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SwedCOLDs nyhetsbrev
– nittonde året
Redaktionskommittén har ordet
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 tangentbordet och skriv om någon nyhet som
du vill förmedla!
Redaktionskommittén
Maria Bartsch, Svenska Kraftnät
Per Elvnejd, Energiföretagen
Finn Midböe, Rejlers
Birgitta Rådman, Vattenregleringsföretagen
Mikael Stenberg, TCS

SVC – Svenskt centrum för
hållbar vattenkraft
Energimyndigheten har i hård konkurrens beviljat medel för
en ny 5-årig etapp av SVC, som drivs i form av ett kompetenscentrum och är ett samarbete mellan Energimyndigheten,
vattenkraftindustrin, offentlig sektor samt akademin. SVC
syftar till att generera ny kunskap och fortsatt stark kompetens för svensk vattenkraft i en föränderlig omvärld och ska
eftersträva helhetssyn, samverkan och samhällsperspektiv i
forsknings- och utvecklingsarbetet.
Starka forskningsmiljöer vid universitet och högskolor som
byggts upp i tidigare etapper av SVC ska vidareutvecklas och
centret breddas med nya partneruniversitet och arbetspaket.
Den nya etappen startar upp vid halvårsskiftet 2022 och
kommer att bestå av tre arbetspaket: AP1 Miljö och samhälle, AP2 Vattenbyggnad samt AP3 Vattenturbiner & generatorer. Akademi och industri kommer att samarbeta både
inom och mellan arbetspaketen för att utveckla lösningar till
existerande och kommande utmaningar i den utökade roll vattenkraften kommer att ha i det framtida energisystemet.
I detta arbete ingår bland annat att se till att vattenkraftanläggningarna och dammarna är säkra i ett förändrat klimat och
vid förändrade körmönster för vattenkraften.
/Carolina Holmberg, Energiforsk
https://www.energimyndigheten.se/forskningoch-innovation/forskning/omraden-for-forskning/
kompetenscentrum-2022-2026

Nästa nummer
Nästa nyhetsbrev planeras att komma ut i oktober 2022.
Bidragen ska innehålla rubrik, kortfattad text och hänvisning till artikelförfattaren/kontaktperson. På vår hemsida
http://www.swedcold.org finns mall och utförliga instruktioner
att hämta. De ska vara redaktionskommittén tillhanda senast
19 september 2022. Skicka till finn.midboe@rejlers.se
SwedCOLDs e-postadresser är:
finn.midboe@rejlers.se
sekreterare Finn Midböe
swedcold@vattenreglering.se
sekretariat Birgitta Rådman/Cecilia Woolford
Redaktionskommittén
omslagsfoto:
foto:

