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FDU 1

–

Orientering
Arkivuppgifter – underlag, allmänt, berggrund, fyllningsdammar,
avbördning, betongkonstruktioner, mekanisk, elektrisk utrustning
Drifterfarenheter – driftmässig tillsyn, inspektioner, besiktningar
Organisation, beredskap & kompetens
Dammbesiktning – av nämnda delar
Säkerhetsanalys, säkerhetsutvärdering och rekommendationer
Sammanställning av svagheter med värdering ur
dammsäkerhetssynpunkt – för nämnda delar

FDU 2

–

DSU

Inledning & Omfattning
Underlag – arkivgenomgång, dammätningar, intervjuer,
beställarmöte, inspektion
Analyser, beräkningar & kontroller – anläggningsbeskrivning,
drifterfarenheter & åtgärder, systemnedbrytning,
hot- & felmodsanalys, stabilitet & andra frågor
Beskrivning & värdering av svagheter/avvikelser
Sammanfattande utvärdering

Fokus på anläggningens delar

Fokus på vad som görs i FDUn

Fokus på metodik & systemsyn

FDU 2000

FDU 2018

DSU 2028
1 Förberedelser
2 Beskrivning av
dammanläggningen
3 Riskidentifiering
4 Riskanalys
5 Riskvärdering och
säkerhetsbedömning
6 Identifiering av
riskhanteringsåtgärder
7 (Genomförande av
riskhanteringsåtgärder)

FDU – DSU i Gruvbranschen
DAMMSÄKERHETSUTVÄRDERING
RISKBEDÖMNING

FDU

4.3 Riskidentifiering

4.4 Riskanalys

4.5 Riskvärdering och säkerhetsbedömning

• Hur är tillståndet?
• Vilka hot finns?
• Vad leder till funktionsfel?

• Vad kan hända?
• Hur troligt är det?
• Vilka konsekvenser?

• Vilken betydelse har identifierade risker?
• Hur kan risker rangordnas?
• Vilka risker avviker från säkerhetskriterier?

FÖRUTSÄTTNINGAR
4.2 Beskrivning av dammanläggningen
• Hur ser systemen ut?
• Hur fungerar systemen ?
• Kan modeller användas för att förstå funktion ?

Oberoende
granskningspanel

Är
dammanläggningen
tillräckligt säker?
Vilka risker behöver
hanteras?

RISKHANTERINGSÅTGÄRDER
4.6 Identifiering av riskhanteringsåtgärder
• Vad kan göras ?
• Vilken nytta medför olika åtgärder – vilka risker kvarstår ?
• När och i vilken ordning är åtgärder lämpliga ?

4.1 Förberedelser

4.7 Genomförande av riskhanteringsåtgärder

• Vilken information finns ?
• Behövs kompletteringar ?
• Vilken inriktning och omfattning är aktuell ?

• Ändra organisation, rutiner och arbetssätt.
• Genomför undersökningar för att öka kunskapen.
• Bygg om och förstärk, med mera.

Fokus på metodik och systemsyn.
Engagerar ägarföretaget att driva processen.

DSU – föreslår standardiserade metoder

… där de metoder välj som passar dammportföljen och verksamheten i övrigt …

… för detta utformas sedan företagets riskregister …

DSU – blir som en process för högre klassade anläggningar

DSU – ger systematik med metodstöd

Identifiera risker systematiskt
med kunskap om funktion,
tillstånd, sårbarheter och hot

Använd etablerad systemteknik för att beskriva
dammanläggningen

Planera väl och ta
fram den information
som behövs i tid !

Riskanalys är framåtsyftande med stöd av
historiken

Sätt upp kriterier för
säkerheten och hur
värdera inom företaget

Lista vad som kan göras
och hur nuvarande
riskhantering påverkas.
Rangordna åtgärderna
Fatta beslut om och
genomför åtgärder.
Följ upp !

Kritiska riskkontroller
Inom ramen för DSU utses anläggningens
kritiska riskkontroller.
Kommer från Global Industry Standard on Tailings
Management.

Kontrollpunkter av särskild betydelse för att
förhindra ett dammhaveri.
Urval av tillståndsövervakning
Inspektioner

Kopplas till en särskild handlingsplan
Trigger Action Respons Plan

Driftläge

5

4

Händelsekedjor
Läckage

Instabilitet

Dammhaveri

- Dammhaveri

- Dammhaveri

Risk för
dammhaveri

- Stort läckage med utströmning av
material
- Kraftigt succesivt ökande läckage,
avviker från trend. Larmnivå 4.

- Stort läckage med
utströmning av material
- Skred eller ras i upp- eller
nedströms dammslänt.

- Synligt, kraftigt succesivt ökande
läckage genom nedströmsslänt eller
undergrund.
3

Skarpt läge

Ökad uppmärksamhet

Normal drift

Yttre Erosion

- Dammhaveri

- Dammhaveri

-Dammhaveri

- Kraftig överströmning

- Succesiv ökning av piping

- Igensättning av utskov.

