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SwedCOLDs nyhetsbrev 
– nittonde året
Redaktionskommittén har ordet

Med SwedCOLDs nyhetsbrev vill vi på ett samlat sätt ge infor-
mation om vad som sker i branschen, både från ägarens och 
myndighetens perspektiv såväl som ur konsultens och entre-
prenörens 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 aktiv-
itet 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 Swed-
COLDs 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 
Cecilia Woolford, Vattenregleringsföretagen  
Mikael Stenberg, TCS  

Nästa nummer
Nästa nyhetsbrev planeras att komma ut i april 2023, denna gång en-
dast digitalt eftersom ingen temadag planeras på grund av ICOLDs 
årsmöte i Göteborg senare under året. Bidragen ska innehåll rubrik, 
kortfattad text och hänvisning till artikelförfattaren/kontaktper-
son, mall och utförliga instruktioner finns att hämta på vår hemsida   
http://www.swedcold.org 

De ska vara redaktionskommittén tillhanda senast 20 mars 
2023. Mejla in ditt bidrag till finn.midboe@rejlers.se

SwedCOLDs e-postadresser är:
finn.midboe@rejlers.se  
sekreterare Finn Midböe
swedcold@vattenreglering.se  
administration Cecilia Woolford

Redaktionskommittén

ICOLD Kongress i Marseille  
3 juni 2022
27 maj – 3 juni samlades cirka 1300 delegater från 72 
länder i Marseille, Frankrike, för ICOLDs 27:e kongress och 
90:e årsmöte. Temat för symposiet var ”Sharing water: Multi-
purpose of reservoirs and innovations”. Sverige och Swed-
COLD var väl representerat med 27 delegater. Vid kongres-
sen valdes ny president för ICOLD, Michel Lino, ordförande 
i franska Cfbr. En ny europeisk vicepresident behövde väljas 
eftersom ICOLDs regler säger att president och vice-presi-
denter ska komma från olika länder. SwedCOLD nominerade 
därför Laurent Mouvet som ny vicepresident efter omröstning 
i exekutivkommittén, och han valdes också in som vicepresi-
dent vid mötet. Vidare antogs tre nya bulletiner.

1. Tailings Dam Safety

2. Cemented material Dams: Design and Practice  
Cemented Soil Dams

3. Levees around the world: Characteristics, Risks and 
Governance.

Förutom att delta i symposiet och kongressens frågor 
gjordes från vår sida en marknadsföringsinsats inför nästa 
årsmöte i Göteborg. Organisationskommittén, under ledning 
av Anders Isander, passade även på att snappa upp så my-
cket tips och erfarenheter som möjligheter. Även medarbe-
tare på Svenska Mässan och Gothia Towers där mötet nästa 
år hålls fanns på plats och hjälpte till med marknadsföringen.

/Finn Midböe,
Sekreterare SwedCOLD
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Svenska kraftnät har sammanställt dammägar-
nas dammsäkerhets-rapporteringar för dammar 
i dammsäkerhetsklass och länsstyrelsernas rap-
porteringar om dammsäkerhetstillsynen för verk-
samhetsåret 2021.

Samtliga 116 dammägare och 20 länsstyrelser med dammar 
i dammsäkerhetsklass A, B eller C har rapporterat.

Ägares dammsäkerhetsrapportering för 2021

Årets rapportering omfattar totalt 440 dammanläggningar.  
I figur 1 framgår antal anläggningar med dammar i 
dammsäkerhetsklass A/B eller C per län. Majoriteten av 
dammanläggningarna, cirka två tredjedelar, ägs av ett tiotal 
stora ägare inom vattenkraftsindustrin. Samtidigt finns över 
90 små ägare med endast en eller två anläggningar.

Från rapporteringen framgår bl.a. följande:

• Ägarna anger för omkring tio procent av anläggningarna 
att dokumentation och/eller rutiner saknas helt eller 
delvis i fråga om identifiering och bedömning av faror, 
anläggningens drift, underhåll och tillståndskontroll  
och/eller planering för nödsituationer, se figur 2. 

• Ägarna rapporterar att allvarliga svagheter har upptäckts 
under året och/eller åtgärdats vid cirka 18 procent av 
anläggningarna samt att kvarstående åtgärdsbehov finns 
för ungefär en tredjedel av dammbeståndet. Endast ett 
fåtal driftstörningar och beredskapshändelser har inträf-
fat under året. Se figur 3.

• Helhetsbedömning av dammsäkerheten rapporteras 
endast ha utförts för en liten andel av anläggningarna, 
och för ungefär en tredjedel av dammbeståndet har 
planerat årtal för helhetsbedömning skjutits upp. Ägarna 
bedömer dock att säkerheten är tillfredställande för cirka 
95 procent av anläggningarna, för en tredjedel av dessa 
med förbehåll att någon typ av åtgärdsbehov föreligger, 
se Figur 4.

Svenska kraftnät bedömer efterlevnaden av kravet på 
dammsäkerhetsrapportering som mycket god, och ser 
det som positivt att ägarna bedömer att en så stor andel 
av dammanläggningarna har tillfredsställande dammsäk-
erhet. Det är dock viktigt att åtgärdsplaner tas fram och 
genomförs för den relativt stora andelen anläggningar med 
identifierade brister i rutiner och anläggningsdokumentation 
och/eller andra kvarstående svagheter. Vidare bedöms att 
resurserna hittills varit otillräckliga för genomförande och 
uppföljning av helhetsbedömningar av dammsäkerheten. 
Arbetet bedöms ännu inte har funnit sina former, samtidigt 
som ett stort antal helhetsbedömningar behöver genom-
föras under de närmaste åren.

Dammägares och länsstyrelsers rapportering om dammsäkerhet 

forts på nästa sida >

Figur 1: Antal anläggningar med dammar i dammsäkerhetsklass A/B eller C per 
län. Notera att de anläggningar som ligger i två län räknas som en halv anlägg-
ning per län.
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Figur 2. Sammanställning av rutiner och dokumentation gällande identifiering och bedömning av faror, 
rutiner för drift, program för underhåll och tillståndskontroll samt planering för nödsituationer.

