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Abstract

Fotogrammetrisk analys av kornstorleksfördelningen i
erosionsskydd vid kraftverksdammar 
    

Photogrammetric analysis of the grain size distribution
of erosion protection at hydropower dams  

Annika Bäcklund

This master thesis was made to investigate the possibilities of using the Matlab-based
software Basegrain to determine grain size distributions of erosion protections on
hydropower dams. Basegrain is a photogrammetric tool developed to generate grain
size distributions and other information about coarse flood sediments by analyzing a
digital photo of the stone bed. The investigation was made by validating the ability for
Basegrain to assess grain size distributions of various materials smaller than the blocks
used in an erosion protection by comparing sieving results or manual measurements
with the results obtained by the program. A statistical comparison was then made by
comparing the results from sieving and the program. The possibilities of using the
same method on existing hydropower dams were then investigated by determining
whether the method was practically viable or not.
The results showed that Basegrain generated grain size distributions for coarse gravel
that were very close to the sieving results. It also provided grain size distributions for
larger fractions of stones quite close to the results made by measuring the diameter
of the stones by hand. The results also showed it was possible to use the same
method on existing erosion protections on hydropower dams and obtain grain size
distributions.
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Populärvetenskaplig sammanfattning 

Det här examensarbetet syftar till att bidra till att hitta en metod för att kunna kontrollera att 

erosionsskyddet på svenska kraftverksdammar har konstruerats på rätt sätt. Erosionsskyddet 

består av stora stenblock som ligger på utsidan av dammen för att skydda den mot vågor och 

is. Storleken på stenarna är avgörande för erosionsskyddets stabilitet samt dess 

motståndskraft mot vågor och is och det är därför viktigt att kunna veta hur stora stenarna 

är. Idag är det vanligt att man kontrollerar att stenarna är av rätt storlek genom att mäta 

enstaka stenar för hand. Det är ett tidskrävande arbete och målet med detta examensarbete 

är att undersöka om kontrollen istället kan ske digitalt via så kallad fotogrammetrisk analys. 

Fotogrammetrisk analys innebär att mäta storleken på föremål från ett digitalt fotografi. Det 

finns en programvara som heter Basegrain, utvecklad i beräkningsverktyget Matlab av 

forskare vid Swiss Federal Institute of Technology, som kan användas för att bestämma 

storleken hos stenarna i en flodbädd. Man matar in ett fotografi på en stenbädd med någon 

form av längdskala med på bilden. Användaren får sedan manuellt mata in längdskalan på 

bilden och programmet vet sedan hur den ska översätta storlekar från pixlar till längdenheter. 

Programmet identifierar automatiskt alla objekt på bilden som tycks vara stenar och mäter 

hur stor diameter de har. Användaren kan sedan förbättra detekteringen ytterligare genom att 

ändra inställningarna i programmet eller manuellt ändra objekten som Basegrain detekterat. 

Man får slutligen fram en så kallad kornstorleksfördelning ur programmet. 

Kornstorleksfördelningen är en graf som talar om hur stor andel av stenarna som är av en 

viss storlek. Det vanligaste sättet att ta fram en kornstorleksfördelning är annars att sikta 

materialet. Det innebär att man skakar stenarna genom siktar med kända storlekar på hålen, 

och får på så sätt reda på hur stor andel av stenarna som passerat genom respektive sikt. 

För att undersöka om Basegrain kan användas för att få information om 

kornstorleksfördelningen i erosionsskydd vid kraftverksdammar valdes att först undersöka 

mindre stenfraktioner. Stenblocken på kraftverksdammar är vanligen 0,5-1 meter i diameter, 

vilket gör det opraktiskt att sikta dem. Först undersöktes grus vars siktresultat jämfördes med 

resultatet från Basegrain. Efter det mättes större stenfraktioner för hand och resultatet 

jämfördes med resultat från Basegrain. Det gjordes en statistisk analys av skillnaden mellan 

de manuellt uppmäta resultaten och resultaten från Basegrain för dessa större stenfraktioner 

för att tydligare se hur mycket mätmetoderna skiljde sig åt. Slutligen undersöktes det om 

samma metod kunde användas på befintliga erosionsskydd på kraftverksdammar. 

Resultaten visade att Basegrain kunde producera kornstorleksfördelningar för grusfraktioner 

som stämde väldigt bra överens med siktresultaten samt producera kornstorleksfördelningar 

för större stenar som stämde ganska bra överens med manuella mätresultat. Skillnaden 

mellan den manuella mätmetoden och Basegrain var enligt den statistiska analysen ganska 

liten, men ett större statistiskt underlag behövs för att kunna dra några generella slutsatser 

om hur väl de två metoderna stämmer överens. Resultaten från undersökningen av befintliga 

erosionsskydd visar att metoden verkar praktisk tillämpbar även för dessa fraktioner. 

Slutsatsen är att Basegrain kan vara en bra mätmetod för att ta fram kornstorleksfördelningar 

för erosionsskydd jämfört med att mäta stenarna för hand. 
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1 Inledning 

Erosionsskyddet är det yttersta lagret på en fyllnadsdamm och består oftast av stora 

stenblock. Det är en viktig komponent i dammen som skyddar mot skadlig inverkan från 

strömmande vatten, vågor, is och regn. Erosionsskydden som ursprungligen lades på de 

svenska kraftverksdammarna har i många fall inte visat sig vara tillräckligt motståndskraftiga. 

Ett stort arbete pågår därför med att förnya och förstärka erosionsskydden och det är viktigt 

att ha metoder tillgängliga för att kontrollera kvaliteten på utförandet så att de nya 

erosionsskydden uppfyller de krav som ställs på dammsäkerheten. 

Idag finns ingen digital teknik för att verifiera att vattenbyggnadsstenen som används till 

erosionsskydden är av rätt fraktioner utan det mäts för hand med måttstock. Med hjälp av 

den Matlab-baserad programvara Basegrain utvecklad av Swiss Federal Institute of 

Technology går det idag att analysera fotografier av grusbäddar för att bestämma 

kornstorleksfördelningen. Samma programvara skulle eventuellt också kunna användas för 

att bestämma storleksfördelningen i vattenbyggnadssten till erosionsskydd. 

Syftet med detta examensarbete är att bidra till att hitta en metod för att på ett 

kostnadseffektivt sätt kunna kontrollera att erosionsskyddet har konstruerats korrekt och att 

rätt stenfraktioner har använts. Målet med examensarbetet är att undersöka om programmet 

Basegrain är lämpligt att använda för att kontrollera kornstorleksfördelningen i 

erosionsskydd. I examensarbetet undersöks därför om programmet kan användas för att 

analysera ballast, natursten och bergkross för att få information om kornstorleksfördelningen 

och om samma metod sedan kan användas på existerande erosionsskydd på 

kraftverksdammar. 

1.1 Begränsningar 

Arbetet begränsades till att verifiera Basegrain som metod att ta fram 

kornstorleksfördelningen för mindre stenfraktioner än vad som normalt används i 

erosionsskydd. Denna begränsning gjordes på grund av att de stenblock som används vid 

erosionsskydd är omständliga att sikta eller hantera för hand och det bedömdes som svårt att 

kunna få resultat att validera de experimentella resultaten mot. Det har därför antagits att om 

metoden ger tillförlitliga resultat för mindre stenfraktioner kommer resultaten för större 

stenfraktioner också vara tillförlitliga, förutsatt att metoden är praktiskt applicerbar på stora 

fraktioner i befintliga erosionsskydd. 
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2 Erosion i kraftverksdammar 

Kapitlet beskriver fenomenet erosion och hur det påverkar kraftverksdammar. Kapitlet beskriver också vad 

ett erosionsskydd är, vilka typer av erosionsskydd som finns och hur erosionsskydd vanligen byggs i Sverige.  

Vattenkraften står för drygt 40 % av elproduktionen i Sverige och är viktig för att reglera 

kraftsystemet i både Sverige och övriga norden (Lundin, 2013). Vattenkraft utvinner energi 

genom att låta strömmande vatten passera en turbin. Vattnets lägesenergi omvandlas på så 

sätt till en roterande rörelse som i sin tur kan omvandlas till elektricitet i generatorn. I 

anslutning till vattenkraftverken däms ofta floden upp med dammkonstruktioner för att 

skapa en högre fallhöjd över turbinen och därigenom ett högre effektuttag. Det finns 

uppskattningsvis 10 000 dammar av olika slag i Sverige varav ca 2 000 är kraftverksdammar. 

Svenska dammar är vanligtvis av typen fyllnadsdamm med sten eller jord men även 

betongdammar är vanliga. De flesta svenska dammarna byggdes från slutet av 1800-talet 

fram till 1970-talet och sedan dess har nybyggnationen av dammar avstannat. Istället består 

arbetet av att bevaka och vid behov uppgradera de befintliga dammarna för att kunna 

säkerställa de nationella kraven på dammsäkerhet. (Svenska Kraftnät, 2013) 

2.1 Fyllnadsdammar 

Fyllnadsdammar är till största del uppbyggda av jord eller sprängsten packat i olika zoner. 

Figur 1 nedan visar en bild av en typisk fyllnadsdamm i genomskärning.  

 

Figur 1 Fyllnadsdamm i genomskärning (Kuhlin, 2014). 

Innerst i dammen finns en så kallad tätkärna av lågpermeabelt material (1) antingen placerad 

mitt i dammen eller vinklad med uppströmssidan. Tätkärnan kan antingen bestå av ett 

naturligt material såsom hårt packad jord eller vara gjort av konstgjorda material. Utanför 

kärnan finns ett eller flera lager av filtermaterial vars syfte är att förhindra att partiklar från 

kärnan transporteras ut med vattnet (2-4). Större delen av dammen består av fyllnadsmaterial 

(5). I en jordfyllnadsdamm är det någon typ av jord, sand eller grus medan det i en 

stenfyllnadsdamm är sten, ofta sprängsten från närliggande väg- eller tunnelbyggnationer. 
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Grunden till dammen kan injekteras mot berget med hjälp av betong (6) och ibland vilar 

dammkroppen på en betongplatta (7). Dammen dräneras i botten via filterbrunnen (8). 

Dammens yta täcks av ett erosionsskydd (9) och ett släntskydd (10) och framför dammen 

finns en dammtå (11) av sten (Vattenfall, 1988). 

2.2 Erosion av fyllnadsdammar 

Med erosion menas den ständiga process som transporterar bort eller nöter ner material i 

dammen. Strömmande vatten är den största orsaken till erosion i en damm och graden av 

erosion bestäms bland annat av vattnets hastighet och den eroderande ytans 

sammansättning. Ett sammanbundet material såsom betong eller berg är betydligt mer 

svåreroderat än löst sammanbundna material som till exempel jord eller sand. Om 

vattenhastigheten är låg sker ingen erosion men när hastigheten ökar kommer kornen att 

börja vibrera och förflytta sig. Fina korn påverkas tidigare av erosion än större partiklar och 

därför kan större korn användas för att skydda bakomliggande mindre korn i dammen. Figur 

2 nedan visar hur erosionen beror av vattnets ythastighet, kornstorleken och vattendjupet. I 

bilden sker erosion för alla tillstånd ovanför respektive vattendjupslinje.  

 

Figur 2 Diagrammet visar hur erosionen beror av ythastighet, kornstorlek och vattendjup (Karlsson 

& Lindblad, 2005). 

Erosion sker inte bara med strömmande vatten utan även vågor och is eroderar dammen. 

Vågor gör att partiklar kastas fram och tillbaka i varierande utsträckning beroende på 

kornstorleken. Det leder så småningom att mindre partiklar vaskas bort och kvar blir endast 

de större kornen. Is i rörelse kan erodera en damm genom att krossa eller slita loss material 

från dammen. Om vatten som trängt in i dammen fryser kan så kallad frostsprängning ske 

och orsaka stora skador på väldigt kort tid. 
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Erosion i fyllnadsdammar kan delas upp i två kategorier: ytvattenerosion och 

grundvattenerosion. Ytvattenerosionen sker då strömmande vatten, vågor eller regn rinner 

längs med ytan på dammen. Uppströmsslänten kommer att påverkas av ytvattenerosion i 

högre grad än nedströmsslänten eftersom vågor och strömmande vatten endast finns 

uppströms. Om dammen utsätts för så kallad överspolning då stora mängder vatten sköljer 

över dammen är ytvattenerosionen stor och dammkrönet förstärks därför ofta med ett extra 

kraftigt erosionsskydd. Risken för kollaps är dock stor om dammen får överspolning även 

om krönet har ett kraftigt erosionsskydd. Grundvattenerosion, eller intern erosion, kallas den 

process som orsakas av vattenströmmar i dammens inre. Dessa kan uppstå vid 

konstruktionsfel eller skador och är ofta svåra att upptäcka. 

Vittring är en annan process som kemiskt bryter ner materialet och som verkar tillsammans 

med erosionen. Det är därför viktigt att ta hänsyn till materialens benägenhet att vittra när 

man konstruerar ett erosionsskydd (Vattenfall, 1988). 

2.3 Erosionsskydd 

Erosionsskyddet läggs uppe på dammens uppströmssida och krön och har till uppgift att 

skydda konstruktionen mot skadlig inverkan från vatten, is och vind. Erosionsskydd läggs 

inte bara på kraftverksdammar utan syns ofta på flodstränder, i hamnar och på andra större 

byggnationer i vatten. Erosionsskydd kan utformas på en mängd olika sätt beroende på 

vilken typ av konstruktion man vill skydda och vilka laster som förekommer. Både naturliga 

och artificiella material kan användas. 

