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SwedCOLDs nyhetsbrev
– trettonde året
Redaktionskommittén har ordet
Kära läsare, med SwedCOLDs nyhetsbrev vill vi på ett samlat
sätt ge information om vad som sker i branschen, både från
ägarens och myndighetens perspektiv såväl som ur konsultens och entreprenörens synvinkel. Nyhetsbrevet ges ut med
två nummer per år. Det första numret gavs ut år 2004.
Vi hoppas att nyhetsbrevet bidrar till ökad information
och aktivitet inom området och att vi alla hjälps åt att skriva
bidrag om pågående händelser. SwedCOLDs nyhetsbrev
blir vad vi alla hjälps åt att göra det till. Distribution
sker via länk på SwedCOLDs hemsida. Nyhetsbrevet delas
också ut i tryckt form vid SwedCOLDs temadagar. Respektive artikelförfattare ansvarar för materialet, vilket dock även
granskas av en redaktionskommitté.
Vi uppmanar alla branschens aktörer att skicka in bidrag
framöver! Fatta pennan och skriv om någon nyhet som du vill
förmedla!
Redaktionskommittén
Lars Hammar, Energiföretagen
Maria Bartsch, Svenska Kraftnät
Gunnar Sjödin, Energiföretagen
Anders Söderström, SWECO Energuide
Birgitta Rådman, Vattenregleringsföretagen

Sammanfattning från
ICOLD:s årsmöte i
Johannesburg 20 maj 2016.
Under perioden 15-20 maj samlades över 1500
delegater Johannesburg, Sydafrika för att delta
i ICOLDs årsmöte och symposium. Temat för
symposiet var “Appropriate Technology to
Ensure Proper Development, Operation and
Maintenance of Dams in Developing Countries”.
SwedCOLD (ordförande, vice ordförande och
sekreterare) bevakade årsmötet och Europa
klubbens möte.
Några intressanta punkter som togs upp under
General Assembly är bland annat.
1. Ecuador, Angola, Bhutan, Togo, Benin, Mongolia,
Namibia, Liberia har visat intresse att ansluta till ICOLD.
Idag finns 96 medlemsländer.
2. Nästa år kommer beslut att tas ifall kongresser, som
idag hålls vart tredje år med årsmöten däremellan, istället
ska hållas vartannat år.

Nästa nummer
Nästa nyhetsbrev planeras att komma ut i april 2017.
Bidragen ska innehåll rubrik, kortfattad text och hänvisning
till artikelförfattaren/kontaktperson. De ska vara redaktionskommittén tillhanda senast 2 mars 2017.
OBS! SwedCOLDs e-postadresser är:
swedcold@sweco.se sekreterare Anders Söderström
swedcold@vattenreglering.se administration Birgitta
Rådman					
Redaktionskommittén

3. Det ska bli bättre rotation på var ICOLD-möten arrangeras, ingen region ska arrangera två möten efter varann.
De regioner som finns är European, African, Americas och
Asia Pacific.
Sekreterares kommentar till punkt 2 och 3: Europa har
eller kommer att ha arrangerat ICOLD-årsmöten eller
-kongresser i Stavanger 2015, Prag 2018 och Wien 2019.
Årsmöte 2020 blir i New Delhi, Indien. Iran har meddelat
intresse att arrangera 2021 i Shiraz.
Anders Söderström
Sekreterare SwedCOLD