Länk till sammanställningen på Svenska kraftnäts 
webb: Ägares dammsäkerhetsrapportering 
till länsstyrelsen avseende 2021 | Svenska 
kraftnät (svk.se)

Länsstyrelsernas rapportering för 2021

Länsstyrelsernas rapportering till Svenska kraftnät 
om tillsynen visar att länsstyrelserna har bedrivit 
egeninitierad tillsyn genom granskning av ägarnas 
dammsäkerhetsrapporter samt att uppföljande 
tillsyn på verksamhets- och anläggningsnivå har 
genomförts.

Trots att 2021 präglades av en pandemi är det en-
dast två av länsstyrelserna som inte rapporterar 
om några genomförda fysiska träffar med damm-
ägare. Drygt hälften av länsstyrelserna anger 
att uppföljning av inrapporterade avvikelser och 
incidenter och annan händelsestyrd tillsyn har ägt 
rum under året.

Länsstyrelserna bedömer överlag dammsäker-
heten i länen som god eller tillfredsställande. 
Vidare bedöms införandet av regelverket för 
dammsäkerhet, Svenska kraftnäts vägledningar 
och stöd samt arbetet med dammsäkerhetsklas-
sificering ha bidragit avsevärt till dammsäkerhet-
sutvecklingen i länen.

Svenska kraftnät noterar att förutsättningarna för 
dammsäkerhetsarbete varierar mellan olika dam-
mägare och mellan olika länsstyrelser. Det finns 
ett växande antal ägare som äger endast enstaka 
klassificerade dammar och vars förutsättningar 
är drastiskt annorlunda jämfört med det tiotalet 
ägare som äger många klassificerade dammar.

Den geografiska spridningen av dammarna som 
tillhör en dammsäkerhetsklass innebär att de 
ekonomiska resurserna för dammsäkerhetstillsyn 

Figur 3. Lägesredovisning avseende upptäckt och åtgärd av allvarliga avvikelser, kvarstående åtgärdsbe-
hov samt aktivering av samhällets beredskap alternativt driftstörning.

skiljer sig stort mellan olika länsstyrelser.

Länk till sammanställningen på Svenska kraftnäts webb: 
Länsstyrelsernas rapportering om dammsäkerhet-
stillsyn 2021 | Svenska kraftnät (svk.se)

/Maria Bartsch, Svenska kraftnät

För mer information om ägares årsrapportering: Årlig 
dammsäkerhetsrapportering | Svenska kraftnät (svk.se)

Figur 4. Sammanfattande diagram avseende dammägarnas bedömning av 
dammanläggningarnas säkerhet.

https://www.svk.se/siteassets/3.sakerhet-och-beredskap/dammsakerhet/rapporter-och-yttranden/arsrapport-ds-2021.pdf
https://www.svk.se/siteassets/3.sakerhet-och-beredskap/dammsakerhet/rapporter-och-yttranden/lansstyrelsernas-rapportering-om-dammsakerhetstillsyn-2021-med-bilaga.pdf
https://www.svk.se/sakerhet-och-beredskap/dammsakerhet/vagledningar-och-stod/arlig-dammsakerhetsrapportering
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Nödöppning av utskovsluckor – kunskapssammanställning och 
utvärdering av möjliga lösningar
En dammsäkerhetsrisk som har identifierats vid 
många dammanläggningar är utebliven öppning 
av utskovslucka. För att minska den risken har 
redundans för de delar av manövreringssyste-
met som bedömts ha lägst tillförlitlighet ordnats 
vid många dammanläggningar. Detta inkluderar 
ofta kraftförsörjningen, signalvägar och elmo-
torer (elektrisk redundans). Relativt få utskovs-
luckor har redundans för linor, kuggstänger eller 
hydraulcylindrar (mekanisk redundans). Om fel 
uppstår så att dessa inte fungerar, kan system 
för ”nödöppning” användas. Under 2021–2022 
har ett projekt genomförts inom Energiforsk med 
syfte att kartlägga, beskriva och jämföra olika 
system för nödöppning.

Exempel på system för nödöppning av utskovsluckor kan 
vara lyft med mobilkran, externa spel (t.ex. ett linspel som 
ansluts mot utskovsluckan), ”drakryggar” eller ”stegma-
tare”. Rapporten beskriver erfarenheter från användning av 
nödöppningssystem samt ger vägledning kring förutsättnin-

gar och förberedelser för att implementera och använda 
systemen. Projektet har fokuserat på system som inte utnyt-
tjar ordinarie manövreringssystems komponenter. 

Kravställning för nödöppningssystemet bör fastslås från 
en anläggningsspecifik behovsanalys där bland annat 
manövertid, manöverkraft, manövreringsutrymme och risk 
för oavsiktlig stängning beaktas. Andra viktiga aspekter 
kan vara framkomlighet (inklusive bärighet), förberedelser, 
personsäkerhet, underhåll, instruktioner och kostnader. 

Nödöppning med mobilkran

Den typ av system för nödöppning av utskovsluckor som har 
diskuterats mest i Sverige är lyft med mobilkran. Jämfört 
med andra typer av system är bedömningen att mobilkra-
nar är det generellt minst säkra alternativet. Bedömningen 
från jämförelsen är att alternativet med mobilkranar är det 
system med lägst investerings- och underhållskostnader. 
Samtidigt är det även det system som har längst tid från 
att fel upptäcks till att avbördning kan säkerställas. Det har 
även högst krav på framkomlighet till och vid anläggningen, 
är mest besvärligt att prova samt det mest komplicerade 
systemet för att stänga en utskovslucka som har manövre-
rats via nödöppning. 

Figur 1. Synkront lyft med två mobilkranar för nödöppning av en (mindre) segmentlucka.



