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SwedCOLD

Exekutiv

kommitté

Kära läsare, med SwedCOLDs nyhetsbrev vill vi på ett 
samlat sätt ge information om vad som sker i branschen, 
både från ägarens och myndighetens perspektiv såväl som 
ur konsultens och entreprenörens 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 aktivitet 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 SwedCOLDs hemsida. Nyhetsbrevet delas 
också ut i tryckt form vid SwedCOLDs temadagar. Respek-
tive artikelförfattare ansvarar för mate rialet, vilket dock 
även granskas av en redaktionskommitté. 
 Vi uppmanar alla branschens aktörer att skicka in 
bidrag framöver! Fatta pennan och skriv om någon nyhet 
som du vill förmedla!

Redaktionskommittén
Lars Hammar, Svensk Energi
Maria Bartsch, Svenska Kraftnät
Gunnar Sjödin, Svensk Energi
Anders Söderström, SWECO Energuide
Birgitta Rådman, Vattenregleringsföretagen
  
Nästa nr hösten 2015

Nästa nyhetsbrev planeras att komma ut 17/10 2015.
Bidragen ska innehåll rubrik, kortfattad text och hänvis-
ning till artikelförfattaren/kontaktperson. De ska vara 
redaktionskommittén tillhanda senast 1/9 2015.

OBS! SwedCOLDs e-postadresser är:
swedcold@sweco.se sekreterare Anders Söderström
swedcold@vattenreglering.se administration Birgitta 
Rådman     

 Redaktionskommittén

SwedCOLDs nyhetsbrev 
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Camilla Årebäck, SveMin 
0910 – 77 43 53

Diana Järve

Björn Svensson

SwedCOLD
resestipendium
Årets stipendiater för SwedCOLD 

resestipendium tilldelas Diana Järve på WSP 
och Björn Svensson på Sweco.

SwedCOLD har beslutat att dela ut två resestipen dium 
till yngre i branschen för deltagande vid ICOLDs
 årmöte och kongress i Stavanger i juni 2015. 

Kriterierna för att få söka stipendiet var anställning 
hos något av SWEDCOLDs medlemsföretag, arbetat 
högst två år sedan examen och att sökande utfört 

ett examensarbete med relevans för 
dammar/dammsäkerhet.  

Per Elvnejd
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FAKTA: BEREDSKAP FÖR DAMMHAVERI 

Dammägarnas beredskapsplanering syftar i huvudsak till att för-
hindra att en dammskada utvecklas till dammbrott. Men också om 
att begränsa konsekvenserna av ett dammbrott om det trots allt 
skulle inträffa. 
Detta ställer krav på en fungerande beredskapsplanering och till-
räcklig övning av viktiga funktioner.

Övningar är viktiga inslag i en dammägares 
beredskapsarbete för allvarliga dammhändelser. 
Men övningsverksamheten behöver bli mera 
systematisk och ha en tydligare koppling till 
beredskapsplaneringen. 

Energiforsk har genomfört ett projekt i syfte att utveckla 
dammägarnas beredskapsövningar. I en inledande kart - 
l ägg ning fick representanter för sex dammägare i Sverige  
be skriva hur de övar idag och hur de ser på beredskaps-
övningar. 
 Kartläggningen visar att dammägarna efterlyser ett 
gemensamt arbetssätt kring beredskapsövningar i bransch-
en med en ambitionsnivå som motsvarar vad samhället krä-
ver. Dock finns en osäkerhet om vad som är en rimlig nivå. 
 De tillfrågade vill också ha en tydligare övningsprocess 
kopplad till beredskapsplaneringens behov och med en tyd-
lig struktur för planering, genomförande och utvärdering av 
övningar.

Metodhandbok
Metodutvecklingen inriktades på diskussionsövning, som är 
en mångsidig och flexibel övningsform. Den lämpar sig väl 
för små och stora övningar med deltagare från vattenkraft-
ens olika yrkesområden: 
• Personal i driftcentraler
• Drift- och underhållspersonal vid anläggningarna 
• Vakthavande ingenjörer 
• Dammtekniskt sakkunniga 
• Krisledningsgrupper

Ett resultat från projektet är en praktisk metodhandbok 
som stödjer övningsprocessens olika steg och som tydligt 
kopplar dem till beredskapsplaneringen. Inom projektet 
har också ett förslag till ett flerårigt övningsprogram för 
dammägare tagits fram, med utgångspunkt från behoven 
hos beredskapens viktigaste funktioner. 