Erosionsskydd kan delas upp i tre olika kategorier som skyddar konstruktionen genom att: 

reducera angripande laster, tillföra offermaterial eller öka den mekaniska stabiliteten hos 

dammen (Karlsson & Lindblad, 2005). 

2.3.1 Reduktion av angripande laster 

Principen för denna typ av erosionsskydd är att vattnets eroderande kraft minskas innan det 

når erosionskänsliga områden. Det är exempelvis vanligt att bygga vågbrytare av betong eller 

sten för att minska vattnets eroderande kraft på hamnar eller andra känsliga områden vid 

kusten. Figur 3 nedan visar en vågbrytare som skyddar strandzonen i Solvik, Helsingfors från 

vågor. Den här typen av erosionsskydd innebär ofta stora konstruktioner och lämpar sig inte 

för djupt vatten och därför används de sällan för att skydda kraftverksdammar. 
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Figur 3  Vågbrytare i Helsingfors hamn skyddar båtarna från höga vågor (Bryggare, 2012). 

2.3.2 Tillföra offermaterial 

Genom att tillföra ett så kallat offermaterial som tillåts erodera kan man skydda till exempel 

en naturlig strand från erosion. Metoden lämpar sig inte för skydd av kraftverksdammar 

eftersom den kräver en flack slänt så att offermaterialet ligger kvar. Figur 4 visar hur 

erosionsskyddet av Goleta Beach i Kalifornien ser ut. Sand tas från en närliggande hamn och 

läggs ut på stranden för att dämpa erosionen. 

 

Figur 4  Offermaterial i form av sand läggs ut på Goleta Beach, Kalifornien, för att skydda stranden 

mot erosion (Sylvester, 2014). 
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2.3.3 Mekaniskt stabila erosionsskydd 

Metoden innebär att ett mekaniskt stabilt material som tål de eroderande krafterna på platsen 

placeras så att de tar upp lasten istället för det erosionskänsliga materialet. Ofta används 

material som sten, betong eller asfalt som placeras ut ordnat eller oordnat som 

erosionsskydd. Den här typen av erosionsskydd är den vanligaste typen för 

kraftverksdammar eftersom den passar branta sluttningar. Det är också vanligt att använda 

mekaniskt stabila erosionsskydd i flodfåror eller på stränder.  

Ett mekaniskt stabilt erosionsskydd kan utföras på en mängd olika sätt och nedan beskrivs 

de vanligaste typerna. Gemensamt för alla typer är att materialet via dess tyngd eller storlek 

kan ta upp de förekommande lasterna i form av strömmande vatten eller vågor utan att 

erodera. 

 Ordnade homogena stenblock 2.3.3.1

Homogena block läggs ut ordnat så att god kontakt mellan blocken erhålls. Erosionsskyddet 

blir mer motståndskraftigt om blocken placeras med sin längdaxel vinkelrät mot släntytan. 

Vissa typer av lättvittrade bergarter som till exempel innehåller mycket skiffer får inte 

användas i erosionsskyddet. Erosionsskyddets tjocklek dimensioneras efter vilken typ av 

damm det är och eftersom inget specifikt formkrav finns för blocken kan ordnade homogena 

erosionsskydd se olika ut för olika dammar. Figur 5 nedan visar det ordnade erosionsskyddet 

vid Porsi kraftstation som är lagt sten för sten. Mellan stenblocken och dammens 

fyllnadsmaterial finns ett eller flera lager av filtermaterial som förhindrar fyllnadsmaterialen 

från att transporteras ut (Vattenfall, 1988). 

 

Figur 5  Erosionsskydd av homogena block längs Luleälven vid Porsi kraftstation (Foto: Annika 

Bäcklund, maj 2014). 
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 Oordnade homogena stenblock 2.3.3.2

Stenblocken kan tippas ut oordnat på platsen som ska skyddas från erosion, se Figur 6 

nedan. Denna typ av erosionsskydd var förr vanligt att bygga i Sverige och kan därför hittas 

på flertalet dammar där erosionsskydden inte har bytts ut sedan dammen byggdes. 

 

Figur 6 Oordnat erosionsskydd nedströms en av dammarna vid Älvkarleby kraftverk. (Foto: Annika 

Bäcklund, april 2014) 

 Norska modellen 2.3.3.3

Denna typ av erosionsskydd liknar ordnade homogena stenblock men blocken måste i detta 

fall vara långsmala och placeras med längdaxeln vinkelrät ut från dammkroppen. Då uppstår 

god kontakt mellan blocken och ett stabilt erosionsskydd bildas, se Figur 7 nedan. 

 

Figur 7 Erosionsskydd byggs enligt den Norska modellen vid Höljes kraftstation. Blocken är 

långsmala och läggs med längdaxeln vinkelrät ur från dammen. (Foto: Martin Rosenqvist 

2014) 
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 Glacis 2.3.3.4

Här används istället flata block som staplas på varandra med den plana ytan parallellt med 

släntens yta, se Figur 8. Även detta erosionsskydd är ordnat och kan inte tippas ut på platsen 

utan måste läggas på plats sten för sten.  

 

Figur 8  Erosionsskydd av typen Glacis med plana block vid utskovet på Messaure kraftstation i 

Luleälven (Kuhlin, 2014). 

2.3.4 Erosionsskydd vid svenska kraftverksdammar  

När de svenska kraftverksdammarna byggdes under mitten av 1900-talet var erosionsskydd 

av typen oordnade homogena stenblock vanligast och återfinns därför på dammar vars 

erosionsskydd inte har renoverats. Idag byggs ordnade erosionsskydd i stor utsträckning och 

återfinns på nästan alla större dammar med hög säkerhetsklass. Figur 9 nedan visar ett 

nyliggen byggt erosionsskydd vid Letsi kraftverksdamm. 

Erosionsskydd byggs av material som finns att tillgå lokalt, antingen sprängsten eller 

natursten. Bergarter såsom granit, gnejs, diorit och gabbro är lämpliga att använda som 

erosionsskydd medan man bör undvika skiffriga bergarter. Om stenar inte finns att tillgå kan 

man istället använda betong. 

Erosionsskyddet ska dimensioneras för de lokala lasterna i form av vågor, is och tjäle. 

Stenarna måste vara tillräckligt stora för att inte påverkas av vågor och vara tillräckligt 

beständiga för att inte påverkas av rinnande vatten, is eller frost. Det är viktigt att stenarna 

ligger stabilt mot varandra i slänten för att erosionsskyddet ska vara motståndskraftigt. 

(Vattenfall, 1988).  
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Figur 9 Erosionsskydd av ordnade homogena block vid Letsi kraftverksdamm i Lilla Luleälven. 

Detta erosionsskydd har blivit uppgraderat under 2000-talet och är typiskt för erosionsskydd 

på större svenska dammar. (Foto: Annika Bäcklund, maj 2014) 
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3 Erosionsskydd och dammsäkerhet 

Kapitlet förklarar begreppet dammsäkerhet och hur erosionsskydd på kraftverksdammar påverkar 

dammsäkerheten. Kapitlet beskriver också de dimensioneringskrav som finns för erosionsskydd i RIDAS – 

Kraftföretagens riktlinjer för dammsäkerhet och hur man idag säkerställer att dessa dimensioneringskrav 

uppfylls. Avsnittet bör inte ses som en komplett guide till dimensionering av erosionsskydd utan för detta 

hänvisas till den fullständiga texten i RIDAS. 

Med dammsäkerhet menas säkerhet mot uppkomst av dammbrott, det vill säga okontrollerad 

utströmning från vattenmagasinet, som kan medföra skador (Svensk Energi, 2012). 

Dammsäkerhetsarbetet är konsekvensstyrt, det vill säga säkerheten bör vara större vid 

dammar som skulle orsaka värre konsekvenser vid eventuellt dammbrott. Dammarna 

klassificeras i fyra olika konsekvensklasser +1, 1, 2 och 3 som styr hur säkerhetsarbetet 

utförs.  I Sverige finns det drygt 500 dammar som anses vara extra viktiga ur 

säkerhetssynpunkt då ett dammbrott skulle få allvarliga konsekvenser i form av stora 

ekonomiska förluster eller påverkan på människors liv och hälsa (Svenska Kraftnät, 2013). 

Enligt miljöbalken är den som äger en damm skyldig att underhålla den på ett sådant sätt att 

ingen skada uppkommer på enskilda eller allmänna intressen. Säkerhetsarbetet ska följa 

riktlinjerna givna i RIDAS – Kraftföretagens riktlinjer för dammsäkerhet (Svensk Energi, 2012) och 

all verksamhet ska dokumenteras. Det är sedan den tillsynsvägledande myndigheten Svenska 

Kraftnät som har ansvaret att säkerställa att syftet med Miljöbalken uppfylls och att 

föreskrifterna i RIDAS följs. 

3.1 Dimensionerande flöden 

Överspolning av dammkrönet är den vanligaste orsaken till dammbrott hos fyllnadsdammar 

på grund av oväntat höga vattenflöden som utskoven inte kan hantera. När de svenska 

dammarna byggdes var det vanligt att dimensionera utskoven efter de högsta uppmätta 

vattenflödena och sedan ha en säkerhetsmarginal på 10-20 %. Det har visat sig att utskovens 

dimensionering har varit en av de betydande faktorerna vid dammbrott och ett stort arbete 

pågår därför med att utöka spillkapaciteten på de svenska dammarna (Vattenfall, 1988). 

I RIDAS delas dammarna upp i två olika flödesdimensioneringsklasser enligt Tabell 1 nedan. 

Beroende på hur allvarliga konsekvenserna vid ett dammbrott förväntas vara, ställs olika krav 

på dammens spillkapacitet. Till följd av dessa krav har många äldre dammar byggts ut för att 

klara de nya dimensionerande flödena. För att öka säkerheten är det vanligt att man bygger 

nya utskov eller förstärker de gamla, höjer dammkrönet, bygger en dammtå och förnyar 

erosionsskydden (Svensk Energi, 2012).  
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Tabell 1 Flödesdimensioneringsklasser för svenska kraftverksdammar enligt RIDAS (Svensk Energi, 

2012). 

Flödesdimensionerings-

klass 
Konsekvens vid dammbrott Avbördningskrav 

I 

 Icke försumbar sannolikhet 

för förlust av människoliv 

eller annan personskada 

 

eller 

 

 Beaktansvärd sannolikhet för 

allvarlig skada på viktig 

trafikled, dammanläggning 

(eller därmed jämförlig 

anläggning) eller på 

betydande miljövärde 

 

eller 

 

 Hög sannolikhet för stor 

ekonomisk skadegörelse 

 Dammanläggningen 

ska, utan allvarig 

skada på 

dammanläggningen, 

kunna motstå och 

framsläppa ett 

dimensionerande 

flöde som beräknas 

enligt anvisningarna i 

avsnitt 5 (i RIDAS) 

 

 Dammanläggningen 

ska vid 

dämningsgränsen 

även kunna 

framsläppa ett 

tillrinnande flöde med 

en återkomsttid av 

minst 100 år 

II 

 Icke försumbar sannolikhet 

för skada på trafikled, 

dammanläggning (eller 

därmed jämförlig 

anläggning) eller miljövärde 

 

eller annan än dammägaren 

tillhörig egendom i andra fall 

än som angetts vid 

flödesdimensioneringsklass I 

 

 Dammanläggningen 

ska vid 

dämningsgränsen 

kunna framsläppa ett 

tillrinnande flöde med 

en återkomsttid av 

minst 100 år 

 

 Dammanläggningen 

ska dessutom 

anpassas till ett flöde 

som bestäms genom 

kostnads-/nyttoanalys 
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3.2 Dimensionering av erosionsskydd 

Riktlinjer för dimensionering av erosionsskydd återfinns i RIDAS Tillämpsvägledning. 

Erosionsskydd dimensioneras i sig inte av dessa nya dimensionerande flöden för 

avbördningskapaciteten som beskrivs i Tabell 1 ovan, utan istället efter platsens specifika 

våg- och islaster. Om det förekommer strömmande vatten bör det också beaktas och 

erosionsskydden nedströms dammen måste klara av flödena som uppstår vid maximal 

spilleffekt. Det är vanligt att skador uppkommer på erosionsskydden nedströms vid just 

kraftig spillning. Ett skadat erosionsskydd ses inte som någon akut dammsäkerhetsrisk, men 

större dammar av säkerhetsklass 1+ och 1 bör tillses att alltid ha ett helt erosionsskydd. 

För svenska fyllnadsdammar rekommenderar RIDAS att något form av ordnat 

erosionsskydd av sten används. Stenarna kan antingen läggas ut en och en eller tippas på 

plats och sedan efterjusteras. Det är viktigt att släntlutningen inte påverkas av 

erosionsskyddet utan det ska läggas i ett jämt lager över dammen och för att öka stabiliteten 

bör stenarnas längdaxel luta in mot dammen. Om erosionsskyddet byggs av sprängsten bör 

kvoten mellan stenens största och minsta mått vara mindre än tre, det vill säga de kan inte 

vara mycket långsmala. Filtermaterialet som ligger mellan erosionsskyddet och stödfyllningen 

i dammen måste vara av sådana dimensioner att det inte kan passera ut genom 

erosionsskyddet. 