Labyrintutskov vid Liyutan-dammen, Taiwan.
Twitter, @Taiwancabtour.
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Aktuellt från ICOLD
För andra året i rad medförde pandemin att årsmötet fick
hållas digitalt, en vecka med digitala aktiviteter 15 – 19 november som avslutades med ICOLDs 89:e General Assembly.
SwedCOLD deltog och Anders Isander presenterade vårt
kommande arrangemang med årsmötet i Göteborg 2023,
medan viktigare frågor som val av ny president och vicepresidenter sköts upp till Marseille i år.
Nytt var även att en ny teknisk kommitté (HWS) initierades
med uppdrag att lyfta fram det kulturhistoriska värdet av
vattenbyggnad och historiska byggnader med koppling till
vatten, såsom dammar och bevattningsanordningar. Där finns
flera exempel på flera tusen år gamla dammar, imponerande
byggen beaktat den tidens vetenskap och teknik. SwedCOLD
avvaktar tills vidare att delta med delegater i kommittén, men
om någon har ett särskilt intresse finns förstås möjlighet att
följa arbetet som observatör.
Sammanlagt åtta nya bulletiner publicerades under 2021:
181: Tailings Dam Design - Technology Update
175: Dam Safety Management: Pre- operational Phases of
the Dam Life Cycle
173: Integrated Operation of Hydropower Stations and
Reservoirs
162: Environmental Fluid Mechanic
161: Dams and Water Transfers - An Overview
159: Supplement to the Position Paper on Dams and the
Environment from 2012
PP: Position Paper Dam Safety and Earthquakes
140: Mathematical Modelling of Sediment Transport and
Deposition in Reservoirs
Ytterligare fyra bulletiner godkändes vid General Assembly
som ni kan hålla utkik efter:
• Cemented Material Dam: Design and Practice: Rock-Filled
Concrete Dam
• Dam Safety: Concepts, Principle and Framework
• Dam Safety: Governance Considerations
• Sediment Bypassing and Transfer
Samtliga publicerade bulletiner finns tillgängliga att ladda hem
som PDF från ICOLDs hemsida, de digitala versionerna är
gratis för medlemmar i SwedCOLD.
Marseille-mötet närmar sig dock, och även om världsläget
är fortsatt svårt, av fler skäl än COVID, så ser det nu ut som
att mötet ändå kommer att kunna hållas. Kongressens frågor
104 – 107 är:
• Concrete Dam Design Innovation and Performance
• Incidents and Accidents concerning dams
• Surveillance, Instrumentation, Monitoring and Data
Acquisition and Processing
• Dams and Climate Change
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Nya stöd för utveckling av
dammhaveriberedskap!
Som stöd för aktörers beredskapsplanering har
Svenska kraftnät tagit fram en modell för samordnad lokal beredskapsplanering och en ny
utgåva av rutiner för larmning och varning vid
dammhaveri. En nyhet är att ett larmsamtal
införts i rutinen.
I Svenska kraftnäts uppdrag ingår att verka för att riskerna
för en allvarlig störning på samhället genom dammhaveri
eller höga flöden i reglerade vattendrag minskar. Detta
förutsätter samverkan med berörda aktörer, främst dammägare, kommuner, länsstyrelser och MSB.
Ett ansvarstagande förebyggande dammsäkerhetsarbete
bör kompletteras med en samordnad och övad dammhaveriberedskap. Dammägare och samhällsaktörer förväntas ha
beredskap för att kunna hantera och mildra konsekvenser
av allvarliga händelser och störningar, såsom dammhaverier
och höga flöden i reglerade vattendrag. Förberedelser
och planering samt samverkan mellan berörda aktörer är
förutsättningar för detta.
Fokus på lokal utveckling av beredskapsplanering
Svenska kraftnät stöder utvecklingen av beredskap för
dammhaveri och höga flöden i enlighet med sin plan för
2021-2023. Planen bygger vidare på handlingsplan beredskap för perioden 2015-2020, som fokuserade på
övergripande utveckling av vägledningar, stöd och samverkansformer samt den regionala samordnade beredskapsplaneringen i de stora vattendragen. Svenska kraftnät
rekommenderar att den lokala utvecklingen av beredskapsplanering för dammhaveri bör ligga i fokus under
kommande år.
Under 2021 har en modell för samordnad lokal beredskapsplanering utvecklats. Modellen är tänkt att användas för
beredskapsplanering för dammanläggningar placerade i
mindre eller medelstora vattendrag och där konsekvenserna
vid ett dammhaveri är lokala. Svenska kraftnät rekommenderar en successiv utrullning av modellen med målet att den
ska användas för minst en dammanläggning per län under
2022.
Under 2022 kommer Svenska kraftnät göra en nationell
nulägesinventering av behov av samordnad beredskapsplanering genom att skicka ut frågeställningar till samtliga
länsstyrelser.

Senaste nytt rörande kongressen hittar ni på
https://cigb-icold2022.fr/
Vi hoppas förstås att vi får ses så många som möjligt nere i
Frankrike i sommar!
Finn Midböe, sekreterare SwedCOLD

forts på nästa sida

>
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Ett stöd för kommuners beredskapsplanering för dammhaveri har upprättats av Myndigheten för Samhällsskydd och
Beredskap (MSB) och Sveriges Kommuner och Regioner
(SKR) med stöd av Svenska kraftnät. Stödet är en del av
handboken för kommunal krisberedskap. Som komplement
till stödet har Svenska kraftnät upprättat en mall för kommunens beredskapsplan för dammhaveri.

Nyheter i rutiner för larmning och varning
Sedan 2015 finns det nationella rutiner för larmning och
varning vid dammhaveri. Svenska kraftnät har i samverkan
med styrgruppen för larmning och varning vid dammhaveri
upprättat en ny utgåva av rapporten som beskriver rutinerna. Den utgör ett stöd för berörda aktörers beredskapsplanering och upprättande av sina rutiner och planer. 2022 års
utgåva är i huvudsak oförändrad med tillägget att ett larmsamtal har införts. Vidare har förtydliganden om larmavtal
gjorts, terminologin aktualiserats och en omstrukturering av
dokumentet gjorts.
De nya rutinerna kommer användas och utvärderas vid årets
provlarmningar i enlighet med Svenska kraftnäts larmavtal
med SOS Alarm om larmberedskap för dammhaverier.

