
Redovisning av svensk medverkan i ICOLDs kommitté 

Kommitté:   Public Safety Around Dams 

Denna kommitté har 25 medlemsländer. Kommitténs arbete inriktas på att identifiera risker runt dammar 

och vattenvägar som uppstår på grund av en damms existens och dess operativa drift, inte risker på grund 

av potentiella dammhaverier. Kommittén arbetar även för att tillhandahålla vägledning till dammägare, 

tillsynsmyndigheter och allmänhet om hur man kan hantera dessa risker. 

Förordnandeperiod:  2016-2019 

Kommitténs ordförande:  Tony Bennet, Canada 

Svensk delegat: Camilla Hamberg, Vattenregleringsföretagen, 

camilla.hamberg@vattenreglering.se 

Kommitténs uppdrag:  

Kommittén har i uppdrag att ta fram en bulletin med riktlinjer för Public Safety runt dammar. Bulletinen 

ska omfatta riskidentifiering, riskbedömning, universellt kända varningssymboler samt verktyg för 

egenbedömning. Riktlinjerna ska gälla dammar i allmänhet och även omfatta vattenkraftanläggningar och 

överfallsdammar. 

Ett annat uppdrag gäller incidenter. Kommittén ska ta fram en mall för att beskriva incidenter som rör 

allmän säkerhet vid dammar. Mallen ska man kunna använda för att rapportera incidenter till en 

internationell databas som kommittén också har i uppgift att ta fram. 

Kommitténs tredje uppdrag är att tillhandahålla information och undervisande material till kommitté N, 

Public Awareness and Education, gällande allmän säkerhet vid dammar. 

Lägesrapport 2018:  

Kommittén träffades under en heldag samt två kortare möten under ICOLDs kongress i Wien den 1-7 juli, 

det var första gången jag träffade övriga deltagare. Innan kongressen hade jag deltagit i några Skype-möten 

som främst gick ut på att planera mötena i Wien och upprätta kontakt.  

Kommittén planerar en övergripande bulletin som förklarar principer och även sätter ramarna för tre 

underliggande bulletiner som hanterar vardera ett fokusområde: riskbedömning, tekniska åtgärder 

respektive incidenthantering. 

Under mötet i Wien satte kommittén ihop en arbetsgrupp per bulletin, jag anslöt mig till arbetsgruppen som 

skriver bulletinen om incidenthantering och där hålls ungefär ett Skypemöte per månad.  

Kommande aktiviteter 2019:  

Kommittén kommer att fortsätta arbetet med bulletinerna och under det årliga mötet i Ottawa planeras en 

workshop på ämnet Public Safety Around Dams. 

Övrigt: 

Jag kommer att byta arbetsgivare under 2019 men vill gärna vara kvar som SwedCOLDs representant i 

kommittén under förordnandeperioden. 

 

Camilla Hamberg, Östersund 2018-11-23 


