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Icke statlig internationell organisation som  

utgör forum för utbyte av kunskap och 

erfarenhet inom dammbyggnad 

 

96 medlemsländer med nationella föreningar 

-senaste land: Guinea Bissau 2013 

-kommande?:  Myanmar, Togo, Guinea, Benin, Ecuador, Afghanistan 

 

 

ICOLD grundades 1928 

 



 

  I slutet på 60-talet fokus på dammsäkerhet, övervakning, 
 åldrande och omgivningens inverkan 

 
På senare tid även inkluderat nya områden såsom  
finansiering, utbyggnad av ”internationella älvar”,  

information till allmänheten 

Från början syfte att uppmuntra 

 framsteg inom planering,  

design, byggande, drift och  

underhåll 

 



 

  

SwedCOLD bildades 1931 
 

 Representerar Sverige vid ICOLDs årliga möten 
– informationskanal och arbetar för att svensk expertis medverkar 

i kommittéer och på kongresser 

– ta initiativ till information och diskussion om angelägna frågor 
avseende dammar på det nationella planet, främja forskning och 
utveckling  

  

Under senare år:     Exekutivmöte 2 ggr/år 

     Temadagar 2 ggr/år 

            Nyhetsbrev 2 ggr/år  

 

 Workshop ca 1 gång/år – forum för fördjupad diskussion 



Nyhetsbrevet 
200 tryckta ex. samt på hemsidan 

 

http://www.swedcold.org/ 

 



 

  
22 medlemsländer 

-Polen fr.o.m. 2014 
 

 Syftet är att främja forskning och utveckling inom 

ämnesområden med speciell aktualitet för Europa 

samt vara en mötesplats för yngre aktörer 
 

Europaklubbsmöten ca vart 3:e år 

  

1993 bildades The Club for European 

National Committees of ICOLD 



Nästa temadag 
13 oktober 2015. Förnyelse av anläggningar, dammar och kraftstationer.  

Kommande ICOLD evenemang 
 

 

14-19 juni 2015 ICOLD-kongress Stavanger, Norge 

12 svenska papers samordnade av SwedCOLD 
 

SwedCOLD ansöker om ICOLD årsmöte i Stockholm 2020.  

Arbetsgrupp 1.0 (fram till Sydafrika 2016):  

Lars (Vattenfall), Maria (Svenska kraftnät), Anders (Sweco), Birgitta (VRF),  

Anders (E.ON), Magnus (Norconsult), Elon (ÅF) 
 

SwedCOLD http://www.swedcold.org/ 

ICOLD http://www.icold-cigb.net/ 

 Europaklubben http://cnpgb.inag.pt/IcoldClub/ 

 



 

Dammsäkerhetsteknisk utveckling inom 
Energiforsk 

 
SwedCOLD temadag 14 april 

 

Cristian Andersson, Områdesansvarig Vattenkraft 

 



Att förmedla 

• Elforsk har blivit Energiforsk  

• Dammar och dammsäkerhet inom Energiforsk 

• Energiforsks dammsäkerhetstekniska 
utvecklingsprogram 

• Vad är det? 

• Pågående (och genomförda)  projekt och kommande 
behov? 

• Vad gör man om man har idéer och förslag på 
utvecklingsinsatser? 



Verksamheten startade 1 januari 2015 



Ägare 

Energiforsk AB ägs inledningsvis av: 
 

Svensk Energi – Swedenergy – AB  (30 %) 

Svenska kraftnät (20 %) 

Svensk Fjärrvärme AB (20 %) 

Energigas Sverige Service AB (15 %) 

Swedegas AB (15 %) 

 

Skogsindustrierna och Svensk Vindenergi med option 



  



Forskningsområden 
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Energiforsk – Vattenkraft 

• Driver och medverkar i ett antal utvecklingsprogram 
och –projekt inom vattenkraftområdet 

• Grundidén är utveckling i samverkan 

• Vattenkraftföretagen medverkar med ca 28 MSEK/år 

• Totala projektkostnader på mer än det dubbla 



Energiforsk – Vattenkraft 

• Hydrologiskt  utvecklingsarbete – HUVA     (2/2,5 MSEK/år) 

• Kraft och liv i vatten – KLIV      (3/6 MSEK/år) 

• Krafttag ål        (6/7,5 MSEK/år) 

• Kompensationsodlingsutveckling     (1/2 MSEK/år) 

• Monitor X - optimal levetidsutnyttelse basert på  

 overvåking av teknisk tilstand og risiko    (0,6/7 MSEK/år) 

• Anläggningsteknik vattenkraft      (0,75/0,75 MSEK/år)  

• Svenskt VattenkraftCentrum (SVC)     (13/28 MSEK/år) 

• Dammsäkerhetstekniskt utvecklingsprogram    (3,5/9 MSEK/år) 

• Stiftelsen Bergteknisk Forskning (BeFo)     (0,6/2 MSEK/år) 

• Betongtekniskt program vattenkraft     (3/3,5 MSEK/år) 



Energiforsk – dammar och dammsäkerhet 

 

• Svenskt VattenkraftCentrum (SVC) – VB   (6,5/14 MSEK/år) 

• Dammsäkerhetstekniskt utvecklingsprogram    (3,5/9 MSEK/år) 

• Stiftelsen Bergteknisk Forskning (BeFo)    (0,6/2 MSEK/år) 

• Betongtekniskt program vattenkraft     (3/3,5 MSEK/år) 

 

 

Ungefär en tiondel av Energiforsks / hälften av verksamheten inom Energiforsks 
vattenkraftområde relaterar till dammar och dammsäkerhet 

 

SVC-dagar, 20-21 oktober / www.befoonline.org / Betongdagen, 23 april + nyhetsbrev 

 

http://www.befoonline.org/


Energiforsk – dammar och dammsäkerhet 

 

• Svenskt VattenkraftCentrum (SVC) – VB   (6,5/14 MSEK/år) 

• Dammsäkerhetstekniskt utvecklingsprogram    (3,5/9 MSEK/år) 

• Stiftelsen Bergteknisk Forskning (BeFo)    (0,6/2 MSEK/år) 

• Betongtekniskt program vattenkraft     (3/3,5 MSEK/år) 

 

 

Ungefär en tiondel av Energiforsks / hälften av verksamheten inom Energiforsks 
vattenkraftområde relaterar till dammar och dammsäkerhet 

 

SVC-dagar, 20-21 oktober / www.befoonline.org / Betongdagen, 23 april + nyhetsbrev 

 

http://www.befoonline.org/


• Sju programpunkter på dagens temadag är direkt relaterade till genomförda och 
pågående utvecklingsprojekt inom Energiforsks dammsäkerhetstekniska 
utvecklingsprogram 
 

• Dimensionerande flöden för ett klimat i förändring, Johan Andreasson/Kristoffer Hallberg, SMHI  

• Uppföljning av dimensioneringsberäkningar, Jonas German/Kristoffer Hallberg, SMHI  

• Dammbrotts- och översvämningsberäkningar -  erfarenhetsåterföring och bästa praxis, Anders 
Söderström, Sweco 

• Osäkerheter kring dammbrottsantaganden  i betongdammar – kunskapsläge och behov, Erik 
Nordström, Sweco  

• Metod för identifiering och kartläggning av objekt som kan påverkas av dammhaveri, Joakim 
Evertson, Vattenfall  

• Dammägares beredskapsövningar – nuläge, utblick och metodutveckling, Magnus Morin, VSL, 
Joakim Evertsson, Vattenfall, Petter Westerberg, E.ON  

• Analys av risker med drivgods i samband med höga flöden, Stina Åstrand, WSP 

Dammsäkerhetstekniskt utvecklingsprogram 



Dammsäkerhetstekniskt utvecklingsprogram 
2013-2016 

Mål 

• Att främja kunskaps- och kompetensutveckling inom 
dammsäkerhetsområdet 

• Att möjliggöra för vattenkraftföretagen att behålla och vidareutveckla 
en uthålligt hög dammsäkerhet  

• Att långsiktigt stödja kraftindustrins dammsäkerhetspolicy  

• Att ge stöd åt fortsatt utveckling av branschens riktlinjer (RIDAS) 

 

 



 

• Enligt kraftindustrins dammsäkerhetspolicy ska dammsäkerhetsarbetet 
bl.a. ges en förebyggande prägel, bedrivas i samverkan med berörda 
myndigheter och hållas på en god internationell nivå 

 

• Den gemensamma utvecklingen bidrar till  detta 

Dammsäkerhetstekniskt utvecklingsprogram 
2013-2016 



• Treårigt ramprogram (2013 – 2016) 

• Arbetet genomförs i samverkan mellan dammägare och Svenska Kraftnät 
och med internationellt utbyte 

• Total omfattning på ca 9 MSEK/år.  

• 3,5 MSEK från Vattenkraftföretagen 

• 3 MSEK Svenska Kraftnät  

• 2,5 MSEK i insatser från samverkande aktörer i det internationella 
utbytet 

• Kontinuerlig löpande utveckling  av verksamheten 

• Initiativ från utförare och initiering driven från styrgruppen baserat på 
behovsanalys 

Dammsäkerhetstekniskt utvecklingsprogram 
2013-2016 



Styrgrupp 
  
 Lars Hammar, Vattenfall Vattenkraft, ordf.  
 Peter Viklander, Vattenfall Vattenkraft  
 Jonas Birkedahl, Fortum  
 Rolf Steiner, Fortum  
 Anders Isander, E.ON Vattenkraft  
 Martin Johansson, Skellefteå Kraft  
 Gunnar Sjödin, Vattenregleringsföretagen  
 Anders Sjödin, Statkraft Sverige  
 Jan Lidström, Holmen Energi  
 Anna Engström-Meyer, Svenska Kraftnät (Adj.)  
 Maria Bartsch, Svenska Kraftnät (Adj.)  
 Gunilla Nyberg, Svenska Kraftnät (Adj.)  

Dammsäkerhetstekniskt utvecklingsprogram 
2013-2016 



Prioriterade områden 
 

• Yttre laster 

• Dämmande konstruktioner 

• Avbördningsanordningar och avbördningssäkerhet 

• Operativ (drift) säkerhet och beredskap 

• Övervakning och tillståndskontroll 

• Underhåll och reparation 

• Antagonistiska hot och skydd 

• Systemanalys 

• Övrigt 

Dammsäkerhetstekniskt utvecklingsprogram 
2013-2016 



Pågående projekt (ett 15-tal) 

 

• Metodutveckling för beräkning av flöden med återkomsttider av 100 år i reglerade vattendrag, SMHI (yttre laster) 

• Drivgods vid extrema flöden, WSP/ÅF (yttre laster) 

• Vision och behov för vidareutveckling av säkerhet för fyllningsdammar / Reparationsmetoder för 
fyllningsdammar - Sammanställning av erfarenheter, SWECO/WSP/NORCONSULT (Dämmande konstruktioner) 

• Probabilistiska metoder för stabilitetsanalys av betongdammar, ÅF/KTH (Dämmande konstruktioner) 

• Brottförlopp betongdammar (Dämmande konstruktioner), SWECO/KTH 

• Sprickors påverkan på betongdammars säkerhet, ÅF/VATTENFALL (Dämmande konstruktioner) 

• DISIG 0226 -  Investigating the Structural safety for cracked concrete dams (Dämmande konstruktioner) 

• DISIG 0225 - Grouted post-tension rock anchor assessment (Dämmande konstruktioner) 

• Systemanalys och avbördningsfunktionalitet - Spillway system reliability project (Avbördningsanordningar och 
avbördningssäkerhet/Systemanalys), OPG/BCH/USCOE/ENRGIFORSK/VATTENFALL/SWECO 

• Metodik och arbetsgång för utförande och dokumentation av dammbrottsberäkningar och 
översvämningsberäkningar (Operativ (drift) säkerhet och beredskap), 
SWECO/WSP/NORCONSULT/HYDROTERRA 

• Dammägares beredskapsövningar – nuläge, utblick och metodutveckling (Operativ (drift) säkerhet och 
beredskap), VSL 

Dammsäkerhetstekniskt 
utvecklingsprogram 2013-2016 



Pågående projekt (ett 15-tal) 

 

• Utvärdering av satellitövervakning av deformationer och rörelser i fyllningsdammar med InSAR-teknik 
(Övervakning och tillståndskontroll), SWECO 

• Fotogrammetrisk mätning på kraftverksdammar (Övervakning och tillståndskontroll), Spotscale 

• Metoder för analys och utveckling av dammanläggningars skydd mot antagonistiska handlingar (Antagonistiska 
hot och skydd), Olle Mill Byggkonsult 

• Förstudie för utvecklingsprojekt om ”Framtidens metodik för dammsäkerhetsutvärdering (helhetsbedömning) av 
enskilda anläggningar” (Systemanalys), U. NORSTEDT MTF AB 

• DISIG 0234 - Using Maturity Matrices to Evaluate Dam Safety Programs (Systemanalys) 

 

 

• Internationellt kommittearbete (ICOLD/EUCOLD) – Sverige är representerat i 17 av ICOLD/EUCOLDs kommitteer, 
varav ett tiotal får viss ersättning för sitt engagemang vi Energiforsks dammsäkerhetstekniska utvecklingsarbete 

• Omkostnadsersättning för presentation av konferensbidrag inom dammsäkerhetsområdet 

• Omkostnadsersättning för examensarbeten inom dammsäkerhetsområdet 

 

Dammsäkerhetstekniskt 
utvecklingsprogram 2013-2016 



Genomförda projekt (ett 15-tal) 

 

• Elforsk rapport 14:27 - Dimensionerande flöden för dammanläggningar för ett klimat i förändring (yttre laster) 

• Elforsk rapport 14:52 - Uppföljning av dimensioneringsberäkningar – Kompletterande uppföljning t.o.m. 2013 (yttre 
laster) 

• DISIG 0225 - Comparison of Flood Hazard Estimation Methods for Dam Safety (yttre laster) 

• Elforsk rapport 13:56 - Islast mot dammkonstruktioner - Sammanställning av kunskapsläget samt förslag till forskning och 
utveckling (yttre laster) 

• Elforsk rapport 14:57 - Islaster mot dammkonstruktioner - fördjupad förstudie (yttre laster) 

• Elforsk rapport 14:66 - Dammar med allmänna vägar - diskussion om risker och lösningar (yttre laster) 

• Elforsk rapport 14:55 - Metod för identifiering och kartläggning av objekt som kan påverkas av dammhaveri (Operativ 
(drift) säkerhet och beredskap) 

• Elforsk rapport 14:11 - Utvärdering av kombinerad topografisk och batymetrisk flygburen laserskanning i 
vattenkrafttillämpningar (Operativ (drift) säkerhet och beredskap) 

• Elforsk rapport 14:09 - Dam safety performance monitoring and data management - best practice - Svensk kortversion och 
reflektioner (Övervakning och tillståndskontroll) 

• Elforsk rapport 13:60 - Dammsäkerhetsutvärdering och program för tillståndskontroll - En studie av begrepp, arbetssätt och 
sammanhang (Övervakning och tillståndskontroll) 

• Elforsk rapport 13:61 - Behovsanalys för rörelsemätning för dammar (Övervakning och tillståndskontroll) 

• Elforsk rapport 13:07 - Dam Safety - Quantitative risk analysis for dams – a case study in Sweden (Systemanalys) 

• Presentationsmaterial - Kortversion av ICOLDs bulletin Dam Safety Management (Systemanalys) 

 

Dammsäkerhetstekniskt 
utvecklingsprogram 2013-2016 



Kommande projekt/behov 

 

• Stöd för anpassning av RIDAS tillämpningsvägledning för tvärsnittsdimensionering av betongdammar till 
de europeiska konstruktionsstandarderna (eurokoderna) för betongkonstruktioner 

• Fyllningsdammar och reparationsmetoder för fyllningsdammar (baserat på erfarenhetssammanställning, 
behovsanalys och vision) 

• Systemanalys och systemsimulering 

 

• Relaterat till ny lagstiftning och kommande föreskrifter: 

• Stöd för genomförande och dokumentation av konsekvensutredning (t.ex. identifiering och 
kartläggning av objekt som kan påverkas av dammhaveri, metodik och arbetsgång för utförande 
och dokumentation av dammbrotts- och översvämningsberäkningar) 

• Framtidens metodik för dammsäkerhetsutvärdering (helhetsbedömning) av enskilda anläggningar 

Dammsäkerhetstekniskt utvecklingsprogram 
2013-2016 



• Idéer testar man på mig och på en eller flera dammägare och Svenska Kraftnät 

 

• Utvecklingsförslag kan löpande lämnas in och behandlas också löpande av 
styrgruppen (nästa möte 18 maj 2015) 
 

 

 
 
Cristian Andersson 
Områdesansvarig Vattenkraft 
08 677 25 34 | 070 318 25 34 
cristian.andersson@energiforsk.se 
Energiforsk 
Adress:101 53 | Stockholm  
Besök: Olof Palmes gata 31 | Stockholm 
www.energiforsk.se  

Vad gör man om man har idéer, 
utvecklingsförslag och frågor? 

