förväntas om lastkombinering enligt RIDAS Tillämpningsvägledning för betongdammar tillämpas även vid dimensionering av avbördningsanordningar. 
	 Genomföra jämförande beräkningar på avbördningsanordningar med olika normer. 
	 Belysa områden som behöver analyseras vidare. 
	Beräkningarna har avgränsats till en segmentluckas horisontella huvudbalk och luckben samt en fritt upplagd sätt.
	Många av de svenska dammanläggningarna dimensionerades och byggdes under perioden 1930–1980. Därför inkluderas här en översiktlig tillbakablick på normer som använts under den tid då stora delar av dagens avbördningsanordningar byggdes. Nedan beskrivna normer är generella för stålbyggnad och möjligen har andra normer använts vid dimensionering av avbördningsanordningar. 
	År 1931 utkom första upplagan av Normalbestämmelser för järnkonstruktioner till byggnadsverk (Järnbestämmelser), som då ersatte Svensk författningssamling N:r 193 från 1919. 
	1938 utkom tredje upplagan och inkluderade då även trafiklast för gatu- och vägbro. För nedan beskrivning har inga skillnader identifierats mellan utgåva 1 (1931) och utgåva 3 (1938). 
	Materialegenskaper enligt Järnbestämmelser (1931) återges i Tabell 11. 
	Tabell 11. Materialegenskaper enligt Järnbestämmelserna (1931) för 5 mm < t < 30 mm. 
	Brottgräns
	Sträckgräns
	Material
	37–45 kg/mm2 
	22 kg/mm2 (220 MPa)
	St 37
	44–52 kg/mm2 
	26 kg/mm2 (260 MPa)
	St 44
	För vattenbyggnader tillåts samma påkänningar som för järnvägs- och gatubroar, dessa visas i Tabell 12. Där har även motsvarande ”totalsäkerhetsfaktor” inkluderats som kvoten mellan sträckgränsen och tillåten påkänning. 
	Tabell 12. Tillåten påkänning enligt Järnbestämmelser (1931). 
	Motsvarande ”totalsäkerhets-faktor”
	Säkerhetsgrad vid knäckning 
	Tillåten påkänning 
	Belastningsfall 
	Material
	2
	4,0 för l/i > 110
	1100 kg/cm2 (110 MPa)
	Vanligt
	St 37 
	1,63
	3,3 för l/i > 110
	1350 kg/cm2 (135 MPa)
	Exceptionellt
	2
	4,0 för l/i > 100
	1300 kg/cm2 (140 MPa)
	Vanligt
	St 44
	1,63
	3,3 för l/i > 100
	1600 kg/cm2 (170 MPa)
	Exceptionellt
	Järnbestämmelserna (1931) Avdelning III, kapitel A. Belastningsantaganden, avsnitt Vattenbyggnad, beskriver att laster som ska beaktas för vattenbyggnader är: 
	 Egenvikt - vanligt belastningsfall
	 Rörliga belastningar 
	× manöverkraft kan tas som manöverutrustningens största kraft vid start eller överbelastning. 
	× Belastning av fordon, materialupplag, kranar, skakningar från maskiner, stötar från drivande timmer och is beaktas. 
	 Vattentryck 
	× Normalt låg- och högvattenstånd som medelvärde av de årliga lägsta respektive högsta vattenstånd – vanligt belastningsfall
	× Vågor och vattenslag – exceptionellt belastningsfall
	× Isgrindar beräknas för full igensättning som exceptionellt belastningsfall. 
	 Istryck
	× Hänsyn ska tas till lokala förhållanden, bland annat om vattnet på konstlad väg hålls isfritt. 
	× 30 ton vid 1 m tjocklek och 20 ton vid 0,75 m tjocklek, räknat per längdmeter – exceptionellt belastningsfall
	Även vind, snö, temperaturändringar samt friktionskrafter vid upplagen ska beaktas. 
	År 1961 utkom Statliga belastningsbestämmelser av år 1960 för byggnadsverk (Belastningsbestämmelser 1960) som ersatte Belastningsantaganden i Järnbestämmelserna vid ny- och ombyggnation. 
	 För sjöar och vattendrag som är reglerade förutsätts att vattenståndet varje år minst uppnår dämningsgräns och sjunker ned till sänkningsgräns. – vanlig belastning. 
	× Vattentryck vid vattenstånd utanför normalt förekommande gränser betraktas som exceptionell belastning. 
	× Vågtryck motsvarande de högsta vågor som kan kunna antas förekomma betraktas som exceptionell belastning. 
	 Beräknade spänningar för isgrindar ska vid full igensättning understiga 90% av materialets sträckgräns. Om de är avsedda att fungera som provisorisk avstängning ska full igensättning behandlas som exceptionell belastning. 
	 Manöverkraft  
	× Vattenlast inklusive sugkrafter, friktionskrafter samt ”extra motstånd” beaktas. ”Extra motstånd” antas uppgå till minst 25% av övriga vanliga belastningar tillsammans. – Vanlig belastning
	× Största kraft som lyftmaskineriet normalt kan utveckla. – Exceptionell belastning
	× Beräknade spänningar ska inte överstiga sträckgränsen för stål för fallet där momentbegränsande kopplingar, maximalreläer, säkerhetsventiler och dylikt ej fungerar. 
	 Istryck – storleken av den horisontella kraften från ett fast istäcke kan i allmänhet uppskattas till 10–20 ton och i extrema fall till 30–40 ton per längdmeter. 
	Även vind, snö, temperaturändringar, bromskraft samt friktionskrafter ska beaktas. 
	År 1971 utkom första utgåvan av Stålbyggnadsnorm 70 (StBK-N1) som ersatte Järnbestämmelserna. 1978 utkom andra utgåvan där bland annat SI-enheter användes genomgående. Stålbyggnadsnorm 70 (StBK-N1) hänvisar till Belastningsbestämmelser 1960 för laster på vattenbyggnader. 
	Tillåten spänning för valsat konstruktionsstål anges som sträckgränsen / 1,5 för vanligt och sträckgränsen / 1,3 för exceptionellt lastfall som anges i Tabell 13. 
	Tabell 13. Tillåten spänning för valsat konstruktionsstål enligt StBK-N1. 
	Tryck enligt Hertz Vanligt/exceptionellt
	Tillåten spänningExceptionellt lastfall
	Tillåten spänningVanligt lastfall
	Sträckgräns
	Stål
	650/750 MPa
	169 MPa
	147 MPa
	220 MPa
	1311
	750/850 MPa
	200 MPa
	173 MPa
	260 MPa
	1412
	Övriga delar av Stålbyggnadsnorm 70 (Byggsvetsnorm etc.) har inte studerats. 
	Boverkets Bestämmelser för Stålkonstruktion (BSK) utkom första gången 1987 och har utkommit i ny utgåva 1994, 1999 och 2007. BSK introducerade nya principer för dimensionering av stålkonstruktioner där bland annat partialkoefficientmetoden infördes och bruks- och brottgränstillstånd skiljdes åt. Dessa principer ändrades inte genom nyutgåvorna (Jovall, 2010). BSK 07 beskrivs mer i detalj i avsnitt 3.2.1. 
	Från och med 2011 dimensioneras byggnadsverk i Sverige enligt Eurokoderna som är europagemensamma dimensioneringsregler för bärverk. Eurokoderna bygger precis som BSK på partialkoefficientmetoden och skiljer på bruks- och brottgränstillstånd. Hur Eurokoderna ska tillämpas i Sverige framgår av Boverkets föreskrifter och allmänna råd om tillämpning av europeiska konstruktionsstandarder - EKS (EKS 10, 2015) där de nationella valen för Sverige presenteras. Eurokoderna och EKS beskrivs mer i detalj i avsnitt 3.2.12. 
	2 Internationell utblick
	2.1 Brasilien
	2.2 Kanada
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	2.7 Sammanfattning internationell utblick

	En av de grundläggande principerna inom RIDAS är att dammsäkerheten i Sverige ska hållas på god internationell nivå. Mot den bakgrunden görs nedan en begränsad internationell utblick kring hur avbördningsanordningar dimensioneras internationellt. Fokus har varit på länder som använder partialkoefficientmetoder och främst hur Eurokoderna används. 
	Nedan redovisas tillämpningen i Brasilien, Kanada, USA, Finland, Tyskland och Norge. 
	Dammsäkerhetsföreskrifter för Frankrike, Italien, Nya Zeeland, Portugal, Schweiz och Storbritannien undersöktes också men utan att kunna fastställa hur dimensionering av avbördningsanordningar ska utföras inom respektive land.
	I Brasilien används nationell standard (NBR-8883) tillsammans med den tyska standarden DIN 19704 för dimensionering av avbördningsanordningar. NBR-8883 har inte identifierats på annat språk än portugisiska, vilket har försvårat analysen. Delar av den standarden bedöms dock vara liknande det som anges i Design of hydraulic gates, Erbisti 2014, som använder säkerhetsfaktorer. Andra delar bedöms vara baserade på partialkoefficientmetoden.  