6

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

Andra system för nödöppning

Externa spel, ”drakryggar” eller ”stegmatare” kan ge ett helt 
separat manövreringssystem som inte nyttjar vare sig ordi-
narie systems komponenter, infästningar eller kraftförsörjn-
ing. Dessa kan dessutom ofta användas av endast en person. 
Dessa typer av system innebär relativt höga investeringskost-
nader, speciellt om de monteras till befintliga utskovsluckor. 

Destruktiva metoder, såsom att förstöra luckor, skära av 
kuggstänger till en sektorlucka eller att släppa mittgåtar till 
ett sättutskov, skulle kunna vara aktuellt för vissa anläggnin-
gar. Destruktiva metoder är mycket besvärliga, ofta omöjliga, 
att prova skarpt. Beskrivning och instruktioner för åtgärderna 
kan vara mycket känsliga uppgifter. Den här typen av destruk-
tiva metoder är mycket ovanligt.

Förberedelser och övning

Oavsett typ av system är det viktigt att övningar utförs så att 
organisationen känner tilltro till systemet. Verifikationstest bör 
genomföras och dokumenteras för system som planeras att 
användas för nödöppning av utskovslucka.

Förberedelser och övning

En sammanfattande jämförelse av några olika system åter-
finns i Tabell 1.

/Patrik Bennerstedt, Love Ekström, Andreas Halvarsson 
och Håkan Bond, WSP. För mer information se rapport från 

energiforskprojektet ”Nödöppning av utskovsluckor”  
som publiceras under hösten 2022 eller kontakta  

love.ekstrom@wsp.com.

Figur 2. Stegmatare placerade på vardera sida av ordinarie manövreringscylinder på segmentlucka.
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Figur 3. Översiktsbild av segmentlucka försedd med drakryggar.

Mall för bidrag till SwedCOLDs nyhetsbrev Rev. 2019-01-28 

Förberedelser och övning 
Oavsett typ av system är det viktigt att övningar utförs så att organisationen känner tilltro till systemet. 
Verifikationstest bör genomföras och dokumenteras för system som planeras att användas för nödöppning av 
utskovslucka. 

Jämförelse mellan system 
En sammanfattande jämförelse av några olika system återfinns i Tabell 1 

Tabell 1. Sammanfattande jämförelse av några förekommande system för nödöppning av utskovsluckor. 

 

 

// Patrik Bennerstedt, Love Ekström, Andreas Halvarsson och Håkan Bond, WSP. För mer information se 
energiforskprojekt ”Nödöppning av utskovsluckor” som publiceras under hösten 2022 eller kontakta 
love.ekstrom@wsp.com.   

 

Systemtyp Manöver-
tid 

Fram-
komlighet 

Oavsiktlig 
stängning 

Stängning Verifikations-
test 

Underhåll 

Extra hydraul-
cylinder 

▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ➖ 

Drakryggar/ Steg-
matare 

➖ ▲ ▲ ▼ ▲ ➖ 

Pelarsvängkran ➖ ▲ ▼ ➖ ▲ ▼ 
Travers-kran ➖ ▲ ▼ ➖ ▲ ▼ 
Externt spel ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ▼ 
Mobilkran ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▲ 

Tabell 1. Sammanfattande jämförelse av några förekommande system för nödöppning av utskovsluckor.
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Svenskt centrum för hållbar vattenkraft

Nu efter sommaren har ett nytt forskningsinitiativ 
dragits i gång för att stärka Sverige med ny kun-
skap och en fortsatt uppbyggnad och utveckling 
av kompetens inom vattenkraftbranschen. Det 
är Svenskt centrum för hållbar vattenkraft som 
nu inleder sin första femårsperiod av verksam-
het och som är en fortsättning och utveckling 
av Svenskt vattenkraftcentrum vilket startades 
i sin ursprungliga form under 2000-talets första 
decennium. 

Nytt för denna satsning är att vattenkraftcentret nu även 
arbetar med områdena Miljö och samhälle utöver de tidigare 
kompetensområdena Vattenbyggnad och Vattenturbiner och 
generatorer och att centret även ska driva ett antal tvärvet-
enskapliga projekt där olika kompetenser möts och arbetar 
tillsammans. Centret ska bidra med kunskapsbaserade 
lösningar för att

• säkerställa säkra vattenkraftanläggningar samt fortsatta 
långa livslängder

• förenkla implementation av miljöförbättrande åtgärder i 
ekosystem som påverkats negativt av vattenkraften

• optimera hur vattnet används i reglerade vattendrag med 
avseende på förnybar och fossilfri elproduktion, biodiver-
sitet och ett klimat i förändring.

Svenskt centrum för hållbar vattenkraft är resultatet av en 
utlysning om kompetenscentrum (KC) för ett hållbart ener-
gisystem som Energimyndigheten genomförde under 2020 
och 2021. Det var ett stort intresse för utlysningen och av 
de 29 ansökningar som lämnades in beslutade Energimyn-
digheten att dela ut stöd till 11, varav Svenskt centrum för 
hållbar vattenkraft var en av de större satsningarna med en 
totalbudget på 279 miljoner fördelade över fem år. 

Matfors kraftstation.

Centret, som drivs av Energiforsk, har 24 aktiva in-
dustriparters (kraft- och gruvbolag, konsultfirmor och 
teknikföretag). Vidare deltar Energimyn digheten, Svenska 
kraftnät och HaV. Forskningsverksamheten kommer att 
utföras på sju olika universitet och högskolor. 

Håll gärna utkik efter information om centrets kommande 
konferens i mars nästa år så att ni kan vara med och ta del 
av de spännande nya projekt som startas nu i centrets första 
skede.

/Emma Hagner, Energiforsk
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Trots att islast på betongdammar är ett stort 
teoretiskt problem har islast orsakat få verkliga 
incidenter. I den här artikeln sammanfattar jag 
resultat och slutsatser från det senaste decen-
niet av forskning om islast.

