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ICOLD:s årsmöte 2021SwedCOLDs nyhetsbrev 
– artonde 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
Finn Midböe, Rejlers
Birgitta Rådman, Vattenregleringsföretagen
Mikael Stenberg, TCS
  
Nästa nummer
Nästa nyhetsbrev planeras att komma ut i oktober 2021. 
Bidragen ska innehåll rubrik, kortfattad text och hänvisning 
till artikelförfattaren/kontaktperson. De ska vara redaktions-
kommittén tillhanda senast 10 september 2021. Skicka till 
swedcold@sweco.se
SwedCOLDs e-postadresser är:
finn.midboe@rejlers.se  
sekreterare Finn Midböe
swedcold@vattenreglering.se  
administration Birgitta Rådman  
  Redaktionskommittén

ICOLD:s årsmöte hölls digitalt 18 november 
sedan mötet i Delhi ställts in på grund av 
pandemin. 

Indien kommer istället att arrangera årsmötet i april 2023 
så att Marseille kan anordna 2021 som planerat. Sedan 
årsmötet genomfördes har dock Marseille-mötet flyttats till 
november 2021, också det på grund av pandemin.  
I Marseille kommer den följande kongressen att innehålla 
följande Questions:

• Concrete dam design innovation and performance.
• Incidents and accidents concerning dams.
• Surveillance, instrumentation, monitoring and data acqui-

sition.
• Dams and climate change.

ICOLD:s kongress 2024 kommer att anordnas i Chengdu, 
Kina.

ICOLD:s årsmöte 2025 kommer att anordnas i Shiraz, Iran.

Mongoliet, Kyrgyzstan och Laos valdes in som nya 
medlemmar bland ICOLD:s nu 104 medlemsländer.

Komplett mötesprotokoll finns på ICOLD:s hemsida.

/Anders Söderström, avgående sekreterare SwedCOLD
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Untra – Godkänd kompensationsåtgärd
De dammhöjningar som planeras vid Untra kraft-
verk innebär att träd och annan växtlighet behö-
ver avverkas inom känsligt och unikt Natura 
2000-omårde. För detta intrång har överenskom-
melse om kompensationsåtgärd träffats med 
Länsstyrelsen.
Untra kraftverk ligger i nedre Dalälven som 2011 utnämn-
des av FN-organet Unesco till Sveriges tredje biosfärs-
område för sina unika natur- och kulturmiljöer. Fortum 
bedriver i samarbete med Upplandsstiftelsen en naturvårds-
anpassad skötsel av sitt fastighetsinnehav, om ca 350 ha, 
vid Untra med målsättningen att utveckla olikåldrig löv- och 
blandskog. I området utmed dammarna finns många rödlis-
tade arter och naturtyper som är skyddsvärda men det är 
framförallt den äldre avverkade lövskogens värde som ska 
kompenseras. Avverkningen behöver utföras för att möjlig-
göra de dammsäkerhetshöjande åtgärderna som bland 
annat innefattar en höjning och förstärkning av fyllnings-
dammarna. 

Iterativ arbetsprocess tillsammans med 
Länsstyrelsen
Tillsammans med representanter från Länsstyrelsen, 
Upplandsstiftelsen och Fortums interna miljöavdelning har 
kompensationsåtgärderna diskuterats, reviderats och  
arbetats fram under hösten och vintern. Som grund för 
kompensationsåtgärderna har det varit viktigt att utgå ifrån 
den ekologiska funktionen hos det område som påverkas 
samt att kompensationen ska utgöras av nya åtgärder 
för att förbättra livsmiljöerna både på kort och lång sikt. 
Intrånget utgör ca 1 ha mark som utgörs av blandskog men 
med ett flertal äldre aspar vilka primärt har utgjort grunden 
för kompensationen. 

Godkänd kompensationsåtgärd
De nu godkända kompensationsåtgärderna för intrånget har 
delats upp i både kortsiktiga och långsiktiga åtgärder. De 
kortsiktiga åtgärderna utgörs av uppsättning av sparvugg-
leholkar, friställning av cirka 160 st träd med liknande 
artfördelning som inom avverkat område samt ringbark-

ning utav cirka 200 st 
unga och medelgamla 
lövträd. Ringbarkningen 
medför att träden dör 
i förtid vilket skapar 
goda habitatmiljöer för 
rödlistade arter inom 
området. De långsiktiga 
åtgärderna utgörs av 
naturvårdvårdsbrän-
ning av ett område 
som uppgår till ca 2 ha. 
Naturvårdsbränningen 
kommer gynna många 
fågelarter, insektsarter, 
svampar och växter 
inom området samt 
skapa en mer öppen, 
ljus och varierad skogs-
miljö.

/ Birgitta Adell & 
Johan Blomdahl,

Fortum 

Vy över utskovet vid Tammsfors 
och del av Natura 2000-område.
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Eurokod för fyllningsdammar och berg - IEG 2.0 bidrar till en  
verifierad säker, brukbar, beständig och robust dammkonstruktion
IEG 2.0 (Implementeringskommissionen för 
Europastandarder inom Geoteknik 2.0) har eta-
blerats för att implementera och nyttja föränd-
ringar i den europeiska konstruktionsstandarden 
för utveckling av geoteknikbranschen i Sverige.
Eurokod är benämningen på de gemensamma europeiska 
konstruktionsstandarderna. Standarder som ger ett gemen-
samt angreppssätt för dimensionering av byggnader, 
infrastruktur och anläggningar. Eurokod säkerställer att 
konstruktionen, ur en teknisk synvinkel, är verifierad att den 
uppfyller ställda krav på säkerhet, brukbarhet, beständighet 
och robusthet. 
 Eurokod används idag fullt ut både vid projektering av 
infrastruktur, anläggningar och byggnader. Eurokod har en 
särställning bland standarder, genom att det är tvingande 
för ett medlemsland att acceptera en konstruktion som är 
dimensionerad enligt Eurokod. Första versionen som applice-
ras idag, har både en förbättrings- och utvecklingspotential, 
vilket är en av anledningarna till att det nu pågår ett gemen-
samt europeiskt arbete att utveckla andra generationen av 
Eurokod. 
 Nyckelord i arbetet med andra generationen är använ-
darvänlighet, harmonisering inom Europa samt att inkludera 
tillståndsbedömning, återanvändning och ombyggnad av 
befintliga konstruktioner. Tittar man närmare på den del av 
Eurokod som hanterar geoteknik, så noteras där att andra 
generationen på ett helt annat sätt än första generationen, 
hanterar jord, berg och vatten som tre jämbördiga material. 
Tidigare vaga skrivningar om berg och dammar, finns inte 
längre kvar. Principen är att EN 1997-1 och EN 1997-2 ska 

vara tillämpbar för alla konstruktioner som byggs på, i eller 
med jord/berg/vatten.

Eurokods grundläggande koncept
Syftet med gemensamma konstruktionsstandarder är att 
säkerställa en lägsta accepterad kvalitetsnivå uppnås, samt 
att underlätta en öppen marknad (fri konkurrens). De 
svenska tillåtna modifieringarna av Eurokoderna, ”nationella 
val”, görs av de föreskrivande myndigheterna Boverket och 
Transportstyrelsen.
Grundkraven som ska verifieras för konstruktionen är:
• Krav på säkerhet: Bärverket ska motstå alla förväntade 

laster som kan uppstå under livslängden.
• Brukbarhetskrav: Bärverket ska under den förväntade 

livslängden vara brukbar för sitt ursprungliga syfte.
• Detta ska uppnås på ett ekonomiskt sätt och med en 

lämplig tillförlitlighet.
• Krav på robusthet: Bärverket ska inte skadas, till en grad 

som inte står i proportion till den ursprungliga orsaken, till 
följd av oväntade händelser såsom explosion, påverkan av 
eller konsekvenser av mänskliga fel.