	DIN 19704 beskrivs nedan. 
	Canadian Dam Association (CDA) har gett ut riktlinjer (”guidelines”) för hur dammar ska konstrueras, men avbördningsanordningar utelämnas. Det är upp till de olika distrikten att besluta om, och i så fall hur, CDA:s riktlinjer ska appliceras. (Scaletta, Mesania, Osterle, & Deible, 2012) 
	I distriktet Alberta ges valet att antingen använda säkerhetsfaktorer på materialsidan (0,5 * fy, 0,66 * fy och 0,8 * fy för vanligt, ovanligt respektive extremt lastfall) alternativt använda partialkoefficientmetoden i USACE EM 11-2-584 som diskuteras nedan (Alberta Transportation, 2004). 
	Privata vattenkraftsdammar i USA regleras inom Federal Energy Regulatory Commission Engineering (FERC) guidelines (Scaletta, Mesania, Osterle, & Deible, 2012). Dessa ger inga råd kring dimensionering av avbördningsanordningar (FERC, 2018). 
	US Bureau of Reclamation har gett ut designstandarder för dammar, men riktlinjer för dimensionering av avbördningsanordningar har inte identifierats (Design Standards No 6: Hydraulic and Mechanical Equipment – Chapter 5, Gates & Chapter 6 Stoplogs, Bulkhead gates saknas) (Bureau of Reclamation, 2017). 
	US Army Corps of Engineers (USACE) beskriver i Engineering technical letter 1110-2-584, 2014, att avbördningsanordningar i första hand ska dimensioneras enligt partialkoefficientmetoden. Manualen är tänkt att användas vid projektering av nya avbördningsanordningar, inte för utvärdering av befintliga. Bärförmågan beräknas enligt normer för stålbyggnad generellt (byggnader), men sänks med en faktor 0,85–0,9 ytterligare för att ta hänsyn till de miljöer som avbördningsanordningar verkar i, konsekvenserna vid haveri, samt för att ge konstruktioner liknande egenskaper som när tidigare normer använts (USACE, 2014). Ingen särskillnad motsvarande dammsäkerhetsklass har identifierats. Det bör tilläggas att de amerikanska manualerna generellt är mycket omfattande och bedöms vara något besvärliga att läsa. 
	Följande laster ska beaktas enligt ETL 1110-2-584, 2014: 
	 Egenvikt [D]
	 Gravitationslast [G] från ansamling av t.ex. lera, grus och växtlighet samt snö och is ska beaktas enligt lokala förutsättningar, som riktvärde anges ca 25 mm (1 inch) av lera på samtliga horisontella och nästan horisontella ytor, inklusive de med dränagehål. 
	 Vattenlast (hydrostatisk [Hs]), för tre olika nivåer: 
	× vanlig – återkomsttid mellan 1 och 10 år [H3] 
	– Bruksgränstillstånd och utmattning
	× ovanlig – återkomsttid mellan 10 och 300 år [H2] 
	– Brottgränstillstånd
	× extrem – återkomsttid mer än 300 år [H1] 
	– Stora deformationer, plasticering, buckling etc. tillåts, men konstruktionen ska inte gå till brott. 
	 Hydrodynamisk [Hd], last från vågor, överströmning, strömningsintroducerade vibrationer och tryckstötar.  
	 Last från manöverutrustning [Q] beaktas som tre olika laster: 
	× Q1 som motsvarar manöversystemets största stängande kraft beaktas när luckan står på tröskeln samt vid fastkilning vid stängning
	× Q2 som motsvarar manöversystemets last vid vila
	× Q3 som motsvarar manöversystemets största öppnande kraft
	 Väderlaster (Environmental loads) [EV] som bland annat beaktar temperatur och vindlast. 
	 Last från drivgods, is (både flytande och termisk expansion) samt båttrafik ansätts som linjelast motsvarande 5000 lbs/ft (73 kN/m) [IM]. Bordläggningsplåten behöver inte dimensioneras för denna last. 
	 Jordbävningslast [E]
	Lastkombineringen särskiljs beroende på lucktyp, i Figur 21 presenteras lastkombineringen för segmentluckor (Spillway tainter gates, bilaga D till USACE, 2014). Där: 
	 Friktionslast från sidotätningar som linjelast utmed bordläggningen benämns [FS] 
	 Friktionslast från lucklagren som ett vridande moment benämns [FT]
	/
	Figur 21. Lastkombinering för nykonstruktion av segmentluckor (Bilaga D till USACE, 2014). 
	Vattenlast ges partialkoefficient 1,4 samtidigt som materialparametrar sänkts ytterligare med en faktor 0,85–0,9 från de som används för byggnader. ”Totalsäkerhetsfaktorn” blir därmed över 1,5. 
	I Australien finns ingen nationell standard för dimensionering av utskovsluckor, utan de generella stålbyggnadsnormerna (AS4100, AS1170) används tillsammans med amerikanska standarder (USACE) specifikt för avbördningsanordningar. 
	Eurokoderna ska användas tillsammans med de nationella annexen samt riktlinjer (NCCI) från finska trafikverket (Liikennevirasto) vid dimensionering av avbördningsanordningar (Centre for Economic Development, Transport and the Environment, 2012). De nationella annexen finns på engelska, men riktlinjerna (NCCI) har endast identifierats på finska.  
	Respektive delstat i Tyskland har möjlighet att ge ut egna riktlinjer för dammsäkerhet (ICLOD European Club, 2017). Tysklands motsvarighet till SIS har gett ut en standard för dimensionering och utförande av avbördningsanordningar, DIN 19704, som beskriver hur Eurokoderna ska användas vid dimensionering. 
	Den senaste utgåvan, från 2014, finns endast på tyska vilket har försvårat analysen något. Riktlinjerna nedan är från utgåva som utkom 1998, som finns översatt till engelska. 
	Egenvikten ska ökas med 10% för att ta hänsyn till målningssystem, vatten- och is-ansamlingar, vegetation samt smuts. 
	Temperaturvariationer som ska beaktas:
	 Luckor som temporärt, helt eller mestadels, lyfts ut ur vattnet: ± 35 K
	 Luckor som är i kontakt med vatten på en sida: ± 20 K
	 Luckor som är i kontakt med vatten på båda sidorna: ± 20 K
	 Luckor som är helt under vatten: ± 10 K
	Som exceptionell dimensioneringssituation ska spelets största möjliga last ansättas. 
	Den vertikala kraftresultanten när luckan vilar på tröskeln ska vara minst 5 kN/m längs med bottentätningen. 
	Manuella manöverdon ska vara dimensionerade så att ingående effekt för kontinuerlig drift inte överstiger 80 Nm/s (W). Ansatt kraft ska inte överstiga 80–100 N, kortvarigt inte över 250 N. 
	Kontakttryck enligt Hertz för dubbelkrökta ytor finns beskrivet. 
	Tillåtet kontakttryck anges som 2,3 * karakteristisk sträckgräns eller 5,4 * hårdhet enligt Brinell för delar som inte utsätts för mer än 100 000 lastcykler. 
	DIN 19704–2 utgåva 1998 beskriver att minsta plåttjockleken för detaljer tillverkade i konstruktionsstål är:
	 12 mm för bordläggningen
	 10 mm för ingjutna plåtar
	 8 mm för övriga plåtar
	 6 mm för rör och stängda profiler. 
	Två olika toleransklasser beskrivs med angivna värden för toleranser för ingjutna detaljer. 
	DIN 19704–1 utgåva 2014 beskriver hur Eurokoderna ska användas vid dimensionering av avbördningsanordningar, se avsnitt 3.1, 3.2.3 och 3.3 nedan för detaljer kring vattenlast, islast, lastkombinering och materialegenskaper. 
	Norges Vassdrags- og Energidirektorat (NVE), myndighet under det Norska Olje- og Energidepartementet, ansvarar bland annat för tillsyn av dammsäkerheten i Norge. NVE har gett ut riktlinjer som beskriver hur föreskrifterna (dammsikkerhetsforeskriften) tillämpas. 
	Dimensionering av avbördningsanordningar beskrivs i Retningslinjer for stenge- og tappeorganer, rör og tverrslagsporter från 2011 som endast identifierats på norska. Däri hänvisas till NS 3472 för dimensionering av stålkonstruktioner. (NVE, 2011). NS 3472 gäller inte idag utan ersattes 2010 av Eurokoderna. 
	När NS:3472:2001 arbetades fram gjordes bedömningen att Eurokoderna skulle komma att ersätta den, varför beslut togs att basera den versionen på de preliminära utgåvorna av Eurokoderna. Under övergångstiden mellan 2002 och 2010 användes Eurokoderna som supplement till NS 3472:2001. När NS 3472 ersattes med de fastslagna versionerna av Eurokoderna var förändringen inte speciellt omfattande (Isager, 2014). 
	NVEs riktlinjer för avbördningsanordningar bedöms i denna analys kunna användas tillsammans med eurokoderna. 