En viktig del av säkerhetsutvärdering av betongdammar 
är förståelse för vilka laster som kan förekomma och hur 
dammen reagerar av dessa. Dammar dimensioneras främst 
för att stå emot laster orsakade av det dämda vattnet men 
betongdammar i kallt klimat kan även utsättas för islast. Det 
finns två typer av islaster; dynamiska, när isflak med bety-
dande hastighet kolliderar med dammen och statiska, när 
dammen hindrar ett fast istäckes rörelse eller expansion. Det 
fasta istäckets rörelse eller expansion beror på förändringar 
i vattennivå eller isens temperatur. Därför sker de statiska 
islasterna som event där ett event varar några timmar upp till 
ett, eller i enstaka fall, flera dygn. Ett islastevent består av

• en lastökning från en initial låg nivå 
• en topp
• en efterföljande hastig avlastning.

Den hastiga avlastningen sker när systemet anpassat sig till 
förändringen, eller när isen går sönder.

Nuvarande Svenska riktlinjer anger att betongdammar och 
avbördningsanordningar ska dimensioneras för en islast med 

Islast på betongdammar

storleken 50, 100 eller 200 kN/m, beroende på var i landet 
dammen är placerad. Även internationellt dimensioneras 
dammar för islaster med en liknande storlek. Det innebär 
att islast utgör en betydande del av den totala lasten. Det är 
därför vanligt med en teoretisk otillräcklig stabilitet för lastfall 
som inkluderar islast och många kostsamma stabilitetshö-
jande åtgärder har genomförts av denna anledning. 

Teoretiska modeller och tidigare mätningar antyder att den 
verkliga islasten är högre än i nuvarande riktlinjer. Samtidigt 
finns det en anekdotisk uppfattning i branschen att islasten 
borde sänkas, och internationellt finns inte några rapporterade 
dammhaverier till direkt följd av islast i offentliga källor. Det 
finns därför en paradox mellan att islast är ett betydande teor-
etiskt problem och de få praktiska problem den skapat.

Doktorsavhandling om islast på betongdammar

I februari i år försvarade jag min doktorsavhandling  
“A systems approach to ice loads on concrete dams”.  
Avhandlingen är en del av den forskning om islast på betong-
dammar som bedrivits under nästan ett decennium på KTH 
med finansiering av Svenskt Vattenkraft Centrum (SVC) och 
Energiforsk. I avhandlingen görs ett försök att beakta isen 
och dammen som ett system för att öka förståelse kring 
både islaster och betongdammars beteende under normal 
drift. Avhandlingen innehåller sex studier där vi studerat  
dammens, isens eller systemets respons till yttre variationer.

Figur 1. Visar exempel på tre islast-event. Den idealiserade kurvan används i 
konstruktionsriktlinjer och den uppmätta är från Rätans betongdamm.

ISRELATERADE DAMMHAVERIER  

Exempel där isen flyttat Amerikanska 

betongdammar:

1899 – Minneapolis Dam i Minneapolis

1911 – Austin Dam i Austin, Penn-

sylvania (även känd som Bayless Dam) 

För både Minneapolis Dam och Austin Dam 

flyttades dammen av isen under vintern och 

havererade under den efterföljande somma-

ren. Båda haverierna har i efterhand förklarats 

av otillräckligt beaktande av upptryck. 

1927 – Utskovet till Minidoka Dam i 

Idaho, USA.  

Nyliga isrelaterade damhaverier: 

2013 – Ivanovodammen i  Charmanli, 

Bulgarien  

2019 – Spencer Dam i Nebraska, USA

Haverierna vid Ivanovodammen och Spencer 

Dam orsakades av ansamling av isflak i 

utskovspartiet och efterföljande överströmning. 
forts på nästa sida >
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Figur 2. Illustration av islastmätningar på Rätans damm. Foto: Rikard Hellgren.

I den första studien analyserade vi betongdammars beteende 
under normal drift. Syftet var att öka förståelsen kring yttre 
faktorers påverkan på dammens strukturella beteende och 
att testa metoder för att upptäcka avvikelser och skador 
med hjälp av mätningar. Resultaten visade att det är svårt att 
även under idealiserade förhållanden automatiskt upptäcka 
skador. Variationen i vattennivå och temperatur har så stor 
påverkan på det strukturella beteendet under normaldrift att 
de maskerar förändringar orsakade av nedbrytningsprocesser 
och skador.

I studie två och tre studerade vi islasten genom mätningar. En 
stor del av doktorandprojektet var att utveckla och installera 
en 1×3 m2 islastpanel på Rätans betongdamm och sedan 
utföra mätningar med den under sex vintrar. Panelen byggdes 
stor nog för att behålla kontakten med hela isen även när vat-
tennivån varierat. Panelen har dessutom gjorts robust nog för 
att lämnas på dammen och på så sätt mäta islasten från isläg-
gning till islossning. För vintrarna 2015/2016 till 2019/2020 
har panelen mätt årsmaximum om 160 kN/m, 160 kN/m, 60 
kN/m, 100 kN/m, respektive 200 kN/m. Dessutom genom-
förde vi jämförande mätningar med traditionella spänningscel-
ler. Mätningens utformning visas i Figur 2. 

I den fjärde studien gjorde vi en systematisk litteratursökning och 
analys av tidigare islastmätningar. Från tidigare mätningar har vi 
sammanställt maximal uppmätt islast och data om yttre förhål-
landen relaterade till dammen, magasinet och vintern.   
I sökningen fann vi 127 unika mätningar genomförda vid 33 olika 
dammar under 57 vintrar. Noterbart är att vid nästan hälften 
av de tidigare mätningarna har islaster större än 200 kN/m 
uppmätts. Dessutom  har den maximala islasten som mätts skiljt 
sig med flera hundra kN/m mellan mätare på olika platser på 
samma damm under samma vinter. De stora differenserna  
i mätvärden kan troligen förklaras av att de flesta mätningar har 
genomförts med givare med betydligt mindre kontaktytan än den 
mellan damm och is, givarna har ofta en area mindre än 0,5 m2.  
Detta tyder på att det finns en så kallad skaleffekt där den maxi-
mala islasten som kan uppstå minskar när kontaktytan ökar. 

