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bidrag om pågående händelser. SwedCOLDs nyhetsbrev 
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också ut i tryckt form vid SwedCOLDs temadagar. Respek-
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granskas av en redaktionskommitté. 
 Vi uppmanar alla branschens aktörer att skicka in bidrag 
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Översvämningen hösten 2000 är en av de värsta 
i Arvikas historia. Men nu är bygget igång av de 
dammar som ska skydda staden från att över
svämmas när vattnet i Glafsfjorden stiger. 

Totalt ska tre dammar byggas, en huvuddamm i betong i 
det smala sundet mellan Glafsfjorden och Kyrkviken, och 
en spärrdamm på vardera sida av sundet. Utan spärrdam
marna skulle vattnet kunna söka sig vid sidan av huvud  
dammen in mot tätorten.

Från huvuddammen ska pumpar sedan reglera vatten
nivån i Kyrkviken.

ÅF har projekterat huvuddammen i sundet. Huvud
dammen är en lamelldamm med pål och bergrundlägg
ning. Vid normala fall finns fem stora öppningar i dam
men. Öppningarna möjliggör båttrafik till och från Arvika 
och tillgodoser vattenutbyte mellan Glafsfjorden och 
Kyrkviken. I dammen installerar PURAC fem stycken pum
par med sammanlagd pump kapacitet om 30 kubikmeter 
per sekund.

Översvämningskydd 
byggs i Arvika 

Arvika kommun bygger dammar för att hindra översvämningar likt den på bilden 
ska inträffa igen.   foto: Geodesignbarriers

omslagsfoto: Höljesdammen
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BAKGRUND
Arvika har flertalet gånger drabbats 
av översvämningar som slagit hårt 
mot orten och lett till omfattande 
skador och olägenheter för samhäl-
let. I samband med höga flöden runt 
nyår år 2000/2001 drabbades Arvika 
särskilt hårt av översvämningar och 
ett initiativ togs till att utreda möj-
ligheterna till att i framtiden mildra 
konsekvensen av höga vattennivåer 
i Byälven/Glafsfjorden. Resultatet av 
flera studier ledde fram till beslutet 
att anlägga ett översvämnings-
skydd i sundet mellan Glafsfjorden 
och Kyrkviken. Efter en lång och 
omfattande samrådsprocess gavs 
tillstånd att uppföra en damm som 
vallar in Kyrkviken vid höga nivåer i 
Glafsfjorden.

Arvika med omgivning – huvuddammen placeras i sundet 
mellan Kyrkviken och Glafsfjorden

Vid höga nivåer i Glafsfjorden aktiveras 
dammen genom att sättar och luckor place
ras i dessa öppningar. Genom att göra detta 
blir nivån i Kyrkviken inte direkt beroende 
av nivån i Glafsfjorden. Kyrkvikens tillrinning 
pumpas till Glafsfjorden när dammen är akti
verad. Nivåskillnaden mellan Kyrkviken och 
Glafsfjorden, vid dimension erande tillfälle, 
förväntas bli cirka 2,5 meter.

För att minska den dagliga inverkan på 
närboende har dammen ett höjbart damm
krön. När dammen aktiveras höjs dammen 
med 2,5 meter med hjälp av löstagbara 
falsar och träsättar.

Elförsörjningen till pumparna sker dels 
med matning från det ordinarie nätet, men 
i huvudsak från 3 mobila dieselaggregat 
som ställs upp i dammens närhet. Detta 
då elnätet i området inte är dimensionerat 
för att klara belastningen från pumparna som vid 
drift förbrukar cirka 1,8 MW och 3300A.

En av projektets utmaningar har varit att 
hitta en bra lösning för kabelvägen för de 15 
kablar (3 kablar/pump) som förser pumparna 
med kraft. Fem meter kabel väger 25 kilo. En 
meter av varje kabel väger 5 kilo, och har en böj
radie om cirka 500 milimeter

För att möjliggöra byggnationen av dammen 
görs en spontad fångdamm.

Då sundet utgör farled för båttrafik till och från 
Arvika måste fångdammen delas upp i två etap
per för att tillåta båttrafik även under byggfasen.

Anna Grönlund, Anders Frisk, ÅF
Rolf Ränkeskog, Arvika kommun

Huvuddammen byggs i betong i det smala sundet mellan Glafsfjorden och Kyrkviken.