TACK! 

http://www.energiforsk.se/


Dimensionerande flöden för ett klimat i 

förändring 

 

2015-04-14 

Kristoffer Hallberg 



 

• Beräkna förändringar flöden i 

flödesdimensioneringsklass I 

 

• Jämföra resultat baserat på olika 

klimatmodeller och klimatscenarier 

  

ELFORSK RAPPORT 14:27 
Länk : http://www.elforsk.se/Rapporter/?rid=14_27_ 

http://www.elforsk.se/Rapporter/?rid=14_27_


Studieområden 

© Vattenfall, photo Jennie Nilede 

© Fortum, photo Stefan Sjödin 

1. Seitevare 

4. Trängslet 



Milstolpar inom klimatforskningen 

2000 2001 

 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

AR5 

AR3 

AR4 

” Human influence on the climate system is clear. This is evident from the increasing 

greenhouse gas concentrations in the atmosphere, positive radiative forcing, 

observed warming, and understanding of the climate system.” 

IPCC, 2013 



Klimat under förändring 

• Sverige får större temperaturökning än medelvärdet för jorden 

• Redan utsläppt CO2 har orsakar uppvärmning 

• Även s.k. ”2-gradersmålet” medför effekter för hydrologin i Sverige 

 

Mer : http://www.smhi.se/publikationer/publikationer/uppdatering-av-det-klimatvetenskapliga-kunskapslaget-1.81290 

 



Klimatprojektioner 

Idag 

Source: Technical Summary. Box 1.1, Figure 3, IPCC, 2013: Climate Change 2013: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Fifth Assessment Report of 

the Intergovernmental Panel on Climate. Cambridge University Press, Cambridge, United Kingdom and New York, NY, USA, 1535 pp. 



Dimensionerande 

snömagasin 
 

Dimensionerande 

nederbörd 
 

Bakgrundsklimat 

14-dygns sekvens  

Volym: approx. 300mm 

Maximalt: approx. 140mm/dygn 

 

Period: 10-20 år 

 

Återkomsttid: 30år 

 

Flödesdimensionering klass I 



Resultat  

 Metodiken fungerar bra för en ny generation klimatscenarier 

 Effekterna av olika scenarier blir  tydliga från och med mitten av seklet 

 Hydrologiska förändringar 

 - Ökande medelvattenföring 

 - Ökade extrem nederbörd 

 - Tidigare snösmältning 

 

 Beräkningarna visar på att ökning i dimensionerande flöde inte kan uteslutas 

 Resultaten är anläggningsspecifika 



Beskrivs nuvarande klimat 

väl av klimatmodeller ? 



Temperatur 

Seitevare 

Torsebro 

Running 30-year average  

compared to reference period  

1961-1990 



Nederbörd 

Seitevare 

Torsebro 

Running 30-year average  

compared to reference period  

1961-1990 



12 

Vattenstånd -Förändring av nivå 

Torsebro  

Gruvsjön  Gruvsjön  



13 

Vattenstånd -Förändring av nivå 

Seitevare  

Höljes  Trängslet  

Umeälven  Torpshammar  
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Förändring av säsong 



Slutsatser 

 Beräkningsmetodiken fungerar för en ny generation klimatscenarier och det är 

fördelaktigt att arbeta med ensembler av klimatscenarier. 

 Anläggningsspecifika resultat, men för små avrinningsområden finns en tydlig 

koppling till ökningar i extrem nederbörd 

 Flödesdimensionering innefattar flera osäkerheter varav framtida klimat är en. 

Klimatanalyser kan också ses som en sorts känslighetsanalys av 

flödesberäkningen.  

 Stora osäkerheter kan hanteras genom att ge utrymme för marginaler. 



Uppföljning utförda 

dimensioneringsberäkningar 

Jonas German (SMHI), Camilla Hamberg (VRF), Johan Södling (SMHI) 



Uppdatering av uppföljning publicerad 2006 

 Totalt ca 800 beräkningspunkter för klass I flöde 

varav 124 nytillkomna. 

 Uppdatering av tidigare sammanställningar 

 Jämförelser av nya och gamla beräkningar för 

gemensamma punkter 

 Har de nya riktlinjerna haft någon påverkan på 

beräkningarna? 

ELFORSK RAPPORT 14:52 
Länk : http://www.elforsk.se/Rapporter/?download=report&rid=14_52_ 

 

ELFORSK RAPPORT 06:10 
Länk : http://www.elforsk.se/Rapporter/?download=report&rid=06_10_ 

 

http://www.elforsk.se/Rapporter/?download=report&rid=14_52_
http://www.elforsk.se/Rapporter/?download=report&rid=14_52_
http://www.elforsk.se/Rapporter/?download=report&rid=06_10_
http://www.elforsk.se/Rapporter/?download=report&rid=06_10_


Anläggningar räknade två gånger 

 20 punkter finns beräknade två gånger i materialet 

 17 av dessa 20 visar ökande tillrinning med i genomsnitt 10% (-5 - +38%) 

 Samma storleksordning som tidigare utvärderingar visar på vid övergång 

från HBV76 till HBV96. 

 11 punkter där snöberäkningen finns redovisad för två beräkningar. 

 Genomsnittlig förändring +1% (-13 till +19) 

 

 

 



Fallstudie Ljungan (genomförd av VRF) 

 Oförändrad kalibrering och HBV-version 

 Uppdaterade avbördningskurvor och regleringsstrategier 

 

 Resulterade i flödesökningar på 2-26% 



Förändringar vid revideringen av 

riktlinjerna 2007 

 Riktlinjerna gäller ner till 1km2 stora (små) avrinningsområden. 

 För dessa sägs att det finns ”anledning att studera effekterna av att använda 

högre tidsupplösning än ett dygn” 

 Ej tillämpat (två fall där det möjligen kunde varit relevant finns i materialet). 

 

 Rekommendation att analysera känslighet för klimatförändringar. 

 Beräkningar finns för 20 punkter. Observera dock att metodiken inte var 

utvecklad 2007. 



30-årssnöns 

variation över landet 



Observerade flöden i förhållande till 

beräknade klass I flöden 

 Tidigare sammanställning från 2007 uppdaterad. 

 Av de som fanns med 2007 har 4 noterat högre flöden. Ingen i närheten av 

ett klass I flöde 

 Ca 10 stationer i oreglerade vattendrag har tillkommit med klass I 

flödesberäkning sedan 2007. 



Resultat 

Är det en slumpmässig skillnad i 

kvoterna fördelning? 

 

Starkaste förklaringen är dataseriens 

längd (lång serie ger högre kvot). 

 

 



Tillämpning av beräkningsriktlinjerna 

 Gumbelfördelning vanligast, men även andra fördelningsfunktioner har testats 

 Årshögsta värdet har använts i analysen 

 Analyserna har gjorts för vattenföring inte tillrinning (inte i enlighet med 2007 års 

riktlinjer) 

 Dataseriernas längd varierar från 11 år till drygt 60 år och sträcker sig fram till 

som längst 1998. 

 

 Således finns det nu minst 15 års data ytterligare och det har i flera av älvarna 

varit en del flödestillfällen under den perioden. 



100-års tillrinning ej fyllda magasin 

 Har konstaterats att i några fall blir 100-årstillrinningen högre än klass I 

vattenföringen. 

 

 Är det rimligt att räkna strikt på tillrinning under alla förhållanden? 

 

 Testberäkningar med att välja årsmaxvärden för tider (o fyllnadsgrader) när 

magasinen inte är fyllda 



Använda magasin 



Urval av årshögsta på fyllnadsgrad 

95%  Fyllnadsgrad 

  konfidensintervall 70% 80% 90% 

Bolmen -8 7 -1 1 3 

Rebnis -16 27 -54 -57 -67 

Sädva -24 6 -31 -44 -23 

Torrön -11 7 -28 -31 -34 

Trängslet -14 8 -15 -23 -38 

Vojmsjön -15 10 -20 -24 -39 

Vombsjön -15 9 -1 -1 -1 

För årsreglerade 

fjällmagasin kan det vara 

rimligt att frångå att strikt 

välja ut årsmax för 

beräkning av 100-

årstillring. Dvs 

tillgodoräkna sig dämpning 

i ett avsänkt magasin. 

 



Slutsatser 

 Ny modellgeneration och förändrad syn på regleringsstrategier ger sannolikt 

högre flöden/nivåer vid en nyberäkning 

 Klimatkänslighetsanalyser har gjorts (inom dammsäkerhetstillämpningar) 

 

 Få av beräkningarna av 100-årstillrinningar är gjorda enligt riktlinjerna och 

mycket data har tillkommit sedan de gjordes. 

 För årsreglerade magasin i miljöer med tydlig vårflod kan det vara rimligt att 

tillgodoräkna sig dämpning så länge ingen risk att regleringen ändras föreligger. 

 



Bestämning av flöden med återkomsttid 

kring 100 år i reglerade vattendrag  

 Uppstart under senhösten 2014 (litteraturstudie) 

 Hydrologiskt underlag för extremvärdesanalys 

 Metodik för att beräkna tillrinning och 

korresponderande sannolikhet (Q100) 

 Metodik för att värdera betydelsen av reglering 

 Styrgruppsmöte för diskussion om inriktning för mer 

praktiskt arbete i maj 

 



Pågående Energiforskprojekt 

Bestämning av flöden med återkomsttid kring 100 år i 

reglerade vattendrag  

 Uppstart under senhösten 2014 

 Litteraturstudie över beräkningsmetodik för flöden med återkomsttider på 

omkring 100 år genomförd. 

 Styrgruppsmöte för diskussion om inriktning för mer praktiskt arbete i maj. 
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Flödesdimensionering i ett 30-års perspektiv 

1983    Mycket höga tillrinningar i mellersta Norrland observerades.  

            Risk för underdimensionering av utskov och dammar konstaterades. 

1985    Flödeskommittén med representanter från SMHI och vattenkraftindustrin. 

1985    Dammbrott i Noppikoski vid höga flöden understryker behov av nya riktlinjer 

1990    ”Riktlinjer för bestämning av dimensionerande flöden för dammanläggningar”. 

            En särskild grupp ”Flödeskonferensen” bildades för att följa tillämpningen av 

            riktlinjerna. 

1993-95  3 tillägg av ”Flödeskonferensen” ”klassificering”, ”klass II beräkning”, ”dimension. vind” 

2000-talets inledning - mycket höga vattenstånd i Vänern - klimatfrågan på agendan          

            - gruvindustrin kommer in i bilden  

2002    ”Kommittén för komplettering av Flödeskommitténs riktlinjer” bildas 

            ”stora sjöar”, ”gruvdammar”, ”små områden”, ”klimatet” 

2007    Ny utgåva av riktlinjerna 

2008    ”Klimatkommittén” bildas ”hur beakta klimatförändring” ”kartlägga sårbarhet”  

2015    Utgåva 2015 kommer 
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Riktlinjer för flödesdimensionering 
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1990 

2007 

2015 



Flödesdimensioneringsklasser (Utgåva 2015) 
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Flödesdimen-

sioneringsklass 

Konsekvens vid dammbrott  
    (utöver de konsekvenser som följer av flödet i sig  

              om dammen inte rasat) 

Avbördningskrav 

I 

• Icke försumbar sannolikhet för förlust av människoliv 

eller annan personskada 

 

eller 

• Beaktansvärd sannolikhet för allvarlig skada på viktig     

trafikled, dammanläggning eller därmed eller därmed  

jämförlig anläggning eller på betydande miljövärde 

 

eller 

• Hög sannolikhet för stor ekonomisk skadegörelse 

• Dammanläggningen ska, utan allvarlig skada 

på dammanläggningen, kunna motstå och 

framsläppa ett dimensionerande flöde som 

beräknas enligt anvisningarna i avsnitt 5. 

• Dammanläggningen ska vid dämningsgräns-

en även kunna framsläppa ett tillrinnande 

flöde med en återkomsttid av minst 100 år, om 

denna kombination av tillrinning och 

vattenstånd i magasinet inte kan anses vara 

utesluten (avsnitt 6) 

II 

• Icke försumbar sannolikhet för betydande skada på  

trafikled, dammanläggning eller därmed jämförlig  

anläggning, 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, om denna kom-

bination av tillrinning och vattenstånd i maga-

sinet inte an anses vara utesluten (avsnitt 6) 

• Dammanläggningen ska dessutom anpassas 

till ett flöde, som utan allvarlig skada på 

dammanläggningen, ska kunna motstås och 

framsläppas. Detta högre flöde bestäms 

genom kostnads-/nyttoanalys 

III 
 

• Försumbar sannolikhet för skada enligt ovan 

 

• Berörs ej i dessa riktlinjer 



Dimensionering i flödesdimensioneringsklass I 
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10 % 500 
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10 % 600 

Dalälven 5 % 600 

Klarälven 5 % 700 

Statistisk analys av data 1881-1988 gav underlag till  

dimensionerande nederbördssekvenser 



Dimensionering i flödesdimensioneringsklass I 
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En optimeringsprocess som kan beskrivas så här ... 

  



Dimensionering i flödesdimensioneringsklass I 
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... och så här enligt figur 1 i riktlinjerna. 



