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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 konsult-
ens 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. Respek-
tive artikelförfattare ansvarar för mate rialet, 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!
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Under perioden 3-7 juli samlades cirka 1000 
delegater i Prag, Tjeckien för att delta i ICOLDs 
årsmöte och symposium. Temat för sympo-
siet var Knowledge Based Dam Engineering”. 
SwedCOLD (ordförande, vice ordförande 
och sekreterare) bevakade årsmötet och 
Europaklubbens möte.

Några intressanta punkter som togs upp under 
General Assembly är bland annat.
 Angola, Afghanistan och Bhutan antogs som nya med-
lemmar i ICOLD. Nu finns 100 medlemsländer. 
 Staden Marseille i Frankrike antogs som arrangör av 
ICOLDs kongress 2021.
 Staden Shiraz i sydvästra Iran har anmält intresse att 
arrangera årsmöte 2022.
 Det bildades två nya kommittéer inom ”Levees” respek-
tive ”Resettlement due to Reservoirs”.

Anders Söderström, 
Sekreterare SwedCOLD

ICOLD:s årsmöte i 
Prag 7 juli 2017
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Ny kunskap från Energiforsks 
dammsäkerhetsprogram

Ökad avbördningsförmåga
Under senare år har dammsäkerhetsarbetet världen över 
alltmer fokuserat på anläggningarnas behov av ökad 
avbördningskapacitet. 
 I en ny rapport från Energiforsks dammsäkerhetspro-
gram beskrivs olika sätt att öka avbördningsförmågan. 
 Rapporten ger en översiktlig bild av de olika metoder 
som används. Den beskriver därtill metodernas för- och 
nackdelar och deras tillämpbarhet i Sverige. WSP, som 
sammanställt rapporten, konstaterar att de olika metoder-
nas lämplighet beror på dammanläggningens specifika för-
utsättningar och på orsakerna till behovet av ett förändrat 
avbördningssystem. Ingen enskild metod passar för att till-
godose samtliga anläggningars förutsättningar. Rapporten 
finns att ladda ner på www.energiforsk.se 
 
Varning vid dammhaveri
Varningar om fara till allmänheten vid varning vid damm-
haveri ska i tid uppmärksamma människor på faran och ge 
tillräcklig information för att de som kan beröras ska kunna 
sätta sig i säkerhet. Varningen kan utfärdas genom Viktigt 
meddelande till allmänheten, VMA, (Hesa Fredrik) och sär-
skilda varningssystem som komplement.
 Energiforsks rapport Att varna allmänheten vid damm-
haveri (2017:394) visar att en kartläggning av särskilda 
varningsbehov och förberedelser för varning och infor-
mation vid dammhaveri behöver ske i samverkan mellan 
dammägare och samhällets olika aktörer. 
 I rapporten beskrivs nuläge och behov av förbättringar. 
Det framkommer att nationella rutiner för larmning och 
varning vid dammhaveri har införts och att samhällets 
system för varning och information kompletterats med nya 
funktioner för att skicka viktigt meddelande till allmänheten 
via telefon. Rapporten innehåller också bra exempel på hur 
arbete inom älvgrupperna kan bidra. Den nya rapporten 
ersätter en tidigare Elforskrapport från 2011 (11:81) och 
finns att ladda ner på www.energiforsk.se 

Tillståndsbedömning av sprickor i betong
En enhetlig och tillförlitlig metodik för tillståndsbedömning 
av betongdammar med sprickor ska tas fram under nästa 
år. Tillhörande rapport ska sammanställas av betongexper-
ter vid SWECO och ÅF. 
 Rapportens syfte är erbjuda vattenkraftindustrin bättre 
underlag vid utvärdering och prioritering av underhåll på 
åldrande betonganläggningar. Arbetet utgör en del av 
Energiforsks dammsäkerhetsprogram. I det ingår även 
det omfattande projektet Structural Safety of Cracked 
Concrete Dams, där en svensk riktlinje för bedömning av 
status och framtida säkerhetsnivå för betongdammar med 
sprickor ska utvecklas.

