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Svensk referensgrupp för  
gruvdammar har startats 

SwedCOLDs nyhetsbrev 
– sjuttonde 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
Maria Bartsch, Svenska Kraftnät
Per Elvnejd, Energiföretagen
Anders Söderström, SWECO Energy
Birgitta Rådman, Vattenregleringsföretagen
Mikael Stenberg, TCS
  
Nästa nummer
Nästa nyhetsbrev planeras att komma ut i april 2021. 
Bidragen ska innehåll rubrik, kortfattad text och hänvisning 
till artikelförfattaren/kontaktperson. De ska vara redak-
tionskommittén tillhanda senast 19 mars 2021. Skicka till 
swedcold@sweco.se
SwedCOLDs e-postadresser är:
swedcold@sweco.se  
sekreterare Anders Söderström
swedcold@vattenreglering.se  
administration Birgitta Rådman  
  Redaktionskommittén

SveMin och Svenska kraftnät har tillsammans 
med Tailings Consultants Scandinavia startat 
upp en svensk referensgrupp för att möjliggöra 
nationell samverkan i gruvdammsfrågor. Första 
mötet ägde rum innan sommaren och deltagan-
det var brett och responsen positiv.

Under våren startades en svensk referensgrupp för gruv-
dammar. Syftet med referensgruppen är att samla repre-
sentanter från myndigheter, universitet och industri för att 
främja arbetet med gruvdammar och dammsäkerhet både 
i Sverige och internationellt. Aktörer ges möjligheten att 
ta del av och komma med synpunkter på aktuella frågor, 
utvecklingsinsatser och projekt i branschen vilket blir en 
grund för SwedCOLDs representants arbete i ICOLDs 
gruvdammskommitté. Några av de frågeställningar som 
är uppe för diskussion just nu är Global Tailings Standard, 
fenomenet liquefaction samt ett utkast på ICOLD bulletin 
gällande Tailings Dam Safety. Huvudmän och kontaktperso-
ner för referensgruppen är Lars-Åke Lindahl (Svemin), Maria 
Bartsch (Svenska kraftnät) och SwedCOLDs representant 
Annika Bjelkevik (Tailings Consultants Scandinavia).

HOW THESE PIECES FIT TOGETHER

Standard: Establish minimum 
requirements/expectations for 
tailings management

ICMM Guidance: Non-prescriptive 
guidance on concepts, practices and 
processes for safe tailings 
management to be applied across 
the life cycle

Technical guidelines: Specific 
engineering-related guidance 
applicable across the life cycle

Standard

ICMM Guidance

Technical
Guidelines

(ICOLD, CDA, ANCOLD, etc)

1Lars-Åke Lindahl2020-06-23

Bild från diskussioner angående den nya Global Industry Standard on Tailings 
Management, publicerad i augusti, vilken visar dess sammanhang.



3

S w e d C O L D  N Y H E T S B R E V  #  2  /  2 0 2 0

    

Det har länge saknats en branschgemensam 
metod för hantering av spännstag inom vatten-
kraften. 
– I förlängningen kan det påverka säkerheten 
eftersom spännstagen används i många av våra 
åldrande kraftverk, säger Peter Lundqvist på 
Vattenfall, som i samarbete Anders Marklund 
och Christian Berstone på Vattenfall samt  med 
Carl-Oscar Nilsson på Uniper har tagit fram en 
förvaltningsstrategi för allt från installation till 
underhåll av spännstag. 

Spännstag används inom vattenkraftsindustrin för att öka 
vattenkraftsdammars stabilitet. I och med att de svenska 
vattenkraftanläggningarna åldras och deras tekniska livs-
längd förlängs kommer troligtvis användningen av spännstag 
att öka. Funktionen hos de installerade spännstagen har en 
direkt påverkan på dammsäkerheten för en vattenkraftsan-
läggning. Det har länge saknats rekommendationer och stan-
darder för hur spännstag ska installeras och underhållas.

 Vattenfall och Uniper har gemensamt tagit tag i att 
utveckla en metod för hantering av spännstag vilket avser allt 
från dimensionering och installation till hantering av spänns-
tagen under deras tekniska livslängd. 
– Det har i princip inte funnits några tydliga rekommendationer 
kring dimensionering eller metoder för hantering  av installe-
rade spännstag inom vattenkraften. Många vattenkraftsägare 
har fått förlita sig på konsulter och entreprenörer, där särskilt 
entreprenörerna har egna metoder för uppspänning och spänn-
kraftsmätningar. Entreprenörernas huvudsakliga verksamhet 
är uppspänning av spännarmering i främst brobyggen. I en bro 
används spännarmering generellt inte för att öka bärförmågan 
utan för att klara långa spännvidder, till skillnad från en vatten-
kraftsanläggning där spännkraften direkt påverkar bärförmå-
gan. Metoderna för uppspänning och mätningar är utvecklade 
för brobyggen där det exakta värdet på spännkraften inte är av 
samma betydelse som för  en dammbyggnad och det kan ha 
en direkt inverkan på säkerheten, berättar Peter Lundqvist som 
fungerat som projektledare för studien. 
 Det har funnits många frågetecken ute bland de som job-
bar med vattenkraft, berättar Carl-Oscar  som utfört studien 
tillsammans med Anders, Christian och Peter.

Rekommendationer för spännstag ger högre säkerhet 

Installation av spännstag i en betongdamm. Den vänstra bilden visar borrning och den högra bilden visar själva installationen av spännstaget. 
Foto: Uniper

forts på nästa sida >
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Flödesschema för utvärdering av resultatet 
från en spännkraftsmätning

Uppspänningsdiagrammen visar på skillnaden mellan olika utförare av mätningar. Den övre vänstra figuren visar själva uppspänningen och sambandet mellan kraft och förlängning 
av spännstaget. Lutningen på kurvan beskriver i detta fallet styvheten på spännstaget. De övriga två figurerna visar resultaten från mätningar av spännkraften utförd av två olika 
utförare med olika mätmetoder. Vid en spännkraftsmätning ska styvheten på spännstaget, d.v.s. lutningen på kurvan vara liknande den från uppspänningen. I det här fallet är det 
stor skillnad mellan de båda utförarna samt även skillnad mellan uppspänning och båda utförare.