Kommunens beredskap för dammhaveri, MSB och SKR

Larmning och varning vid dammhaveri, Nationella rutiner- utgåva 2022
(Svenska kraftnät)

/Anna Engström Meyer, Svenska kraftnät
FAKTARUTA
Läs mer om samordnad lokal beredskapsplanering här:

Läs mer om Svenska kraftnäts stöd för dammhaveriberedskap 2021-2023 här:

Samordnad lokal beredskapsplanering | Svenska kraftnät (svk.se)

Utveckling av beredskap (svk.se)

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

https://www.svk.se/siteassets/3.sakerhet-och-hallbarhet/dammsakerhet/

for-dammhaveri/samordnad-lokal-beredskapsplanering/

rapporter-och-yttranden/utveckling-av-beredskap-for-dammhaveri-2021-2023.pdf

Läs mer om rutiner för larmning och varning vid dammhaveri:

Läs mer om stödet för kommunens beredskap för dammhaveri här:

Larmning och varning vid dammhaveri | Svenska kraftnät (svk.se)

Handbok i kommunal krisberedskap: 3. Särskilda funktioner,
Kommunens beredskap för dammhaveri (msb.se)
https://rib.msb.se/filer/pdf/29762.pdf

https://www.svk.se/sakerhet-och-hallbarhet/dammsakerhet/beredskapfor-dammhaveri/larmning-och-varning-vid-dammhaveri/
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Svenska kraftnät ska utreda möjligheter för effektivare
dammsäkerhetstillsyn
Svenska kraftnät har fått i uppdrag av regeringen
att utreda möjligheterna för en effektivare dammsäkerhetstillsyn. Uppdraget kommer genomföras
i samverkan med länsstyrelserna.
I regleringsbrevet för 2022 fick Svenska kraftnät ett uppdrag
inom dammsäkerhetsområdet med lydelsen:
För att möjliggöra en effektivare dammsäkerhetstillsyn ska
Affärsverket svenska kraftnät utreda behovet av dammsäkerhetskompetens, möjligheter att överlåta dammsäkerhetstillsyn mellan länsstyrelser och arbetssätt för samordning
av tillsynen. Svenska kraftnät ska genomföra uppdraget i
samverkan med länsstyrelserna. Uppdraget ska redovisas till
Regeringskansliet (Infrastrukturdepartementet) senast den
30 juni 2023.
Slutsatser och rekommendationer om tillsynen i
kontrollstationsrapporten 2021
Uppdraget är ett följduppdrag till den kontrollstationsrapport om dammsäkerhet som Svenska kraftnät på uppdrag
av regeringen tog fram 2021. I kontrollstationen 2021
gjorde Svenska kraftnät bedömningen att dammsäkerhetstillsynen har utvecklats, men ännu inte har skärpts i den
omfattning som krävs.
Svenska kraftnät konstaterade att formerna för tillsyn,
behov av personal med dammsäkerhetskompetens samt
ekonomiska förutsättningar för tillsyn varierar mellan länsstyrelserna utgående från dammarnas geografiska fördelning och klassificering. Svenska kraftnät konstaterade att särskilda samordningsbehov av tillsynen bedöms finnas bl.a.:
• avseende dammägare med klassificerade dammar i ett
flertal län och
• för länsstyrelser med ett fåtal klassificerade dammar i

länet, vilket begränsar deras möjlighet att upprätthålla
personella resurser med erforderlig dammsäkerhetskompetens.
I rapporten framfördes att möjliga samordningsformer att
utreda kan vara nationell samverkan, regional samverkan
mellan närliggande län, koncentration av dammsäkerhetsansvaret till utpekade länsstyrelser, överlåtelse av tillsynen till
annan länsstyrelse, etc.
Läs mer om kontrollstationsrapporten här:
Dammsäkerheten har utvecklats men tillsynen
behöver skärpas ytterligare | Svenska kraftnät (svk.se)
https://www.svk.se/press-och-nyheter/nyheter/
dammsakerhet/2021/dammsakerheten-har-utvecklatsmen-tillsynen-behover-skarpas-ytterligare/
Arbetet inleds med behovsinventering och
internationell utblick
Svenska kraftnät har inlett arbetet med en inventering av
länsstyrelsernas behov av kompetens och samverkan. Samtidigt efterfrågas också i vilken grad respektive länsstyrelse
önskar delta i arbetet. Vidare har kontakt med myndigheter
med angränsande uppdrag upprättats. Som kompletterande
underlag har frågor om kompetenskrav och arbetssätt för
dammsäkerhetstillsyn skickats till europeiska dammsäkerhetsmyndigheter. Baserat på svaren och tidigare underlag
upprättar Svenska kraftnät en målbild för ändamålsenlig
dammsäkerhetstillsyn. Utgående från målbilden kommer
dammsäkerhetskompetens och arbetssätt för dammsäkerhetstillsyn att utredas. Under arbetet kommer synpunkter
inhämtas från såväl länsstyrelser som myndigheter med
angränsande uppdrag och branschorganisationer.
/Anna Engström Meyer, Svenska kraftnät
dammsakerhet@svk.se