	Vattenlast upp till dämningsgräns (höyeste regulerte vannstand (HRV)) ska hanteras som permanent last. Överdämning hanteras som variabel last, överdämning upp till dimensionerande vattenstånd (flomstigning ved dimensjonerende flom (DFV)) ska användas. 
	För avbördningsanordningar som i huvudsak manövreras i strömmande vatten ansätts lastfaktor (f = 1,4 för den permanenta delen av vattenlasten i brottgränstillståndet. Övriga laster enligt Tabell 21. 
	Tabell 21. Lastfaktorer enligt NVE 2011.  
	Bruksgräns
	Utmattning
	Olycks-gränstillstånd
	Brottgräns
	Permanent del av vattenlast
	(f = 1,0
	(f = 1,0
	(f = 1,0
	(f = 1,2  (f = 1,4 (1)
	Andra permanenta laster
	(f = 1,0
	(f = 1,0
	(f = 1,0
	(f = 1,2
	Jordlast (2) 
	(f = 1,0
	(f = 1,0
	(f = 1,0
	(f = 1,0
	(f = 1,0
	(f = 1,0
	(f = 1,0
	(f = 1,2
	Variabla laster
	(1)  För avbördningsanordningar som i huvudsak manövreras i strömmande vatten ansätts lastfaktor (f = 1,4. 
	(2) Avhengig av beregningsgrunnlag
	För avbördningsanordningar tillhörande dammar i klass 3 och 4, de två klasserna med hårdast krav, ska utmattningsanalys göras. 
	Islast ska hanteras som variabel last för dimensionering av avbördningsanordningar. 
	Riktlinje för last och dimensionering beskriver att islast ska ansättas 250 mm under HRV (DG) eller lägre om det är mer ogynnsamt. Islasten ska förutsättas vara inom intervallet 100 kN/m och 150 kN/m beroende på inspänningsförhållandena, vattenståndsvariationer i magasinet, geografiska och klimatiska förhållanden, drifterfarenheter, konstruktionens egenskaper samt konsekvenserna vid haveri. Lägre lastvärden kan användas i speciella fall så som att isfrihållning finns (ska då vara övervakad). (NVE, 2003) 
	För magasin med stora vattenståndsvariationer kan islasten bli större än ovan angivet. Om dygnsvariationen är större än +- 0,2 m kan islasten sättas till:
	Pis-max = 250 * h1,5  h = istjockleken i m
	h = 0,02 * F0,5  för F används F100 = köldmängd i grader * dagar som statistiskt sett överskrids en gång per 100 år
	NVEs riktlinjer för avbördningsanordningar (NVE, 2011) beskriver att manöverkraft framräknad med däri angivna friktionskoefficienter ofta är högre än om t.ex. DIN 19704 används. 
	Jordbävningslast ska beaktas som variabel last enligt NVEs riktlinjer för avbördningsanordningar (NVE, 2011). Tillägg till NVEs riktlinjer för laster och dimensionering (NVE, 2014) anger parametrar att använda tillsammans med Eurokod 8 för anläggningar i klass 3 och 4. 
	För nya konstruktioner ska godstjockleken beräkningsmässigt reduceras med 1 mm som rostmån på varje yta som korrosion kan uppträda. Detta gäller även om ytorna rostskyddsmålats men inte för ytor som är:
	 Direkt tillgängliga för inspektion och underhåll
	 Ytor med ”extra” korrosionsskydd så som varmförzinkning eller katodiskt skydd, som komplement till rostskyddsmålning. 
	 Cementbelagda stålrör.
	 Stålrör med tillfredsställande rostskyddsmålning som är förlagt ovanför grundvattennivån. 
	 Konstruktioner med kort livslängd.
	För materialsidan sätts karakteristiskt hållfasthet till det lägsta av flytgränsen och 80% av brottgränsen. 
	Minimivärden för materialfaktor för dimensionerande hållfasthetsgräns anges i Tabell 22. 
	Tabell 22. Materialfaktor enligt NVE 2011.  
	Bruksgräns
	Utmattning
	Olycks-gränstillstånd
	Brottgräns
	Konstruktion med plasticitetsreserv
	(m = 1,0
	(m = 1,0
	(m = 1,10
	(m = 1,25
	Konstruktion utan plasticitetsreserv
	(m = 1,0
	(m = 1,0
	(m = 1,30
	(m = 1,60
	Materialet bedöms inte ha någon plasticitetsreserv för instabilitet t.ex. knäckning. 
	För stål i befintliga avbördningsanordningar som kontrolleras ska följande materialparametrar användas beroende på när stålkonstruktionen är tillverkad:
	 Konstruktioner levererade före 1950  (m = 1,5
	 Konstruktioner levererade åren 1950–1969 (m = 1,4
	 Konstruktioner levererade åren 1970–1980 (m = 1,3
	 Konstruktioner levererade efter år 1980  (m = 1,25
	Kontakttrycket (enligt Hertz) mellan hjul och räl ska för linjekontakt (cylinder mot plan) inte överskrida det lägsta av 2,3 * fy (sträckgräns) och 5,4 * HB (hårdhet enligt Brinell). För hjul som bedöms komma att utsättas för fler än 100 000 lastcykler ska kontakttrycket inte överstiga 3,0 * HB. I bilaga C till NVE 2011 finns beskrivet att för hjul med dubbelkrökt kontaktyta (elliptisk kontakt) som belastas högre än 1000 kN ska detaljerade beräkningar utföras. Samma bilaga beskriver att hjulen ofta utförs i martensitiskt rostfritt stål, gjutet eller valsat. Ingen vidare vägledning har identifierats. 
	Urvalet av länder som studerats inom den internationella utblicken är begränsat, mycket på grund av begränsningar i språkkunskaper då föreskrifter ofta är författade på de lokala språken. I andra fall (Nya Zealand och Storbritannien) har de specifika riktlinjerna för dimensionering av avbördningsanordningar inte identifierats. 
	En klar majoritet av studerade länder använder semi-probabilistiska metoder för dimensionering av avbördningsanordningar och samtliga studerade europeiska länder (Finland, Tyskland & Norge) använder Eurokoderna. Tabell 23 visar en sammanställning av totalsäkerhetsfaktor för de studerade riktlinjerna. Totalsäkerhetsfaktor definieras i denna rapport som produkten av partialkoefficienten på last och partialkoefficienten på material. Att jämföra totalsäkerhetsfaktorer för olika normer ger en indikation på den resulterande säkerheten för respektive norm. Det är dock inte så att en högre totalsäkerhetsfaktor per definition innebär en högre säkerhet. När kunskapen kring beräkningsmodeller och kontroll av material ökar går det att sänka totalsäkerhetsfaktorn utan att öka risken för haveri. I Tabell 23 inkluderas även normer som använder säkerhetsfaktorer vilket baseras på en annan systematik än för partialkoefficientmetoden. 
	Hur respektive land applicerar de dammsäkerhetsrelaterade lasterna skiljer sig åt, men denna jämförelse visar att de i Sverige använda partialkoefficienterna (BSK) ger generellt avsevärt lägre totalsäkerhetsfaktor och att även EKS 10 ger lägre totalsäkerhetsfaktor. 
	Tabell 23. Koefficienter använda vid dimensionering av avbördningsanordningar enligt några utvalda normer. 
	EKS 10
	BSK 07
	NVE
	DIN 19704
	USACE – ETL 1110-2-584
	Järn-bestämmeler
	1,35/1,2 (4)
	1,0
	1,4(3)
	1,35/1,2
	1,4
	1,0
	1,0
	Permanent vattenlast
	1,2/1,5 (4)
	1,3
	1,2
	1,35/1,5
	-
	1,0
	Variabel vattenlast
	1,0
	1,2 (4)
	1,25/1,6
	1,1
	1,1–1,18
	2,0 (1)
	Material-parameter
	(0,85–0,9) (2)
	1,35
	1,2
	1,75/2,24
	1,49
	1,55–1,65
	2,0
	”Totalsäkerhets-faktor” för lastfall utan variabel last. 
	(1) För vanligt lastfall. (2) Sänkning från vad som används inom stålbyggnad generellt (AISC), möjligen finns där ytterligare parametrar för sänkning av karakteristiska värden. 
	(3) För avbördningsanordningar som i huvudsak manövreras i strömmande vatten. 
	(4) För säkerhetsklass 3. 
	Jämförelsen mellan de olika normerna är inte helt rättvis då de använder olika säkerhetskoncept, där de äldre svenska normerna använder säkerhetsfaktorer och tillåtna spänningar jämfört med de nyare normerna där partialkoefficientmetoden och brottgränstillstånd används. I praktiken tillkommer även en kombinering med variabel last vilka inte beaktas i jämförelsen. 