4

S w e d C O L D  N Y H E T S B R E V  #  1  /  2 0 1 6 

Älvnätverkets vårmöte 2016 på Svenska kraftnät.  foto: Maria Bartsch

Beredskap för dammhaverier – aktuell utveckling 
älvarna i Sverige. Det bildades 2014 som en efterföljare till 
Samordningsgruppen* för information vid höga flöden med 
mera.

Älvnätverket är ett forum för: 
• Inriktning av älvgruppernas verksamhet 
• Erfarenhetsåterkoppling för inträffade händelser, till  

exempel dammhaverier, höga flöden och övningar 
• Erfarenhetsutbyte om beredskapsplanering

I Älvnätverket deltar berörda länsstyrelser, vattenregle
ringsföretag, dammägare, MSB, SMHI och Svenska kraft
nät, men representanter från andra aktörer kan också 
bjudas in. Normalt hålls två möten per år. 

Varning till allmänheten vid dammhaveri
Svenska kraftnät har upprättat nationella rutiner för 
varning och information till allmänheten vid damm-
haverier och allvarliga problem vid dammanlägg-
ningar. De knyter an till de nationella rutinerna för 
larmning vid dammhaverier.

Syftet med enhetliga rutiner för varning och informa
tion är att möjliggöra snabb och effektiv varning av all
mänheten där ett dammhaveri innebär fara för människor. 
Rutinerna konkretiserar hur det tekniska system som SOS 
Alarm installerade under 2014 för att förmedla Viktigt 
Meddelande till Allmänheten (VMA) via mobil och fast 
telefoni vid allvarliga olyckor och kriser ska användas för 

Figur – Sverigekarta med de 
10 stora kraftverksälvarna.  

På uppdrag av regeringen upprättade Svenska 
kraftnät under förra året en handlingsplan för 
utveckling av beredskapen för dammhaverier. 

Handlingsplanen omfattar perioden 2015-2020 och 
inbegriper ett 20-tal aktiviteter grupperade i tre 
huvudområden:
• Samverkan och  
 kunskapshöjande insatser 
• Anläggningsberedskap 
• Krisberedskap.  

Handlingsplanen och mer informa
tion om bered skapen för damm
haverier finns på Svenska 
kraftnäts webb http://www.
svk.se/aktorsportalen/damm
sakerhet/beredskap/.

Älvnätverket
Älvnätverket är ett 
övergripande nätverk för 
älvgrupperna i de 
tio stora kraftverks
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Figur. Exempel på fördefinierat varningsområde runt en damm. 
 
  
Nulägesbedömning för utvecklingen av samordnad beredskap för dammhaveri  
 

Under 2015 har länsstyrelserna gjort en nulägesbedömning och en tidplan för återstående arbete för varje älv där 

projekt för samordnad beredskapsplanering pågår. Bedömningen utgår från en checklista upprättad av Svenska 

kraftnät, och avser aktörers analyser av dammhaverikonsekvenser, aktörers beredskapsplaner, regional 

beredskapsplan, regional beredskapsövning med fokus på dammhaverier samt information till allmänheten om 

beredskapsplaneringen. Svenska kraftnät har sammanställt underlaget från alla älvar och delgett det till berörda 

aktörer. Sammanställningen ger en samlad bild och kan underlätta erfarenhetsspridning mellan aktörerna i de olika 

älvarna. Beredskapsplaneringen har kommit olika långt för de olika älvarna och bedöms inte vara helt färdig för 

någon av älvarna, se figur 1. Sammanfattningsvis kan sägas att mycket arbete pågår och planeras. Uppföljning kommer 

att genomföras årligen.  

 

Figur. Sammanfattande bild av nulägesbedömning 2015 för de 12 vattendrag där planeringsunderlag färdigställts och 
delgetts berörda aktörer. 
 
// Anna Engström Meyer och Maria Bartsch, Svenska kraftnät 
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Sammanfattande bild av nulägesbedömning 2015 för de 12 vattendrag där planeringsunderlag färdigställts och delgetts berörda aktörer.

Exempel på fördefinierat varningsområde runt en damm. 