omslagsfoto :
Bilden föreställer Vanderklofdammen, som är Sydafrikas näst största damm och
landets högsta.
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Ny branschvägledning för val av ballast
Det har inom vattenbyggnadsbranschen identifierats ett behov av vägledning vid val av ballast för betongkonstruktioner i Sverige. En sådan
finns nu framtagen med syftet att förhindra risken för alkali-silika-reaktioner,
så kallad ASR.
Betong tillverkas av cement och krossad natursten, så kallad ballast, som ger betongen dess
styrka och stadga. För att undvika att cementen
ska reagera med ballasten i en kemisk reaktion
kallad ASR (alkalisilikareaktion) bör cementen
enligt dagens rekommendationer vara svagt
alkalisk (basisk). Nivån bestäms bland annat av
hur reaktivt bergmaterialet i ballasten är.
Dagens rekommendationer och regelverk
lämnar dock ett tolkningsutrymme och det blir
för alla intressenter svårt att ställa relevanta
krav i olika situationer. Det gäller alla aktörer
Typiska ASR-skador vid Vattenfalls anläggning Långbjörn. foto: Vattenfall
i kedjan ägare – projektörer – entreprenörer –
ballastleverantörer - betongtillverkare.
Det finns exempel där ASR har uppstått vid användning
av reaktiv ballast trots användning av lågalkaliskt cement.
RIDAS 2016
Sprickbildning på grund av reaktionen har bara uppstått
- nya kapitel och ny tillämpningsvägledning
efter mycket lång tid (>40-50 år).
Då målsättningen vanligtvis är att en vattenkraftskonEn viktig del i branschens dammsäkerhetsarbete är de
struktion ska uppnå livslängd på mer än 100 år bör valet
riktlinjer med tillhörande vägledningar RIDAS som kontiav ballast vara konservativt tills det finns forskningsresultat
nuerligt utvecklas. Den senaste revideringen omfattar
som bringar reda på under vilka förutsättningar som ASR
nya kapitel:
uppstår.
1 - Inledning
I en ny Energiforskrapport (2016:253) ges lämpliga krav
2 - Dammsäkerhetspolicy,
för val av ballast så att risken för alkalisilikareaktioner i vatprinciper & säkerhetsledning
tenbyggnadsbetong minimeras. Vägledningen bör tillämpas
3 - Klassificering av dammar
för alla byggprojekt i samband med att betongen upphandoch dammanläggningar
las. Den tillfälliga vägledningen gäller tills en nationell vägTill kapitel 3 i RIDAS 2016 har
ledning på området har utvecklats.
helt nyligen även en tillämpMåndagen den 23 oktober hölls en kick-off för ett
ningsvägledning tagits fram.
arbete med att utveckla en nationell styrning på området.
Det är inloggnings- och licensArbetet kommer att bedrivas inom Svenska Betongförfarande enligt tidigare som
föreningen och uppdraget har finansiering från bland andra
gäller. Denna senaste revidering
Energiforsk, BeFo, SBUF, Cementa, Svensk Betong, REBET
är gjord framför allt för att harmonisera med förändrad
med flera.
lagstiftning. Då lagstiftningen kommer att kompletteras
En grupp på cirka 15 personer kommer driva arbetet i
med ytterligare vägledningar liksom att utvecklingen
två olika delarbetsgrupper under tre år med en budget på
av dammsäkerhetsarbete i övrigt sker, kommer RIDAS
ca. 4 MKr. Från kraftindustrin kommer Marcus Hautakoski,
kommer att genomgå fler revideringar inom de närmsta
Vattenregleringsföretagen, Erik Nordström, SWECO,
åren. RIDAS 2012 kvarstår under en övergångstid, beroManouchehr Hassanzadeh, SWECO och Mårten Janz, ÅF
ende på när beslut fattas om berörda dammars dammatt vara aktiva i arbetet. Målsättningen är att utveckla en
säkerhetsklass i enlighet med lagstiftningen.
nationell vägledning som har stöd från alla intressenter och
Gun Åhrling-Rundström, Energiföretagen
däribland kraftindustrin.
Erik Nordström, SWECO
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Innehållsrika dagar i Sydafrika
Årets ICOLD-konvent hölls i Johannesburg under
fem dagar och inrymde en rad intressanta aktiviteter och upplevelser. Det var ett utmärkt tillfälle
att nätverka med andra inom damm- och vattenkraftsindustrin. Det berättar Caroline Bohlin och
David Fouhy, som nedan ger en redogöresle för
delar av årets konvent. Caroline är ny ordförande
för Young Engineers Forum och David är årets
Swedcold-stipendiat.
Veckan inleddes med Young Engineers Forums årsmöte
(YEF). Mötet var uppdelat i olika intressegrupper och i varje
grupp hölls diskussioner kring olika aspekter av vattenkraftsoch dammbyggnadsbranschen.
David: Jag deltog i en diskussion om de olika mjukvarorna
som används för design och analys inom dammbyggnad. Det
var förvånande att ett så brett spektrum av mjukvaror användes med tanke på att varje ingenjörs insats och erfarenheter
skiljer sig åt.
Det var berikande att få möjlighet att i ett internationellt
sammanhang nätverka med unga ingenjörer som följer liknande karriärvägar.
Caroline: Jag valde en diskussionsgrupp med temat Miljö.
Olika förutsättningar i olika länder blir väldigt tydliga i sådana
här sammanhang. En stor del av diskussionen handlade om
sedimentationsproblematik, vilket vi kanske inte är så vana
vid i svenska förhållanden. Vi kom även in på sociala aspekter i samband med nybyggnation av dammar. Majoriteten
av deltagarna i gruppen kom från länder där flertalet helt
nya anläggningar byggs, till exempel Lesotho, Liberia och