FAKTARUTA

Projektet har pågått under tre år i Energiforsks satsning: Betongtekniskt program för vattenkraften. Projektet har utmynnat i tre rapporter:

Sammanställning över spännstag inom vattenkraften Energiforskrapport 2017:398

https://energiforsk.se/program/betongtekniskt-program-vattenkraft/rapport/sammanstallning-over-spannstag-inom-vattenkraften-2017-398/

Övervakning av status på vattenkraftens spännstag Energiforskrapport 2018:545

https://energiforsk.se/program/betongtekniskt-program-vattenkraft/rapport/oevervakning-av-status-pa-vattenkraftens-spannstag-2018-545/

Rekommendationer för hantering av vattenkraftens spännstag Energiforskrapport 2020:688

Publiceras inom kort

> forts från sid 3
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 – Jag har jobbat mycket med kraftverken i Storfinnforsen 
och i Ramsele. Där har vi stora lamelldammar med en stor 
mängd spännstag. Flera av frågeställningarna i projektet har 
sitt upphov här.
 Under tre år har teamet arbetat med att ta fram en 
branschgemensam metod och det har resulterat i tre rap-
porter. I den första rapporten gjordes en kartläggning kring 
de befintliga spännstag som finns inom vattenkraftsindustrin. 
Den andra rapporten handlar om övervakning av spännsta-
gens status och rekommendationer om hur mätningar ska 
utföras. 
 – Vi har tagit fram ett förslag på en standardiserad metod 
för hur man ska mäta spännkraften i  spännstagen på bästa 
sätt. Vi har sett att olika utförare får fram olika testresultat 
på samma spännstag. Vi har sett så mycket som 20 pro-
cents skillnad mellan olika utförares mätresultat på samma 
spännstag. Det medför ju också att säkerheten i anläggning-
arna blir lägre då man inte kan bestämma spännkraften med 
tillräcklig noggrannhet, säger Peter Lundqvist. 
 I rapporten ges handfasta råd och rekommendationer för 
hur man ska utforma ett inspektionsprogram för åldrings-
hantering av installerade spännstag och hur man ska mäta 
spännkraften med domkraft. Här ges även rekommendatio-
ner för instrumentering av spännstag med lastceller för kon-
tinuerlig mätning av spännkrafterna. Rekommendationerna 
omfattar bland annat den marginal som bör finnas mellan 
spännkraft och lastcellens kapacitet och hur man ska gå 
tillväga för att lastcellens överkapacitet inte utnyttjas. 
Rapporten innehåller också råd kring arbetsmiljön som att 
det bör finnas tillräckligt med utrymme runt ankarstycket 
för att installationsarbetet ska kunna genomföras säkert och 
att temperaturmätningar bör utföras parallellt med kraftmät-
ningarna.
 – Vi har lagt ner väldigt mycket arbete på att ta fram de 
här rekommendationerna. Jag tror att många kraftverksä-
gare kommer att ha nytta av de här instruktionerna, säger 
Carl-Oscar Nilsson.
 Nu publiceras den tredje rapporten. Den innehåller en 
översiktlig litteraturstudie över vilka faktorer som påverkar 
förankringszonen för bergförankringar. Den ger också en 
sammanställning av mätdata från spännkraftsmätningar i 
kärn- och vattenkraftsanläggningar. Rapporten innehåller 
rekommendationer för metoder att uppskatta och predik-
tera spännkraftsförluster, införandet av marginaler mellan 
spännkraftsbehov och den spännkraft som appliceras och 
kompletterande information gällande normer kring spänns-
tagsdimensionering, installationsutförande, spännkraftsmät-
ning och arbetsmiljöaspekter. 
 –Branschkollegor har efterfrågat den här rapporten. Här 
finns nu vår förvaltningsstrategi för spännstag detaljerat 
beskriven med planer för underhåll, två saker som jag tror 
kan ha stort värde ute i verksamheten. Jag hoppas att rap-
porterna ska fungera som ett bra hjälpmedel för dem ute på 
kraftverken i Sverige, avslutar Carl-Oscar Nilsson.

/ Marie Kofod-Hansen

Förankring av ett spännstag med en lastcell under (blå ringen). Lastcellen mäter 
kontinuerligt spännkraften

En domkraft används för att spänna upp ett spännstag i en betongdamm.
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Polyurea - ny typ av ytbehandling för utskovsluckor 
Polyurea är en snabbhärdande tvåkomponents-
färg med extrem hållfasthet som ger ett bra 
skydd mot nötning. Färgen har använts inom 
bygg och industri där det behövts slitstarka ytor, 
exempelvis blästerhallar, parkeringsgarage och 
verkstadsgolv. Inom vattenkraftindustrin i Sverige 
är produkten dock oprövad varför Skellefteälvens 
Vattenregleringsföretag, Måleriproduktion och 
Teknos har påbörjat en utvärdering, med stöd 
från Energiforsk.
Polyurea härdar extremt snabbt, inom sekunder. 
Ytbehandlingsprocessen är snabb och effektiv och ytan som 
behandlats är torr inom mindre än en minut.
 I likhet med epoxi-beläggningar skapas kemisk resistens 
genom tät crosslinking. Till skillnad från epoxi eller polyu-
retanlösningar är polyurea mycket flexibel med en stor töj-
ningsförmåga. Typiska töjningsvärden för en beläggning som 
används som en fukt- och slitagebarriär är 300-500 %. 
 Polyurea-elastomerbeläggning används för att skydda 
strukturer mot fukt, kemikalier och mekanisk påfrestning. 
Fördelar inkluderar utmärkt spricköverbyggande förmåga, 
extremt motståndskraftig mot slitage och bibehållna egen-
skaper som elasticitet även vid –40 °C, för ytor såsom 
betong, stål, bitumen och trä.

