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SwedCOLDs nyhetsbrev
– fjortonde 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!

Ny vägledning för
konsekvensutredning
av mindre dammar
Nytt regelverk för dammsäkerhet gäller från
den 1 juli 2014. Implementeringen av det nya
regelverket pågår för fullt, och länsstyrelser
och ägare lägger stora resurser på konsekvensutredning och klassificering av befintliga
dammar.

Svenska kraftnät har gett ut föreskrifter och vägledningar
om dammägares arbete med konsekvensutredningar, samt
stöd för länsstyrelsens arbete med klassificering.
Redaktionskommittén
Under vintern har Svenska kraftnät reviderat vägledningLars Hammar, Energiföretagen
en
och även tagit fram en kompletterande vägledning för
Maria Bartsch, Svenska Kraftnät
konsekvensutredning av mindre dammar med begränsad
Gunnar Sjödin, Energiföretagen
skadebild vid dammhaveri. Den nya vägledningen är tänkt
Anders Söderström, SWECO Energuide
att användas i fall där en enklare beskrivning är tillräcklig
Birgitta Rådman, Vattenregleringsföretagen
för att göra en samlad bedömning av hur allvarliga haverikonsekvenserna skulle kunna bli, och för att avgöra vilken
Nästa nummer
eventuell dammsäkerhetsklass dammen bör tillhöra. Den
Nästa nyhetsbrev planeras att komma ut i oktober 2017.
beskriver arbetsgång och antaganden, och ger exempel på
Bidragen ska innehåll rubrik, kortfattad text och hänvisning
hur en beskrivning av dammanläggningen, dammhaveriet,
till artikelförfattaren/kontaktperson. De ska vara redaköversvämningen och resulterande skador kan göras.
tionskommittén tillhanda senast 8 september 2017.
Arbetet har genomförts av HydroTerra Ingenjörer AB
och WSP i nära samerkan med Svenska kraftnät och en
OBS! SwedCOLDs e-postadresser är:
referensgrupp.
swedcold@sweco.se
Vägledningen finner du på www.svk.se/aktorsportalen/
sekreterare Anders Söderström
dammsakerhet/klassificering/.
swedcold@vattenreglering.se
Maria Bartsch,
administration Birgitta Rådman		
dammsäkerhetshandläggare
Svenska
kraftnät
		
Redaktionskommittén
omslagsfoto : Friedrich Böhringer
Valvdammen Zillergründl i Tyrolen, Österrikes näst största damm.
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Dammsäkerhetsåtgärder i Kafue Gorge, Zambia
Sweco har fått i uppdrag av kraftbolaget
ZESCO att undersöka damm och kraftverk
vid Kafue River. I uppdraget ingår att bedöma
nuvarande dammsäkerhetsstatus och vilka åt
gärder som behöver vidtas för att upprätthålla
fullgod säkerhetsnivå vid anläggningen.
Sweco har en lång historia av samarbete med det statliga
kraftbolaget ZESCO i Zambia. Sweco designade redan i
slutet av 1960-talet dammanläggningen Itezhi-Tezhi samt
damm och kraftverk vid Kafue Gorge längs Kafue river.
Vid anläggningen i Kafue Gorge har det visat sig att
man inte fullt ut följt kraven på val av finmaterialet vid
tillverkningen av anläggningsbetongen. Utskovsdammen
uppvisar därför kraftiga angrepp av alkalisilikareaktionen.
Omfattande krackelering och ställvis grövre sprickbildning,
kärvande utskovsluckor och även sättar som fastnat i sitt
läge är några av konsekvenserna av alkalisilikareationen.
Möjligen har sprickbildningen förstärkts av någon ytterligare påverkan från grundläggning eller tidigare åtgärder
vid dammen.
I nuvarande uppdrag ingår en fördjupad analys av orsak
och verkan kring sprickbildningen. Den delen av uppdraget
inleddes med en fördjupad inspektion och dokumentation
av sprickbildningen på uppströmssidan med ett sydafrikanskt dykarteam och av en sydafrikansk underkonsult i
torrhet på nedströmssidan. Borrkärnor togs ut av betongen
för kontroll av mekaniska egenskaper och genomförande
av restexpansionsförsök i Sverige. För närvarande pågår
analyser av dammen genom numerisk modellering där en
fenomenologisk modell för att härleda sprickbildningens
orsak och verkan simuleras. I nästa steg då utveckling av
lämpliga reparationsåtgärder sker, kan även inverkan från