Indonesien. Vicky från Indonesien berättade att hon är involverad i ett projekt där man inom en femårsperiod ska bygga
50 helt nya dammar i Indonesien. Hon medgav att det är en
mycket kort period för så omfattande projekt, men anledningen är att sittande beslutsfattare vill passa på att slutföra projektet inom sin mandatperiod för att säkerställa att
det blir utfört. Vissa aspekter blir dock lidande av en så kort
projektperiod, till exempel studier av miljöaspekter samt att
informera och ta hänsyn till allmänhetens synpunkter.
David: Efter årsmötet hölls olika tekniska kommittémöten, vart och ett med olika mål och teman. Jag deltog i ett
möte med fokus på betongdammar. Deltagarna diskuterade
framför allt de kemiska och fysiska processer som orsakar
expansion/ intern svällning i betong, däribland AAR (alkaliballastreaktioner). AAR och sulfatreaktioner i betong är ett
allt större problem. Det kan till exempel handla om mekaniska fel på luckorna orsakade av åldrande betong som expanderat/svällt. Diskussionerna kretsade i hudsak kring möjliga
åtgärder som kan lindra problemet med AAR i betongdammar. Sverige har en mängd äldre dammar, så för vår del var
ämnet ytterst relevant. Det var inspirerande att ta del av
all den erfarenhet och kunskap som kom till uttryck under
mötet.
Ett stort antal korta presentationer hölls under veckan som återspeglade arbetet och forskningen som genomförs inom industrin idag. Många presentationer var högst
relevanta för mitt eget arbete som dammbyggnadsingenjör.
Till exempel hölls en mycket intressant presentation av den
blivande doktoranden Rikard Hellgren från KTH i Stockholm,
med titeln ”Pull-Out Tests of 50-Year Old Rock Bolts”. Denna
presentation beskrev numeriska och analytiska beräkningar
i syfte att studera effekten av bergbultars åldrande med
avseende på dammsäkerheten. På grund av åtkomstsvårig

Vaal Dam
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På fredagen var det dags för stormöte. ICOLDs samtliga medlemsnationer (96 stycken) samlades för att diskutera verksamheten, kommande kongresser/årsmöten,
ekonomi med mera. Det kändes som att man satt på ett FN-möte när alla nationella representanter satt samlade i en stor sal med flaggor, mikrofoner och live-översättning. Mötet leddes av ICOLDs president och generalsekreterare, som tillsammans med sex vice-presidenter utgör ICOLDs styrelse. foto: Anders Söderström