Pilotövningar
Två dammägare genomförde pilotövningar inom projektet 
där de använde den nya metodhandboken som stöd för att 
planera, genomföra och utvärdera övningar för sin bered-
skapsorganisation. 
 Pilotövningarna gav värdefulla erfarenheter som bidrog 
till att vidareutveckla och anpassa övningsmetoden till 
damm-ägarnas behov. 
 EON Vattenkraft genomförde en pilotövning med inrikt-
ning på vilka rutiner och planer underhållsorganisationen är 
i behov av vid en allvarlig händelse. Hur samspelar under-
hållsorganisationen med driftcentralen och övriga delar av 
beredskapsorganisationen vid en sådan händelse? 

Utveckling av dammägarnas 
beredskapsövningar

 Övningarna utgick från ett fiktivt läckage i dammen vid 
Moforsens kraftverk i Ångermanälven. 
 Alla deltagare fanns i samma rum men satt runt olika 
bord beroende på vilken roll de hade i organisationen och 
var de befann sig fysiskt i scenariot. 
 Övningsledaren presenterade händelserna i scenariot 
och fördelade ordet bland deltagarna i diskussionerna. 
Övningen följdes av observatörer med uppgift att obser-
vera och dokumentera resonemang och åtgärder som 
underlag för utvärderingen av övningens mål.

Tankbil med farligt gods
I en annan pilotövning, i Vattenfall Vattenkrafts regi, kom-
binerades övningsmoment av olika slag inom ramen för 
samma beredskapsövning, vilket föll väl ut och visar på 
övningsmetodens flexibilitet
 Denna övning kretsade kring konsekvenserna av en 
allvarlig dammskada vid Messauredammen i Luleälven. I 
scenariot förekom, som en komplicerande omständighet, 
även en tankbil med farligt gods. 
 Händelsen innebar stora konsekvenser för tätorter och 
samhällsviktig verksamhet nedströms dammen. 
 Bodens och Jokkmokks kommun, Försvarsmakten samt 
Länsstyrelsen Norrbotten medverkade i de larmkonferen-
ser och samverkansmöten som genomfördes i övningen. 
 Projektet Dammägares beredskapsövningar: nuläge, 
utblick och metodutveckling genomfördes 2014–2015 inom 
ramen för Energiforsks dammsäkerhetstekniska utveck-
lingsarbete.
 Det kommer att presenteras vid SwedCOLD:s temadag 
om utveckling inom dammsäkerhet den 14 april 2015.

Magnus Morin och Johan Jenvald, VSL Systems AB

Övningarna utgick från ett fiktivt läckage i dammen vid Moforsens kraftverk.
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Pilotprojektet för utveckling av samordnad bered-
skapsplanering i Ljusnan slutfördes 2005. Nu har 
arbetet med att ta fram underlag för de sista 
stora älvarna, Ångermanälven och Umeälven, 
avslutats. 

Ångermanälvens och Umeälvens älvsystem utgörs av cirka 
1 000 respektive cirka 600 kilometer älvsträcka. Längs 
älvarna fi nns totalt över 70 dammanläggningar. I händelse av 
höga fl öden och/eller dammbrott krävs god samverkan mel-
lan berörda dammägare och samhällsfunktioner.
 För att underlätta samordningen av beredskap fi ck WSP 
hösten 2012 uppdrag av Vattenregleringsföretagen och 
Svenska kraftnät att ta fram underlag för samordnad 
beredskaps planering för Ångermanälven och Umeälven. 

10 år av beredskapsplanering
Vägledade för dessa projekt och övriga älvars beredskaps-
projekt är de riktlinjer som togs fram i pilotprojektet i Ljusnan.
Under de tio år som har gått sedan Ljusnanprojektet 
avslutad  es har också nya lösningar kunnat tas fram.
 – Tekniken har gått framåt och ny kunskap om bland 
annat dammbrottsantaganden har etablerats. Det har vi haft
nytta av i projekten, säger Peter Calla, projektledare för
Ljungan, Dalälven, Indalsälven, Umeälven och Ånger manälven.

Under 2014 
inleddes 
arbetet med 
att samman-
ställa förut-
sättningar för 
genomförda 

dammbrottsberäkningar och översvämningskarteringar. 
Sammanställningen sker i ett Energiforskprojekt som också 
tar fram en beskrivning för lämplig metodik. Projektet syftar 
bland annat till att jämföra de para meterar och antaganden 
som gjorts i de olika älvarna. 
 Förutom Energiforskprojektet pågår examensarbeten som 
kopplar till ämnet. Frida Torén gör just nu ett exjobb som är 
ett samarbete mellan WSP och Vattenregleringsföretagen.
Arbetet syftar till att belysa några av de parametrar som kan 
skilja sig åt mellan de olika älvarna samt hur valet av olika 
parametrar och fl öden inverkar på resultatet. 