I den femte studien gjorde vi en parameterstudie där vi simul-
erade interaktionen mellan is och damm vid statiska förhål-
landen. För detta användes en modell med sju lamellmonoliter, 
ett istäcke och en omkringliggande strand.  I parameterstudien 
varierade vi geometrin på isen och magasinet för att se hur 
det påverkar storleken på islasten. Det främsta resultatet är 
dock att islasten har en stor variation utmed dammen som 
beror av variationen i lamelldammens styvhet. 
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Figur 3. Exempel på hur islasten kan variera längs en damm. Den totala variationen består av en variation över hela dammens längd orsakad av magasinets form, en 
variation över varje enskild monolit orakad av monoliternas varierade styvhet och en oregelbunden slumpmässig variation.

I den sista studien presenterade vi en metod där mätningar av 
en damms krönrörelse används som islastmätningar. Islaster 
större än 100 kN/m trycker dammkrönet tydligt i nedström-
sriktningen, ofta flera millimeter. Då islasten varierar på en 
mycket kortare tidskala än övriga laster skapar den kortvariga 
event av rörelser av dammkrönet i nedströmsriktningen. 
Genom att titta på storleken på dessa rörelser går det bakåt-
beräkna vilken storlek på islast de utsatts för. Vi studerade 
mätningar från åtta svenska dammar från totalt 29 vintrar och 
lyckades inte hitta några tydliga spår av att dessa utsatts för 
islast av någon betydande storlek.

Sammanfattande slutsatser

Islasten varierar betydande längs med dammen på det sätt som 
visas i Figur 3. Denna variation verkar skapas dels strukturellt 
av dammens och magasinets egenskaper men orsakas även 
till stor del av slumpmässiga processer så som sprickbildning i 
isen och snöansamling. Variation utmed dammen leder till skalef-
fekt och det är viktigt att skilja på lokal islast som kan uppstå på 
en kortare stäcka och kan vara stor jämfört med global islast 
som verkar på en hel monolit eller damm.   

Islastens variation längs med dammen försvårar möjligheten 
att hitta enskilda faktorers inverkan på islastens storlek.  
Trots detta visar våra resultat från mätningarna med is-
lastpanelen, sammansättning av tidigare mätningar och 
simuleringarna återkommande på tre faktorer som påverkar 
islastens storlek: istjocklek, vattennivåförändring och dam-
mens utformning. Om nuvarande riktlinjer ska uppdateras 
för att beakta lokala förhållanden vid dammen bör dessa 

ISLASTERNAS BAKGRUND  

I Järnbestämmelserna från 1931 anges att trycket från ett 

istäcke med en meters tjocklek är 30 ton per meter och att 

islast är ett exceptionellt lastfall.  I praktiken har alltså samma 

dimensionerande islast används för dammar i stora delar av 

Sverige sedan dess. Jag har inte lyckats hitta någon dokumen-

terad bakgrund till de valda värdena och mycket tyder på att 

de baserats på ett ingenjörsmässigt resonemang. Exempelvis 

står det i förordet till Trafikverkets ”Istryck på bropelare” att 

islastens värden ”från början tillkommit utan någon faktiskt 

kunskap om istryckens mekanism”. Det betyder att nuvarande 

rekommendationer saknar kunskapsbaserad grund. De har 

dock fått en empirisk validitet genom nästan ett århundrande 

av användande.

A SYSTEMS APPROACH TO ICE LOADS ON CONCRETE DAMS kan laddas ner från:

https://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?dswid=-8700&pid=diva2%3A1626522

Opponent: Professor Pierre Legér, Polytechnique Montréal Handledare:  Richard Malm, Anders Ansell, Erik Nordström, Betongbyggnad, KTH.

parametrar inkluderas. I avhandlingen diskuterar jag sätt att 
ta hänsyn till detta. 

Ägare av en betongdamm med otillräcklig teoretisk stabilitet 
för islast kan som en del av fortsatta utredningar mäta dam-
mens strukturella beteende. Sådana mätningar kan användas 
både för att öka kunskapen om dammens status och för att 
uppskatta storleken på den globala islasten på dammen. 

/Rikard Hellgren, Betongbyggnad, KTH,  
nu Svenska kraftnät rikard.hellgren@svk.se 
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Vi har träffat Anders Isander som är ordförande 
i organisationskommittén för ICOLDs årsmöte i 
Göteborg nästa år och vi ställde några frågor.

Vad innebär ett årsmöte för ICOLD? Är det bara som 
ett styrelsemöte?

AI: Nejdå. I samband med det formella årsmötet så kommer 
vi att ordna ett symposium under 1½ dag med temat ”Man-
agement for Safe Dams”. Där kommer det finnas parallella 
spår med flera intressanta föredrag upplagda i underteman. 
SwedCOLD anordnar också ett flertal workshops och kurser 
i aktuella ämnen. Dessutom kommer det vara spännande och 
intressanta studieresor både före och efter årsmötesveckan 
samt kortare studieresor under en av konferensdagarna.

Kommer man kunna delta på möten i ICOLDs tekniska 
kommittéer?

Ja, de tekniska kommittéerna kommer ha sammanträden un-
der en dag. Intresserade deltagare får sitta med och lyssna 
vid dessa möten. Ett tiotal kommittéer kommer dessutom att 
anordna tvåtimmars workshops för att sprida information och 
resultat från nya bulletiner och kommande arbete. Här är  alla 
välkomna att delta aktivt!

Var ska ni vara någonstans?

AI: Konferensen kommer hållas på Svenska Mässan/Gothia 
Towers i centrala Göteborg. Där är det i princip gångavstånd 
till alla aktiviteter och goda möjligheter att hitta på egna saker 
på både dagtid och kvällar. På Svenska Mässan finns stora 
utrymmen och vi kommer ha en ganska omfattande utställning 
med flera utställare från både Sverige och övriga världen.