Personal från ZESCO och SWECO på platsbesök vid Kafue Gorge

Kafue river flödar i väst-ostlig riktning huvudsakligen väster om huvudstaden
Lusaka. Kafue river är ett biflöde till den mer kända Zambezifloden.
foto : Kanema Nathan Mashawu

reparationsåtgärderna simuleras. Slutligen ska bygghandlingar tas fram för upphandling av en internationell entreprenör enligt FIDIC Red Book.
ZESCO ser gärna ett tätt samarbete och i uppdraget
ingår även utbildning av ZESCOs ingenjörer i de moment
som ingår i uppdraget. Under perioden 6 – 10 februari
besökte ingenjörer från ZESCO vårt SWECO-kontor i
Stockholm för utbildning i svensk syn på dammsäkerhet,
numerisk modellering och en workshop kring REHABCONprocessen som ett verktyg för att definiera vilka reparationsmetoder som passar vid Kafue Gorge. I tillägg ges två
utbildningstillfällen på plats i Lusaka, Zambia i bland annat
framtagande av bygghandlingar enl. FIDIC Red Book.
Erik Nordström, SWECO
Uppdragsledare

foto :

Dammvakten vid Kafue Gorge
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Pågående kraftverksbygge i Devoll-floden i Albanien

Bilden är tagen med drönare och visar dammläget.

Statkraft bygger ett nytt vattenkraftverk i
Devoll-floden i sydöstra Albanien via sitt dotterbolag Devoll Hydropower och med Sweco som
en av konsulterna.
Kraftverket, Moglice, får en installerad effekt
på 183 MW och ska enligt planen tas i drift
nästa år.
Nedströms finns redan kraftverket Banja på
77 MW, Banja togs i drift 2016.
Sweco ansvarar för permanent bergförstärkning i sprängda
tunnlar, bergrum och schakt vid Moglice kraftverk, som
består av en 170 meter hög stenfyllningsdamm med asfalts
kärna, en cirka 11 kilometer lång tilloppstunnel, en bergförlagd kraftstation, och en cirka 1 kilometer lång utloppstunnel. I arbetet ingår också dimensionering och tätning av
betongpluggar.
I uppgifterna ingår bland annat att följa bergrörelser,
skriva utförandeinstruktioner, kartera berget, ge råd om
temporär förstärkning, utföra stickprovskontroll av utförande och ansvara för slutlig bergförstärkning och för sammanställning av relationshandlingar för sprängda underjordsdelar. Vid förfrågan ger Sweco också råd kring dammen och
4

foto :

Lars Hässler

dess grundläggning. Bergmekaniskt modelleringsarbete
utförs huvudsakligen på hemmakontoren i Sverige och
Norge, men även på site.
Idag är cirka 90 procent av de sprängda tunnlarna
uttagna men mycket arbete återstår med kontroll och
färdigställande av bergförstärkningen. Dammen har en del
utmaningar, speciellt på vänstra sidan, där berget är dåligt.
Framgrävning av grundläggning och gjutning av plint
pågår parallellt med injekteringsarbete, både traditionell
och jetinjektering.
Idag är omkring 80 procent av schaktarbetena utförda,
<5 % av plinten, ca 35 % av planerad jetinjektering men
nästan ingenting av de traditionella injekteringsarbetena.
Nästan 100 procent av Albaniens elproduktion kommer från vattenkraft. Idag är drygt en tredjedel av den teoretiska potentialen på 4500 MW utbyggd. När både Banja
och Moglice är i drift kommer de att bidra till en ökning av
den utbyggda effekten med nära 20 procent.
Sweco har för närvarande ett team på plats med fyra
personer: Lars Hässler, som leder insatsen, Björn Stuge,
Stefan Wellershaus och Jorge Terron. Fem albanska geo
loger och två albaner för CAD och transport ingår också i
teamet.
Lars Hässler och Petter Stenström,
Sweco
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Rapport för sannolikhetsbaserad bedömning av betongdammar