heterna för att testa eller visuellt inspektera bergbultar i
befintliga åldrande svenska dammar, förbises idag deras
bidrag till dammens stabilitet. En studie om deras tillstånd
och högsta tillåtna styrka är således ett relevant ämne i
dammsäkerhetsanalyser.
Under veckan fick vi också möjlighet att göra fältbesök. Jag valde att besöka Vaal Dam, en gravitationsdamm
som är den viktigaste delen i Vaal-systemet, som levererar
vatten till storstadsområdet i Gauteng (Johannesburg med
omnejd).
Caroline: Som kor på grönbete såg vi fram emot att få
komma ut och se lite dammar på riktigt! Jag och ett par
andra svenskar följde med på turen till dammarna Bospoort
och Hartbeesport. Bospoort är en 28 meter hög gravitationsdamm med syftet att leverera dricksvatten till staden
Rustenburg. Ett nyligen utfört arbete var då man ersatte 12
segmentluckor med s.k. labyrintutskov. Hartbeespoort är

På kvällen, resans andra dag anordnades en middag för alla YEFare. De sydafri
kanska värdarna hade gjort ett fantastiskt jobb med att förvandla ett av de
ocharmiga konferensrummen till en grillfestmiljö (en klassisk sydafrikansk
Braii). Vi bjöds på god mat och dryck och trots att DJn var sugen på att få
igång ett dansgolv och höjde musiken allt mer så fick han till slut se sig beseg
rad eftersom folk så ivrigt fortsatte att prata under hela kvällen. En mycket
lyckad aktivitet. foto: Caroline Bohlin

En av kvällarna anordnades välkomstmingel i en gammal turbinhall i centrala
Johannesburg. Tal hölls av SANCOLDS ordförande, ICOLDs ordförande samt
Johannesburgs borgmästare. Nedan lite bilder från folk i vimlet, några ni känner
igen? foto: Caroline Bohlin

en 59 meter hög valvdamm, men vid denna uppehöll vi oss
inte så länge i och med att vi verkade ha spenderat för lång
tid vid vårt första stopp och att lunch nu hägrade.
David: Vi fick också tillfälle att på närmare håll uppleva
den sydafrikanska kulturen under en väldigt intressant kväll
på Lesedi Cultural Village utanför Johannesburg. Där fick vi
ta del av lokala traditioner och blicka in i stamfamiljernas
Sydafrika.
Det bjöds på grillbuffé och underhållning i form av spänstig dans till musik med mycket trummor. De äventyrliga
kunde smaka på delikatessen larv. Vissa hävdade att dessa
små rackare var orsaken till flera av svenskarnas mag
krämpor de efterföljande dagarna, men det mysteriet förblev olöst.
Sammanfattningsvis var ICOLD-konventet i
Johannesburg en mycket värdefull och lärorik erfarenhet.
Jag vill definitivt rekommendera unga ingenjörer som siktar
på en karriär inom vattenkraft att ansöka om SwedCOLDs
stipendium för att delta i ICOLD-konventet i Prag 2017.
5
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Nytt samarbete över gränserna ökar biologisk mångfald
När det gäller vattenkraft är det inte ovanligt
med långdragna juridiska processer, präglade
av starka motsatta åsikter och intressen. I arbetet med Jämtländska Billstaån har energibolag,
naturvårdsintressenter och Länsstyrelsen istället
hittat en samarbetsform där allas intressen tillvaratas.
– Det som utmärker det här projektet är samarbetet mellan
Jämtkraft som genomför projektet, oss på Länsstyrelsen
som myndighet och Naturskyddsföreningen som intresseorganisation. När vi samverkar som vi gjort i arbetet med
Billstaån kommer man längre och når snabbare konkreta
resultat, säger Malin Bernhardsson, projektledare för Triple
Lakes vid Länsstyrelsen Jämtland.
Ingår i Triple Lakes
Projektet i Billsta är en del av LIFE-projektet Triple Lakes
som Länsstyrelsen driver. Triple Lakes syftar till att förbättra vattenmiljön i de tre Jämtländska sjöarna Locknesjön,
Revsundssjön och Näkten.
I Billstaån öppnar Jämtkraft för vandrande fisk genom att
gräva omlöp förbi tre kraftstationer och genom att riva ut en
damm. Genom att åtgärda vandringshindren i ån får fisken
tillgång till värdefulla reproduktions- och uppväxtområden.
Det kommer att gynna den biologiska mångfalden och stärka
ekosystemen i Billstaån men även i Näkten och Storsjön.
Dubbla stolar
Som tillsynsmyndighet sitter Länsstyrelsen på dubbla stolar,
i egenskap av tillsynsmyndighet och som en aktiv part i projektet. Malin Bernhardsson menar att det finns lösningar på
problemet.
– Jag har fått en del frågor från kollegor på andra
Länsstyrelser om hur vi som tillsynsmyndighet också kan
vara en aktiv part i arbetet. I vårt fall har vi fått hjälp av
motsvarande funktion hos Länsstyrelsen i Västernorrland.
De har till exempel kommit in och varit samrådspart till
Jämtkraft i tillståndsprocessen, säger Malin Bernhardsson.
Hon menar att samverkan spar tid och skyndar på miljö
arbetet

