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resultat samt reflektion om Helhetsbedömning.
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DAMMSÄKERHETSUTVÄRDERING

RISKBEDÖMNING
4.3 Riskidentifiering

4.4 Riskanalys

4.5 Riskvärdering

• Vilka hot finns ?
• Vad kan gå sönder eller gå fel ?
• Hur kan fel uppkomma ?

• Vad kan hända ?
• Hur troligt är det?
• Vilka blir konsekvenserna ?

• Vilka avvikelser finns mot
uppställda kriterier?
• Vilken betydelse har
avvikelserna?

4.6 Säkerhetsbedömning
Beslut (se även figur 5):
Är dammanläggningen
tillräckligt säker eller behövs
åtgärder?

RISKHANTERINGSÅTGÄRDER

FÖRUTSÄTTNINGAR
4.2 Beskrivning av dammanläggningen

4.7 Utred möjliga riskhanteringsåtgärder

• Beskriv som system
• Definiera funktioner

•
•
•
•
•

4.1 Analysförberedelser
• Samla tillgänglig information
• Se över rådande dammsäkerhetsutvärdering och
ta ställning till behov av kompletterande
utredningar
• Bestämma omfattning
• Välja metoder, verktyg och utvärderingskriterier
• Planlägga dammsäkerhetutvärderingen

2018-09-27 mats eriksson

Kap 5.

Vilka åtgärdsstrategier är lämpliga?
Vilka alternativ finns?
Vilken effekt/nytta medför åtgärderna?
Hur planlägga och implementera åtgärderna?
Är kvarstående risker tolerabla?

Ändra organisationen, genomför utbildningar.

Kap 6. Förbättra anläggningsinformationen och tillgången till den.
Kap 7. Ändra förutsättningar för drift och driftövervakning, öva för nödlägen.
Kap 8. Genomföra reparationer, ändra rutiner för underhåll och inspektioner.
Kap 9. Konstruera och utforma förslag till anläggningsändringar.
Kap 10. Genomföra anläggningsändringar.

DAMMSÄKERHETSUTVÄRDERING

RISKBEDÖMNING
4.3 Riskidentifiering

4.4 Riskanalys

4.5 Riskvärdering

• Vilka hot finns ?
• Vad kan gå sönder eller gå fel ?
• Hur kan fel uppkomma ?

• Vad kan hända ?
• Hur troligt är det?
• Vilka blir konsekvenserna ?

• Vilka avvikelser finns mot
uppställda kriterier?
• Vilken betydelse har
avvikelserna?

FÖRUTSÄTTNINGAR

Beskrivning av dammanläggningen
•
•
•

4.2 Beskrivning av dammanläggningen

Beslut (se även figur 5):
Är dammanläggningen
tillräckligt säker eller behövs
åtgärder?

Ett separat dokument
Tänkt att vara ”master document”.
Innehåller all relevant information om
dammanläggningen,
R I S K H Akraftverket
N T E R I Noch
GSÅTGÄRDER
andra anläggningsdelar.
4.7 Utred möjliga riskhanteringsåtgärder
•
•
•
•
•

• Beskriv som system
• Definiera funktioner

4.6 Säkerhetsbedömning

Vilka åtgärdsstrategier är lämpliga?
Vilka alternativ finns?
Vilken effekt/nytta medför åtgärderna?
Hur planlägga och implementera åtgärderna?
Är kvarstående risker tolerabla?

Analysförberedelser
4.1 Analysförberedelser
• Samla tillgänglig information
• Se över rådande dammsäkerhetsutvärdering och
ta ställning till behov av kompletterande
utredningar
• Bestämma omfattning
• Välja metoder, verktyg och utvärderingskriterier
• Planlägga dammsäkerhetutvärderingen

2018-09-27 mats eriksson

•
•
•
•
•
•
•

Kap 5. Ändra organisationen, genomför utbildningar.
Uppstartsmöte
Kap 6. Förbättra
anläggningsinformationen och tillgången till den.
Orienterande
platsbesök
Arkivsök
Kap 7. Ändra förutsättningar för drift och driftövervakning, öva för nödlägen.
Genomgång
av relationshandlingar
Kap 8. Genomföra
reparationer, ändra rutiner för underhåll och inspektioner.
Informationsinsamling
Kap 9. Konstruera och utforma förslag till anläggningsändringar.
GAP-analys
(utfördes inte i TÄR DSU)
Kap 10. Genomföra anläggningsändringar.
Etc.

DAMMSÄKERHETSUTVÄRDERING

RISKBEDÖMNING
4.3 Riskidentifiering

4.4 Riskanalys

4.5 Riskvärdering

• Vilka hot finns ?
• Vad kan gå sönder eller gå fel ?
• Hur kan fel uppkomma ?