Flödesdimensionering handlar om 

1. Flödesdimensioneringsklassificering – analysera konsekvenser av 

dammhaveri i samband med höga flöden  – FDK I, FDK II eller FDK III 

2. Beräkna FDK I flöden – med hydrologisk modell 

3. Beräkna FDK II flöden – med frekvensanalys 

4. För aktuellt älvsystem utvärdera behovet av åtgärder och optimera dessa 

så att en fungerande helhet nås. 

5. Analysera behovet av driftbegränsningar innan åtgärder kan genomföras 

6. Identifiera och projektera lämpliga åtgärder i detalj samt skaffa tillstånd för 

att genomföra dessa. 

7. Handla upp entreprenör för att genomföra byggåtgärder. 

8. Inför driftinstruktioner som är i enlighet med de förutsättningar som de 

genomförda beräkningarna bygger på. 

9. Följ upp införda driftinstruktioner. 
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Flödesdimensionering i Luleälven – en tillbakablick 

1990  SMHI lägger upp ”Dimensioneringsmodell för Luleälven” 

1991  Vattenfall utför ”Flödesdimensionering i Luleälven – beräkningar enligt  

          de slutliga riktlinjerna” 

1994  Vattenfall inför ”planeringsgränser” i Suorva, Satis, Porjus, Seite,  

          Parki och Randi tills ombyggnadsåtgärder genomförts.  

1996  Vattenfall redovisar ”Åtgärder i Luleälven med anledning av  

          reviderade dimensionerande flöden – slutrapport” 

1997  Luleå tekniska universitet genomför granskning av ovan 

1998  Vattenfall AB och Kammarkollegiet ansöker om ”omprövning för att 

          förbättra säkerheten vid Bodens kraftstation mfl anläggningar i       

          Luleälven” 

1999  SMHI lämnar yttrande över ansökan ovan och dom erhålls 

2002-07  Åtgärder genomförs vid 14 av 14 flödesdimensioneringsklass I  

               anläggningar 
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Inledande beräkning 1991 – analys av överdämning 
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Bekymmer 

Möjlighet 



Alternativ 16a 1996 – analys av överdämning 
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• Aktiv dämpning i Suorva och Porjus, som 

har magasinen med störst areor ... 

• ... som leder till lägre flöden nedströms ... 

• ... som leder till mindre behov att bygga ut 

avbördningsförmågan ... 

• ... som också leder till mindre 

översvämningar längs älven. 

• I övrigt säkerställande av dammar och 

passiv dämpning. 

Magasinens areor 

Aktiv 

dämpning 



Flödesdimensionering i Luleälven – åtgärder mer i detalj 

2002-07 Åtgärder genomförs vid 14 av 14 FDK I anläggningar 

• Höjd TK / DK för ökad överdämningsförmåga för aktiv dämpning av flöden vid Suorva 

och Porjus 

• Höjd TK / DK för ökad överdämningsförmåga för passiv dämpning av flöden vid Satis, 

Messaure, Seite, Parki, Akkats, Letsi, Porsi, Laxede och Boden. 

• Åtgärder för säkrare avbördning vid Satis, Porjus, Harsprånget, Ligga, Messaure, Letsi, 

Porsi, Boden 

• Anläggning av eroderbart högflödesutskov vid Vittjärv. 

 

 

2006-07 Åtgärd genomförs vid Randi FDK II anläggning 

• Förstärkning av del av intagsdammen vid Randi.  

• Ej förstärkt del havererar innan klass I flöde inträffar. 

• Ett dammhaveri leder inte till sekundära dammbrott nedströms. 

 

 

Flödesdimensionering Luleälven |  C-O Brandesten |  2015-04-14 |  Confidentiality - None (C1) 12 



Modeller och beräkningsperioder – nu och då 

2014 1991-96 

Modellversion HBV 7.3 / IHMS 6.3 HBVDIM 1.3 – 1.6 & QS 

Antal delområden 55 35 

Antal kalibreringspunkter 11 16 

Kalibreringsperiod 2000  -  2012 1971  -  1990 (varierande) 

Verifieringsperiod 1981  -  2000 

Snöberäkningsperiod 1962  -  2013 1972  -  1989 (varierande) 

Dimensioneringsperiod 1992  -  2012 1980  -  1989 
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Förnyad beräkning 2014 – preliminär analys av överdämning  
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Bekymmer ? 



Snöberäkning – jämförelse 2014 mot 1991 

30-års snö  -  2014 30-års snö  -  1991 senaste kulmination  -  2014 senaste kulmination  -  1991 

Sitas 1 169 02-jun 

Satis 664    706 27-maj 19-maj 

Suorva 925 1 034 21-maj 19-maj 

Porjus 644    736 23-maj 19-maj 

Messaure 592    662 18-maj 19-maj 

Seite 507    534 19-maj 19-maj 

Parki 501    467 18-maj 18-maj 

Randi    425 18-maj 

Akkats 405    348 18-maj 13-maj 

Letsi 396    334 18-maj 13-maj 

Porsi 479    467 18-maj 17-maj 

Laxede    456 14-maj 

Vittjärv    422 13-maj 

Boden 434    421 18-maj 13-maj 
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Klimatscenarier beräkning 2014 – analys av förändringar 

Tolkning och fråga 

• I Luleälven generellt ökade dimensionerande flöden i takt med en framtida klimatförändring. 

• Är lämpligt att väga in där beslut behöver fattas idag om åtgärder. 

• Är dock ingen grund för dimensionering idag. 

• Har en del av denna förändring redan inträffat – och därmed ingår i föregående diagram ?? 



Fortsatt flödedimensionering i Luleälven - preliminärt 

2015  Gå igenom genomförda beräkningar i detalj 

• startvattenstånd 

• regleringsstrategier / driftinstruktioner 

• tillämpning av 1:a augusti regeln 

 

2015 – 16  Beräkna FDK II flöden med frekvensanalys  

  

2015 – 17  Konsekvensutredningar för beslut om dammsäkerhetsklass 

• nya förutsättningar för flödesdimensioneringsklasser? 

 

2015 – 18 Utvärdera behovet av åtgärder och optimera dessa så att en  

   fungerande helhet nås 

 

2018 – 25  Projektera åtgärder och inskaffa tillstånd 

 

2020 – 30  Genomför åtgärder ... 
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               Flödesdimensionering 

           Skellefteälven 2014-2015 

Preliminära resultat för övre delen av älven. 

 



   Skellefteälvens Vattenregleringsföretag 

 



   Skellefteälvens Vattenregleringsföretag 

 

Snöberäkning - jämförelse 2015 mot 1998

30-års snö 30-års snö Senaste kulmination Senaste kulmination

2015-års beräkningar 1998-års beräkningar 2015-års beräkningar 1998-års beräkningar

Sädvajaure 662 720 25-maj 17-maj

Rebnisjaure 536 498 27-maj 17-maj

Hornavan 488 469 19-maj 13-maj

Storavan 407 394 19-maj 11-maj



   Skellefteälvens Vattenregleringsföretag 

 

Dimensionerande flöden - jämförelse 2015 mot 1998

Klass 1-flöde alt. 1 Klass 1-flöde alt. 2 Klass 1-flöde

2015-års beräkningar 2015-års beräkningar 1998-års beräkningar

Sädvajaure 1181 1204

Rebnisjaure 659 560

Hornavan 1288 1618

Storavan 1682 1581



   Skellefteälvens Vattenregleringsföretag 

 

Dimensionerande vattenstånd - jämförelse 2015 mot 1998

Klass 1-vattenstånd alt. 1 Klass 1-vattenstånd alt. 2 Klass 1-vattenstånd

2015-års beräkningar 2015-års beräkningar 1998-års beräkningar

(utan 1-augustiregel)

Sädvajaure 478,73 478,44 478,58

Rebnisjaure 514,47 514,00 514,03

Hornavan 426,54 426,55

Storavan 420,53 420,68



   Skellefteälvens Vattenregleringsföretag 
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   Skellefteälvens Vattenregleringsföretag 
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Sammanställning av 
förutsättningar för genomförda 
dammbrottsberäkningar och 
översvämningskarteringar och 
beskrivning av lämplig metodik 

1 



Arbetsgrupp 

• Anders Söderström, Sweco 

• Stina Åstrand, WSP 

• Magnus Jewert, Norconsult 

• Finn Midböe, HydroTerra 

2 20/05/2015 



Uppdraget 

• Sammanställning av förutsättningar för 
genomförda dammbrottsberäkningar och 
översvämningskarteringar. Mindre enskilda 
anläggningar och stora ”beredskapsälvar”. 

• Beskrivning av lämplig metodik och 
arbetsgång för att göra 
dammbrottsberäkningar och 
översvämningskarteringar 

• Dess resultat ska kunna vara referens till en 
vägledning för genomförande av 
konsekvensutredning enligt den kommande 
föreskriften Svenska kraftnät (2014:214) om 
dammsäkerhet  

3 20/05/2015 



4 

Innehåll i inventeringen 

• Sammanställningen  inkluderar hur antaganden gjorts och hur beräknings‐ 
och bedömningsmetoder valts motiverats och dokumenterats. Det gäller 
särskilt beskrivningen av val av förutsättningar för initiering av 
dammhaveri, dammhaveriets läge, bestämning/beräkning av 
brottsöppning, utflöde, översvämningens förlopp  samt maximal 
vattenutbredning .  

• Även beskrivning av antaganden kring flödesscenarier, vattenstånd i större 
magasin, sjöar och havet, regleringsstrategier m.m. ingår. Befintliga 
tekniska rapporter från beredskapsprojekten utgör det huvudsakliga 
underlaget. Motsvarande beskrivning av arbetsgång och antaganden görs 
även för olika typfall utanför de stora älvarna, där dammbrotts- och 
hydraulisk modellering ingått respektive inte ingått i arbetssättet. 

20/05/2015 
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Inventering – allmänna förutsättningar 

20/05/2015 
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Älvvis matrisredovisning (storformat) 

20/05/2015 

Generella 

Ljusnan Luleälven Ljungan Göta älv Indalsälven Dalälven Skellefteälven Klarälven Umeälven 
Ångerman-

älven 
Lagan 

Flöde 
Konstant flöde Q100 Konstant flöde Q100 Konstant flöde Qnormal och Q100. Inget Q100-fall. Konstant flöde Qnormal och Q100. Konstant flöde Qnormal och Q100. Konstant flöde Qnormal och Q100. Konstant flöde Qnormal och Q100. Konstant flöde Qnormal (VRF) och Q100 (SMHI). Konstant flöde Qnormal (VRF) och Q100 (SMHI). Konstant flöde Q100 

MHQ som basflöde vid Klass I-flöde. MHQ som basflöde vid Klass I-flöde. MHQ som basflöde i älven vid Klass I-flöde. MHQ som basflöde vid extremflöden.  MHQ som basflöde i älven vid Klass I-flöde.  Q100 som basflöde i älven vid Klass I-flöde.  Q100 som basflöde i älven vid Klass I-flöde. MHQ som basflöde i älven vid Klass I-flöde. Q100 som basflöde i älven vid Klass I-flöde. Q100 som basflöde i älven vid Klass I-flöde. Q100 som basflöde vid Klass I-flöde. 

K1 vid anläggning. 
Klass I-flödet läggs in som en hydrograf i magasinet uppströms 

anläggningen. 
Hydrograf vid Klass I-flöde.    Hydrograf vid Klass I-flöde. Hydrograf vid Klass I-flöde. Hydrograf vid Klass I-flöde. Hydrograf vid Klass I-flöde.  Hydrograf vid Klass I-flöde.  Hydrograf vid Klass I-flöde.  

Klass I-flödet läggs in som en hydrograf i magasinet 

uppströms anläggningen. 

Vattenstånd 
DG om avbördning tillräcklig. Annars enligt avbördningskurva. 

Dimensionerande vattenstånd (utan vinddriven snedställning) 

vid Klass I-flöde. 

DG om avbördning tillräcklig. Annars enligt avbördningskurva. 

Dimensionerande vattenstånd (utan vinddriven snedställning) 

vid Klass I-flöde. 

DG (-0,1 för intag och -0,05 m för uts) om avbördning 

tillräcklig. Annars enligt avbördningskurva. 

Dimensionerande vattenstånd (utan vinddriven 

snedställning) vid Klass I-flöde. 

DG om avbördning tillräcklig. Annars enligt 

avbördningskurva. 

DG (-0,1 för intag och -0,05 m för uts) om avbördning 

tillräcklig. Annars enligt avbördningskurva. 

Dimensionerande vattenstånd (utan vinddriven 

snedställning) vid Klass I-flöde. 

DG om avbördning tillräcklig. Annars enligt 

avbördningskurva. Dimensionerande vattenstånd (utan 

vinddriven snedställning) vid Klass I-flöde. 

DG om avbördning tillräcklig. Annars enligt avbördningskurva. 

Dimensionerande vattenstånd (utan vinddriven snedställning) vid 

Klass I-flöde. 

DG om avbördning tillräcklig. Annars enligt avbördningskurva. 

Dimensionerande vattenstånd (utan vinddriven snedställning) vid 

Klass I-flöde. 

DG (-0,1 för intag och -0,05 m för uts) om avbördning 

tillräcklig. Annars enligt avbördningskurva. 

Dimensionerande vattenstånd (utan vinddriven 

snedställning) vid Klass I-flöde. 

DG (-0,1 för intag och -0,05 m för uts) om avbördning 

tillräcklig. Annars enligt avbördningskurva. Enligt 

”värsta scenario” vid Klass I-flöde. 

DG om avbördning tillräcklig. Annars enligt 

avbördningskurva. Dimensionerande vattenstånd 

(utan vinddriven snedställning) vid Klass I-flöde. 

Värsta 

scenario 

Fjällmagasin och älvmagasin. Klass I-flöde vid den 

dimensionerande nivå det blir. 

Fjällmagasin. Klass I-flöde vid den dimensionerande nivå det 

blir alt. Klass I-flöde vid dammkrön. 
Om Klass I-flöde inte kan avbördas initieras db vid DK. 

Brott i Huvudnästunneln, Vargön. Q=1200 

m³/s MW+1,8 i Vänern och MW+1,5 i havet.   

Om Klass I-flöde inte kan avbördas initieras db vid: 

1.    DK för fyllningsdammar 2.    Den nivå där flödet 

kulminerar för btg-dammar 

1. Scenario N-1 vid Klass I-flöde då avbördningen 

reducerades så att om möjligt magasinets nivå ligger i 

nivå med dammkrön 

Fjällmagasin/älvmagasin. Klass I-flöde vid den dimensionerande 

nivå det blir vid dimensionerande tillfälle. 

1. I Klarälvens huvudfåra scenario N-1 vid Klass I-flöde då 

avbördningen reducerades med 20-50 % beroende på 

anläggningens avbördningskapacitet och magasinet blir 

överdämnt. 

Om Klass I-flöde inte kan avbördas initieras db 

vid:1.    DK för fyllningsdammar2.    Den nivå där flödet 

kulminerar för btg-dammar 

Om Klass I-flöde inte kan avbördas initieras db 

vid:1.    DK för fyllningsdammar2.    Den nivå där flödet 

kulminerar för btg-dammar 

Älvmagasin. Klass I-flöde vid den dimensionerande 

nivå det blir vid dimensionerande tillfälle. 

