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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 våren 2016

Nästa nyhetsbrev planeras att komma ut 12 april 2016.
Bidragen ska innehåll rubrik, kortfattad text och hänvis-
ning till artikelförfattaren/kontaktperson. De ska vara 
redaktionskommittén tillhanda senast 15 mars 2016.

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

 Redaktionskommittén

SwedCOLDs nyhetsbrev 
– tolfte året
Redaktionskommittén har ordet   
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08 – 739 50 00, Ordförande
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Anders Söderström, Sweco
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Jonas Birkedahl, 
Svensk Energi
019 – 603 05 00

Lars-Olof Dahlström, NCC
031 – 771 50 00

Per Elvnejd, Svensk Energi
0910 – 77 25 95

Tomas Eriksson, Ramböll 
010 – 615 60 00

Jonas Haapaniemi, PEAB
0920 – 23 53 30

Per-Olof Gavelin, Skanska
010 – 448 00 00

Anders Isander, Svensk Energi
060 – 19 67 00

Marie Westberg Wilde, ÅF
010 – 505 00 00

Andreas Halvarsson, WSP
0702 – 279 280

Erik Nordström, Sweco
08 – 695 60 00

Magnus Jewert, Norconsult
018 – 16 08 75

Gunnar Sjödin, Svensk Energi 
063 – 15 08 00

James Yang, Vattenfall 
Research & development
026 – 835 64

Gun Åhrling-Rundström,
Svensk Energi
08 – 677 25 00

Cristian Andersson, Svensk Energi
08 – 677 25 34 

Lars-Åke Lindahl, SveMin  
08 – 7626738

Omslagsbilden och bilden ovan föreställer 
Norges och norra Europas största vatten - 
krafts anläggning, Ulla-Førreverkene i fjällen  
ovan Stavanger med en installerad effekt på  
2 000 MW.

– Världen kommer aldrig mer se bygget av en sådan kom-
plicerad anläggning, menar professor Leif Lia vid avdelning-
en för vatten- och miljöteknik på universitetet i Trondheim.
 Den vidsträkckta anläggningen, består av flera kraftverk 
(varav ett pumpkraftverk) och dammar. Storvassdammen 
eller Blåsjön som den också kallas, är den största med en

maxvolym på 3,1 kubikkilometer,  
vilket också gör den till den tionde 
största sjön i Europa.
   Just nu pågår en ombyggnad av  
hela systemet för att anpassa det  
till nya marknadsvillkor.  
Läs mer om detta på sidorna 4 – 5.

Ett unikt system av 
dammar och kraftverk

Professor Leif Lia

foto: statkraft
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Dammars mekaniska delar behöver ägnas mer 
uppmärksamhet och inspekteras mera noggrant 
i samband med tillståndskontroller. Det inser 
Skellefteälvens Vattenregleringsföretag efter att 
allvarliga skador upptäckts på Bergsbydammen. 

På morgonen den 24 januari 2015 kom larm om att luck-
körning på utskovslucka C vid Bergsbydammen, enligt 
den automatiska vattennivåregleringen, inte fungerade. 
Anläggningsansvarige Lars Pettersson åkte till anläggning-
en och upptäckte där att den axel som för över kraften till 
luckspelet på ena sidan var knäckt på mitten. Den aktuella 
luckan är en segmentlucka som drivs med elektrisk motor 
och kuggstångsspel. Motorn sitter på den ena sidan och 
kraft förs över till växellåda och kuggstångsdrev via en 
kraftöverföringsaxel till den andra. 

Även A-luckans axel skadad
Orsaken till axelns kollaps visade sig vara en spricka som 
uppstått i en svetsskarv som sedan vandrat något åt sidan 
ut i godset. Tur i oturen var att det fanns en skarvhylsa 
invändigt i axeln, som förhindrade denna att helt gå isär 
och falla ner, vilket underlättade lagningsarbetet. Resurser 
i form av en lokal entreprenör och mobilkranar allokerades 
omgående och axeln kunde lagas redan nästföljande dag. 
Axeln, 300 millimeter i diameter med en godstjocklek om 
åtta millimeter, lyftes med stroppar på ömse sidor skadan 
så att den blev rak. Sedan svetsades den ihop med ett 
utvändigt rörsvep. Efter lagningen blev rotationen något 
excentrisk men luckan fungerade utan problem.