En lösning vid Bergsbyns regleringsdamm
Dammluckorna vid Bergsbyns regleringsdamm vid 
Skellefteälvens utlopp till havet utsätts för stora påfrest-
ningar från is och drivgods som passerar anläggningen. 
Eftersom det är en regleringsdamm utan kraftstation sker 
det ständig tappning genom utskoven och det i kombination 
med en nedströmsvattenyta som står mot dammluckorna 
gör att slitaget av ytbehandlingen är stort. 
 När Skellefteälvens Vattenregleringsföretag (SVF) år 
2019 skulle byta en av utskovsluckorna undersökte man 
alternativ till normal ytbehandling med epoxi-färg, för att 
erhålla ett bättre skydd mot mekanisk nötning. Genom MPA 
Måleriproduktion och Teknos i Örnsköldsvik fick man tips om 
Polyurea. SVF tittade på referensprojekt, bland annat en bläs-
terhall och ramperna på ett parkeringshus i Skellefteå. I det 
senare hade man haft problem med nötning på ramperna, 
då dessa var byggda i trä. Ett år efter att ramperna målades 
med polyurea, med en vintersäsong där bilar med dubbdäck 
kört och svängt på ramperna, fanns inga skador i ytbehand-
lingen. Man kunde dock inte hitta några referensprojekt inom 
vattenbyggnad.

 SVF beslutade att måla den nya luckan med polyurea, 
med tjocklek 3-4 mm, för att uppnå ett bra mekaniskt skydd 
och även viss ljuddämpning. Då polyurea är oprövad på 
dammluckor finns viss osäkerhet kring vidhäftningen, särskilt 
i kombination med de stora draglaster som kan uppstå från 
strömmande vatten. Därför valde man att först måla luckan 
konventionellt enligt Elforsk rapport 13:34 och sedan lägga 
polyurean utanpå. Efter att denna lucka målats klart har 
Teknos gjort godkända vidhäftningstester med polyurea på 
miox-primer. 

FAKTARUTA – KORT OM POLYUREA

• Kemin utvecklades av Texaco i USA under 80-talet.

• Två-komponent lösningsmedelsfri produkt, avger inga lätt-

flyktiga organiska föreningar, blandas i sprutmunstycke och 

härdar mycket snabbt (normalt inom en minut).

• Polyurea är ett namn på en polymerteknik, inte en specifik 

produkt eller ett beläggningssystem i sig.

• Polyurea-elastomerbeläggning är en aromatisk produkt.

• Produkten skapar en skarvfri vattentät färgfilm.

• Elastisk och extremt nötningsbeständig. Mycket god  

kemisk resistans.

• Funktionell beläggning, inte dekorativ.

• Materialkostnad ca 100 kr/m2 (1 mm tjocklek).

• Materialåtgång 1 l/m2 (1 mm tjocklek).

Bergsbydammen – Ny utskovslucka C år 2019. Luckkropp är målad med polyurea 
medan luckben är målad med epoxi. Foto: Per Elvnejd
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Energiforskprojekt
För att erhålla erfarenheter från använ-
dande av polyurea som ytbehandling 
på dammluckor har SVF i samband 
med renovering av en annan damm-
lucka i Bergsbyn låtit Måleriproduktion 
och Teknos blästra och ytbehandla 
16 st skyddsplåtar till ett flottnings-
bord. Då dammluckan normalt öpp-
nas nedåtgående kommer plåtarna att 
utsättas för strömmande vatten samt 
is och drivgods som stundtals följer 
med detta. Genom att lyfta luckan till 
stängt läge hamnar plåtarna i torrhet 
och i nära horisontellt läge. De kan då 
enkelt beträdas via stege från broba-
nan, vilket innebär att återkommande 
besiktningar av ytbehandlingen kan 
göras utan särskilda åtgärder såsom 
avställning av vattenväg eller byggan-
de av ställning. Ett skensystem för för-
ankring av personlig fallskyddsutrust-
ning finns monterat ovanför luckan.
 Plåtarna är målade med tre olika 
varianter av polyurea, med olika elas-
ticitet och nötningsmotstånd, kombi-
nerade med olika varianter av grund-
färger och kantavslut samt att några 
plåtar är målade med konventionellt 
målningssystem (epoxi) som referens. 
Energiforsk har inom Dammtekniskt 
utvecklingsprogram, projekt 12825, 
bekostat en oberoende uppföljning 
och besiktning av ytbehandlingen, vil-
ket resulterat i en rapport som kan 
användas som underlag vid komman-
de uppföljande besiktningar. En sådan 
uppföljande besiktning planeras preli-
minärt till sommaren år 2023. Anlitad 
besiktningsman var Fredrik Åman på 
WSP i Skellefteå.

// Per Elvnejd, Per-Olof Björklund,  
Björn Ödman och Fredrik Åman.  

Kontakt: per.elvnejd@skelleftealven.se 

Bergsbydammen lucka B, med flottbordets 16 plåtar målade med olika målningsprogram. När luckan är stängd ligger 
flottbordet ovan vattenytan och kan beträdas för besiktning. 
Foto: Per Elvnejd

Bergsbydammen lucka B. Is som följer med vattnet över luckan skrapar mot plåtarna på flottbordet. 
Foto: Per Elvnejd
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Problem med berggrunden manar till ny FoU
Många vattenkraftföretag har behov av verktyg 
för att underlätta kunskapsinsamlingen om sta-
tus för sina berganläggningar. Berget har inte 
haft samma fokus på underhåll och förvaltning 
som anläggningarnas övriga delar. Energiforsk 
samlar branschen för gemensamt arbete med 
vattenkraftens bergfrågor.
 Den svenska vattenkraftsutbyggnaden var som inten-
sivast mellan 1940 och 1970. Många kraftverk byggdes 
under mark, med inre vattenvägar som byggdes i berg. Med 
åldrande anläggningar så ökar behovet av inspektion och 
åtgärder, och stora FoU-insatser behövs för att lösa olika 
problem. Efter att ha stöttat branschöverskridande berg-
forskning genom BeFo under många år, så har Energiforsk 
startat programmet Vattenkraftens bergfrågor där vatten-
kraftsindustrin gemensamt tar fram resultat för att under-
lätta reinvestering och förvaltning. Tre projekt har slutförts 
i programmets första etapp. Arbetet går nu vidare i en ny 
etapp som avslutas 2022. 

