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RIDAS 2019 – Struktur och tillämpningsvägledningar
Kapitel RIDAS 2019 - Kapitel Nu gällande tillämpningsvägledning

Senast 

reviderad

Planerad ny utgåva av 

tillämpningsvägledning
Tidplan

1 Inledning - - 1. RIDAS Terminologi April 2019

2
Dammsäkerhetspolicy och 

säkerhetsledning
- -

2. Säkerhetsledning och egenkontroll -    

    checklista med referenser till RIDAS
April 2019

3 Klassificering
Avsnitt 3 Klassificering av dammar och 

dammanläggningar
Oktober 2016 3. Klassificering April 2019

4 Dammsäkerhetsutvärdering - - 4. Dammsäkerhetsutvärdering Oktober 2019

5 Organisation och kompetens
Avsnitt 4 Organisation, kompetens och 

skriftliga förebilder
2011-12-15 5. Organisation och kompetens April 2019

6
Anläggningsinformation och 

rapportering
- -

6. Anläggningsinformation och 

     rapportering
Augusti 2019

7 Drift och beredskap Avsnitt 5 Drift och beredskap 2011-12-15 7. Drift och beredskap Augusti 2019

8 Underhåll
Avsnitt 6 Tillståndskontroll, 

felrapportering och underhåll
2011-12-15 8. Underhåll Augusti 2019

9 Konstruktion och utformning 9.1. Grundläggning Januari 2020

Avsnitt 7.2 Fyllningsdammar 2011-12-15 9.2. Fyllningsdammar Januari 2020

Avsnitt 7.3 Betongdammar 2017-03-21 9.3. Betongdammar Januari 2020

9.4. Övriga dammar Januari 2020

Avsnitt 7.4 Avbördningssystem 2011-12-15 9.5. Avbördande funktion Januari 2020

9.6. Kontrollerande funktion Januari 2020

10 Genomförande av projekt - - - -

11 Uppföljning och förbättring
RIDAS 2012 - Avsnitt 8 

Dammsäkerhetsrevision
2011-12-15 11. RIDAS-revision Augusti 2019
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Generellt gäller för ett medlemsföretag att utveckla och tillämpa rutiner och system för hantering av 
anläggningsinformation och rapportering som är anpassade till de konsekvenser som kan följa i händelse av 
dammhaveri och av verksamhetens omfattning i övrigt.

Ett medlemsföretag tillser att var och en som utför arbetsuppgifter på en dammanläggning, eller som utför 
arbetsuppgifter som kan påverka dammsäkerheten i övrigt, har tillgång till den anläggningsinformation som 
behövs för att utföra dessa.

Anläggningsinformation behöver hanteras systematiskt för att kunna uppfylla krav i lagstiftning avseende 
rapportering och bestämmelserna om säkerhetsledningssystem, även om inga direkta krav på hantering ställs.

Medlemsföretaget utser ansvariga och etablerar kontaktvägar för rapportering, underrättelser och annan 
kommunikation med myndigheter avseende dammar och dammsäkerhet.

Rutiner och system för hantering av anläggningsinformation och rapportering utformas för att uppnå lämpligt 
skydd avseende intrång, spridning och förstörelse.
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6.1 ANLÄGGNINGSINFORMATION

Anläggningsinformation omfattar 
instruktioner, dokumentation, 
data, samt planer för åtgärder 
och ändringar som berör en 
dammanläggning.

Anläggningsinformation kan 
grupperas i:

• Instruktioner för drift, 
underhåll och beredskap.

• Planer för åtgärder och 
ändringar.

• Redovisande dokument, samt 
annan information och data.
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6.2 HANTERING AV ANLÄGGNINGSINFORMATION 

Generellt gäller att anläggningsinformation för en 
dammanläggning samlas, förtecknas och görs 
åtkomlig för de behov som kan uppkomma.

Detta kan ordnas på olika sätt där en fysisk plats 
(arkivutrymme), ett elektroniskt system eller 
kombinationer av dessa kan vara det lämpliga 
beroende på förhållandena hos medlemsföretaget.

Anläggningsinformation struktureras och beskrivs 
systematiskt genom att använda begreppen 
vattendrag, dammanläggning, damm och dammdel.

Vattendrag

Dammanläggning

Damm

Dammdel

Utrustning 
- utskov
- grundvattenrör
- mm
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Dammanläggningar 6.3  Rapportering

Generellt –
A, B, C, D och E

• Underrättar länsstyrelsen vid driftstörningar.

• Lämnar vid förfrågan från länsstyrelsen de uppgifter och handlingar som behövs för 
tillsynen.

• Gör vid behov anmälan inför förändring av anläggning för elproduktion. 

• Rapporterar normalt även konsekvensutredning för sina dammanläggningar till 
länsstyrelsen.

• Lämnar uppgifter till Energiföretagens gemensamma dammregister.

• Lämnar uppgifter till försäkringsgivarna för dammansvarsförsäkring årligen för de 
dammanläggningar som omfattas

Dammsäkerhetsklass –
A, B och C

• Lämnar årligen dammsäkerhetsrapport

• Rapporterar vart tionde år helhetsbedömning av säkerheten för sina 
dammanläggningar till länsstyrelsen. 

Dammsäkerhetsklass –
A och B

• Analys av risker och lämnar underrättelse om allvarliga olyckor om anläggningen 
utgör farlig verksamhet.