Inget scenario N-1 har beräknats. Även scenario N-1 beräknades. 

Om Klass I-flöde kan avbördas utan överströmning 

beräknades och redovisades två fall: 1.    Utan 

nedsättning-dvs dimensionerande nivå 2.    Nedsättning 

så att flödet kulminerade vid DK 

  

Om Klass I-flöde kan avbördas utan överströmning sätts 

kapaciteten ned (enbart för fyllningsdammar): 1.    (om 

snabb stighastighet och sannolikhet för igensättning) Om 

Klass I-flöde kan avbördas utan överströmning sätts 

kapaciteten ned så att flödet kulminerar vid en nivå i 

magasinet i nivå med dammkrön. 2.     (om mkt långsam 

stighastighet och liten sannolikhet för igensättning) N-1 

och db initieras vid den nivå där flödet kulminerar 

Beräkningar gjordes även med Klass I-flöde med startnivå vid DG i 

fjällmagasinen. 
2. I Klarälvens biflöden scenario Q100 i Uvån, Lettan och Tåsan. 

Om Klass I-flöde kan avbördas utan överströmning 

sätts kapaciteten ned:1.    (om snabb stighastighet och 

sannolikhet för igensättning) Om Klass I-flöde kan 

avbördas utan överströmning sätts kapaciteten ned så 

att flödet kulminerar vid en nivå i magasinet i nivå 

meda.    Dammkrönb.    Krön för ev. annan dammdel 

med lägre krön. 2   (om mkt långsam stighastighet och 

liten sannolikhet för igensättning) N-1 och db initieras 

vid den nivå där flödet kulminerar 

Om Klass I-flöde kan avbördas utan överströmning 

sätts kapaciteten ned:1.    (om snabb stighastighet och 

sannolikhet för igensättning) Om Klass I-flöde kan 

avbördas utan överströmning sätts kapaciteten ned så 

att flödet kulminerar vid en nivå i magasinet i nivå 

meda.    Dammkrönb.    Krön för ev. annan dammdel 

med lägre krön. 2   (om mkt långsam stighastighet och 

liten sannolikhet för igensättning) N-1 och db initieras 

vid den nivå där flödet kulminerar 

  

Luckor och 

intag 

Den grundläggande strategin för avbördning och 

magasinshantering innebär att: 
Regleringsstrategierna kan sammanfattas på följande sätt: 

Tillrinningen avbördas och magasinen hålls så länge 

som möjligt vid dämningsgränsen. Maximal 

avbördningskapacitet utnyttjas så fort vattenytan stiger 

ovanför dämningsgränsen. 

För samtliga beräkningar, utom för två fall i 

Brinkebergskulle, har antagits att flödet 

genom anläggningarna regleras genom att 

aggregaten stängs 1 timme efter det att brottet 

identifierats. Brottet har antagits kunna 

identifieras när ett okontrollerat flöde om 10 

m³/s uppstått genom dammen. 

Tillrinningen avbördas och magasinen hålls så länge som 

möjligt vid dämningsgränsen. Maximal 

avbördningskapacitet utnyttjas så fort vattenytan stiger 

ovanför dämningsgränsen. 

Tillrinningen avbördas och magasinen hålls så länge som 

möjligt vid dämningsgränsen. Maximal 

avbördningskapacitet utnyttjas så fort vattenytan stiger 

ovanför dämningsgränsen. 

Öppnas nedströms eftersom KAS finns. 

Tillrinningen avbördas och magasinen hålls så länge som möjligt 

vid dämningsgränsen. Maximal avbördningskapacitet utnyttjas så 

fort vattenytan stiger ovanför dämningsgränsen. 

Tillrinningen avbördas och magasinen hålls så länge 

som möjligt vid dämningsgränsen. Maximal 

avbördningskapacitet utnyttjas så fort vattenytan stiger 

ovanför dämningsgränsen. 

Tillrinningen avbördas och magasinen hålls så länge 

som möjligt vid dämningsgränsen. Maximal 

avbördningskapacitet utnyttjas så fort vattenytan stiger 

ovanför dämningsgränsen. 

Den grundläggande strategin för avbördning och 

magasinshantering innebär att: 

·        Magasinen hålls vid dämningsgränsen och tillrinningen 

avbördas så länge som möjligt genom utskoven 

Qnormal ·        Tappning genom anläggningarnas 

aggregat,·        Utskov stängda vid aktuell anläggning 

·        Nedströmsliggande anläggningar har öppna utskov efter 

tidpunkt för dammbrott 

Undantag har gjorts för Hissmo där särskilda 

förutsättningar gäller för Storsjön. 

För Brinkebergskulle har vid normala (Q=550 

m³/s) och måttligt höga nivåer (Q=1030 m³/s) i 

vänern förutsätts att tappningen förbi Vargön 

kan stoppas, vilket reducerar flödet i älven 

och därmed också konsekvenserna till följd 

av brott. 

Undantag har gjorts för Hissmofors där särskilda 

förutsättningar gäller för Storsjön. 

Vid ett dammbrott behåller luckorna det läge de hade 

innan dammbrottet inträffade (gäller den anläggning där 

dammbrottet sker samt anläggningar uppströms). 

Förblir öppna uppströms. 

Vid ett dammbrott behåller luckorna det läge de hade innan 

dammbrottet inträffade (gäller den anläggning där dammbrottet 

sker samt anläggningar uppströms). 

Vid ett dammbrott behåller luckorna det läge de hade 

innan dammbrottet inträffade (gäller den anläggning 

där dammbrottet sker samt anläggningar uppströms). 

Vid ett dammbrott behåller luckorna det läge de hade 

innan dammbrottet inträffade (gäller den anläggning 

där dammbrottet sker samt anläggningar uppströms). 

·        Magasinen hålls vid dämningsgränsen och 

tillrinningen avbördas så länge som möjligt genom 

utskoven 

·        Om tillrinningen överstiger avbördningsförmågan stiger 

vattenståndet i magasinet (med passiv dämpning som följd) 

QklassI·        Stoppad tappning genom kraftverkens aggregat, 

Utskov fullt öppna enligt avbördningstabeller, ·        Utskov 

stängs vid anläggning under dammbrott när vatten strömmar 

igenom dammbrottsöppningen, ·        Anläggningar nedströms 

har öppna utskov 

Vid ett dammbrott behåller luckorna det läge de hade 

innan dammbrottet inträffade (gäller den anläggning där 

dammbrottet sker samt anläggningar uppströms). 

Vid mycket höga eller extrema nivåer i 

Vänern kan inte tappningen förbi Vargön (och 

därmed inte nedströms liggande 

anläggningar) stoppas. Den bestämmelse 

som säger att tappning vid Lilla Edet ska ske 

så att vattenståndet inte överstiger +1,9 m 

(RH00) nedströms Ströms sluss eller en 

liknande regel som yrkar på att tappningen 

ska minskas när nivån +1,10 överskrids vid 

Fästingsholmen har således inte tillämpats i 

detta fall. 

Vid ett dammbrott behåller luckorna det läge de hade 

innan dammbrottet inträffade (gäller den anläggning där 

dammbrottet sker samt anläggningar uppströms). 

Vid anläggningar nedströms den anläggning där 

dammbrottet sker öppnas luckorna fullt när vattenytan 

stiger över dämningsgränsen. 

Ingen stationstappning medräknad. 

Vid anläggningar nedströms den anläggning där dammbrottet sker 

öppnas luckorna fullt när vattenytan stiger över dämningsgränsen. 

Undantag har gjorts för scenarier vid Q normal för anläggningar 

med kort gångtid från primärbrottet. 

Vid dammbrott vid Qnormal utnyttjas turbintappning 

tills magasinsytan har sjunkit till sänkningsgräns 

alternativt tröskelnivån för intaget  

·        Om tillrinningen överstiger avbördningsförmågan 

stiger vattenståndet i magasinet (med passiv 

dämpning som följd) 

Projektets ställningstagande har varit att använda 

beräkningsantaganden som ger konservativa resultat med 

avseende på de översvämmade områdenas omfattning. Detta 

innebär att: 

n-1.·        Stoppad tappning genom anläggningarnas aggregat, 

·        Utskov öppna med reducerad kapacitet enligt n-1 

principen (bortfall av en lucka, ·        Utskov öppna med 

reducerad kapacitet under 

dammbrottsförloppet·        Nedströms belägna anläggningar har 

fullt öppna utskov 

Vid dammbrott vid Qnormal utnyttjas turbintappning tills 

magasinsytan har sjunkit till sänkningsgräns alternativt 

tröskelnivån för intaget. 

Vid dammbrott vid Qnormal utnyttjas turbintappning tills 

magasinsytan har sjunkit till sänkningsgräns alternativt 

tröskelnivån för intaget. 

Vid dammbrott vid Q normal utnyttjas turbintappning tills 

magasinsytan har sjunkit till sänkningsgräns alternativt 

tröskelnivån för intaget. 

Vid dammbrott vid Qnormal utnyttjas turbintappning 

tills magasinsytan har sjunkit till sänkningsgräns 

alternativt tröskelnivån för intaget . 

Vid anläggningar nedströms den anläggning där 

dammbrottet sker öppnas luckorna fullt när vattenytan 

stiger över dämningsgränsen. 

Projektets ställningstagande har varit att använda 

beräkningsantaganden som ger konservativa resultat 

med avseende på de översvämmade områdenas 

omfattning. Detta innebär att: 

·        Förtappning och avsänkning av magasin inför eventuellt 

dammbrott tillämpas ej. 

Vid anläggningar nedströms den anläggning där 

dammbrottet sker öppnas luckorna fullt när vattenytan 

stiger över dämningsgränsen. 

Vid anläggningar nedströms den anläggning där 

dammbrottet sker öppnas luckorna fullt när vattenytan 

stiger över dämningsgränsen. 

·        Förtappning och avsänkning av magasin inför 

eventuellt dammbrott tillämpas ej. 

Utskovsluckor behåller sina lägen efter inträffat dammbrott. Detta 

gäller både anläggningar uppströms där strypning kan visa sig 

vara möjlig att utnyttja och anläggningar nedströms där öppning 

av luckor och förtappning kan vara möjlig. 

Vid anläggningar nedströms den anläggning där 

dammbrottet sker öppnas luckorna fullt när vattenytan 

stiger över dämningsgränsen. 

Utskovsluckor behåller sina lägen efter inträffat 

dammbrott. Detta gäller både anläggningar uppströms 

där strypning kan visa sig vara möjlig att utnyttja och 

anläggningar nedströms där öppning av luckor och 

förtappning kan vara möjlig. Dock öppnas tillgängliga 

KAS-luckor, i allmänhet en per anläggning. 

  Ingen stationstappning medräknad. 

KAS 

(2006) Tillämpades ej Tillämpas ej 

Luckor öppnar nedströms då flodvågen ger stigande 

vattenyta i respektive magasin. Magasinen förtappas inte 

för att ta emot flodvåg. 

Tillämpas ej 

KAS Luckor öppnar nedströms då flodvågen ger stigande 

vattenyta i respektive magasin. Magasinen förtappas inte 

för att ta emot flodvåg. 

KAS öppnar luckor nedströms då flodvågen ger stigande 

vattenyta i respektive magasin. Magasinen förtappas inte 

för att ta emot flodvåg. 

KAS öppnar luckor nedströms då flodvågen ger stigande vattenyta 

i respektive magasin. Ej förtappning för att ta emot flodvåg. 

KAS öppnar luckor nedströms då flodvågen ger stigande vattenyta 

i respektive magasin. Magasinen förtappas inte för att ta emot 

flodvåg.  

KAS Luckor öppnar nedströms då flodvågen ger 

stigande vattenyta i respektive magasin. Magasinen 

förtappas inte för att ta emot flodvåg. 

Luckor öppnar nedströms då flodvågen ger stigande 

vattenyta i respektive magasin. Magasinen förtappas 

inte för att ta emot flodvåg. 

KAS öppnar luckor nedströms då flodvågen ger 

stigande vattenyta i respektive magasin. 

(2014) Tillämpas 

Gångtider har beräknats utifrån att vattnet färdas 10 

km/h. Vid DBQnormalscenarier har undantag gjort om 

luckor inte bedöms hinna öppnas på denna tid tex om 

luckan behöver manövreras på plats eller är avställd 

vissa delar av året. 

Tillgång  till full avbördning? Gångtider har beräknats 

utifrån att vattnet färdas 10 km/h. 

Tillgång  till full avbördning? Gångtider har beräknats 

utifrån att vattnet färdas 10 km/h. 

Gångtider har beräknats utifrån att vattnet färdas 10 

km/h. Vid DBQnormalscenarier har undantag gjort om 

luckor inte bedöms hinna öppnas på denna tid tex om 

luckan behöver manövreras på plats eller är avställd 

vissa delar av året. 

  

KAS öppnar luckor nedströms då flodvågen ger stigande 

vattenyta i respektive magasin. 

  

Undantag har gjorts för Matfors vid DB i Skallböle då 

spettluckor inte hinner öppnas. 

  

Undantag har gjorts för ÖL Mjölkvattnet där gångtiden är 

mkt kort vid db us. 

      

Undantag har gjorts för Bjurfors övre, Bjurfors nedre 

och Harrsele där en lucka vid respektive anläggning 

antas vara avställd vid normalflöde. 
    

Nivå i havet Havsnivån är satt till 0 i alla beräkningsscenarier. Osäkert 

HHW (100 års återkomsttid), MW. Spikarna. Dock ngt 

över MW resp HHW då äldre värden använts utan att ta 

hänsyn till landhöjning. Samma sak i Ljusnan och Indal. 

Beroende på scenario, MW och MW+1,5. 

Nivåer i Vänern: MW, MW+0,75, MW+2,5 och 

MW+1,8 

HHW (100 års återkomsttid), MW. Spikarna. Dock ngt över 

MW resp HHW då äldre värden använts utan att ta hänsyn 

till landhöjning. Samma sak i Ljusnan och Ljungan. 

HHW (100 års återkomsttid), MW 
HHW100 med kompensation för landhöjning. HHW100 för år 2011 

använt. 
Högsta dämningsgräns, +45,34. HHW (100 års återkomsttid), MW. Ratan HHW (100 års återkomsttid), MW. Spikarna 

MW +0,11 möh vid Qnormal. HHW +1,62 möh vid 

Q100 och QklassI 

Höjdsystem 
(2006) osäkert Osäkert RH70 RH70 RH70 RH70 RH00 RH2000 RH70 RH70 RH00 

(2014) RH70   

  

                

Sekundär-

dammbrott 
    

  

  

  

  

Även scenario N-1 räknades. Det är ej redovisat i slutresultatet 

från projektet då det var svårt att göra åtskillnad jämfört med 

ordinarie scenario för Klass I-flöde. 
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Brottförlopp 
Betongdammar 

1 

Erik Nordström 

Richard Malm 

Fredrik Johansson 

Pierre-Louis Ligier 

Øyvind Lier 



Uppdraget 

• Frågeställningen vanlig vid:  

 - konsekvensklassificering 

 - dammbrottsimuleringar för beredskapsplanering 

 - analys av instrumenteringsbehov 

  

• Syftet med föreliggande förstudie är att öka kunskap kring: 

 -  betongdammars brottsätt 

 -  vad som styr brottutbredning för olika dammtyper / grundläggningsförhållanden 

 -  metodiker för bestämning av brottets utbredning och utvecklingshastighet.  