SwedCOLDs temadag
hösten 2021
SwedCOLDs temadag hösten 2021
genomfördes fysiskt i Stockholm, men
för första gången som ett hybridmöte
med möjlighet till deltagande via webben.
Har du tips på upplägg för kommande
temadagar/möten som främjar att många
samlas och nätverkar på plats, men som
även går att delta aktivt i digitalt? Hör
gärna av dig till SwedCOLD.
/Maria och Finn
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Datadriven dammövervakning
Insamling av data från givare placerade på och
kring en damm ger möjlighet till kontinuerlig
övervakning av dammens tillstånd. Men det
finns flera fallgropar och den stora datamängd
som genereras från ett stort antal givare är
svår att överblicka. Detta rapporterade vi om i
ett tidigare nummer av SwedCOLD-bladet. Nu
rapporterar vi om ytterligare i ett steg i detta
arbete, användandet av maskininlärningsmetoder
för övervakningen.

Bild från besök vid den nya fallstudie anläggningen. Foto Anders Björk.
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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
övervakningscentralen 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. Vi presenterar här det andra Energiforsk-projektet
i en serie som utförs av IVL i samverkan med branschen där
metoder har testats och implementerats on-line.
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Data från en PLS-modell med en temperaturgivare som Y, byggd på data mellan januari 2015 till och med september 2017 och använd för att prediktera
signalens värde mellan augusti 2017 och mars 2020.

Syftet med projektet har varit att med multivariata metoder
upptäcka såväl avvikande beteende hos enskilda signaler
samt avvikande trender hos dammtillståndet. Fokus har
varit att bygga vidare på den univariata övervakningen från
föregående projekt genom att utveckla, testa och driftsätta
metoder, där flera eller alla signaler ingår, för övervakning
av de olika signalerna eller dammtillståndet, multivariat
övervakning.
Projektet har arbetat med fallstudier vid två dammanläggningar, från Vattenfall Vattenkraft AB respektive Statkraft
Sverige AB. Data från dessa anläggningar har använts för
att, baserat på etablerade metoder inom maskininlärning,
utveckla metoder för att övervaka givarsignaler samt dammens tillstånd. I grafen nedan visas resultatet från PLS-modell för övervakning av en temperaturgivare. I blått visas den
beräknade signalen, i svart signalen från den fysiska givaren
och i rött skillnaden mellan den beräknade och den fysiska
signalen. Den vänstra sidan om den gröna linjen omfattar
data som använts för att bygga modellen och den högra
sidan visar utvärderingsperioden. Vi ser att i testperioden så
följer inte längre den blåa och svarta linjen längre varandra,
vi ser att avståndet mellan dem ökar. Detta indikerar att
man bör titta närmare på om det är givaren som orsakar
det som ser ut som en drift av givarsignalen.

Arbetet fortsätter nu med den tredje etappen med ytterligare
en fallstudie i tillägg till de två tidigare. I denna etapp kommer
vi titta närmare bland annat på metodutveckling för att sätta
gränsvärden för modellresultat från de multivariata modellerna och även ytterligare frågor såsom hur vädret och nivån i
dammen påverkar mätdata.
Vi kommer genomföra ett seminarium, preliminärt i juni eller
slutet av augusti 2022 i Stockholm och planerar även för
utbildning om datadrivna metoder för dammövervakning till
vintern.
/Anders Björk, Håkan Fridén och Anton Jacobsson,
IVL Svenska Miljöinstitutet AB. För mer information:
anders.bjork@ivl.se. Artikeln bygger på projektet
”Optimerade och anpassade datadrivna metoder
för dammsäkerhet II”, som har finansierats av
Energiforsks program för Dammsäkerhet och Stiftelsen
Institutet för Vatten- och Luftvårdsforskning.
För mer information om det senaste arbetet se
Energiforsk rapport 2022:855 med titeln
”Metoder för datadriven dammövervakning”
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Labyrint- och pianotangentutskov för effektiv avbördning
För en vattenkraftdamm är en tillfredsställande
avbördningsanordning avgörande för dammsäkerheten. I ett Energiforskprojekt 2021 går vi
igenom the state of the art inom forskning och
tillämpningar av labyrint- respektive pianotangentutskov för vattenkraftändamål. Syftet med
studien är att bl.a. få en ökad förståelse av
utskovens hydrauliska egenskaper och utröna
potential och förbättringsmöjligheter för effektiv
avbördning.
Både labyrintutskov och pianotangentutskov (piano key
weir, PKW) är effektiva avbördningsanordningar. Vid liknande
hydrauliska förhållanden kan de, beroende på överfallshöjd,
avbörda 2–5 gånger så mycket vatten som ett linjärt överfall.
I projektet går vi igenom deras geometriska och hydrauliska