FAKTARUTA

Intresserad av mer information och diskussion om vatten-

kraftens bergfrågor? Anmäl dig till programmets kostnadsfria 

webinar den 25 november. Program och mer information finns 

på Energiforsks hemsida:

https://energiforsk.se/konferenser/kommande/ 
vattenkraftens-bergfragor-2020/

Inspektion med ROV-farkost. Foto: Norwegian Tunnel Inspection. 

 – Frågor kring berggrunden och dess egenskaper får mer 
och mer fokus hos anläggningsägare världen över. Ofta är 
det stort intresse för byggandet av nya anläggningar men det 
finns idag enorma anläggningstillgångar som är mer än 50 
år gamla. Det vi gör nu i det nystartade programmet är att 
vi försöker dels driva egna frågor med relevans men också 
knyta kontakter med andra länders dammägare, både genom 
SwedCOLD och Energiforsks kanaler. Medlemsföretagen 
som valt att delta i programmet har alla identifierat bergfrå-
gorna som viktiga och prioriterade i arbetet att säkra anlägg-
ningarna för lång tid framåt, säger Anders Isander, Uniper/
Sydkraft Hydropower, ordförande i programmets styrgrupp.
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Inspektion av vattenfyllda bergtunnlar
I rapporten Inspektion av vattenfyllda bergtunnlar (Energiforsk 
rapport 202:660, https://energiforsk.se/program/vatten-
kraftens-bergfragor/rapporter/inspektion-av-vattenfyllda-
bergtunnlar-2020-660) har Martin Hansson från AFFRY sam-
lat information om olika tekniker, ger exempel på undervat-
tensbaserade inspektioner av inre vattenvägar i berg och på 
intressanta kritiska konstruktionsdelar och skadesituationer. 
Den innehåller också en punktlista med några av de vikti-
gaste punkterna att ta hänsyn till vid upphandling av entre-
prenör inför att en inspektion ska genomföras. I anslutning 
till projektet hölls också en workshop med presentationer av 
olika tekniklösningar, erfarenheter från inspektioner och dis-
kussioner kring utmaningar och möjligheter. Dokumentation 
från workshopen finns på Energiforsks hemsida.

Krav på drift av befintliga berganläggningar
I Merparten av våra svenska vattenkraftanläggningar har 
olika typer av berganläggningar, som vanligtvis konstruerats 
genom att borra, spränga, och forsla bort utsprängt berg. 
De finns i många olika geologiska miljöer, och har därmed 
olika grundvatten- och radonförekomst, och består av både 
förstärkta och oförstärkta delar. Drift och underhåll av 
anläggningarna måste anpassas efter förutsättningarna i 
respektive anläggningsdel. En grundläggande förutsättning 
i förvaltningen är att säkerheten för personal som vistas i 
anläggningarna ska vara god, och att maskiner och utrust-
ning ska vara skyddad.
 De regelverk som finns för undermarksanläggningar är i 
flera fall framtagna för andra typer av anläggningar, exempel-
vis trafiktunnlar, där betydligt fler människor vistas jämfört 
med vattenkraftens berganläggningar. Anders Arvidsson 
och Petter Engvall på Sweco har gjort en genomgång av 
befintliga krav, lagar, förordningar och föreskrifter för att 
undersöka konsekvenserna av kraven för arbeten med och 
i vattenkraftindustrins berganläggningar. Analysen visar att 
det finns ett stort antal föreskrifter med bäring på just den 
här typen av arbeten. Det finns därför ett behov av att ta 
fram en gemensam praxis för inspektions- och underhållsar-
beten med utgångspunkt från befintliga lagar, förordningar 
och föreskrifter. Läs mer i rapporten Krav vid drift av vat-
tenkraftens berganläggningar (Energiforsk rapport 202:686, 
https://energiforsk.se/program/vattenkraftens-bergfragor/
rapporter/krav-vid-drift-av-vattenkraftens-berganlaggning-
ar-2020-686).

Foto: Sweco

Fotogrammetri av vattenfyllda bergtunnlar. Foto:UW-TECH

forts på nästa sida >
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Mynningen till den nya tillfartstunneln till Krångede kraftverk. 
Foto: Marcus Hautakoski, Fortum. 

Krav på nya berganläggningar
Vattenkraften står numera för en mycket liten del 
av de berganläggningar som byggs i Sverige i dag. 
Kravställningen inom det här området drivs därför av 
de stora aktörerna inom infrastruktur- och gruvom-
rådet. Vattenkraftindustrins och de stora aktörernas 
krav sammanfaller inom vissa områden, men inom 
andra kan de leda till stora kostnader utan att bidra 
med ökade säkerhetsmarginaler eller annan nytta 
inom vattenkraften.
 Hans-Åke Mattsson och Tomas Karlberg på AFRY 
har gått igenom de krav som används vid nybyggnad 
i infrastruktur- och gruvområdet och analyserat hur 
dessa beställares kravställning på bergrelaterade 
investeringar inverkar på kostnaderna för vattenkraf-
tens motsvarande investeringar. 
 Resultaten visar att investeringsvolymerna inom 
vattenkraften inte motiverar att heltäckande krav 
tas fram enbart för vattenkraft, men att man bör ta 
fram riktlinjer för rimliga branschspecifika avsteg. 
Mer information finns i rapporten Tekniska krav vid 
dimensionering och utformning av berganläggningar 
(Energiforsk rapport 2020:668).