	3 Laster, lastfall och dimensionerande materialegenskaper
	3.1 Laster
	3.1.1 Vattenlast (dämningsgräns, överdämning och våg)
	3.1.2 Islast

	3.2 Lastkombinering
	3.2.1 RIDAS TV 7.4 (BSK/BKR)
	3.2.2 RIDAS TV 7.3 (Eurokod)
	3.2.3 DIN 19704–1 (Eurokod)

	3.3 Materialegenskaper
	3.4 Jämförelse

	I detta kapitel presenteras lastfall, lastkombinering och val av dimensionerande materialegenskaper enligt de tre valda riktlinjerna/normerna (RIDAS TV 7.4, RIDAS TV 7.3 & DIN 19704:2014). Dessutom ges en kortare presentation av de laster som studeras i detta projekt.
	De normer som används för de jämförande beräkningarna skiljer sig avseende hur säkerhetstänket appliceras, vilket innebär att delar av normerna inte går att jämföra rakt av. Särskilt påtagligt blir detta då konstruktionens säkerhetsklass beaktas på lasterna i Eurokoderna och på materialets bärförmåga i BSK/BKR. 
	I detta kapitel presenteras först de laster som används i de jämförande beräkningarna, därefter presenteras lastkombinering och vilka val som gjorts följt av dimensionerande materialparameterar. Kapitlet avslutas med en jämförande sammanställning. Laster och lastkombinering enligt detta avsnitt ska inte behandlas som generella eller heltäckande utan representerar ett urval som gjorts för de jämförande beräkningarna, t.ex. behandlas inte manöverkraft och temperaturlaster. 
	Utgångspunkten för samtliga jämförelser i denna rapport är att avbördningsanordningar är del av en dammanläggning tillhörande dammsäkerhetsklass B och FDK I (RIDAS, 2016). 
	Inom ramen för projektet har fyra stycken laster använts, vattennivå vid dämningsgränsen (DG), överdämning, våglast samt islast. Dessa laster har valts då de är frekvent förkommande laster samt representerar en blandning av permanenta och variabla laster. 
	Tabell 31. Laster inom detta projekt. 
	Beskrivning
	Typ
	Beteckning
	Last
	Hydrostatiskt tryck, vattennivå vid DG
	Permanent
	H
	Vattenlast
	Tillkommande hydrostatiskt tryck pga överdämning
	Variabel
	Ö
	Överdämning
	Tillkommande hydrostatiskt tryck pga våg
	Variabel
	V
	Våglast
	Istryck (Linjelast)
	Variabel
	I
	Islast
	Enligt RIDAS TV 7.4 (2011) ska utskovsluckor dimensioneras för den vattenlast som kan uppträda för alla flöden upp till den mest extrema flödessituationen enligt Flödeskommitténs Riktlinjer. Lasten delas in i en permanent del motsvarande vattenyta vid dämningsgränsen och en variabel del som är den vattenlast som överstiger DG på grund av överdämning eller vågor. Dessutom ska hydrodynamiska laster, främst från pulserande vattentryck beaktas så att inte skadliga deformationer eller svängningar uppstår.
	Även i RIDAS TV 7.3 (för betongdammar) (2017) delas vattenlasten upp i två delar, den del som verkar upp till dämningsgränsen och en variabel del som överstiger den. Den variabla delen beaktas som en variabel last för vågor och överdämning vid FDK II-flöde och som en exceptionell last för överdämning vid FDK I-flöde eller dammkrön, vilket som är högst.
	I DIN 19704-1 (2014) delas vattenlasten upp i en hydrostatisk (permanent) och en hydrodynamisk (variabel) del. Det hydrostatiska trycket beräknas med tungheten ( = 10,0 kN/m3. De flesta hydrodynamiska effekter så som svall, vågor från vind eller fartyg och tryckstötar ska beaktas som ett tillägg till det hydrodynamiska trycket (statiskt tryck som behandlas som en variabel last). För vågor orsakade av fartyg i kustområden och för det tryck som uppkommer av flödande vatten under eller över luckan bör den dynamiska (varierande) belastningen beaktas. 
	Normalt utrustas utskovsluckor med system för vakhållning för att säkerställa att de inte utsätts för islast från termisk utvidgning av täckande is. I RIDAS (TV 7.3 och 7.4) delas Sverige upp i tre zoner från söder till norr där det dimensionerande horisontella istrycket är 50, 100 eller 200 kN/m. Isen antas vara 0,6 m tjock i de södra delarna av Sverige och 1,0 m för norra Sverige. Isens angreppspunkt antas ligga på en tredjedel av isens tjocklek räknat från dämningsgränsen.
	I RIDAS TV 7.3 beaktas islasten som en variabel last, i övrigt används samma värden som i RIDAS TV 7.4.
	I DIN 19704 kopplas islasten till en istjocklek genom att ange att islasten har intensiteten pE=150 kN/m2. Istjockleken bestäms av dammägaren utifrån lokala förutsättningar, men ska sättas till minst 0,3 m (motsvarande 45 kN/m). Jämfört med RIDAS innebär det liknande men något lägre lastintensiteter, där spannet i DIN är 45–150 kN/m, motsvarande en istjocklek om 0,3–1,0 m. Islasten beaktas i lastkombineringen som en variabel last. För lutande bordläggningar ska istrycket delas upp i två delar enligt Figur 31 och ekvation 3-1 och 3-2. 
	Friktionskoefficienten μ har värdet 0,1.
	Figur 31. Uppdelning av istryck på lutande bordläggningar, från DIN 19704-1 (2014). 
	Om det finns isfrihållning får istrycket minskas med 30 %. Det innebär att även med isfrihållning ska minst en islast om 31 kN/m användas vid dimensioneringen. Om en sådan princip skulle användas på dammar i Sverige med isfrihållning framför avbördningsanordningen skulle det innebära en ökning av den dimensionerande islasten då RIDAS TV 7.4 beskriver att avbördningsanordningar inte utsätts för islast om effektiv isfrihållning finns. 
	De lastfall som beaktas i denna jämförelse är följande:
	 Lastfall 1: DG – Stängd lucka, övy vid DG
	 Lastfall 2: Våg – Stängd lucka, övy vid DG samt vågor
	 Lastfall 3: Islast – Stängd lucka, övy vid DG och islast
	 Lastfall 4: Överdämning – Stängd lucka, övy vid FDK I/krön (vilket som är högst).
	Lastfall 1 består endast av permanenta laster medan Lastfall 2 och 3 är en kombination av permanenta och variabla laster. Dimensionerande våghöjd och dimensionerande islast är förknippade med relativt lång återkomsttid men kommer troligen uppkomma under avbördningsanordningens livslängd. 
	Lastfall 4 är ett extremt lastfall som beskriver en situation med överdämning vid FDK I-flöde eller krön. Ett sådant lastfall kommer sannolikt inte att uppträda för en enskild lucka under dess livslängd, utan utgår från ett scenario där luckan av någon anledning inte kunnat öppnas tidigare, varvid vattennivån stigit. Det finns dock undantag till detta t.ex. för dammanläggningar där aktiv dämpning tillämpas vid stora tillrinningar. För dessa anläggningar kan avbördningsanordningarna komma att utsättas för överdämning som ett vanligt lastfall. Lastfall 4 har inkluderats för att belysa och studera skillnader mellan de tre normerna kring hur ett extremt scenario behandlas. Utebliven lucköppning är ett mer troligt förekommande scenario som kan leda till överdämning än tillrinning motsvarande FDK I-flöde. 
	Enligt RIDAS TV 7.4 ska lastkombinering ske enligt Boverkets föreskrifter om ändring i verkets konstruktionsregler– föreskrifter och allmänna råd, (BKR, 2010). I BKR används fyra lastkombinationer för brottgräns. Av dessa är Lastkombination 1 den som vanligtvis är dimensionerande medan Lastkombination 2, 3 och 4 kan vara dimensionerande om de permanenta lasterna (egentyngd) av olika orsak har stor påverkan på konstruktionen. Lasterna delas upp i permanenta laster, tyngd av jord och vattenlast samt variabla laster. De permanenta lasterna delas upp i bunden last från konstruktionens egentyngd och fri permanent last från byggnadsverksdelar som lätt går att flytta. För en dammlucka är endast egentyngden aktuell som bunden permanent last. I Tabell 32 presenteras en förenkling av Tabell 2:322a i BKR (2010) anpassad för avbördningsanordningar. 
	Tabell 32. Lastkombinationer i brottgränstillstånd från BKR (2010). 
	4
	3
	2
	1
	1,0 Gk.bunden-0,1 Gk.fri
	1,15 Gk
	0,85 Gk
	1,0 Gk
	Permanent last Gk (egentyngd)
	1,0 Gk
	1,0 Gk
	1,0 Gk
	1,0 Gk
	Vatten vid
	medelvattenstånd Gk
	-
	-
	1,3 Qk
	1,3 Qk
	En variabel last Qk
	-
	-
	1,0 ψ Qk
	1,0 ψ Qk
	Övriga variabla laster ψ Qk
	Lastreduktionsfaktorn ψ är inte angiven för islast men för snö anges värdet 0,6–0,8 beroende på geografisk placering. 