Ny fas
För älvarnas arbetsgrupper som består av dammägare, 
kommuner och länsstyrelsen går arbetet nu in i en ny fas 
där regionala och lokala beredskapsplaner ska tas fram. 
Arbetet leds av länsstyrelserna och ska förutom bered-
skapsplaner mynna i information till allmänheten.
 Vattenregleringsföretagen och Svenska kraftnät är 
ägare till projektens resultat och ingående material så som 
terräng modeller och hydrauliska modeller, men dessa får 
nyttjas av andra parter efter medgivande. 
 – Konsekvensklassifi ceringar, dammsäkerhetshöjande 
åtgärder, planering av infrastruktur samt ras- och skred-
utredningar är bara ett axplock av vad materialet och kan 
användas till, säger Peter Calla. 
 Under förra året pågick dessutom ett utvecklingsprojekt 
(Elforsk) som gick ut på att ta fram en metod som kan an -
 vändas för att på ett effektivt och enhetligt sätt samman-
ställa objekt som kan översvämmas till följd av dammhaveri. 
 – Detta är något som Svenska kraftnät har gått vidare 
med och vi hoppas få med resultatet av arbetet i det sam-
lade underlaget för beredskapsplanering, säger Peter Calla.

Hanna Portin, WSP
Peter Calla, Vattenregleringsföretagen

”Alla stora älvar 
 nu genomgångna”

Bilden föreställer Hällby damm i Ångermanälven.

Bodum dammanläggning ligger i Fjällsjöälven och är en av de 
anläggningar som har ingått i studien.
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Svenskt övervakningssystem 
till Kanada – och Norge

Ett svenskutvecklat övervakningssystem för 
dammar installeras i Kanada och på Norges 
högsta dammar. Systemet bygger på den 
senaste tekniken inom temperaturmätning med 
fiberoptisk kabel. 

Temperaturmätningar är numera en vanlig teknik för övervak-
ning av läckage vid svenska kraftverks- och gruvdammar. Det 
som särskilt bidragit till temperaturmätningens genomslag  är 
användandet av fiberoptisk kabel. Tack var den kan hela dam-
men utmed varje meter övervakas och temperaturen mätas. 
Det svenska företaget Hydro Research har utvecklat metoden 
genom att ta fram ett komplett mät- och utvärderingssystem, 
där mätning, övervakning och utvärdering sker kontinuerligt 
och med mycket hög noggrannhet. Systemet finns installerat 
i tio dammar i Sverige, ägda av EON, Statkraft, Vattenfall, 
Boliden och LKAB. 
 De goda er farenheter som erhållits har noterats internatio-
nellt och det har konstaterats att tekniken inte enbart lämpar 
sig för övervakning av de relativt sett låga svenska dammar-
na. Även höga dammar kan med fördel övervakas tack vare 
den ökade mätnoggrannhet som nu finns tillgänglig.  

Akustiska mätningar
För närvarande arbetar Hydro Research med Kanadas två 
högsta fyllnadsdammar, Mica dam (240 meter hög) och WAC 
Bennett Dam. Båda ägs av BC Hydro.

FORTS

Installation av optiska kablar i Svartevatn damm, Norge, sommaren 2014. 
foto: Per Magne Sinnes / Sira-Kvina.

 I Mica damm installerades optiska kablar för mätning av 
läckage 2012. Installationen baserades på studier utförda av 
Hydro Research, som också arbetar med utvärdering av data. 
En motsvarande studie görs nu för den 190 meter höga WAC 
Bennett dam. Här kommer också möjligheten att använda 
akustiska mätningar för övervakning av dammar att studeras. 
Även sådana mätningar kan numera göras med optiska kablar. 
I båda dammarna installeras kablar i borrhål, liknande den 
teknik som togs fram 2005, och som fortfarande används i 
Vattenfalls damm i Bergeforsen. 
 För den 130 meter höga Svartevatn har förslag till damm-
brottslarm baserat på mätningar i optiska kablar tagits fram. 
Kablarna installerades sommaren 2014 och för närvarande 
studeras olika metoder baserade på mätning och analys av 
signalförlust, temperatur, töjning eller akustiska signaler på 
uppdrag av dammägaren Sira-Kvina kraftselskap.

Sam Johansson och Pontus Sjödahl

Vid Vattenfalls laboratorium i Älvkarleby utför-
des under vintern/våren 2014 försök med inre 
erosion i en uppbyggd fyllningsdamm. 
Installationen har visat sig lämplig att använda 
vid fysisk modellering.

Försöket syftade till att med hjälp av stipulerad övervak-
ningsutrustning, i enlighet med RIDAS, följa dammens 
utveckling till dammbrott genom stadierna begynnande 
läckkage, piping och sammanbrott.
 Piping är ett erosionsförlopp, ofta sekundärt, med 
materialtransport som utlöser bakåtskridande erosion. För 
att piping ska initieras krävs någon form av koncentrerat 
läckage med tillräckligt högt flöde, genom dammkropp 
eller undergrund, för att materialet ska följa med. 