/ Monika Adsten, Energiforsk,  
monika.adsten@energiforsk.se

The construction, operation and maintenance of dams and 
their storage reservoirs have provided significant benefits 
to humankind throughout history. Storage of water behind 
dams regulates natural streamflow, provides benefits resul-
ting from increased water availability, renewable energy pro-
duction and reduction of adverse impacts caused by nature’s 
extremes of flooding and drought. This document addresses 
the importance of the dam safety, which encompasses water 
dams, mining tailings dams and levees. 

 Growing population in our fragile world is causing steady 
increases in demand for water, food, energy, minerals and 
flood control. Dams are critical infrastructure to meet 
these basic human needs as well as rising standards 
of living. At the same time, however, dams create new 
hazards involving potential risks to downstream communi-
ties, including potential adverse impacts on life, property 
and the environment. The potential for dam safety incidents, 
possibly resulting in an uncontrolled or catastrophic release 
of stored water is of the highest concern.
 The profession of dam engineering has a profound ethical 
responsibility to carry out its professional duties so that 
dams and reservoirs are designed, constructed and ope-
rated  in the most effective and sustainable way, while also 
ensuring that both new and existing dams are safe during 
their entire lifespan, from construction to decommissioning.

ICOLD and Dam Safety
For almost a century, the International Commission on Large 
Dams (ICOLD) has made dam safety one of its highest 
organizational commitments, as stated in the ICOLD Mission 
statement: ICOLD leads the profession in setting standards 
and establishing guidelines to ensure that dams are built and 
operated safely, efficiently, economically, and are  environme-
ntally sustainable and socially equitable.
 Before the creation of ICOLD in 1928, knowledge on dam 
safety was disparate, while the need for building water stora-

World Declaration on 
Dam Safety 

ICOLD lanserar ”World  
Declaration on Dam safety”
Med deklarationen uppmärksammar ICOLD att 
man ger högsta prioritet till dammsäkerhet, och 
vill även uppmana alla berörda – ägare, teknisk 
expertis, myndigheter och investerare – till oupp-
hörligt engagemang för att minska risker och 
utveckla säkerheten vid dammar världen över. 
Deklarationen återges i sin helhet på följande 
sidor.

> forts från sid 9
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Mynningen till den nya tillfartstunneln till Krångede kraftverk. 
Foto: Marcus Hautakoski, Fortum. 

ge infrastructure was very high and growing. It therefore 
became a priority of ICOLD to disseminate the understanding 
of the design and operation of dams based on experience 
within the global dam engineering community. And along with 
this dissemination came a strong focus on dam safety that 
has permeated up to the modern era.
 ICOLD has played a key role in improving dam safety 
through its work in collecting and analyzing information on 
the lessons learned from past successes and failures. Since 
the very beginning, ICOLD and its thousands of professionals 
within the member countries have continuously contributed 
to the improvement of dam safety through publication of 
technical papers and exchange of experience during Annual 
Meetings and Congresses. ICOLD’s Technical Committees 
develop Bulletins for publication that summarize the current 
state of the practice.
 Since the creation of ICOLD, the number  of failures com-
pared to the total number of dams in operation has been 
reduced significantly, which is a positive achievement that 
reflects the worldwide influence of ICOLD in raising dam 
design and management standards. Nonetheless, constant 
vigilance and commitment to dam safety is still required in 
order to continue the global trend towards safer dams. Any 
dam incident is a matter of the gravest concern for dam 
professionals. It is our ICOLD Declaration that Dam Safety is 
our highest priority.

Changing Conditions of Dam Safety
Due to the vital need for water, food, energy, minerals and 
flood control, the total number of dams worldwide conti-
nues to grow. Maintaining the present trend of a decreasing  
incidence of dam failure is a never-ending challenge for the 
profession.  ICOLD’s role in knowledge transfer and capacity 
building through the dissemination of the best practices is as 
pertinent as ever. The science, technology and human roles 
in dam safety are in constant evolution with many changing 
conditions:

• Ageing of existing infrastructure, creating new concerns 
related to the longevity of construction material and equip-
ment, including infilling of reservoirs with sedimentation.

• Lack of experience in dam safety management and 
operations in some countries engaged in building dams,  
equiring the need for capacity building.

• Retirement of experienced personnel in all countries, leading 
to a deficiency in qualified engineers trained in dam design.

• Increasing participation of the private sector in the deve-
lopment of dams as well as increasing cost and time 
pressure on developers, designers, contractors and ope-
rators, creating a need for new governance conditions for 
dam safety.

• Climate change causes changes in extreme precipitation 
and drought events, resulting in increased hydrological 
risks. It is critical to consider changes in climate during 
planning and management, including resilient design and 

adaptive reservoir operation of dams. In some regions, this 
results in a need to increase the height of dams, expand 
spillway capacity, modify reservoir operating procedures, 
and/or construct new dams. There may also be a need to 
assess and address other hazards created by climate chan-
ge as part of the planning, design and operational phases.

• The most suitable sites for dams have largely been utilized, 
thus new dams must be built in more and more challenging 
locations, especially regarding geological conditions.

• Changing local, regional and national governance can have 
a significant impact in regulatory authority for dams. 

As a recognized international organization of experts in dam 
engineering, ICOLD calls upon governmental authorities and 
financing institutions to promote an awareness of the subject 
of Dam Safety. The goal of this ICOLD World declaration on 
Dam Safety is to restate the fundamentals of dam safety that 
have been learned over time. Furthermore, all involved enti-
ties should be reminded to ensure, through the fulfillment of 
their responsibilities, that these fundamentals are respected 
in order to minimize risks associated with dams and reser-
voirs.

Pillars of Dam Safety
With almost a century of commitment to dam safety, and 
knowing that the zero risk does not exist, ICOLD recognizes  
everal overarching pillars of dam safety:
• Structural integrity of dams is the keystone to dam safety. 