• Vad kan hända ?
• Hur troligt är det?
• Vilka blir konsekvenserna ?

• Vilka avvikelser finns mot
uppställda kriterier?
• Vilken betydelse har
avvikelserna?

4.6 Säkerhetsbedömning
Beslut (se även figur 5):
Är dammanläggningen
tillräckligt säker eller behövs
åtgärder?

Riskidentifiering
I S K H FDI.
A N TUtöver
E R I Nen
GS
Å T GFDI
ÄRDER
F Ö R U T S Ä T T N I N•G A
R
I Tänger
gjorde vi enRutökad
vanlig

4.2 Beskrivning av dammanläggningen
analyserades

4.7 och
Utredavbördning
möjliga riskhanteringsåtgärder
Hydraulik
samt MTO.
• Vilka åtgärdsstrategier är lämpliga?
• Beskriv som system
• En separat rapport om• Vilka
avbördning
och hydraulik upprättades. På
alternativ finns?
• Definiera funktioner
• Vilkenom
effekt/nytta
medför åtgärderna?
samma sätt kan rapporter
provtagning
göras.
• Hur planlägga och implementera åtgärderna?
• Är kvarstående
riskeranalys
tolerabla? av varje teknikdel samt
• I rapporten utfördes utredning
och
sammanställning av avvikelser och slutligen ett sammanfattande
utlåtande och rekommendationer.
4.1 Analysförberedelser
Kap 5. Ändra organisationen, genomför utbildningar.
• Samla tillgänglig information
• Enskilda avvikelser har BK-värderats. Sammanvägda värderingar
• Se över rådande dammsäkerhetsutvärdering och
Kap 6. Förbättra anläggningsinformationen och tillgången till den.
ta ställning till behov av kompletterande kopplade till felmoder utfördes i Riskvärderingen.
utredningar
• Bestämma omfattning
• Välja metoder, verktyg och utvärderingskriterier
• Planlägga dammsäkerhetutvärderingen

2018-09-27 mats eriksson

Kap 7. Ändra förutsättningar för drift och driftövervakning, öva för nödlägen.
Kap 8. Genomföra reparationer, ändra rutiner för underhåll och inspektioner.
Kap 9. Konstruera och utforma förslag till anläggningsändringar.

Kap 10. Genomföra anläggningsändringar.

DAMMSÄKERHETSUTVÄRDERING

RISKBEDÖMNING
4.3 Riskidentifiering

4.4 Riskanalys

4.5 Riskvärdering

• Vilka hot finns ?
• Vad kan gå sönder eller gå fel ?
• Hur kan fel uppkomma ?

• Vad kan hända ?
• Hur troligt är det?
• Vilka blir konsekvenserna ?

• Vilka avvikelser finns mot
uppställda kriterier?
• Vilken betydelse har
avvikelserna?

4.6 Säkerhetsbedömning
Beslut (se även figur 5):
Är dammanläggningen
tillräckligt säker eller behövs
åtgärder?

Riskanalys

Riskvärdering
ISKHANTERINGSÅTGÄRDER
• R Resultat
från riskvärderingen redovisas i
4.7
Utred möjliga
riskhanteringsåtgärder
4.2 Beskrivning
av dammanläggningen
PFMA
(Potentiel
felmodsanalys)
Rapport
Riskvärdering
och
• Vilka åtgärdsstrategier är lämpliga?
• Beskriv som system
Underlag:
Utökad FDI, drifterfarenheter
kap 3.
•felmodsanalys,
Vilka alternativ finns?
• Definiera funktioner
•
Vilken
effekt/nytta
medför
åtgärderna?
etc.
• •Utifrån
PFMA värderas fel och brister
Hur planlägga och implementera åtgärderna?
•sammanställd
Är kvarstående risker tolerabla?
PFMA-sammanställningen i en tabell.
i felmoderna ÖA, ÖL osv.
• Värderingen utfördes med BK-systemet.
BK 3 och högre redovisas.
4.1 Analysförberedelser
Kap 5. Ändra organisationen, genomför utbildningar.
• Samla tillgänglig information
• Värderingarna sammanställs också i
• Se över rådande dammsäkerhetsutvärdering och
Kap 6. Förbättra anläggningsinformationen och tillgången till den.
ta ställning till behov av kompletterande
löptext
FÖRUTSÄTTNINGAR

•
•
•

utredningar
• Bestämma omfattning
• Välja metoder, verktyg och utvärderingskriterier
• Planlägga dammsäkerhetutvärderingen

2018-09-27 mats eriksson

Kap 7. Ändra förutsättningar för drift och driftövervakning, öva för nödlägen.
Kap 8. Genomföra reparationer, ändra rutiner för underhåll och inspektioner.
Kap 9. Konstruera och utforma förslag till anläggningsändringar.