Syftet med metodbeskrivningen är att utgöra grund för
utförandet av sannolikhetsbaserade beräkningar på ett
standardiserat vis. I rapporten definieras krav, principer,
felmoder, gränstillstånd och dimensioneringssituationer på
likartat vis som i Eurokoderna.
Last och materialparametrar definieras baserat på den
”bästa skattning” som bedömts möjlig i nuläget, och baseras därmed på dagens kunskap. De laster som behandlas
är hydrostatiskt tryck, islast, upptryck, jordtryck, egentyngd, friktion mellan berg och betong samt i bergsprickor,
hållfasthet hos betong samt spännstag.
Rapporten har sammanställts av Marie Westberg Wilde
(ÅF/KTH) och Fredrik Johansson (KTH/Sweco) tillsammans
med examensarbetare. Som stöd har funnits en referensgrupp med konsulter och dammägare samt en expertgrupp
med två professorer och en internationell granskare.
Arbetet med att ta fram metodbeskrivningen beskrivs i
Energiforskrapport 2016:291.

för dammar i dammsäkerhetsklass B. Denna nivå är i linje
med byggnadsverk i den högsta säkerhetsklassen enligt
Boverkets konstruktionsregler och även konsistent mot
rekommendationerna i EN 1990. Det förefaller även lämpligt att differentiera säkerhetsnivån baserat på dammsäkerhetsklass och därvid föreslås i rapporten β = 5,2 (pf = 10 -7/
år) för dammsäkerhetsklass A och β = 4,2 (pf = 10 -5/år) för
dammsäkerhetsklass C.
Figur 1 visar exempel på säkerhetsfaktor och säkerhetsindex β mot glidning för de analyserade dammarna. Som
väntat är det en linjär trend (ökad säkerhetsfaktor leder
till högre β), men en säkerhetsfaktor på 1,35 kan innebära
β från ca 4-5,5, dvs samma säkerhetsfaktor kan innebär
brottsannolikhet mellan 3*10 -5 – 2*10 -8. Denna spridning
beror på att osäkerheterna är olika för de olika dammarna,
beroende på deras unika egenskaper. Sammantaget tyder
analysen på att säkerhetsfaktorer ger olika säkerhetsnivå
och att alla dammar därmed inte når en tillräckligt låg
brottsannolikhet. För andra konstruktioner leder användning av säkerhetsfaktorer till onödigt låg brottsannolikhet,
vilket i sig tyder på att onödigt stora förstärkningsåtgärder
utförts. Denna snedfördelning kan leda till att ”fel” dammar
förstärks.
Vid kommande ICOLD Benchmark i september 2017 är
ett tema beräkning enligt PMCD och vi ser fram emot att se
vad resultatet blir.

En mycket viktig del i arbetet har varit att utföra beräkningar för dammar, både i syfte att testa metodiken för
sannolikhetsbaserad bedömning av betongdammars stabilitet och för att definiera säkerhetsnivå. Referensgruppen
fick inkomma med förslag på ”representativa dammar” och
beräkningar utfördes för tio lamellmonoliter och 8 gravitationsmonoliter från nio anläggningar med ett höjdspann
på 10-40 m. Resultatet visade att samma säkerhetsfaktor
kan innebära mycket olika brottsannolikhet och att säkerhetsfaktorer därför är ett mindre bra mått för att bedöma
om tillräcklig säkerhet uppnås. Baserat på analys av beräkningsresultat drogs slutsatsen att β = 4,8, motsvarande en
brottsannolikhet pf = 10 -6/år, förefaller vara en lämplig nivå

Vår förhoppning är att rapporten ska möjliggöra
användning av sannolikhetsbaserad beräkning i större skala
när det nu finns en framtagen standardiserad metodik. Det
kan vara lämpligt att utföra sannolikhetsbaserade beräkningar då tidigare analyser visat att åtgärder krävs, detta
för att verifiera tidigare slutsatser, samt att identifiera effektiva åtgärder. Åtgärder behöver inte nödvändigtvis vara
fysiska, utan kan även syfta till att minska osäkerheter, t.ex.
genom provning. För dammar med riktigt höga konsekvenser anser vi att sannolikhetsbaserad beräkning standardmässigt bör övervägas.
Marie Westberg Wilde, ÅF/KTH
och Fredrik Johansson, KTH/Sweco

En metodbeskrivning för utförande av sannolikhetsbaserad bedömning av betongdammars stabilitet finns nu som Energiforskrapport
”Probabilistic model code for concrete dams”
(PMCD), rapportnummer 2016:292.
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Säkerhetsindex β och säkerhetsfaktor för analyserade dammar i glidfallet.
G = gravitationsdammar, B = lamelldammar. Horisontellt streck på sf = 1,35
och vertikalt streck på β = 4,8.
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Erosion vid
Storfinnforsens
och Ramsele
kraftverk

Storfinnforsens och Ramsele kraftverk har dammanläggningar som är placerade i höga dammsäkerhetsklasser och skall därmed kunna klara ett dimensionerande
klass 1-flöde utan allvarlig skada på anläggningen. Skiborden vid anläggningarna är höga, ca 25 m, vilket ger höga vattenhastigheter och att stor energi överförs på
berget vid spill.