Figur 1a. Labyrintutskov – (A) vid Liyutan-dammen, Taiwan (Twitter, @Taiwancabtour).
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förhållanden som påverkar avbördningskapaciteten. Andra
aspekter som diskuteras inkluderar luftinblandning och
luftmeddrivning, drivgods i form av träd och isbildning samt
sedimenttransport.
PKW är en vidareutvecklad version av labyrintöverfall och kännetecknas av en något mer komplex geometri. De parametrar som styr avbördningen inkluderar en PKW-enhets längd
och bredd, inlopps- och utloppstangenters bredd, bägge
överhängens längd och strukturell höjd. Det optimala valet av
parametrar kan variera beroende på om det är ett nytt utskov
eller en tillbyggnad på en befintlig damm. Avvägningen mellan
hydraulisk effektivitet och strukturell komplexitet spelar också
en roll i sammanhanget.
Labyrintutskov
Beteckningen labyrintöverfall avser historiskt triangel- och
trapetsformade utseenden av överfall (figur 1a och figur 1b).

SwedCOLD

På 40-talet utfördes den tidigaste experimentella studien
av labyrintöverfall. Knappt tre decennier senare gjordes
modellstudier, med syftet att generera data för praktiska
tillämpningar. Resultaten användes från studier av hydrauliska
modeller (Avon- och Woronora-utskov) för att utöka teorin och
utvecklade en familj av kurvor för att utvärdera labyrintöverfalls egenskaper. Sedan utförde USBR också några studier av
labyrintöverfall; anledningen var att Ute-dammens utskovsdimensioner överskred tillämpningsområdet från Taylors studie.
Sedan 80-talet har väldigt många undersökningar utförts,
vilket ger vägledning till bättre utformning av labyrintöverfall
och även pianotangentöverfall.
Drygt 100 sådana överfallsutskov har med åren byggts i USA.
I vårt grannland Norge finns det cirka 10 st och ett nytt håller
på att testas hos NTNU i Trondheim. Jämfört med ett konventionellt rakt överfallsutskov är labyrintöverfallet ett mycket
mer effektivt sätt att öka avbördningskapaciteten. De kan
anpassas till platsspecifika krav för att avsevärt öka avbörd-

Figur 1b. En skalmodell som testades 2021 vid NTNU, Norge. Foto: författaren.
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ningsförmåga, förbättra översvämningsskydd tack vare lägre
uppströmsvattenstånd och erbjuda ytterligare lagring av
vattenvolym. Dessa ”3D”-utskov ger också passiv magasindrift, högre tillförlitlighet, effektiv energiomvandling, kontrollerad luftinblandning och önskvärd estetik. Hydrauliska
optimeringar styrs vanligtvis av projektekonomi och byggbarhet. Labyrintöverfall är särskilt väl lämpade för applikationer
där det är fördelaktigt att minimera bredden på bräddavloppet.
I Falveys bok ”Hydraulic design of labyrinth weirs” behandlas
olika hydrauliska aspekter av labyrintöverfall. Det är den
första bok som går igenom grundläggande aspekter av
denna typ av utskov. En omfattande översikt ges senare i
doktorsavhandlingen ”Labyrinth weirs” av Crookston (2010)
över den hydrauliska utformningen av labyrintutskov. Han
presenterar en grundlig historik om dess forskning och
design, inklusive beräkningsmetoder, många fallstudier och
en omfattande bibliografi över forskningspublikationer för
utskovstypen.

forts på nästa sida
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Pianotangentutskov (PKW)
Namnet pianotangentöverfall syftar på det rektangulära
krönmönster som liknar tangenter på ett piano. Det är en
rektangulär labyrintform som ofta består av ett antal lika symmetriska enheter; varje enhet förses med två lutande sidor i
strömriktningen och två vertikala sidoväggar, vilket ökar överfallslängden inom givet utrymme. Efter 2003 har utvecklingen
fortsatt vid University of Biskra, där en specifik experimentell
plattform byggdes. Ytterligare framsteg gjordes vid EDF-LNH
(Frankrike), IIT Roorkee (Indien) och Ho Chi Minh och Hanoi
Hydraulic Laboratories (Vietnam). Efterföljande forskningsoch designframsteg erhölls vid Ecole Polytechnique Fédérale
de Lausanne (Schweiz), University of Liege (Belgien) och Utah
State University (USA).
EDF byggde 2006 den första prototypen av pianotangentutskov vid Goulours-dammen. Ett avgörande steg i utvecklingen
nåddes då ett pianotangentöverfall konstruerades på befintliga
Charmines- och Gloriettes-dammar för att öka dess avbördningskapacitet (figur 2a och figur 2b). I Vietnam byggdes en