• Krav på beständighet: Ett bärverk ska dimensioneras så 
att nedbrytning inte försämrar bärverkets hållbarhet och 
funktion, under förutsättning att planerat underhåll utförs.

• Eurokod, EN 1997, lägger stort fokus på att åtgärderna 
som krävs för att uppfylla kraven ska ställas i proportion 
till konsekvensen av ett brott/bristande funktion samt 
komplexiteten i samspelet mellan mark och konstruktion 
(geoteknisk komplexitet). Tillförlitlighetskonceptet går 
som en röd tråd genom standarden, för minimera sanno-
likheten för att fel uppstår.

IEG:s medlemmar väljer att gemensamt anta utmaningen att använda förändringar i Eurokod till utveckling av branschen. I dag är det 40 medlemmar som 
ger tummen upp för IEG 2.0.
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Applicering av Eurokod för dammar – varför och ens 
möjligt?
Det finns egentligen inte tradition att tillämpa Eurokod för 
nybyggnation eller ombyggnation av dammar, så varför 
överväga att ändra praxis? Ett skäl är att det troligen juridiskt 
kan påvisas att grundläggningen och konstruktionen av en 
damm, på samma sätt som grundläggningen av en väg- och/
eller järnvägsbank faller under begreppet anläggning som 
täcks av Eurokod. 
 Tittar man istället ur ett mer positivt anläggningsper-
spektiv, så har Eurokoden potentialen att komplettera redan 
befintliga regelverk för damm byggnation/dammsäkerhet, 
och därmed bidra till säkra och ekonomiska konstruktioner. 
Eurokod skapar ett ramverk för att säkerställa en teknisk 
kvalitet hos konstruktionen som kompletteras med befintliga 
kvalitetssystem för att säkerställ uppföljning och fortlöpande 
inspektioner. 
 
IEG 2.0 – att nyttja andra generationen av Eurokod till 
utveckling
Andra generationen av Eurokod innebär, inte minst, för geo-
teknik (jord/berg/vatten) en standard som är kraftigt omar-
betad. Det är en utmaning att som enskild aktör hantera alla 
förändringarna på egen hand. Tanken med IEG 2.0 kommer 
ur principen att branschen gemensamt hanterar utmaningen 

för att utveckla branschens kompetens och skapa förutsätt-
ningar för en effektivare byggprocess med fullgod kvalitet 
på slutprodukten. 
 Den branschgemensamma ideella föreningen för företag, 
Implementeringskommissionen för Europastandarder inom 
Geoteknik 2.0 (IEG 2.0), bildades i mars 2020. Medlemmarna 
är konsultbolag, entreprenadbolag, myndigheter, byggher-
rar, akademin, branschorganisationer och leverantörer. 
Föreningen har fått branschens uppdrag att engagera de 
bästa svenska experterna för att, för varje förändring i stan-
darden Eurokod 7, identifiera behoven, prioritera frågeställ-
ningar, genomföra nödvändiga konsekvensanalyser, förankra 
resultatet och formulera gemensamma tolkningar. Därefter 
ska kunskapen överföras från enskild utredare till branschen 
genom vägledningsdokument och kurser. 
 Arbetet inkluderar jord/berg/vatten och även dammar. 
IEGs styrelse noterar med glädje intresset från företag och 
organisationer med förankring på dammsidan. I skrivande 
stund har bl.a. följande valt att bli medlemmar; Vattenfall, 
SveMin, TCS, Svenska Kraftnät, Sweco. 

/ Gunilla Franzén, GeoVerkstan, Teknisk Sekreterare IEG 2.0
Peter Viklander, Vattenfall, Styrelseledamot IEG 2.0

Mer information om IEG 2.0 hittar du på www.ieg.nu

Unik ljudteknik kan varna vid 
framtida dammhaverier 
CRD Protection har under det senaste året, till-
sammans med Statkraft och andra aktörer inom 
energibranschen, gjort lyckade tester av ett 
nytt larmsystem som kan varna allmänheten vid 
dammhaverier och ökade vattenflöden. Projekt-
ledaren Oliver Türk menar att tekniken är unik i 
sitt slag och kan rädda liv vid alltifrån skogsbrän-
der till incidenter vid gruvor och andra industrier.
Slutrapporten, som nu har färdigställts, är resultatet av ett 
utvecklingsprojekt inom forsknings- och kunskapsföretaget 
Energiforsk med medverkan från Statkraft tillsammans med 
Fortum, Uniper, Svenska Kraftnät och Myndigheten för sam-
hällsskydd och beredskap (MSB). 
 Syftet med projektet har varit att testa och utvärdera 
elektroakustiska ljudhorn, en typ av avancerade högtalare, 
som ett varningssystem vid Statkrafts vattenkraftsanlägg-
ning i Harrsele i Västerbottens län. 
 Testerna visar att det utvärderade varningssystemet 
med god marginal uppfyller kraven enligt gällande standar-
der. 
– De här specialbyggda högtalarna kan sända både var-
ningssignaler och talade meddelanden med god hörbarhet 
över flera kilometers avstånd. Det är en väsentlig skillnad 
jämfört med konventionella larmsystem. I det här fallet 
mätte vi ljudet på cirka 1300 meters avstånd, men den 

potentiella räckvidden är alltså betydligt högre än så, säger 
projektledaren Oliver Türk vid det svenska säkerhetsföreta-
get CRD Protection, som har ett samarbete med det ameri-
kanska bolaget Genasys som tillverkar ljudhornen.
Förklaringen till den långa räckvidden förklaras av att ljud-
hornen, som benämns som LRAD (Long Range Acoustic 
Device), drivs av en egenutvecklad vågledarteknik som 
avgränsar ljudvågorna i en ljudkon i den riktning som hög-
talaren riktas, samtidigt som de har optimerats efter den 
mänskliga hörseln i frekvenserna 1-5 KHz. 