Fokus fyllningsdammar
RQV Teknik har fått uppdraget att gå igenom relevant 
svensk och internationell litteratur med avseende på tek-
niska krav på tätkärna och filter. Det handlar om filtermate-
rial, tätjord och skadeutveckling i form av inre erosion. 
 Målet med projektet är att identifiera det internationella 
kunskapsläget inom fyllningsdammar och på sikt uppdatera 
dagens svenska vägledning gällande design, byggande och 
förvaltning. Resultatet blir en Energiforskrapport i slutet av 
2017.
 Dimensionerande läckage är inriktningen på en ny studie 
som SWECO leder. Projektet innehåller en litteraturstudie 
och dokumentation av historiska åtgärder vid svenska fyll-
ningsdammar och praktikfall från dammar där alternativa 
lösningar valts jämfört med typfallet i RIDAS. I studien vän-
tas också nya relevanta erfarenheter från norska damm-
brottsförsök ingå, liksom annan relevant forskning om 
erosionsförlopp och potential för uppkomst och utveckling 
av läckageförlopp i dammkroppar. 
 Projektets resultat ska presenteras i en kommande 
Energiforskrapport. Sammanställningen ska ge vägledning 
vid utvärdering av dimensionerande läckage vid befintliga 
fyllningsdammar och åtgärder.
 Dessa projekt är resultatet av en workshop, som arrang-
erades av dammsäkerhetsprogrammet hösten 2016. Fler 
arbetsseminarier är på gång!  
 Håll utkik på www.energiforsk.se eller kontakta program  -
an svarig. 

Sara Sandberg, 
sara.sandberg@energiforsk.se

Nytt - RED
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Ett nytt lovande injekteringsbruk för lagning av 
skador i fyllningsdammars tätkärna har tagits 
fram vid Vattenfalls forskningsanläggning i 
Älvkarelby. Bruket är anpassat för injektering i 
dammar med tätkärnor bestående av fi nkornig 
morän och uppvisar god överensstämmelse 
med en damms geotekniska egenskaper. 

Vid laboratoriet i Älvkarleby bedrivs forskning som avser 
att ta fram ett material som kan användas för att reparera 
skador i en fyllningsdamm orsakad av inre erosion. Skador 
bör repareras med ett bruk som har liknande geotekniska 
egenskaper som den ursprungliga fyllningsdammen. 
 Utmaningen med att använda denna typ av bruk 
handlar primärt om svårigheterna att kombinera de olika 
egenskaper bruket uppvisar såväl under som efter injekte-
ringen. När injekteringen sker bör bruket vara lättfl ytande 
för att förenkla inträngningen vilket enklast uppnås genom 
att öka mängden vatten i bruket. Det fi nns dock risker med 
att injektera ett bruk med för högt vatteninnehåll eftersom 
det kan orsaka hydraulisk uppsprickning av tätkärnan vid 
höga injekteringstryck. Under injekteringen bör bruket 
vidare ”hålla ihop” i en homogen massa. Detta för att inte 
separera eller tryckas ut i håligheter. Efter utförd injekte-
ring eftersträvas en jämn kornfördelning och en hydraulisk 
konduktivitet som liknar den omgivande befi ntliga tätjorden. 
Brukets sammansättning bör därtill inte ge upphov till en 
för styv kropp. Uppfylls dessa egenskaper ökar möjligheten 
att kunna göra lagningar som är beständiga och som inte 
påverkar dammen negativt. 
 Inom ramen för denna forskning har ett experimen-
tellt bruk tagits fram för lagning av två typer av skador; dels 
en kavitet (öppen hålighet) dels en diffus zon (högpermeabel 
zon). Skadetyperna bedöms som representativa för svenska 
fyllningsdammar då de ofta påträffas, bland annat vid 
utgrävningen av dammen vid Lövön 1998 (Figur 1).

FOTO: Hans Blomberg

Figur 1. Bilder från Lövön. Kavitet till vänster samt diffus zon till höger efter 
(Ericsson och Jender (1998) Dokumentation och undersökning av skador i 
Lövödammen. Examensarbete, Luleå Tekniska Universitet, Institutionen för 
Väg- och vattenbyggnad, Avdelningen för geoteknik. 
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Figur 2. Jordprofil med skador på fyra olika nivåer. Kaviteter på de två lägsta nivåerna och 
diffusa skador på de två övre. De två typskadorna injekterades med det provbruket samt en 
jämförande referens. 

 

I laboratoriet byggdes skadorna in på fyra olika nivåer 
i en 2,4 m hög jordprofi l, placerad inuti ett stålrör med 
diametern 1,8 m (Figur 2). Skadorna skapades genom att 
is klumpar packades in i moränen 
under uppbyggnaden av jord-
profi len. ”Ren” is användes för 
kavitetsskadorna och en isklump 
blandad med 16–32 mm maka-
dam för de diffusa skadorna.
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När den rena isen smälte efterlämnades en kavitet och 
när isen med makadam smälte efterlämnades en högper-
meabel zon i jordprofi len. I direkt anslutning till respektive 
skada installerades även ett injekteringsrör varigenom 
injekteringen senare kunde utföras med självtryck (Figur 3).
Ingen borrning utfördes således från marknivån ner till 
skadan.
 Två olika provbruk samt två konventionella cement-/
cement-bentonitbaserade bruk togs fram i laboratoriet och 
undersöktes. Bruken testades med avseende på fl ödes-
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Nytt injekteringsbruk för reparation av fyllningsdammar