Långsam fyllning
Försöket pågick under två veckors tid. Under den första 

Modellering av inre erosion

 
Närbild på dammbrottet efter avslutat försök.

tredjedelen av dessa två veckor fylldes dammen långsamt 
på för att uppnå ett stabilt tillstånd. Under den andra tredje-
delen var dammen operativ och under den sista tredjedelen 
över belastades dammen för att därmed framkalla damm-
brottet.
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Doktoranden Hasse 
Rönnqvist, välkänd för 
många i branschen, är 
nu inne på upp loppet 
av sina forskarstudier 
och kommer att 
disputera den 10 juni, 
2015 på LTU.

Hasses doktorandprojekt behandlar, hur tätkärnor av
morän i fyllningsdammar kan motstå inre erosion och upp-
visa stabilitet gentemot urspolning av fi nmaterial. Arbetet
fi nansieras till största delen av Svenskt Vattenkraftcentrum, 
men även Luleå tekniska universitet, LTU, bidrar.
 Hasse har genomfört ett stort antal laboratorieförsök 
på morän från ett antal dammar i Sverige med syftet att 
klargöra hur man bäst ska kunna utvärdera motståndsför-
mågan mot inre erosion och materialtransport i denna typ 
av material.

Internationella artiklar
Arbetet har redan resulterat i 7 vetenskapliga artiklar, som 
alla publicerats (eller är på väg) i internationella tidskrifter. 
Artiklarna är möjliga att redan nu få tillgång till via LTUs 
bibliotek. Detta nås enklast direkt via nätet: http://www.ltu.
se/ltu/lib
 Alla är välkomna att delta och följa disputationen, som 
startar klockan 10.00 den 10 juni. Opponent är Kaare 
Hoeg från Norge.

Välkomna till Hasse Rönnqvists disputation

Efter test med bakåtskridande erosion  foto: Rönnqvist

 Mer information fi nns att få på LTUs hemsida. 
Avhandlingen kommer att vara tillgänglig via LTU bibliotek. 
Önskar man ett tryckt exemplar kan detta fi xas via kontakt 
med institutionen.
 Utöver Hasse Rönnqvist disputerade doktoranden Issa 
Elias Issa den 27 mars. Hans arbete behandlar sedimen-
tation i vattenreservoarer. Hans studieobjekt har varit 
det stora magasin et vid Mosul damm i Irak. Arbetet har 
innefattat en stor mängd fältstudier (innan IS började härja 
där) och en hel del analyser om hur och var sedimenta-
tionen fortgår. Samt konsekvenserna av denna. Finansiär 
har ministeriet för forskning i Irak varit tillsammans med 
UNESCO. Arbetet liksom tillhörande vetenskapliga artiklar 
fi nns att ladda ner från LTUs bibliotek, se ovan.

Sven Knutsson

   
FAKTA

För ändamålet konstruerades en 11 meter lång, 2 meter bred och 
2 meter hög ränna. Centralt i rännan konstruerades en zonerad 
fyllningsdamm med en tätkärna av morän omgiven av fi lter och slut-
ligen en stödfyllning. Dammens krönhöjd uppgick till cirka 1,5 meter. 
Centralt igenom tätkärnan skapades en zon med ett mer erosions-
känsligt moränmaterial. 
 Följande övervakningsmetoder användes: vattenståndsmätningar 
av läckage, turbiditet och portryck. Även akustiska videobaserade 
vattenståndsmätningar utfördes. Under experimentets gång skanna-
des därtill dammens båda sidor med laser. Erhållna värden användes 
sedan vid FE-modellering för att bättre beskriva hur brottet utveck-
lade sig och dess orsaker.

 Efter cirka 15 minuter upptäcktes en genomgående pipe 
ungefär 30-40 centimeter under dammens krön. 
 Efter fortsatt strömning genom pipen uppnåddes slutlig-
en en kollaps av dammkrönet. En fl ödesökning samt ökad
turbiditet uppmättes i anslutning till brottet men med 
mycket kort varseltid, FE-modelleringen antydde att spän-
ningsfördelningarna var avgörande för var och när dammen 
brast.
 Installationen visade sig lämplig för att använda vid 
fysisk modellering av en fyllningsdamm. Konstruktionen 
fungerade som en riktig damm utan att läckage uppkom 
vid sidorna. En kombination mellan fysiska modeller och 
FE-modellering bedöms som ett kraftfullt verktyg för att 
kartlägga brotts mekanismer samt dess utveckling i en 
zonerad fyllningsdamm. Nya försök planeras att utföras 
inom närtid.