2 2015-04-14 



För betongdammar är de primära hoten mot förlust av den dämmande förmågan: 

 

• Otillräcklig stabilitet under rådande laster 

  

• Otillräcklig bärförmåga p.g.a. nedbrytning eller sprickbildning 

 

• Otillräcklig täthet 
 

 

Hot- och felmoder 

3 2015-04-14 



Douglas (2002)  

Rapporterade dammbrott 

4 

• Definition av dammbrott enl. ICOLD: 

 ”Kollaps eller rörelser av en del av en damm eller dess grundläggning så att den inte 

längre kan dämma vatten” 

 

• Statistik 

 -  79% byggda före 1930 

-  25% till brott vid första uppfyllningen  

- 25% till brott inom 5 år  

 

• Vanligaste brottsätten är: 

 -  glidning p.g.a. skjuvbrott (btg/berg eller berg/berg) 

 -  glidning/kollaps p.g.a. läckage och inre erosion 

 - brott i dammkroppen  

 

 

 
2015-04-14 

Grundläggningsproblem 



Rapporterade dammbrott (forts.) 

5 2015-02-17 

• Gleno dam, Italien 
      

 

Gleno dam, Italien 

1923 

Rapporterade dammbrott (forts.) 



Rapporterade dammbrott (forts.) 

6 

• Gleno dam, Italien 
      

 

2015-04-14 



7 2015-02-17 

Gleno dam, Italien 

1923 

Rapporterade dammbrott (forts.) 



Frekvens för dammbrott (USA) 

8 

• Betongdammar som ”överlevt” de första 8 åren är brottsannolikheten 1,5*10-4 /år 
     

 

2015-04-14 

Rapporterade dammbrott (forts.) 

Ferrante, F. & al. (2011) 



9 

Modell/Utvecklare Bräschbredd 
Tid för 
bräschformation  
(timmar) 

Ex. bräschformation  
(timmar); H=20m 

NVE Tre monoliter (minst) Momentant 0 

Lower Mississippi 
River Forecast 
Center 

Dammlängd / 3 Dammhöjd0,5 5 

DAMCAT (NOAA) Dammlängd / 2 Dammhöjd / 2 10 

SMPDBK (NWS) Dammhöjd x 5 Dammhöjd / 40 0,5 

ANCOLD 
Initial: ingen 
Intermediärt: 30% av monoliter 
Fullt utvecklat: FMA 

Okänt - 

Frankrike Bedöms utifrån platsspecifika 
förhållanden. 

Momentant eller 
variabel. 0 

ICOLD Obestämd. 0,01 till 0,05 timmar. 0,01-0,05 

2015-04-14 

Brottutbredning och brottförlopp 

Normer och praxis 



Numerisk modellering av dammbrott 

10 

• Tvärsnittsbrott och/eller inre stjälpningsmoder: 

- icke-linjära materialmodeller för betong och armering 

 

• Stjälpning och glidning (även sprickplan i berget): 

- icke-linjära fjädrar, interface-element eller kontaktvillkor    

 

 Med alla effekter inkluderade i en modell så kommer den brottmod  

 som har lägst bärförmåga att styra hur brottförloppet propagerar i analysen. 

2015-04-14 
  

 



Fysisk modellering av dammbrott 
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• Fishman (2009) – ”Limit Overturning” 

2015-04-14 



Sammanfattning 

12 

• Brottförloppet sällan dokumenterat - stjälpbrott mycket ovanligt som primärt brottsätt 

 

• Vidare studier bör ge input kring åldringens betydelse för brottförlopp och frekvens 

 

• Numerisk modellering är ett verktyg för att simulera hur dammar går till brott. Vidare 
studier med jämförande beräkningar mellan bef. tekniker rekommenderas 

 

• Kombinerade brottmoder (limit overturning) kan vara mer relevant än ren stjälpning 

 

 

2015-04-14 



Master thesis - Evaluation of Failure Modes for 
Concrete Dams 

Lisa Broberg och Malin Thorwid 
 

Analys av olika typer av dammbrott som har inträffat och kan inträffa för en 
betongdamm 

 

• Litteraturstudie - Är de globala brottmoderna glidning och stjälpning, tillräckliga för att 

beskriva hur en damm går till brott?  

 

• Metoder för dimensionering av stabilitet 

- Numerisk analys av 18 olika monoliter – lamell, massiv, pelare och utskov 

- Jämförelse olika beräkningsmetoder RIDAS, Eurocode, CADAM/BRIGADE 

13 2015-04-14 



Research questions: 

 

• How does a real dam failure occur? 

 

• How is the safety influenced by cracks? 

- Compare with commonly used stability calculations 

 

• How should the progressive failure be simulated? 

 

• What are the benefits of using FE analyses? 
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Master thesis - Influence of cracks on the failure 
mode of concrete buttress dams 
 
Bjartmar Þ. Hafliðason  &  Chaoran Fu 
 

2015-04-14 
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Metod för identifiering och kartläggning av 

objekt som kan påverkas av dammhaveri 

Joakim Evertson  

 

2015-04-14 
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Bakgrund 

SwedCold |  Joakim Evertson |  2015.04.14 2 

• Ny reglering av dammsäkerhet infördes 1 juli 2014 

− Dammar ska klassificeras utifrån de konsekvenser ett dammhaveri kan 

medföra från samhällelig synpunkt 

− Dammsäkerhetsklassen ska fastställas på grundval av en 

konsekvensutredning  

− Konsekvensutredningen ska bl.a. innehålla en beskrivning av vad som kan 

skadas inom översvämningsområdet 

− Den som är underhållsskyldig för en damm (normalt dammägaren) ska lämna 

in konsekvensutredningen och förslag på dammsäkerhetsklass till 

tillsynsmyndigheten som fastställer klassificeringen 



Bakgrund 

3 SwedCold |  Joakim Evertson |  2015.04.14 

• Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har inom ramen för arbete 

med EUs översvämningsdirektiv tagit fram riskkartorna som bygger på digitalt 

tillgängliga data om befolkning, verksamheter och skadeobjekt i 

översvämningsområdet (tätorter av intresse).  

 

• Svenska kraftnät och dammägare inom kraftindustrin tog tillvara möjligheten att 

genom ett gemensamt pilotprojekt anpassa och utveckla metoden 

− Användbar för hela älvdalar 

− Nyttiggöras i det förestående arbetet med konsekvensutredning  

− Tanken var att pröva möjligheten att bygga vidare på befintliga projekt för 

utveckling av samordnad beredskap för dammhaveri i de stora 

kraftverksälvarna, och för älven som helhet även ta fram ett gemensamt 

underlag om objekt som finns inom översvämningsområdet 



Syfte 
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• Ta fram en metod som kan användas för att på ett effektivt och för branschen 

enhetligt sätt sammanställa vilka objekt som kan påverkas av en översvämning till 

följd av dammhaveri 

• Resultat från tillämpning av metoden för specifika anläggningar ska kunna utgöra 

ett av underlagen för dammägarnas arbete med konsekvensutredning och 

klassificering enligt nytt reglerverk för dammsäkerhet 

• Resultaten från tillämpning av metoden kan på älvnivå även utgöra gemensamt 

underlag för dammägare och aktörer med ansvar inom krisberedskap för 

dammhaveri 



Mål 

• Identifiera och beskriva tillgänglig geografisk information som kan representera 

de olika kategorierna i den nya regleringen för dammsäkerhet 

- Förlust av människoliv 

- Förstörelse av områden som är av riksintresse för kulturmiljövården 

- Störning i elförsörjningen 

- Förstörelse av infrastruktur 

- Förstörelse av eller störning i samhällsviktig verksamhet 

- Miljöskada 

- Ekonomisk skada (representerar följdverkan av ovan) 

 

• Utveckla och dokumentera metod för identifiering och kartläggning av objekt 

som kan påverkas av dammhaveri 

• Ta fram förslag på presentation av resultat 

• Identifiera vidare arbete 

SwedCold |  Joakim Evertson |  2015.04.14 5 



Metod 

• Utnyttja GIS (Geografiska Informationssystem) för insamling, 

kartläggning, analys och presentation 
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Metod 

• Identifiering och beskrivning av information (data eller indata) 

SwedCold |  Joakim Evertson |  2015.04.14 7 



Metod 
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Resultat 
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Fortsatt arbete 

• Svenska Kraftnät har, efter samråd med representanter från 

dammägarna, beställt en kartläggning av objekt för de stora 

kraftverksälvarna  

- Ej anläggningsspecifik  

- Kartläggningen använder den maximala yta som kan översvämmas 

enligt beräkningarna utförda inom ramen för samordnad 

beredskapsplanering för den specifika älven 

- Resultatet kan användas som utgångspunkt för anläggningsspecifika 

kartläggningar 

- Resultatet distribueras till de parter som deltog i projektet för 

samordnad beredskapsplanering för den specifika älven 

SwedCold |  Joakim Evertson |  2015.04.14 10 



Begränsningar 

• Då flertalet indataset kommer från myndigheternas Geodatasamverkan 

finns flera begränsningar för spridning av resultaten 

• Dammägarna är ej med i Geodatasamverkan 

• Dammägarna har olika avtal med leverantörer av data 

• De olika parterna har olika förutsättningar för vidare hantering av 

geografisk data 

 

SwedCold |  Joakim Evertson |  2015.04.14 11 



Cetin HPP  
Talare: Johan Paavola 

1 



Cetin 
Discipliner: Bygg, geoteknik, geologi, hydraulik, damm, etc. 

Omfattning: Lead Designer, designrepresentanter i Ankara och på byggplatsen 

Period: 2007- Pågående 

Beställare: Statkraft 



 

3 

 

SYDÖSTRA TURKIET 

SIIRT PROVINSEN 

 

BOTANFLODEN, EN 

BIFLOD TILL TIGRIS 

 



 

4 

Cetin Main Dam and HPP:  

 401 MW → 1120 GWh  

Cetin Lower Dam and HPP: 

 112 MW → 300 GWh  



CETIN HEPP 
• Beställare: Statkraft 

• Huvudentreprenör: Salini impregilo (Italien) och NTF (Turkiet) 

• Designer: Sweco (lead), Dolsar 

• Rådgivare: Sweco Norway, Sweco Sweden, Norconsult, NGI, HidroDizayn, 
TUV, METU, etc 

 

• Statkrafts kontor: Oslo, Istanbul, Ankara, Siirt, Cetin 

 

• Statkrafts platsorganisation ca. 30 ppl,  

• Byggledning ca 20 ppl 

• Entreprenörens organisation ca 800 – 1000 
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CETIN HEPP 
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• Innefattar en 25 km lång sträcka av Botanfloden med en total fallhöjd 

om 175 m (145+30) och ett genomsnittligt årsflöde på 119 m3/s 

• Byggande av omloppskonstruktioner pågår, tunnlar klara 

• Schaktarbeten för kraftstation, huvuddamm och utskov pågår 

• Uppskattat avslut av Cetin Main 2018 

 



SWECO:s roll 
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• Till en början rådgivande funktion, huvudsak geologi och schaktarbeten 

• Övergick gradvis till granskning och mindre designarbeten 

• Lead designer sedan hösten 2014. 

• 20-25 personer i Stockholm 

• 2 personer i Ankara på Dolsars kontor, skall utöka med 1 till. 

• 2 personer på site, skall utöka med ytterligare 3. 

 



Särskilda utmaningar 

8 

• Besvärlig geologi 

• Gneiss schist, black schist, limestone, mudstode, river alluvium och 

slope debris… allt i en härlig blandning 

• Naturliga slänter har en säkerhet nära 1 

• Kraftig erodering och krossning av bergmaterialen 

 

• Kraftig seismisk aktivitet. 

• Olycksfallsjordbävning motsvarar 0.56g 

• Ställer stora krav på stabilitet, betongdesign och sättningsmotstånd. 

 

• Koordinering 

• Bred expertis (många åsikter..) 

• Stora volymer information 

• Högt tempo 
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Omloppskonstruktioner   
• Omloppstunnlar – 2 x 800 meter tunnlar, ø8 m, under konstruktion 

• Luckkammare (13) med 2 luckor för sedimenttransport i norra tunneln 

• Energiomvandling(19) för omloppsflöden och sedimenttransport  

• Förfångdamm ca 15 m hög (1), huvudfångdamm ca 40 m hög (2) 

• Nedströms fångdamm (17) 

 

10 



Huvuddamm  
• Stenfyllnadsdam med asfaltskärna (Asphalt Core Rockfill Dam, ACRD) 

• Ca 145 m hög, fyllvolym ca 10.5 Mm³ 

• Omfattande gallerier för injektering under damm och vid anfang 

• Injekteringsridå 50-150 m djup under dammen 

• Instrumentering 
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Utskov 
• 4 segmentluckor 

• Avbördningskapacitet 5576 m3/s 

• Utskovskanal (12) 

• Energiomvandlarbassäng (18) 

• Omfattande schakt för utskovet, ca 1Mm3 

12 



Power tunnel 
• 500 m lång stålinklädd tilloppstub ø10 m 

• Intagskonstruktion 

• Luckschakt, planlucka. Schaktförstärkning utförs med dubbla rader 
sekantpålar 

• Ca 100 m lång 45° lutande tunnelsektion 

13 



Kraftstation 

• 3x130 MW turbiner + 1 eco-flow enhet 

• Ca 150 m hög öppen schakt ovan kraftstationen 
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Devoll Hydropower Project, Albania 
Petter Stenström 

1 



Devoll Hydropower Project 

 Moglicë, 183 MW, 450 GWh 

 Banja, 73 MW, 250 GWh 

 Total production 700 GWh 

 Total investment 535 MEUR 

 BOOT concession 

 Transfered after production of 59 TWh 

2015-05-20 2 



Devoll Hydropower Project 

2015-05-20 3 

Total Installed Capacity: 256 MW 

Total Production: 700 GWh 
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Devoll Hydropower Project 

• Owner: Statkraft AS/Devoll Hydropower ShA 

• Civil works: LIMAK-AGE JV (Turkey) 

• Electro-mechanical works and hydraulic 
steelworks: Alstom (France) 

• Access roads: Euroteorema (Italy/Albania), 
Trema Engineering 2 (Albania) and Strabag 
AG (Austria) 

• Tender design: Norconsult (Norway) 

• Detailed design: AF-Consult (Switzerland) 

• Owners Engineer: - 

• Swecos assignment:  

• Permanent rock support design 

• Parts of Owners Engineer organization 



Banja HPP 

• Gross head 79 m 

• Discharge 103 m3/s 

• 2 Francis turbines (2 x 33 MW) and eco flow unit (7 MW)  

• 80 m high embankment dam with clay core 

• Reservoir volume 391 Mm3 

• PMF inflow/outflow 3723/3007 m3/s 
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Moglicë HPP 

• Gross head 301 m 

• Discharge 65 m3/s 

• 2 Francis turbines (2 x 91 MW) and eco flow unit (1 MW)  

• 150 m high rockfill dam with asphalt core 

• Reservoir volume 362 Mm3 

• PMF inflow/outflow  2127/1354 m3/s 
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Spillways, design criteria 

• Design flood Q1000. Floods shall be 
passed with redundancy N-1 for gated 
spillways and/or the assumption of up to 
25% reduction in capacity in regions with 
potential debris problems. 