Figur 2. Jordprofil med skador på fyra olika 
nivåer. Kaviteter på de två lägsta nivåerna 
och diffusa skador på de två övre. De två 
typskadorna injekterades med provbruket 
samt en jämförande referens.
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Figur 3. Injekteringsrör som ledde ner till en skada. Genom dessa rör utfördes 
injekteringen med självtryck.
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Figur 4. Frilagt bruk efter utförd injektering. Värt att notera att bruket ej härdat utan beter sig 
helt plastiskt  

Figur 4. Frilagt bruk efter utförd injektering. Värt att notera att bruket ej härdat 
utan beter sig helt plastiskt 

Fotnot: Det slutliga bruket innehöll 50 vikt-% silt, 30 vikt-% kalkfi ller och 
20 vikt-% ”fi ngrus” 0 – 4 mm. Då fi ngruset på 0 – 4 mm innehöll överkorn blev 
den sammanslagna kornkurvan 0 – 8 mm. Flödestester utfördes därefter med 
10 – 14 % vattenkvot och en tillsats av 1 – 4 vikt-% fl ytmedel i förhållande till 
mängden vatten.

egenskaper (viskositet, lätthet att injektera), skrymdensitet 
samt hydraulisk konduktivitet. Efter utförd injektering fi ck 
den injekterade jordvolymen stå i 28 dagar innan skadorna 
grävdes fram för en okulär besiktning och bedömning av 
hur väl bruket fyllde hålrummen. Provbruket utformades 
till att ha en likartad kornkurva som en typisk fi nkornig 
morän. Normalt består morän av lera, silt, sand och grus 
varför dessa material även användes vid framtagning av 
provbruket. Lera (<0,002 mm) kunde snabbt uteslutas då 
det visade sig opraktiskt eftersom det gav upphov till en 
för ”klistrig” konsistens. Grushalten valdes också att hållas 
till ett minimum (dmax valdes till <8 mm) då detta material 
visade sig ge upphov till pluggbildningar vid fl ödestester.  
 I den slutliga kornkurvan ingick därför silt, sand och 
grus som gav en sammanslagen kornkurva på 0–8 mm. 
Den framtagna kornkurvan bedömdes som stabil mot inre 
erosion. 

 För att få 0–8 mm blandningen att anta en mer fl ytande 
konsistens tillsattes därefter vatten. Det visade sig vara 
svårt att få bruket lättfl ytande utan att tillsätta för mycket 
vatten, vilket kan medföra problem vid injekteringen. Vidare 
innebar en för stor andel vatten att bruket inte kunde binda
allt vatten. Vid för högt vatteninnehåll separerade jordpar-
tiklarna under injekteringen vilket innebar att sammansätt-
ningen inte var motståndskraftig mot inre erosion.  
 Lösningen för att uppnå en fl ytande konsistens utan för 
mycket vatten blev att ersätta en del av siltinnehållet med 
en kalkfi ller (dmax 0,5 mm). Tack vare kalkfi llern kunde 
därefter fl ytmedel tillsättas tillsammans med blandnings-
vattnet. Flytmedel är en polymer som används vid betong-
tillverkning med syftet att ge betongen en mer lättfl ytande 
konsistens vid lägre vatten – cement – tal (vct). Tillsatsen 
av fl ytmedel fungerade mycket väl tillsammans med kalkfi l-
ler och gav bruket de viskösa egenskaper som eftersträva-
des (se fotnot).
 Med ovanstående recept erhölls ett injekteringsbruk 
med liknande kornfördelning som en traditionell morän men 
som kunde injekteras med självtryck vid låga vattenkvoter. 
Injekteringen utfördes i de två typskadorna som byggts in i 
jordprofi len och jämfördes med den injektering som utförts 
med referensbruken. Väl på plats i de fi ngerade skadorna 
visade sig bruket uppnå en densitet på ca 2,2 t/m3 samt 
en hydraulisk konduktivitet ner mot 10-7–10-8 m/s. Dessa 
värden är likvärdiga de som en morän ofta har. Så länge 
bruket hölls fuktigt uppvisade det ett plastiskt beteende. 
Om det fi ck torka styvnade det snabbt och blev obrukbart 
som injekteringsbruk, vilket även sker med naturlig morän 
som torkat ut. Injekteringsbruket blev plastiskt igen då det 
återfuktades. Bruket fi ck en tydlig vit färg vilket kan vara 
behjälpligt vid injektering i fält då eventuellt bruksläckage 
tydligt kan ses med blotta ögat (Figur 4). Skillnaden mellan 
referensbruket och det experimentella var obefi ntlig från-
sett att referensbruket härdat till en hård klump.
 De inledande resultaten från denna provning verkar 
mycket lovande och indikerar att det är fullt möjligt att 
använda en basmorän som injekteringsbruk som efter slut-
förd injektering har liknande egenskaper som den tätjord 
injekteringen utförts i. Nästföljande steg i FoU-arbetet blir 
att mer noggrant undersöka vilken kornfördelning ett bruk 
bör ha för att optimera inträngningsdjupet vid injektering 
i en skadad zon. Även en liten tillsats av bentonit avses 
undersökas för att erhålla viss svällning av bruket för att 
förbättra egenskaperna ytterligare samt att säkerställa 
brukets långtidsegenskaper. Till sist bör interaktionen mel-
lan tätjord och injektering studeras noggrannare för att 
säkerställa att injektering kan ske utan att tätkärnan ska-
das.

