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Funktionsfel på avbördningsanordningar (även när utskovsluckor 
fungerar perfekt)

Systemperspektiv



Funktionsfel på avbördningsanordningar
Vad kan hända?

Strukturellt fel av 
luckkonstruktionen För stor friktion

Dåliga tätningar

Fastfrysning Vandalism / 
Sabotage

Deformerade 
utskovspelareEnsidig lyft DrivgodsKomponentfel

(spelmotor)

ELLER

Felaktig design / 
dimensionering

Misslyckad oppning av 
uskovslucka

Utskovslucka hålls inte i 
krävd position/läge

Misslyckad stängning av 
uskovslucka

Utskovslucka misslyckas 
kontrollera flödesmängd

ELLER

Utskovskonstruktion 
misslyckas leda flöde 

ELLER

Avbördningsanordning 
misslyckas kontrollera 

flöde

Energiomvandlare 
misslyckas dämpa flödes 

rörelseenergi

1

D‐01

Kraftförsörjningssystem 
misslyckas att 

kraftförsörja utrustning

Manövreringssystem 
misslyckas att manövrera 

utkovsluckan

Styr‐ och reglersystem 
misslyckas att hantera 

signaler

ELLER

ELLER

Komponentfel
(lyftlina)

Komponentfel
(spel/trumma)

ELLER

ELLER

Fel i värmesystemFel i isfrihållningssystem

Komponentfel
Kraftförsörjningssystem 

misslyckas att 
kraftförsörja utrustning

ELLER

Fel i reservkraftFel i ordinarie 
kraftförsörjning

OCH

Fel i reservkraftFel i ordinarie 
kraftförsörjning

OCH
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Systematisk analys av funktionsfel –
en del i riskinformerat arbetssätt

• Konsekvenser kan bli väldigt stora pga. 
funktionsfel i avbördningsanordningar

• Stor mängd av funktionsfel och 
kombinationer av dessa – komplexitet och 
samverkan av olika teknikområden

• Systematiska metoder krävs för analys och 
uppföljning av funktionsfel

• Proaktiv tillvägagångssätt – tester, 
riskbedömningar och 
säkerhetsutvärderingar

• Erfarenheter från händelser

tillräckligt komplext på en 
övergripande funktions/enhets-nivå



Systematisk analys av funktionsfel – en del i riskinformerat arbetssätt

• Statistik av fel är central för 
minimering av fel och ökad 
drift- och funktionssäkerhet 
(tillförlitlighet) av 
avbördningsanordningar

• Statistik av fel är dock 
begränsad, många 
komponenter/enheter är 
unika

• Branschsamverkan är 
grundläggande

”viktigt att definiera tillförlitligheten” – Kungl Flygförvaltningens Underhållsavdelning 1963
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Misslyckad 
stängning av 
utskovslucka

Obefogad 
öppning av 

utskovslucka

En dammsäkerhetshändelse som exempel på 
funktionsfel på avbördningsanordningar

≈



Definition av dammhaveri

dammhaveri =  ett okontrollerat utströmmande av det vatten eller den blandning av vatten
och annat material som dammen är avsedd att dämma upp eller utestänga

Miljö‐ och energidepartementet (2014) Förordning om dammsäkerhet (SFS 2014:214)

Överströmning 
av dammen

Otillräckligt 
fribord

Dammhaveri

Otillräcklig
tillgänglig 

avbördningsförmåga

ELLER

Kollaps 
av dammen

Otillräcklig 
installerad

avbördningsförmåga

ELLER

Otillräcklig 
stabilitet

Otillräcklig 
hållfasthet

Otillräcklig 
täthet

ELLER

[ICOLD B154]



Systematisk analys av funktionsfel hos avbördningsanordningar – Vad kan hända?

Okontrollerat utsläpp av indämt magasinets innehåll

Obefogad öppning 
av utskovslucka

Obefogad avbördning/
Okontrollerat utsläpp av 
magasinets innehåll

Misslyckad 
stängning av 
utskovsluka

Fel i 
manövrerings‐
anordningar

Strukturellt fel i
luck ‐

konstruktionen

Fel i styr‐ och 
kontrollsystem

Felaktig manövrering 
lokalt

Fel i design, sabotage, 
fastfrysning, drivgods 

m m

Konsekvenser 
uppströms

Konsekvenser 
nedströms

Konsekvenser vid/
på anläggningen

Tömd magasin, 
skred, risk för 

människoliv, skada 
på miljö

Dammhaveri pga. 
bakåtskridande 

erosion

Risk för människoliv, 
skador på egendom 

och miljö

?
?
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Incidenter 

Fel

”Händelseisberg”

Olyckor

Fel

Fel
Fel

FelFel

Fel

Fel

Incidenter 
Incidenter 

Fel FelFel



Dammsäkerhetshändelse vid Dammanläggning X
Oktober 2020

MTO



Erfarenhets-
återföring ?



Erfarenhets-
återföring

Förändrings-
ledning



Teknik
Motorer av en annan typ har installerats som har bättre design och kan hantera 
bromssystemet utan behov av demontering (broms inbyggd i motorn, ej i spelet)

Genomgång övriga anläggningar

Lärdomar och åtgärder



Organisatoriskt
Felmoder vid stängning av utskovslucka

”Luckorna går alltid ned!” ?
Riskanalys inför inspektioner kompletteras med 
älvsystemperspektiv / samordning
Viktigt med kompetens och korrekt dokumentation
Roller under händelser ska vara förutbestämda
Väldigt långa leveranstider, det tog ca ett år tills 
motorerna blev utbytta

Lärdomar och åtgärder