Best current practices of dam design and performance 
during the occurrence of hazardous events such as extreme 
floods and earthquakes have been largely documented by 
ICOLD bulletins in order to create a sound basis on which 
existing and future dam structures should be designed, built 
and operated in safe conditions.

• A routine surveillance and maintenance programme is 
necessary for early detection. Inspection and upkeep are 
of high importance to minimize the risk and to ensure dam 
safety in the long term. Periodic safety review by qualified 
engineers that are highly experienced in dam safety assess-
ment is mandatory. Supervision of dams should be based 
on both the operator´s self-supervision and periodic external 
safety reviews by an independent and competent authority 
or institution.

• An instrumentation and monitoring programme is essential 
throughout the life of a dam. A comprehensive dam monito-
ring programme is necessary to: 

 a) determine behavior during construction; 
 b) assess performance during first reservoir filling; 
 c) compare actual performance with design;
 d) characterize long-term behavior; 
 e) provide early warning of abnormal conditions; 
 f) capture & analyze response to events, such as large 

floods, earthquakes, etc.; 
 g) predict future performance of dam; and 
 h) demonstrate safe management of the dam to regulatory 

authorities.
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• Design-Intrinsic risks need to be adequately addressed. 
These risks are based on dam type, materials, ageing, 
foundations, hydraulic structures, etc., in which good 
practices and surveillance are the keys for safety.

• Natural hazard risks change with time, thus should be 
regularly reviewed and updated. These hazard risks like 
floods and earthquakes are external threats, for which 
risks are accepted based on known science and likelihood 
of occurrence.

• Emergency planning is of utmost importance for all dams. 
Emergency plans should be developed with the objective 
of avoiding loss of life and reducing damage to property, 
infrastructure and the environment resulting from a dam 
failure. The first filling of the reservoir being a critical 
period during which the emergency plan must be ready 
for implementation in a timely manner. Periodic review, 
updates and practice of the emergency plan is mandatory.

• Adequate training of operators is part of a comprehen-
sive dam safety programme. Those placed in charge of 
dams bear an important responsibility to maintain their 

training and understanding of their dam. Mis-operation of 
a dam, especially of spillway gates, can lead to accidents, 
downstream flooding or potential overtopping of the dam.

• Sharing lessons learned benefits the entire industry, making 
all dams safer. The experience of ICOLD has shown that 
sharing lessons from dam incidents and failures is crucial to 
improve state-of-the-art practices. For all involved parties, it 
is thus imperative that any documentation on dam incidents, 
including independent expert reports on the root causes of 
such incidents, be made freely  accessible to the internatio-
nal community.

• A comprehensive dam safety approach will allow minimiza-
tion of risks. This is done through collaboration of national 
organizations to support dam safety: structural measures 
for strengthening the structure’s integrity and stability; 
measures to minimize the consequences of failures as well 
as education and public awareness about dams. A compre-
hensive dam safety approach should also consider the fact 
that river basins, many of which are transboundary basins, 
often include several dams, or systems of dams and levees.

ICOLDs årsmöte 2019.
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• A dam owner has the ultimate responsibility for its dam. 
ICOLD recognizes that the safety of all dams is primarily 
the responsibility and liability of owners and operators. 
Adequate personnel and financial resources as well as 
relevant know-how are essential conditions to meet this 
responsibility.

• The role of regulatory authorities is paramount for safety. 
Regulatory authorities should take a strong role in ensur-
ing adequate site investigation, best practice design 
standards, quality construction, contractual frameworks, 
emergency preparedness and operational compliance 
within accepted guidelines and standards. Developing 
norms, standards and safeguards is a key factor to proper 
dam safety surveillance.

• An international perspective to dam safety can be enligh-
tening. International organizations such as ICOLD, which 
provide guidelines based on worldwide experience, can 
provide important guidance to designers, owners and 
government authorities to better understand the current 
state of best practices for design and safety of dams.

Summary Declaration
With the aspirational goal of working towards continuous 
reduction of dam safety incidents, ICOLD, as the leading 
international organization committed to dam safety, calls 
upon all involved professionals and companies to make a 
firm commitment safety improvements and risk reductions 
at all dams.
 Furthermore, Governments, Financial Institutions and 
other Developers, in their contribution to the development 
and regulation of dam infrastructure, are called upon to 
make a similar political and financial commitment so that 
the all-important safety recommendations for dams outlined 
in ICOLD Bulletins, will be disseminated to the relevant enti-
ties and followed to completion.

This common effort will contribute immeasurably to the 
overarching ICOLD vision:
“Better Dams for a Better World”
Approved on October 18th 2019, in Porto.
International Commission On Large Dams
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Dagens strikta krav på maximal sprickbredd 
resulterar i att stora mängder minimiarmering 
krävs vid gjutning av de massiva betongkonstruk-
tioner som finns inom vattenkraftsbranschen. 
Sweco bedriver därför ett Energiforskprojekt i 
syfte att definiera sprickbreddskrav som baseras 
på konstruktionernas faktiska exponeringsmiljö-
er. Målsättningen är att detta ska kunna resultera 
i reducerad mängd minimiarmering utan att göra 
avsteg från gällande dimensioneringsförutsätt-
ningar. 