Johan Lagerlund & Peter Viklander 
Vattenfall R&D
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Bottenutskovet vid Hällby kraftverk åter i drift
Bottenutskovet vid Hällby kraftverk som stått 
avställt sedan 1970 ska åter tas i bruk. Detta 
sker mot bakgrund av bland annat en fördjupad 
dammsäkerhetsutvärdering (FDU) av anlägg-
ningen där behov av utökad utskovskapacitet 
påtalades.

Bottenutskovet vid kraftverket dimensionerades och 
an vändes ursprungligen för förbiledning av älven under 
byggtiden. När anläggningen stod klar 1970 ställdes luckan 
av, utskovskanalen fylldes igen och den tidigare vattenvä-
gen genom dammen gjordes obrukbar.
 Under de senaste 15 åren har WSP medverkat i ett fl er-
tal projekt med syfte att öka dammsäkerheten vid anlägg-
ningen. Specifi kt för bottenutskovsprojeket (som är uppde-
lad i en mekanik- och en byggdel) har WSP tidigt medverkat 
i framtagande av utrednings- och beslutsunderlag.
 Inför upprustningen av den mekaniska delen visade 
besikt ningar och undersökningar att både lucka och luck-
spel var i relativt god kondition. Trots detta har arbetena 
med den på 24 meters djup temporära avstängningen en 
stor utmaning både vid projektering och utförande. Detta 
bland annat beroende på att man vid byggtiden gjort få 

förberedelser för att underlätta framtida avstängningsmöj-
ligheter. Likaså har arbetena på luckans bordläggning varit 
relativt krävande. Entreprenör för den mekaniska delen var 
Mählers Smide AB och för dykarbetena har MBT Dyk AB 
varit kontrakterade. Arbetena slutfördes 2015.
 Med stöd i modellförsök vid Münchens tekniska universi-
tet togs en utformning fram där kanalen från bottenutsko-
vet mynnar in i energiomvandlaren. Ursprungsplanen var 
att följa den gamla sträckningen av bottenutskovskanalen 
in i kraftstationens utloppskanal. Denna lösning visade att 
det var stor risk att kraftstationen skulle vattenfyllas samt 
att bergväggarna i utloppskanalen skulle kräva omfattande 
förstärkning för att åter kunna användas.
 Modellförsöken visade även att det sannolikt måste infö-
ras en restriktion för luckmanöver, eftersom vatten vid fullt 
öppen lucka enligt försöken slår i lucklagerbalken.
 Under 2017 har ett förfrågningsunderlag tagits fram för 
byggåtgärderna med att leda vattnet från bottenutskovet 
till energiomvandlaren. Åtgärderna omfattar framför allt riv-
ning av en del av vänster ledmur i energiomvandlaren samt 
uppförandet av en ny ledmur i befi ntlig bottenutskovskanal. 
Entreprenaden ska utföras under 2018/2019. 

Johan Banck och Andreas Halvarsson, WSP 
Uno Kuoljok, Uniper 

Detalj från den 
temporära avstäng-
ningen uppströms 
bottenutskovet. 
Avstängningen 
består av 23 nålar 
av parvis samman-
svetsade HEB 600-
balkar försedda med 
klubbtätningar. På 
bilden syns en av tre 
nålar med ventil för 
i- och urpumpning av 
vatten mellan lucka 
och avstängning. 
Bild från Mählers 
smide.