Sedan 10 år pågår omfattande dammsäkerhetshöjande åtgärder vid Storfinnforsen och
Ramsele kraftverk. Vissa åtgärder syftar till
att öka avbördningssäkerheten och förbättra
energiomvandlingen.

tivitet. För Storfinnforsen resulterade detta i att bergförstärkning och detaljschakt bedömdes som mest lämpligt,
och även för delar av Ramseles spillfåra. Detaljschakten
minskar punktbelastningarna i spillfårorna.

Erosionsskador, om än små, har uppstått trots att spill
skett i mycket begränsad omfattning genom åren. Det är
oklart hur stor påverkan omfattande spill skulle kunna få.
Under en dimensionerande flödessekvens finns ingen möjlighet att stänga utskoven och utföra åtgärder, varför proaktiva åtgärder bör genomföras så att en säker avbördning
kan ske fortvarigt vid en högflödessituation.
De åtgärder som nu vidtas är föranledda av skadorna
i sig samt de resultat och rekommendationer som utarbetades i den förstudie som genomfördes 2014-2015. I den
utarbetades och riskvärderades ett antal åtgärdsförslag.
Därtill utfördes en omfattande bergutredning, för att öka
kunskapen om bergmassans beskaffenhet och motståndskraft. Energin från vattnet vid spill uppskattades och jämfördes mot bergmassans motståndskraft, för att kunna göra
förutsägelser huruvida erosion kan uppstå, med metoden
Erosionsindex.
Det var viktigt att hitta en åtgärd som dels gav en tillräckligt stor riskreducering och dels en hög kostnadseffek
6

Erosionsskador i Ramseles spillfåra.

foto :

Norconsult AB
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För det utskov i Ramsele där stora skador uppstått
drogs slutsatsen att en förlängning av befintligt skibord,
med ett avslutande ski jump var mest lämpligt. En bergförstärkning där bedömdes inte kunna ge tillräcklig risk
reducering. Detta dels eftersom bergkvaliteten är sämre
där än vid de andra utskoven och dels eftersom tidigare
erosionsskador skapat en vattenväg som ger stora lokala
belastningar. Eventuell bergerosion tillåts då istället ske
längre nedströms, på säkert avstånd från dammen. Vidare
togs ett förslag fram på ny bottenutskovskanal för Ramsele,
eftersom den befintliga kanalen inte har en lämplig utformning för att hantera höga vattenhastigheter.
I den efterföljande projekteringen har fortsatta utredningar utförts avseende tänkbar omfattning av bergerosion,
för att kunna avgränsa och dimensionera åtgärderna, samt
hydraulisk design av skibordsförlängningen. Under dessa
utredningar användes fysiska planmodeller vid Älvkarleby
laboratoriet. För Storfinnforsen utfördes försök med eroderbart material (grus) i olika storlekar för att se omfattningen
av erosionen (djup och utbredning). För Ramsele användes
modellförsök till att optimera designen för skibordsförlängningen och för den nya bottenutskovskanalen.
Projektering av föreslagna åtgärder pågår och är i sitt
slutskede, förutom för skibordsförlängningen i Ramsele,
som byggdes klart i februari i år. Idrifttagning skall ske
senare i år.
Jonas Persson, Norconsult

NYHETSBREV

Modellförsök med eroderbart material för Storfinnforsen,
i Älvkarlebylaboratoriet.

Avbördning i ett av Storfinnforsens utskov. Stora lokala belastningar uppstår på berget, vilket ger vattenkaskader på 15-20 m.

#

1 / 2017

foto :

Norconsult AB

foto :

Norconsult AB

7

SwedCOLD

NYHETSBREV

#

1 / 2017

Lärdomar från instrumentering av betongdammar i Tyrolen

Valvdammen Zillergründl i Tyrolen.