Materialet som används måste vara vittrings- och frostbeständigt och bergarter såsom granit, 

gnejs, diorit och gabbro är därför lämpliga. Skiffriga bergarter bör undvikas på 

uppströmssidan och dammkrönet där vittring sker. Materialet måste finnas tillräckligt nära 

för att kunna fraktas till platsen och vilka material som finns att tillgå kommer därför variera. 

Om ett material är lämpligt eller inte får bestämmas från fall till fall. Ofta används sprängsten 

från väg- eller tunnelarbeten i närheten. Det förekommer att natursten används som 

erosionsskydd, men på grund av bristen på lämpliga dimensioner är det ovanligt. 

3.2.1 Vindhastighet 

Vindhastigheten på platsen kommer att påverka dimensioneringen av stenarna i 

erosionsskyddet samt fribordet (avståndet från högsta vattenytan till dammkrönet). Man 

betraktar två olika belastningsfall och vindhastigheten beräknas beroende på terrängen på 

platsen, se Tabell 2. Dessa data kan användas om inga vinddata för den specifika platsen 

finns. 

Tabell 2 Vindhastigheter för dimensionering av fribord och stenstorlek (Svensk Energi, 2012). 

Terrängtyp Vindhastighet på 10 meters höjd (m/s) 

 

Fall 1: Vind i samband 

med dimensionerande 

flöde 

Fall 2: Vind då magasinet ligger vid 

dämningsgränsen (under i övrigt 

normala hydrologiska förhållanden) 

Kalfjäll 25 35 

Lågfjäll/Skogsland 20 30 
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Vindarna i Fall 1 är uppskattade 50-100 års vindar medan vindarna i Fall 2 har en uppskattad 

återkomsttid av storleksordningen 10 000 år. Fyllnadsdammar av konsekvensklass 1+ och 1 

skall dimensioneras för både Fall 1 och 2, medan dammar i konsekvensklass 2 endast 

behöver dimensioneras för Fall 1. 

3.2.2 Effektiv stryklängd 

Den fria stryklängden definieras som avståndet över vattenmagasinet fram till dammkrönet. 

Den effektiva stryklängden är den fria stryklängden över öppet vatten som hade gett upphov 

till samma vågor som på denna specifika plats. Faktorer såsom läverkan, vindförstärkning, 

refraktion, diffraktion, vattendjup och vindhastighet kommer påverka den effektiva 

stryklängden och bör därför tas med i beräkningarna. Den effektiva stryklängden kan 

beräknas på flera sätt men i RIDAS rekommenderas Savilles metod (1) nedan. 

Vattenområdet delas upp i två sektioner om 45° på varje sida om den vindriktning som antas 

skapa störst vågor. Sektionerna delas sedan in i mindre delsektioner om α° (vanligtvis 6°) och 

varje delsektions längd benämns r och ligger β° från vindriktningen, se Figur 10. 

   
∑(      

   )

∑(     )
 (1) 

där: 

                       

                                     

                                         

 

 

Figur 10 Beräkning av effektiv stryklängd med hjälp av Savilles metod (Vattenfall, 1988). 

3.2.3 Signifikant våghöjd 

Under kraftiga vindförhållanden bildas det vågor i vattenmagasinet uppströms dammen som 

kommer att skölja upp över erosionsskyddet. Den signifikanta våghöjden är ett statistiskt 

begrepp som beskriver medelhöjden av de 33 % högsta vågorna under en storm och 

förkortas Hs. Den signifikanta våghöjden kommer avgöra dimensioneringen av stenarna i 
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erosionsskyddet och beräknas med hjälp av vindhastigheten på 10 meters höjd (från Tabell 2) 

och den effektiva stryklängden. 

Den signifikanta våghöjden Hs kan sedan beräknas enligt (2) nedan: 

 

          
           

     (2) 

där: 

                                                             ( ) 

                                      ( ) 

                                     (    ) 

3.2.4 Dimensionering av erosionsskydd med hänsyn till vågor 

I RIDAS beskrivs två olika metoder som används för att dimensionera blockstorlekarna i 

erosionsskydd av sprängsten med hänsyn till våglasten: Hudsons eller van der Meers metod. 

Hudsons metod är enklare och beskrivs som tillräckligt bra för de flesta normala 

förhållanden och beskrivs därför nedan i (3). Dimensioneringen avser ett erosionsskydd som 

har tippats på plats och sedan efterjusterats. RIDAS beskriver att dimensionen i princip kan 

minskas om stenarna läggs ut en och en, men det rekommenderas inte. 

Dimensionering sker via stenarnas mediantyngd W50, som sedan översätts till en 

mediandiameter D50. Mediandiametern D50 är ett vanligt begrepp inom geologi och är 

definierad som den siktdiameter för vilken 50 % av vikten av provet har passerat. Det är den 

diameter som används vid dimension av erosionsskydd trots att man vanligen inte väger eller 

siktar blocken som erosionsskydden består av. 

     
    

 

  (
  
  
  )

 

  
 

(3) 

där: 

                            (  ) 

         

                                                                        

              (               ) 

                         (   
  ) 

                      (   
  ) 

                                                            

Om inga skador kan accepteras på dammen skall värdet K=2,5 användas, men om dammens 

säkerhet inte hotas av begränsade skador kan K=3,5 användas. 

Den dimensionerade mediantyngden kan sedan omvandlas till en stenstorlek enligt (4) nedan: 
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  √
 

    

 

 (4) 

där: 

                                            ( ) 

                       (  ) 

           (                                                      ) 

                         (   
  ) 

3.2.5 Kornkurvans branthet 

Kornstorleksfördelningen är en graf som talar om hur stor andel av stenarna som är av en 

viss storlek. Det vanligaste sättet att ta fram en kornstorleksfördelning är annars att sikta 

materialet. Det innebär att man skakar stenarna genom siktar med kända storlekar på hålen, 

och får på så sätt reda på hur stor andel av stenarna som passerat genom respektive diameter. 

Figur 11 nedan visar ett exempel på hur en kornkurva kan se ut. 

 

Figur 11 Exempel på kornstorlekskurva som visar den mängd av materialet som passerat en viss 

siktdiameter. 

Erosionsskydd bör byggas upp av relativt ensgraderat material, det vill säga att det inte är så 

stora skillnader mellan blocken. Man kan säga att man vill ha ett material vars kornkurva är 

relativt brant. Förhållandet mellan de största och minsta stentyngderna får vara: 

                 (5) 
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Detta kan sedan översättas till diametrar via (4) ovan och kan typiskt anta värdena: 

                  (6) 

Tjockleken på erosionsskyddet ska vara minst 2∙D50 för jordfyllnadsdammar och 1,5∙D50 

för stenfyllnadsdammar. Mellan stödfyllningen och erosionsskyddet läggs ett lager 

filtermaterial av tjockleken minst 0,5∙D50. Fler filtermaterial kan behövas för att 

säkerhetsställa att inget material kan transporteras ut. 

3.2.6 Dimensionering med hänsyn till islaster 

Det är vanligt att erosionsskyddet skadas då stenblocken fryser fast i vattenmagasinets istäcke 

och bryts loss om vattenytan sjunker eller stiger. Med hänsyn till iskrafterna bör blocken 

dimensioneras enligt Tabell 3 nedan. 

Tabell 3 Dimensionering av minsta stenstorleken med hänsyn till iskrafter (Svensk Energi, 2012). 

Område Minsta stenstorlek med hänsyn till ispåverkan (m) 

 Ordnat erosionsskydd Tippat erosionsskydd 

Norr om linje mellan 

Stockholm och Karlstad 
0,5 0,6 

Mellansverige 0,4 0,5 

Södra Sverige 0,3 

 

Det påpekas i RIDAS att speciella omständigheter i form av köld och vattenståndsvariationer 

eller drifterfarenheter gör att dimensioneringen måste värderas noggrannare med avseende 

på islasten. Även om erosionsskyddet dimensioneras korrekt kan skador uppstå av isen och 

man får räkna med ett visst underhåll. 

3.3 Inspektion och uppgradering av erosionsskydd 

Dammägare är skyldiga att utföra så kallad tillståndskontroll på dammen. Det innebär att 

kontinuerliga tillsyner, mätningar och inspektioner utförs med en frekvens som beror på 

dammens konsekvensklass. Erosionsskyddet kontrolleras under så kallade inspektioner och 

fördjupade inspektioner. Inspektioner sker två gånger per år för dammar av konsekvensklass 

1+ och 1 samt en gång per år för konsekvensklass 2. Under inspektionen av erosionsskyddet 

tittar man efter eventuella förändringar och rörelser i erosionsskyddet. Man kan se en 

förändring i form av att stenar ser ut att saknas och rörelser kan upptäckas då stenar ser ut 

att ha glidit åt något håll. Man tittar också efter så kallade sättningar i dammen som kan 

upptäckas genom att man ser en inbuktning i erosionsskyddet. För att enkelt kunna upptäcka 

rörelser och andra förändringar med ögat är det därför viktigt att erosionsskyddet ser prydligt 

ut med ordnade stenar och en jämn yta. Under fördjupade inspektioner sammanställs sedan 

observationerna från inspektionerna och analyseras. Detta sker vart tredje år för dammar av 
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konsekvensklass 1+ och 1 samt minst 1 gång under en sexårsperiod för dammar av 

konsekvensklass 2. 

Skador på erosionsskyddet ses inte som någon akut fara för dammsäkerheten men 

erosionsskyddet ska underhållas kontinuerligt. Erosionsskydd av äldre typ av tippade stenar 

behöver i regel mer underhåll än erosionsskydd som blivit uppgraderade. Erosionsskydden 

på svenska dammar tenderar att bli uppgraderade i samband med andra större byggnationer, 

till exempel utbyggnation av utskov och höjning av dammkrön. De flesta större dammar har 

fått sina erosionsskydd uppgraderade under 2000-talet till ordnade erosionsskydd med 

sprängsten. 

Ett vanligt förekommande fel vid byggnation av erosionsskydd är enligt RIDAS att för små 

fraktioner används. Ofta vill man använda sprängsten från närliggande väg- eller 

tunnelarbeten, men dessa material innehåller ofta en för stor mängd små fraktioner, vilket 

gör att kornkurvan för materialet är för flack. Detta resulterar i att de små fraktionerna kan 

spolas bort och lämna tomrum i erosionsskyddet där inre material kan passera ut och även de 

större blocken kan börja röra på sig då det uppstår tomrum.  
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4 Automatisk objektdetektering med Basegrain 

Kapitlet beskriver teorin kring programvaran Basegrain, hur det utvecklats och hur det används. Kapitlet 

kan med fördel läsas som en introduktion till programvaran eller användas som användarhandbok. 

Observera att teorin inte är en komplett beskrivning av hur Basegrain fungerar eftersom programutvecklarna 

har valt att inte offentliggöra programkoden och inte redovisar alla steg utförligt i programmets 

dokumentation. 

4.1 Introduktion 

Basegrain är en Matlab-baserad programvara utvecklad för att kunna få information om 

stenars geometri i en flodbädd genom att analysera fotografier av stenarna. Programvaran är 

utvecklad av forskare vid Swiss Federal Institute of Technology in Zürich (ETHZ) och 

släpptes för första gången till allmänheten år 2011. Programmet är gratis och finns att ladda 

ner på ETH:s hemsida.  

Metoden bygger på en automatisk objektdetekteringsalgoritm i Matlab som identifierar varje 

enstaka sten i flodbädden och approximerar den med en ellips. Programmet kan sedan räkna 

ut bland annat bäddens kornstorleksfördelning utifrån de identifierade stenarnas 

konjugataxel, det vill säga ellipsens kortaste axel, även kallad b-axel. Användaren behöver 

inte ha Matlab installerat på sin dator utan programmet är helt fristående.  

4.2 Utvecklingen av Basegrain 

Att kunna analysera geometrin hos stenar i en flodbädd är viktigt för att till exempel kunna 

modellera ett flodsystem eller klassificera dess akvatiska habitat. Traditionella metoder för att 

bestämma geometriska egenskaper hos stenarna, som till exempel kornstorleksfördelning, 

innebär att stenarna mäts för hand på olika sätt. Stenarna kan siktas i ett laboratorium och på 

så sätt fås en fullständig kornstorleksfördelning över grusbädden, förutsatt att stenproven 

som siktas är representativa för hela flodbädden. Det är dock tids- och resurskrävande att 

skicka stenprover till laboratorium och om stenarna är stora krävs maskiner för att hantera 

och sikta proverna. Inom geologin har man därför utvecklat metoder för att få fram 

kornstorleksfördelningen genom inventering av enstaka korn på plats. Exempel på detta är 

metoden utvecklad av Wolman 1954 där man mäter enstaka stenars egenskaper i ett 

rutmönster eller metoden utvecklad av Fehr 1987 där stenar mäts längs en linje i flodens 

flödesriktning. Dessa metoder är också tidskrävande och ger inte alltid helt korrekta resultat. 

Till följd av de bristfälliga metoderna att mäta kornstorleksfördelningen utvecklades 

programmet Basegrain av Dr. Volker Weitbrecht och Martin Detert vid institutionen för 

hydraulik, hydrologi och glaciologi vid ETHZ i Zürich (Detert & Weitbrecht, 2012).  