Bilder från modellförsöket. Nedan till vänster: Vatten slår över lucklagerbalken vid fullt öppen 
lucka (4,3 m) och magasinet vid DG. Till höger: Om luckan öppnas maximalt 4 m tar vattnet inte 
i lucklagerbalken (med magasinet vid DG).

Bilder från VR-modell över anläggningen. Till vänster befintlig utformning och till höger ny utformning
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Under åren 2013 - 2016 har dammsäkerhets-
frågor behandlats i sju avgöranden av Mark- 
och miljööverdomstolen (MÖD). En analys av 
dessa avgöranden har gjorts åt Svenska kraft-
nät. 

Processuella frågor
Nej i domstolarna till dammsäkerhetshöjande åtgärder skul-
le ibland kunna undvikas genom aktiv processledning som 
leder fram till att sådana yrkanden prövas separat, när de 
ingår i en större ansökan.
 Kravet på tillståndsplikt för dammar är enligt lagstifta-
ren undantagslöst. Uppenbarhetsrekvisitet i 11 kap. 12 § 
första stycket miljöbalken är strängt.
 Viktiga detaljer som till exempel dammars krönhöjd bör 
föreskrivas i domslutet.

Dammsäkerhetsfrågor och 4 kap. 6 § miljöbalken
Enligt detta lagrum får vattenkraftverk inte utföras i vissa 
angivna områden. Ett undantag gäller om de inte orsakar 
mer än ”obetydlig miljöpåverkan”. MÖDs domskäl i vissa 
mål antyder att lagrummet även gäller dammsäkerhetsåt-
gärder så att dessa inte får utföras om de orsakar mer än 
obetydlig miljöpåverkan. Miljöbalkens bestämmelser om 
underhållsskyldighet, straffansvar för brott mot underhåll-

Dammsäkerhet i Mark- och miljööverdomstolen 
– avgöranden 2013 - 2016

Bilden föreställer gruvdammen i Aitik.

skyldigheten, rätt att bibehålla tillståndsgiven anläggning 
och strikt ansvar för dammhaveri talar emot en sådan tolk-
ning av 4 kap. 6 § tredje stycket miljöbalken för dammar 
inom de angivna områdena. Rättsläget förefaller därför 
något oklart.

Återkallelse av tillstånd enligt 24 kap. 3 § första 
stycket miljöbalken
Kammarkollegiet ansökte i ett av målen om återkallelse av 
det ursprungliga tillståndet och åberopade därvidlag fem 
av i lagrummet angivna grunder för återkallelse. MÖD ogil-
lade ansökan. Återkallande av tillstånd är ett stort ingrepp 
i äganderätten. Lagrummet är fackultativt men prövnings-
myndigheten får dock återkalla ett tillstånd. I praktiken är 
det lämpligare att myndigheterna framtvingar åtgärdande 
av brister genom omprövning.

Godkännande i efterhand enligt 11 kap. 16 § första 
stycket miljöbalken
När ansökan görs om dammsäkerhetshöjande åtgärder, 
har MÖDs praxis varit att en sådan ansökan inte föranleder 
omprövning av befintligt tillstånd eller föreskrift av nya 
villkor. I ett mål fastslog MÖD att återuppbyggandet av 
en rasad damm inte är att betrakta som dammsäkerhets-
åtgärder, eftersom inga åtgärder vidtagits på den gamla 
dammen. Ett godkännande i efterhand av återuppbyggna-
den ska istället prövas mot nu gällande miljökrav, varför 
t.ex. nya villkor kan föreskrivas, såsom i det aktuella fallet 
skyldighet att hålla fiskväg,

Gruvdammar
I mål om gruvdammar är en av de viktigaste frågorna den 
maximala deponeringshöjden, eftersom den ger ett tak för 
hur mycket anrikningssand som får deponeras. Den bör 
därför anges explicit i domslutet.
 Om flera dammar förekommer med olika belastning, bör 
stabilitetsberäkningar redovisas för alla dammar.

De åsikter som framförs i rapporten är författarens helt 
egna. Rapporten återfinns på Svenska kraftnäts hemsida 
www.svk.se/dammsakerhet under fliken Vägledning.  
 Några avgöranden överklagades till Högsta domsto l en. 
I ett av fallen återkallades över klagandet innan frågan om 
prövningstillstånd hade prövats i Högsta domstolen, i 
övriga fall beviljades inte prövningstillstånd.