forts på nästa sida >

Oliver Türk vid CRD Protection har lett ett projekt med lyckade tester av varnings-
meddelanden vid vattenkraftanläggningen i Harrsele i Västerbottens län.  
Foto: Sven Björkland
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 Anders Sjödin, dammtekniskt sakkunnig vid Statkraft, 
förtydligar att säkerhetsarbetet vid Statkrafts vattenkraft-
verk är prioriterat och att det finns en skyldighet att som 
verksamhetsutövare kunna varna allmänheten om behovet 
uppstår. 
– Testerna vid Harrsele kraftverk har demonstrerat LRAD-
utrustningens prestanda för att kunna varna över långa 
avstånd. Baserat på dessa tester kommer Statkraft att 
kunna utforma heltäckande varningssystem i framtiden, 
säger han. 
 Oliver Türk vid CRD Protection förklarar att den kritiska 
sträckan nedströms ett vattenkraftverk kan vara flera mil, 
vilket leder till ett behov av ett flertal strategiskt utplacera-
de ljudhorn för att varna människor som befinner sig i risk-
området, som exempelvis badgäster eller folk som fiskar 
eller paddlar kanot som snabbt kan behöva varnas för att 
ta sig till skyddade platser i samband med ett dammhaveri 
eller under daglig drift vid exempelvis ökad spilltappning.
 – I grunden handlar det om att rädda liv, så det här är 
en oerhört angelägen fråga som bör utredas ytterligare. 
Många av landets dammar har äldre och underdimensione-
rade varningssystem, och merparten använder sig enbart 
av varningssignaler. Det finns en uppenbar risk när tillfälliga 
besökare befinner sig i närheten av vattenkraftverk och inte 
vet vad en klassisk ljudsignal innebär. Därför kan det vara 
viktigt att komplettera med klartextmeddelanden som ger 
tydliga instruktioner, säger Oliver Türk.
 LRAD-högtalarna har testats och använts vid en rad 
tillfällen inom vattenkraften i andra delar av världen, bland 
annat under översvämningarna i Kalifornien 2017 där 180 
000 invånare nedströms dammen i Oroville evakuerades 
när anläggningen riskerade att haverera. I det akuta skedet 
användes mobila LRAD-högtalare och efteråt valde dammä-
garen att installera permanenta lösningar.
 Projektledaren Oliver Türk förklarar att högtalarna inte helt 
och hållet ersätter alla tidigare varningssystem, men att det 
är ett viktigt komplement för att öka dammsäkerheten. 

FAKTARUTA – LRAD-HÖGTALARNA

LRAD står för Long Range Acoustic Device och är avancerade 

ljudhorn som utvecklades efter en terroristattack mot det ameri-

kanska fartyget USS Cole i Jemen i oktober 2000, då en mindre 

motorbåt rammade fartyget och detonerade en sprängladdning. 

Efter attacken, som bland annat ledde till att 17 amerikanska 

sjömän dödades, fick Genasys en förfrågan av det amerikanska 

försvaret om att ta fram och utveckla högtalare med möjlighet 

att sända varningssignaler och klartextmeddelanden med god 

hörbarhet över långa avstånd. 

Sedan dess har LRAD använts inom bland annat försvaret och 

polisen över hela världen, bland annat som masskommunikation 

vid demonstrationer och ordningsstörningar. 

CRD Protection är nordisk återförsäljare av LRAD-produkterna 

och har bland annat ramavtal med Polismyndigheten.

 Betydelsen av en tidig varning är ytterligare en viktig fak-
tor för att minimera skador, enligt en rapport från den ame-
rikanska myndigheten USBR som visar att andelen dödsfall 
av människor i närheten av ett dammhaveri minskar kraftigt 
redan vid en förvarningstid på 15 till 60 minuter. 
 Eftersom LRAD-högtalarna initialt utvecklades mot för-
svarsindustrin så är de kvalificerade därefter och används 
i alla typer av miljöer. De används i luften, på land och på 
vattnet, och både mobilt och fast monterade på byggnader 
och fordon. 
 – När det gäller den svenska marknaden så är jag 
övertygad om att bland annat vattenkraftverk, gruvor och 
hamnar har användning av snabb och tydlig kommunika-
tion. Dessutom har räddningstjänst och polis nytta av det 
här vid exempelvis skogsbränder och ordningsstörningar, 
och sedan tillkommer alla industrier där olika typer av 
utsläppsrisker kan utgöra fara för personal och närboende. 
Det är egentligen bara fantasin som sätter gränser för hur 
den här tekniken kan användas, säger Oliver Türk vid CRD 
Protection.

/Sven Björkland, CRD Protection

Projektet har finansierats av Energiforsks  
program för Dammsäkerhet. För mer information,  
se Energiforskrapport 2021:733.

Foton från montering i Harrsele.
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Svenska kraftnäts Excel-verktyg för sökning av  
FoU-rapporter är uppdaterat och utvidgat!

Nytt för året är att verktyget 
utvidgats till att utöver utveck-
lingsprogrammet för dammsä-
kerhet inkludera rapporter från 
ytterligare sju av Energiforsks 
program inom vattenkraftom-
rådet.
Svenska kraftnät stöttar forskning 
och utveckling med koppling till 
dammar och dammsäkerhet genom 
Energiforsk. Syftet är att bidra till 
att kunskap och kompentens inom 
dammsäkerhetsområdet utvecklas 
och tillgängliggörs. För att underlätta 
kunskapsspridningen har Svenska 
kraftnät skapat ett Excel-verktyg där 
Energiforskrapporter, från år 1995 
och framåt, med koppling till damm-
säkerhet, är sökbara och sorterade 
utefter ämnesområde.

Uppdatering våren 2021
Förteckningen inkluderar nu rap-
porter fram till och med mars 2021 
(med länkar till Energiforsks webb-
plats). Nytt för i år är dessutom 
att rapporter med relevans från 
dammsäkerhetssynpunkt från fler 
Energiforskprogram har inkluderats. 
Dessa innefattar rapporter från 
Betongtekniskt program inom vatten-
kraft, Vattenkraftens bergfrågor och 
Vattenkraftens miljöprogram, men 
även syntesrapporter från Krafttag ål 
och Kraft och liv i vatten samt rappor-
ter från Hydrologiskt utvecklingsar-
bete och Vattenkraftens digitalisering. 

Kunskap för kommande  
utmaningar
Förhoppningen är att verktyget ska 
bidra till att underlätta inhämtning av 
ny och tillgänglig kunskap för bl.a. 
statusbedömning, uppgradering och 
förnyelse av vårt åldrande dammbe-
stånd, klimat- och miljöanpassning 
av vattenkraften och dammar samt 
digitalisering. 

Foton: Svenska kraftnät

 Excel-verktyget och mer information kring vårt arbete med att sprida kunskap 
inom dammsäkerhetsområdet finns på vår webbplats: 
Forskning och utveckling, dammsäkerhet | Svenska kraftnät.
https://www.svk.se/sakerhet-och-hallbarhet/dammsakerhet/ 
forskning-och-utveckling-dammsakerhet/rapporter-och-resultat

/ Tony Wallin,  
timanställd KTH-student,  

Svenska kraftnäts dammsäkerhetsfunktion
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Svenska kraftnät har 2015-2020 lett arbetet med 
en handlingsplan för utveckling av beredskapen 
för dammhaveri. Under perioden har ett stort 
antal aktiviteter genomförts i nära samverkan 
mellan berörda aktörer och utvecklingen av sam-
ordnad och övad beredskap för dammhaveri har 
stärkts. 

I den nyligen publicerade slutrapporten ”Stärkt dammhaveri-
beredskap” sammanfattas insatserna. Framdrift och förmå-
geutveckling redovisas i förhållande till uppsatta målbilder 
och framtida förbättringsåtgärder föreslås. Svenska kraftnät 
har bedrivit utvecklingsarbetet i nära samverkan med ansva-
riga aktörer, bl.a. dammägare och vattenregleringsföretag, 
länsstyrelser och MSB.  

Utvecklingen av beredskapen har stärkts genom en 
samlad handlingsplan
Arbetet inleddes som en följd av att Svenska kraftnät fick i upp-
drag av regeringen att ta fram en  handlingsplan för utveckling 
av samordnad och övad beredskapsplanering för dammhaveri 
(2015). Arbetssättet med en samlad handlingsplan med iden-
tifierade utvecklingsområden och aktiviteter har tillsammans 
med styrning, samordning och uppföljning på olika nivåer varit 
framgångsfaktorer för att driva på utvecklingen av beredska-
pen för dammhaveri i landet. Under perioden har en stark 
parallell utveckling skett inom samhällets krisberedskap och 
dammsäkerhet, vilket bedöms ha bidragit till och stärkt även 
utvecklingen av dammhaveriberedskapen.