71

Torsång

Gagnef

bygden

RepbäckenFloda

Djurmo
Djurås Aspeboda

gårdarna

Uppsälje

Björbo

Falun
Insjön

Järna

Djura

Mockfjärd

Dammskog

Nås

Eldforsen
Halvars-

Borlänge Ornäs

Idkerberget550

397

520

50
Norbo

Nyhammar

SilvbergLindesnäs Hästberg
Tuna-

(

varning i en damms närområde. Rutinerna avser VMA via 
befintliga varningskanaler och omfattar inte eventuella 
kompletterande varningskanaler för varning i särskilt 
ut satta områden. 

för vid det aktuella tillfället befinner sig inom varningsom
rådet krävs dock vissa ändringar i befintlig lagstiftning. 
(Beredning för att få till stånd dessa ändringar pågår.)

Under 2015 har länsstyrelserna gjort en nulägesbe
dömning och en tidplan för återstående arbete för varje 
älv där projekt för samordnad beredskapsplanering pågår. 
Bedömningen utgår från en checklista upprättad av 
Svenska kraftnät, och avser aktörers analyser av damm
haverikonsekvenser, aktörers beredskapsplaner, regional 
beredskapsplan, regional beredskapsövning med fokus 
på dammhaverier samt information till allmänheten om 
beredskapsplaneringen. Svenska kraftnät har samman
ställt underlaget från alla älvar och delgett det till berörda 
aktörer. Sammanställningen ger en samlad bild och kan 
underlätta erfarenhetsspridning mellan aktörerna i de olika 
älvarna. Beredskapsplaneringen har kommit olika långt för 
de olika älvarna och bedöms inte vara helt färdig för någon 
av älvarna, se figur 1. Sammanfattningsvis kan sägas att 
mycket arbete pågår och planeras. Uppföljning kommer att 
genomföras årligen. 

Länk till rutinerna för larmning och varning finns på 
http://www.svk.se/aktorsportalen/dammsakerhet/bered
skap/.

Anna Engström Meyer och Maria Bartsch, 
Svenska kraftnätVarningsområden och varningsmeddelanden för 

en första snabb varning vid dammhaveri har förberetts 
i SOS Alarms system för de ca 550 dammanläggning
arna med störst konsekvenser vid dammhaveri i landet. 
Varningsområdena är cirklar med två mils radie runt varje 
dammanläggning. Varningen går ut till fasta telefoner och 
mobiler med abonnemang inom det angivna området. För 
att nå ut med meddelandet till alla mobiltelefoner som 

* Samordningsgruppen lades ned eftersom dess operativa roll i samband 
med höga flöden eller dammhaverier blivit överspelad som en följd av att 
länsstyrelsernas samordningsansvar för krisberedskapen tydliggjorts i  
krisberedskapsförordningen.
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Under september 2015 upptäcktes ett antal 
sjunkhål i krönet på dammen vid Lidekvarns kraft
station i Tolg ett par mil utanför Växjö. Nu har 
dammen reparerats. I samband med arbetena 
höjdes även vattennivån i Tolgasjön.

Förutom sjunkhålen i krönet konstaterades ett läckage från 
den fiskväg som anlades för cirka 15 år sedan. Ett beslut 
togs att täta befintlig dammkonstruktion, och även partiet 
mellan fiskvägen och åfåran nedströms dammen. Entreprenör 
har varit Skanska väg och anläggning Syd.

Arbetet med dammen utfördes i torrhet. En permanent 
tröskel av jordfyllnadsmaterial anlades cirka en km upp
ströms dammen med syftet att sänka av vattennivån och där
med minska omfattningen av den fångdamm som byggdes i 
anslutning till befintlig dammkonstruktion. Anledningen till att 
tröskeln är permanent är att en högre vattennivå har efterfrå
gats av boende kring Tolgasjön för att kompensera för den 
sjösänkning som utfördes i samband med kraftverksbygget.

Efter torrläggning konstaterades att befintlig betong. 
hade stora skador och var eroderad in till armeringen. Skadad 

Reparation och höjd vattennivå i Lidekvarn 
betong sågades och bilades bort, och en ny 
gjutning och armering utfördes. En bottensula 
gjöts med tätning mot åbotten för att förlänga 
läckagevägen under dammen.

I höger anfang, där sjunkhålen uppstått i 
anslutning mellan betong och jord, fästes en tät
plåt av rostfritt stål i betongen. Sjunkhålen och 
de hålrum som uppstått under reglerbyggnaden 
fylldes med lättflytande betong.