Knäckt kraftöverföringsaxel till utskovslucka C på Bergsbydammen.

 På förekommen anledning gjordes även en noggrann 
inspektion av axeln till utskovslucka A, som är av samma 
slag. Det visade sig att även den hade en skada i form av 
en tvärgående spricka mitt på axeln. Sprickan låg dock 
inte i anslutning till någon svets eller skarv på axeln. 
 Sedan 2007 sker reglering av luckorna automtiskt 
genom ett vattennivåregleringssystem (VNR) som anpas-
sar avbördningen dels efter rådande vattenytor och dess 
efter tappningsdata från uppströms liggande Kvistforsens 
kraftstation. Systemet tillåter att över hundra luckregle-
ringar kan ske under en dag, vilket är ovanligt mycket för 
en svensk dammanläggning, vilket innebär förhållandevis 
hög påfrestning på anläggningens mekaniska delar. Axlarna 
till bägge luckorna, vilka har suttit på anläggningen sedan 
den togs i drift 1963, var tillverkade av stålkvalitet SS1311 
som inte är den bästa för maskindelar som utsätts för 
frekvent belastning och slutsatsen var därför att skadorna 
uppkommit som en följd av utmattning i materialet. Det 
beslutades att bägge axlarna skulle ersättas med nya och 
detta skedde 9-10 juni 2015.

Mobilkran för nära inspektion
Skellefteälvens Vattenregleringsföretag har från det inträf-
fade insett att de mekaniska delarna behöver ägnas mer 
uppmärksamhet vid den återkommande tillståndskontrollen 
och att man måste tillse att alla delar kan inspekteras på 
nära håll för att dylika skador ska kunna upptäckas i tid. 
Vid ordinarie fördjupad inspektion på Bergsbydammen i 
maj 2015 användes därför mobilkran med personkorg för 
att besiktningsmannen skulle kunna gå över alla delar på 
anläggningen.

Per Elvnejd, SVF

Mekaniskt haveri vid Bergsbydammen
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ICOLD’s 25th Congress on Large Dams och 
ICOLDs årsmöte (83 i ordningen) avlöpte sam-
tidigt i år i norska Stavanger. Vattenkraften står 
för mer än 90 procent av elförsörjningen i Norge 
och har format norsk ingenjörskonst och dess 
landvinningar på området. En bra grund för sam-
mankomstens intressanta erfarenhetsutbyten 
med gästande delegater från ett hundratal länder. 

För andra året i rad delade SwedCOLD ut ett resestipen-
dium för bästa examensarbete inom vattenkraft. I år  
belönades Diana Järve (WSP) och Björn Svensson (Sweco) 
med stipendiet och de fick därmed möjlighet att delta i 
ICOLDs möte och kongress. Denna gång i Stavanger, Norge, 
mellan den 13 och 20 juni med ett brett vetenskapligt  
program. 
 Årsmötet inleddes med tekniskt inriktade arbetssemina-
rier (workshops) som följdes av tekniska kommitté möten. 
Under kongressen hade unga inom branschen även möjlig-
het att delta i Young Engineers Forums (YEF) möte. 
 Före kongressen hölls ett symposium med temat Hydro 
Power 15. Den officiella öppningen av kongressen skedde 
onsdag den 17 juni. 
 Både symposiet och kongressen innehöll många spän-
nande och tankeväckande presentationer. 
 
Här följer Diana Järves berättelse:
I fyra dagar hade jag möjlighet att lyssna på intressanta och 
variationsrika presentationer, som hölls av föreläsare från 
hela världen. Föredragen var noggrant utvalda och baserade 
på de akademiska uppsatser som i förväg hade skickats in till 
ICOLD. 

Fyra olika teman behandlades:
• Förnyelse och användning av dammar och reservoarer 
• Utskov
• Fyllningsdammar och gruvdammar
• Uppgradering och omkonstruktion av befintliga dammar 

Det mest intressanta ämnet för min del var Question 97 
– Utskov, temat berörde bland annat hur en ökad risk för 
onormalt höga flöden skapar behov av förhöjd avbördnings-
kapacitet. Även Questions 96 – Förnyelse och användning 
av dammar och reservoarer intresserade mig mycket, temat 
handlade bland annat om hur dammar kan användas för att 
minska de negativa effekterna av klimatförändringar och 
befolkningsökningar.
 Förutom att vara åhörare på kongressen så medverkade 
jag också själv vid en presentation som redogjorde för en ny 
spillväg och utskovslucka vid Edensforsen vattenkraftverk, 
vilken jag var medförfattare till. 
 Det var lärorikt att lyssna på de givande föredragen och 
mycket inspirerande att själv få hålla i en presentation för 
inflytelserika personer inom branschen.