Landets dammhaveriberedskap har stärkts!
Utvecklingsområden och aktiviteter
Tre övergripande utvecklingsområden identifierades; samver-
kan och kunskapshöjning, anläggningsberedskap respektive 
krisberedskap, se figur nedan. Inom vart och ett av de över-
gripande utvecklingsområdena identifierades delområden och 
aktiviteter för att stödja vidareutvecklingen av beredskapen. 
Exempel på aktiviteter som genomförts är bl.a.:

• Vägledande rapporter och dokument har upprättats, både 
som kompetenshöjning för aktörer  arbetar med damm-
haveriberedskap och stöd för det faktiska arbetet, se 
faktaruta.

• Nulägesbeskrivningar har gjorts avseende bl.a. älvgrup-
pernas verksamheter, allmänhetens säkerhet vid normal 
drift av vattenkraftanläggningar och dammhaveribered-
skapen avseende dammar i dammsäkerhetsklass A och B.

• Workshopar och temadagar har samlat intresserade per-
soner från en bred grupp av aktörer med ansvar för att 
agera i samband med ett dammhaveri, eller för att stärka 
beredskapsplaneringarbetet.

• Nationella rutiner avseende bl.a. larmning och varning 
vid dammhaveri för större dammar i de stora kraftverk-
sälvarna har upprättats och implementerats.

• Inom ramen för projekt för samordnad beredskapsplane-
ring för dammhaveri i kraftverksälvar har planeringsunder-
lag upprättats och  aktörsspecifik och regional planering 
utvecklats och samordnats.

• Former för årlig uppföljning av det regionala och lokala bered-
skapsplaneringsarbetet i kraftverksälvar har upprättats och 
implementerats. En jämförelse mellan 2015 och 2020 base-
rat på den årliga uppföljningen visas på nästa sida.

Handlingsplanens nio identifierade utvecklingsområden där aktiviteter och målbildsuppfyllnad genomförts.

bedömts



9

S w e d C O L D  N Y H E T S B R E V  #  1  /  2 0 2 1

Vad händer nu?
Svenska kraftnät uppmanar alla aktörer som har en del i att 
hålla en god beredskap för dammhaveri att vidmakthålla och 
vid behov vidareutveckla planeringen, att använda de kun-
skapshöjande dokument som upprättats som stöd samt att 
delta aktivt i befintliga samverkansforum. Rapportens förslag 
på förbättringsåtgärder utgör stöd för vidare utvecklings-
arbete. Svenska kraftnät och MSB rekommenderas stödja 
planeringen inom sina respektive ansvarsområden.
2015-2020 har fokus legat på övergripande utveckling av 
vägledningar, stöd och samverkansformer samt regional 
samordnad beredskapsplaneringen i de stora vattendragen. 
Under kommande år rekommenderar vi att fokus bör läg-
gas på utveckling av den lokala beredskapsplaneringen för 
dammanläggningar som medför en fara för allvarliga skador 
på människa och miljö (farliga verksamheter enligt LSO).
Svenska kraftnät avser att stödja och följa upp utvecklingen 
nationellt bl.a. genom att
• medverka i samverkansforum såsom Älvnätverket,
• föra fram förslag om - och delta i - utvecklingsprojekt inom 

beredskapsområdet till Energiforsks dammsäkerhetstek-
niska utvecklingsprogram,

• stödja larmberedskapen i enlighet med de nationella ruti-
nerna för larmning och varning vid dammhaveri,

• genomföra workshopar våren 2023 och hösten 2025 med 
syftet att ge berörda aktörer möjlighet att dela kunskap, 
erfarenheter och information samt att göra förnyade 
bedömningar av målbildsuppfyllnaden för de nio utveck-
lingsområdena.

  
/ Anna Engström Meyer, Svenska kraftnät 

FAKTARUTA 

Vägledande rapporter och dokument som upprättats inom 
ramen för arbetet med handlingsplanen under 2015-2020.

Svenska kraftnäts stöd:

• Beredskapsplanering för dammhaveri och höga flöden – en 
kunskapssammanställning.

• Nationella rutiner för larmning och varning vid dammhaveri.

Energiforskrapporter som upprättats:

• Dammägares beredskapsövningar – nuläge, utblick och 
metodutveckling.

• Beräkning av dammhaveri och översvämningskartering  – 
Metodik och erfarenheter.

• Att varna allmänheten vid dammhaveri.

• Vattenhantering vid svåra situationer – Förutsättningar och 
metodutveckling.

• Vattenhanteringsgrupp i Ångermanälven - Genomförande 
och erfarenheter från pilotprojekt.

• Varning till allmänheten med elektroakustiska ljudsändare – 
Ett pilotprojekt vid en vattenkraftanläggning.

Jämförelse mellan beredskapsutvecklingen för 12 vattendrag år 2015 och 18 vattendrag år 2020, baserat på 
den årliga uppföljningen.

Slutrapporten och övrig information om  
dammhaveriberedskap finns på  
Beredskap för dammhaveri | Svenska kraftnät (svk.se)
https://www.svk.se/sakerhet-och-hallbarhet/ 
dammsakerhet/beredskap-for-dammhaveri
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Insamling av data från givare placerade på och 
kring en damm ger möjlighet till kontinuerlig över-
vakning av dammens tillstånd. Men det finns flera 
fallgropar och den stora datamängd som fås 
av ett stort antal givare är svår att överblicka. 
Datadrivna metoder och maskininlärning kan 
besvara dessa utmaningar. 

Säkerheten kring kraftverksdammar är ett område med 
ökande aktualitet. Vid övervakning av dammar mäts ett antal 
olika storheter, ofta vid flera olika geografiska positioner i 
dammen. En stor mängd data strömmar då in till övervak-
ningscentralen och det kan vara en utmaning att förstå och 
tolka dessa data. Trenden går mot ökande antal givare, vilket 
förstås möjliggör en bättre övervakning. Men med fler givare 
ökar komplexiteten och risken för falska larm medan viktiga 
små förändringar kanske inte uppmärksammas. Detta är 
motivationen för en serie av Energiforsk-projekt som utförs 
av IVL i samverkan med branschen. 

Rätt använd digitalisering kan ge förbättrad dammsäkerhet
Många givare ingen garant för god övervakning
Med en stor mängd övervakningsdata från en damm är det 
lätt att tro att man övervakar dammen på ett bra sätt. Men 
här lurar flera fallgropar som i värsta fall kan vagga in använ-
daren i en falsk säkerhet. 
• Givarfel och bortfall gör att data kanske inte är korrekta 

eller pålitliga.
• Variationer i data kan bero på faktorer som inte mäts, till 

exempel väder- och vindförhållanden.
• En analysmetod kan ge rimliga resultat även om den byg-

ger på antaganden som inte är uppfyllda, till exempel att 
data är normalfördelade.

• Vissa data är inte lika relevanta som andra, till exempel 
data från tillfällen när man sänker magasinsnivån.

• Att samla in mer data garanterar inte att man får mer 
information om dammen och dess tillstånd. Data från olika 
givare kan till exempel vara korrelerade.

• Relationerna mellan olika data kan vara svåra att förstå 
och modellera.