lång struktur i Van Phon-dammen för att undvika en installation
av dyra och mindre säkra segmentluckor. Sedan dess har över
35 sådana utskov byggts i olika delar av världen.
Pianotangentutskov är en innovativ struktur som kan avbörda
mycket hög vattenföring per breddmeter. Det är en variant
av det traditionella labyrintutskovet och utformas ursprungligen för att motverka vissa av dessas nackdelar. Genom att
använda en rektangulär layout och lutande botten skapas
överhängande eller fribärande spetsar, vilket gör att PKW är
strukturellt enkelt och effektivt och kan placeras på befintliga
eller nya gravitationsdammar. Vid samma uppströmsvattenstånd i magasinet ökar avbördningskapaciteten flerfaldigt
jämfört med ett rakt överfallsutskov med liknande bredd i
dammen. Lämpligt projekterat avbördar det även mer vatten
än ett labyrintutskov med jämförbara geometrier.
Tack vare sin förmåga att effektivt avbörda vatten har det
funnits stort intresse från både den akademiska världen och
vattenkraftbranschen. Förutom workshops har tre internationella konferenser hållits för att behandla dess hydrauliska

Figur 2a. Piaontangentöverfall som EDF byggt – på bägge sidorna av ett ytutskovsparti i befintlig Charmines-damm. (foto: EDF).
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design och avrapportera tillämpningar i olika projekt (PKW
2011 i Belgien; PKW 2013 i Frankrike; PKW 2017 i Vietnam).
Syftet med konferenserna var att bl.a. få en bättre förståelse
av hydrauliska egenskaper och samtidigt att utröna potential
och möjligheter till förbättring.
Slutsatser
Då befintliga avbördningsanordningar byggs om bör labyrint- eller pianotangentutskov tas med som ett ombyggnadsalternativ. I projektering görs ansträngningar för att erhålla
en gynnsam geometrisk konfiguration och hög avbördningskapacitet, vilket ofta kan åstadkommas med hjälp av
modellförsök. Det finns även andra hydrauliska aspekter som
bör beaktas. Dessa inkluderar luftinblandning och luftmeddrivning, drivgods i form av träd och is samt även sedimenttransport.
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och åstadkomma mer effektiv avbördning, speciellt om
anläggningsutrymmet är begränsat. Målet med denna studie
är att finna och föreslå möjligheter att förbättra pianotangentutskovsutformning och åstadkomma mer effektiv avbördning. Efter denna fas inleds hydrauliska modellstudier i syfte
att designa och konstruera PKW-modeller och utvärdera
föreslagna konfigurationer för mer effektiv avbördning. Sammantaget är målet att öka förståelsen för PKW-hydrauliken
och lägga grunden för kostnadseffektiv design i svenska
renoveringsprojekt. Energiomvandling, en viktig aspekt även
för pianotangentutskov och dock ofta en anläggningsspecifik
fråga, behandlas inte i denna studier.
/James Yang, Vattenfall R&D,
Älvkarleby laboratoriet

Pianotangentutskov är en vidareutvecklad och mer kostnadseffektiv variant av labyrintutskov. På grund av dess något
mer komplicerade geometri finns det potential att optimera

Figur 2b. Piaontangentöverfall som EDF byggt vid Gloriettes-dammen. (foto: EDF).
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Uppdaterade riktlinjer för flödesdimensionering av dammar
Svenska kraftnät, Energiföretagen Sverige och
SveMin har tillsammans med SMHI tagit fram
en ny utgåva av Riktlinjer för bestämning av
dimensionerande flöden för dammanläggningar.
Riktlinjerna beskriver metoder för beräkning av
höga till mycket extrema flöden och ställer krav
på dammars flödesdimensionering.
Bestämning av dimensionerande flöde, det vill säga det flöde
som en dammanläggning ska kunna motstå och släppa förbi
utan att skadas allvarligt, är en del av det arbete som har till
syfte att nå tillfredsställande säkerhet för dammanläggningar.
Krav på dimensionerande flöde för en dammanläggning ställs
utifrån de konsekvenser som ett haveri skulle kunna medföra
i samband med höga till mycket extrema flöden, utöver de
konsekvenser som dessa flöden i sig medför (merskador).
2022 års utgåva
I årets utgåva har riktlinjerna anpassats till 2014 års dammsäkerhetsreglering, terminologin har moderniserats och resultat
från senare års utveckling fångas upp. Metoderna för beräkning av högflöden är oförändrade jämfört med tidigare, men
kravställningarna har differentierats mer. De förändrade kraven
innebär i några fall lättnader men i andra fall skärpningar.
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Riktlinjerna uppmärksammar även vikten av datakvalitet
och dokumentation, beaktande av osäkerheter och effekter
av klimat i förändring samt behov av periodisk översyn av
beräkningarna.
Länk till riktlinjerna:
Riktlinjer för bestämning av dimensionerande flöden
för dammanläggningar
https://www.svk.se/siteassets/3.sakerhet-och-hallbarhet/
dammsakerhet/rapporter-och-yttranden/
riktlinjer-for-bestamning-av-dimensionerande-floden-fordammanlaggningar-2022.pdf
Ändringarna i 2022 års utgåva av riktlinjerna, motiven till dem
och konsekvenser av dem, beskrivs närmare i ett PM som
Svenska kraftnät har tagit fram, länk:
Riktlinjer för bestämning av dimensionerande flöde för
dammanläggningar. Utgåva 2022 - Tillägg och ändringar samt deras innebörd
https://www.svk.se/siteassets/3.sakerhet-och-hallbarhet/
dammsakerhet/rapporter-och-yttranden/riktlinjer-forbestamning-av-dimensionerande-flode-fordammanlaggningar2021-11-15.pdf