• Check flood PMF or a multiple of Q1000 

• Diversion flood during construction Q20 for 
Moglicë and Q100 for Banja (high 
consequences of failure during 
construction) 

• Bottom outlet for embankment dams: 
Capacity to draw down the reservoir in 
approximately 40 days. 

• Bottom outlet/diversion gates shall be 
operable at all heads. 

2015-05-20 8 



Moglicë, spillways 

2015-05-20 9 

• Q1000 out at elevation 650.11 m with 3 of 3 gates 

• Q1000 out at elevation 650.69 m with 2 out of 3 gates 

• QPMF out at elevation 652.96 m 



Moglicë, ACR dam 
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Sweco scope of work 

Permanent Rock Support Design 

• Review of the Contractor’s method 
statements 

• Site inspections and geological mapping 

• Design of permanent rock support based 
on set of methods identified in tender 
design 

• Numerical modelling and stability analysis 
when needed 

• Prepare background information for design 
drawings and as built drawings 

• Follow up and register investigation results 
and prepare necessary reports 

2015-05-20 11 



Moglicë, tunnels 
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Moglicë, headrace tunnel 

2015-05-20 14 

TBM 3.2 km, 6.1 m TBM 3.3 km, 6.1 m D&B 1.8 km D&B 0.9 km D&B 1.2 km 



Moglicë, power station and tailrace tunnel 
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Recently completed RCC 
dams in Southeast Asia 
Marco Conrad – ÅF 2015-04-14 



Recently completed RCC dams in 
Southeast Asia 

• Intro 

 

• Recently completed RCC dams in Vietnam 

and Myanmar 

• Yeywa, Myanmar 

• Upper Paunglaung, Myanmar 

• Son La, Vietnam 

• Lai Chau, Vietnam 

 

• Conclusions 



What’s RCC ? 

• ICOLD Bulletin No.126  currently under revision 



RCC methodology 

• All dams presented used high cementitious content approach to RCC 

• Concept of highly workable RCC & high range setting time 

retardation to ease RCC placement & obtain very good joint 

strengths 



RCC methodology 

• Simplicity as principle for RCC 

construction processes 



Let’s get down to the projects… 

Yeywa, 137m 
Myanmar 
RCC complete 12/2008 

Upper Paunglaung, 103m 
Myanmar 
RCC complete 12/2013 

Son La, 138m 
Vietnam 
RCC complete 09/2010 

Lai Chau, 131m 
Vietnam 
RCC complete 04/2015 



Yeywa RCC dam 



Yeywa RCC dam 

• First RCC dam in Myanmar 

• First large RCC dam to use natural pozzolan 

Yeywa 

Height Crest length RCC volume 
Time of RCC 
placement 

137 m 680 m 2.47 Mm3 34 mo 

RCC mix 

Cement Pozzolan 
Total 
cementitious 

75 kg/m3 Nat. pozzolan 
145 kg/m3 220 kg/m3 



Yeywa – Natural pozzolan 



Yeywa – Design & construction 



Yeywa – Design & construction 

• Rainy season 



Yeywa – Design & construction 

• Dry season 



Yeywa – Design & construction 

• CVC penstock penetration 



Yeywa RCC dam 



Upper Paunglaung RCC dam 



Upper Paunglaung RCC dam 

• First RCC dam in Myanmar to be constructed by a local contractor 

Upper 
Paunglaung 

Height Crest length RCC volume 
Time of RCC 
placement 

103 m 540 m 0.95 Mm3 35 mo 

RCC mix 

Cement Pozzolan 
Total 
cementitious 

90 kg/m3 Nat. pozzolan 
140 kg/m3 230 kg/m3 



Upper Paunglaung - Layout 

 



Upper Paunglaung – Design & 
construction 

 

High speed conveyor & 
vacuum chutes 



Upper Paunglaung – Design & 
construction 

 

Reusable conveyor 
posts 



Upper Paunglaung – Design & 
construction 

• Pre-constructed bottom outlet in CVC 

CVC

RCC

Bottom Outlet



Upper Paunglaung – RCC 
Performance 

• Designed vs. actual construction stages 



Upper Paunglaung RCC dam 



Son La RCC dam 



Son La RCC dam 

• Largest HPP in Vietnam (2’400 MW) 

• Contractor’s first RCC dam 

• First large RCC dam to use ponded lagoon ash  

Son La 

Height Crest length RCC volume 
Time of RCC 
placement 

138 m 900 m 2.68 Mm3 32 mo 

RCC mix 

Cement Pozzolan 
Total 
cementitious 

60 kg/m3 Fly ash (F)  
160 kg/m3 220 kg/m3 



Son La – RCC mix design & full 
scale trial stages 

 

20082007200620052004

Technical design stages Detail design & construction

RCC 

Demonstration

(FST 1)

RCC mix design in 

laboratory

(Phases I & II)

FST 3FST 2

Start of RCC

In dam



Son La – Pond ash 

 



Son La – Pozzolan performance 
in RCC 

• Milled fines vs. fly ash 



Son La – Layout & construction 

• RCC block layout 



Son La – Progress 

 

Spillway

Block

Diversion

Channel

Diversion

Culverts

R4

R3

R2

R1

C5

C4

C3

C2

L1

C1

L2

L3

El. 92.00masl

El. 105.00masl

El. 122.00masl

El. 185.00maslEl. 185.00masl

El. 135.00masl

El. 110.00masl

El. 185.00masl

Intake

El. 146.70masl

El. 228.10masl

197.00 189.00 244.95

10.06.08 – C3 



Son La – Progress 

 

Spillway

Block

Diversion

Channel

Diversion

Culverts

R4

R3

R2

R1

C5

C4

C3

C2

L1

C1

L2

L3

El. 92.00masl

El. 105.00masl

El. 122.00masl

El. 185.00maslEl. 185.00masl

El. 135.00masl

El. 110.00masl

El. 185.00masl

Intake

El. 146.70masl

El. 228.10masl

197.00 189.00 244.95

04.02.09 – River Channel – R1 



Son La – Progress 

 

06. & 07.09 – R1 

Spillway

Block

Diversion

Channel

Diversion

Culverts

R4

R3

R2

R1

C5

C4

C3

C2

L1

C1

L2

L3

El. 92.00masl

El. 105.00masl

El. 122.00masl

El. 185.00maslEl. 185.00masl

El. 135.00masl

El. 110.00masl

El. 185.00masl

Intake

El. 146.70masl

El. 228.10masl

197.00 189.00 244.95



Son La – Progress 

 

Spillway

Block

Diversion

Channel

Diversion

Culverts

R4

R3

R2

R1

C5

C4

C3

C2

L1

C1

L2

L3

El. 92.00masl

El. 105.00masl

El. 122.00masl

El. 185.00maslEl. 185.00masl

El. 135.00masl

El. 110.00masl

El. 185.00masl

Intake

El. 146.70masl

El. 228.10masl

197.00 189.00 244.95

28.05.10 – R4 



Son La – Progress 

 

Spillway

Block

Diversion

Channel

Diversion

Culverts

R4

R3

R2

R1

C5

C4

C3

C2

L1

C1

L2

L3

El. 92.00masl

El. 105.00masl

El. 122.00masl

El. 185.00maslEl. 185.00masl

El. 135.00masl

El. 110.00masl

El. 185.00masl

Intake

El. 146.70masl

El. 228.10masl

197.00 189.00 244.95

12.2010 – Impounding to MOL 



Son La RCC dam 



Lai Chau RCC dam 



Lai Chau RCC dam 

• Third-largest HPP in Vietnam (1’200 MW) 

• Fast-track project (5 years from Tender Design until RCC dam 

completion) 

Lai Chau 

Height Crest length RCC volume 
Time of RCC 
placement 

131 m 610 m 1.87 Mm3 26 mo 

RCC mix 

Cement Pozzolan 
Total 
cementitious 

60 kg/m3 Fly ash (F)  
160 kg/m3 220 kg/m3 



Lai Chau – Project layout 

RCC batching plant 

River diversion 

Powerhouse 

RCC gravity dam 

Spillway 



Lai Chau – Progress 

04.12.2013 

29.01.2015 



Lai Chau – In-situ RCC 
performance 

• Core testing to date 

• Compressive 307 samples 

• Parent direct tension 340 samples 

• Jointed direct tension 677 samples 



Lai Chau RCC dam 

08.04.2015 



Conclusions 

• Our experiences with the high cementitious content approach to 

RCC & adoption of simple placement methodologies are all good    

 contractor friendly & allows rapid placement 

 

• RCC dam design & construction methodologies have to be 

considered as a whole and both kept as simple as possible            

 process to get there isn’t quite that simple 

 

• Rapid construction 

• Early return on investment & early demobilisation of plant 

• Quality 



Thank you very much… 
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Monitoring of Emosson Arch Dam 
during Construction of a new 
Pump Storage Plant 

Helmut Stahl, ÅF 
2014-04-14 
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Contents 
1. The Nant de Drance Project 
2. Monitoring of Emosson Dam 



Location 

Nant de Drance Pump Storage Plant and Emosson Dam 

3 



The Nant de Drance Project 

• Pump storage plant 

• Underground connection of 2 

existing reservoirs 

• Vieux Emosson (2’225 m asl) 

• Emosson (1’930 m asl) 

• Heightening of Vieux Emosson 

dam 

• Powerhouse in cavern 

• 900 MW installed capacity 

• Start of construction 2008 

 

http://www.nant-de-drance.ch/ 

4 



Key Features 

• Installed capacity: 

• Operating head: 

• Qmax: 

• Expected peak-energy 

production: 

• Construction start: 

• Commissioning: 

• Total investment: 

• Concession duration: 

The Nant de Drance Project 

5 

900 MW (6 x 150 MW) 

250 m – 395 m 

2 x 180 m3/s 

2500 GWh/year 

Fall 2008 

2018 

1.5 billion EUR 

80 years 



The Nant de Drance Project 

Involved in the project: 

 • Project Owner: 

Nant de Drance SA, owned by:  

• Alpiq Suisse SA     39% 

• Swiss Federal Railway SBB   36% 

• Public Utilities City of Basel IWB  15% 

• Electrical Utilities Canton of Valais FMV  10% 

• General Planner: ÅF 

• Sub-planner: BG, Pöyry, Stucky, AIT, Härter&Partner 

• Construction Contractors and equipment suppliers 
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Activities on Site 

Heightening of the Upper Dam 

7 

18 May 2014 



Activities on Site 

Construction of Powerhouse cavern 
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Emosson Dam 
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Lower reservoir of Nant de Drance project 

Salient Features  

Construction: 1967 - 1974 

Type:   Arch dam with a wing dam 

   of gravity type on the right 

   abutment 

Crest level:  1931.50 

Maximum height: 180 m 

Crest length:  554 m 

   (including wing dam 130 m) 

Crest width:  9 m 

Maximum width: 48.5 m 

Concrete volume: 1.1 Mio. m3 



Emosson Dam 

Instrumentation 
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Emosson Dam 

Instrumentation 

 

11 



Dam Monitoring 
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Level 1 

Level 2 

Level 3 

Level 4 

Surveillance Levels 

 



Intensified Monitoring 

Why is intensified monitoring required for Emosson Dam? 

• Access Tunnel to Powerhouse 

close to dam  
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Intensified Monitoring 

Why is intensified monitoring required for Emosson Dam? 

• Access Tunnel to Powerhouse 

close to dam 

• Geological fault zone 

 Lowering of the ground water pressure 

 Deformation at the ground surface 
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Geological fault zone 

 



Intensified Monitoring 

Why is intensified monitoring required for Emosson Dam? 

• Access Tunnel to Powerhouse 

close to dam 

• Geological fault zone 

 Lowering of the ground water pressure 

 Deformation at the ground surface 

• Approval for the pump storage 

scheme was connected to the 

fulfilment of measures to 

ensure the safety of Emosson 

dam during construction 
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Geological fault zone 

 



Measures taken 

Before construction started in 2008 
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• Hydrogeological Model 

 Expected terrain deformation over tunnel and at dam site 

• 3-dimensional FE Model for Emosson dam (conservative model) 

 Capacity of the dam to accept permanent ground surface deformation 

• Conservative threshold values and alarm values have been set in 

accordance with the supervising authority 

• Predefined measures to be taken  



Intensified Monitoring 

Intensified Monitoring of Emosson Dam 

 Set up in 2009 

Goal:  

Ensure that the deformations of 

the dam and the surrounding 

area remain at all times within 

the admissible limits. 

Comprises Monitoring 

• of the wider area surrounding 

the dam 

• of the terrain around the dam 

• of the dam 
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Intensified Monitoring 
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Monitoring of the wider area surrounding the dam (early warning system) 

In access tunnel: ground water pressures 
and drainage water quantities 

Continuous (monthly evaluation) 

GPS points Continuous and periodic 

Levelling 2 times a year 

Monitoring of the terrain around the dam 

Automatic total stations Continuous (weekly evaluation) 

Geodetic network Yearly (normal: every 5 years) 

Monitoring of the dam 

Manual measurements monthly 

Automatic measurements Continuous (weekly evaluation) 

Measurement of the block joints Yearly (monthly at times) 



Intensified Monitoring 
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Transfer of Data 

All data are collected in DAMOSY database 
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 Automatic Measurements 
in dam: daily automatic 
import 
 

 Automatic GPS, Total 
Stations: Weekly 
download, evaluation and 
import to database 

 
Since March 2010: Monthly 
reports to dam owner, 
supervising authority and 
Level 3 experts 



Results: Automatic Total Stations 

Valley opening and closing 
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Results: Pendulum Measurements 
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 upstream   [mm]   downstream  

Pendulum II  
Crest Elevation 1926 

Pendulum  III 
Crest Elevation 1926 
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Results: Pendulum Measurements 

Statistical Correlation 
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Results 

Since 2011 deviation from the earlier behaviour is observed 

In Fall 2011, when the water level was high, the valley opening 

came close to the alarm value 

 

Predefined measures were activated: 

• Elaboration of a project for injections in the access tunnel 

• More refined FE model of Emosson dam 

 

In addition the supervising authority requested:  

• Weekly reports to the dam owner, supervising authority 

and Level 3 experts 

• Monthly statements from the Level 3 experts 
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Measures 

More refined FE model of Emosson dam 

• Transient non-linear FE model 

• Inclusion of block joints as contact elements 

25 



Results of the FE Calculation 

• Greater opening of the valley as the «Alarm- and limit 

values» can be accepted (approximately factor 3, 

depending on water level) 

• Results were verified and confirmed with measurements of 

the block joints 
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Summary and Conclusions (1/2) 

• The intensified monitoring has been up and running since 

2009. It was further intensified after autumn 2011. It will 

remain in place at least until 2018. 