På bilden syns pågående projekt i Strömbacka, intag
et är gjutet. Klassiskt utformning av skyddsbarriär
under byggtiden med fångläns och fång- jorddamm.

6

Utläggning av natursten

– Ska man komma framåt med miljöfrågor i ett snabbare
tempo måste vi se bortom gränserna och vara öppna
för nya typer samarbeten. Man måste så klart respektera varandras olika uppdrag men jag tycker inte man
ska vara rädd för att prova nya arbetssätt, säger Malin
Bernhardsson.
Tid för självkritik
Vattenkraftsbolagen har genom åren kritiserats för bristande miljöansvar. Arbetet med Billstaån är ett sätt att ge
tillbaka till naturen. Området öppnas också upp för allmänheten och möjliggör rekreation. Det går att utveckla området med gångstigar, fiskeverksamhet med mera.
– Vi som arbetar inom vattenkraft har anledning till viss
självkritik när det kommer till hur vi hanterat frågan om
biologisk mångfald genom åren men vi vill samtidigt visa
att vi tänker och gör annorlunda idag, som till exempel i
Billstaån. Men det gäller att hitta balansen mellan samhällets krav på biologisk mångfald och behov av förnybar
energi, som jag menar är det enda hållbara alternativet
för framtiden. Det är två krav som i många fall faktiskt går
att förena, säger Bengt Eriksson, chef för elproduktion
Utveckling vid Jämtkraft.
Lokalt initiativ
Projektet startade som ett initiativ från de som bor i bygden. Det var i samband med samrådsmötena inför renoveringen av ett kraftverk som det kom fram önskemål om att
bygga omlöp.
– Genom det här samarbetet har man hittat en väg där alla
intressen tillvaratas. Bygget i Billsta gynnar fisken först
och främst men det skapar också möjligheter att utveckla
bygden som gagnar både boende och besökare, det är
dessutom positivt för Jämtkraft, säger Therese Kärngard
(S), kommunalråd och kommunstyrelsens ordförande i
Bergs kommun.
Projektet Förbifart Billsta genomförs med finansiering av
Jämtkrafts miljöfond och Naturskyddsföreningens miljöfond
genom försäljning av el märkt med Bra Miljöval. Projektet
beräknas kosta 12,5 miljoner kronor varav EU finansierar
hälften. Jämtkrafts och Naturskyddsföreningens respektive
miljöfonder bekostar andra hälften.
Andreas Karlstedt, Jämtkraft