Lars Hydén, 
f.d. miljöråd i Miljööverdomstolen

l.hyden@tele2.se
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lagarna som hjälpmedel. Ingen energi tillförs vid stäng-
ningen, bara luckans egen lägesenergi. Man behöver heller 
inga givare eller annan elektronik som måste fungera vid en 
snabbstängning. Här faller luckan säkert med lägesenergi 
och pålitliga hydraul-mekaniska funktioner. 
 Stillestånd vid service förkortas, vanligt underhåll kräver 
normalt inte mer än en dag och vid haveri kan en ny motor 
stå på plats inom cirka två veckor i jämförelse med en 
cylinder som kan ta upp till åtta månader
 
Projektets goda resultat beror självklart på gott sam-
arbete mellan uppdragsgivare och leverantörer. Projektet 
har letts av ÅF med Bosch Rexroth som underleverantör. 
Lösningen togs också fram i tätt samarbete med uppdrags-
givaren, Vattenfalls Mikael Strömqvist. Att starta arbetet 
tillsammans redan från början gjorde det möjligt för oss att 
konstruera systemet till att matcha Vattenfalls kravbild gäl-
lande säkerhet, miljö, redundans, arbetsmiljö och underhåll. 

Thomas Olofsson, 
Sales Engineer, Industrial Hydraulics and Hydro Power

FOTO: Vattenfall

När det gamla hydraulmaskineriet vid Stads-
forsens kraftverk skulle ersättas med ett nytt 
valde ägaren Vattenfall en miljövänligare lösning. 
Numera regleras intagsluckorna av en motor-
driven vinsch och ingen olja riskerar att läcka  
ut i älven.

För fyra år sedan startade Vattenfall ett projekt för att 
se över regleringen av intagsluckorna vid Stadsforsens 
kraftverk. Till en början var tanken att ersätta det befintliga 
hydraulikverket, ett ålderstiget spel med maskineri och 
oljetank i direkt anslutning till vattenvägen, med en hydraul-
cylinder, som vid de flesta stationer idag. Men mot bak-
grund av bland annat risken för oljeläckage i älven valde 
företaget att i stället installera en vinsch baserad på Bosch 
Rexroths lågvarviga Hägglundsmotor. Bytet motiverades 
också av utrymmesskäl och en ambition att installera ett 
mer praktiskt, smidigt och säkert regleringsmaskineri.

En vinschlösning har många fördelar. 
Hägglundsmotorn väger endast 3–400 kilo i jämförelse 
med en cylinder som kan väga flera ton och måste sitta 
mitt i vattenvägen innehållande stora mängder olja.   
 Motorn med sitt stora vridmoment och full kraft från 
start gör att man slipper växellåda. Bosch Rexroths lösning 
bygger på standardkomponenter, väl beprövade och med 
hög tillgänglighet. Vinsch med Hägglundsmotor kan också 
med fördel användas för utskovsluckor.
 En vinsch kan placeras där den passar bäst ur miljö-
synpunkt, personsäkerhets-, installations- och service-
perspektiv.
 Vid en nödsituation ska en intagslucka kunna stängas, 
oåterkalleligt, också utan tillgång till elektrisk ström. I 
Stadsforsens lösning görs det med endast de fysikaliska 

Miljövinst i Stadsforsen

• Hydraulsystemet placeras bort från älven, ingen 
risk för oljespill i vattnet.

• Oljemängden i systemet minskas drastiskt.

• Fullständig FAT-test innan utrustning når stationen.

• Standardiserade hydraulikkomponenter.

• Enkel teknik som kräver enkel service och 
komponenter i systemet kräver minimalt underhåll.

• Lägre vikt ger påtagligt enklare underhåll

• Säker vid nödkörning: hydraulmotor med fullt 
vridmoment från noll varv och möjligt att 
hastighetsstyra/reglera systemet
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Intagslucka i Stadsforsen

Stadsforsen: plattform med komplett drivsystem

Annat dammprojekt av Bosch Rexroth i Mexico. Bilden visar utskovslucka https://www.
boschrexroth.com/en/xc/trends-and-topics/technology/hydraulic-solution-for-mexican-dam

Stadsforsen: närbild vinsch och motordrift

Stadsforsen: närbild vinsch och motordrift

Stadsforsen: plattform med komplett drivsystem
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Prag värd för årets 
ICOLD-möte

Årets ICOLD-konvent, det 85:e i ordningen, hölls 
i Tjeckiens huvudstad Prag på temat Kunskaps-
baserad dammteknik. Tjeckien har en lång 
dammbyggnadshistoria med dammar från 
medeltiden som fortfarande är i bruk. Här föl-
jer en redogörelse författad av Lisa Broberg & 
Gabriella Molinder, Sweco som båda deltog i 
egenskap av vinnare av SwedColds resebidrag 
2017. 