Det har tidigare gjorts försök att minska tiden det tar att analysera kornstorleksfördelningen 

genom digital bildanalys, men dessa bygger på att användaren manuellt detekterar kornen i 

bilden. Basegrains utvecklades därför i syftet att på ett helt eller nästan helt automatiskt sätt 

kunna bestämma kornstorleksfördelningen via ett digitalt foto. Metoden att digitalt detektera 

enskilda objekt ur en mängd objekt och analysera dess geometri används redan inom till 
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exempel biomedicin. Det handlar då om mycket små objekt fotade med mikroskåp där alla 

objekten är i samma storleksskala. En av svårigheterna med att detektera korn i en grusbädd 

är att kornen kan variera kraftigt i storlek, form och färg och dessutom ligga helt eller delvis 

täckta av andra korn (Graham et al., 2005). 

Basegrain släpptes i augusti 2011 som en gratis programvara som en del av ett större 

modelleringspaket kallat Basement som utvecklats vid ETHZ för att simulera flodsystem. 

Programmets nuvarande version 2.1 släpptes 29e oktober 2013 och en ny version planerar 

att släppas under 2014. För att kunna köra programmet behöver användaren först ladda ner 

Matlab-pluginet MATLAB Compiler Runtime 8.1 men behöver inte ha Matlab installerat på 

datorn. Figur 12 nedan visar hur användargränssnittet i Basegrain ser ut. Fotot visar ett 

oordnat erosionsskydd med en mätsticka som skala. 

 

Figur 12  Basegrains användargränssnitt med foto av oordnat erosionsskydd i Älvkarleby (Foto: 

Annika Bäcklund april 2014). 

4.3 Automatisk objektdetektering i Basegrain 

Den automatiska objektdetekteringsalgoritmen i Basegrain sker i fyra övergripande steg enligt 

Figur 13 nedan. Proceduren är utvecklad för att vara enkel och användarvänlig och 

användaren ska enligt upphovsmännen inte behöva ha någon specialutrustning eller djupt 

tekniskt kunnande för att använda sig av den. 
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Figur 13  Metoden för att digitalt ta fram kornstorleksfördelningen utifrån ett fotografi i Basegrain 

(Detert & Weitbrecht, 2013).  

4.3.1 Bildinsamling 

Stenbädden som skall analyseras fotograferas uppifrån med en digitalkamera. Fotot måste tas 

ungefär vertikalt uppifrån och kamerans avstånd från grusbädden behöver vara sådant att 

skalan på fotot gör att det minsta kornet av intresse skall ha en b-axel större än 23 pixlar. 

Detta beror på att de minsta korn som programmet kan detektera är runt 23 pixlar. 

Sambandet mellan den fotograferade ytan, b-axeln och bildens upplösning ges av (7) nedan. 

Observera att bildens upplösning inte behöver överensstämma exakt med kamerans angivna 

upplösning i pixlar. 

  (
 √ 

     
)

 

 (7) 

                          (  ) 

                                         (  ) 

                     (      )  

Bilden måste innehålla någon typ av känd skala, t.ex. en mätsticka eller annat föremål av känd 

längd. Användaren kan sedan definiera längdskalan på fotot i nästa steg och programmet kan 

då själv översätta bildens pixelskala till längdenheter. 

Det är viktigt att undvika skuggkastning på bilden eftersom det kan leda till 

översegmentering i programmet. Det optimala är att ta fotografierna i diffus belysning, det 

vill säga vid molnigt väder eller att skugga området med ett parasoll eller liknande.  
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4.3.2 Förbehandling 

Bilden på stenbädden importeras in i Basegrain genom funktionen ’L’oad data 

(snabbkommando L). Basegrain kan hantera de vanligaste bildformaten .jpg, .tif och .png. 

Man kan välja att minska bildens storlek vid importen med hjälp av resizI[size(new/old)] för att 

på så sätt minska exekveringstiden i programmet om en högupplöst kamera används eller om 

kornen man är intresserad av är stora, se ekvation (7). Om fotot har en så kallad geo-tag kan 

man via funktionen GeoReference se på en internetbaserad karttjänst var bilden är tagen. 

Förbehandlingen av bilden bör börja med att skalan i bilden definieras. Som redan nämnt 

behöver det finnas något föremål av känd längd i bilden. Användaren använder funktionen 

’S’cale (snabbkommando ’S’) i Basegrain som gör att en linje med två justerbara ändpunkter 

och en dialogruta öppnas. Linjen flyttas till området på bilden med känd längd och längden 

justeras sedan med hjälp av linjens ändpunkter. När rätt sträcka är vald matar användaren in 

den verkliga längden på sträckan i dialogrutan och trycker på apply. Skalan på bilden är nu 

definierad i mm/px och användaren kan stänga dialogrutan. 

Som ett sista steg i förbehandlingen kan användaren välja att beskära bilden med funktionen 

’C’rop section (snabbkommando ’C’). Genom ett vänsterklick definierar användaren början på 

den rektangulära arean man vill beskära bilden till och avslutas med ett dubbelklick på 

vänstra musknappen. Arean Basegrain kommer att analysera blir då upplyst och avgränsas 

med en blå ram. 

4.3.3 Justering av parametrar 

Den automatiska detekteringsalgoritmen i Basegrain består av fem steg, där varje steg 

kontrolleras av en samling parametrar. Dessa parametrar är förinställda utifrån vad som 

vanligen ger bäst slutresultat, men användaren kan välja att själv justera dessa för att anpassa 

parametrarna till ett specifikt foto. Genom att trycka på knapparna 1 – 5 i menyraden får 

användaren tillgång till parametrarna. Fälten som är markerade röda i dialogrutorna är de 

väsentliga parametrarna för resultatet, men användaren kan justera samtliga parametrar vid 

behov. Genom att trycka på check i dialogrutan för respektive steg kan man se vilket resultat 

de valda parametrarna ger för en liten testsektion av bilden. Användaren kan välja en annan 

testsektion via ’T’est crop section (snabbkommando ’T’). Parametrarna beskrivs mer ingående i 

4.3.4 nedan. 

4.3.4 Automatisk detektering 

Basegrains automatiska detekteringsalgoritm sker genom fem steg som beskrivs ingående 

nedan. Själva detekteringen startas genom att användaren klickar på den röda knappen A i 

menyraden. Detekteringen kan både köras direkt utan att ha definierat parametrar i de fem 

stegen och Basegrain kommer då att använda de förvalda standardvärdena på parametrarna, 

eller efter att parametrarna ställts in manuellt. 

 Steg 1: Konvertering till gråskala 4.3.4.1

Ingen färginformation behövs för att ta fram kornstorleksfördelningen då detta endast ger 

onödigt långa exekveringstider. Basegrain börjar därför med att konvertera bilden till gråskala 
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via ett medianfilter i Matlab. Storleken på filtret bestäms av parametern medfiltsiz19 [px]. 

Basegrain hanterar mellanrummen mellan stenarna enligt Otsu’s metod (Otsu, 1979) där 

gray-tresh värdena, som avgör vad som är ett mellanrum, bestäms av parametrarna facegrayhr1 

[-] och facegrayhr2 [-], storleken på blocken där gray-tresh värdet bestäms styrs av parametern 

blocSizG [px], och slutligen styr parametrarna mfG [-] till blocSizG medianfiltret som jämnar 

ut den resulterande bilden. Figur 14 nedan visar ett exempel på hur parametrarna påverkar 

resultatet och som tumregel gäller att medfiltsiz10 och facgrayhr1 ska justeras så att det 

intragranulära bruset inte blir framträdande.  

 

Figur 14  Effekterna av att justera parametrarna i steg 1 i objektdetekteringsalgoritmen. Vänster bild: 

[medfiltsiz10, facgrayhr1, facgrayhr2, blocSizG, mfG] = [1 px, 0.8, 0.1, 8 px, 1]. Höger bild: 

= [3 px, 0.7, 0.2, 32 px, 2]. Mörka mellanrum representerar definita mellanrum och ljusa 

representerar eventuella mellanrum. Här representerar den högra bilden det bästa resultatet 

eftersom de valda parametrarna ger mindre brus och därigenom en kortare exekveringstid 

(Detert & Weitbrecht, 2013). 

 Steg 2: Medianfilter 4.3.4.2

I det andra steget väljs värdena på parametrarna som påverkar storleken av medianfiltret som 

appliceras på den ursprungliga bilden i gråskala genom medfiltsiz20 [px]. Parametern 

criteriCutL2 [-] avgör den minsta procentsats upp till vilken de eventuella mellanrummen som 

fås i en bottom-hat filtrering måste överensstämma med de definita mellanrummen som 

bestämdes i steg 1. Figur 15 nedan visar ett exempel på hur parametrarna i steg 2 påverkar 

resultatet. Tumregeln är att de tillhörande färgfälten inte ska gå för långt in på kornen. 
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Figur 15  Effekterna av att justera parametrarna i steg 2 i objektdetekteringsalgoritmen. Vänster bild: 

[medfiltsiz20, criteriCutL2] = [3 px, 0.9]. Höger bild: = [1 px, 0.1]. Den högra bilden ger ett 

bättre resultat eftersom mellanrummen är bättre preciserade (Detert & Weitbrecht, 2013).  

 Steg 3: Ytterligare filter 4.3.4.3

Det tredje steget styr också medianfiltret som appliceras på bilden men eftersom 

parametrarnas värden inte påverkar slutresultatet signifikant är det rekommenderat att 

använda de förvalda standardvärdena. 

 Steg 4: Watershed-algoritm 4.3.4.4

Parametrarna i det fjärde steget bestämmer den minsta kornarean för vilken watershed -

algoritmen appliceras med areaCutLfA [px]. Parametern areaCutWW [px] bestämmer den 

minsta längden som watershed-bron tillåts vara. Figur 16 nedan visar ett exempel på hur 

watershed-algoritmen påverkas av olika parametervärden. Det är rekommenderat att använda 

areaCutLfA = 25–100 px och areaCutWW = 0–100 px, beroende på hur mycket 

intragranulärt brus det är på stenarna i bädden. 

 

Figur 16 Exempel på hur parametervärden påverkar watershed-algoritmen i steg 4. Vänster bild: 

[areaCutLfA, areaCutWW] = [100, 20] px. Höger bild: = [50, 40] px. Parametervärdena i den 

högra bilden ger bäst resultat eftersom den kommer minska översegmenteringen av stenar 

(Detert & Weitbrecht, 2013). 
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 Steg 5: Minsta kornytan 4.3.4.5

I det sista steget är det endast parametern smallestArea [px] som är viktig för slutresultatet. 

Den anger den minsta arean i pixlar som ett detekterat område ska ha för att anses som en 

kornyta. Enligt Graham et al. (Graham, Rice, & Ian, 2005) måste detta värde vara ≥ 23 

pixlar. 

4.3.5 Efterbehandling 

Figur 17 nedan visar samma erosionsskydd som Figur 12 efter objektdetekteringen. Efter att 

objektdetekteringen har slutförts kommer åtta nya knappar att aktiveras i menyraden, se 

Figur 17 nedan. De sex orangea knapparna används för efterbehandlingen medan de gröna 

knapparna används i nästa steg när kornstorleksfördelningen tas fram. Användaren kan välja 

att se de detekterade objekten på bilden genom att trycka på objects view (kortkommando ’O’) 

eller originalbilden genom att trycka på photo view (kortkommando ’P’).   Figur 17 nedan visar 

programmet i object view-läget. 

 

Figur 17  Exempel på resultat efter Basegrains automatiska detektering. De blåa kryssen över stenarna 

representerar a-axeln (långa) och b-axeln (korta) för ellipserna med vilka stenarna har 

approximerats. Stenar med kontakt mot kanten av det definierade analysområdet tas inte 

med. Kornens ytterkanter är markerade i rött och en första uppskattning av kornens 

genomsnittliga diameter visas under bilden (Detert & Weitbrecht, 2013). 
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Om den automatiska objektdetekteringen misslyckades med något eller några objekt kan 

användaren justera det med hjälp av de fyra funktionerna ’D’epart, ’M’erge, pol’Y’merge och 

’B’lank out objects. Funktionen ’D’epart separerar en eller flera stenar som av misstag blivit 

detekterade som ett gemensamt objekt. På liknande sätt gör ’M’erge att en sten som av 

misstag blivit detekterad som flera objekt slås ihop. Med pol’Y’merge kan områden av objekt 

slås ihop. Slutligen används ’B’lank out objects för att ta bort områden som felaktigt detekterats 

som stenar. 

4.3.6 Framtagning av kornstorleksfördelningen 

Kornstorleksfördelningen tas fram i Basegrain genom att använda funktionen result analysis 

(snabbkommando R). Där kan användaren justera en mängd analysparametrar samt mata in 

annan data som resultatet jämförs med. Genom att trycka på semilogx fås en 

kornstorleksfördelning med logaritmisk skala på x-axeln, det vill säga på stenarnas diameter. 

En kornstorleksfördelning utan logaritmisk skala fås om användaren trycker på plot. 