För mer information kontakta:
Johan Lagerlund, Vattenfall AB
Mats Billstein, Vattenfall AB

FORTS
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Höga portryck i en fyllningsdamms nedströms-
slänt kan minska dess släntstabilitet och bör
därför tas på stort allvar. Försök i Älvkarleby-
laboratoriet visar att problemet går att åtgärda 
på ett effektivt sätt.

Att sänka portrycket görs enklast genom att antingen 
minska tillrinningen av vatten eller att öka dräneringen inuti 
dammkroppen, allt för att sänka vattennivån inuti konstruk-
tionen. 
 Genom att borra vertikala dräneringshål i nedströms 
stödfyllning och fylla dessa med ett sandmaterial har man 
i fält påvisat att det går att sänka höga portryck på ett 
effektivt sätt.
 Problem kan dock uppstå vid utläggning av sandmate-
rial et eftersom de vertikala hålrummen relativt omgående 
fylls upp med vatten. Detta får till praktisk följd att sand-
materialet separerar då det faller ner genom fl era meter 
vatten innan det sedimenteras från dräneringshålets bot-
ten och uppåt.

Risk för inre erosion
Det som riskerar att hända då sanden separerar i hålrum-
met är att fi lterkriterierna mellan sanden och omgivande 
jord sätts ur spel. Om detta sker riskerar man att initiera 

Efter utfört försök plockades det 2 m höga sandprovet ner för kontroll av separation medelst siktanalys.

Så minskas portrycket inre erosion vilket kan äventyra dammens strukturella inte-
gritet. Att undvika separation är sålunda mycket viktigt för 
att inte orsaka större skador än vad reparationen var ämnad 
för.
 Vid försöken konstruerades ett sju meter högt rör som 
fylldes med vatten. Två meter av rörets underdel utgjordes 
av plexiglas. Därmed kunde påfyllningen av sand och even-
tuell separation följas visuellt. 
 Efter försökets genomförande dränerades hela röret 
och den undre delen kopplades loss, öppnades upp och 
innehållet delades in i sektioner som sedan siktades.  
Resultaten visar att separation av utlagd sand är mycket 
tydlig. Att välja en ensgraderad sand för påfyllning i de 
vertikala dräneringshålen är vitalt för att erhålla ett gott 
resultat. 
 Försöken utfördes som ett samarbetesprojekt mellan 
EON, WSP och Vattenfall under vinter/vår 2014/2015 med 
syfte att utreda vilka material som lämpligast kan använ-
das för att förbättra dräneringen i en dammkropp ansatt 
för stora portryck. 
 Försöken som inte tog lång tid att utföra har gett en 
ökad förståelse för materialval, vilket kommer att förenkla 
den praktiska utläggningen i fält.

För mer information kontakta:
Johan Lagerlund, Älvkarlebylaboratoriet
Carl-Oscar Nilsson, EON
Åke Nilsson, WSP 
Mats Billstein, Älvkarlebylaboratoriet
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Ajaure förstärks med nya tåbankar
Ajaure kraftstations två fyllningsdammar ska 
förstärkas med nya tåbankar på nedströms-
sidan. Nya dränagelösningar, kompletterande 
instrumentering för läckage- och portrycksmät-
ning och stabilitetshöjande åtgärder ska därtill 
utredas och projekteras. 

De stabilitetshöjande åtgärderna är kopplade till utskovets 
ledmur, anläggning av stödmur, projektering av bergför-
stärkning och stabilisering av nipa i anslutning till den ena 
av de två dammarna.

Konsekvensklass 1+
Ajaure kraftstation ägs av Vattenfall Vattenkraft och är 
belägen i övre delen av Umeälven, cirka 4 kilometer ned-
ströms sjön Ajaure och cirka 30 kilometer söder om 
Tärnaby, i Storumans kommun. Dammen är en stenfyll - 
nings damm och består av två dammenheter. Grundlägg-
ningsarbetena påbörjades under 1962 och stationen togs 
i drift 1967. Anläggningen är klassificerad enligt konse-
kvensklass 1+ och ska därmed vara dimensionerad för 
det exceptionella lastfallet, dimensionerande läckage. Den 
befintliga stödbanken klarar i dagsläget inte av att avleda 
dessa flöden utan att erosion i dammtån uppstår. För att 
uppfylla ställda krav enligt RIDAS förstärks nedströmssidan 
av dammen med tåbankar.
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Översikt fyllningsdammar vid Ajaure kraftstation. Foto: Johanna Sipola, ÅF 

 

Stödfyllningen vid Ajaure kraftstation karakteriseras av en hög andel glimmerskiffer 
vilket i kombination med fukt medför en låg tryckhållfastfasthet och låg inre 
friktionsvinkel. Nedbrytning av stenmaterialet i dammen har bidragit till sidorörelser, 
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vilka har lett till två större åtgärder på dammens nedströmssida avseende stabiliteten. 
År 1990 anlades en tåbank (stödfyllning) och påbyggnad av denna skedde år 1993. I 
samband med utläggning av tåbankarna uppkom ytterligare sidorörelser mot 
nedströmshållet. I det pågående projektet utförs rörelseberäkningar med det finita 
elementprogrammet Plaxis 2D, i syfte att simulera och prognostisera möjliga 
deformationer vid anläggning av tåbank. 