Kommer det finnas något för yngre deltagare?

AI: Ja, som vanligt kommer vi att ha aktiviteter riktade mot 
yngre personer som arbetar i branschen. Inom ICOLD finns 
ett särskilt forum som kallas Young Professionals Forum och 
de kommer ha ett eget möte en dag under veckan, samt en 
kvällsaktivitet en av kvällarna.

Är det något mer som händer utöver de tekniska insla-
gen?

AI: Vi kommer ha ett särskilt program för medföljande 
personer. De kommer kunna åka på utflykter i Göteborgsom-
rådet och delta på aktiviteter på dagtid. Sedan kommer vi 
ha evenemang på kvällarna med kulturella inslag och avsluta 
veckan med en konferensmiddag.

R: Var kan jag hitta mer information om det här?

AI: Framförallt så har vi vår hemsida, icold-cigb2023.se som 
innehåller all information. Där kan du också ladda ner doku-
ment som innehåller kondenserad information om allt som 
händer under årsmötesveckan.

Inför ICOLDs årsmöte i Göteborg 2023

Nyhetsbladet återkommer i nästa nummer med mer informa-
tion kring ICOLDs årsmöte i Göteborg 2023.

/Redaktionskommittén

Anders Isander.

SUSTAINABILITY
As an organiser, ICOLD ANNUAL MEETING 
2023 is working hard when planning the 
conference to reduce the impact on the 
environment and climate. However, a 
conference of this size always affects the 
environment due to the amount of people 
participating in the conference e.g.  the 
increased travel, food and waste et cetera. 
This means that we encourage our partners 
to act in a sustainable way. 

More information on the website:  
https://icold-cigb2023.se/sustainability/

PRELIMINARY PROGRAM AT A GLANCE

Day General Program Technical Exibition Social Program Workshops and 
Courses

June 7-9 • Pre Conference Tours

Friday June 9
• Meeting of ICOLD 

Board

Saturday June 10

• Meeting of ICOLD 
Board, morning + 
early afternoon

• Meeting of 
ICOLD Board and 
Chairpersons Tech.
Com, late afternoon

All day

Sunday June 11

• Techn. Com. WS, 
morning + afternoon

• Regional Clubs, late 
afternoon

• YPF, late afternoon

Opening, afternoon
Welcome

 Reception

Monday June 12

• Meeting of Tech. 
Committees

• Francophone 
meeting, late 
afternoon

All day

Tuesday June 13 • Symposium All day Cultural Evening

Wednesday June 14
• Technical Excursions

• Symposium or 
Workshops

Half day YPF Half day

Thursday June 15
• General Assembly

• Workshops

Farewell

 Dinner
All day

Friday June 16-20
• Post Conference 

Tours

I C O L D  A N N U A L  M E E T I N G  2 0 2 3

19Preliminärt program.
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More info: www.icold-cigb2023.se 
Contact: icold2023@meetx.se
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aanndd  ssyymmppoossiiuumm  iinn  GGootthheennbbuurrgg,,  SSwweeddeenn  
  

JJuunnee  1111--1155,,  22002233  
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Nedan följer en reseskildring från ICOLD i 
Marseille 2022 mellan 28 maj och 3 juni av 
SwedCOLD-stipendiaterna Leonard Sandström 
och Hedwig Haas.

Lördag morgon lyfte vi från Arlanda – Leonard i lugna ter-
minal 2 och Hedwig i kaotiska kökaoset på terminal 5. Väl 
framme i Marseille kring lunch tog vi bussen in till stan, hit-
tade vårt hotell och begav oss sedan till Palais de Congress 
där det mesta under veckan skulle utgå ifrån. Solhattar, Mar-
seilletvål och årets ICOLD-bok delades ut till alla deltagare. 
På stan var det livat då en rugbyfinal spelades i arenan intill 
ICOLD-konferensen. Sportfantasternas entusiasm speglades 
(om än något tystare) på kommitteen för beräkningsaspekter 
för dammar. Där bjöd bland andra Manouchehr Hassanzadeh 
på föreläsning om icke-linjär modellering av betong.

På söndagen tog Hedwig en löptur i nationalparken Les Ca-
lanques på morgonen och sprang bland klipporna innan hon 
återvände in till stan för att vara med på möte för kommittén 
dammövervakning (Q). Det var spännande presentationer 
om ny teknik och Sam Johansson introducerade oss till flera 
i kommittén, bland annat kommitténs spanske ordförande 

ICOLD Marseille 2022 

Manuel Membrillera. På kvällen hade YEF sitt årliga möte, 
där bland annat Gabriella kandiderade till en plats i YEF:s 
styrgrupp och blev vald – roligt!

På måndagen stod Hedwig i SwedCOLD-montern tillsammans 
med Erik Nordström och gjorde reklam för ICOLD 2023 i 
Sverige. Det var många som var intresserade av nästa års 
konferens. Montern blev även en naturlig mötesplats för alla 
svenskar under veckan.

Under dagen hölls flera föredrag med fokus på ämnen som 
vattenresurser och klimatpåverkan. På eftermiddagen hölls 
diskussionsforum på temat Dammar och Reservoarer –  
lösningar för framtiden. Flera experter och representanter 
från internationella organisationer som Världsbanken och 
ICID deltog och diskuterade frågor som tillgång till rent 
vatten och energi. På kvällen hölls en invigning eller väl-
komstceremoni i Auditorium som följdes av mingelmat i 
kongresshuset.