Björns Svenssons berättelse
Under veckan erbjöds mötes- och kongressdeltagarna att 
delta i antal tekniska utflykter. Här följer Björn Svensson 
om sina intryck från utflykten till den mäktiga anläggningen 
Ulla-Førre: 
 Jag hoppade på en buss som körde på en färja och så 
hade färden ut genom fjorden börjat. Jag skulle besöka 
Ulla-Førreverkene i fjällen ovan Stavanger. 
 Norge har påbörjat en total ombyggnad av hela vatten-
kraftsystemet. Inte för att anläggningarna är utslitna eller 
gamla utan för att anpassa dem till nya marknadsvillkor. 
Bland annat pågår arbeten på Norges och norra Europas 

Innehållsrikt möte i Stavanger

Hamnen i Stavanger.
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största vattenkraftsanläggning, Ulla-Førreverkene i fjällen 
ovan Stavanger med en installerad effekt på 2 000 MW. 
 Under turen till Ulla-Førre stannade vi också för att titta 
på en lösning med fiskvandringsväg, vi stannade till på ett 
lokalkontor för att få en presentation av vattenkraftsystemet 
och till sist besökte vi Kvilldal kraftverk. Det är ett kraftverk 
insprängt i berg och det har en total installerad effekt på 1 
240 MW, vilket gör det till Norges största kraftverk sett till 
installerad effekt. Turen var även planerad att innehålla ett 
besök av Storvassdammen, men på grund av att vägen till 
dammen var täckt med 8 meter (!) snö kunde inte bussen ta 
oss upp dit.

Värdefull upplevelse
Förutom att delta vid möten och lyssna till föredrag så hölls 
det även olika sociala aktiviteter, till exempel middag med 
alla deltagarna, besök på Stavangers Konserthus samt en 
trevlig YEF-middag, där de nyinvalda medlemmarna i YEF-
styrgruppen presenterades. Under middagen fick man träffa 
unga kollegor från hela världen och höra hur branschen ser 
ut för dem.
 Deltagandet vid ICOLDs årsmöte och kongress var en 
mycket värdefull och lärorik upplevelse med möjlighet att 
skaffa sig ett internationellt nätverk. Vi rekommenderar båda 
att söka detta stipendium inför ICOLDs årsmöte i Sydafrika. Utflykt till Ulla-Førreverken

Även Norge har valt att säkra kompetensförsörj-
ningen i vattenkraftsindustrin genom att bilda ett 
Norsk Vannkraftcenter efter svensk modell. Ett 
samarbete mellan Svenskt Vattenkraftcentrum, 
SVC, och dess norska mot-
svarighet har också inletts.

Norge har nu fått sitt eget vatten - 
kraf t centrum, till stor del inspirerat  
av SVCs verksamhet. Det berättar  
dess nytillträdde chef professor  
Ole Gunnar Dahlhaugh.
 – Vi är helt nya och färska men det  
vi ska göra är en kopia av det ni redan har gjort i Sverige. 
 Liksom i Sverige grundar sig satsningen på det faktum 
att medelåldern i branschen är hög och att det inom några 
år kommer att bli stora pensionsavgångar. Men läget är inte
riktigt lika allvarligt som det var i Sverige när branschen 
genom Elforsk etablerade SVC år 2005, menar Ole Gunnar 
Dahlhaug. Norge kommer inte att hamna i det kompetens-
gap som tidigare var ett faktum för den svenska vatten-
kraften. 
 – Vi har redan ett 30-tal forskarstudenter på master- och 
doktorandnivå och branschen tar emot de flesta. Det ser 
bra ut på maskinsidan men lite sämre på elkraftsidan och vi 
vill därför öka andelen doktorander till ett 40-tal. 

Svårt hitta professorer
Utöver doktorander satsar Norsk Vannkraftsenter (förkor-
tas NVKS) på att anställa tre adjungerande professor från 
industrin. Men det kan bli svårt att hitta de rätta personer-
na, tror Ole Gunnar Dahlhaug.
 – Det är en jätteutmaning. Den typen av kompetens 
finns knappast längre. Industrin i Norge har inte värdesatt 
publicering på samma sätt som i Sverige. 