SwedCOLD

Uppföljning av riktlinjernas tillämpning och kartläggning av sårbarhet för klimatförändringar
Under 2022 följer Svenska kraftnät upp riktlinjernas tillämpning för dammanläggningar med dammar i dammsäkerhetsklass A, B och C. Datainsamlingen samordnas med dammägares årliga dammsäkerhetsrapportering till länsstyrelsen,
men görs i ett separat frågeformulär. Berörda dammägare
ska redovisa i vilken utsträckning riktlinjerna för bestämning av dimensionerande flöde används och informera om
anläggningarnas avbördningsförmåga och flödesdimensionering. Uppföljningen kommer även att utgöra underlag för en
kartläggning av dammars sårbarhet för ökade extremflöden i
ett klimatförändringsperspektiv.
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Hur kommer det sig att vi räknar som vi gör?
Utbyggnaden av den svenska vattenkraften var i stort sett
fullbordad på 1980-talet. Då visade det sig att man hade
underskattat de mest extrema vattenflödena, som legat till
grund för dimensionering av dammar och avbördningsanordningar. I den nya boken Från Noppikoski till Slussen. Om
beräkning av extrema vattenflöden för dammsäkerhet och klimatanpassning ger Sten Bergström, tidigare forskningschef
på SMHI, en personlig och populärvetenskaplig beskrivning
av hur det gick till när metoderna för beräkning av dimensionerande vattenflöden och nivåer för dammsäkerhet och
samhällets anpassning till framtidens klimat togs fram.

Dammraset i Noppikoski i Oreälven i september 1985 (bilden till vänster) och byggandet av nya Slussen i Stockholm är två händelser som fått särskilt stor betydelse i
sammanhanget. Därför fick boken titeln Från Noppikoski till Slussen. Sten har genom sitt mångåriga arbete som vatten- och klimatexpert på SMHI varit engagerad i frågor
om dimensionerande flöden ända sedan de första varningssignalerna kom under hösten 1983.

Länk: https://www.svk.se/siteassets/3.sakerhet-och-hallbarhet/dammsakerhet/lankar-inom-dammsakerhet/
extrema_vattenfloden_a4_web.pdf
Boken är formgiven och tryckt med stöd av Svenska kraftnät inom ramen för vårt uppdrag att främja dammsäkerheten i Sverige.
Kontakta oss om du vill beställa ett tryckt exemplar.
/Maria Bartsch, Svenska kraftnät, dammsakerhet@svk.se
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Resultat från Energiforsks dammsäkerhetstekniska
utvecklingsprogram
Hur kan datadrivna metoder användas vid dammövervakning?
Vilka faktorer bör tas i beaktning vid bestämning av hydraulisk konduktivitet hos grovkorniga material? Hur kan risker
och faror avseende allmänhetens säkerhet vid vattenkraftanläggningar identifieras och bedömas? Det är bara några av
många intressanta frågor som har undersökts i Energiforsks
dammsäkerhetstekniska utvecklingsprogram.

Nyligen publicerade rapporter:
Metoder för datadriven dammövervakning,
se sida 6

Anton Jacobsson, Håkan Fridén & Anders Björk

Labyrint- och pianoutskov för effektiv avbördning,
se sida 8

James Yang

Hydraulisk konduktivitet i grovkorniga jordmaterial

Johan Lagerlund

Allmänhetens säkerhet vid vattenkraftanläggningar

Lisa Carlsson, Maja Coghlan & Ingvill Storoy

Stenmurverksdammar – uppbyggnad, grundläggning
och potentiella felmoder

Anders Enqvist & Marie Westberg Wilde

Utrivning av Mariebergs dammanläggning

Martin Rosenqvist & Martin J. Strand

Miljöanpassningar med bibehållen dammsäkerhet

Axel Emanuelsson, Jonas Persson,
Fredrik Mikaelsson, Peter Bergkvist &
Torleif Jansson