Med lång erfarenhet av dataanalys i projektgruppen och en god 
samverkan med dammexperter i vår referensgrupp kommer vi 
att använda olika metoder för att undvika dessa fallgropar. 

Bild på dammen i Storfinnforsen. Inklippt: Principalkomponentanalys visar hur man 
kan se årstidsvariationer i givardata från Bålforsens damm. Foto: Anders Björk
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kommer att bygga på att identifiera relationer mellan givar-
data och sedan leta efter förändringar i dessa relationer. 
Som exempel på vad datadrivna metoder kan göra har vi 
applicerat principalkomponentanalys (PCA) på ett dataset 
från Bålforsens kraftverk i Umeälven. Uniper bidrog med 
dessa data, som består av 21 024 timmedelvärden av data 
från 36 givare. Dessa är bl a temperaturgivare, töjningsgi-
vare, portrycksgivare och pendelgivare. PCA är ett verktyg 
som identifierar linjärkombinationer av givardata som fångar 
variabiliteten i data. Med hjälp av två sådana linjärkombina-
tioner kan vi ser hur data från en damm varierar med tiden 
på året (se figur inklippt i dammfoto). I det här fallet rör sig 
processen motsols ett varv per år. Det första kvartsvarvet 
(mörkblå färg) avviker från den i övrigt ganska cirkulära for-
men, vilket beror på att mätsystemet var under intrimning då.
 Med hjälp av ett annat statistiskt verktyg, projektioner till 
latenta strukturer (PLS), kan vi göra en modell för hur en givar-
signal beror av tiden på året. Genom att analysera avvikelsen 
mellan givarsignalen och modellens prediktion av den kan vi 
beräkna konfidensintervall för signalen. Vi kommer att använda 
mer detaljerade modeller i anomalidetektionen; här vill vi bara 
ge exempel på hur man kan skapa en anomali-detektionsmetod.

Detektion av givarfel ökar dammsäkerheten
Syftet med dammövervakning är att detektera anomalier i 
dammen. För att kunna göra det måste vi avgöra om en avvi-
kelse i data beror på en anomali i dammen, ett givarfel eller 
en yttre påverkan på grund av ändrade miljöförhållanden. 
Miljöpåverkan på dammen kan identifieras genom att samla 
in data om väder, vind, och magasinet och analysera dessa 
tillsammans med dammdata. 
 Vi har därför utvecklat sju olika metoder för att detek-
tera givarfel. Det här arbetet har bedrivits i gott samarbete 
främst med Vattenfall Vattenkraft, som bidragit med data 
från en damm med över 80 givare från 2015 till 2020.

Nyckeln till att detektera anomalier i dammen ligger i 
relationer mellan givardata
Nu går vårt arbete vidare med att med hjälp av så kallade 
multivariata modeller detektera anomalier i en eller flera 
dammar. Metoderna hör till det som kallas maskininlärning 
eller artificiell intelligens. Liksom alla sådana metoder behö-
ver de tränas med stora mängder relevant data för att kunna 
förstå och prediktera hur en damm beter sig. Metoderna 

Givarfel detekteras i en temperatursignal med hjälp av sju olika tester. 

forts på nästa sida >
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Implementation i dammägares system följer höga 
säkerhetskrav
Tillsammans med Vattenfall Vattenkraft har en pilotimple-
mentation genomförts i deras system. På grund av för-
stärkt säkerhetslagstiftning kunde IVL endast få ett ytterst 
begränsat interface till realtidsdata. Metoder för datadriven 
dammsäkerhet utvecklades med hjälp av historiska data, 
och en implementation driftsattes i december 2020. För att 
effektivisera utvecklingen byggdes först en lokal utvecklings-
version som sedan installerades på en server hos Vattenfall. 
Den lokala utvecklingsversionen kommer att användas när 
vi under våren 2021 börjar titta på anomalidetektion med 
multivariata metoder i samverkan med två olika dammägare.

En temperatursignal från Bålforsens dammanläggning (svart), predikterat endast från tiden på året (blå) och konfidensintervall av två standardavvikelser 
kring prediktionen (orange)

/ Torbjörn Johansson, Anders Björk, Håkan Fridén och  
Anton Jacobson, IVL Svenska Miljöinstitutet AB.  

För mer information: anders.bjork@ivl.se.  
Artikeln bygger på projekten ”Datadrivna metoder för att 

detektera avvikande mätvärden inom dammsäkerhet” 
och ”Detektion av givar- och kommunikationsfel vid  

dammövervakning”, som har finansierats av 
Energiforsks program för  

Dammsäkerhet och Stiftelsen Institutet  
för Vatten- och Luftvårdsforskning.  
För mer information om arbetet se  

Energiforsk rapporter 2020:640 och 2021:735. 
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Under 2021 inleds byggfasen i ett projekt med 
fokus på flödesanpassning och förnyelse av en 
del av utskovsdammen vid Lilla Edet i Göta älv. 
Till den nya dammdelen kommer ca 8000 m3 
betong att användas vid uppförandet. För att 
minska koldioxidavtrycket från den betong som 
ska användas och för att reducera risken för tem-
peraturrelaterad sprickbildning har en klimatför-
bättrad betong med mindre cement utvecklats 
av Vattenfall. 

Mindre cement ger klimatförbättrad betong och sänkt 
risk för temperatursprickor
Vid cementtillverkning genereras stora utsläpp av koldioxid 
och att minska cementinnehållet i anläggningsbetong ger 
därför en direkt sänkning av klimatbelastningen. Ett vanligt 
sätt att minska cementmängd och värmeutveckling interna-
tionellt, är att använda biprodukter som har puzzolana egen-
skaper (reagerar tillsammans med cement). Eftersom de är 
biprodukter som nyttiggörs istället för att deponeras ger de 

Klimatförbättrad betong till ny dammdel i Lilla Edet
i princip ingen ytterligare klimatbelastning utan tvärtom ger 
reduktionen av cementmängden ett positivt bidrag till kol-
dioxidreduktionen. Gjutning av grova betongkonstruktioner 
ställer stora krav på hantering av den temperaturutveckling 
som uppstår inne i betongen vid hydratation av cementet 
vilket annars kan ge sprickbildning följt av beständighets-
problem. Idag är det vanligt med kostsam efterkylning via 
kylrör inne i de grova betongkonstruktionerna för att dämpa 
temperaturökningen och minska risken för sprickbildning. 
Även här ger reduktionen av cementmängden en lägre tem-
peraturutveckling.
 Inför starten av Lilla Edet-projektet har Vattenfall Strategic 
Development tillsammans med Vattenfall Vattenkraft under-
sökt olika metoder för att reducera mängden cement i 
anläggningsbetong och därigenom minska såväl klimat-
belastningen som behovet av kylning i grova anläggnings-
konstruktioner. Målsättningen har varit att definiera ett 
klimatsmart betongkoncept färdigt att implementeras vid 
byggstart. Detta under förutsättning att bibehållen eller 
förlängd livslängd kan säkerställas på konstruktionerna samt 
att det ur produktionssynpunkt är ett robust betongkoncept 
som inte ger störningar och kostnadsökningar i byggfasen.