	Tabell 33 visar lastkombinationerna för de fyra studerade lastfallen. I RIDAS TV 7.4 (2011) finns inga lastfall eller lastkombinationer givna. Angivet är endast att vattenlast upp till DG ska hanteras som permanent last och överdämning som variabel last. Detta innebär att ingen skillnad görs för olika vattennivåökningar och att den vattennivå som överstiger DG ska behandlas som en variabel last, se kapitel 3.1.1. 
	Tabell 33. Partialkoefficienter för de fyra definierade vattenbyggnadslastfallen vid tillämpning av BKR (2010). 
	1
	1,0 H
	Lastfall 1: DG
	1,0 H + 1,3 V
	Lastfall 2: Våg
	1,0 H + 1,3 I
	Lastfall 3: Islast
	1,0 H + 1,3 Ö 
	Lastfall 4: Överdämning
	Från och med senaste revideringen av RIDAS TV 7.3 (2017) sker lastkombinering för tvärsnittsdimensionering av betongdammar enligt Eurokoderna. Bakgrunden till revideringen framgår av Energiforsk rapport 2016:309 (Andersson, o.a., 2016). Revideringen innebär att lastkombinering sker enligt ekvation 6.10a och 6.10b i SS-EN 1990 (2005) och EKS 10 (2015). Ekvation 6.10a respektive 6.10b är dimensionerande då de permanenta respektive de variabla lasterna är dominerande. Detta görs genom (j =0,89 som för ekvation 6.10b sänker partialkoefficienten för permanenta laster till 1,2 från 1,35, samtidigt som den första variabla lasten ansätts utan lastreduktionsfaktor ψ. 
	Som nämnts ovan betraktas vattenlast vid dämningsgräns som permanent last (G) och tillkommande vattenlast vid högre vattennivåer som variabel last (Q). I lastkombineringen beaktas även konstruktionens säkerhetsklass som beror på konsekvens av ett brott genom partialkoefficienten d. 
	Tabell 34. Lastkombinationer i brottgränstillstånd enligt RIDAS TV 7.3 (2017). 
	6.10b
	6.10a
	(dK 1,2 Gk
	(dK 1,35 Gk
	Ogynnsam
	Permanent last G
	1,0 Gk
	1,0 Gk
	Gynnsam
	-
	Huvudlast
	(dK 1,5 Qk,1
	Variabel last Q
	(dK 1,5 ψ0,1 Qk,1
	(dK 1,5 ψ0,1 Qk,1
	övriga variabla laster Ʃψ0,i Qk,i
	Enligt EKS 10 är det inte tillåtet att tillämpa ekvation 6.10a för lastfall där endast permanenta laster inkluderas. För lastfall där endast den permanenta delen av vattenlasten beaktas innebär detta att endast en partialkoefficient om 1,2 ska användas. Vidare ökar partialkoefficienten för den permanenta lasten från 1,2 till 1,35 om en ytterst liten variabel last införs då detta medför att ekvation 6.10a får tillämpas. Därför har 6.10a använts i detta projekt även för lastfall 1 med endast den permanenta vattenlasten. Detta är något som behöver klargöras vid en övergång till Eurokod vid en framtida uppdatering av RIDAS TV 7.4.  
	Variabla laster, som inte är huvudlast, ska i lastkombinationer multipliceras med en lastreduktionsfaktor ψ. I RIDAS TV 7.3 har denna faktor bestämts för laster som är aktuella för dammkonstruktioner. Ett urval av dessa laster, som även är applicerbara på avbördningsanordningar, presenteras i Tabell 35 där (0, (1 och (2 betecknar kombinationsvärde, frekvent värde samt kvasipermanent värde enligt SS-EN 1990 (2005).
	Tabell 35. Lastreduktionsfaktor enligt RIDAS TV 7.3 (2017). 
	ψ2
	ψ1
	ψ0
	0
	0,8
	0,8
	Variabel vattenlast
	0
	0,4
	0,4
	Våglaster, snedställning
	0,2
	0,6
	0,8
	Snölast
	0,2
	0,6
	0,8
	Islast
	0,6 vertikal last, 0 horisontell last
	0,7 vertikal last, 0,5 horisontell last
	0,8 vertikal last, 0,5 horisontell last
	Rörliga maskindelar
	I RIDAS TV 7.3 har även ett avsteg från EKS 10 (2015) beträffande faktorn d gjorts. Utifrån de damsäkerhetsklasser som används i Sverige används följande värden på d: 
	 Dammsäkerhetsklass A: d = 1,1
	 Dammsäkerhetsklass B: d = 1,0
	 Dammsäkerhetsklass C: d = 0,91
	 Dammsäkerhetsklass U: d = 0,83
	Dessutom har ytterligare en partialkoefficient, korrektionskoefficienten k, införts med värdet 1,2. Det gör att den totala partialkoefficienten dk är produkten av k och d vilket ger värden enligt Tabell 36. Motivet för införandet av korrektionskoefficienten var att behålla samma säkerhetsnivå som i tidigare version av RIDAS TV 7.3 för dammar tillhörande den högsta dammsäkerhetsklassen. För dammar tillhörande övriga dammsäkerhetsklasser sänktes säkerhetsnivån något från tidigare version. 
	Tabell 36. d,  K samt dK för olika dammsäkerhetsklasser. 
	dk
	k
	d
	Dammsäkerhetsklass
	1,3
	1,2
	1,1
	A
	1,2
	1,2
	1,0
	B
	1,1
	1,2
	0,91
	C
	1,0
	1,2
	0,83
	U
	I RIDAS TV 7.3 finns kategorin exceptionella lastfall, vilken inte finns i Eurokod. För exceptionella dimensioneringssituationer enligt Eurokod inkluderas inga partialkoefficienter. Det innebär att den dimensionerande lasteffekten för ett sådant lastfall med endast vattenlast, som beaktas som en olyckslast, blir lägre än för motsvarande varaktiga vattennivå. Detta regleras i RIDAS TV 7.3 för lastfall som är exceptionella genom att använda partialkoefficient med värdet 1,3 på den variabla lastdelen för överdämning vid FDK I-flöde eller till dammkrön. 
	Lastkombinationerna för både 6.10a och 6.10b enligt RIDAS TV 7.3 för de studerade lastfallen presenteras i Tabell 37. Dammsäkerhetsklass B har antagits med d = 1,0. I tidigare RIDAS har en hydraulisk koefficient applicerats vid dimensionering av betongdammar, denna koefficient har inte applicerats på avbördningsanordningar (RIDAS TV 7.4, 2011; RIDAS TV 7.3, 2011). Av den anledningen har korrektionskoefficienten k inte beaktats i detta projekt för att på sätt få en mer rättvis jämförelse. Lastfall 4 ska behandlas som ett exceptionellt lastfall och då detta inte hanteras i Eurokod ska Q sättas till 1,3. För att förtydliga detta i tabellen nedan har symbolen E använts för detta.
	Tabell 37. Partialkoefficienter för de fyra vattenbyggnadslastfallen enligt RIDAS TV 7.3 (2017) utan korrektionskoefficienten k. 
	Med numeriska värden
	Symboliskt
	1,0 (1,35 H)
	6,10a
	Lastfall 1: 
	d (GH)
	DG
	1,0 (1,2 H)
	6,10b
	d (jGH)
	1,0 (1,35 H + 1,2 V)
	6,10a
	Lastfall 2: Våg
	d  G H + ψ0,VQ V)
	1,0 (1,2 H + 1,5 V)
	6,10b
	d (j G H + Q V)
	1,0 (1,35 H + 1,2 I)
	6,10a
	Lastfall 3: Islast
	d G H + ψ0,VQ I)
	1,0 (1,2 H + 1,5 I)
	6,10b
	d (j G H + Q I)
	1,0 (1,35 H + 1,04 Ö)
	6,10a
	Lastfall 4: Överdämning
	d G H + ψ0,VE Ö)
	1,0 (1,2 H + 1,3 Ö)
	6,10b
	d (j G H + E Ö )
	Precis som i RIDAS TV 7.3 sker lastkombinering i DIN 19704–1 (2014) enligt Eurokoderna, vilket innebär att även här ska lastkombinering ske enligt ekvation 6.10a och 6.10b. Tabell 5 i DIN 19704–1 har en mycket noggrannare uppdelning av laster för valet av partialkoefficient än RIDAS TV 7.3. För de aktuella lasterna leder den dock till liknande partialkoefficienter som de som tillämpas i RIDAS TV 7.3. I DIN 19704–1 har dock alla vattenlaster samma partialkoefficient, F (f=fluid), se Tabell 38.
	Tabell 38. Partialkoefficienter enligt DIN 19704–1 (2014). 
	Värde
	Symbol
	1,35
	Egentyngd G
	G
	1,35
	Vattenlast
	F
	1,5
	Islast, manöverkraft
	Q
	För lastreduktionsfaktor ψ är DIN 19704–1 enklare än RIDAS TV 7.3, då ingen reducering av lasterna ska göras (ψ0 =1). Detta innebär att 6.10a är dimensionerande framför 6.10b. Även här används (j =0,89. Kvar återstår att bestämma d. Då dimensioneringen ska ske enligt Eurokoderna är det rimliga att sätta värdet till 1,0 motsvarande den högsta säkerhetsklassen. Överdämningen i Lastfall 4 behandlas som övriga förhöjda vattenytor med partialkoefficienten 1,35.