Avbördningsanordningar i kallt klimat

Patrik Bennersteds, Cathrin Åberg &
Andreas Halvarsson

Deformationer och portryck i en experimentell
fyllningsdamm

Christian Bernstone, Johan Lagerlund,
Jasmina Toromanovic & Christopher Juhlin

Vegetation på fyllningsdammar

Tina Påhlstorp
/Carolina Holmberg, Energiforsk
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ICOLD-bulletin om fångdammar uppdateras
1986 publicerade ICOLD Bulletin 48a River control during dam construction. Mycket har hänt
sedan 1986 och därför har ICOLD beslutat att
modernisera innehållet för att inkludera moderna
tekniker och synsätt. Arbetet har dragit igång
och vi vill gärna ha er hjälp och era synpunkter.
ICOLDs bulletin 48a innehåller mycket bra vägledning för
uppförande av fångdammar och förbiledning av vatten under
byggtiden. Dock är dokumentet helt inriktat på nybyggnad,
vilket inte riktigt avspeglar förhållandena idag när de allra
flesta dammprojekt, åtminstone i vår del av världen, är ombyggnader och renovering. Vidare har ganska mycket hänt
när det gäller samhällens syn på risker och säkerhet, vilket
påverkar oss som bygger och förvaltar dammar i allmänhet,
men givetvis också när det gäller fångdammar. Vidare har en
snabb teknikutveckling medfört att flera nya konstruktionsmetoder finns att tillgå. Detta innebär också en del förändringar

jämfört med den tidigare bulletinen, där nya rekommendationer kring exempelvis planering, riskhantering och ansvar
kommer att finnas med. Arbetet har dragit igång och görs
som ett samarbete mellan ICOLDs tekniska kommittéer E
(Embankment Dams) och M (Operation, Maintenance and
Rehabilitation of Dams) under ledning av Dave Paul och Dan
Johnsson, från USA. Vi i SwedCOLD är med i arbetet genom
engagemang i kommittéerna och kommer delta i skrivandet
samordnat med Thomas Konow som är NNCOLDs representant i kommitté M. Vi hoppas kunna bidra med exempel som
är särskilt relevanta för oss i Norden, exempelvis fångdammar specifikt för renovering och ombyggnation av här vanligt
förekommande dammtyper och nordiska vinterförhållanden.
Har ni några spännande exempel att dela med er av, synpunkter på innehållet, eller vill ni hjälpa till att läsa och kommentera utkast till bulletinen, tveka inte att kontakta oss.
/Finn Midböe (kommitté M), finn.midboe@rejlers.se, och
Ingvar Ekström (kommitté E), ingvar.ekstrom@sweco.se

Fångdamm med flera tekniker, en vägg av spontplankor förstärkta med RD-pålar vid varannan spontplanka, en överliggande betongbalk och jetinjektering användes
för att täta områden där spontningen inte lyckades.
Foto: Thomas Carlson
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Kommittéer
Comp utational Aspects of Analysis and Design of Dams
Seismic Aspects of Dam Design
Hydraulics for Dams
Concrete Dams
Embankment Dams
Engineering Activities with the Planning Process for Water Resources Projects
Environment
Dam Safety
Historical Water Structure (Water Heritage)
Public Safety Around Dams
Sedimentation of Reservoirs
Integrated Operation of Hydropower Stations and Reservoirs
Tailings Dams & Waste Lagoons
Leeves
Operation, Maintenance and Rehabilitation of Dams
Public Awareness and Education
World Register of Dams and Documentation
ICOLD Committee on Cementet Material Dams
Dam Surveillance
Resettlement due to Reservoirs
On Flood Evaluation and Dam Safety
Prospective & New Challenges for Dams & Reservoirs in the 21th Century
Tropical Residual Soils
Dams and River Basin Management
Committee for Hydromechanical Equipment
Financial and Advisory
Climate change
Capacity Building and Dams
Young Engineers Forum (YEF)

Period
2020-2023
2020-2023
2021-2025
2021-2024
2020-2023
2014-2022
2020-2022
2021-2024
2021-2024
2016-2022
2020-2023
2015-2023
2020-2023
2018-2024
2020-2023
2021-2024
2020-2021
2020-2025
2017-2022
2021-2024
2020-2024
2020-2023
2020-2023
2021-2024
2016-2022
2021-2023
2021-2024

NÅGRA KOMMANDE EVENEMANG

ICOLD Kongress 27 maj – 3 juni 2022. Marseille, Frankrike.
SwedCOLDs temadag 18 oktober 2022.
Nordiskt ICOLD-Seminarium 8 november 2022. Helsingfors, Finland.
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