Mötet pågick under första veckan i juli och bjöd på en rad 
intressanta aktiviteter och upplevelser. För vår del in leddes
veckan med Young Engineers Forums årsmöte (YEF). 
 Efter en inledande genomgång av dammutvecklingen 
i Tjeckien fick deltagarna sitta ner i grupp och diskutera 
olika spännande ämnen. Vi båda valde att delta i gruppen 
som diskuterade dammövervakning. Vi diskuterade bland 
annat hur man ska tolka all den information som numera 
står till buds vid dammövervakning. Det gäller att hitta en 
bra balans mellan att lita på instrumenten och att ha männ-
iskor på plats. Innan mötet avslutades röstades tre nya 
personer in i styrelsen.
  Under eftermiddagen kunde man som åhörare delta i ett 
antal seminarier (workshops) anordnade av de olika kom-
mittéerna i ICOLD. Till exempel hade jordfyllnadskommittén, 
en presentation kring asfaltskärnor, kommittén ger också 
ut en bulletin i ämnet. Kommitté A gick igenom ”benchmark 
workshops”, som man haft tidigare år, samt den som hölls i 
Stockholm i september i år.
 Under kvällen anordnades en trevlig välkomstmottagning 
där det bjöds på god tjeckisk mat samt dryck.
  Tisdagen bestod utav kommittémöten där man hade 
möjligheten att sitta ner och lyssna på vad de olika kommit-
téerna hade att diskutera. Lisa valde att lyssna på betong-
kommittén medan Gabriella gick till jordfyllnadskommittén. 
Båda kommittéerna använde en stor del av dagen åt att 
diskutera framtida bulletiner och båda gick även igenom 
händelsen i Orville samt andra intressanta ämnen som 
alkali-silika-reaktioner i betongdammar.
 På tisdagskvällen anordnades YEF-kväll i en mysig lokal 
i centrala Prag. Där bjöds på god mat, trevligt sällskap och 
livemusik.
 Årets symposium inleddes på onsdagen med ett par 
stycken av den tjeckiske kompositören Dvorák och tal från 
bland andra ICOLD:s ordförande och representanter från 
tjeckiska jordbruksdepatementet och CZCOLD. 
 Tre nya medlemsländer välkomnades till ICOLD: Angola, 
Afghanistan och Bhutan. Därmed har ICOLD nu hundra 
medlemsländer. Därefter följde korta presentationer på 
olika teman resten av dagen. Bland de mest välbesökta var 
förmodligen presentationen av USA:s ingenjörstrupper (US 

Army Corps of Engineers) om rehabiliteringsarbetena vid 
Mosul-dammen i Irak, och säkerhetsaspekten vid arbeten 
i närheten av en krigszon. Även händelserna vid Oroville-
dammen i USA i våras var ett återkommande tema under 
veckan. 
 På kvällen bjöd ICOLD in till en klassisk konsert med 
Prags radiosymfoniker i konserthuset Rudolfinum. Där fick
vi höra musik av Smetana - stycket ”Vltava” passade 
utmärkt till veckans tema vatten – och givetvis även mer 
Dvorák.
 På torsdagen åkte vi buss två timmar ut på landsbyg-
den för att se två dammar och den lilla staden och tillika 
världsarvet Kutná Hora. Redan på vägen dit fick vi problem 
när bussen gick sönder drygt två kilometer utanför staden. 
Vår guide fick improvisera om hela dagens tidsschema och 
vi fick en lång promenad in till stadskärnan. Med vackert 
väder och gott humör i gruppen var det inga problem. 
Efter en guidad rundtur i den vackra staden och en stär-
kande lunch var en ny buss på plats och vi fortsatte mot 
dammarna Vrchlice och Parížov. Den förstnämnda är en 
41 meter hög valvdamm i betong. Den gjorde ett mäktigt 
intryck på oss. Sist på dagen besökte vi dammen Parížov, 
en 31 meter hög murverksdamm byggd för att fördröja 
höga flöden och förhindra översvämning. Kvällen rundades 
av med en middag för alla svenska delegater.
 Fredagen bjöd på tekniska seminarier med presentatio-
ner om den senaste forskningen i en rad olika områden. 
Vi besökte bland annat en paneldebatt om klimatföränd-
ringarnas påverkan på vattenkraftens framtid. Samma dag 
paneldebatten hölls även presentationer om inre erosion 
och numerisk modellering. På kvällen var det avslutnings-
middag och mingel på vackra Žofín Palace, med god mat 
och en hel del dans.
 I kort kan veckan sammanfattas som en väldigt spän-
nande upplevelse där vi fick väldigt mycket nya intryck, fick 
höra många spännande föredrag och träffa mycket trevliga 
människor. En ny insikt är hur olika problem och förutsätt-
ningar som finns på olika platser i världen. Att t.ex. sedi-
ment som är ett viktigt problem i Asien inte alls är ett lika 
stort problem i Sverige. Att mötas och dela erfarenheter 
med varandra är inte bara ett viktigt sätt att ta branschen 
framåt, utan också väldigt trevligt och roligt.