Fullskalig provgjutning av balk med klimatförbättrad betong.  
Foto: Erik Nordström

forts på nästa sida >
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Från examensarbeten  
till fullskaliga prov- 
gjutningar
För att nå målet har utveck-
lingsarbetet bestått i genom-
förande av fyra olika exa-
mensarbeten tillsammans 
med eget teoretiskt och 
praktiskt utvecklingsarbete 
där bl.a. inverkan av ersätt-
ning av cement med olika 
tillsatsmaterial och ökad 
största stenstorlek provats 
för att reducera cement-
mängden. De olika sam-
mansättningarnas inverkan 
på temperaturutvecklingen, 
mekaniska egenskaper som 
hållfasthet och krympning 
samt frostbeständighet och 
känslighet för karbonatise-
ring med tiden jämfört med 
traditionell vattenbyggnads-
betong är några exempel på 
vad som analyserats.
 I arbetet har det kon-
staterats att alla provade 
tillsatsmaterial (flygaska, 
slagg, trass och silika) kan 
ersätta delar av cementet 
med bibehållen, eller högre, 
hållfasthet samt reducerad 
värmeutveckling. Reduktionen av cementet ger även en 
sänkning av koldioxidavtrycket från betongen. Effektivast 
och lämpligast i vattenbyggnadsmiljö visade sig flygaska från 
stenkolpulvereldade kraftverk (härefter kallad flygaska) vara. 
Enligt regelverken finns dock begränsningar i hur stor andel 
av cementet som får ersättas med hänsyn till hållfasthet och 
beständighet vid olika exponeringsklasser. I studierna har 
det påvisats att begränsningarna vid användning av flygaska 
med avseende på hållfastheten är onödigt strama, och så 
även för beständighet när det gäller vattenbyggnadsbetong i 
utomhusmiljö.
 I betongmixen som ska användas i Lilla Edet kommer  
kvoten mellan mängden flygaska och cement vara ungefär 
0,5 (<0,33 enligt standard) och största stenstorlek kom-
mer vara 45 mm mot det idag vanligaste 16 eller 27 mm. 
Det kommer tillsammans ge en reduktion motsvarande ca. 
25-30% på värmeutvecklingen, och behovet av kylrör för att 
minska sprickrisken kommer i de flesta gjutetapper elimine-
ras helt vilket ger en betydande kostnadsbesparing och en 
klar förbättring av arbetsmiljön. Den minskade cementmäng-
den kommer ge ca. 20% reduktion av CO2-avtrycket.
 För att säkerställa att det utvecklade betongkonceptet 
funkar i praktiken har en demonstrationsgjutning i full 
skala genomförts tillsammans med entreprenören NCC 

och betongleverantören Thomas Concrete Group. Det gav 
möjlighet att provpumpa betongen en längre sträcka och att 
betongarbetare fick möjlighet att prova arbeta med betongen 
för att utvärdera om egenskaperna rent praktisk var accep-
tabla. Demonstrationsgjutningen gick utmärkt utan pump-
stopp och med mycket nöjda betongarbetare. Uppföljning 
av temperaturutveckling och töjningar under hårdnandet 
gjordes med hjälp av fiberoptiska mätningar i samverkan 
med Chalmers Tekniska Högskola vilket kommer publiceras i 
en separat artikel framgent.

Implementering i byggskedet
Under byggfasen kommer ett fortsatt gott samarbete mellan 
beställare, konstruktör, betongtillverkare och entreprenör 
vara helt avgörande för att nå ett bra slutresultat. Även om 
demonstrationsgjutningarna i full skala gick utmärkt måste 
det finnas en beredskap för ev. justeringar under projektet 
då betongens egenskaper kanske inte alltid förändrar sig på 
exakt samma sätt som konventionell vattenbyggnadsbetong. 
Det kan t.ex. förväntas att betongens egenskaper ändras 
något mer av omgivningstemperaturen. Längre bindetid 
och trögare konsistens vid låga temperaturer och tvärt om 
vid höga omgivningstemperaturer. Det kan påverka behovet 
av justering av mängden tillsatsmedel, isolering/härdning 

Konsistensmätning med omformningstal och pumpuppställning  
vid fullskaletest. Foto: Erik Nordström
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Översvämningsskydd i drift 
Översvämningsskyddet för Arvika stad färdig-
ställdes under hösten 2020 och fick träda i 
funktion innan året var slut. Stor nederbörd 
under hösten medförde höga vattennivåer i 
Glafsfjorden som var besvärande för Arvika 
stad. Översvämningsskyddet mobiliserades och  
pumparna startades den 31 december. 

Översvämningsskyddets funktion är att hålla ner vattennivån 
i den del av sjön Glafsfjorden som kallas Kyrkviken, där bland 
annat Arvika stad är belägen. Projektet har presenterats tidi-
gare i flera nyhetsbrev, bland annat #1/2016 och SwedCOLD 
har arrangerat ett studiebesök under pågående byggprojekt.

20 år från tanke till färdig anläggning
Hösten 2000 drabbades Byälven och andra tillflöden till 
Vänern av extrema vattenflöden.  Situationen i Glafsfjorden 
var mycket ansträngd till följd av en vattennivå mer än 3 m 
högre än den normala. Arvika stad drabbades av stora ska-
dor på infrastruktur och byggnader.
 Eftersom staden är belägen vid en del av Glafsfjorden 
som har förbindelse via ett sund föddes tanken om att det 
skulle vara möjligt att avskärma Kyrkviken med hjälp av en 
dammbyggnad. Tanken presenterades för Arvika kommuns 
ledande befattningshavare och en förstudie genomfördes 
av HydroTerra Ingenjörer. Förstudien visade att det skulle 
vara möjligt att skydda Kyrkviken och därmed staden men 
det fordrades mer än en dammbyggnad. Förutom en huvud-
damm i sundet behövdes två spärrdammar vid lågt belägna 

forts på nästa sida >

markpartier som översvämmades vid höga nivåer. För att 
kunna hantera tillrinningen till Kyrkviken behövdes också en 
pumpanläggning.
 Efter kompletterande undersökningar lämnades en ansö-
kan in till Miljödomstolen år 2005. Tillstånd erhölls men 
överklagades i flera instanser till Högsta domstolen (HD) med 
följd att ansökan till slut avslogs på formella grunder. En ny 
ansökan lämnades in 2010 som även den överklagades, men 
den gången medgav varken Mark- och Miljööverdomstolen 
eller HD prövningstillstånd och domen vann laga kraft 2012.
 Spärrdammarna byggdes år 2015 respektive 2016 och 
under åren 2016 - 2020 har huvuddammen med tillhörande 
pumpstation byggts. Slutbesiktning av entreprenaderna 
utfördes sommaren år 2020. Kostnaden för översvämnings-
skyddet är ca 250 Mkr varav 130 Mkr erhållits i statsbidrag 
från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Arvikas översvämningsskydd sett från Kyrkviken, effekten av översväm-
ningen utanför skyddet syns på ängar och trädgårdar i bakgrunden.  
Foto: Finn Midböe/HydroTerra Ingenjörer AB

eller glättnings- och formrivningstider t.ex.. Löpande mot-
tagningskontroll för att säkerställa att kraven på lufthalt för 
god frostbeständighet upprätthålls är en annan viktig kvali-
tetskontroll vid användning av flygaskabetong. Orsaken är att 
variationer i restkolhalten kan finnas även om gränsvärdet 
för maximal halt inte överskrids, vilket kan påverkan effekten 
av de luftporbildande tillsatsmedlen. Konstruktören har även 
behövt anpassa armeringen i konstruktionen (ökat minsta 
avstånd) för att den större största stenstorleken ska kunna 
fungera, samt planera för gjutluckor i armeringen så att den 
något grövre gjutslangen kan stickas ned. Till hösten 2021 
kommer de första konstruktionerna att gjutas med början i 
några sidokonstruktioner. Syftet är att vid behov få möjlig-
het till ytterligare justeringar av konceptet innan de viktigare 
delarna av konstruktionen gjuts.
  

