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Företagsöversikt - ägarbild



Anläggningar – dammar och kraftverk

• Småskalig vattenkraftproduktion i fem kommuner i Dalarnas och 
Örebro Län

• Kolbäcksåns- och Arbogaåns källflöden
• 42 dammar och 11 kraftverk – producerar 83,5GWh/år
• Två klass B dammar, resterande utan betydande konsekvens. 

Lövsjön och Fagerdammen i Dalarnas Län
• Gammal historia med anledning av gruvnäringen:

Hällsjöns Kraftverk – världens första trefasöverföring 1893
Lernbo Kraftverk – Sveriges största kraftverk 1899
Flertalet dammanläggningar flera hundra år gamla – Frötjärn ca 1700



Organisation



1. Organisation och definierade uppgifter, ansvarsområden och 
kompetenskrav för personal
• VB Kraft ytterst ansvarig som anläggningsägare, lagefterlevnad och rapportering mot kommun & myndigheter. Vissa bitar har delegerats till VB Energi

• Avtal/samarbete mellan VB Kraft (Beställare) och VB Energi (Leverantör) innefattar kraven

• VBE utför all slags drift och underhåll samt administrativa tjänster (ekonomi, IT, kontorstjänster mm)

• Kompetenskrav, befattningsprofiler, utbildningar, performance management processen mm reglerat i ledningssystemet och specificerat i underliggande dokument. Personalverktyget Hogia nyttjas

• Beredskap 24/7 alla årets dagar. 1h inställelsetid

• Nödlägesberedskap

 Tät dialog gör att vi samarbetar i alla frågor oavsett ägogräns eller vem som är formellt ansvarig



2. Identifiering och bedömning av faror för allvarliga olyckor
• Konsekvensklassificering – Två dammar är klassificerade i dammsäkerhetsklass B – Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet
• LSO – De två dammar som klassificerats i klass B är även klassificerade enligt LSO – Kommun/Räddningstjänst är tillsynsmyndighet

• Riskhantering del av ledningssystemet exempelvis övergripande riskbedömningar, specifika anläggnings riskbedömningar eller FLT 
riskbedömningar.

• Riskbedömningar ses över enligt satta intervaller. 
• Riskkontroll (Beslut/genomförande/övervakning) implementeras i lämpliga verktyg exempelvis underhållssystemet eller relevanta instruktioner

• Kontinuerlig dialog/resonemang med Kommun, Länsstyrelse, Räddningstjänst, Vattenfall (bollplank)



3. Drift, tillståndskontroll och underhåll

• Drift och underhållsverktyget IDUS under ändvänds och är under implementering. Några moduler:
• Anläggningsregister
• Dokumentation

• Drift & Underhåll såsom felanmälningar, återkommande intervaller, arbetsordrar, ronderingar, loggbok

• Planeringsverktyg
• Historik, rapporteringar

• Pre-definierat underhåll (förebyggande) läggs som återkommande intervaller

• Regelbunda driftronderingar, årliga inspektioner, fördjupad damm inspektion vart 4e år mm

• Övergripande avstämning varannan vecka med minnesanteckningar



4. Hantering av förändringar

• Process förändringar såsom hårdvara, ändringar i förutsättningar, styrsystem inställningar mm

• Hälsa, Miljö, Säkerhet (HMS) relaterat

• Organisationsförändringar, roller & ansvar, uppgifter

• Förändring kan vara en nödförändring, temporär eller permanent som genomgår en riskbedömning.

Exempel VBE & VBK

- Införande av produktionssamordnare (organisatorisk)

- Utveckla fjärr manövrering & fjärrövervakning (process)

- Rapporteringsverktyg tillbud, riskobservation, förbättringsförslag (HMS)



5. Planering för nödsituationer

• Övergripande krisledning

• Verktyget Team Engine krisportal och Drift och underhållsverktyget IDUS 

• Framtagna specifika instruktioner

• Övningar, utbildningar, föreläsningar, table tops

• Stöd dokument såsom kontaktlistor, teknisk sakkunnig och viktiga organ



6. Revision och översyn

• Översyn sker kontinuerligt

• Extern (Bureau Veritas) och interna revisioner sker årligen inom miljö och arbetsmiljö

• Länsstyrelsen och Kommun/Räddningstjänsten gör tillsyn. Mycket fokus på dammar som nyligen har blivit B-klassade

• Tredjepartsbesiktningar årligen på något av våra fyra geografiska områden (FI)

• Lägga vikt på att det fungerar på ”golvnivå” ute i fält och inte bara blir en pappersgenomgång



Tack!
VB Kraft:
Mattias Holmström
mattias.holmstrom@vbkraft.se

VB Energi:
Karl Asplund
karl.asplund@vbenergi.se
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