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Årsrapport 2022 för ICOLDs tekniska kommitté M 

Namn på kommitté Operation, Maintenance and Rehabilitation of 
Dams 

Förordnandeperiod 2020 - 2023 

Kommitténs ordförande Dan L Johnson 

Svensk delegat (rapportförfattare) Finn Midböe, Rejlers Sverige AB 

Kommitténs uppdrag 

Kommittén puttrar på med flera olika bulletiner, några nästan klara och några nya där 
en arbetet kommit igång men mycket återstår. Byte av ordföranden och vice 
ordföranden pågår på omdömesfullt långsamt sätt. Peter Pyke avgår i år och ersätts 
av Francesco Fornari från Italien, och Dans plan är att ersättas nästa år. 

  

TOR2 – Rehabilitation and investigation with reservoir in use 

Mickey Davaci (som leder jobbet med den) var inte med på årsmötet i Marseille så han 
kunde inte redovisa läget på mötet, andra i arbetsgruppen redogör dock för läget. Det 
verkar vara svårt att komma i mål, dokumentet skulle delas upp i två, ett för arbete 
under vatten och ett för undersökningar.  

 

TOR3 - Operation of Hydraulic Structures of Dams 

Publicerades under året, äntligen! En revidering av en gammal bulletin. 

 

TOR4 – Cofferdams and river diversions 

Detta jobb rullar på ganska bra, samarbete mellan kommitté E & M funkar faktiskt bra 
och vi hade workshop i Marseille som var välbesökt och uppskattat. En draft finns och 
kapitlen är fördelade på lite olika personer. Nya aspekter som dykt upp är bl.a. frågor 
kopplade till försäkringar, och att dessa ofta täcker skador men inte förseningar. En 
särskild katalog på ICOLDs hemsidas member-section, där delegater från båda 
kommittéer kommer in har fixats av Paris och det funkar bra.  

En tanke från Svensk sida vara att genom medverkan i referensgrupp för Energiforsks 
projekt Fångdammar i dammanläggningar – en kunskapssammanställning skulle 
finnas goda möjligheter att bidra genom att förmedla arbete/synpunkter/resultat etc. 
mellan det projektet och arbetsgruppen i kommitté M (men även vice versa förstås). 
Den blev dock lite försenad så inget material fanns att presentera i Marseille, och har 
i skrivande stund ännu inte blivit klar, men den som lever får se… 

På workshopen i Marseille lyckades jag dock få med mig Magnus Svensson (Fortrum) 
som på föredömligt sätt presenterade spännande fångdammar från pågående projekt 



 2022-11-11 
 

 

 

Sida 2 av 2 
 
   

vid Forshuvudforsen. Magnus hängde sedan med på kommittéemötet och det 
bestämdes att han hakar på som CO-OPTED till sub-kommitté ZX4 som jobbar med 
bulletinen. Formell ansökan om detta togs fram tillsammans med SwedCOLDs 
presidium och lyckades tråckla igenom administrationen till sist, så nu är Magnus med 
formellt och har tillgång till filutrymmet på icold-cigb.com. Två arbetsmötet i 
arbetsgruppen har hållits under hösten.  

 

TOR5 – Lessions learnt from incidents and accidents 

Denna bulletin har varit lite lös i kanterna, men nu börjar det bli lite mera konkret, Alain 
Yziquel som kom på idén har fått draghjälp av Steven Fox (Australien) och Craig Goff 
(UK) och det börjar bli lite mera konkret.  

 
En annan aspekt av Lessions Learned som lyftes är att informationsmaterialet växer, 
när aspekter från tidigare erfarenheter inkluderas i handlingar som blir större och 
större.  

Aktuell verksamhet i kommittén 

TEAMS-möten hålls nu mera rutinmässigt, som komplement till fysiskt möte i samband 
med årsmöten/kongresser. Det är fortsatt lite kämpigt för ordföranden att hålla styrfart 
medan en del av arbetsgrupperna funkar helt OK, däribland den för TOR4 där 
undertecknad är med. Ny workshop planeras i Göteborg! 

Svensk medverkan i kommittén 

Undertecknad var i Marseille, och har medverkat på alla tre kommittémötena på 
TEAMS ~5 arbetsmöten i arbetsgruppen för TOR4. Nu har ju även Magnus Svensson, 
Fortum, anslutit som CO-OPTED och det blir ju ännu roligare då. Vi krokar även arm 
med Thomas Konow i Norge.  

Nya Terms of Reference (ToR) inkl. planering framåt 

Arbetet med de TOR4 är igång och general assembly har tilldelat kommitté M nytt 
förordnande till 2023. Tanken är väl att TOR5 också ska börja rulla men det fordrar 
nog att någon person sparkar igång det. Undertecknad fortsätter gärna i kommittén då, 
och kontinuiteten i arbetet med TOR4 behöver hållas i.  

Övrigt 

Undertecknads skrev tillsammans med kommittédelegaten i kommitté E, Ingvar 
Exström, ett litet bidrag som rörde arbetet med fångdammar i vårens SwedCOLD-
nyhetsbrev.  