/ Erik Nordström, Vattenfall Strategic Development
Thomas Lundgren och Mats Persson, Vattenfall Vattenkraft
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Dammens fartygstrafiköppningar, till vänster 
i bilden, stängs vid en mobilisering och 
pumparna som finns i dammens högra 
landanslutning kan startas.
Foto: Finn Midböe/HydroTerra Ingenjörer AB

Dammens utsida sedd från västra stranden dagen 
efter att översvämningsskyddet mobiliserades för 
första gången, 2021-01-01.
Foto: Finn Midböe/HydroTerra Ingenjörer AB

Utloppet från pumparna vid Arvikas 
översvämningsskydd.
Foto: Finn Midböe/HydroTerra Ingenjörer AB
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Mobilisering av anläggningen
Under hösten 2020 var nederbörden större än normalt i väs-
tra Värmland vilket medförde att vattennivåerna successivt 
steg. Under december planerades för användning av anlägg-
ningen och den 30 december tog kommunen beslut om att 
mobilisera översvämningsskyddet. Då var nivån +47,14 m vil-
ket är den högsta nivån som inträffat sedan översvämningen 
för 20 år sedan då nivån var +48,88.
 Mobiliseringen innebär att de båda 8 m breda farledsöpp-
ningarna stängs md hjälp av sättluckor av stål. På liknande 
sätt stängs andra öppningar som är nödvändiga för vattenut-
bytet och faunapassage. Kommunens personal utförde med 
hjälp av mobilkran och dykare stängningen av öppningarna 
och på ca 8 timmar. Kl. 15.20, ca ett dygn efter att beslutet 
fattades, kunde pumparna startas och nivån i Kyrkviken bör-
jade sakta sjunka. Fyra av de fem pumparna startades och 
kördes på varierande dellast så att totalt omkring 20 m³/s 
avbördades. Nivån i Kyrkviken sänktes på så sätt och ett 
dygn efter att pumparna startats var nivåskillnaden mellan 
Kyrkviken och Glafsfjorden utanför dammen ca 0,2 m. 
 Senare under januari sjönk temperaturen och därmed 
även flödet när nederbörden kom som snö. Det blev därför 
aldrig aktuellt att montera den påbyggnadskonstruktion som 
höjer dammkrönet med 2,5 m. Pumpningen avbröts den 18 
januari och anläggningen avmobiliserades därefter.

Erfarenheter
Stängningen av dammens öppningar gick snabbare är plane-
rat. Erfarenhetsåterföring visar att det inom organisationen 
framkommit vissa förslag till mindre förändringar som ska 
arbetas in i instruktionerna för mobilisering så att stängningen 
kan göras ännu effektivare och snabbare nästa gång.
Översvämningsskyddet har visat sig fungera väl vilket är 
tryggt att veta inför nästa översvämning som kanske medför 
ännu högre vattennivåer och även varar längre i tid.

/ Åke Engström, Finn Midböe, HydroTerra Ingenjörer

Den som önskar mer information kan kontakta 
undertecknade eller Arvika kommun direkt.

Pumparnas utlopp när översvämningsskyddet mobiliserats och pumparna körs 
med ett flöde på omkring 20 m3/s.
Foto: Finn Midböe/HydroTerra Ingenjörer AB

Svenska kraftnät rapporterar årligen till regering-
en om utvecklingen av dammsäkerheten i landet, 
och ger vid behov förslag på åtgärder. 

I 2020 års rapport redovisar vi nuläge och huvudsakliga 
aktiviteter i vårt arbete med
• Vägledningar, stöd och utbildning om dammsäkerhetsreg-

leringen.
• Tillsynsvägledning och uppföljning av länsstyrelsernas 

dammsäkerhetstillsyn.
• Vidareutveckling av beredskapen för dammhaveri och 

höga flöden.
• Stöd till forskning, utveckling och kunskapsförmedling.

Dammsäkerhetsutvecklingen 2020 – ny rapport
Vi ger förslag på särskilda åtgärder för att stärka damm-
säkerhetstillsynen och arbetet med klimatanpassning. 
 Rapporten ”Dammsäkerhetsutvecklingen i Sverige 
2020” finner du här:

Rapporter och yttranden, dammsäkerhet | Svenska 
kraftnät 

https://www.svk.se/sakerhet-och-hallbarhet/ 
dammsakerhet/rapporter-yttranden-dammsakerhet

/ Maria Bartsch, Svenska kraftnät 

Utloppet från pumparna vid Arvikas 
översvämningsskydd.
Foto: Finn Midböe/HydroTerra Ingenjörer AB
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Älvkarlebylaboratoriet (Vattenfall R&D) är en av få 
aktörer i Europa som på kort tid kan genomföra 
storskaliga planmodellförsök med extremt hög 
noggrannhet. Det resulterade i att Hydro Energi 
i Norge vände sig till oss för att genomföra ett 
planmodellförsök för en höghöjdsanläggning. 
I hård internationell konkurrens fick Älvkarlebylaboratoriet 
förtroendet att bistå Hydro Energi AS i Norge med modell-

Älvkarlebylaboratoriet sätter ny standard för modellförsök

försök för deras anläggning i Valldalen.
 Valldalen är beläget i Ullensvang, 30 mil väster om Oslo. 
Anläggningen byggdes 1964–65 och består av en fyllnings-
damm, ett utskov med tillhörande schakt och tunnel samt en 
intagstunnel som leder vattnet till ett kraftverk beläget 7 km 
nedströms dammen. Dammen är 360 m lång och 90 m hög, 
med utskovet placerat på dess högersida. Utskovet är ett så 
kallat badkarsutskov med ett 130 m långt överfall i betong 
(figur 1).

Figur 1 (fotografier från HydroEnergi AS). 
Övre vänster. Anläggningen med reservoar, överfallströskel och fyllningsdamm. Pilen pekar på intaget.
Övre höger. Överfallströskel sett uppströms ifrån. 
Nedre vänster. Överfallströskel och badkarsutskov. Pilen pekar på intaget.
Nedre höger. Överfallströskel sett nedströms ifrån.
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 Utskovet övergår i ett 110 m långt bergschakt i 45 graders 
lutning, följt av en 200 m lång horisontell tunnel som myn-
nar i nedströms älvfåra. Schaktet och tunneln är sprängda 
i berg och har en tvärsnittsarea som varierar mellan 31–53 
m2 respektive 70–80 m2. I modellförsöket inkluderades inte 
vattenvägen till kraftverket. 
 Det primära syftet med modellförsöket är att undersöka 
flödesmönster i badkaret, bestämma avbördningskapacitet, 
fastställa behovet av energiomvandling vid tunnelmynningen 
samt dokumentera tryckförhållanden vid luckorna belägna i 
tunnelns uppströmsända.