Samarbete Sverige Norge
En viktig punkt för både NVKS och SVC är att lägga grun-
den för ett samarbete. Det kan komma att handla om 
gemensamma projekt, att upprätta kontakter mellan de 
svenska och norska forskarstudenterna, gemensamma 
arbetsseminarier (work shops) och utnyttjandet av de båda 
ländernas laboratorier med mera, upplyser Ole Gunnar 
Dahlhaug. 
 – Jag tror att vi kan komplettera varandra på ett givan-
de sätt.
 
Strategisk satsning
I likhet med Sverige ser Norge vattenkraften som en stra-
tegisk resurs i ett Europa där de nya förnybara energikäl-
lornas andel i energimixen fortsätter att växa. Med allt mer 
variabel elproduktion sätts vattenkraften driftmässigt på 
prov. Men utvecklingen innebär också möjligheter. Med 
teknisk utveckling kan värdet av vattenkraften öka, menar 
företrädare för norsk vattenkraft.

Norge tar efter Svenskt Vattenkraftcentrum

  Ole Gunnar Dahlhaug
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Vägledning om konsekvens-
utredningar och dammsäker-
hetsklassificering

Svenska kraftnät har tagit fram en vägledning 
som ger stöd till underhålls skyldiga dammägare 
i deras arbete med konsekvensutredningar 
och förslag till damm säker hetsklassifi cering. 
Vägledningen kan även utgöra ett stöd för 
tillsynsmyndigheterna.

Vägledningen tydliggör Svenska kraftnäts föreskrifter och 
allmänna råd om konsekvensutredning enligt förordningen 
(2014:214) om dammsäkerhet. Vägledningens tyngdpunkt 
ligger på att beskriva arbetsgången för att genomföra 
konsekvensutredningar samt hur konsekvensutredningen 
ska dokumenteras. Dessutom beskrivs de olika dammsä-
kerhetsklasserna och hur konsekvenser kan bedömas, vilka 
dammar som ska konsekvensutredas och när konsekvens-
utredning och förslag på klass lämnas till länsstyrelsen.

Konsekvensutredning

Damm1som1ska1
konsekvensutredas

Dammbrottsberäkning

Översvämningskartering

Överlagringsanalys/
Inventering1av1skadeobjekt

Beskrivning1av1konsekvenser

Samlad1bedömning1och1
bestämning1av1klass

Konsekvensutredning

Medför1dammhaveri1fara1
för1konsekvenser enligt1111

kap.1241§ MB?

Medför1dammhaveri1fara1
för1liv?

Medför1dammhaveri1fara1
för1stora1lokala1eller1

regionala1konsekvenser?

Medför1dammhaveri1fara1
för1nationell1kris?

A B C

U
Nej

Nej

Nej

Nej

Ja

Ja

Ja

Ja

Samlad1bedömning1och1
bestämning1av1klass

Principiell arbetsgång vid konsekvensutredning

Flödesschema för bestämning av dammsäkerhetsklass

 Vägledningen är tänkt att vara ett levande dokument. 
Berörda aktörer ombeds höra av sig till Svenska kraftnät
med förslag till kompletteringar och fördjupningar.   
 Vägledningen fi nns på Svenska kraftnäts webbsida 
http://www.svk.se/dammsakerhet/. Där fi nns även annan 
information om arbetet med dammsäkerhetsklassifi cering.
 Pågående arbete med konsekvensutredningar och 
dammsäkerhetsklassifi cering
 Dammägarnas arbete med att upprätta och lämna in 
konsekvensutredningar till länsstyrelsen pågår och följer 
tidplanen nedan. 
 Länsstyrelserna har upprättat planer för hur de ska 
arbeta med dammsäkerhetsklassifi ceringen. Läns styrel-
serna tar emot konsekvensutredningarna, granskar och 
fattar beslut om klass.
 Svenska kraftnät stödjer och vägleder länsstyrelserna i 
deras arbete samt följer upp progressen.