Användaren får välja mellan en mängd olika analysmetoder och kan själv mata in siktresultat 

eller fältmätningar att jämföra resultatet med. Slutligen kan kontrollparametrarna för 

körningen sparas via funktionen ’E’xport data i menyraden och på så sätt kan samma analys 

upprepas utan att någon inmatning i programmet eller efterbehandling behövs.  
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5 Utvärdering av programvaran 

Kapitlet beskriver examensarbetets metod att utvärdera huruvida Basegrain kan användas för att bestämma 

kornstorleksfördelningen för erosionsskydd. Metoden inleds med en litteraturstudie, sedan verifieras Basegrain 

som metod för att ta fram kornstorleksfördelningar och slutligen undersöks Basegrains förutsättningar för att 

analysera erosionsskydd. 

5.1 Inledande undersökning av Basegrain 

I arbetets början var det inte definierat i frågeställningen vilket program som skulle 

utvärderas för att kunna analysera erosionsskydd digitalt och därför inleddes arbetet med att 

ta reda på vilka metoder som används för fotogrametrisk analys och vilket program som 

skulle utvärderas. Efter beslutet att Basegrain var det program som skulle undersökas 

inleddes en litteraturstudie av hur erosionsskydd analyseras idag och om programvaran. På 

utvecklarnas hemsida www.basement.ethz.ch/services/Tools/basegrain finns artiklar relaterade till 

programvaran samt två korta tutorials. 

5.2 Verifiering av Basegrain som verktyg för att analysera 

kornstorleksfördelningar 

Det praktiska arbetet började med att verifiera Basegrain som verktyg för att ta fram 

kornstorleksfördelningen genom att analysera mindre stenar i form av ballast, natursten och 

bergkross. Kornstorleksfördelningen bestämdes först manuellt för att sedan kunna jämföras 

med kornstorleksfördelningen Basegrain genererat. Nedan beskrivs varje delmoment mer 

ingående. Kameran som använts i arbetet är Fujifilm FinePix S3300 med 14 megapixlars 

upplösning. 

5.2.1 Analys av ballast 

Ballast är en benämning på stenmaterial som används inom bygg- och anläggningsindustrin. 

Ballast kan bestå av både natursten och krossat berg och finns i olika storleksfraktioner. 

Ballasten som analyserades i det första steget för att undersöka programvarans prestanda var 

otvättad bergkross av en blandning mellan standarddimensionerna 4-8 mm och 8-16 mm 

som tagits från ballastlagret i betonglabbet på Vattenfall Research and Development i 

Älvkarleby. 

Ballasten siktades i en siktmaskin kalibrerad enligt aktuella certifieringsstandarder i 

ballastlaboratoriet på Vattenfall Research and Development och kornstorleksfördelningen 

för provet togs fram. Efter sikt delades provet i två delar med hjälp av en neddelare1 för att 

få en slumpmässig uppdelning av provet. Halva provet användes därefter för att utreda hur 

                                                   

 

1 Hjälpmedel som används för att slumpmässigt fördela ett stenprov i två lika stora delar. Stenarna 
hälls ner i neddelarens topp och fördelas slumpmässigt ner i två fack. 
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fotografierna på stenproverna bör se ut för att kunna bearbetas i Basegrain. Faktorerna som 

undersöktes var: vilken belysning som är optimal att fotografera i, på vilket avstånd 

fotografierna bör tas, vilken upplösning på fotografierna man bör ha, om programmet är 

känsligt för vertikal distorsion av bilderna (det vill säga att kameran inte hålls exakt vertikalt 

över provet), om programmet kan hantera kantiga stenar trots att det är utvecklat för relativt 

runda flodsediment och om det finns några andra faktorer som verkar vara betydande för 

resultatet. Slutligen genererades en kornstorleksfördelningskurva för provet via Basegrain 

som kunde jämföras med siktresultatet.  

 

Figur 18  Exempel på fotografi för analys av kornstorleksfördelningen av ballast (Foto: Annika 

Bäcklund mars 2014). 

5.2.2 Analys av natursten 

Till den andra delen av verifieringsarbetet användes tvättat naturgrus av storleken 5-30 mm 

som också tagits från lagret på Vattenfall Research and Development. Detta prov var 

rundare än ballasten men hade en mer ojämn färg eftersom den var tvättad och mestadels 

bestod av granit. Provet siktades på samma sätt som ballasten och en 

kornstorleksfördelningskurva genererades. Denna gång behövdes dock ingen neddelare 

användas på provet utan hela provet undersöktes digitalt. Arbetet fortsatte med att hitta ett 

praktiskt sätt att generera fotografier på provet som var enkelt att analysera i Basegrain och 

slutligen genererades kornstorleksfördelningen digitalt ur programmet. 
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Figur 19  Exempel på fotografi för analys av kornstorleksfördelningen av natursten (Foto: Annika 

Bäcklund mars 2014). 

5.2.3 Analys av bergkross 

Som ett sista steg att verifiera Basegrains prestanda att ta fram kornstorleksfördelningar 

analyserades större stenar i form av bergkross. Detta material låg som erosionsskydd på en 

modelldam byggd i laboratoriet på Vattenfall Research and Development och skall 

representera vad man kan hitta som erosionsskydd på kraftverksdammar, om något 

nedskalat. Materialet var av ungefärlig dimension 50-350 mm, vilket var för stort för att sikta 

i maskinen. Stenarna mättes i stället med ett skjutmått och delades in i olika fraktioner. Fem 

olika prov med stenar av olika storleksfraktioner togs ut, varefter en 

kornstorleksfördelningskurva togs fram för varje prov. Stenarna placerades slumpmässigt för 

hand i en svart trälåda, se Figur 20. Om mindre stenar helt täcktes av större stenar placerades 

de så att de syntes. Proven fotograferades därefter för att återigen undersöka vilka 

förutsättningar som ger optimala resultat i Basegrain och slutligen togs 

kornstorleksfördelningskurvor fram digitalt ur programmet. 

5.2.4 Statistisk sammanställning av resultaten 

För att kunna se tydligare hur väl metoden överensstämde med referensmetoderna gjordes 

en statistisk sammanställning av resultaten för analys av bergkross. På grund av bristande 

information om data som genereras av Basegrain kunde ingen mer detaljerad analys göras 

som jämförde resultaten från ballast och natursten där siktkurvorna byggde på viktandel och 

inte antal stenar. För ballast och natursten presenteras därför endast resultaten genom att 

lägga siktkurvorna ovanpå kurvorna på Basegrain för att se hur väl de överensstämmer. För 

analysen av Bergkross presenteras mediandiametern D50 och lutningen av siktkurvorna i en 

Bland-Altman graf. Bland-Altman graf är ett statistiskt verktyg som används för att 

undersöka hur väl två mätmetoder stämmer överens. Metoden beskrivs närmare i kapitel 10. 

Dessa två parametrar valdes att undersökas eftersom de är av intresse vid dimensionering av 

erosionsskydd. Stenarna dimensioneras utefter mediandiametern och lutningen på kurvan 

kommer sedan att avgöra stabiliteten och genomsläppligheten för erosionsskyddet.  
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Figur 20  Exempel på fotografi för analys av kornstorleksfördelningen av bergkross. Fälten på 

mätstickan är 100 mm (Foto: Annika Bäcklund april 2014). 

5.3 Analys av erosionsskydd 

Efter att Basegrain undersökts som metod att ta fram kornstorleksfördelningar för olika 

stenprover utreddes vilken potential programmet har för att analysera 

kornstorleksfördelningen i erosionsskydd vid kraftverksdammar. Erosionsskydd av typen 

oordnade homogena stenblock uppströms från Älvkarleby kraftverk samt ordnade 

homogena stenblock vid Letsi och Porsi kraftverk fotograferades och analyserades i 

Basegrain för att ta fram dess kornstorleksfördelningskurva. Arbetet gick mestadels ut på att 

lösa praktiska problem kring fotograferandet för att kunna få bilder som fungerade att 

analysera i Basegrain. Nedan beskrivs de antaganden som har gjorts under arbetets gång samt 

vilka praktiska aspekter för fotografering i fält som bedömdes vara viktiga för att metoden 

skall kunna bedömas som användbar eller inte. 

 

Figur 21.  Exempel på fotografi för analys av kornstorleksfördelningen av erosionsskydd. Fälten på 

mätstickan är 100 mm (Foto: Annika Bäcklund april 2014). 
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5.3.1 Antaganden 

Eftersom erosionsskydd består av stora stenfraktioner är det svårt att mäta stenarna för hand 

och manuellt generera en kornstorleksfördelningskurva för ett prov. Därför gjordes 

antagandet att om Basegrain kan generera kornstorleksfördelningskurvor med samma 

statistiska säkerhet för större stenfraktioner i erosionsskydd som för de mindre fraktionerna 

som användes i verifieringsarbetet. Antagandet bygger på det faktum att Basegrain enligt 

4.3.1 kan detektera korn som är större än 23 pixlar och så länge upplösningen på 

fotografierna är tillräckligt stor kan det därför inte vara ett problem för programmet att 

generera korrekta kornstorleksfördelningskurvor för stora stenfraktioner om det kan göra det 

för mindre fraktioner, som enligt teorin skall vara svårare att detektera. Det är även lättare 

för användaren att göra efterbehandlingen i programmet av större stenfraktioner eftersom 

det är lättare att med blotta ögat skilja på olika stenar och det är således lättare att generera 

ett korrekt resultat. 

5.3.2 Praktiska aspekter för fotografering i fält 

Arbetet med att bedöma om huruvida Basegrain är en bra metod att analysera erosionsskydd 

kretsade kring hur man praktiskt skulle kunna återskapa de optimala förutsättningarna för att 

få goda resultat som konstaterats efter utvärderingen av mindre stenfraktioner. Frågorna som 

undersöktes var: hur man kan säkerställa en bra belysning vid fotografering i fält, hur man 

kan göra för att fotografierna ska tas approximativt vertikalt mot slänten och att tillräckligt 

många stenar tas med för att utgöra ett meningsfullt prov, vilken upplösning bör 

fotografierna ha och om det finns några andra faktorer som är viktiga för att praktiskt kunna 

använda Basegrain till att analysera erosionsskydd. 
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6 Resultat av utvärderingen: ballast 

Kapitlet redovisar resultaten från studiens första del: bestämning av kornstorleksfördelningen för ballast. 

Utvärderingen belyser också andra relevanta praktiska aspekter av programvarans användarvänlighet och 

funktionalitet. Under arbetets gång har betydligt fler fotografier och kornstorleksfördelningskurvor genererats 

än vad som presenteras nedan och endast resultat som anses vara av betydelse för att besvara frågeställningen 

har valts att presenteras. 

6.1 Bestämning av kornstorleksfördelning 

Figur 22 och 24 nedan visar resultaten från två olika analyser av samma fraktion av ballast. 

Proven kommer från samma fraktion men från två olika neddelningar. Båda resultaten visar 

att Basegrain genererade en kornkurva som stämde överens med siktresultatet, men den 

andra analysen som visas i figur 25 har en bättre överensstämmelse mellan kornkurvorna. 

Fotona i de båda analyserna skiljer sig åt även om det är samma fraktion som blivit 

fotograferad och resultatet visar vikten av att fotografiet som analyseras är taget på ett 

fördelaktigt sätt. Eventuellt kan neddelningen av fraktionen ha skapat viss oenighet mellan 

provet och hela fraktionen som siktades. 

 

 

Figur 22  Bilden som analyserats i figur 23. Oskarp bild och ojämn direkt belysning ger ett sämre 

analysresultat. 
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Figur 23  Resultat av analys av ballast av fraktionerna 4-8 mm och 8-16 mm. Den svarta kurvan visar 

siktresultatet och den blåa kurvan resultatet från Basegrain. 

 

 

Figur 24.  Bilden som analyserats i figur 25. Skarpare bild och jämn diffus belysning ger bättre 

analysresultat i Basegrain. 
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Figur 25.  Resultat av analys av ballast av fraktionerna 4-8 mm och 8-16 mm. Den svarta kurvan visar 

siktresultatet och den blåa kurvan resultatet från Basegrain. 

6.2 Praktiska iakttagelser kring analys av ballast 

Eftersom arbetet inleddes med analys av ballast kommer de flesta praktiska allmänna 

iakttagelser kring analys av kornstorleksfördelningar med hjälp av Basegrain att presenteras 

här. Som användare märker man att Basegrain är en relativt nyutvecklad programvara som 

inte har hunnit få den användarvänlighet man skulle önska. Användarmanualen visade sig 

vara knapphändig och mycket tid behövde läggas ned på att förstå alla funktioner i 

programmet. Detta diskuteras närmare i 11.1.2. 

Det visade sig vara viktigt att spara ofta eftersom det inte finns någon möjlighet att ändra 

gjorda drag. Om något fel uppstår är det viktigt att kunna gå tillbaks till en föregående 

version. Det är viktigt att döpa exekveringsfilen till det förinställda namnet som Basegrain 

föreslår när man sparar eftersom den innehåller information om var bilden ligger. Man ska 

sedan inte heller byta namn eller flytta på bilden eller exekveringsfilen eftersom programmet 

då inte kan hitta till rätt filer. Man kan dock ändra slutsiffran på filnamnet varefter man 

sparar för att hålla reda på olika versioner utan att skada sökvägen. 