• The dam has experienced a deformation to the left and to 

the upstream, thus towards the tunnel excavation and 

geological fault zone. 
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Summary and Conclusions (2/2) 

• Deformation remained within pre-calculated and therefore 

acceptable limits. The deformation occurred faster than 

anticipated.  

• The selected and implemented approach with 

1. Intensified monitoring (additional measuring systems, intensified reading of 

existing measuring systems, more frequent evaluation of existing systems) 

2. FE calculations to evaluate the expected terrain deformations and 

consequences of valley deformations on the dam and 

3. Predefine measures to be taken 

   has proven its value. 
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Thanks to SwedCOLD Executive Committee 

 

Helmut.Stahl@afconsult.com 

Thanks to Electricité d’Emosson SA and Nant de Drance SA 

29 

© Nant de Drance SA, 2014 



14 April 2015 

3D-projektering 

och BIM 



Historik 

Ritbord 

2D-projektering 

3D-projektering 



Vad är BIM? 

 BIM = Building Information Model 

 

 Informationshantering – ett obrutet informationsflöde genom  

hela byggprocessen  

 

 

 

 

 



Hur hanterar vi BIM i projekten? 

 BIM i praktiken 

 

Beställarens önskemål 

Projektledning 

Entreprenör 

Förvaltare 

  

 

 

 

 Förutsättning för BIM-modell 

 

- Datafiler delas i projektet  

- Databas – håller koll på datafiler 

- 3d-modell innehållande objektsattribut (beskriver egenskaper i 3D-objekt) 

 

 



Fördelar med BIM/3D-projektering (jämfört med 2D) 

 3D-modellen är kopplad till ritningar, littera, mått och materiallistor 

 

 Modellen ”räknar ut” vikter, volymer, littera, mängder, formytor mm 

 

 Styrfiler till produktionen (smed, betong- och armeringstillverkare) 

 



 Färgning av 3D-modell, gröna 3D-objekt är nyprojekterade 

Fördelar med BIM/3D-projektering  



Fördelar med BIM/3D-projektering  

 Planering för rivning av damm, bergschakt samt nya byggetapper. 

1 2 

3 

5 6 

4 



 Utskovskanaler, materialoptimeringar av bergsschakt, betong och 

armering 

Fördelar med BIM/3D-projektering  



Fördelar med BIM/3D-projektering  

 Detaljering - Går ej att ”fuska” 

 Kontroll – se nya snitt som inte kan ses i 2D 



Fördelar med BIM/3D-projektering  

 Detaljering – konstruktionen ”byggs” i 3D-modellen 

 Samordning mellan K,  

Berg, El, hydraulik, etc. 



Identifiering av högt 

utnyttjade plåtar 

Fördelar med BIM/3D-projektering  

 3D-geometrier ger tydligt underlag för stabilitetsberäkningar, kontroll med 

FEM-beräkningar och till CFD analyser. 

 



 Rörliga konstruktioner testas och granskas i dess extremlägen.  

 

Fördelar med BIM/3D-projektering  



Planering och optimering av 

stålmaterial, skarvar, 

åtkomlighet, svetsar läggs in i 

3D-modell 

Maxmått på luckelement 

för transport till 

byggarbetsplats. 

Fördelar med BIM/3D-projektering  

 Transport och montage av luckelementen 

 



3D-modell från turbinleverantör 

Projektexempel 

 Ny kraftstation 



3D-projektering av en betongmodell 

runt turbin 

Projektexempel 

 Ny kraftstation 



Projektexempel 

 Ny kraftstation 

planering av gjutetapper 

 



Projektexempel 

 Ny kraftstation,  

exempel på gjutetapper 



Projektexempel 

 Ny kraftstation, 

3D-armering 



Projektexempel 

 Broprojekt och BIM. 

3D-modell utan ritningar 



Projektexempel 

 Stora industriprojekt 

 

  



Projektexempel 

 Arenaprojekt 

Stål och betong 



VR –film lucköppning bild 1 



VR –film lucköppning bild 2 



Att tänka på i BIM/3D-projekt 

 Logisk struktur i 3D-modellen 

 

 Hög inlärningströskel 

 

 Granska modell innan ritningstillverkningen påbörjas 

 

 Noggrannhet 

 

 Högre krav på leveranser 

 

 Högre krav för samordningsfiler 

 

 



Vinster 

 Färre fel i handling 

 

 Tidvinster vid revideringar 

 

 BIM-modellen samlar all projekteringsinformation, lättare att söka och dela 

information.  

 

 Ökad kvalitet! 

 

 



Tack för oss! 

 Frågor? 

 

adam.roing@wspgroup.se 

jim.larsson@wspgroup.se 
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REDUNDANT 

MANÖVERUTRUSTNING 

FÖR SEGMENTLUCKOR 

Andreas Halvarsson, WSP 



UTFORMNING 



Nedfälld manöverutrustning 

Uppfälld manöverutrustning 

Hydraulcylinder 

Nedre stopp 

Lyftöron 

Stativ för 

manövrering av 

hydraulcylinder 

Förlängning av 

bordläggning 





UTFORMNING HYDRAULAGGREGAT 



ÖPPNING AV LUCKA   

 Hämta mobilt hydraulaggregat och anslut hydraulslangar 

 

 Lägg om vred på manöverskåp i spelhus så att övrig 

manöverutrustning inte kan köras samtidigt  

 

 Vid körning av luckor med kuggstänger bör koppling till snäckväxel 

och motor demonteras   

 

 Vid kröning av luckor med hydraulik måste hydraulcylinder 

frikopplas genom ventil så att den kan röra sig fritt.  

 

 



 Koppla loss låsning på hydraulcylindern och fäll ner hydraul-

cylindern mot luckan med hjälp av vinschen. Fäll även ner stoppen 

under hydraulcylindrarna så att även den ligger an mot luckan 

genom att lossa på dess låsning. 

 



 Starta hydraulaggregatet 

 Hydraulcylindrarna kan även köras upp och  

ner med handspaken på hydraulaggregatet eller 

handmanöverdonet 

 



 1. Kör upp hydraulcylindrarna. Strax innan hydraulcylindrarna nått 
fullt slag faller stoppen in i en kugge mot luckan, varefter körningen 
upp kan avbrytas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2. Se till att stoppen under hydraulcylindrarna ligger an i en kugge 
mot luckan på bägge sidorna 
 



 3. Kör ned hydraulcylindrarna så att de faller in i kuggen nedanför. 

Kontrollera att luckan på bägge sidor vilar på stoppen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 4. Upprepa punkt 1 till 3 ovan tills luckan är fullt öppen 

 



STÄNGNING AV LUCKA 

 1. Se till att luckan vilar på stoppet. 

 2. Kör ut hydraulcylindern 3/4 delar och se till att den ligger an mot 

luckan. 

 3. Kör upp hydraulcylindern fullt så att stoppet går att fälla ut från 

kuggen. 

 4. Fäll ut stoppet från kuggen och kör ner hydraulcylindern. 

 5. Fäll in stoppet på kuggen ovanför när hydraulcylindern körts ned 

så pass att det är möjligt. 

 6. Kör ner hydraulcylindern till dess att luckan vilar på stoppet och 

tills hydraulcylindern går att fälla ut från kuggen.  

 7. Fäll ut hydraulcylindern från luckan mha vinschen. 

 8. Upprepa punkt 2 – 7 till dess att luckan är nedsänkt till önskad 

nivå.  

 



FRÅGOR? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Andreas Halvarsson 
070-227 92 80 
andreas.halvarsson@wspgroup.se 
 
 
 
 

 
 

Tack för uppmärksamheten! 

mailto:andreas.halvarsson@wspgroup.se


Dammägares beredskapsövningar 
nuläge, utblick och metodutveckling 

Magnus Morin 
VSL Systems AB 



Kartläggning: intervjuer med sex dammägare 

Dammägarna efterfrågar… 

 en helhetssyn på övningar: behov, syfte, lämpliga 
övningsformer för olika ändamål 

 ett gemensamt arbetssätt kring beredskapsövningar i 
branschen med en ambitionsnivå som motsvarar vad 
samhället kräver 

 en tydligare övningsprocess som är kopplad till 
beredskapsplaneringens behov med stöd för planering, 
genomförande och utvärdering av övningar 

VSL Systems AB                  www.vsl.se 



Kartläggning: intervjuer med sex dammägare 

Framgångsfaktorer för övningsverksamhet är… 

 Framförhållning och planering 

– Hitta gemensam tid i kalendrarna 

– Tillgång till nyckelpersoner 

 Kunskap och erfarenhet 

– Organisera övningsverksamhet och tilldela resurser 

– Planera, genomföra och utvärdera övningar 

 Tydligt ansvar för övningar 

– Ta initiativ till, besluta om och budgetera för övningar 

 Ledningens stöd och intresse 

– Prioritera övningar före annan konkurrerande verksamhet  

VSL Systems AB                  www.vsl.se 



25%25%

25% 25%

Dammägarens beredskap för dammhaverier

Planera 
(plan) 

Göra 
(do) 

Agera 
(act) 

Studera 
(study) 

Att testa beredskapen i en övning 

VSL Systems AB                  www.vsl.se 

• Vad ska övningen testa? 
• Mål och indikatorer 
• Frågeställningar och 

förväntningar 
• Arbetsgång 

• Genomför övningen 
• Dokumentera problem 

och observationer 
• Påbörja analysen 

• Vad behöver ändras? 
• Åtgärder och ansvar 
• Uppföljning 
• Nästa övning 

• Analysera data 
• Jämför resultatet med 

förväntningarna 
• Sammanfatta lärdomar 

Teknik 

Personal 

Rutiner, planer 
och instruktioner 



Flerårigt övningsprogram – principer 

 

 All personal med uppgifter i beredskapen behöver öva 
varje år 

 Personal som blir involverade tidigt och arbetar nära en 
händelse behöver öva mer 
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Flerårigt övningsprogram – roller i tre nivåer 

 Nivå 1: roller som alltid är tillgängliga 

– Personal i driftcentraler 

– Vakthavande drift- och underhållspersonal vid anläggningarna 

– Vakthavande ingenjör (eller motsvarande) 

 Nivå 2: arbetsledare, beslutsfattare och experter 

– Gruppchefer 

– Anläggningsansvariga beslutsfattare 

– Dammtekniskt sakkunniga 

 Nivå 3: personal i krisledningsgrupper 
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Flerårigt övningsprogram – exempel på nivå 1 

VSL Systems AB                  www.vsl.se 

Roll År 1 År 2 År 3 År 4 

DU-tekniker Anläggningsövning 
+ larmrutiner 
+ framkomlighet 

Anläggningsövning 
+ larmrutiner 
+ kommunikation 
med reservrutiner 

Anläggningsövning 
+ larmrutiner 
+ lokal samverkan 
med räddningstjänst 

Anläggningsövning  
eller  

Diskussionsövning 
 

DC-operatör Simuleringsövning i 
operativa rutiner 
(t ex mottagning och 
bedömning av larm, 
planer och instruktioner, 
lägesbedömning, 
aktivering av 
beredskapsorg., 
kommunikation med 
reservrutiner) 

Simuleringsövning i 
operativa rutiner  

Simuleringsövning i 
operativa rutiner 

eller 

Diskussionsövning 

Simuleringsövning 
i operativa rutiner 

VHI Simulerings- eller 
diskussionsövning om 
operativ hantering och 
samordning 

Simulerings- eller 
diskussionsövning 
om operativ 
hantering och 
samordning 

Simulerings- eller 
diskussionsövning 
om operativ 
hantering och 
samordning 

Simulerings- eller 
diskussionsövning 
om operativ 
hantering och 
samordning 



Flerårigt övningsprogram – exempel på nivå 2 
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Roll År 1 År 2 År 3 År 4 

 

DU-chef, 
Anläggningsansvarig chef, 

Dammtekniskt sakkunnig, 

DU-ingenjör 

 

Diskussionsövning 
om samordnad 
hantering av 
allvarliga händelser 

 

Larmövning  

 

Diskussionsövning 
om samordnad 
hantering av 
allvarliga händelser 

 

Larmövning 



Flerårigt övningsprogram – exempel på nivå 3 

VSL Systems AB                  www.vsl.se 

Roll År 1 År 2 År 3 År 4 

Medlem i 
krisledningsgrupp 

Aktiveringsövning Larmövning Simuleringsövning Larmövning  



Flerårigt övningsprogram – projekt 

VSL Systems AB                  www.vsl.se 

Roll Inför projektetablering Varje år under projektet 

Projektledare, 

Projektingenjör 

Diskussionsövning om hantering av 
identifierade risker i projektet. 

Larmövning 



Metodutveckling – ramverk för övningar 

 

 Övningsprocess 

– Uppdrag – Analys och tidiga åtgärder – Planering – 
Genomförande – Utvärdering – Återrapportering 

 

 Övningsformer 

– Larmövning – Aktiveringsövning – Anläggningsövning – 
Diskussionsövning – Simuleringsövning – Samverkansövning 

 Scenariohändelser 

– Dammrelaterade händelser – händelser som försvårar driften – 
händelser som inte direkt berör dammen – händelser vid projekt – 
informationshändelser 

VSL Systems AB                  www.vsl.se 

25%25%

25% 25%
Planera (Plan):

· Vad ska övningen testa?
· Mål och indikatorer
· Frågeställningar och 

förväntningar
· Arbetsgång

Göra (Do):

· Genomför övningen
· Dokumentera problem 

och observationer
· Påbörja analysen

Studera (Study):

· Analysera data
· Jämför resultatet 

med förväntningarna
· Sammanfatta 

lärdomarna

Agera (Act):

· Vad behöver ändras?
· Åtgärder och ansvar
· Uppföljning
· Nästa övning

Dammägarens beredskap för dammhaverier

Tekniska förberedelser
Operationella förberedelser
Organistoriska förberedelser



En övningsmetod för dammägares övningar 

 Metoden bygger på övningsformen scenariobaserad 
diskussionsövning som har anpassats till dammägares 
behov och förutsättningar 

 Övningen genomförs som en diskussion eller ett 
resonemang under ledning av en övningsledare utifrån ett 
förberett scenario 

 Övningsformen kännetecknas av att: 

– Alla deltagare finns i samma rum 

– Allt som sker i övningen händer i övningsrummet 

– Övningsledaren styr händelseförloppet 
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Metodhandbok 
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Två pilotövningar 

 Moforsen i Ångermanälven 

– E.ON i Sundsvall 
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 Messaure i Stora Luleälven 

– Vattenfall i Luleå 

 

 

 



Rekommendationer från projektet 

 Dammägare bör… 

– organisera sin övningsverksamhet så att den får en naturlig koppling 
till beredskapsplaneringen 

– inrätta en roll ansvar för att hålla ihop företagets övningsverksamhet 

– utforma ett eget övningsprogram med utgångspunkt från de 
principer och inriktningar som föreslås i rapporten 

– identifiera vilken personal de har som har kompetens att organisera 
beredskapsövningar och vilken kompetensutveckling som behövs 

 

 Dammägare bör ta fram standardövningar som riktar sig till 
drift- och underhållspersonalen vid anläggningarna 

– Utnyttja de funktionskontroller som ändå ska genomföras 

– Komplettera med övningar som utgår från situationer man stöter på  

VSL Systems AB                  www.vsl.se 
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Frågor? 