Lisa Broberg & Gabriella Molinder, 
Sweco

Parížov Dam
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Studiebesök i Arvika
Arvika drabbades hårt av översvämningen år 
2000. Nu fortskrider byggandet av det över-
svämningsskydd som ska skydda staden mot 
framtida översvämningar. SwedCold besökte 
bygget i våras. 

28 personer trotsade aprilvädret och tog sig till Arvika för 
att titta närmare på dammbygget. Entreprenören 
Segermo/NRC Group har anlagt två pålbryggor tvärs över 
sundet på vardera sidan av dammläget. Vid besöket pågick 
arbeten med att schakta bort lerlager innanför spontfång-
dammen för östra sidan av dammen. 

Dammen byggs med omväxlande berg- och jordgrund-
läggning och består av en lamelldamm med öppningar 
för båttrafiken. Öppningarna ska också underlätta vat-
tengenomströmning och faunapassage då översvämnings-
skyddet inte är etablerat. Då en översvämning hotar och 
dammluckorna stängs byggs även en krönöverhöjning med 
gåtbalkar och sättar upp och pumpar med sammanlagd 
kapacitet på 30 kubikmeter per sekund pumpar över den 
lokala tillrinningen innanför dammen. 
 Vid besöket fick deltagarna också besöka de två spärr-
dammar – fyllningsdammar med moräntätkärna – som 

kommunen byggt i egen regi med hjälp av sitt teknikbolag 
Arvika Teknik under 2015 och 2016. 

Före platsbesöket bjöds deltagarna på lunch inne i 
Arvika. Under lunchen berättade representanter för kom-
munen om översvämningen år 2000 och bakgrunden till
att översvämningsskyddet byggs. ÅF som lett projektering-
en, redogjorde för huvuddammens tekniska utformning och 
Purac berättade om pumparna som de levererar. 
Studieresan sponsrades av Arvika Teknik, ÅF och 
HydroTerra Ingenjörer.

Finn Midböe, 
HydroTerra Ingenjörer AB
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Ny kontaktinformation uppdateras på www.swedcold.org

ICOLD Kommittéer  Period Svensk representant

A Computational Aspects of Analysis and Design of Dams  2014-2017  M. Hassanzadeh
B Seismic Aspects of Dam Design   2013-2017
C Hydraulics for Dams   2016-2019  J. Yang
D Concrete Dams  2012-2018 E. Nordström
E Embankment Dams   2014-2017  I. Ekström
F  Engineering Activities with the Planning Process for Water Resources Projects  2014-2017
G Environment   2015-2017  B. Adell
 H Dam Safety   2015-2018  M. Bartsch 
 I  Public Safety Around Dams   2016-2019  Vakant
J  Sedimentation of Reservoirs  2013-2016
 K Integrated Operation of Hydropower Stations and Reservoirs  2015-2019
L  Tailings Dams & Waste Lagoons   2014-2017  A. Bjelkevik
 M Operation, Maintenance and Rehabilitation of Dams 2015-2018 F. Midböe 
 N Public Awareness and Education   2015-2018  G. Sjödin
 O World Register of Dams and Documentation  2014-2017
P ICOLD Committee on Cementet Material Dams 2013-2017
 Q Dam Surveillance  2015-2018 S. Johansson
R Multipurpose Water Storage   2013-2016
S On Flood Evaluation and Dam Safety   2015-2018 A. Söderström
T Prospective & New Challenges for Dams & Reservoirs in the 21th Century  2016-2018 
U Dams and River Basin Management  2015-2018
V  Committee for Hydromechanical Equipment  2016-2019 A. Halvarsson
W Selection of Dam Type  2015-2018 
X Financial and Advisory   2014-2015
Y Climate change  2014-2017 K. Hallberg
Z  Capacity Building and Dams   2015-2017
  Young Engineers Forum (YEF)   C.Bohlin
  Internal Erosion    H. Rönnqvist, P. Sjödahl

NÅGRA KOMMANDE EVENEMANG
Dammsäkerhet RIDAS, 7-8 november 2017 i Stockholm
http://www.svenskenergi.se/Vi-erbjuder/Kurs-och-konferens/Kurser/D/Dammsakerhet-RIDAS/
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/
26th Congress & 86th ICOLD Annual Meeting. Wien, Österrike 1-7 juli 2018.