	Tabell 39. Lastkombinering för de fyra vattenbyggnadslastfallen enligt DIN 19704–1 (2014). 
	Med numeriska värden
	Symboliskt
	1,0 (1,35 H)
	6,10a
	Lastfall 1: 
	d (GH)
	DG
	1,0 (1,2 H)
	6,10b
	d (jFH)
	1,0 (1,35 H + 1,35 V)
	6,10a
	Lastfall 2: 
	d F H + ψ0,VF V)
	Våg
	1,0 (1,2 H + 1,35 V)
	6,10b
	d (j F H + F V)
	1,0 (1,35 H + 1,5 I)
	6,10a
	Lastfall 3: 
	d G H + ψ0,VQ I)
	Islast
	1,0 (1,2 H + 1,5 I)
	6,10b
	d (jG H + Q I)
	1,0 (1,35 H + 1,35 Ö)
	6,10a
	Lastfall 4: Överdämning
	d F H + ψ0,VF Ö)
	1,0 (1,2 H + 1,35 Ö)
	6,10b
	d (j F H + F Ö )
	I både BSK 07 (BSK, 2008) och Eurokod (EN1990-1-1, 2005) anges karakteristiska materialegenskaper på stålet för dimensionering. Det dimensionerande värdet fås sedan genom att dividera det karakteristiska värdet med en eller två partialkoefficienter. I BSK 07 används koefficienterna (𝑚 som beaktar osäkerheten vid bestämning av bärförmågan och (𝑛 som beaktar konstruktionens säkerhetsklass. 
	Dimensionerande värde för sträckgräns, brottgräns och elasticitetsmodul fås från:
	𝑓𝑦𝑑=𝑓𝑦𝑘(𝑚(𝑛
	𝑓𝑢𝑑=𝑓𝑢𝑘1,2(𝑚(𝑛
	 𝐸𝑑=𝐸𝑘(𝑚(𝑛
	Vid dimensionering med partialkoefficientmetoden i brottgränstillstånd ska säkerhetsklassen för en byggnadsverksdel beaktas. I BSK används tre säkerhetsklasser där säkerhetsklass 1, den lägsta, får väljas om en kollaps endast innebär liten risk för personskada. Konstruktionsdelar som vid en kollaps innebär stor risk för personskada ska hänföras till säkerhetsklass 3. Övriga konstruktionsdelar ska hänföras till lägst säkerhetsklass 2. Säkerhetsklassen beaktas med hjälp av partialkoefficienten n på följande sätt: 
	 säkerhetsklass 1, partialkoefficient (𝑛= 1,0
	 säkerhetsklass 2, partialkoefficient (𝑛 = 1,1 
	 säkerhetsklass 3, partialkoefficient (𝑛 = 1,2
	(𝑚 kan ges värdet 1,0 eller 1,1 där det första används om de förutsatta toleranserna enligt ritning eller annan handling är så snäva att måttavvikelser inom toleransgränserna har liten betydelse för konstruktionens bärförmåga i normalfallet.
	I Eurokod används partialkoefficienten (𝑀 som beaktar osäkerheter i materialegenskaper, modellosäkerheter och variationer i tvärsnittsmått. Den appliceras inte direkt på det karakteristiska materialvärdet utan på den karakteristiska bärförmågan enligt: 
	𝑅𝑑=𝑅𝑘(𝑀
	där 𝑅𝑘 är den karakteristiska bärförmågan och 𝑅𝑑 den dimensionerande bärförmågan. Partialkoefficienterna (𝑀 definieras olika beroende på dimensioneringskontroll enligt: 
	 bärförmåga för tvärsnitt oavsett tvärsnittsklass: (𝑀0
	 bärförmåga med hänsyn till instabilitet: (𝑀1
	 bärförmåga för övriga brott: (𝑀2
	Värden för (𝑀0-(𝑀2 enligt EKS 10 och DIN 19704 (2014) presenteras i Tabell 310.
	Tabell 310. Partialkoefficienter för materialegenskaper. 
	DIN 19704-1(Eurokod)
	RIDAS TV 7.3* (Eurokod)
	1,1
	1,0 
	M0
	1,1
	1,0 
	M1
	1,25
	M2
	varierar
	* Då RIDAS TV 7.3 är tillämpningsvägledning för betongdammar presenteras inga värden för Mi, värden är istället från EKS 10 (2015) för stål.
	Nedan presenteras jämförelser för lastkombinering och dimensionerande materialvärden. I Tabell 311 visas lastkombineringen för de fyra vattenbyggnadslastfallen enligt RIDAS TV 7.4, enligt RIDAS TV 7.3 samt enligt DIN 19704. 
	Tabell 311. Jämförelse lastkombinering enligt de tre normerna.
	DIN 19704-1 (Eurokod)
	RIDAS TV 7.3 (Eurokod)
	RIDAS TV 7.4 (BSK/BKR)
	1,35 H
	1,35 H
	1,0 H
	Lastfall 1: 
	DG
	1,35 H + 1,35 V
	1,35 H + 1,2 V
	1,0 H + 1,3 V
	Lastfall 2: 
	Våg
	1,2 H + 1,35 V
	1,2 H + 1,5 V
	1,35 H + 1,5 I
	1,35 H + 1,2 I
	1,0 H + 1,3 I
	Lastfall 3: 
	Islast
	1,2 H + 1,5 I
	1,2 H + 1,5 I
	1,35 H + 1,35 Ö
	1,35 H + 1,04 Ö 
	1,0 H + 1,3 Ö 
	Lastfall 4:
	Överdämning
	1,2 H + 1,35 Ö
	1,2 H + 1,3 Ö 
	I Tabell 312 visas partialkoefficienter för reducering av de karakteristiska materialvärdena. 
	Tabell 312. Partialkoefficienter för materialegenskaper olika lasttyper. 
	DIN 19704-1 (Eurokod)
	RIDAS TV 7.3 (Eurokod)**
	RIDAS TV 7.4 (BSK/BKR)*
	1,1
	1,0
	1,2
	M0
	1,1
	1,0
	1,2
	M1
	1,25
	1,2
	M2
	varierar
	* värdet som presenteras är Mi=mn där m = 1,0
	** Då RIDAS TV 7.3 är tillämpningsvägledning för betongdammar presenteras inga värden för Mi, värden är istället från EKS 10 (2015) för stål. 
	4 Jämförande beräkning
	4.1 Sätt
	4.2 Segmentlucka
	4.2.1 Nedre horisontell huvudbalk
	4.2.2 Luckben

	4.3 Sammanfattning

	I detta kapitel presenteras jämförande beräkningar där nyttjandegrader för några utvalda konstruktionsdelar beräknats med de tre normerna. 
	För att göra en så renodlad jämförande beräkning som möjligt har, som första jämförande beräkning, ett enkelt fall används. Det handlar om en sättavstängning, där en sätt av balktypen HEB300 har valts ut och sedan har fältmomentet jämförts med tvärsnittets elastiska momentkapacitet. Beräkningen har genomförts för den understa sätten, vilken antagits vara placerad på djupet 10 m och vara 10 m lång. Balken antas vara fritt upplagd enligt Figur 41 och för enkelhetens skull har endast lastfallet hydrostatiskt tryck på hela balkhöjden beaktats. 
	/
	Figur 41. Skiss visande sättavstängning.
	Beräknade maximala fältmoment och momentkapacitet presenteras i Tabell 41.
	Tabell 41. Maximala fältmoment och momentkapacitet samt nyttjandegrad. 
	MRd[kNm]
	MEd[kNm]
	Nyttjandegrad[%]
	69
	497
	341
	RIDAS TV 7.4 (BSK/BKR)
	77
	596
	460
	RIDAS TV 7.3 (Eurokod)
	85
	542
	460
	DIN 19704-1 (Eurokod)
	För de jämförande beräkningarna har en modern segmentlucka använts. Från luckan har två delar valts ut, nedre huvudbalk och luckben, så att en jämförelse gjorts för respektive snittkraft; moment, tvärkraft och normalkraft. Jämfört med sättberäkningen ger denna beräkning även en jämförelse kring hur de olika normerna beaktar tvärsnitt typiska för avbördningsanordningar. För dessa konstruktionsdelar har snittkontroller genomförts, där nyttjandegrader för tvärsnittet beräknats. 
	Vid jämförande beräkningar med olika normer för ett visst snitt och en viss fysisk belastning visar en hög nyttjandegrad att användandet av normen ger hög totalsäkerhet. En hög nyttjandegrader tyder alltså på att normen har hårda krav.  
	Den studerade segmentluckan är 17 m bred, 9,1 m hög och bordläggningens krökningsradie är 9 m. Bordläggningen är ansluten till två horisontella och fem vertikala huvudbalkar. På de två horisontella huvudbalkarna är luckbenen anslutna, vilka för vattenlasten till lagren och vidare in i betongmonoliterna. Den studerade segementluckans geometri framgår av Figur 42 och Figur 43.