 

Vänster fyllningsdamm med befintliga stödbankar. Foto: Johanna Sipola, ÅF 

Utredning och projektering utförs även avseende möjligheter till förbättrad 
dränagefunktion för befintliga dränagediken för den jordgrundlagda delen av vänster 
fyllningsdamm. Nytt dränage ansluts till ett nytt mätöverfall med automatisk 
läckagemätning. Bakgrunden till utredningen avseende förbättrad dränagefunktion för 
vänster damm härstammar till stödfyllningens låga vittringsbeständighet, då 
nedbrytningen av befintligt stenmaterial i dammen troligtvis medför en igensättning av 
befintligt dränagedike. Dränagelösning ska även anläggas på höger damm med 
anslutning till mätöverfall med automatisk läckagemätning.  

Vid vänster anslutning finns i dagsläget en mycket brant nipa. Stabilitetsberäkningar 
med rekommendationer avseende erforderliga förstärkningsåtgärder har utförts och 
projektering av stabilitetshöjande lösning pågår.  

Projektet innefattar även dimensionering och projektering av stödkonstruktion i form 
av en stödmur vid tåbankens passage av befintlig omloppskanal, samt 
förstärkningsåtgärder avseende ledmurarna vid utskovskanalen till följd av ökad 
belastning vid anläggning av tåbank. Vid omloppskanalen projekteras även åtgärder 
för bergförstärkning.

Uppdraget utförs i tre steg med utredning, framtagande av förfrågningsunderlag för 
utförandeentreprenad och framtagande av bygghandling. Inledningsvis utfördes 
geotekniska och geofysiska undersökningar, samt skanning och inmätning av dammar 

Översikt fyllningsdammar vid Ajaure kraftstation.  foto: Johanna Sipola, ÅF

Vänster fyllningsdamm med befintliga stödbankar. foto: Johanna Sipola, ÅF

 Stödfyllningen vid Ajaure kraftstation karakteriseras av 
en hög andel glimmerskiffer vilket i kombination med fukt 
medför en låg tryckhållfastfasthet och låg inre friktionsvin-
kel. Nedbrytning av stenmaterialet i dammen har bidragit 
till sidorörelser, vilka har lett till två större åtgärder på dam-
mens nedströmssida avseende stabiliteten. År 1990 anlades 
en tåbank (stödfyllning) och påbyggnad av denna skedde 
år 1993. I samband med utläggning av tåbankarna uppkom 
ytterligare sidorörelser mot nedströmshållet. I det pågående 
projektet utförs rörelseberäkningar med det finita element-
programmet Plaxis 2D, i syfte att simulera och prognosti-
sera möjliga deformationer vid anläggning av tåbank.
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och installationer.  ÅF har anlitats för samtliga arbeten, för tillfället pågår 
detaljprojektering för FFU. 

 

Figur 3 Befintlig stödbank i anslutning till omloppskanal. Foto: Johanna Sipola, ÅF 

Parallellt med ovan beskriva åtgärder utför ÅF förprojektering av ett nytt bottenutskov 
med tillhörande bergkanal och bergtunnel, detta arbete har föregåtts av geotekniska 
och geofysiska fältundersökningar.  

ÅF utför även arbeten avseende förnyelse av T1 och diverse åtgärder kopplat till 
utskovsluckan. Arbetena kopplade till luckan är i utredningsfasen och berör byte av 
luckans motor och spel till motor, samt översyn av lägesgivare, gränslägesbrytare med 
mera som rör el- och kontrollanläggning.  
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Johanna Sipola, ÅF
Mikael Berg, Vattenfall

Befintlig stödbank i 
anslutning till omloppskanal.  
foto: Johanna Sipola, ÅF

ÅF utför även arbeten kopplade till utskovslucka A.
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Mount Polley Review Panel Delivers Final Report
Media Release
Friday, January 30, 2015