Enligt nationella val redovisade i BFS 2019:1 EKS 11 ska 
sprickbredd 0,2 mm väljas för konstruktioner i livslängds-
klass L 100 (år) och som kommer att befinna sig i expo-
neringsmiljö XS2 (risk för armeringskorrosion initierad av 
klorider från havsvatten) eller XD2 (risk för armeringskor-
rosion initierad av klorider från annan källa än havsvatten). 
Vattenkraftens betongkonstruktioner är inte exponerade för 
de nämnda miljöerna men ändå tillämpas sprickviddskraven 
för vattenkraftens konstruktioner med hänvisning till risken 
för läckage och urlakning. På grund av att sprickviddskra-
vet påverkar mängden av minimiarmering utför Sweco med 
stöd av Energiforsks Betongprogram Vattenkraft en studie, 
som syftar till att undersöka vilken reduktion av mängden 
minimiarmering som kan åstadkommas genom att kraven 
för sprickvidd i RIDAS justeras efter konstruktionernas fak-
tiska exponeringsmiljöer. Detta utan att göra avsteg från 
gällande dimensioneringsförutsättningar eller att dimensio-
nera med hjälp av utländska riktlinjer/beräkningsmetoder. 
Projektet startades maj 2020 och avslutas mars 2021.
Projektet inkluderar följande delar:
1. Litteraturstudie för sammanställning av befintlig kun-

skap om inverkan av sprickbredd på betongkonstruk-
tioners beständighet i vattenkraftsmiljöer och miljöer 
där klorider inte utgör någon fara för konstruktionens 
beständighet. Litteraturstudien inkluderar även inverkan 
av sprickbredd på konstruktionens täthet, läckage och 
frostbeständighet. 

Differentierade krav för sprickbegränsande armering i vatten-
kraftens betongkonstruktioner

2.  En fallstudie planeras med ledning av resultatet från lit-
teraturstudien. 

3.  Orsaken till sprickbildningarna i de utvalda konstruktio-
nerna förklaras genom kvalitativa (beskrivningar) och/
eller kvantitativa (beräkningar) metoder. Vidare, avgörs 
(genom enkla beräkningar) om nuvarande dimensione-
ringsregler tillräckliga för att begränsa sprickbredden. 

4.  Systematisk studie av inverkan av krav på sprickbredd 
på armeringsmängd i en konstruktion. Syftet är att 
studera inverkan av olika dimensioneringsparametrar 
som partialkoefficienter, spricksäkerhetsfaktorer samt 
exponeringsklasser på sambandet mellan sprickbredd-
skrav och armeringsmängd. En viktig fråga i detta 
sammanhang är sprickans djup i konstruktionen. Det är 
möjligt att en bredd men icke genomgående spricka i 
ett konstruktionselement kan accepteras förutsatt att 
elementet är i en icke korrosiv miljö samt att elementet 
kan i övrigt uppfylla kraven för frostbeständighet, urlak-
ning och läckage.     

5.  Resultaten presenteras i en rapport. Rapporten inklude-
rar utöver erhållna resultat även en vägledning för val 
av sprickbredd med hänsyn till de exponeringsmiljöer 
som råder kring vattenkraftsanläggningar. 

  
/ Manouchehr Hassanzadeh  

(manouchehr.hassanzadeh@sweco.se)  
och Richard Malm (richard.malm@sweco.se)  
genomför projektet och tar tacksamt emot  

kommentarer och tips. 

• Syften med fallstudien är att avgöra om konstruktio-
nerna har dimensionerats med krav på begränsad 
sprickbredd och om så är fallet har kraven uppfyllts 
eller inte samt att avgöra om sprickorna har lett till 
reducerad beständighet hos konstruktionen.

• Fallstudien inkluderar inspektion av 6–12 vatten-
kraftsanläggningar. Antalet av anläggningarna avgörs 
av deras geografiska läge, d.v.s. att om det är möjligt 
att besöka flera anläggningar per dag.

• Konstruktionerna väljs med hänsyn till deras ålder och 
kategoriseras enligt följande: äldre än 75 år, äldre än 
50 år samt yngre än 50 år. De konstruktioner vars 
dimensioneringshandlingar/ritningar är lättillgängliga 
prioriteras.

• Vid inspektionen inspekteras och mäts sprickor med 
en bredd som ligger inom intervallet 0,15–0,70 mm. 
Val av mätställenas placering på konstruktionen görs 
med hänsyn till korrosion orsakad av betongens kar-
bonatisering (exponeringsklass XC3 och XC4 priori-
teras) och urlakning, frostangrepp (exponeringsklass 
XF3 prioriteras), urlakning (i sprickor som berör det 
täckande betongskiktet fram till armering) samt 
läckage/genomströmning i dämmande konstruktions-
element.
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Exempel på beslutsträd. Siffror efter åtgärder anger kostnad för åtgärd. Siffor vid utfall anger skattad sannolikhet för utfall. Blå ruta 
anger att tillräcklig säkerhet nås. I kostnadssummeringen har den möjlighet som leder till önskat resultat till lägst kostnad valts. Anpassad 
figur baserad på Energiforskrapporten
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Årets nationella sammanställ-
ning av dammsäkerhetsrappor-
teringen är klar. 100 ägare med 
sammanlagt 427 anläggningar 
innehållande klassificerade 
dammar har lämnat in rappor-
tering avseende 2019. Svenska 
kraftnät bedömer att efterlev-
naden av rapporteringskravet 
var god och att rapporterings-
rutinerna fungerat väl, men att 
det finns förbättringspotential 
särskilt inom gruppen ägare 
med enstaka dammar. 

Rapporteringsrutiner
Senast den 31 mars varje år ska ägare 
till dammar med dammsäkerhetsklass 
A, B och C skicka in en dammsäker-
hetsrapport till länsstyrelsen (tillsyns-
myndigheten) i det län anläggningen är 
lokaliserad. Dammsäkerhetsrapporten 
består av tre delar:
• En företagsrapport om verksamhe-

tens dammsäkerhetsarbete.
• En tabellsammanställning över 

dammbeståndet med uppgifter 
om egenkontrollen vid respektive 
anläggning.

• En anläggningsspecifik bilaga för 
respektive anläggning Svenska 
kraftnät har i sin sammanställning 
tagit del av ägarnas företagsrappor-
ter och tabellsammanställningar.

Sammanställning av årlig dammsäkerhetsrapportering 

VAD ÄR EN FÖRETAGSRAPPORT?

I företagsrapporten redogör ägaren för övergripan-

de mål och handlingsprinciper för dammsäkerhets-

arbetet. Säkerhetsledningssystemet med rutiner 

och instruktioner beskrivs översiktligt. För det 

aktuella rapporteringsåret redovisas vilka huvud-

sakliga verksamhetsövergripande aktiviteter och 

förändringar rörande dammsäkerhet som genom-

förts och planeras genomföras i närtid, samt vilka 

resultat som uppnåtts.