- Kraftigt succesivt ökande läckage,
avviker från trend. Larmnivå 3.

- Större sättningar och
sprickbildning som ökar.

- Delvis igensättning av
utskov.

- Ökat läckage med
materialtransport.

- Utbuktning av dammslänt
eller dammtå.

- Stigande vattennivåer
över fördefinierad nivå.

- Grumligt läckage.
- Synligt ökat läckage i dammtå.
- Ökande läckage, avviker från trend.
Larmnivå 3.

1

Inre Erosion

- Vattennivå över
- Utglidning i dammtå med risk tillståndsgiven nivå.
för bakåtskridande erosion.

- Ökat läckage som avviker från trend
och/eller utveckling av sjunkhål.
2

Högflöde/
överströmning

Normal drift

- Konstaterad vårflod.

- Mindre sättningar och
sprickbildning i dammkropp.

- Förväntad vårflod.

- Mindre utbuktning av
dammslänt eller dammtå.

- Snötäcke i kombination
med plusgrader och
nederbörd.

- Larm från över tillståndsövervakning.
Normal drift

Normal drift

- Stort läckage med
utströmning av material
- Större sjunkhål i dammkropp - Skred eller ras i uppsom succesivt ökar.
eller nedströms
dammslänt.
- Mindre utvecklad piping.
- Utglidning med risk för
- Sättningar i dammkropp.
ras och bakåtskridande
erosion.
- Sjunkhål och sättningar i
- Erosion bortom
dammkropp och/eller ökat
erosionsskydd eller
läckage.
nedströms släntskydd.
- Ökat läckage med
materialtransport.

- Mindre sättningar och
sprickbildning i dammkropp.
- Grumligt läckage.

Normal drift

- Ytlig erosion på
erosionsskydd, nedströms
släntskydd eller tåsten.

Normal drift

Definiera driftläge
Definiera driftläge utifrån
anläggningens förväntade beteende.

Handlingsplan för kritiska riskkontroller
Trigger mekanism: Stabilitet
Driftläge Åtgärd:
5

Larma SOS

4

Initiera krisorganisationen och larma enligt intern larmlista.
Larma intern krisorganisation enligt intern larmlista.
Vidtag åtgärder, tex utläggning av stödbank, i samråd med
krisorganisation.
Stäng ner förädlingsprocessen för att minska tillflöde.

3

Sänk vattennivån i magasinet.
Vidtag åtgärder, tex stödbank, i samråd med DS.
Justera deponeringen om deponering sker i närheten.

2

Bibehåll täta intervaller för driftmässiga inspektioner.
Öka intervallet för driftmässiga inspektioner.

1

Ökad uppmärksamhet.
Normala driftrutiner.

DSU – ger svar på frågor

DSU – driver fram lämpliga åtgärder

Som exempel på åtgärder med hänvisning till kapitel 5-10 i RIDAS kan nämnas
•

Utbildning, förändring av organisationen, öka resurser för olika aktiviteter (kapitel 5).

•

Genomföra fältundersökningar och förbättra anläggningsinformationen (kapitel 6).

•

Ändra förutsättningar för drift och beredskap genom övningar, mm (kapitel 7).

•

Reparationer och förändringar av underhållsrutiner (kapitel 8).

•

Utforma förslag till anläggningsändringar (kapitel 9 och genomföra sådana (kapitel 10).

DSU – rapporteras till länsstyrelsen (om A, B eller C)
DAMMSÄKERHETSUTVÄRDERING
RISKBEDÖMNING
4.3 Riskidentifiering

4.4 Riskanalys

4.5 Riskvärdering och säkerhetsbedömning

• Hur är tillståndet?
• Vilka hot finns?
• Vad leder till funktionsfel?

• Vad kan hända?
• Hur troligt är det?
• Vilka konsekvenser?

• Vilken betydelse har identifierade risker?
• Hur kan risker rangordnas?
• Vilka risker avviker från säkerhetskriterier?

FÖRUTSÄTTNINGAR
4.2 Beskrivning av dammanläggningen
• Hur ser systemen ut?
• Hur fungerar systemen ?
• Kan modeller användas för att förstå funktion ?

Är
dammanläggningen
tillräckligt säker?
Vilka risker behöver
hanteras?

RISKHANTERINGSÅTGÄRDER
4.6 Identifiering av riskhanteringsåtgärder
• Vad kan göras ?
• Vilken nytta medför olika åtgärder – vilka risker kvarstår ?
• När och i vilken ordning är åtgärder lämpliga ?

4.1 Förberedelser

4.7 Genomförande av riskhanteringsåtgärder

• Vilken information finns ?
• Behövs kompletteringar ?
• Vilken inriktning och omfattning är aktuell ?

• Ändra organisation, rutiner och arbetssätt.
• Genomför undersökningar för att öka kunskapen.
• Bygg om och förstärk, med mera.