Victoria, B.C. – The Mount Polley Independent Expert 
Engineering Investigation and Review Panel (the Panel) 
today delivered a Final Report on its investigation into the 
cause of the failure of the tailings storage facility at the 
Mount Polley Mine on August 4, 2014. The report was deli-
vered to the Ministry of Energy and Mines, the T’exelc First 
Nation (Williams Lake Indian Band) and the Xat’sull First 
Nation (Soda Creek Indian Band). The report also contains 
recommendations on actions that can be taken to ensure a 
similar failure does not occur at other mine sites in B.C.
 The Panel concluded that evidence indicates the breach 
was the result of a failure in the foundation of the embank-
ment, a failure that occurred in a glaciolacustrine (GLU) 
layer of the embankment’s foundation.
 According to the Panel’s report: “The Panel concluded 
that the dominant contribution to the failure resides in the 
design. The design did not take into account the complexi-
ty of the sub-glacial and pre-glacial geological environment 
associated with the perimeter embankment foundation. 
As a result, foundation investigations and associated site 
characterization failed to identify a continuous GLU layer 
in the vicinity of the breach and to recognize that it was 
susceptible to undrained failure when subject to the stres-
ses associated with the embankment.”
 The report also indicated that the failure was triggered 
by construction of the downstream rockfill zone at a steep 
slope. The Panel concluded that had the downstream slope 
been flattened failure would have been avoided.  
The slope was in the process of being flattened to meet its 
ultimate design criteria at the time of the accident.
 In its report, the Panel also concludes that there was no 
evidence that the failure was due to human intervention or 
overtopping of the perimeter embankments and that piping 
and cracking, which is often the cause of the failure of 
earth dams, was not the cause of the breach.
In regard to regulatory oversight, the Panel found that 

inspections of the tailings storage facility would not have 
prevented failure.  Regulatory staff are well qualified to 
perform their responsibilities and they performed as 
expected.
 In delivering the Final Report to the government, T’exelc 
First Nation (Williams Lake Indian Band), and Xat’sull First 
Nation (Soda Creek Indian Band), the Panel fulfills its 
mandate as laid out in its terms of reference. The Report 
is authored by a review panel of three distinguished geo-
technical experts and draws its conclusions and recom-
mendations from an extensive investigation undertaken 
between August 2014 and January 2015. The investigation 
and review entailed independent engineering field investi-
gations, data compilation, laboratory testing and analyses. 
It also involved the inspection of related documents in 
the files of the Mine, its consultants, and the Ministry of 
Energy and Mines. The Review Panel also solicited relevant 
information through a public call for submissions and con-
ducted a number of personal interviews.
 The Panel examined the historical risk profile of other 
tailings dams in B.C. and concluded that to avoid risk 
in the future requires the adoption of Best Applicable 
Practices (BAP) and the migration to Best Available 
Technology (BAT). Examples of Best Available Practices 
call for improvements of corporate design responsibilities, 
and adoption of independent tailings dam review boards. 
Examples of Best Available Technology include filtered, 
unsaturated, compacted tailings and a reduction in the use 
of water covers in a closure setting.
 The Panel made seven recommendations to improve 
practice and reduce the potential for future failures. 
Recognizing that the path to zero failures involves a combi-
nation of best available technology (BAT) and best applica-
ble practices (BAP), the Panel recommends the following:

1. To implement BAT using a phased approach: 
a. For existing tailings impoundments. Rely on best 

practices for the remaining active life.
b. For new tailings facilities. BAT should be actively 

encouraged for new tailings facilities at existing and 
proposed mines.

c. For closure. BAT principles should be applied to clo-
sure of active impoundments so that they are progres-
sively removed from the inventory by attrition. 

2. To improve corporate governance: 
Corporations proposing to operate a tailings storage faci-
lity (TSF) should be required to be a member of the Mining 
Association of Canada (MAC) or be obliged to commit to 
an equivalent program for tailings management, including 
the audit func tion.

3. To expand corporate design commitments: 
Future permit applications for a new TSF should be based 
on a bankable feasibility that would have considered all 
technical, environmental, social and economic aspects of 
the project in sufficient detail to support an investment 

Orsakerna till damm-
brottet i Mount Polley 

Den oberoende expertpanelen som hade i upp-
drag att utreda orsakerna till dammbrottet i 
Mount Polley har nu kommit med sin rapport. 
Rapporten och en hel del annat material finns 
att hämta på https://www.mountpolleyreview-
panel.ca/.

Här följer en sammanfattning på engelska:
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decision, which might have an accuracy of +/- 10-15%. 
More explicitly it should contain the following: 
a. A detailed evaluation of all potential failure modes and a 

management scheme for all residual risk
b. Detailed cost/benefit analyses of BAT tailings and closu-

re options so that economic effects can be understood, 
recognizing that the results of the cost/benefit analyses 
should not supersede BAT safety considerations

c. A detailed declaration of Quantitative Performance 
Objectives (QPOs).

4. To enhance validation of safety and regulation of 
all phases of a TSF: Increase utilization of Independent 
Tailings Review Boards.