Modellbyggnation
Hela anläggningen, inklusive schaktet och tunneln, skanna-
des med hög noggrannhet vilket resulterade i ett punktmoln 
av anläggningen (figur 2).
 Eftersom strömningen i denna typ av utskov är mycket 
komplicerad och kännetecknas av tvåfasströmning med luft-

Figur 2. 
Anläggningen är skannad med hög noggrannhet och visualiserad i ett punktmoln där alla individuellt inmätta punkter representeras av en punkt. 

medrivning över mycket råa bergytor är det av yttersta vikt 
att modellen görs i tillräckligt stor skala och att den verkliga 
geometrin återspeglas i modellen. 
 För Valldalen krävdes skala 1:30 för att uppnå god 
överensstämmelse avseende strömningsmekaniken. För att 
kunna återspegla den verkliga geometrin användes en helt 
ny tillverkningsmetod där terräng, schakt och tunnel fräs-
tes i frigolit eller ureol. Tekniken med att fräsa terräng har 
Älvkarlebylaboratoriet använt i snart fem år, men att fräsa ett 
sprängt schakt eller en tunnel utan betongbeklädnad krävde 
metodutveckling. 
 Först frästes mantelytan av schakt och tunnel till en fri-
golitplugg för att därefter plastas med glasfiber, på liknande 
sätt som ett båtskrov tillverkas. Schakt och tunnel har tillver-
kats i en-meterssektioner för att underlätta slutmontaget. 
När varje plugg var färdigplastad användes en högtrycks-
spruta för att avlägsna frigoliten och efterlämna ett schakt- 
eller tunnelsegment (figur 3).   

forts på nästa sida >
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Figur 3. (fotografier från Älvkarlebylaboratoriet och Andrzej Swiesciak)
Övre vänster: Fräsning av frigolitplugg (ett negativ av schakt eller tunnel). Övre höger: Non-stick skikt för att underlätta separation. 
Mellan vänster: Plastad plugg. Mellan höger: Högtrycksspruta för att avlägsna pluggen.
Nedre vänster: Segment med hög detaljrikedom. Nedre höger: Färdiga segment.
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Figur 4. (fotografier från Älvkarlebylaboratoriet)
Vänster: Vy över färdig modell där uppströms reservoar ligger på knappt 4 m höjd. 
Höger: Närbild på schaktet och tunneln

 Uppströms reservoar och utskov byggdes på en tre meter 
hög ställning för att ge plats åt schakt och tunnel (figur 4).
 När modellen (terräng, schakt och tunnel) var färdigbyggd 
skannades den och jämfördes med digitalt underlag som 
ett led i kvalitetssäkringen. Överensstämmelsen var extremt 
god.
   Modellförsöket har genomförts i etapper där etapp 1 
studerade enbart inströmningen till utskovet. Etapp 2 inklu-
derade schaktet och etapp 3 inkluderade tunneln. På så sätt 
kunde utskovets, schaktets och tunnelns inverkan på utskov-
skapaciteten fastställas. 
 Parallellt med de fysiska modellförsöken har 
2D-flödessimuleringar i nedströms älvfåra genomförts med 

DELFT3D för att ge korrekta nedströms randvillkor för för-
söken. Vidare har även CFD-simuleringar genomförts vilka 
har validerats och kalibrerats mot modellförsöket. CFD-
simuleringarna har använts främst  till att studera fenomen 
som i modellförsöket varit svårt att mäta.

Resultat och slutsatser
Eftersom detta är ett kommersiellt och pågående projekt 
kommer inga resultat att redovisas här, men framtagna 
underlag har varit mycket värdefulla för beställaren i sin fort-
satta projektering av ombyggnadsåtgärder.   
  

/ Mats Billstein och James Yang, Vattenfall R&D, Älvkarleby

Ny sekreterare för SwedCOLD
Finn Midböe, Rejlers Sverige AB, har från 1 
april tagit över som sekreterare för SwedCOLD. 
Finn har arbetat med dammsäkerhet och vat-
tenkraft sedan 2005, representerat HydroTerra 
inom SwedCOLD sedan 2015 och är svensk 
representant i ICOLDs tekniska kommitté M 
för Operations, Maintenance and Rehabilitation 
sedan 2017.
När jag läste till civilingenjör i Miljö- och Vattenteknik i 
Uppsala drabbades år 2000 framförallt Värmland och 
Dalarna av ihållande höstregn, som utvecklade sig till 
rekordöversvämningar i flera vattendrag. En av de värst 
drabbade städerna var min hemstad, Arvika, vilket gjorde 
att ett extra intresse för hydrologi och sedermera hydrau-
lik började gro. När det blev dags för ex-jobb valde jag 

därför att nappa på en möjlighet att räkna på Byälven för 
att utforska olika möjligheter att skydda mot framtida över-
svämningar, hydraulisk (och hydrologisk) modellering blev 
därigenom min ingång till vår värld. Efter ex-jobbet arbetade 
jag en kortare period som forskarassistent vid det som nu 
är Centrum för forskning om samhällsrisker vid Karlstads 
universitet, innan jag rekryterades till HydroTerra 2005. 
Där har jag de senaste 15 åren fått lära mig mycket inom 
dammsäkerhet och anläggningsteknik, men även fått möjlig-
het att flexa mina modellerar-skills då och då. Roligast är 
dock ändå att vara ute på anläggningarna, gärna i sällskap 
med branschkollegor och diskutera problem och lösningar. 
 Redan tidigt började jag hänga med på SwedCOLD-
dagarna och har alltsedan dess uppskattat erfarenhets-
utbytet och den trevliga samvaron som finns i branschen. 
Det ska därför bli extra roligt att bidra genom arbetet som 
sekreterare framöver. 
 I samband med att HydroTerra nyligen gick samman med 
Rejlers bytte jag även arbetsgivare, och kan därför enklast 
kontaktas via finn.midboe@rejlers.se.
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Ny kontaktinformation uppdateras på www.swedcold.org

NÅGRA KOMMANDE EVENEMANG

ICOLD Kommittéer  Period Svensk representant
A Computational Aspects of Analysis and Design of Dams 2020-2023 M. Hassanzadeh
B Seismic Aspects of Dam Design  2020-2023
C Hydraulics for Dams  2019-2022  J. Yang
D Concrete Dams   2018-2021 E. Nordström
E Embankment Dams   2020-2023 I. Ekström
F  Engineering Activities with the Planning Process for Water Resources Projects 2014-2022
G Environment   2020-2022  M. Löfqvist
H Dam Safety   2018-2021  M. Bartsch
I  Public Safety Around Dams   2016-2022  A. Engström Meyer
J  Sedimentation of Reservoirs   2020-2021
K Integrated Operation of Hydropower Stations and Reservoirs 2015-2023
L  Tailings Dams & Waste Lagoons  2020-2023 A. Bjelkevik
LE Leeves   2018-2024
M Operation, Maintenance and Rehabilitation of Dams 2020-2023 F. Midböe
N Public Awareness and Education   2018-2021 
O World Register of Dams and Documentation  2020-2021
P Cemented Material Dams   2020-2025
Q Dam Surveillance   2017-2022 S. Johansson
RE Resettlement due to Reservoirs   2018-2021
RTS Residual Tropical Soils  2020-2023
S Flood Evaluation and Dam Safety   2020-2024 Vakant
T Prospective & New Challenges for Dams & Reservoirs in the 21th Century 2020-2023 
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

Dammsäkerhet RIDAS - digital utbildning 4-5 maj 2021. Fulltecknad.

SwedCOLDs temadag 19 oktober 2021. Digitalt möte.

Gruvdammar och dammsäkerhet 12-14 oktober 2021, Kiruna och 2-4 november 2021, Gällivare.

ICOLD Kongress 12-19 november 2021. Marseille, Frankrike.