Figur 22 visar en analys av ett foto med lite oskarpare bild som är tagen med en mer direkt 

belysning (lysrör i taket) än den senare bilden. Detta skapar ljusskillnader i bilden och 

framhäver färgskillnader på varje enstaka korn som resulterar i att Basegrain får svårare att 

analysera bilden. Den senare bilden figur 24 visar istället ett skarpare foto med diffusare 
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belysning. Det skapar jämn färg på fotot vilket gör det enklare att analysera i Basegrain. Båda 

fotona är tagna mot en brun bakgrund, vilket ibland medförde en längre bearbetningstid av 

fotona eftersom Basegrain har svårt att avgöra om kartongen är ett mellanrum eller en sten 

då den syntes mellan stenarna. Fotona togs därför i fortsättningen mot en svart bakgrund för 

att minimera problemen. Resultaten tyder på att Basegrain klarar att generera kornkurvor för 

krossade material, det vill säga material som är kantigare än flodsediment, som programmet 

egentligen är utvecklat för att analysera. 

Belysningen av fotografierna som ska analyseras i Basegrain var alltså av vikt för resultatet. 

Bilderna är tagna approximativt vinkelrät med ytan på provet men goda resultat kunde 

erhållas utan att den exakta vinkeln för kameran kontrollerades utan det räckte att okulärt 

kontrollera att bilden såg ut att vara ungefär rak.  
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7 Resultat av utvärderingen: natursten 

Kapitlet redovisar resultaten från studiens andra del: bestämning av kornstorleksfördelningen för natursten. 

Utvärderingen belyser också andra relevanta praktiska aspekter av programvarans användarvänlighet och 

funktionalitet. Under arbetets gång har betydligt fler fotografier och kornstorleksfördelningskurvor genererats 

än vad som presenteras nedan och endast resultat som anses vara av betydelse för att besvara frågeställningen 

har valts att presenteras. 

7.1 Bestämning av kornstorleksfördelningen 

Figur 26 och 28 nedan visar resultatet från analys av natursten i Basegrian. Resultaten 

kommer från analys av samma prov men i två olika belysningssituationer där den första är 

tagen utomhus i skuggan (diffus belysning) med kamerablixt (Figur 27) och den andra är 

tagen utomhus i skuggan utan blixt (Figur 29).  

Graferna visar att Basegrain återigen genererar kornkurvor som stämmer överens med 

siktresultatet. Observera att resultaten från Basegrain igen inte stämmer överens helt från de 

båda försöken, men att båda ligger relativt nära siktkurvan.  

 

Figur 26  Resultat av analys av natursten av fraktioner ca 10-40 mm. Den svarta kurvan visar 

siktresultatet och den blåa kurvan resultatet från Basegrain. 
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Figur 27 Natursten fotad utomhus i skuggan med kamerablixt. Korresponderande analysresultat visas 

i Figur 26. 

 

 

Figur 28 Resultat av analys av natursten av fraktioner ca 10-40 mm. Den svarta kurvan visar 

siktresultatet och den blåa kurvan resultatet från Basegrain. 
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Figur 29 Natursten fotad utomhus i skuggan utan kamerablixt. Korresponderande analysresultat visas 

i Figur 28. 

7.2 Praktiska iakttagelser kring analys av natursten 

Resultaten kommer från analys av samma prov men i två olika belysningssituationer där den 

första är tagen utomhus i skuggan (diffus belysning) med kamerablixt (Figur 27) och den 

andra är tagen utomhus i skuggan utan blixt (Figur 29). Generellt går det bättre att analysera 

foton som är tagna utomhus med mycket ljus, men återigen är det viktigt med diffus 

belysning för att inte skapa skuggor i bilderna. En annan viktig aspekt för att förbättra 

analysen av fotona är att inte ha för hög upplösning på fotona. Det ger endast problem med 

överfragmentering och eftersom Basegrain kan detektera korn ner till ca 23 pixlar kan bildens 

upplösning minskas till ca 50-10 % av ursprungsstorleken beroende på kamerans upplösning 

och storleken på stenarna. 
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8 Resultat av utvärderingen: bergkross 

Kapitlet redovisar resultaten från studiens tredje del: bestämning av kornstorleksfördelningen för bergkross. 

Utvärderingen belyser också andra relevanta praktiska aspekter av programvarans användarvänlighet och 

funktionalitet. Under arbetets gång har betydligt fler fotografier och kornstorleksfördelningskurvor genererats 

än vad som presenteras nedan och endast resultat som anses vara av betydelse för att besvara frågeställningen 

har valts att presenteras. 

8.1 Bestämning av kornstorleksfördelning: 

Analysen av bergkross i fraktioner från ca 50 – 350 mm delades upp i fem olika försök där 

olika blandningar av stenfraktioner fotograferades och analyserades. I ett av försöken 

misslyckades Basegrain med analysen av fotografierna och därför saknas resultat från ett av 

försöken. 

8.1.1 Försök 1: Bergkross av små fraktioner 

Figur 30 visar bilden som analyserades i Basegrain. Tabell 5 visar resultaten från den 

manuella mätningen av stenarna samt resultatet från Basegrain. Figur 31 visar kornkurvorna 

från den manuella mätningen och från Basegrain. 

 

Figur 30 Fotografi av små fraktioner av bergkross i försök 1 med fraktionerna 50-100 och 100-150 

mm. Varje område på mätskalan är 10 cm. 
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Tabell 4 Resultat av analys av små fraktioner av bergkross. Antalet stenar (n) i varje kategori är 

översatt till ett kvasi-siktresultat som visar hur stor andel av stenarna som hade passerat 

respektive siktöppning. 

Diameter 
[mm] 

Manuell 
mätning [n] 

Basegrain 
[n] 

Kvasi-sikt manuell 
mätning 

Kvasi-sikt 
Basegrain 

50 0 4 0 0,129 

100 17 23 0,548 0,871 

150 14 4 1 1 

200 0 0 1 1 

Totalt 31 31 1 1 

 

 

 

Figur 31  Resultat av analys av små fraktioner av bergkross. Den röda kurvan visar resultatet från den 

manuella mätningen och den blåa kurvan resultatet från Basegrain. 

Resultatet visar att Basegrain genererar en kornkurva som är relativt lik den som är genererad 

manuellt. Stenarna har delats in i relativt grova kategorier i steg om 50 mm, vilket gjort att 

kurvorna får låg upplösning. Hade fler kategorier använts hade kurvan blivit mer jämn. I det 

här försöket är det inte självklart att den manuella mätningen av stenar är helt korrekt och 

bör därför inte ses som en referens.   

8.1.2 Försök 2x: Bergkross av stora fraktioner 

Detta försök misslyckades då Basegrain inte kunde analysera något av fotografierna av provet 

av dessa fraktioner (150-250 mm). Detta diskuteras vidare i 8.2. 
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8.1.3 Försök 2: Bergkross av stora och små fraktioner 

I detta försök blandades små fraktioner (100-150 mm) med stora fraktioner (250-300 mm). 

Figur 32 visar bilden som analyserades i Basegrain. Tabell 6 visar resultaten från den 

manuella mätningen av stenarna samt resultatet från Basegrain. Figur 33 visar kornkurvorna 

från den manuella mätningen och från Basegrain. 

 

Figur 32 Fotografi av bergkross i försök 2 med fraktionerna 100-150 och 250-300 mm. Varje område 

på mätskalan är 10 cm. 

Tabell 5 Resultat av analys av små och stora fraktioner av bergkross. Antalet stenar (n) i varje kategori 

är översatt till ett kvasi-siktresultat som visar hur stor andel av stenarna som hade passerat 

respektive siktöppning. 

Diameter 
[mm] 

Manuell 
mätning [n] 

Basegrain 
[n] 

Kvasi-sikt manuell 
mätning 

Kvasi-sikt 
Basegrain 

50 0 3 0 0 

100 0 0 0 0,103 

150 25 22 0,862 0,862 

200 0 0 0,862 0,862 

250 0 4 0,862 1,00 

300 4 0 1,00 1,00 

350 0 0 1,00 1,00 

Totalt 29 29 1,00 1,00 
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Figur 33 Resultat av analys av små och stora fraktioner av bergkross. Den röda kurvan visar resultatet 

från den manuella mätningen och den blåa kurvan resultatet från Basegrain. 

8.1.4 Försök 3: Bergkross av små upp till stora fraktioner 

Detta prov bestod av en blandning av fraktioner, från små (50-100 mm) upp till stora (200-

250 mm). Figur 34 visar bilden som analyserades i Basegrain. Tabell 7 visar resultaten från 

den manuella mätningen av stenarna samt resultatet från Basegrain. Figur 35 visar 

kornkurvorna från den manuella mätningen och från Basegrain. 

 

Figur 34 Fotografi av bergkross i försök 3 med fraktionerna 50-100, 100-150, 150-200 och 200-250 

mm. Varje område på mätskalan är 10 cm. 
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Tabell 6 Resultat av analys av små upp till stora fraktioner av bergkross. Antalet stenar (n) i varje 

kategori är översatt till ett kvasi-siktresultat som visar hur stor andel av stenarna som hade 

passerat respektive siktöppning. 

Diameter 
[mm] 

Manuell mätning 
[n] 

Basegrain 
[n] 

Kvasi-sikt manuell 
mätning 

Kvasi-sikt 
Basegrain 

50 0 0 0 0 

100 14 19 0,500 0,679 

150 9 6 0,821 0,893 

200 3 3 0,929 1,00 

250 2 0 1,00 1,00 

300 0 0 1,00 1,00 

350 0 0 1,00 1,00 

Totalt 28 28 1,00 1,00 

 

 

Figur 35 Resultat av analys av små upp till stora fraktioner av bergkross. Den röda kurvan visar 

resultatet från den manuella mätningen och den blåa kurvan resultatet från Basegrain. 
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8.1.5 Försök 4: Bergkross av mycket små upp till stora fraktioner 

Det sista provet bestod av samma fraktioner som försök 3 men med en mycket liten fraktion 

av 0-50 mm adderad.  Figur 36 visar bilden som analyserades i Basegrain. Tabell 8 visar 

resultaten från den manuella mätningen av stenarna samt resultatet från Basegrain. Figur 37 

visar kornkurvorna från den manuella mätningen och från Basegrain. 

 

Figur 36 Fotografi av bergkross i försök 4 med fraktionerna 0-50, 50-100, 100-150, 150-200 och 200-

250 mm. Varje område på mätskalan är 10 cm. 

Tabell 7 Resultat av analys av mycket små upp till stora fraktioner av bergkross. Antalet stenar (n) i 

varje kategori är översatt till ett kvasi-siktresultat som visar hur stor andel av stenarna som 

hade passerat respektive siktöppning. 

Diameter 
[mm] 

Manuell 
mätning [n] 

Basegrain 
[n] 

Kvasi-sikt manuell 
mätning 

Kvasi-sikt 
Basegrain 

50 15 22 0,349 0,512 

100 14 15 0,674 0,860 

150 9 4 0,884 0,953 

200 3 2 0,953 1,00 

250 2 0 1,00 1,00 

300 0 0 1,00 1,00 

350 0 0 1,00 1,00 

Totalt 43 43 1,00 1,00 
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Figur 37 Resultat av analys av mycket små upp till stora fraktioner av bergkross. Den röda kurvan 

visar resultatet från den manuella mätningen och den blåa kurvan resultatet från Basegrain. 

8.2 Praktiska iakttagelser kring analys av bergkross 

I samtliga försök skalades bildens upplösning ner till 20 % av den ursprungliga. Det gjorde 

att exekveringstiderna blev korta och programmet fungerade bra. Gjordes inte denna 

nedskalning blev bilderna extremt överfragmenterade och exekveringstiden flera minuter för 

varje operation i efterbehandlingen av bilderna. Även när bilderna skalades ner hände det 

dock att Basegrain fastnar i exekveringen av operationer i efterbehandlingen av bilder. Det 

kommer inga felmeddelanden utan programmet fastnar i en beräkning och slutföljer den 

aldrig. Operationen kan då avbrytas genom att stänga rutan ”calculating” och genom att 

återgå till en tidigare sparad version kan samma operation som tidigare misslyckats göras om. 

För försök 2x gick det aldrig att komma runt dessa problem utan programmet fastnade i 

samtliga försök och det gick inte att lösa problemet genom att gå tillbaks till en tidigare 

sparad version eller ens börja om från början och försöket gav inga resultat alls. Detta är 

såklart mycket negativt ur användarsynpunkt då dessa buggar försinkar arbetet och kan 

eventuellt göra att viktiga resultat inte kan användas. 
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9 Resultat av utvärderingen: erosionsskydd 

Kapitlet redovisar resultaten från studiens fjärde del: bestämning av kornstorleksfördelningen för 

erosionsskydd. Utvärderingen belyser också andra relevanta praktiska aspekter av programvarans 

användarvänlighet och funktionalitet. Under arbetets gång har betydligt fler fotografier och 

kornstorleksfördelningskurvor genererats än vad som presenteras nedan och endast resultat som anses vara av 

betydelse för att besvara frågeställningen har valts att presenteras. 

De erosionsskydd som analyserats i studien är ett oordnat erosionsskydd uppströms från 

Älvkarleby kraftverk i Dalälven, ett homogent ordnat erosionsskydd från dammen Letsi i 

Lilla Luleälven och slutligen ett ordnat erosionsskydd uppströms vid Porsi kraftstation i 

Luleälven. I samtliga undersökningar av erosionsskydden har ingen jämförande mätning av 

stenarnas storlek gjorts utan endast förmågan att applicera metoden på verkliga 

erosionsskydd beskrivs. 

