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Fortum – vilka är vi?

• Fortum - kärnkraft, vattenkraft, värmekraft 
samt vind- och solkraft

• Främst i Finland, Sverige, Ryssland samt 
Norge.

• Fortums vattenkraft i Sverige, Finland och 
Norge 2020

– 132 kraftverk

– 260 dammanläggningar

• Dammanläggningarna används för 
kraftproduktion och vattenreglering

• Driftcentral i Solna, Stockholm

• Drift- och underhåll utförs av vår 
underhållspartner OneNordic (1:a januari 
2020)
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Översikt

• Bakgrund – historiska händelser

• Säker drift och Älvplaner

• Exempel på en Älvplan

• Var är vi i arbetet idag?
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Bakgrund – historiska 
händelser
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1985 Dammhaveri Noppikoski, Oreälven

Scenario
• Sommaren 1985

• Välfyllda magasin

• Kraftig nederbörd 1-7 sept

• Nordvästra Svealand och 
södra Norrland

• 1/300 års händelse

Konsekvens
• 17 dammhaverier i 

området

• Skador på dammar, 
vägar och infrastruktur

Scenario
• 21 m hög jorddamm

• Otillräcklig utskovskapacitet

• Sättar – svårmanövrerade 
och mekaniskt fel i 
manöverutrustning

• Tillfartsvägar avskurna

• Allmänna telefonnätet ur 
funktion

• Otillräcklig 
beredskapsplanering

• Otillräcklig bemanning



Oktoberflommen 1987, Sörlandet Norge
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Kraftiga regn  högt flöde (30-100 års 
återkomst) och kraftig vind produktion av 
drivgods 

Drivgodset blockerade utskov och hindrade 
öppning av luckor – t ex en delvis öppen 
segmentlucka kilades fast mot brobanan av 
träd och kunde inte öppnas ytterligare.

Många broar och vägar förstördes och det 
var mycket svårt att nå dammarna med 
personal och utrustning.

Störningar i kommunikation och 
strömförsörjning för många dammar

Ett dammhaveri och många incidenter 
som kunde ha lett till allvarliga händelser
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Skyfall i Värmland 4-5 augusti 2004
Uppmätta regnmängder:
• 210 mm i Sunnemo under 

10 h
• 189 mm i Råda (SMHI-

station)

• stora regnmängder
• vägar spolades bort
• stort antal människor blev 

isolerade
• temporärt el- och teleavbrott 

på ett antal platser

• Kommunikationsutmaningar 
och hanteringsproblem på 
flera mindre anläggningar
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Onormal drifthändelse – osäkerhet med 
infrastruktur (framkomlighet)

Rv 63 vid Blombacka 5/8-04
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De 5 största rasen (väg 240 och 824)

Väg 240

Väg 824
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Skogsbranden 2018

Viktiga slutsatser:

• Förebyggande och 
förberedande åtgärder 
vid dammanläggningar

• Viktigt med fjärrstyrning 
och nivåövervakning

• Resurser

• Säkra tillfartsvägar under 
störda förhållanden

Samt Gudrun och Ivar (stormar)
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Säker drift och 
Älvplaner



Tar avstamp i lärdomar från historiska händelser

Ytterligare motiv som spelar in:

• Centralisering av DC

• Outsourcing av drift och underhållspersonal
– Sårbart att vara beroende av enskilda individers kunskap och 

agerande ute på en anläggning.

• Generationsskifte
– Blir av med erfarenheter som byggts upp under lång tid och som 

inte dokumenterats

– Inga större störningar i närtid där störningen pågått i flera veckor

• Fjärrmanöver, Automation och Digitalisering
– Påverkan på organisatorisk förmåga?
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– 2007-2008 Organisationsutredning Timsälven/Svartälven av Vattenfall 
Power Consulting (utförare Mats Eriksson och Per-Olof Nylén)
• Gav bra tips på arbetsmetoder och frågeställningar

– 2008-2009 Internt arbete med Älvplan för Glasälven (embryo)
– 2013-2014 Projektbeskrivning för Älvplaner och definiering av begreppet 

”Säker drift” – samtliga förväntade driftsituationer skall hanteras på 
ett säkert sätt

– Ett övergripande arbete med att förbättra driftarbetet vid högre 
belastningar (arbetsnamn Säker drift) startades upp 2015

– Syftet är att skapa en dokumentation om de olika älvsystemen som ger 
en ökad insikt om olika driftförhållanden och därmed en förbättrad 
operativ förmåga

– I arbetet ingår bl annat:
• Översyn av inställelsetider för normal drift

• Driftsättning av älvplaner för förstärkt hantering av anpassad drift

13

Säker drift och Älvplaner
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Process – Älvplaner

Återkommande övningar för att utbilda 
och förbättra hanteringen av höga 
flöden och störd drift ex vartannat år



15

Exempel på en 
Älvplan
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Exempel på en Älvplan

Syfte:

Utifrån tidigare erfarenheter beskriva vad 
olika drifttillstånd som uppkommer innebär 
för anläggningarnas hantering i denna älv.

Mål:

• Möjliggör en säker hantering av 
dammarna med driftcentralen som 
kopplingsansvarig.

• Stödja driftcentralen och den lokala 
organisationens förmåga att hantera 
dammarna på ett säkert sätt.

• Ge stöd till de personer som har roller i 
underhåll och driften av anläggningar i 
Klarälven och ge stöd till utbildning och 
övningar.
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• Var är vi i arbetet 
idag?



• Fortfarande under utveckling – Driftsättning av Älvplaner blev i stort avslutat 
under 2020.

• Fortsatt arbete/analys av framtagna Älvplaner:

– underlag för resursförstärkning vid olika drifttillstånd – samverkan med underhållspartner

– underlag till analys för förberedda driftåtgärder, vilket kan reducera resursbehovet och utöka 
uthålligheten vid olika situationer 

– kompletterar beredskapsplaner och ger underlag för beredskapsövningar (Älvplanerna ingår i den 
Övergripande Beredskapsplanen)

• Hittills har Älvplanerna gett oss:

– underlag för operativt beslutsfattande i beredskapssituationerna, exempel:

• Flöde 2018 i Indalsälven

• Kommunikationsstörning vid flera anläggningar

– stöd/förståelse för resursbehovet vid eskalering (dvs övergång mellan olika drifttillstånd)

– kunskapsåterföring

– underlag till beredskapsövningar
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Fortums arbete med Älvplanerna i nutid



Älvplanen användes då till att:

• Se vilka anläggningar som behövde bemannas, resursfördelning

• Kunskapssammanställning och kritiska triggers – flaskhalsar i systemet, 
både vattenhantering och resurser

• Ev. information om Allmänna Hänsynsregeln - hur kan omgivningen 
påverkas

• Hitta information om hela älven samlad på ett ställe.
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Skarpt case (exempel) - Tappade kommunikation på 
flera anläggningar



TACK!

FRÅGOR?
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