Utlopp Stömbacka

SwedCOLD

NYHETSBREV

#

2 / 2016

Insatser för förbättrad fiskvandring vid Hunderfossen kraftverk
Fiskvandringsförhållande vid Hunderfossen kraftverk, vid Gudbrandsdalslågen nära Lillehammer
i Norge, har försämrats sedan anläggningens
intagsgaller byttes ut mot galler med större spaltvidd. Åtgärden har resulterat i att många fiskar
nu simmar genom gallret och turbinerna i stället
för den lucka som leder förbi dem. En hydraulisk
utredning genomförs nu för att kunna identifiera
åtgärder som kan åtgärda problemet.
Anläggningen, som ägs av Eidsiva Vannkraft AS, består av
en gravitationsdamm med luckutskov samt av en timmerlucka och en islucka. Kraftstationen ligger underjord och
är utrustad med två aggregat. Intaget ligger nära isluckan
och vatten förs till turbiner genom två vertikala intagstuber. En drivgodsläns leder drivgods och is från norra stranden till isluckan.
En tredimensionell hydraulisk modell har upprätts i programmet TELEMAC-3D. TELEMAC-3D löser Navier-Stokes
ekvationer och transport-diffusions ekvationer för lösta och
aktiva ämnen i tre dimensioner. Tillämpningsområdena är
ytvattenmodellering i hav, sjöar och vattendrag.
Randvillkor har satts vid utskovsluckor, isluckan, intaget
samt uppströms av magasinet. Beräkningsnätet har förfinats vid vattenytan utifrån drivgodslänsens geometri.
Drivgodslänsen består av en vertikal platta på
uppströmssidan som sträcker sig ca 0,3 m under vatten
ytan och av en lutande platta med en vinkel på 45 grader
uppåt på nedströmssidan. Huvudströmningsriktning ligger
ca 67 grader från drivgodslänsens axel så att strömmens
infallsvinkel är ca 33 grader. Drivgodslänsens strömningsmotstånd har simulerats med hjälp av en lokal fallförlust
som har definierats med hjälp av en s.k. dragkraft inlagd
som en källterm i de dynamiska rörelsemängdsekvationerna. En dragkraft är proportionellt mot bland annat en
s.k. dragkoefficient CD. Dragkoefficient CD är funktion av

1. Jämförelse mellan strömmätningar och resultat från den
hydrauliska modellen

Hunderfossens kraftverk Foto: Wikimedia

strukturens form med låga värden för strukturer med lågt
strömningsmotstånd och höga värden för strukturer med
högt strömningsmotstånd. Värdet för dragkoefficient CD
motsvarande drivgodslänsens form har uppskattats till 1,3
för fallet med strömningsriktning vinkelrät mot strukturen
och har sedan justerats till 0,5 för att ta hänsyn till den
aktuella infallsvinkeln [1].
Strömmätningar har utförts i närheten av drivgodslänsen
med en Acoustic Doppler utrustning (Aquadopp Profiler
tillverkad av Nortek AS). Inflöde till magasinet var ca 403
m3/s fördelat mellan två st. luckor vid utskovet (67 m3/s),
isluckan (14 m3/s) och intaget till kraftstationen (322
m3/s). Utflödet från de två st. luckor sker mellan botten
och UK luckor och utflödet från isluckan sker vid vattenytan (överfall). Vid intaget blockeras strömningen mellan
vattenytan och cirka 1,3 meter djup av en betongvägg (ÖK
intag). I den hydrauliska modellen har randvillkor definierats
för att reproducera de aktuella strömningsförhållandena
vid respektive rand. Jämförelse mellan strömmätningar och
resultat från den hydrauliska modellen redovisas i FIG. 1.
Strömningshastigheter underskattas något i intagskanalens
mitt vilket orsakas troligen av osäkra bottennivåer i denna
zon. Minskning av strömningshastigheter strax under vattenytan i lä av drivgodslänsen reproduceras dock på ett
bra sätt. Hastighetsprofilen vid punkt T2.2.1 påverkas kraftigt av närliggande randvillkor (i hörnet mellan intaget och
isluckan). Det bör
noteras att strömmätningar är osäkra
från ca 2 till 6 m djup
på grund av låg partikelhalt i vattnet. Den
simulerade ytströmmen redovisas i FIG.
2. Utredningen pågår
och de redovisade
resultaten är därmed
preliminära.
Pierre-Louis Ligier
SWECO

2. Simulerade ytström med drivgodsläns.

[1] R. D. Blevins, Applied fluid
dynamics handbook, Kreiger
Publishing Company, 2003.
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