  TIDPLAN FÖR INLÄMNANDE AV KONSEKVENSUTREDNING FÖR BEFINTLIGA DAMMAR

Tidpunkt för inlämnande Konsekvenser vid dammhaveri Konsekvensklass enligt RIDAS

1 juli 2015 Dammanläggningar med minst en damm där utredningar visar att ett dammhaveri 1+ 
  kan leda till konsekvenser med mycket stor betydelse från samhällelig synpunkt 
31 december 2015 Dammanläggningar med minst en damm där utredningar visar att ett dammhaveri 1 
  kan leda till konsekvenser med stor betydelse från samhällelig synpunkt 
31 december 2016 Dammanläggningar med minst en damm där utredningar visar att ett dammhaveri 2 
  kan leda till konsekvenser med måttlig betydelse från samhällelig synpunkt 
1 juli 2017 Andra dammanläggningar än de som nämnts - ovan med minst en damm med en dammhöjd
  om minst fem meter där ett dammhaveri skulle kunna innebära att det vid havertidpunkten 
  strömmar ut mer än 100 000 m3 vatten eller blandningar med vatten och annat material. –

Senare, tidpunkt ej angiven  Övriga dammar som uppfyller ett av storleksmåtten (dammhöjd eller volym utströmmande vatten etc.) – 
av Svenska kraftnät 
Senare, på begäran av Mindre dammar för vilka länsstyrelsen bedömer att de eventuellt ska placeras i en dammsäkerhetsklass – 
länsstyrelsen då konsekvenserna vid ett dammhaveri eventuellt skulle kunna ha betydelse från samhällelig synpunkt.  
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FAKTARUTA OM DAMMSÄKERHETSREGLERINGEN

Dammsäkerhetsregleringen som trädde i kraft i juli 2014 omfattar i huvudsak följande: 
1 De dammar som fi nns i Sverige ska klassifi ceras utifrån en bedömning av ett eventuellt dammhaveris sammanlagda samhälleliga konsekvenser.
2 Den som är underhållsskyldig för en damm ska upprätta en konsekvensutredning där en bedömning görs av de konsekvenser som ett dammha-

veri kan medföra. Utredningen ska tillsammans med förslag på dammsäkerhetsklass ges in till länsstyrelsen som med utgångspunkt från utred-
ningen fattar beslut om dammsäkerhetsklass A, B eller C. 

3 Om ett dammhaveri endast kan leda till samhälleliga konsekvenser som har liten betydelse och där risken för förlust av människoliv är försum-
bar ska dammen inte klassifi ceras.

4 För dammar som klassifi cerats i en dammsäkerhetsklass ställs nya krav på dammsäkerhetsarbetet i förordning (2014:214) om dammsäkerhet. 
Den underhållsskyldige ska utföra egenkontroll på grundval av ett säkerhetsledningssystem, vart tionde år genomföra en helhetsbedömning av 
dammens säkerhet samt årligen rapportera till tillsynsmyndigheten. Den underhållsskyldige ska också betala en årlig avgift för dammsäkerhets-
tillsynen enligt förordning (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken.

Olidan, Göta älv vid Trollhättan. foto: VattEnfall

Höljes kraftstation, Klarälven i norra Värmland. foto: E.on
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Sedan juni 2014 pågår en totalrenovering av 
Torrvarpens regleringsdamm. Dammen är belägen 
i Gullspångsälvens vattensystem och arbetena 
omfattar bland annat ny tätspont, pågjutning av 
dammfront och skibord samt en ny maskinlucka. 

förses med nya gåtar och kranlyfta sättluckor med över-
kant vid DG (bräddnivå). Samtliga spettlucksutskov byggs 
om helt. Ett av dessa utskov förses med en maskinlucka. 
Övriga spettlucksutskov förses med helt nytt smide samt 
ny hydraullyft. Luckramarna integreras i dammens nya 
front pågjutning och skibordströsklar. Utförandet innebär att 
utskovens huvudmått bibehålls varvid avbördningskapacite-
ten i stort blir oförändrad.
 Norconsult har varit projektets konsult under hela pro-
cessen. Från tidiga fördjupade inspektioner, utredningar 
(geotekniska, hydrauliska, tekniska med mera) och förslags-
handlingar till detaljprojektering och framtagande av förfråg-
ningsunderlag för utförandeentreprenad för bygg och meka-
nik. Norconsult har även varit ansvariga för byggledning och 
teknisk stöd under entreprenaden. 