	/
	Figur 42. Skiss visande segmentlucka med plåtdimensioner angivna. 
	Beräkningarna har genomförts med handberäkningar, där tvärsnittskontroll genomförts för två av luckans delar, nedre huvudbalk och luckben. Laster och lastfall har använts enligt Kapitel 3. För islasten på luckan har värdet 50 kN/m (karakteristiskt värde) med en angreppspunkt 0,2 m under DG använts. Dimensionerande våghöjd för luckan är 1 m och överdämning motsvarande FDK I-flöde är 2,5 m över DG.
	/
	Figur 43 Plan av segmentluckan. 
	/
	Figur 44 Idealiserat tvärsnitt för segmentluckan.
	För att beräkna lasten på nedre horisontella huvudbalken har spanten analyserats som fritt upplagda på de två horisontella huvudbalkarna. Beräknade upplagsreaktioner från spantberäkningen används sedan som linjelast på huvudbalkarna. Kontroll har endast genomförts för fältmoment på huvudbalken, där bordläggningen är tryckt. 
	Moment och tvärkrafter i den nedre horisontella huvudbalken beräknas genom att beakta bordläggningen och huvudbalken som ett gemensamt balktvärsnitt för en balk som är fritt upplagd på de två luckbenen. Moment och tvärkraftskapacitet har beräknats för det fiktiva I-tvärsnittet där bordläggningens bidrag satts till dubbla avståndet från den undre huvudbalken till nederkant lucka, se Figur 44. Metoden med att idealisera segementluckor till plana tvärsnitt har av hävd används vid dimensionering. Dock är den i strikt mening inte tillåten enligt Eurokod, där konstruktioner vars radie är mindre än plåtens bredd i kvadrat delat på plåttjockleken inte får beaktas som plana (EN1993-1-5, 2005). I denna rapport har vi dock frångått detta och använt den traditionella beräkningsmetoden. Hur detta ska hanteras är dock något som bör bestämmas branschgemensamt, se diskussion i Kapitel 5.
	Nedan presenteras resultat från beräkningar för den nedre huvudbalken. Bredden på den bordläggning som räknas med sätts som två gånger avståndet från huvudbalken till underkant lucka, den bredden/tjockleken reduceras sedan ner genom att beräkna en effektiv area för flänsen. Snittkrafter beräknas genom att beakta huvudbalken inklusive bordläggningen som en balk som är fritt upplagd på de två luckbenen. Beräknade maximala fältmoment och motsvarande nyttjandegrader för spanten presenteras i Tabell 42 och motsvarande resultat för tvärkraften presenteras i Tabell 43. Noterbart är att lastfall 3 ger den lägsta påkänningen i den nedre huvudbalken, detta då islasten som verkar på det övre spannet är gynnsam för den nedre huvudbalken. Skulle motsvarande beräkningar för den övre huvudbalken redovisas skulle detta lastfall vara dimensionerande. 
	Tabell 42. Maximala fältmoment och nyttjandegrader för huvudbalk. 
	Nyttjandegrad
	Moment
	Nyttjandegrad
	Moment
	Nyttjandegrad
	Moment
	Lastfall
	[%]
	[kNm]
	[%]
	[kNm]
	[%]
	[kNm]
	För samtliga momenten är resultaten genomgående att DIN ger högst nyttjandegrad, följt av BSK och RIDAS TV 7.3 lägst. För tvärkraften ger DIN högst nyttjandegrad och ungefär likvärdig för BSK och RIDAS TV 7.3. 
	Tabell 43. Maximala tvärkrafter och nyttjandegrader för nedre horisontell huvudbalk. 
	Lastfall
	[%]
	[kN]
	[%]
	[kN]
	[%]
	[kN]
	För luckbenen har en jämförelse av normalkapaciteten gjorts där upplagsreaktionerna från balkberäkningen av huvudbalken används som last. Här har en förenkling gjorts genom att anta att den normalkraft som förs över till luckbenen från huvudbalkarna är lika från de båda huvudbalkarna för samtliga lastfall. Denna förenkling innebär att luckbenet endast utsätts för en tryckkraft och inget böjmoment. Vidare har böjning runt luckbenets veka axel försummats. Detta leder till att påkänningarna på luckbenet underskattas. För lastfall 3 och 4 är även normalkraften större från den övre huvudbalken, varför den totala lasten underskattas. För de jämförande beräkningarna är detta inte avgörande och tydlighet har prioriterats framför exakt dimensionering. 
	Normalkapaciteten för knäckning har beräknats i två snitt, ett närmast luckan, där luckbenen är som högst och ett 1 m från lagerinfästning, innan livet blir tjockare. Det lägre värdet av de två snitten har sedan använts som det dimensionerande värdet. Normalkrafter och motsvarande nyttjandegrader presenteras i Tabell 44. DIN ger högst nyttjandegrad, följt av RIDAS TV 7.3 och RIDAS TV 7.4 lägst. 
	Tabell 44. Maximala normalkrafter och nyttjandegrader. 
	Lastfall
	[%]
	[kN]
	[%]
	[kN]
	[%]
	[kN]
	I Tabell 45 presenteras kvoten mellan totalsäkerhetsfaktorer för de respektive normerna jämfört med motsvarande kvot mellan nyttjandegrader från beräkningarna. För det enkla fallet med en sätt erhålls exakt samma kvot för totalsäkerhetsfaktor som mellan nyttjandegraderna. Detta gäller dock inte för de övriga beräkningarna. Detta beror dels på att dessa beräkningar består av lastkombinationer där flera partialkoefficienter används på lastsidan varför en totalsäkerhetsfaktor inte existerar, dels på att kapaciteten för de olika tvärsnitten beräknas på olika sätt. Särskilt skiljer det kring hur det effektiva tvärsnittet beräknas för de slanka tryckta delarna. Sådana skillnader är inte nödvändigtvis konsekventa. 
	Resultaten i Tabell 45 beror helt på resultaten för lastfall 4, där RIDAS TV 7.3 är den enda av normerna som reducerar partialkoefficienten. Detta visar hur viktigt det är att bestämma hur dessa extrema och ovanliga lastfall ska hanteras. 
	Tabell 45. Jämförelse av kvoten mellan totalsäkerhet för respektive norm och kvoten mellan maximala nyttjandegrader för samtliga lastfall från de jämförande beräkningarna. 
	Luckben
	Huvudbalk
	Sätt
	Totalsäkerhets-faktor
	Kvot maximal nyttjandegrad, normalkraft
	Kvot maximal nyttjandegrad, tvärkraft
	Kvot maximal nyttjandegrad, moment
	Kvot maximal nyttjandegrad, moment 
	1,10
	0,94
	0,88
	1,13
	1,13
	Kvot RIDAS TV 7.3 över RIDAS 7.4
	1,26
	1,08
	1,00
	1,24
	1,24
	Kvot DIN över RIDAS TV 7.4
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	Urvalet av länder som studerats inom den internationella utblicken är begränsat, mycket på grund av begränsningar i språkkunskaper. 
	En klar majoritet av studerade länder använder semi-probabilistiska metoder för dimensionering av avbördningsanordningar och samtliga studerade europeiska länder (Finland, Tyskland & Norge) använder Eurokoderna. Hur respektive land applicerar de dammsäkerhetsrelaterade lasterna skiljer sig åt, men denna jämförelse visar att de i Sverige (BSK och EKS) använda partialkoefficienterna ger generellt lägre totalsäkerhetsfaktor än för övriga studerade länder. 
	Jämförelsen mellan tre beräkningsnormer visar att tillämpning av RIDAS TV 7.3 (exklusive  ger ungefär samma totalsäkerhet som nuvarande riktlinjer RIDAS TV 7.4 (BSK) men lägre totalsäkerhet än DIN 19704. Detta projekt initierades utifrån en oro om att en tillämpning av RIDAS TV 7.3 skulle innebära att branschen ”räknade sönder” nuvarande konstruktioner. De jämförande beräkningarna visar att sådan oro har visst fog då en tillämpning av lastkombinering enligt RIDAS TV 7.3 skulle kunna inbära en ökad kravställning på avbördningsanordningar. Samtidigt visar den internationella utblicken att vi i Sverige idag (RIDAS TV 7.4, BSK) ställer lägre krav än övriga studerade länder på våra avbördningsanordningar. Exakta jämförelser med svenska normer före införandet av BSK har inte gjorts, men totalsäkerhetsfaktorn, baserad på jämförelse av koefficienter, var då högre. 
	Baserat på ovanstående är en tillämpning av Eurokod motiverad även om det innebär ökad kravställning. Vid en sådan tillämpning bör även införandet av en korrektionskoefficient begrundas för att uppnå minst samma säkerhetsnivå som framkom i den internationella utblicken. Från jämförelsen av koefficienter för äldre svenska normer finns indikationer på att kravställningen kan ha sänkts i och med införandet av BSK. Detta kan ha motiverats genom införandet av noggrannare kontroller, lägre osäkerhet i materialparametrar och bärighetsberäkningar. En annan möjlig förklaring kan vara att övergången till BSK inte innebar någon större förändring för ståldimensionering generellt (t.ex. husbyggnad) men att det för avbördningsanordningar med stor andel permanent last innebar än sänkning. 