Kap 10. Genomföra anläggningsändringar.

DAMMSÄKERHETSUTVÄRDERING

RISKBEDÖMNING
4.3 Riskidentifiering

4.4 Riskanalys

4.5 Riskvärdering

• Vilka hot finns ?
• Vad kan gå sönder eller gå fel ?
• Hur kan fel uppkomma ?

• Vad kan hända ?
• Hur troligt är det?
• Vilka blir konsekvenserna ?

• Vilka avvikelser finns mot
uppställda kriterier?
• Vilken betydelse har
avvikelserna?

FÖRUTSÄTTNINGAR

4.6 Säkerhetsbedömning
Beslut (se även figur 5):
Är dammanläggningen
tillräckligt säker eller behövs
åtgärder?

RISKHANTERINGSÅTGÄRDER

DSU Sammanfattning
4.7 Utred möjliga riskhanteringsåtgärder
4.2 Beskrivning av dammanläggningen
• Ett sammanfattande
dokument av konsultens arbete. Knyter ihop
• Vilka åtgärdsstrategier är lämpliga?
• Beskriv som system
• Vilka
alternativ
finns?
alla rapporter i DSU
som
bilagor.
• Definiera funktioner
• Vilken effekt/nytta medför åtgärderna?
• Beskriver kort anläggningens
• Hur planlägga och bakgrund
implementera åtgärderna?
• Är kvarstående risker tolerabla?
• Omfattningen av DSU-uppdraget. Tex vilka analyser som utförts.
Vad som levereras.
4.1 Analysförberedelser
• Sammanfattande
utlåtande
Kap 5. Ändra
organisationen, genomför utbildningar.
• Samla tillgänglig information
• ochSammanfattning
av slutsatser
och rekommendationer
per
• Se över rådande dammsäkerhetsutvärdering
Kap 6. Förbättra
anläggningsinformationen
och tillgången till den.
ta ställning till behov av kompletterande
teknikområde.
utredningar
Kap 7. Ändra förutsättningar för drift och driftövervakning, öva för nödlägen.
• Bestämma omfattning
• Sammanställning av identifierade felmoder.
• Välja metoder, verktyg och utvärderingskriterier
• Planlägga dammsäkerhetutvärderingen

2018-09-27 mats eriksson

Kap 8. Genomföra reparationer, ändra rutiner för underhåll och inspektioner.

Kap 9. Konstruera och utforma förslag till anläggningsändringar.
Kap 10. Genomföra anläggningsändringar.

DAMMSÄKERHETSUTVÄRDERING

RISKBEDÖMNING
4.3 Riskidentifiering

4.4 Riskanalys

4.5 Riskvärdering

• Vilka hot finns ?
• Vad kan gå sönder eller gå fel ?
• Hur kan fel uppkomma ?

• Vad kan hända ?
• Hur troligt är det?
• Vilka blir konsekvenserna ?

• Vilka avvikelser finns mot
uppställda kriterier?
• Vilken betydelse har
avvikelserna?

4.6 Säkerhetsbedömning
Beslut (se även figur 5):
Är dammanläggningen
tillräckligt säker eller behövs
åtgärder?

Säkerhetsbedömning
inte
ingått
ISK
H A Ni DSU-uppdraget.
TERINGSÅTGÄRDER
F •Ö RUtförs
UTSÄ
T Tav
N Ikonsulten
N G A R och har såledesRinte
4.2 Beskrivning av dammanläggningen

4.7 Utred möjliga riskhanteringsåtgärder

•
• Definiera funktioner

•
•
•
•
•

• DS uppdaterar säkerhetsbedömningen
Beskriv som system
•

Beskriver kortfattat hela anläggningens status samt åtgärdsförslag

4.1 Analysförberedelser
• Samla tillgänglig information
• Se över rådande dammsäkerhetsutvärdering och
ta ställning till behov av kompletterande
utredningar
• Bestämma omfattning
• Välja metoder, verktyg och utvärderingskriterier
• Planlägga dammsäkerhetutvärderingen

2018-09-27 mats eriksson

Vilka åtgärdsstrategier är lämpliga?
Vilka alternativ finns?
Vilken effekt/nytta medför åtgärderna?
Hur planlägga och implementera åtgärderna?
Är kvarstående risker tolerabla?

Kap 5.

Ändra organisationen, genomför utbildningar.