Högt prioriterad
Älvestorps kraftverk ligger i Svartälven 1,5 mil nedströms 
Hällefors i Örebro län och ägs sedan våren 2013 av 
Karlskoga Energi och Miljö. Dammen är tilldelad konse-
kvens klass 3. Då den emellertid är en av Karlskoga Energi 
och Miljös största elproducent och reglerar ett av de 
största magasinen i Svartälven är den högt priori terad. 
Anläggningen omfattar en reglerdamm och en kraftstation 

Flygfoto arbetsplats. foto: norconsult ab

Entreprenadarbetena påbörjades under sommaren 2014 
och ska vara klara till november 2015. Byggentreprenör är 
NCC AB. Den aktuella entreprenaden innebär att dammen 
inom befintligt utförande renoveras för en teknisk livslängd 
om 40 år. Hela dammfronten pågjuts med cirka 550 milli-
meter betong, vilket förstärker och förbättrar tätheten samt 
ger ökad stabilitet. Dammpelare och murar behålls efter 
renovering. 

Två etapper
Arbetet på själva dammen utförs i torrhet och i två etapper 
bakom en tätspont som slås strax uppströms den befint-
liga dammen. En ankrad tätgjutning utförs mellan sponten 
och dammen. Sponten nedkapas jäms med tätgjutningen 
efter avslutade arbeten. 
 Skiborden gjuts nya och träflödborden nedströms er -
sätts med platsgjutna armerade betongplattor. Isutskov et 

Uppgradering av Älvestorps regleringsdamm
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Spontning uppströms dammen. foto: norconsult ab 

dammen till berg. Dammens totala längd är 110 meter och 
dammhöjden som mest sex meter.
 I dammen finns sju utskov. Det vänstra, grunt isutskov 
och cirka 16 meter brett, var utrustat med nio spellyfta 
sätt luckor. Övriga sex utskov var vardera utrustade med 
sex konventionella spettluckor av trä. Dessa luckor reglera-
des med en flyttbar rälsgående eldriven hydraulcylinder på  
dammen.

Anders Johansson, Karlskoga Energi och Miljö AB,  
Petter Norén, Norconsult AB, Jonas Nilsson, NCC ABB

Dammen före ombyggnad. foto: norconsult ab

Flygfoto arbetsplats. foto: norconsult ab

med drygt 9 meters fallhöjd. Kraftverket med tilloppskanal 
i sitt nuvarande utförande togs i drift år 1954. Damm   - 
an läggningen byggdes i början av 1900-talet. Fördjupade 
damminspektioner följda av ytterligare undersökningar och 
utredningar visade att dammen var i dålig kondition och att 
tillståndet successivt försämrats.
 Dammen är utförd tvärs över älvfåran mellan sjöarna 
Torrvarpen och Halvarsnoren. Omedelbart till vänster om 
dammen finns intaget till en kanal som leder drivvatten fram 
till Älvestorps kraftverk. Kanalintaget stängs med 3 hjul-
luckor via telferspel. Kanalen är 100 meter lång och längs 
dess högra sida finns en mur och dammvall. Kanal dammen 
är som högst omkring 5,5 meter närmast kraftverket. 
 Reglerdammen är i huvudsak utförd av bruksfogade mur-
verk av natursten. Dammens vänstra anfang utgörs på upp-
strömssidan av ett tio meter långt murverk med stödjande 
jordfyllning på nedströmssidan. I högra kanten anslut er 
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Dammanläggningarna i Billingsfors, som i olika 
delar ägs av Dalslands Kanal, Billingsfors Bruk 
och Vattenfall bjuder på många utmaningar.  
I samband med en dammsäkerhetsutvärdering 
(FDU) år 2010 uppmärksammades att utskovs-
dammen hade otillräcklig säkerhet mot stabi-
litetsbrott och helt saknade instrumentering. 
Detta på grund av antagna upptryck.

Figur 1. Utskovsdammen i Billingsfors sedd från uppströmssidan. Dammens nedströmssida och området cirka 90 meter nedströms är helt otillgängligt annat än under 
stopp i fabriken i samband med storhelger och semester.