9.1 Bestämning av kornstorleksfördelning: Älvkarleby 

Fotona på erosionsskyddet i Älvkarleby fotades i diffus belysning en molnig dag för att 

undvika skuggkastning på stenarna, se figur 38. Fotona togs stående på erosionsskyddet från 

den ungefärliga höjden 150 cm. När fotona analyserades i Basegrain uppstod det stora 

problem med överfragmentering av stenarna, det vill säga att Basegrain tolkar en stor 

spräcklig sten som en stor mängd små stenar. Figur 39 nedan visar ett foto av erosionsskydd 

som blev extremt överfragmenterat, för att illustrera problemet. Det viktigaste för att 

undvika överfragmentering visade sig vara att fotot inte har onödigt hög upplösning. 

Basegrain kan detektera korn ned till 23 pixlar och upplösningen kan därför vara väldigt låg 

när stora block analyseras. Det minskar även exekveringstiden i Matlab och minskar 

sannorlikheten för att Basegrain hänger sig. Som tidigare beskrivits upplever man som 

användare att programmet har en del buggar och ibland fastnar i beräkningarna. Ju mindre 

data programmet behöver hantera desto mer sällan tycks dessa problem uppstå. 

Inledningsvis tog det lång tid att analysera en bild på erosionsskyddet på grund av 

överfragmenteringen. Det gör att mycket efterbearbetning av bilden krävs och att analysera 

en grovt överfragmenterad bild kan ta över en timme, beroende på hur många objekt det 

finns på bilden. Den mesta tiden går åt till att vänta på att Matlab exekverar de olika 

kommandona användaren matar in och en kraftigare processor hade således minskat 

tidsåtgången. Det är därför av intresse att få en så korrekt analys som möjligt efter den 

automatiska detekteringen i Basegrain för att minska efterbearbetningstiden. Genom att välja 

en bild som inte framhäver färgskillnader på stenen, till exempel en överexponerad bild, och 

minska upplösningen fås en bättre automatisk objektdetektering och efterbearbetningstiden 

minskar drastiskt. Det har i alla analyserade fall behövts någon form av efterbearbetning, 

men genom att vidta dessa åtgärder tar det ungefär 2-15 minuter att analysera ett fotografi. 
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Figur 38 Erosionsskyddet från Älvkarleby som analyserats av gav resultatet i Figur 40. Bilden är tagen 

en molnig dag, det vill säga med diffus belysning, och hög exponering. Den höga 

exponeringen minskar mönster på stenarna och således minskar överfragmenteringen av 

stenar i Basegrain. Erosionsskyddet är av omodern typ med stora storleksskillnader mellan 

blocken och där blocken har tippats ut på plats och inte placerats ordnat. Varje område på 

mätstickan är 10 cm. 

 

Figur 39 Exempelfoto på erosionsskydd i Älvkarleby som blev extremt överfragmenterat. Detta beror 

på att upplösningen i bilden är så hög att Basegrain tolkar färgfält ovanpå blocken som 

enskilda stenar. Problemet avhjälps genom att minska upplösningen på fotografiet och ändra 

de manuella inställningarna i Basegrain. 
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Figur 40 Resultat av analys av erosionsskyddet i Älvkarleby. Kornkurvan är framtagen i Basegrain och 

det finns ingen manuellt uppmätt kurva att jämföra med. 

9.2 Bestämning av kornstorleksfördelningen: Letsi 

Fotona på erosionsskyddet i Letsi fotades i diffus belysning en molnig dag för att undvika 

skuggkastning på stenarna, se figur 41. Fotona togs stående på erosionsskyddet från den 

ungefärliga höjden 150 cm. Kornstorleksfördelningskurvan som producerades i Basegrain 

visas i figur 42 nedan. 

 

Figur 41 Erosionsskyddet som analyserats uppströms Letsi kraftverksdamm. De färgade områdena på 

mätstickan är 10 cm vardera och stenarna är dimensionerade efter mediandiametern D50=60 

cm. Bilden är tagen med diffus belysning en molnig dag utan kamerablixt och skalades ner till 

20 % av ursprungsstorleken när den matades in i Basegrain. 
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Figur 42 Resultat från analysen av Letsis erosionsskydd i Basegrain. Ingen av stenarna uppfyllde 

dimensionskravet på 60 cm enligt analysen, men fotot analyserar endast ett fåtal stenar och 

behöver inte vara representativt för hela erosionsskyddet.  

9.3 Bestämning av kornstorleksfördelningen: Porsi 

Fotona på erosionsskyddet i Porsi fotades i diffus belysning en molnig dag för att undvika 

skuggkastning på stenarna, se figur 43. Fotona togs ståendes på erosionsskyddet från den 

ungefärliga höjden 150 cm. Kornstorleksfördelningskurvan som producerades i Basegrain 

visas i figur 44 nedan. 

 

Figur 43 Erosionsskyddet som analyserats uppströms Porsi kraftverksdamm. De färgade områdena på 

mätstickan är 10 cm vardera. Bilden är tagen med diffus belysning en molnig dag utan 

kamerablixt och skalades ner till 20 % av ursprungsstorleken när den matades in i Basegrain. 
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Figur 44 Resultat från analysen av Porsis erosionsskydd i Basegrain. 
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10 Statistisk analys av resultaten 

I detta kapitel analyseras resultaten från analysen av bergkross statistiskt för få en indikation på hur väl den 

manuella mätmetoden och Basegrain stämmer överens. 

Resultaten från studien har samlats i en statistisk analys av Basegrain som metod för att ta 

fram kornstorleksfördelningar. De parametrar som har undersökt är mediandiametern D50 

och lutningen på kornkurvorna eftersom det är de som är intressanta för dimensionering av 

erosionsskyddet enligt RIDAS. Parametrarna undersöktes med hjälp av en så kallad Bland-

Altman graf, som visar den genomsnittliga skillnaden mellan de två olika mätmetoderna. 

10.1 Begränsningar i den statistiska analysen 

Det är endast resultaten från analysen av bergkross som har kunnat analyseras ingående 

eftersom resultatet från Basegrain kan sättas direkt i jämförelse med resultatet från de 

manuella mätningarna tack vare att båda metoderna mäter antalet stenar. Basegrain kan mata 

ut data för storlek och position för varje enskild sten som man sedan kan kategorisera efter 

olika fraktioner i Matlab eller Excel. På så sätt kan man få en kornkurva som man kan 

manipulera och analysera manuellt, där antalet stenar är plottat mot en så kallad kvasi-

siktkategori i mm. 

I testen av ballast och natursten gjordes dock siktningen inte genom att räkna antalet stenar 

utan att väga vikten av varje fraktion. Basegrain översätter automatiskt sina resultat till ett 

kvasi-siktresultat om siktresultatet matas in i programmet och de två kornkurvorna visas i 

programmet. Data för denna kvasi-siktkurva genererad av Basegrain ska finnas tillgänglig för 

användaren i resultatfilen som fås ut i Excel- eller Matlab-format men på grund av bristfällig 

förklaring till posterna i resultatfilen samt det faktum att transformeringen från antal stenar 

till vikt av fraktion inte är transparent har dessa data inte kunnat tas fram. Resultaten från 

utvärderingen av kornstorleksfördelningen av erosionsskydd har ingen referenskurva i form 

av annan typ av mätning och kan därför heller inte heller behandlas statistiskt. 

Mediandiametern D50 är ett vanligt begrepp inom geologi och är definierad som den 

siktdiameter för vilken 50 % av vikten av provet har passerat. Det är den diameter som 

används vid dimensionering av erosionsskydd, trots att blocken som erosionsskydden består 

av sällan vägs och siktas eftersom de är stora och opraktiska att hantera. Den 

mediandiameter som undersöks i analysen är därför istället den kvasi-siktdiameter som 50 % 

av antalet stenar hade passerat genom. Denna diameter kommer således vara mindre än 

diametern med avseende på vikten, eftersom kornen högst upp i kornkurvan väger mer per 

korn än de mindre längre ner. Det har dock antagits att denna något mindre D50 som 

analyserats i denna statistiska jämförelse ändå kan användas som mått på metodens förmåga 

att mäta kornstorleksfördelningar. 

Den statistiska analysen av resultaten från bergkross innefattar fyra olika stenprover och 

således alltså bara fyra mätpunkter i form av fyra värden på mediandiametern och lutningen 

för respektive kurva. Detta statistiska underlag är för litet för att dra några generella slutsatser 
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om hur väl de två mätmetoderna stämmer överens, men kan förhoppningsvis ge en 

indikation på om de skiljer sig åt mycket eller ej.   

10.2 Statistisk jämförelse mellan två mätmetoder 

För att jämföra hur väl två olika mätmetoder överensstämmer kan man använda en så kallad 

Bland-Altman graf. Genom att sätta upp två mätserier där samma egenskap X har mätts med 

de två olika mätmetoderna a och b görs sedan en graf som visar medianvärdena mellan de 

två olika mätmetoderna (Xa+Xb)/2 på x-axeln och skillnaden mellan mätmetoderna Xa-Xb på 

y-axeln. Man kan ur grafen se om det finns något samband mellan medianvärdet och 

skillnaden samt räkna ut inom vilka värden skillnaden förväntas vara inom ett visst 

konfidensintervall. Denna metod anses bättre än att till exempel bara titta på eventuell 

korrelation mellan mätvärdena, eftersom stark korrelation nästan alltid uppvisas mellan två 

mätmetoder om samma egenskap har mätts, men det behöver inte betyda att metoderna är 

likvärdiga. Inom ramen för detta arbete kommer Bland-Altman grafen endast användas till 

att ta fram den medelsnittliga skillnaden för de fyra olika mätningarna eftersom det statistiska 

underlaget är för litet för att dra några slutsatser om konfidensintervall och 

standardavvikelse.  

10.3 Jämförelse av mediandiametern D50 

Mediandiametern togs fram ur kornkurvorna för respektive test av bergkross i Excel genom 

att räkna ut den räta linjens ekvation på sträckan i kornkurvan inom vilken D50 låg (två 

punkter) och sedan räkna ut det exakta x-värdet (diameter) för y=0,5. Skillnaden mellan den 

manuella mätningen och Basegrainresultatet räknades ut genom att subtrahera resultatet från 

Basegrain från det manuellt uppmätta. Medelvärdet beräknades genom att dividera summan 

av de båda mätvärdena med två. Resultatet visas i Tabell 8 nedan. 

Tabell 8 Sammanställning av mediandiametern D50 från den manuella mätningen och Basegrain, samt 

skillnaden och medelvärdet av mätvärdena. 

  D50 Manuell (mm) D50 Basegrain (mm) Skillnad (mm) Medel (mm) 

Test 1 95,3 75,2 20,1 85,3 

Test 2 129 126 3,40 128 

Test 3 100 86,7 13,3 93,3 

Test 4 73,3 49,0 24,3 61,2 

 

Medelvärdet för skillnaden (d) mellan den manuella mätmetoden och Basegrain beräknades 

och visas i Tabell 9 nedan.  

Tabell 9 Den beräknade medelskillnaden (d) för mätserien. 

 d, medelskillnad (mm) 

Test 1-5 15,3 
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Resultaten från den statistiska jämfördelsen av mediandiametern sammanfattas i Figur 45 

nedan. 

 

Figur 45 Bland-Altman graf som visar den statistiska jämförelsen av mediandiametern D50 för 

mätningarna av bergkross. Medelskillnaden var för dessa fyra försök var 15,3 mm. 

10.4 Jämförelse av lutningen i procent för kornkurvorna 

Lutningarna för kornkurvorna togs fram för respektive test av bergkross i Excel genom att 

lägga in en linjär trendlinje i Excel mellan den första punkten i respektive kurva och där 

kurvan når upp till 1 (det vill säga 100 % av provet passerar), och notera den räta linjens 

lutning. Skillnaden mellan lutningen i den manuella mätningen och Basegrainresultatet 

räknades ut genom att subtrahera resultatet från Basegrain från det manuellt uppmätta. 

Medelvärdet beräknades genom att dividera summan av de båda mätvärdena med två. 

Samtliga värden omvandlades sedan till procent av lutningen från den manuella mätningen 

genom att dividera de beräknade skillnaderna och medelvärdena med lutningen från den 

manuella mätningen. Resultatet visas i Tabell 11 nedan. 

Tabell 10 Sammanställning av lutningarna på kornkurvorna från den manuella mätningen och 

Basegrain, samt skillnaden och medelvärdet av mätvärdena. 

  Lutning manuell Lutning Basegrain Skillnad [%] Medel [%] 

Test 1 0,0100 0,0087 13 94 

Test 3 0,0043 0,0044 -2,3 100 

Test 4 0,0049 0,0046 6,1 97 

Test 5 0,0040 0,0037 7,5 96 
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Medelvärdet för skillnaden (d) mellan den manuella mätmetoden och Basegrain beräknades 

och visas i Tabell 11 nedan. Observera att skillnaden är uttryckt i procent av lutningen från 

den manuella mätmetoden.  

Tabell 11 Den beräknade medelskillnaden (d) för mätserien. 

 d, medelskillnad [%] 

Test 1-5 6,1 

 

Resultaten från den statistiska jämförelsen av kornkurvornas lutningar sammanfattas i Figur 

46 nedan. 

