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Tillämpning: 

• Ställer krav för befintliga och för nya dammanläggningar.

• Ställer inte krav för tillfälliga konstruktioner som fångdammar eller för efterbehandling av gruvdammar, 
men  beräkningsmetoder kan användas.

1.  Inledning
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Vattenkraft: 

• Reglerade vattendrag med dammanläggningar kan utgöra komplexa system.

• Samverkan mellan dammägare behövs därför.

• Gemensam förvaltning av beräkningar och resultat är lämplig.

Gruvverksamhet:

• En gruvdammanläggning är en integrerad del av anrikningsprocessen.

• Generellt är avrinningsområdet litet.

• Vatten för produktion, rening, lagring hanteras till stor del inom anläggningen.



Grunder: 

• Dimensionerande flöde avser den vattenföring som en dammanläggning utan att skadas allvarligt ska 
kunna motstå och släppa förbi. 

• Begreppet innefattar en sekvens av tillrinningar som genom sin volym resulterar i en dimensionerande 
avbördning i samband med ett dimensionerande vattenstånd.

• Krav på dimensionerande flöde för en dammanläggning ställs utifrån de konsekvenser som ett haveri 
skulle kunna medföra i samband med höga till mycket extrema flöden, utöver de konsekvenser som 
dessa flöden i sig medför (merskador).

• Konsekvenser bedöms i enlighet med 2014 års regler i Miljöbalken, förordning om dammsäkerhet, 
Svenska kraftnäts föreskrifter och allmänna råd om konsekvensutredning samt Svenska kraftnäts 
vägledning, RIDAS och GruvRIDAS.

• En samlad bedömning 
görs således för de 7
skadekategorierna; 

2.  Metodik
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 förlust av människoliv, 

 störning i elförsörjningen, 

 förstörelse av infrastruktur, 

 förstörelse av eller störning i samhällsviktig verksamhet, 

 miljöskada, 

 förstörelse av områden som är av riksintresse för kulturmiljövården 

 ekonomisk skada.



Grunder: 

• Den samlade bedömningen uttrycks på en 5-gradig allvarlighetsskala.
1. Mycket stor betydelse från samhällelig synpunkt 
2. Stor betydelse från samhällelig synpunkt
3. Måttlig betydelse från samhällelig synpunkt
4. Liten betydelse från samhällelig synpunkt men stor betydelse för enskilda intressen
5. Liten betydelse från samhällelig synpunkt och liten betydelse för enskilda intressen

• Två principiellt olika metoder används för att beräkna dimensionerande flöde:
I. Beräkningsmetod I - hydrologisk modellteknik för beräkning av mycket extrema flöden. 

Metoden tar hänsyn till komplexa vattenregleringsstrategier och används för anläggningar med stora haverikonsekvenser.
II. Beräkningsmetod II - statistisk frekvensanalys av tillrinnande flöde och för beräkning av extrema flöden baserat på historiska 

data.

• Vid utvärdering av en dammanläggnings avbördningsförmåga medräknas dokumenterad kapacitet hos 
de avbördningsanordningar som håller sådan driftmässig status att de kan tas i anspråk när behov 
uppstår.

• För 1 – 3 ovan ställs ett grundkrav om att avbörda ett tillrinnande flöde med årlig sannolikhet 1/100.

2.  Metodik
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2.  Metodik
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Konsekvensernas allvarlighetsgrad styr krav för dimensionerande flöde. 
Utöver beskrivningar i tabellen kan rimlighetsavvägning mellan grad av säkerhet och kostnad göras. För grad 1 är utrymmet för avvägning minimalt.

Konsekvensernas allvarlighetsgrad, 1–5 Dimensionerande flöde enligt Grundkrav

Mycket stor betydelse från samhällelig synpunkt Beräkningsmetod I
- minimalt utrymme för mildare krav

1/100 vid DG

Stor betydelse från samhällelig synpunkt Beräkningsmetod I  
- visst utrymme för minskade krav – dock lägst 1/500

1/100 vid DG

Måttlig betydelse från samhällelig synpunkt Beräkningsmetod II – årlig sannolikhet 1/200 
- högre flöde om kostnad rimlig mht ökade säkerhet

1/100 vid DG

Liten betydelse från samhällelig synpunkt men 
stor betydelse för enskilda intressen Beräkningsmetod II – årlig sannolikhet 1/100 -

Liten betydelse från samhällelig synpunkt och liten
betydelse för enskilda intressen Krav ställs ej -



Allmänt: 

• Underlag ska vara representativa och aktuella vad avser 
indata och konsekvensbeskrivningar.