Under hösten 2016 anordnade Atcold i Österrike
ett internationellt seminarium om instrumentering i höga dammar. Österrike ligger långt
framme på området och har som regel välinstrumenterade dammar.
Konsekvenserna av ett dammbrott i de trånga alpdalarna
skulle bli mycket allvarliga, eftersom många nybyggnationer
har uppförts i dalbottnarna efter att dammarna byggts.
Österrike ligger långt framme på området både när det
gäller tekniken och de resurser som läggs på instrumentering. Dammarna är välinstrumenterade redan från
byggtiden, det finns till exempel 50 år långa mätserier från
extensometrar och slangsättningsmätning.
Övervakningscenter finns regionsvis dit samtliga larm
går oavsett dammägare. Personal finns på alla större
dammar. I princip har de som enda uppgift att kontrollera
instrumenteringen och utföra kompletterande manuella mätningar.
8

Intag vid hög magasinsnivå, vattnet leds via tunnel i berget nedströms dammen.

SwedCOLD

Instrumentering – betong
I betongdammarna övervakas sprickor, rörelser och läckage
med mera i de flesta fall som i Sverige, det vill säga:
• Sprickviddsgivare
• Direkta och inverterade pendlar
• Extensometrar
• Slangsättningsmätning
• Lodräta inklinometrar
• Mätöverfall för läckagevatten
• Portrycksgivare av olika typer
Utöver dessa instrument används i stor utsträckning
tiltsensorer för att kontrollera dammarna. Dessa sensorer
finns både som manuella och automatiserade varianter.
Att installera dessa i betongdammar är betydligt billigare
än pendlar, noggrannheten 1-2 µm/m. Även i USA och Kina
samt vissa delar av övriga Europa är det vanligt förekommande med tiltsensorer. I Sverige verkar dessa tiltsensorer inte användas alls i vår bransch, däremot inom andra
områden, till exempel inom industrin och för byggnader.
Infästningspunkter kan borras relativt enkelt, manuella
tiltsensorer flyttas mellan mätpunkter och automatiserade
sensorer kan monteras i efterhand. Installation kan utföras
horisontellt eller vertikalt beroende på behov. Sensorn kan
även monteras på en förlängd, (t ex 1-2 m) rätskiva, som
bultas fast på betongytan (ifall det finns önskemål om att
mäta över en längre sträcka).
Viktigt att tänka på vid installation är skyddad placering för att undvika felkällor, t ex att skydda mot direkt solljus.
För samma kostnad som att installera en pendel i en
punkt kan man troligen installera mer än 5 automatiserade
tiltsensorer på olika utvalda lägen i en betongdamm.
Prisbilden på svenska marknaden för automatiserade
tiltsensorer som mäter inom ±5° ligger på cirka 10-30 000
kronor. (I Österrike använder Illwerke ett fabrikat (Wyler)
som kostar ca 57 000 kr). Kostnaden stiger om mätområdet ska vara större, men det är knappast aktuellt på en
betongdamm.
Ett manuellt instrument som kan flyttas mellan olika
mätpunkter kostar cirka 30 000 kronor. Installationskostnader för infästningspunkterna tillkommer.
I Storfinnforsens betongdamm planerar ägaren Uniper
att installera en direkt pendel i sommar, men där kommer
även att installeras en tiltsensor i anslutning till pendeln för
jämförelse och utvärdering.
Totalt deltog 22 personer från nio olika länder vid semi
nariet, som hölls i Tyrolens huvudstad Landeck i september
förra året. Från Sverige deltog Benny Mohlin, Sweco samt
Fredric Näsman och Alexander Ljungqvist från Uniper.
Studiebesök och inspektioner utfördes på tre höga dammar.
Benny Mohlin, Sweco
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OLIKA TYPER AV SENSORER

Illwerkes val av tiltsensor (dyr)