Kap 6. Förbättra anläggningsinformationen och tillgången till den.
Kap 7. Ändra förutsättningar för drift och driftövervakning, öva för nödlägen.
Kap 8. Genomföra reparationer, ändra rutiner för underhåll och inspektioner.
Kap 9. Konstruera och utforma förslag till anläggningsändringar.
Kap 10. Genomföra anläggningsändringar.

Utred möjliga riskhanteringsåtgärder
DAMMSÄKERHETSUTVÄRDERING

•
•

Utförs av DS.
RISKBEDÖMNING
Planering för säker drift fram till nästa utvärdering ”DSU”
4.3 Riskidentifiering

4.4 Riskanalys

4.5 Riskvärdering

• Vilka hot finns ?
• Vad kan gå sönder eller gå fel ?
• Hur kan fel uppkomma ?

• Vad kan hända ?
• Hur troligt är det?
• Vilka blir konsekvenserna ?

• Vilka avvikelser finns mot
uppställda kriterier?
• Vilken betydelse har
avvikelserna?

4.6 Säkerhetsbedömning
Beslut (se även figur 5):
Är dammanläggningen
tillräckligt säker eller behövs
åtgärder?

Exempel på åtgärder:
- Separera utrustning i luckhuset.
- Åtgärda fel på elektrisk utrustning.
- Införskaffa ett portabelt el- eller hydraulaggregat.
- Upprätta en redundant kommunikationslänk mellan dammen och
stationen.
RISKHANTERINGSÅTGÄRDER
FÖRUTSÄTTNINGAR
- Arbeta
fram en Lokal Beredskapsplan.
4.7 Utred möjliga riskhanteringsåtgärder
4.2 Beskrivning av dammanläggningen
•
•
•
•
•

• Beskriv som system
• Definiera funktioner

4.1 Analysförberedelser
• Samla tillgänglig information
• Se över rådande dammsäkerhetsutvärdering och
ta ställning till behov av kompletterande
utredningar
• Bestämma omfattning
• Välja metoder, verktyg och utvärderingskriterier
• Planlägga dammsäkerhetutvärderingen

2018-09-27 mats eriksson

Kap 5.

Vilka åtgärdsstrategier är lämpliga?
Vilka alternativ finns?
Vilken effekt/nytta medför åtgärderna?
Hur planlägga och implementera åtgärderna?
Är kvarstående risker tolerabla?

Ändra organisationen, genomför utbildningar.

Kap 6. Förbättra anläggningsinformationen och tillgången till den.
Kap 7. Ändra förutsättningar för drift och driftövervakning, öva för nödlägen.
Kap 8. Genomföra reparationer, ändra rutiner för underhåll och inspektioner.
Kap 9. Konstruera och utforma förslag till anläggningsändringar.
Kap 10. Genomföra anläggningsändringar.

Rapportering

DSU-rapporter
•
•
•
•
•
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Sammanfattning av dammsäkerhetsutvärdering
Anläggningsbeskrivning
Utökad FDI-rapport
Rapport Avbördning och hydraulik
Riskvärdering och felmodsanalys

Helhetsbedömning

10

Helhetsbedömning
Helhetsbedömning

DSU Tänger

Anläggningsbeskrivning - Översiktlig beskrivning
av anläggningen

Finns en anläggningsbeskrivning. Saknas en kortare
sammanfattning.

Metodik - Beskrivning av arbetsgång/ metod för
helhetsbedömningens genomförande

Metodbeskrivning för DSU finns beskrivet i DSU-sammanfattningen

Resultat och åtgärdsbehov – Beskrivning av
resultat avseende dammanläggningens konstruktion
och funktion, samt organisation och verksamhet vid
anläggningen, inklusive en sammanställning över
identifierade utrednings- och åtgärdsbehov

Dammanläggningens status och rekommenderade åtgärder finns
redovisat i DSU-sammanfattningen.
Specifik analys för att motstå antagonistiska handlingar har inte
gjorts.
En plan för säker drift saknas

Samlad säkerhetsbedömning - Samlad bedömning
av dammanläggningens säkerhet

Ett sammanfattande utlåtande finns i DSU-sammanfattningen. Välj
ett av föreslagna texter i SVKs vägledning.

Förteckning över underlag - Lista över huvudsakligt
underlag som ligger till grund för helhetsbedömningen

Underlag för statusbedömning finns i kap 3 anläggningsbeskrivning.

Översyn konsekvensutredning

Har inte utförts

Reflektion:

DSU-sammanställningen → Helhetsbedömning
11

Helhetsbedömning

12

Det var allt – Frågor?
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