• Arbetet med konsekvensutredningar innehåller värdefull 
information men ytterligare beräkningar kan krävas.

• Dimensionerande flöde ses över anläggnings- eller 
vattendragvis vart 10:e år eller vid större förändringar.

• Underlag för beräkning av dimensionerande flöde kan stödja 
vid beredskaps- och bemanningsplanering, mm.

3.  Förutsättningar & dataunderlag
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Osäkerhet: 

• Beräkning av dimensionerande flöde omfattas av stora 
osäkerheter. 

• Beräkningsförutsättningar och beräkningsresultat bör 
analyseras och lämpliga känslighetsanalyser utföras.

• Osäkerheter vägs in vid bedömning av anläggningens 
förmåga att magasinera och avbörda.

• Osäkerheter får inte förhindra att lämpliga åtgärder vidtas.

Klimat i förändring:

• Klimatet förändras vilket påverkar grunden för beräkning av 
dimensionerande flöden.

• Klimatscenarier används vid analys av vattendragens 
känslighet för förändringar.

• Dimensionerande flöde för en anläggning kan behöva 
omprövas under dess livslängd.

Flödesdämpning:

• Flödesdämpning – tillfällig magasinering av vatten över 
dämningsgränsen – får användas där möjligheter finns och 
åtagande om samverkan görs mellan dammägarna.

• Flödesdämpning kan vara passiv genom att utskovens 
avbördningsförmåga är begränsad, eller aktiv genom att 
avbördningsförmågan inte utnyttjas fullt ut.



4.  Beräkningsmetod I
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Beräkningsmetod I:

• … genom hydrologisk modellteknik …

• … kombinera flödesskapande faktorer …

• … vilka var för sig inom ramen för vad som har observerats …

• … vilket ger mycket extrema flöden …



5.  Beräkningsmetod II
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Beräkningsmetod II:
• … genom statistisk frekvensanalys…
• … anpassa en teoretisk fördelningsfunktion …
• … till årshögsta tillrinningar …
• … som kan vara observerade eller simulerade …
• … som extrapoleras till sökt sannolikhet



Organisation & kompetens: 

• Arbetet fordrar hydrologisk fackkunskap och kunskap inom 
vattenreglering och dammsäkerhet.

• Många arbetsmoment ställer krav på rutiner för 
kvalitetssäkring.

6.  Utförande  & dokumentation
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Utförarens dokumentation: 

• Arbetet och genomförda beräkningar dokumenteras och 
arkiveras så att det går att granska och återskapa.

• Det gäller att beräkningsförutsättningar dokumenteras så att 
det går att överblicka dessa och återskapa genomförda 
beräkningar

Dammägarens dokumentation :

• Dammägaren kontrollerar och dokumenterar beräkning och 
bestämning av dimensionerande flöde. 

• Beslut rörande dimensionerande flöde, dimensionerande 
avbördningsförmåga och dimensionerande vattenstånd 
motiveras.



7.  Referenser
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• Dimensionerande flöde – det flöde som en dammanläggning ska kunna motstå och släppa förbi utan att 
skadas allvarligt.

• Bedömning av konsekvenser görs för samma skadekategorier som ligger till grund för 
dammsäkerhetsklassificering.

• Krav på dimensionerande flöde utgår från konsekvenser av haverier vid höga till mycket extrema 
flöden.  Därför kan inte dammsäkerhetsklass användas direkt.

• Krav differentieras nu på en 5-gradig skala mot tidigare en 3-gradig skala.

• Allvarlighetsgraden för konsekvenserna bedöms enligt Svenska kraftnäts föreskrifter och vägledning
som kompletteras av Energiföretagens och SveMins riktlinjer för dammsäkerhet.

• Frekvens av extrema flöden beskrivs som årlig sannolikhet – 1/100 – istället för återkomsttid – 100 år.

• Beräkningsmetoderna – I & II – är i allt väsentligt oförändrade mot tidigare utgåvor.

• Dokumentation görs i enlighet med de säkerhetsledningssystem som företagen utvecklar.

• Behov av översyn prövas vart 10:e år anläggningsvis eller vattendragsvis.

• Vindhastigheter för bestämning av magasinens snedställning och våguppspolning har utgått.

Sammanfattningsvis
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