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DSU 2020 - Norconsult
• Samtligt arkivmaterial inklusive FDU I (1999) 

FDU II (2015), FI (2018) och Projektdokumentation
• Platsbesök
• Workshop 

+ Tekniska verken i Linköping
+ Uniper
+ Linde Energi

• Felmodsanalys
• Slutrapport 2021

DSU
genomförd och 
slutrapporterad
före RIDAS TV4
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Intern handläggning DSU 2020-2021

Avvikelser att hantera
 Förbättra möjlighet till kontinuerlig analys av installerad läckagemätning. 

 Komplettera instruktioner med ytterligare två sätt för reservöppning av
bottenlucka.

 Förstudie konstruktion utloppsränna bottenlucka.

 Planera uppgradering av mellan-spärrdammen. 
(ny dammsäkerhetsklass)

 Komplettera hantering av flyttuvor (risk vid QI).

• Komplettera beredskapsplan efter beredskapsövning.
• Uppdatera Konsekvensutredning.

Flyttuvor
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Helhetsbedömning 2021
SvK exempelmall har modifierats med 
vissa flödesscheman, borttagande av 
tabeller samt redovisning endast av 
avvikelser
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Helhetsbedömning 2021

3.2 Organisation och verksamhet

Säkerhetsledningssystem är upprättat, dokumenterat och godkänt av 
företagsledningen.

Här redovisas, specifikt enligt förlaga, endast avvikelser som avser denna 
anläggning:

3.2.1 Drift, tillståndskontroll och underhåll
Komplettering av driftinstruktionen för maskinluckan med ytterligare två 
kända reglermöjligheter bör göras.

3.2.2 Hantering av förändringar
Konsekvensutredningens innehåll bör uppdateras efter utförd BPU. 
Dammsäkerhetsklass kommer inte att ändras.

3.2.3 Planering för nödsituationer
Anläggningsspecifik beredskapsplan kompletteras efter genomförande 
av övning ”Alice”.
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Helhetsbedömning 2021

I dessa kapitel har vi i skrift (ej i tabell) redovisat vilka avvikelser 
vi funnit och hur dessa ska ”åtgärdas”. 
• Vi har inte redovisat ”kunskapsläge” eller ”osäkerheter” då vi 

inte funnit något som är avgörande för avvikelsen i sig.
• ”Åtgärder” framgår av texten
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Helhetsbedömning 2021

 Ska även redovisas i kap 2
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Respons
• 2016-04-25 Beslut om Dammsäkerhetsklass
• 2021-02-22 Slutrapport DSU
• 2021-03-08 Inlämnad rapport Helhetsbedömning 
• 2021-08-31 Tillsynsmöte Helhetsbedömning
• 2021-09-30 Brister och krav på uppdatering meddelas. 

Länsstyrelsens påpekade brister och krav i kombination med 
- SvK Exempelmall som är förvirrande och upprepande och, 
- liksom SvK Vägledning samt,
- liksom SvK Stöd för länsstyrelsens bedömning

innebär att vi sammantaget inte längre förstår syftet med Helhetsbedömningen. 
Ska vi redovisa avvikelser? Eller varje analyserad detalj som är tillräcklig för säker 
drift, hela DSU:n samt hela Säkerhetsledningssystemet? Saker som vi gjort eller saker 
vi inte gjort? Saker som vi utrett och avfärdat? 

2021-10-11 tas internt beslut att återkalla Helhetsbedömningen 
och lämna in den 10 år efter beslutad Dammsäkerhetsklass, 
2026, efter NAP.   

Utlopp
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