Dammägares beredskapsövningar – 

nuläge, utblick och metodutveckling 

 

Pilotövning 2 
Joakim Evertson 

 

2015-04-14 
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Syfte och mål med pilotövningen 

• Syfte 

- Pröva det övningsmaterial som tagits fram inom ramen för Elforskprojektet och hitta 

förbättringsområden 

• Mål 

- Dokumenterat underlag för vidareutveckling av övningsmaterialet inom Elforskprojektet 
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Förutsättningar (Vattenfall) 

• Fokus på allvarligt problem och inte på dammbrott 

• Fokus på anläggningsnära personal (liten skala) 

• Anläggning med stora konsekvenser och kort beslutstid för att skapa oro 

• Använda material från projektet 

• Undersöka resursbehov för att planera, genomföra och utvärdera en 

övning 

• Använda egen personal i alla nyckelroller för att behålla kunskapen internt 

• Prova olika övningsformer 

• Övningen skall vara begränsad i tid 

• Övningen skall innehålla lärande moment 
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Vad vill vi öva? 

• Upptäcka problem 

• Beskriva och förstå problemet och dess konsekvenser 

• Larma samhällsaktörer 

• Samverka med samhällsaktörer 

• Förstå behov av information hos samhällsaktörer 
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Övningsorganisation 

• Spelledare/Övningsledare 

• Bitr Spelledare/Övningsledare 

• Dokumentatör 

• Experter 

• Övade 

• Observatörer 

• Utvärderingsledare 
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Scenario 

6 SwedCold |  Joakim Evertson |  2015.04.14 

Anläggning: Messaure damm i Luleälven 

Problem: Utglidning av dammslänten ner i magasinet, ökat läckage och förekomst av sjunkhål  

Starthändelse: Trafikolycka pga. stort sjunkhål i vägbanan  

Försvårande omständighet:  

 Lastbil med släp innehållande svavelsyra.  

 Släpet till lastbilen dras ned i magasinet och lastbilen ligger kvar på vägen och blockerar 

 vägbanan.  

 Svavelsyran riskerar att bilda ett stort giftmoln vid kontakt med vatten som kan spridas via vind 

 över antingen Jokkmokk eller Vuollerim beroende på vindriktning.  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.nbf.se/sv-se/bygghistoria/1950-talet/vattenkrafts-anlaggning-i-messaure&ei=9sArVamrFc67PZOFgaAB&bvm=bv.90491159,d.ZWU&psig=AFQjCNFHDFiX3RSxLbE6GPftwopZ9WrFbg&ust=1429016638573609


Övade 

• VATTENFALL (Beredskapsorganisation) 

- Vakthavande driftpersonal 

- Kontrollrumsingenjör (DC) 

- Vakthavande Ingenjör 

 

• Försvarsmakten 

- Samverkansofficer 
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• VATTENFALL (Expertstöd) 

- Dammtekniskt sakkunnig 

- Dammsäkerhetssamordnare 

 

 

• Kommunen 

- Säkerhetssamordnare 
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Övningens form & innehåll 

Moment 

1) Problemidentifiering (Seminarieövning) 

2) Larmövning (Funktionsövning) 

3) Larmkonferens (Simuleringsövning) 

4) Informationssamverkan (Seminarieövning) 

5) Samverkanskonferens (Simuleringsövning) 
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Övningens genomförande 
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Övningens genomförande 
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E.ON Vattenkraft 

Dammägares beredskapsövningar – Pilotövning Moforsen 

Petter Westerberg 



Beredskapsplanering Dammsäkerhet 

Krisrutiner  

DTU Manualen 

Handlingsplaner 

anläggningsspecifika 

Beredskap för 

dammanläggningar 

Handlingsplaner 

generella 

 

Situationsanpassade 

Åtgärdsplaner 

 

Larmrutiner 

Checklistor för: 

Lokal operativ krisgrupp LOK 

Krisledningsgrupp CMT 

Dammtekniskt sakkunnig DS 

 

Anläggningsspecifika 

instruktioner 



Krishantering vid en dammhändelse  

3 



Pilotövningen - scenariobaserad diskussionsövning 

Läckage i Moforsens fyllningsdamm 



Erfarenheter - planering 

Övningens SYFTE - ett övergripande syfte formuleras med några meningar 

 

Övningens MÅL - mål formuleras för respektive roll 

 

Övningens INDIKATORER - för varje mål formuleras en eller flera indikatorer  
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Erfarenheter - planering 

Metodhandboken och bilagorna med mallarna 

 

Fördjupning finns i Energiforskrapporten 

6 



Erfarenheter - genomförande 

Övningen fungerade väl, det praktiska, tidplanen, inspelen, diskussionerna 

 

Måluppfyllnaden för indikatorerna dokumenterades av observatörer 

 

Övade och observatörer lämnade synpunkter i enkät 

 

Spelledarens centrala roll vid genomförandet 
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Erfarenheter - utvärdering 

Kommunicera ut MÅLEN inför övningen samt att de övade förväntas 

läsa igenom sina Handlingsplaner och Checklistor 

 

Övade upplever behov av  tydlighet kring tid och läge under övningar 
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Erfarenheter – utvärdering 

Åtgärdsplan med 18 punkter från pilotövningen, som innebär förbättringar i 

dokumentationen, organisationen samt hur övning bör genomföras 

 

Fastställa ett Övningsprogram, övergripande styrning avseende intervall och 

ansvarsfördelning. 

Enklare övning inom en funktion / mera omfattande för hela organisationen 

 

Utse en Spelledare / Övningsledare  
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Erfarenheter – utvärdering 

Stöd för effektiv övning 

 

Skapa en övningskultur 

 

Övning, viktig del i Beredskaps- 

planeringsprocessen 
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Handlingsplan för utveckling av 

beredskap för dammhaverier 

Anna Engström Meyer 
2015-04-14 



Svenska kraftnäts uppgift:  

Främja dammsäkerheten i landet 

> Ge tillsynsvägledning åt länsstyrelserna 

> Stödja utvecklingen av beredskap för dammhaverier 

> Stödja forskning och utveckling inom dammsäkerhetsområdet 

> Meddela föreskrifter enligt den nya dammsäkerhetsregleringen 

> Göra särskilda uppdrag på begäran av regeringen 



Regeringsuppdrag: Beredskap för 

dammhaverier 

Uppdragsbeskrivning: 

> Affärsverket svenska kraftnät ska identifiera behov och ta fram 

en plan för att genomföra insatser för att stimulera utveckling av 

samordnad och övad beredskap för dammhaverier.  

Uppdraget ska genomföras med bistånd av Myndigheten för 

samhällsskydd och beredskap i dialog med ansvariga aktörer.  

 

Uppdraget rapporterades till Regeringskansliet (Miljö- och 

Energidepartementet) den 6 mars 2015. 

 



Genomförande 

> Workshop ”Beredskap för dammhaveri – Målbild 2025” 

> 30 deltagare 

> Syfte: 

> målbild för beredskapen för dammhaveri 

> bedömning av nuläget  

> prioritera utvecklingsområden och insatser  



Resultat 

> Handlingsplanens syfte:  

Att konkretisera vilka insatser som 

behöver göras för att skapa 

förutsättningar för en god beredskap för 

dammhaveri i landet. 

> Sammanställning av insatser 

> Tydliggörande av ansvar 

> Stöd för genomförande och uppföljning 

 



Handlingsplanen 

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Samverkan och kunskapshöjande insatser

Anläggningsberedskap

Krisberedskap

2021-2025



Dammar som omfattas 

> Dammar: 

> i dammsäkerhetsklass A och B 

och/eller  

> som utgör farlig verksamhet enligt 

LSO 

> Ca 220 dammanläggningar i 

17 län  

> Ca 70% i vattendrag med 

samordnad beredskapsplanering 

> Ca 30% i medelstora vattendrag, 

gruvdammar 



Aktörer som omfattas 

> Dammägare  

> Kommuner och länsstyrelser med dammanläggningar inom sina 

geografiska områden 

> Samhällsaktörer vars geografiska område eller verksamheter 

kan påverkas av ett dammhaveri  

 



Handlingsplanens 23 insatser 

> 15 övergripande insatser 

> 5 älvsspecifika insatser  

 

> 2 insatser vid behov (planeringsunderlag) 

> 1 insats enligt dammägares plan (övningar) 

 



Initiering och genomförande 

Övergripande insatser 
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Älvgruppsansvariga samordnar 

• Nulägesbedömning och tidplan  

• Analys av konsekvenser, 

utveckling av beredskapsplaner  

• Regionala beredskapsplaner  

• Regionala samverkansövningar 

• Information om dammhaverier 

Svenska kraftnät  

• Initierar 

• Medverkar / Genomför 

• Sprider resultat 



Årlig uppföljning 

Övergripande insatser 
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Regeringen 

Rapporterar 

Rapporterar 



Insatser under 2015 

> Informera om handlingsplanen 

> Starta upp 

> Upprätta nuläge och tidplan för älvar 

> Fortsätta pågående aktiviteter 



Vill du veta mer? 

Handlingsplanen finns på: 
www.svk.se/dammsakerhet, under fliken beredskap 

Kontakt: 
Anna Engström Meyer, dammsakerhet@svk.se  

http://www.svk.se/dammsakerhet
http://www.svk.se/dammsakerhet
mailto:dammsakerhet@svk.se


Utveckling av metod för sårbarhetsanalys
Energiforskprojekt

Stina Åstrand

Drivgods

Swedcolddagen 2015-04-14



Drivgods – nytt problem?



Drivgods vid extrema flöden -Energiforskprojekt

Inventering av potentiella 
källor till drivgods

Scenarioanalys

Analys av möjligheten att 
hantera drivgods vid 
dammanläggningen

Sårbarhets-
analys

Plan för hur drivgods 
kan hanteras

ÄlvgemensamtVerktygslåda



Medverkande i arbetet

Referensgrupp
Anna Engström Meyer, Svenska kraftnät
Rolf Steiner, Fortum
Joakim Evertson, Vattenfall
Uno Kuoljok, E.ON
Martin Johansson, Skellefteå Kraft
Anders Sjödin, Statkraft
Marcus Hautakoski, Vattenregleringsföretagen
Cristian Andersson, Elforsk

Expertgrupp
SGI
SMHI
SLU

Konsultgrupp WSP och ÅF



Inventering av potentiella källor till drivgods Källa till drivgods Faktor som påverkar

Erosion

Flyttorv

Drivved

Sjunktimmer

Stark vind Nederbörd

Topografi

Jordart

Avverkning

Branta biflöden

Ras & skred

Vindfällda träd

Höga flöden
Höga vattenhastigheter

DAMM-
ANLÄGGNING 
UPPSTRÖMS

Övrigt

Översvämning



Inventering av potentiella källor till drivgods

Vattenutbredning vid Q normal

Vattenutbredning vid Q100

Max vattenutbredning vid klass I-flöde, VY vid krön

Stabilitetszon I -förutsättning finns för initialskred

Trädhöjd



Scenarioanalys

Vattenströmning

Transport? Var hamnar 
drivgodset?

Normalflöde
Högflöde

Extremflöde

Vilka källor/områden 
bidrar?

Ursprunglig åfåra
Lokala strömningsbilder

Hantering av 
utskov och intag

Begränsande 
faktorer

Vinddriven



Hantering av drivgods vid dammanläggningen

Utskovsbredd

Lucktyp

Typ av utskov, ex 
bottenutskov el 
flodutskov

Vattenhastighet

Tekniska faktorer Organisatoriska 
faktorer

Tillfartsvägar
Inställelsetid

Stighastighet

Inställelsetid Hur avlägsna drivgods 
från utskoven?

Resurser
Kapacitet

Hur upptäcker man 
drivgodset?Avbördnings-

kapacitet vs dimflöde



Bedömning av sårbarhet

Låg Medel Hög



Tack!

http://www.svt.se/nyheter/regionalt/vast/mysteriet-med-
kokosnotterna-kan-vara-lost



Stavanger 2015 
12-19 June 

Anne Marit H. Ruud 
Statkraft Energi AS | anne.marit.ruud@statkraft.com | +47 91 55 67 36 



Programme 



Scientific Programme 

    Symposium Hydropower15 

     15 -16 June 

 Challenges in dam construction under 
challenging conditions 

 Reservoir optimization and design 

 Operation and maintenance of electro-
mechanical equipment 

 Innovative hydropower and dam projects 
in emerging economies 

 Project financing and contractual aspects 

 Industry-Academia co-operation 

 Managing Risks in hydropower – 
Emergency preparedness and public 
safety 

 Climate Change Challenges (Environment, 
Social Aspects, Floods, Generation and 
Dam Safety) 

        ICOLD Congress 
            17 – 19 June 
Question 96 

Innovation and utilization fo dams and 
reservoirs 

 
Question 97 

Spillways 

 
Question 98 

Embankment and tailings dams 

 
Question 99 

Upgrading and re-engineering of existing 
dams Stavanger 



Workshops 



Exhibition 

During the ICOLD Annual Meeting, the 
technical exhibition presenting 
achievements in the field of dam 
constructions and management will be 
held. 
 
110 booths are available for the 
exhibitors 

• Water resource management 
• Constructing and operating contractors 
• Dam construction 
• Engineering and consulting firms 
• Electrification benefits 
• Hydroelectric power companies 
• Designing hydroelectric power stations 

• Plants producing special equipment 
• Environment specialist and consultants 
• Companies working in the field of clean water 

supply 
• Organizations working in the field of irrigation 
• Organizations and committees financing projects 
• Computer organizations 



One Day Technical Tours 

Stavanger 

• Titania – Tailings Dams 

• Jørpeland – State-of-the-art 
Hydro 

• Svartevatn – Rip-rap Stability 
Testing 

 



One Day Technical Tours 

Stavanger 

• Ulla-Førre – The Backbone of 
Norwegian Hydro 

• The Pulpit Rock Challenge 

• Lysefjorden and Flor&Fjaere 

 

Dam Førrevass 



Pre and post meeting tours  

Arrangeres før og etter kongressen. 

5 ulike turer: 

1. The Mountains of the South-
West; three days of Dam Safari 

2. Highlights of Norwegian Fjords 
and Mountains 

3. Narvik – experience the 
midnight sun in the north of 
Norway 

4. Walk the Penstock – the 4444 
steps challenge 

5. Svalbard 

 

 

Dam Venemo 



Visit us at 

www.icoldnorway2015.org 

Velkommen til en uke med: 
• Omfattende og variert faglig innhold  
• Gode muligheter for å utveksle erfaringer og kunnskap med mange 

likesinnede  
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