	Vid uppdateringen av RIDAS 7.3 har ett omfattande arbete utförts med att definiera och kategorisera de laster som är aktuella inom vattenbyggnad inom Eurokods ramverk. Vi anser att ett riktningsbeslut har tagits kring hur laster och lastfall bör hanteras i branschen i och med detta. För enhetlighet och tydlighet bör riktlinjerna för avbördningsanordningar följa RIDAS 7.3 beträffande laster och lastfall. För övriga frågeställningar kring avbördningsanordningar tycker vi att DIN 19704 är en bra förlaga och ett dokument som kan användas som förelägg för revidering av dammsäkerhetsriktlinjer för avbördningsanordningar. 
	Under projektets gång och vid möten med referensgruppen har ett antal frågeställningar, som behöver bestämmas eller utredas vidare, identifierats. Detta är frågor som till stor del inte berör lastkombinering, men som ändå är viktiga frågor att förtydliga. Frågeställningarna är listade i prioriteringsordning: 
	 Korrektionskoefficient motsvarande γk
	 Lastfall
	 Riktlinjer för FEM-beräkningar
	 Kontroll av befintliga luckor
	 Isfrihållning / islast
	 Icke plana tvärsnitt
	 Rostmån
	 Jordbävningsanalys
	 Lastkombination 6.10a för lastfall utan variabel last.
	En noggrannare redogörelse för respektive punkt följer nedan.
	Den största och viktigaste frågan för vidare utredningar bedöms vara att bestämma om en korrektionskoefficient ska appliceras vid dimensionering av avbördningsanordningar och hur stor den i så fall ska vara. De jämförelser som görs i denna rapport visar att gällande riktlinjer ger en lägre totalsäkerhet än internationella normer för avbördningsanordningar. Frågan är om det är motiverat att vi i Sverige har en låg säkerhet i ett internationellt perspektiv. Storleken av en korrektionskoefficient bör därför utredas i detalj. En utgångspunkt enligt oss bör vara att uppnå minst samma säkerhetsnivå som används internationellt. 
	I den nuvarande versionen av RIDAS TV 7.4 specificeras inga lastfall eller lastkombinationer. Vid en eventuell uppdatering bör detta förtydligas. Antingen genom att ange att det är upp till dammägaren att ange lastfall eller genom att i RIDAS ange lastfall för brottgräns och bruksgräns för avbördningsanordningar. I bruksgräns bör även förslag för t.ex. maximal utböjning ingå. 
	Riktlinjer kring hur dimensionering och kontroll med FEM-beräkningar ska göras, särskilt med avseende på den globala och lokala instabiliteten bör tas fram. Enligt oss är det vanligt förekommande att endast spänningar beaktas i FEM-beräkningar och att verifieringen bygger på en jämförelse mellan von Mises-spänningar och materialets sträckgräns. Avbördningsanordningar är ofta slanka plåtkonstruktioner, som inte sällan är tryckta. Att beakta lokal och global instabilitet är därför något som måste göras även i en FEM-beräkning. Framtida riktlinjer bör förtydliga vilka krav som ställs på denna typ av beräkningar.
	För broar och liknande konstruktioner skiljs det mellan bärighetsutredning och nykonstruktion och olika normer användes för respektive beräkning. I normen för bärighetsutredning ges dels information om materialdata för äldre konstruktioner, dels rekommendationer om alternativ beräkningsmetodik för äldre konstruktioner. Det borde vara möjligt att använda ett liknande tillvägagångssätt inom vattenbyggnad. Detta skulle i så fall mildra konsekvensen av att skärpa kraven på avbördningsanordningar vid en eventuell uppdatering av RIDAS TV 7.4. Genom att skilja på klassning med äldre metodik och nykonstruktion med modern metodik kan säkerheten höjas för nykonstruktion och ombyggnad utan att vissa befintliga avbördningsanordningar i Sverige behöver bedömas som osäkra. En väsentlig skillnad är dock att vid en klassningsberäkning för broar beräknas tillåtna laster fram utifrån konstruktionens bärförmåga. För avbördningsanordningar är lasterna redan kända. En konsekvens av detta är att om det vid en klassningsberäkning med äldre normer framkommer att avbördningsanordningen måste förstärkas måste förstärkningen dimensioneras enligt gällande normer och detta kan innebära dubbelarbete.
	I DIN 19704 finns en riktlinje om att det dimensionerande istrycket får reduceras med 30 % om isfrihållning finns. Om en sådan princip skulle användas på dammar i Sverige med isfrihållning framför avbördningsanordningen skulle det innebära en ökning av den dimensionerande islasten på avbördningsanordningarna. Framförallt skulle det påverka anläggningar i norra Sverige där RIDAS anger 200 kN/m. För dessa skulle det innebära en dimensionerande islast om 140 kN/m på avbördningsanordningar. Samtidigt visar detta på en skillnad i tänk jämfört med Sverige, där avbördningsanordningar ibland dimensioneras utan någon hänsyn till islast. Vår åsikt är att avbördningsanordningar bör dimensioneras för viss islast även om isfrihållning finns. Om värdet ska vara så stort som DIN anger går dock att ifrågasätta. En rekommendation kan vara att använda värdet 50 kN/m för att på så vis täcka in viss islast, krafter från flytande isflak eller annat drivgods. Ett argument för att använda ett högre, mer konservativt värde är att istrycket mot avbördningsanordningar är behäftat med stora osäkerheter och att dess verkliga storlek inte är känd.
	Traditionellt har handberäkningar av luckor genomförts genom att beakta huvudbalkar och bordläggning som ett balktvärsnitt. I Eurokod är det specificerat att detta möjligen inte är tillåtet för tvärsnitt med en allt för stor krökning. Skrivelsen gäller spänningar som verkar i krökningsplanet och i praktiken innebär detta att metoden möjligen inte ska användas för vertikala balkar i segmentluckor. 
	I de norska dammsäkerhetsriktlinjerna finns två punkter för avbördningsanordningar som kan vara intressanta att beakta inför eventuella uppdateringar av nuvarande riktlinjer.
	 Rostmån
	 Jordbävningsanalys
	NVE beskriver att rostmån ska inkluderas för nya konstruktioner. I gällande RIDAS TV 7.4 står det att slitage på avbördningsanordningen ska beaktas. Detta är dock en vag formulering. RIDAS TV 7.4 bör kompletteras med föreskrifter beträffande hur såväl rostmån som slitage bör beaktas. 
	Enligt NVE ska jordbävningslast beaktas. Detta är inte något som är unikt för avbördningsanordningar utan är en skillnad mellan Norge och Sverige som är generell både för vattenbyggnad men även för infrastruktur i stort. 
	Om en skrivelse ska införas i uppdatering av RIDAS huvuddokument att jordbävningslast ska beaktas för dammar är något som även diskuterats för betongdelen av vägledningen. Detta är således inte en avgränsad fråga för avbördningsanordningar. En möjlig väg framåt för att bedöma vikten av jordbävningskontroller av avbördningsanordningar är att göra en inventering av konsekvenserna i Norge efter att kravet infördes där. Hur stor andel av de luckor som analyserats efter kravets införande har behövt förstärkas för att klara jordbävningskraven.
	Enligt EKS 10 är det inte tillåtet att tillämpa ekvation 6.10a för lastfall där endast permanenta laster inkluderas. För avbördningsanordningar innebär det lastfall med endast den permanenta vattenlasten. I praktiken innebär det ett stort hopp mellan lastfallet med vatten vid DG och ett lastfall där även den minsta våg inkluderas. Detta bedöms inte som en stor fråga men ett beslut bör tas om skrivelsen i EKS ska frångås för avbördningsanordningar.
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	Konstruktion av avbördningsanordningar 
	Resultaten som redovisas här är ett underlag i utvecklingen av branschriktlinjer för dimensionering av avbördningsanordningar. Rapporten ger information kring internationella standarder och gör jämförelser av beräkningar där olika riktlinjer har använts. 
	Jämförelser internationellt visar att de partialkoefficienter som används i Sverige ger lägre totalsäkerhetsfaktor än i övriga studerade länder. Eurokoderna används i Finland, Tyskland och Norge, men varje land tillämpar de dammsäkerhetsrelaterade lasterna olika. Också jämförelser med äldre svenska normer visar att den nuvarande riktlinjen ger lägre totalsäkerhetsfaktor än äldre stålbyggnadsnormer. 
	En slutsats är att Eurokoderna bör användas vid dimensionering av nya avbördningsanordningar och lastkombinering bör göras likt RIDAS TV 7.3. Resultaten visar också att införandet av en korrektionskoefficient bör utredas för att vi i Sverige inte ska ha konstruktioner med lägre totalsäkerhet än internationellt. 