Figur 1. Geografisk fördelning av dammar i olika dammsäkerhetsklass.

Var i landet finns dammarna?
2019 års rapportering omfattade totalt 427 anläggningar, 
varav 267 i klass A eller B och 160 i klass C. Majoriteten av 
anläggningarna är lokaliserade i landets norra del. 
 Endast Gotlands län saknar klassificerade dammar. Den 
geografiska fördelningen av dammbeståndet kan ses i figur 1.
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Vem äger de klassificerade dammarna?
11 ”stora” dammägare har fler än fem anläggningar, och 
äger tillsammans 68 % av det totala dammbeståndet. Dessa 
företag är stora aktörer inom gruv- och vattenkraftindustrin. 
Samtidigt finns en grupp bestående av 77 ”små” ägare med 
endast en eller två anläggningar. Tillsammans äger dessa 22 
procent av anläggningarna. Ägarbilden i denna grupp är mer 
spridd. Vattenkraft utgör även här det vanligaste verksam-
hetsområdet men det förekommer andra ändamål såsom 
t.ex. översvämningsskydd och sjöfart. 

 De sista 10 procenten utgörs av 
en grupp med 12 ”mellanstora” ägare 
med mellan tre och fem anläggningar. 
Verksamhetstypen varierar även i denna 
grupp. Fördelningen av antalet anlägg-
ningar mellan grupperna kan ses i figur 2.

Företagsrapporter och rutiner  
för egenkontroll
Svenska kraftnät tagit del av företags-
rapporter från 76 ägare. Ca hälften av 
ägarna beskriver sitt dammsäkerhetsar-
bete enligt den vägledning som Svenska 
kraftnät tagit fram. Bland dessa utmär-
ker sig gruppen med stora ägare. Dessa 
har i regel lämnat in utförliga och detal-
jerade rapporter. Även ett antal ägare 
med färre anläggningar har genomar-
betade rapporter. För resterande ca 50 
procent av ägarna, som återfinns främst 
i gruppen små ägare med enstaka 
dammar, finns ett förbättringsbehov för 
att rapporten ska kunna kan användas 
fristående för att förstå hur dammsäker-
hetsarbetet bedrivs.

Avvikelser, händelser och  
åtgärder under året
För 2019 redovisas:
• Rapportervärda avvikelser  

 för 31 anläggningar.
• Händelser som medfört  

 aktivering av samhällets  
 beredskap för tre anläggningar.

• Utförda dammsäkerhetshöjande  
 åtgärder för 133 anläggningar.

• Kvarstående avvikelser/åtgärds- 
 behov från tidigare år för  
 173 anläggningar.

Slutsatser
Genomgången av dammsäkerhetsrapporteringen visar att det 
främst bland små ägare finns behov av utveckling av rappor-
teringen kring dammsäkerhetsarbetet, samt ett utvecklings-
behov i det faktiska arbetet kring dammsäkerhet vad gäller 
rutiner för egenkontroll. Svenska kraftnät bedömer att detta i 
stor utsträckning beror på hur mogen organisationen är avse-
ende dammsäkerhetsarbete och om dammsäkerhetsarbetet 
följer kraft- och gruvindustrins branschriktlinjer eller inte.

/ Maria Bartsch, Svenska kraftnät och  
Tony Wallin, KTH/sommarjobbare på Svenska kraftnät

 Rapporten kan hämtas på www.svk.se/dammsakerhet 
under rubriken Rapporter och yttrande 

Figur 2. Geografisk fördelning av dammägare indelat i grupperna ägare med fler än  
fem anläggningar, ägare med tre till fem anläggningar samt ägare med en eller två 
anläggningar.  Cirkelns storlek varierar beroende på totala antalet ägare i länet.
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NÅGRA KOMMANDE EVENEMANG

ICOLD Kommittéer  Period Svensk representant
A Computational Aspects of Analysis and Design of Dams 2017-2020 M. Hassanzadeh
B Seismic Aspects of Dam Design  2017-2020
C Hydraulics for Dams  2019-2022  J. Yang
D Concrete Dams   2018-2021 E. Nordström
E Embankment Dams   2017-2020 I. Ekström
F  Engineering Activities with the Planning Process for Water Resources Projects 2014-2022
G Environment   2017-2020  M. Löfqvist
H Dam Safety   2018-2021  M. Bartsch
I  Public Safety Around Dams   2016-2022  A. Engström Meyer
J  Sedimentation of Reservoirs   2017-2020
K Integrated Operation of Hydropower Stations and Reservoirs 2015-2023
L  Tailings Dams & Waste Lagoons  2017-2020 A. Bjelkevik
LE Leeves (NY)  2018-2021
M Operation, Maintenance and Rehabilitation of Dams 2017-2020 F. Midböe
N Public Awareness and Education   2018-2021 
O World Register of Dams and Documentation  2017-2020
P Cemented Material Dams   2017-2020
Q Dam Surveillance   2017-2022 S. Johansson
RE Resettlement due to Reservoirs   2018-2021
S Flood Evaluation and Dam Safety   2015-2022 A. Söderström
T Prospective & New Challenges for Dams & Reservoirs in the 21th Century 2017-2020 
U Dams and River Basin Management   2018-2021
V  Hydromechanical Equipment   2016-2022 A. Halvarsson
W Selection of Dam Type   2015-2018 
X Financial and Advisory   
Y Climate change   2017-2021 K. Hallberg
Z  Capacity Building and Dams   2017-2021 
  Young Engineers Forum (YEF)    G. Molinder
  ICOLDs Europaklubb Internal Erosion    H. Rönnqvist, P. Sjödahl

ICOLD Annual Meeting 30 oktober 2020. Digitalt möte.

SwedCOLDs temadag 20 april 2021. Stockholm.