Dammen, som är byggd 1899 och är bedömd som konse-
kvensklass 2 enligt RIDAS, utgörs av en stenmurverkspe-
lare på en underliggande bottenplatta av betong grundlagd 
på jord. I bottenplattans uppströmskant finns en träspont 
som packats in med tätjord. I samband med utvärderings-
arbetet grävdes träsponten i landanslutningarna fram.  
Den visade sig delvis vara helt bortmurknad. 
 Visserligen finns skäl att anta att sponten är i bättre 
skick längre ner, men utan någon form av instrumentering 
fanns ingen möjlighet att verifiera detta. Dessutom är dam-

Ny teknik för läckagemätning

Figur 2. Sektion genom en av dammpelarna med 
installerade grundvattenrör. Uppmätta trycknivåer 
i grundvattenrören har även markerats i bilden
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Figur 3. Principskiss över instrumentets placering. I slutändan kom instrumentet att placeras vid det gula krysset. 

men motdämd på nedströmssidan och området nedströms 
dammen är överbyggt med industrilokaler, bland annat 
brukets sodapanna. Miljön under överbyggnaderna medför 
att dammens nedströmssida endast är tillgänglig för tillsyn 
i samband med storhelger och brukets semesterstopp. 

Lugnande besked
Som en första åtgärd installerades grundvattenrör i damm-
pelarna för att kunna mäta upptrycket under dammen. 
Resultaten var lugnande då antagna upptryck från beräk-
ningarna i säkerhetsutvärderingen kunde reduceras, risk 
för stabilitetsbrott bedömdes inte längre föreligga. Dock 
gav mätningarna inget svar på eventuella läckage under 
dammen, de låga trycken kan endera betyda att dammen 
är tät, eller att undergrunden nedströms är genomsläpp-
lig. Detta bedömdes som extra bekymmersamt eftersom 
området nedströms inte kan inspekteras. Det förelåg en 
betydande risk för att ett läckage, litet eller stort, inte  
skulle uppmärksammas när det inträffade. Dessutom 
utgjorde grundvattenrören endast en form av stickprov, 
och trycken under utskovströsklarna kunde inte mätas. 
 För att att minimera denna risk kompletterades instal-
lationen av grundavattenrör med läckagemätning. 
 Konventionell läckagemätning med insamling av läckage-
vatten i ett dränagesystem är dock inte möjlig i Billingsfors 
på grund av motdämning från Laxsjön på  
dammens nedströmssida.
 För att mäta det samlade läckaget genom dammen och 
dess landanslutningar installerades i stället en fast monte-
rad akustisk flödesmätare på kulvertens ena sida cirka 50 

meter nedströms dammen (se figur 3). Detta möjliggjordes 
av att allt vatten nedströms dammen leds genom en  
kulvert.
 Flödesmätaren kan mäta vattenhastigheter med en upp-
lösning ner till 0,0001 meter per sekund, vilket motsvarar 
ett läckage på cirka tre liter per sekund i det aktuella tvär-
snittet. Upplösningen är tillräcklig för att detektera även ett 
förhållandevis litet läckage. Men befintliga felkällor (läckan-
de luckor, turbulens runt pelare, vågpåverkan från Laxsjön 
samt störningar från dag- och spillvatten) gör att eventuella 
läckage under dammen behöver vara väsentligt större om 
de ska kunna upptäckas. 
 Instrumentet installerades under semesterppehållet 
2015 och kopplades in i augusti. Utrustningen mäter och 
lagrar nu alla data, vattenhastigheter i samtliga celler som 
instrumentet kan ”höra” och vattennivån i kulverten. Efter 
några månader kommer mätdata att utvärderas för att 
hitta de parametrar som bäst överensstämmer med låga 
flöden i kulverten. Instrumentet kan därefter konfigureras 
om så att ett mera rättvisande summaflöde kan visas. 
Uppgifterna skickas vidare till Vattenfalls driftcentral, där 
förhoppningen är att larmgränser för ökat läckage eller 
begynnande underspolning av utskovsdammen i Billingsfors 
ska kunna sättas. Utvärderingen av detta system för 
läckagemätning under de kommande åren kommer för-
hoppnings vis kunna ge svar på om metoden lämpar sig 
även vid andra anläggningar. 

Finn Midböe, HydroTerra Ingenjörer AB
Jimmy Stensson, Vattenfall Vattenkraft AB



12

S w e d C O L D  N Y H E T S B R E V  #  2  /  2 0 1 5 

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

Dammsäkerhet RIDAS, 2 dagar
4-5 november 2015 - FULLSATT

16-17 mars 2016 - PLATSER KVAR 
Dammar och dammsäkerhet, 2-veckors utbildning

Kursstart 9 november - FULLSATT
Kursstart 15 februari 2016 - Sista ansökningsdag 15 december


