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Kommitténs uppdrag
Efter att äntligen blivit klara med några långkörare finns nu tre T.O.Rs i pipen (plus en
som är nästan klar), varav två är ganska nya och där undertecknade medverkar i
arbetsgruppen för en. Vi har ny ordförande som kämpar på men det är kämpigt att
hålla entusiasmen och arbetsmoralen igång när årsmöten ställs in eller omvandlas till
digitala sammankomster. Det funkar förstås i någon mån i praktiken med TEAMS etc.
men kommittéarbetet som ju för många delegater är åtminstone delvis ideellt verkar
fordra en viss entusiasm som kan vara svår att uppbåda utan att träffas IRL.
TOR2
Uppdatering av Bulletin 49A, “SPECIAL TECHNIQUES NECESSARY FOR
INVESTIGATION AND REHABILITATION UNDER FULL RESERVOIR OPERATION
CONDITIONS”. Uppdelning av bulletinen i två delar gjordes för ett par år sedan av Dan
Johnson. Två huvuddokument finns nu, Ezio Baldovin har jobbat vidare och kom under
året med lite synpunkter som han och Peter Pyke skulle plocka vidare med. Vidare
efterfrågades ett peer review-förfarande från någon part med praktisk erfarenhet. Scott
Corab (”undervattensentreprenör”) var villig att bistå men även europeisk motsvarighet
efterfrågas. Tidplanen är att utkast ska finnas klara för granskning i Marseille. Arbete
med att samla ihop case-studies pågår.
TOR4
Uppdraget är en omarbetning av Bulletin 48a ”RIVER CONTROL DURING DAM
CONSTRUCTION”. Det kommer preliminärt inte att bli frågan om en omarbetning utan
snarare en ny bulletin, främst på grund av att en helt ny era av riskhantering nu råder
jämfört med tidigare då tidigare bulletin skrevs, samt att den förra endast berör
nybyggnad, men där numera reparationer blivit allt vanligare även globalt. Arbetet ska
koordineras med kommitté E, som representerades av Dave Paul (som har en liten
sub-kommitté under sig), Danie Badenhorst och Jean-Pierre Tournier. Undertecknad
deltar i arbetsgruppen som bollat lite strukturer på bulletinen så långt. Genom
medverkan i referensgrupp för Energiforsks projekt Fångdammar i dammanläggningar
– en kunskapssammanställning finns goda möjligheter att bidra genom att förmedla
arbete/synpunkter/resultat etc. mellan det projektet och arbetsgruppen i kommitté M
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(men även vice versa förstås). Under hösten hölls två arbetsmöten på Teams och
planen är att arrangera en workshop i Marseille.
TOR5
Denna bulletin är tänkt att utformas som en katalog av bra och dåliga exempel. Idén
kom från avgående ordföranden Alain Yziquel som inte haft tid att jobba med detta
alls. Han vill gärna fortsätta vara medlem i arbetsgruppen men efterfrågar någon annan
som kan leda. Oklart om någon plockar upp den stafettpinnen dock, det får nog visa
sig i Marseille.

Aktuell verksamhet i kommittén
TEAMS-möten för hela kommittén hölls i juli ett till är planerat nu i november. Det är
lite kämpigt för ordföranden att hålla styrfart medan en del av arbetsgrupperna funkar
helt OK, däribland den för TOR4 där undertecknad är med. Ett fysiskt möte i Marseille
är dock efterlängtat.

Svensk medverkan i kommittén
Inget fysiskt möte i år heller på grund av COVID-19, men undertecknad deltog i ett
antal TEAMS-möten och mejlakonversationer. Faktiskt arbete under året har varit att
bolla synpunkter på upplägg för TOR4, där jag skriver protokoll, samt samordning
mellan Energiforskprojektet som leds av Martin Hansson på AFRY. Där har även min
norska kommittékollega Thomas Konow hängt på vilket känns vettigt då vi ju delar
fysiska förutsättningar ganska mycket med norrmännen.
Undertecknad har tidigare fått fråga av nya ordföranden om att även formellt bidra i
större utsträckning som viceordförande, frågan blev liggande eftersom jag har för
mycket att göra och nu även är sekreterare i SwedCOLD vilket begränsar utrymmet
för att jobba i uppdrag där full kostnadstäckning inte är garanterad. Kanske kan
pågående diskussioner kring ersättningsnivån för kommittéengagemang påverka
detta.

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
medverkan ju delvis varit lite pausad sista åren, och kontinuiteten i arbetet med TOR4
behöver hållas i.

Övrigt
Undertecknads medverkade vid Kraftindustrins betongdag 17/3 och berättade lite om
kommittéarbetet generellt.
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