 

Figur 46 Graf som visar den statistiska jämförelsen av lutningen på kornkurvorna för mätningarna av 

bergkross. Medelskillnaden mellan mätresultaten var 6,1 % av lutningen för den manuella 

mätningen. 
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11 Diskussion 

I kapitlet diskuteras resultaten som presenterats i föregående kapitel och hur de påverkar möjligheten att 

använda Basegrain till att utvärdera erosionsskydd. Slutligen diskuteras studiens betydelse samt framtida 

arbete inom området. 

Resultaten från analys av ballast och natursten visade att Basegrain kan producera 

kornstorlekskurvor som stämmer bra överens med siktkurvor från siktmaskin. Bedömningen 

att Basegrain producerar resultat som liknar siktresultat bygger på okulär bedömning när de 

två kornkurvorna läggs på varandra. 

Resultaten från analys av bergkross visade att Basegrain också producerar kornstorlekskurvor 

som stämmer ganska bra överens med kornstorlekskurvor gjorda genom att mäta stenarna 

för hand. Dessa resultat kunde analyseras statistiskt i Excel och den genomsnittliga skillnaden 

på mediandiametern på stenarna mellan de två olika metoderna var 15,3 för de fyra 

kornstorleksfördelningarna. Resultaten visar också att skillnaden i mediandiameter tycks 

minska ju större stenblock som mäts. 

Den statistiska analysen visade också att lutningen av kornstorlekskurvorna producerade 

manuellt och från Basegrain stämde bra överens. Den genomsnittliga lutningen skiljde sig åt 

med 6,1 % mellan de två metoderna för de fyra kornstorleksfördelningarna, uttryckt som 

procent av lutningen från den manuella mätningen. Det statistiska underlaget är dock för litet 

för att kunna dra några generella slutsatser om hur väl de två mätmetoderna stämmer 

överens, men de fyra kornstorlekskurvorna som jämfördes indikerar att metoderna stämmer 

ganska väl överens. Resultaten indikerar att Basegrain tenderar att underskatta stenarnas 

storlek något, vilket är bra ur ett dammsäkerhetsperspektiv. 

Analysen av kornstorleksfördelningen i erosionsskydd visade att Basegrain klarade att 

producera resultat för erosionsskydd trots blockens storlek och praktiska aspekter kring 

insamling av fotografier. Det visade sig vara viktigt att fotografierna som analyseras är tagna i 

diffus belysning för att undvika skuggkastning och att fotografierna inte är för högupplösta. 

11.1 Basegrain som verktyg för att analysera erosionsskydd 

Basegrain tycks ha god potential för att användas till att bestämma kornstorleksföredelningen 

av erosionsskydd på kraftverksdammar. Kornstorlekskurvorna som genereras av 

programmet verkar vara tillförlitliga och ge korrekt information om till exempel 

mediandiametern och lutningen på kurvan, vilket är två viktiga dimensioneringsfaktorer. 

Studien visade att trots praktiska svårigheter med att fota ett erosionsskydd i fält så gick det 

att generera kornkurvor för de tre erosionsskydd som undersökts. Bilderna som analyserades 

behöver dock inte vara representativa för hela erosionsskyddet och bör inte ses som en 

utvärdering av erosionsskydden i fråga. För att göra en fullständig utvärdering av ett 

erosionsskydd bör fler bilder tas på samma damm för att ge en mer komplett bild.  
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Basegrain kan ge mer information om de identifierade objekten än kornstorleksfördelningen. 

Resultatet som matas ut visar också till exempel positionen av varje objekt i x- och y-led samt 

dess vridning. Denna information skulle kunna användas till att övervaka förändringar i 

erosionsskyddet och ge en mer exakt bild av eventuella rörelser än vad en okulär besiktning 

ger. Detta skulle innebära att samma block behövde fotas från samma plats från år till år för 

att kunna jämföra dem, vilket kan vara en praktisk utmaning. 

11.1.1 Praktiska begränsningar vid analys av erosionsskydd 

Att mäta kornstorleksfördelningen för ett erosionsskydd med Basegrain tycks ha några 

praktiska begränsningar i form av: 

 Utvärderingen är väderberoende. Soligt väder skapar skuggkastning på stenarna vilket 

leder till överfragmentering i programmet. Likaså kan delvis blöta stenar orsakade av 

regn också leda till överfragmentering. Vid mycket sol kan ett parasoll eller liknande 

användas för att skugga stenarna, i de fall det är praktiskt möjligt. Inga fotografier 

togs under regn i detta försök så effekten av delvis blöta stenar har inte kunnat 

undersökas. Om erosionsskyddet är täckt av snö eller is kan heller ingen analys 

göras. 

 Fotografierna behöver tas ungefär rakt uppifrån. Detta gör att fotografen antingen behöver 

stå på erosionsskyddet, vilket i vissa fall kan vara svåråtkomligt, eller i en båt längs 

vattenlinjen. Vid de undersökta erosionsskydden gick det att stå på stenarna och det 

var därför inget problem. Genom att använda en båt hade fler stenar kunnat 

inkluderas på samma foto och färre bilder behöver analyseras för att ge en komplett 

analys av erosionsskyddet. 

 Endast stenar i det övre lagret kan mätas. Erosionsskyddet är ofta två block tjockt och 

Basegrain kan endast detektera objekt i det övre lagret. 

Det är viktigt att minnas att den traditionella metoden att mäta stenarna för hand också har 

en mängd praktiska begränsningar såsom att metoden är tidskrävande, i viss mån 

väderberoende i och med att dåligt väder kan göra det halt att vistas på erosionsskyddet och 

att personen som mäter blocken behöver komma åt att mäta. Den manuella metoden kan 

också, liksom Basegrain, endast mäta stenarna i det översta lagret eftersom de är för tunga att 

flytta på för hand. Det faktum att kornstorleksfördelningskurvorna från Basegrain stämde 

bättre överens med siktkurvorna än de manuellt uppmätta resultaten kan tyda på att den 

manuella mätningen är mindre noggrann än Basegrain. 

11.1.2 Basegrains användarvänlighet 

Programvaran Basegrain kommer med en kortfattad användarmanual som beskriver hur 

programmet används. Den beskriver dock en tidigare utgåva av programmet och den nya 

utgåvan har lite annorlunda funktioner. Användarmanualen var inte tillräckligt detaljerad för 

att man som användare ska kunna förstå hur programmet ska användas genom att läsa den. 

Mycket av arbetet gick därför ut på att förstå programmet genom trial and error. 
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I arbetets början var det väldigt problematiskt att analysera fotografierna på grund av att det 

inte var etablerat ännu vilka förutsättningar som gav bra fotografier. De riktlinjer för 

fotograferingen som presenteras i rapporten förenklar analysen väsentligt, men som 

användare utvecklar man med tiden en känsla för vilka fotografier som kommer fungera bra 

att analysera och vilka som kommer kräva mycket efterbehandling. Efter en viss tids 

användning av programvaran upplevs inte längre analysen av foton i Basegrain som 

problematisk. 

Programmets gränssnitt är tydligt och användarvänligt. Dessvärre beskrivs parametrarna som 

användaren själv kan justera dåligt i användarmanualen och även här måste användaren ägna 

mycket tid åt att själv lära sig vad olika parametrar gör och hur de påverkar resultatet. 

Funktionerna som används för efterbearbetning av bilderna upplevs ibland som begränsade 

och det skulle underlätta för användaren om dessa verktyg blev mer användarvänliga. Till 

exempel finns ingen knapp för att ångra ett drag och användaren måste därför vara noggrann 

med att spara ofta för att kunna gå tillbaka till en tidigare version av analysen om något görs 

fel i efterbehandlingen. 

Programmet upplevs ibland som buggigt, speciellt då stora filstorlekar hanteras. Ibland 

fastnar programmet när efterbehandlingen utförs och man kan som användare inte veta 

varför en viss typ av operation inte gick att genomföra. Vid analysen av bergkross i denna 

studie gick till exempel inte ett enda foto av en testfraktion att analysera av oklar anledning. 

Basegrain fastnar då i sina beräkningar och användaren behöver avsluta programmet och får 

ingen information om vad felet är. Basegrain är en nyutvecklad programvara och det kan 

därför vara naturligt att inte alla funktioner fungerar på ett smidigt sätt för användaren. Det 

ska släppas en ny version 2014 och förhoppningsvis är dessa problem åtgärdade. 

11.1.3 Analysmetodens svagheter 

Att analysera erosionsskydd digitalt med Basegrain verkar vara en bra metod jämfört med att 

mäta stenarna för hand. Den digitala metoden har som diskuterats några svagheter och de 

största utmaningarna verkar vara att användaren behöver lägga mycket tid på att lära sig 

programvaran och att det behöver vara praktiskt möjligt att ta fotografier på erosionsskyddet 

rakt uppifrån sluttningen. Förhoppningsvis är detta arbete till hjälp för framtida användare så 

att mindre tid behöver läggas ner på att lära sig programmet. Svårigheterna med att 

fotografera erosionsskyddet på plats kvarstår, men är troligtvis enklare att praktiskt utföra än 

att mäta stenarna för hand, vilket gör att den manuella mätmetoden är ännu svagare på den 

här punkten. 

11.2 Felkällor 

I studien av ballast där fraktionerna först siktades och sedan en del av fraktionen 

fotograferades kan det ha uppstått fel i och med att den fotograferade fraktionen kanske inte 

var representativ för hela provet. De två olika fraktionerna gav något olika 

kornstorleksfördelningskurvor och det kan antingen bero på att olika fraktioner var 

representerade i provet eller att analysen helt enkelt skiljer sig något åt från foto till foto. I 

analysen av både ballast och natursten omvandlar Basegrain de detekterade kornen till en 
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kvasi-siktkurva för att kunna jämföra resultaten med siktkurvan som används som referens. 

Transformeringen beskrivs i 3.2.4 men det är bara en approximation och kan inte antas vara 

helt korrekt.  

I analysen av bergkross jämfördes Basegrains resultat med resultat från manuell mätning. 

Den manuella mätningen gjordes genom att mäta b-axeln för varje sten med ett skjutmått 

och kategorisera det i kategorier om 50 mm. Det kan ha uppstått fel när b-axeln mättes 

eftersom det är svårt att hitta b-axeln om stenen är kantig. Stenen har teoretisk tre axlar där 

b-axeln är det mellersta måttet. Om siktkategorierna hade valts tätare hade 

kornstorlekskurvorna fått högre upplösning, vilket också hade gett ett mer exakt resultat. 

Hade fler mätningar gjorts som kunde sammanställas i den statistiska analysen hade resultatet 

kunnat bli mer tillförlitligt. Dessa felkällor kan dock antas vara inom ramen för den 

noggrannhet som krävs när kornstorleksfördelningen för erosionsskydd tas fram.  

11.3 Studiens betydelse 

Resultaten tyder på att Basegrain kan användas för att ta fram kornstorleksfördelningar för 

erosionsskydd vid kraftverksdammar. Det öppnar för möjligheter att på ett kostnadseffektivt 

sätt göra detaljerade analyser av erosionsskydd. Att göra samma analys genom att manuellt 

mäta blocken är mycket tidskrävande och görs därför inte idag i någon stor utsträckning. Att 

veta kornstorleksfördelningen i erosionsskydd är viktigt ur dammsäkerhetssynpunkt och det 

är av intresse för dammägaren att kunna kontrollera att ett erosionsskydd utlagt av en 

entreprenör möter de dimensioneringskrav som ställts.  

11.4 Framtida arbete 

Studien skulle kunna fördjupas och belysa några ytterligare aspekter genom att undersöka: 

 Betydelsen av kameravinkel. Fotona i studien har tagits approximativt rakt uppifrån men 

ingen studie har gjorts för att se hur känsliga resultaten är för olika kameravinklar. 

 Få mer information än kornstorleksfördelningen. Basegrain ger mer information än bara 

kornstorleksfördelningen och ett annat möjligt användningsområde vore att använda 

information om position och lutning av stenar till att upptäcka förändringar och 

rörelser i erosionsskyddet. 
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12 Slutsats 

Slutsatsen för resultatet från arbetet är att Basegrain tycks kunna producera 

kornstorleksfördelningar för grusfraktioner (ballast och natursten) som stämmer väl överens 

med siktresultat. Basegrain tycks också kunna producera kornstorleksfördelningar för 

stenfraktioner (bergkross) som stämmer ganska bra överens med manuella mätningar av 

stenarna. Detta betyder inte nödvändigtvis att Basegrain har lättare att producera 

kornstorlekskurvor för mindre material utan den större skillnaden kan också bero på att 

manuell mätning har sämre noggrannhet än siktning. Det gick att använda Basegrain för att 

ta fram kornstorleksfördelningar för verkliga erosionsskydd. Om metoden kan anses ha 

samma noggrannhet för stenfraktionerna i erosionsskydd som för den undersökta 

bergkrossen är den samlade bedömningen att Basegrain kan vara en bra metod att ta fram 

kornstorleksfördelningen för ett erosionsskydd. När användaren har lärt sig hur programmet 

fungerar bedöms metoden vara betydligt mindre tidskrävande och eventuellt också 

noggrannare än att mäta stenarna för hand. 
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