På tisdagsmorgonen åkte vi på studiebesök till Malpas-
set utanför Frejus där det inträffade ett dammbrott 1959. 
Väldigt lärorikt och spännande studiebesök i fransk som-
marhetta. Solhattarna kom väl till pass! Vi tog oss till platsen 
med bussar, YEF-gänget hade en egen tur och vi vandrade 

Malpasset-dammen



15

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

fram till dammruinerna och fick höra hur händelsen hade 
inträffat samt vad som orsakat dammbrottet. Konstruktö-
ren bakom Malpasset-dammen André Coyne var en mycket 
känd ingenjör som varit involverad i många dammar och har 
även haft posten som ICOLD’s president. Katastrofen bidrog 
bland annat till att framhäva vikten av geotekniska undersök-
ningar och att kontrollera grundens stabilitet vid anläggning 
av nya dammar. Det blev även vanligare med dränage för 
att motverka i berg verkande upptryck som var den ledande 
orsaken till kollapsen.

Under onsdagen inleddes kongressen som bestod av fyra 
teman, Q104-Q107. Q104 handlade om betongdammar och 
Q105 berörde dammbrott och olyckor. Hedwig valde att lyssna 
på presentationerna kopplade till dammbrott medan Leonard 
följde betongdammarna. Många intressanta inspel från hela 
världen och en ögonöppnare att det är mycket som kan gå fel 
och många olika situationer att dra lärdom av. Varje tema inled-
des med General Report, där en utvald person presenterade 
status inom respektive område. Leonard var på mentorslunch 
där ingenjören Didier Grataloup delade med sig av erfarenhet 
från bygget av en hög valvdamm och om hur man bygger med 
mass concrete. Dvs stora betongkonstruktioner där man mås-
te ta hänsyn till värmeutvecklingen och krympning. Det blev 
en intressant diskussion med många olika synvinklar på hur 
problem med ung betong kan hanteras. På kvällen anordnade 
YEF en kväll med mat, mingel och trevligheter på takterrassen 
som vi deltog på. Väldigt uppskattat!

På torsdagen valde Hedwig att lyssna på fortsättningen av 
dammbrottstemat samt General Report för både Q106 In-
strumentering och övervakning och Q107 Klimatförändringar 
och dammar. Leonard stod i montern och diskuterade hur 
man jobbar med punktmoln med en representant från ett 
företag specialiserat på inskanning av tunnlar under vatten. 
Hedwig deltog på en mentorslunch med Jürgen Dornstädter 
som berättade om sitt företag Solexpert som arbetade med 
optisk fiber vilket var veckans höjdpunkt. Väldigt pedago-
giskt, trevligt och lärorikt att lyssna på. Senare begav vi 
oss till havet för att möta upp alla svenskar för en middag 
tillsammans. Väldigt trevligt att samlas och språka lite med 
alla svenska deltagare.

På fredagsmorgonen mötte Hedwig upp övriga talare 07.30 
för genomgång med ansvarig inför sin presentation. Nervös, 
men ganska trygg i sina förberedelser, så det hela gick 
väldigt bra. Många frågor, beröm och glädjande diskussio-
ner efteråt bevittnade att presentationen hade gått bra och 
även genererat stort intresse i salen. Veckan avslutades 
med finmiddag vid Faraoslottet beläget vid inloppet till Mar-
seilles hamn. Avslutningsvis vill vi tacka för en spännande 
och lärorik vecka i Marseille!

 
/Hedwig Haas och Leonard Sandström  
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Energiforsk kommer under hösten/vintern att 
publicera en rapport som behandlar ”Geotekniska 
undersökningar i fyllningsdammar”. Rapporten 
belyser konventionella geotekniska undersök-
nings- och provtagningsmetoder som kan använ-
das vid undersökningar av fyllningsdammar, 
deras för- och nackdelar, samt även risker kopp-
lade till dessa.

På uppdrag av Energiforsks dammsäkerhetstekniska ut-
vecklingsprogram har en projektgrupp utgörandes av Pär 
Axelsson (AFRY), Isabel Jantzer (Boliden) och Lena Mörén 
(Tyréns) arbetat fram en rapport som beskriver Geotekniska 
undersökningar av fyllningsdammar. I rapporten diskuteras 
de vanligaste geotekniska undersökningsmetoderna och 
deras användningsområden i fyllningsdammar. Erfarenhetsin-
samling har skett i form av möten med SGF:s fältkommitté, 
SGI, intervjuer med fältgeotekniker, entreprenörer och med 
en workshop där dammägare, konsulter och fältgeotekniker 
deltog. Som en del i uppdraget utfördes även tidigt en erfar-
enhetsinhämtning baserad på enkätsvar från entreprenörer, 
fältgeotekniker och konsulter i branschen. Syftet med denna 
var att kontrollera om branschen såg behov av att utreda 
specifika frågor vad gäller geotekniska fältmetoders tillämp-
ning i fyllningsdammar. 

Geotekniska undersökningar av fyllningsdammar 

Geotekniska undersökningsmetoder som används i Sverige 
beskrivs i sin helhet i Geoteknisk fälthandbok, SGF Rapport 
1:2013. Alla metoder som beskrivs i geoteknisk fälthandbok 
är dock inte applicerbara i fyllningsdammar. Detta eftersom 
en fyllningsdamm kan bestå av olika materialzoner med olika 
funktioner, som exemplet i Figur 1 visar. Detta gör att långt 
ifrån alla undersökningsmetoder fungerar. Vissa kan även 
vara rent av skadliga för en fyllningsdamm.

Man ska utgå ifrån att geotekniska undersökningar i dam-
mar alltid leder till någon form av skada på dammen eller 
dess grundläggning. Därför måste geotekniska fältarbeten 
motiveras noga och riskerna avvägas. Därför krävs kunskap 
om dammens uppbyggnad, materialens egenskaper, erfa-
renhet av undersökningsmetoder samt vilka skador, risker 
och lokala variationer de kan föra med sig vid t.ex. borrning, 
spolning och sondering.   

I kommande rapport beskrivs några olika möjligen tillämp-
bara geotekniska undersökningsmetoder i fyllningsdammar. 
Ofta är en kombination av metoder det bästa sättet att un-
dersöka och utvärdera materialegenskaperna i en fyllnings-
damm, se olika exempel i figur 2.