Automatiserad tiltsensor

Planerad tiltsenor i Storfinnforsen

Flyttbar tiltsensor

Tiltsensor betongdamm, Tyrolen Österrike
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Automatisk mätning av
tätkärnans status
Manuella mätningar i syfte att kontrollera en
damms tätkärna har nackdelar, inte minst när
det gäller mätnoggrannheten. Uniper har därför
gett Sweco i uppdrag att ta fram en metod
med automatisk mätning av vattenströmningen
genom dammkroppen vid Hällby kraftverk.
Fyllningsdammarna vid Hällby kraftverk har ett 20-tal vattenståndsrör. Hittills har driftpersonalen mätt nivå samt
vattentemperatur med manuellt ljuslod på varje meter i vattenståndsrören var tredje månad. Manuella temperaturmätningar har dock sina nackdelar, som exempelvis:
• Mänskliga faktorn vid handhavande: Mäter alla personer
lika länge? På rätt djup? Skillnader i handhavande kan
skilja trots tydliga mätinstruktioner.
• Frusna rör: Man kommer inte alltid ner med ljuslod vid
sen höst, vinter och vår då vattnet i rören har frusit.
• Lutande rör: Sker mätningen på rätt nivå?
• Tidskrävande för driftpersonalen, både i fält och vid
dokumentation.
• Förhållandevis få mätningar per år.

Bild 1. Installation av temperaturlina 1, 2 och 3.
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Våren 2015 fick Sweco uppdraget att titta närmare på en
lösning med automatisk temperaturmätning. Sweco förordade mätning med hjälp av temperaturlinor i kombination
med tryckgivare för nivåmätning. Syftet med mätningarna
är att få en bild av läckaget/vattenströmningen genom
dammkroppen och därigenom få värdefull information av
tätkärnans status.
Templinebranschen är relativt ung, något oprövad och
begränsad. Sweco föreslog därför inledningsvis ett utvärderande test av fem olika templinor där resultatet skulle ge
en rekommendation av en av de fem linorna. Efter en första
sortering, där två leverantörer valdes bort på grund av prisbild och osäkerhet kring leverans valdes slutligen tre olika
leverantörer ut för testet (templina 1, 2 och 3 nedan).
De kriterier Sweco och Uniper var särskilt intresserade av var:
• Mätnoggrannhet (Tidigare erfarenheter visar att det kan
variera och det är väldigt viktigt med en kalibrerad lina).
• Pris (Produkten ska vara prisvärd utifrån kvalitet).
• Fältmässighet (Enkel och funktionell montering. Linan
skall tåla tuffa väderförhållanden).
• Support från leverantör (Leverantörernas bemötande och
tillgänglighet vid frågor är mycket viktigt och erfarenheter
från andra projekt har visat att kvaliteten på bemötande
och tillgänglighet kan variera mycket).
• Användarvänlighet vid mottagande av signal hos driftcentralen.
• Hur pass beprövad är templinan? Vilka erfarenheter finns?
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Bild 2. Installation av temperaturlina 1, 2 och 3.

De tre temperaturlinorna installerades i lutande vatten
ståndsrör på uppströms dammkrön, i vattenståndsrör som
varit extra intressanta vid tidigare utvärderingar av temperaturmätningar.
Eftersom detta var ett test och förutsättningarna för
kabeldragning var begränsade (blockigt och stenigt erosionsskydd) beslutades att ingen kraftförsörjning/signalöverföring skulle dras till de aktuella vattenståndsrören utan
batteridrift och trådlös signalöverföring skulle användas.
Webb-lösning för mottagande av mätvärden godkändes ej
av Uniper utan sändning skulle ske direkt till driftcentralen.
Installationerna utfördes enligt följande (samtliga linor är
utrustade med 1 st mätsensor/meter):
• Lina 1 strömförsörjdes med externt batteri i separat
förvaringslåda och solcell. Signalöverföring av mätvärden
1 ggr/dag via GSM. Separat tryckgivare (svängande
sträng). 2 separata loggrar. 9 st mätsensorer.
• Lina 2 strömförsörjdes med inbyggt batteri i kopplings
låda och solcell. Signalöverföring av mätvärden 1 ggr/
dag via GSM. Separat tryckgivare (kiselbaserad).
1 gemensam logger. 22 st mätsensorer.