5. To strengthen current regulatory operations: 
a. Utilize the recent inspections of TSFs in the Province 

to ascertain whether they may be at risk due to the 
following potential failure modes and take appropriate 
actions 

 • Filter adequacy 
 • Water balance adequacy
 • Undrained shear failure of silt and clay foundations
b. Utilize the concept of Quantitative Performance 

Objectives to improve regulator evaluation of ongoing 
facilities.

6. To improve professional practice: 
Encourage the Association of Professional Engineers and 
Geoscientists of British Columbia (APEGBC) to develop gui-
delines that would lead to improved site characterization 
for tailings dams with respect to the geological, geomorp-
hological, hydrogeological and possibly seismotectonic 
characteristics.

7. To improve dam safety guidelines: 
Recognizing the limitations of the current Canadian Dam 
Association (CDA) guidelines incorporated as a statutory 
requirement, develop improved guidelines that are tai-
lored to the conditions encountered with TSFs in British 
Columbia and that emphasize protecting public safety.
In presenting its Final Report, Panel Chair Norbert 
Morgenstern said on behalf of the Panel, “We have been 
acutely aware of our responsibilities in conducting this 
investigation. We set out to be thorough, focusing on the 
technical issues, and to report our findings in an open, 
transparent and timely manner.”
 The full Final Report, Appendices, and Supporting 
Information can be found at:  
www.mountpolleyreviewpanel.ca.

For information contact:
Kevin Richter Secretariat to the Review Panel 250 387-
7671 kevin.richter@gov.bc.ca

Mount Polley mine in the Cariboo region of central British Columbia, Canada.   photo: Flickr
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Ny kontaktinformation uppdateras på www.swedcold.org

ICOLD Kommittéer  Period Svensk representant

A Computational Aspects of Analysis and Design of Dams  2014-2017  M. Hassanzadeh
B Seismic Aspects of Dam Design   2013-2017
C Hydraulics for Dams   2013-2016  J. Yang
D Concrete Dams  2012-2015 E. Nordström
E Embankment Dams   2014-2017  I. Ekström
F  Engineering Activities with the Planning Process for Water Resources Projects  2014-2017
G Environment   2012-2015  B. Adell
 H Dam Safety   2012-2015  M. Bartsch 
 I  Public Safety Around Dams   2013-2016  J. Evertson
J  Sedimentation of Reservoirs  2013-2016
 K Integrated Operation of Hydropower Stations and Reservoirs  2011-2015
L  Tailings Dams & Waste Lagoons   2014-2017  A. Bjelkevik
 M Operation, Maintenance and Rehabilitation of Dams 2012-2015 Å. Engström 
 N Public Awareness and Education   2012-2015  G. Sjödin
 O World Register of Dams and Documentation  2014-2017
 Q Dam Surveillance  2012-2015 S. Johansson
R Multipurpose Water Storage   2013-2016
S On Flood Evaluation and Dam Safety   2011-2015 A. Söderström
T Prospective & New Challenges for Dams & Reservoirs in the 21th Century  2013-2016 
U Dams and River Basin Management  2012-2015
V  Committee for Hydromechanical Equipment  2013-2016 A. Halvarsson 
X Financial and Advisory   2014-2015
Y Climate change  2014-2017 K. Hallberg
Z  Capacity Building and Dams   2012-2015

  Young Engineers Forum (YEF)   P. Elvnejd
  Europaklubbkommittén ”Dam Safety Risk Assessment and Management”   A. Marklund

NÅGRA KOMMANDE EVENEMANG
Dammsäkerhetsansvarig, 23 april 2015
http://www.svenskenergi.se/Vi-erbjuder/Kurs-och-konferens/
Kurser/D/Dammsakerhetsansvarig-/
Vattenkraftdagen, 24 september 2015 i Östersund
http://www.svenskenergi.se/Vi-erbjuder/Kurs-och-konferens/
Kurser/V/ Vattenkraftdagen/
Dammsäkerhet RIDAS, 4-5 november 2015
http://www.svenskenergi.se/Vi-erbjuder/Kurs-och-konferens/
Kurser/D/ Dammsakerhet-RIDAS/

Dammar och dammsäkerhet, 2-veckors utbildning (Fullbokad)
Kursvecka 1: 9-13 november 2015 i Stockholm och Älvkarleby 
(9-11 november i Stockholm och 12-13 november i Älvkarleby).
Kursvecka 2: 25-29 januari 2016 i Stockholm.
Intresseanmälan till icke daterade tillfällen kan lämnas via 
kurssidan! 
http://www.svenskenergi.se/Vi-erbjuder/Kurs-och-konferens/
Kurser/D/ Dammar-och-dammsakerhet-2-veckors-utbildning/