En av de faktorer som i högsta grad påverkar risken med en 
geoteknisk undersökning är i vilket material och var i dam-
men som undersökningen utförs. En undersökning i tätkär-
nan har högst inbyggd risk, eftersom funktionen (tätningen) 
påverkas. Dessutom är materialet erosionskänsligt till följd 

Figur 1. Fyllningsdamm under uppbyggnad, med de olika materiallagren markerade. (foto: Isabel Jantzer)
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Figur 2 Övre bild: schematisk figur på sondering i nedströms filter. Nedre bild: Provgropsundersökning av tätkärnans överkant. 
Bild: Pär Axelsson

av den höga finjordshalten och kan gradvis erodera efter en 
störning så som en geoteknisk undersökning kan innebära. 

Undersökningsmetodernas applicerbarhet och lämplighet i 
en fyllningsdamm beror på vilket material och vilket område 
som ska undersökas och metodernas variation i nerträng-
ningsförmåga, noggrannhetsnivå, samt risk för skador, 
vilket behandlas i rapporten. Även foderrörsborrningar 
beskrivs översiktligt i rapporten. För foderrörsborrning finns 
olika system för foderrörsdrivning, som varierar avseende 
utrustning, kraftöverföring, spolning, diameter. Dessa olika 
system behandlas översiktligt tillsammans med de förutsätt-
ningarna och risker att påverka dammkonstruktionen som 
måste beaktas innan val av metod sker.

I arbetet med rapporten har det tydligt framkommit att geo-
tekniska undersökningar på dammar bör utföras av erfaren 
fältgeotekniker och personal. All personal måste förstå syf-
tet med undersökningen, vilka resultat den ska ge, och vilka 
risker som är kopplade till utförandet. Detta är viktigt både 
för undersökningens och den inhämtade informationens 
kvalité. Det är även viktigt med hänsyn till arbetsmiljö och 
för att minska skador på både personal och på dammen.

För den som vill läsa mer kommer rapporten publiceras 
under senhösten 2022 på Energiforsks hemsida.

 
/Lena Mörén, Tyréns AB
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I början av september deltog Anna Engström 
Meyer och Rikard Hellgren från dammsäker-
hetsfunktionen på Svenska kraftnät i den årliga 
nätverksträffen för Europeiska dammsäkerhets-
myndigheter. Nätverket träffas årligen för att 
utbyta erfarenheter och kunskap kring rollen som 
dammsäkerhetsmyndighet.

Årliga möten med myndighetsnätverket har hållits sedan 
2005 då det första mötet hölls i Vålådalen. Det har varit 
oerhört värdefullt för oss som jobbar med dammsäkerhet 
på Svenska kraftnät att utbyta erfarenheter med dammsäk-
erhetsspecialister på myndigheter i andra länder. Även om 
länderna har olika regelverk och ansvarsfördelning är utveck-
lingen av dammsäkerhet ett gemensamt mål.

Årets möte hölls i Klagenfurt, Österrike med Federal Ministry of Agri-
culture, Forestry, Regions and Water som värd. Mötet pågick under 
tre dagar med presentationer och workshop kring tre ämnen:

Erfarenhetsutbyte med dammsäkerhetsmyndigheter i Europa  

• Nyheter och händelser inom dammsäkerhet.
• Lärdomar från incidenter.
• Stöd, tillsyn och utbildning av oerfarna dammägare.

Mötet inkluderade även en dag med studiebesök hos två 
Österrikiska dammägare som presenterade sitt dammsäker-
hetsarbete och visade sina dammar. Först besöktes energi-
företaget Kelags två dammar Wuttenalm och Hochwursten. 
Dammarna är båda nyrenoverade och ligger i fantastisk 
alpmiljö. 

Studiebesöket avslutades med att besöka Kölnbrein Dam 
som ägs av det halvstatliga energiföretaget Verbund. Den 
200 meter höga valvdammen dämmer  det huvudsakliga 
magasinet i ett större system som består av nio dammar och 
tre pumpkraftverk.

/Anna Engström Meyer och Rikard Hellgren,  
Svenska kraftnät, dammsakerhet@svk.se

Bild 1: Bild tagen från Wuttenalms dammkrön.  I bilden syns den 20 cm tjocka asfalten på uppströmssidan som står för dammens täthet och anläggningens utskov, ett 
så kallat ”Morning Glory spillway”, med tillhörande skydd mot drivgods.



19

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

Bild 2: Gruppfoto på dammen vid Hochwursten.

Bild 3: Anna och Rikard vid Kölnbreins valvdamm.
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Ny kontaktinformation uppdateras på www.swedcold.org

NÅGRA KOMMANDE EVENEMANG

Nordiskt ICOLD-Seminarium 8 november 2022 – Helsingfors, Finland

HUVA-dagen 2022 30 november 2022 – Stockholm

ICOLD årsmöte 11 – 15 juni 2023 – Göteborg

ICOLD Kommittéer Period Svensk repret
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 2021-2025 J. Yang
D Concrete Dams 2021-2024 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 2021-2024 M. Bartsch
HWS Historical Water Structure (Water Heritage) 2021-2024
I Public Safety Around Dams 2022-2025 A. Engström Meyer
J Sedimentation of Reservoirs 2020-2023
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 2021-2024
O World Register of Dams and Documentation 2021-2024
P Cementet Material Dams 2020-2025
Q Dam Surveillance 2017-2022 S. Johansson
RE Resettlement due to Reservoirs 2021-2024
S Flood Evaluation and Dam Safety 2020-2024 R. Wolfsborg
T Prospective & New Challenges for Dams & Reservoirs in the 21th Century 2020-2023
TRS Tropical Residual Soils 2020-2023
U Dams and River Basin Management 2021-2024
V Hydromechanical Equipment 2016-2022 A. Halvarsson
X Financial and Advisory
Y Climate change 2021-2023 Vakant
Z Capacity Building and Dams 2021-2024
ZX2 Young Engineers Forum (YEF) G. Molinder




