
SwedCOLD tackar sponsrande företag



Icke statlig internationell organisation som utgör forum för 

utbyte av kunskap och erfarenhet inom dammbyggnad

100 medlemsländer med nationella föreningar

-senaste medlemmar: Angola, Afghanistan, Bhutan.

ICOLD grundades 1928



Mission of ICOLD

ICOLD leads the profession in setting standards and guidelines to ensure that dams 

are built and operated safely, efficiently, economically, and are environmentally 

sustainable and socially equitable.

ICOLD wishes to be the world’s leading professional organization, dedicated to 

advancing the art and science of dam engineering and promoting the wise and 

sustainable development and managment of world’s water and hydropower resources.





SwedCOLD bildades 1931

Representerar Sverige vid ICOLDs årliga möten
– informationskanal och arbetar för att svensk expertis medverkar i 

kommittéer och på kongresser

– ta initiativ till information och diskussion om angelägna frågor 
avseende dammar på det nationella planet, främja forskning och 
utveckling 

Verksamhet:    Temadagar 2 ggr/år, YEF-träffar

Nyhetsbrev 2 ggr/år 

Exekutivmöte 2 ggr/år

Studieresa ca 1 gång per år

Workshop ca 1 gång/år



Nyhetsbrevet
200 tryckta ex. samt på hemsidan

http://www.swedcold.org/



25 medlemsländer

Syftet är att främja forskning och utveckling inom ämnes-

områden med speciell aktualitet för Europa samt vara en 

mötesplats för yngre aktörer

Tekniska kommittéer

Europaklubbsmöten ca vart 3:e år
2-4 oktober 2019. Kreta, Grekland.

“The future of Dams (in Europe): Prospects and Challenges in a changing Environment”

1993 bildades The Club for European 

National Committees of ICOLD



Nästa temadag
22 oktober 2019. Tema: Aktuell utveckling

21 april 2020. Tema: ej bestämt

Kommande evenemang

ICOLD Annual Meeting 9-14 juni 2019. Ottawa, Kanada.

11th European Club Symposium. 2-4 oktober 2019. Kreta, Grekland.

“The future of Dams (in Europe): Prospects and Challenges in a changing Environment”.

De två dagarna före anordnar de även 2-dagars seminarium: “Safe flood design and on site flood management”

https://www.eurcold2019.com/symposium-programme/initial-bulletin

Nordic ICOLD seminar on dam safety mm. 6 november 2019. Oslo, Norge.

SwedCOLD http://www.swedcold.org/

ICOLD http://www.icold-cigb.net/

Europaklubben http://cnpgb.apambiente.pt/IcoldClub/index.htm



Dagens temadag

Mobilen är ljudlös

Vi håller tiden – publik och talare

Frågor i slutet av presentationen

Presentationerna läggs ut på swedcold.org




