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• Belysa behovet av att beakta och hantera dammrelaterade risker i projekt

• Belysa behovet av att analysera hur en anläggningsförändring påverkar dammsäkerheten

• Tydliggöra att projektverksamhet inte får medföra försämrad dammsäkerhet

• Tillhandahålla en text som projektteam enkelt kan ta del av utan att tidigare ha arbetat med RIDAS

Detta kapitel har införts i RIDAS för att:



• 10.1 Planering med hänsyn till risker vid genomförandet

• 10.2 Organisation, granskning och kontroll

• 10.3 Fångdammar och andra provisorier

• 10.4 Beredskap och övervakning under genomförandet

• 10.5 Funktionskontroll

• 10.6 Dokumentation och relationshandlingar

Kapitlets innehåll



• Nedsatt avbördningskapacitet

– Hur hantera stora flöden

– Samverkan i vattendraget

• Risker vid arbete med upptagen dämning/vattentryck (ej specifikt omnämnt i RIDAS)

10.1 Planering med hänsyn till risker vid genomförandet



• Kompetenskrav

• Medverkan från personal som normalt arbetar med anläggningen

• Avsteg från RIDAS ska dokumenteras

• Granskning av planering och projektering

• Utförandekontroll vid entreprenader – utsedda kontrollanter

• DS ansvar för anläggningen gäller även under projekt och omfattar även dammdelar som 
ingår i eller påverkas av projektverksamheten.

10.2 Organisation, granskning och kontroll



• Fångdammar som ersätter en del av ordinarie damm

– Konsekvenser vid haveri är likartade haveri i ordinarie damm 

– Medför krav motsvarande för en ordinarie damm

– Återkomsttider för dimensionerande flöden kan anpassas

• Fångdammar som enbart torrlägger ett arbetsområde

– Krav anpassas till arbetsmiljörisker och påverkan på projektet (ekonomisk skada).

• Pumpledningar ska utföras av rör (ej slang)

• Provisorier utförs om möjligt så att ordinarie funktioner bibehålls

10.3 Fångdammar och andra provisorier



• Beredskapsplan för projekt

• Information

– Internt

– Externt, ex räddningstjänst

• Övervakning, mätning, inspektion

• Larm med ljus och ljud

10.4 Beredskap och övervakning under genomförandet



• Kontroll av ny eller ombyggd utrustning

• Kontroll av utrustning som kan ha påverkats av projektarbetena

• Funktionskontroll godkänns av och rapporteras till anläggningsägaren

10.5 Funktionskontroll



• Alltid upprätta relationshandlingar

• Instruktioner för drift – och underhåll

• Gå igenom arkiv och markera ej längre aktuella handlingar

10.6 Dokumentation och relationshandlingar