• Lina 3 strömförsörjdes med inbyggt batteri i kopplingslåda. Signalöverföring av mätvärden 1 ggr/dag via GSM.
Helt separat tryckgivare med GSM2-logger. 20 st mätsensorer.
Prisbilden på de tre temperaturlinorna varierade mellan ca
20 000 (lina 3) till 70 000 kronor (lina 1). Till kostnadsbild
en på lina 3 ska läggas en separat GSM2-logger/givare på
cirka 25 000 kronor, totalt för lina 3 gäller alltså 45 000
kronor. Antalet mätsensorer och loggrar påverkar också
prisbilden.
Utvärderingen visade att Lina 2 och 3 är mycket lika
avseende prestanda och helhetsbilden. Det är många faktorer som spelar in och Sweco rekommenderade dock slutligen Lina 2, där fältmässigheten blev den utslagsgivande
faktorn.
Niklas Östberg, Sweco
Benny Mohlin, Sweco
Uno Kuoljok, Uniper

Mätningarna påbörjades under vintern 2015 och resultatet är utvärderat. Ett utdrag av utvärderingen visar följande:
Lina

Mätnoggrannhet

Pris

Fältmässighet

Support

Mottagarvänlighet

Totalt

1

4 (±0,2°C)

2

3

2

2

13

2

4 (±0,2°C)

4

5

5

4

22

3

5 (±0,1°C)

4

3

5

4

21

Sammanställning av utvärderingen med bedömningskriterier 1-5, där 1 är Underkänd, 2 är Knappt godkänd, 3 är Godkänd, 4 är Väl godkänd och 5 är Mycket väl godkänd.
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ICOLD Kommittéer		
A
B
C
D
E
F		
G
H
I		
J		
K
L		
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V		
W
X
Y
Z		
		
		

Period

Computational Aspects of Analysis and Design of Dams
2014-2017
Seismic Aspects of Dam Design 		
2013-2017
Hydraulics for Dams 		
2016-2019
Concrete Dams		
2012-2018
Embankment Dams 		
2014-2017
Engineering Activities with the Planning Process for Water Resources Projects
2014-2017
Environment 		
2015-2017
Dam Safety 		
2015-2018
Public Safety Around Dams 		
2016-2019
Sedimentation of Reservoirs		
2013-2016
Integrated Operation of Hydropower Stations and Reservoirs
2015-2019
Tailings Dams & Waste Lagoons 		
2014-2017
Operation, Maintenance and Rehabilitation of Dams
2015-2018
Public Awareness and Education 		
2015-2018
World Register of Dams and Documentation
2014-2017
ICOLD Committee on Cementet Material Dams
2013-2017
Dam Surveillance		
2015-2018
Multipurpose Water Storage 		
2013-2016
On Flood Evaluation and Dam Safety 		
2015-2018
Prospective & New Challenges for Dams & Reservoirs in the 21th Century
2016-2018
Dams and River Basin Management		
2015-2018
Committee for Hydromechanical Equipment
2016-2019
Selection of Dam Type		
2015-2018
Financial and Advisory 		
2014-2015
Climate change		
2014-2017
Capacity Building and Dams 		
2015-2017
Young Engineers Forum (YEF)			
Europaklubbkommittén ”Dam Safety Risk Assessment and Management” 		

Svensk representant
M. Hassanzadeh
J. Yang
E. Nordström
I. Ekström
B. Adell
M. Bartsch
J. Evertson

A. Bjelkevik

F. Midböe
G. Sjödin

S. Johansson
A. Söderström

A. Halvarsson

K. Hallberg
C.Bohlin
A. Marklund

NÅGRA KOMMANDE EVENEMANG
Dammsäkerhet RIDAS, 5-6 april 2017 i Stockholm,
7-8 november 2017 i Stockholm
http://www.svenskenergi.se/Vi-erbjuder/Kurs-och-konferens/
Kurser/D/Dammsakerhet-RIDAS/
ICOLD 85th annual meeting, Prag, Tjeckien 3-7 juli 2017
14th ICOLD International Benchmark Workshop on
Numerical Analysis of Dams, 6 – 8 september 2017, på KTH
Vattenkraftdagen, 21 september 2017 i Sundsvall
http://www.svenskenergi.se/Vi-erbjuder/Kurs-och-konferens/
Kurser/V/Vattenkraftdagen/

Dammar och dammsäkerhet, 2-veckors utbildning
Kursvecka 1: den 13-17 november 2017
(13-15 i Sthlm och sedan 16-17 i Älvkarleby)
Kursvecka 2: den 22-26 januari 2018 i Sthlm
OBS! Sista ansökningsdag senast 15 september 2017 för
ansökan om plats på kurs med start 13 november 2017.
Antagningsbesked får du senast 2 oktober 2017.
http://www.svenskenergi.se/Vi-erbjuder/Kurs-och-konferens/
Kurser/D/Dammar-och-dammsakerhet-2-veckors-utbildning/

Ny kontaktinformation uppdateras på www.swedcold.org
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