Ett slitsdike schaktades mellan fiskvägen 
och utloppet från dammluckorna. Ett kraftigt 
läckage noterades som berodde på att ingen 
tätning utförts mellan fiskväg och utlopp då fisk
vägen anlades. En pumpbrunn installerades och 
en geotextil anlades som materialavskiljande 

lager. Uppfyllanden av slitsdiket skedde med morän som kom
pakterades med vibroplatta.

 Även om dammen i Lidekvarn är en låg fördämning med 
begränsade potentiella miljörisker så måste skador som 
kan leda till dammbrott repareras. I detta fall pekade de 
första platsbesöken på att enbart för och efterarbetena i 
form av arbeten med fångdammar skulle innebära kostna
der omkring 0,5 mkr. Nu kunde kostnaderna hållas avsevärt 
lägre, och miljöpåverkan i samband med reparationen mini
meras tack vare att en grundtröskel anlades i uppströms 
liggande sjö. En förutsättning för detta var också att ån 
mellan tröskel och damm är en djup, omgrävd och kraftigt 
rensad åsträcka som inte tar skada av viss nivåavsänkning.

Som dammägare leder erfarenheter som dessa till att alla 
förändringar avseende vattennivåer, nya ingrepp i form av 
fiskvägar och liknande i och kring dammkonstruktionen bör 
föregås av noggranna förarbeten där risk för ökat läckage 
beaktas. Det lär vara en mycket aktuell fråga på flertalet 
befintliga dammar i samband med nya miljökrav på fiskvägar.

Olle Runnérus, Sweco
Andreas Hedrén, Växjö kommun

Sebastian Winberg, Skanska

Planskiss utförande Lidekvarn.

Befintlig betongmur efter avsänkning. Gjutning av nytt täckskikt. Tätplåt vid höger anfang. Packning av morän i tätslits mellan 
fiskväg och utlopp.
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Problemen i dammen beror huvudsakligen på grundläggningen, som 
består av lösa bergarter med gips och kalksten med rikligt av karstforma
tioner.  foto: Wikicommons

drabbas av en stor flodvåg och översvämmas. Det gör att 
följderna av ett haveri nästan är omöjliga att fullt överblicka 
med påverkan på miljoner människor.

Ett stort antal skrifter har författats av forskargruppen 
och en rad intervjuer av internationell press har gjorts. 
Dessa finns att se på via: http://www.ltu.se/org/sbn/
Avdelningar/Geoteknologi/ImediaNadhirAlAnsariom
dammeniMosul1.149244. Hemsidan uppdateras kontinu
erligt med succesivt mera information om dammen. Här 
finns intervjuer av Der Spiegel, CNN, BBC med flera.

Workshopen i LTU:s regi, som nämns ovan, är publik 
och öppen för intresserade att delta i. Den äger rum i Rom
den 1920 april i år. Intresserade är välkomna att ta kon
takt med Sven Knutsson om program och deltagande. 
Workshopen kommer att hållas i “meeting hall” i center for 
American studies, Via Michelangelo Caetani, 32 – 00186 
Roma, http://centrostudiamericani.org/en/ 

I workshopen deltar internationella dammexperter, 
bland annat: Des Hartford, BC Hydro, Kanada; Jonathan 
Fannin, UBC, Kanada; Urban Norstedt, Sverige; Leif Lia, 
NTNU, Norge; JeanJacque Fry, Lyon, Frankrike; Ignacio 
Escuder, University of Valencia, Spain, Donald A. Bruce, 
USA; Markus Aufleger University of Innsbruck, Austria. 
Intresserade är alltså välkomna att delta. 
 

Sven Knutsson, Luleå Tekniska Universitet 

Iraks största damm, Mosul Dam, är i ett dåligt 
skick på grund av bristande underhåll. Dammen 
betraktas nu som ”en av världens farligaste”, 
enligt en rapport från USA:s arméingenjörskår. 
Ett forskarlag från Luleå tekniska universitet, LTU, 
undersöker riskerna och dammens stabilitet.

Forskargruppen på LTU har under ett antal år fokuserat 
på inre erosionsfrågor och stabilitetsfrågor i fyllningsdam
mar och i gruvdammar. Genom detta arbete har gruppen 
sedan en tid tillbaka haft möjlighet att studera stabiliteten 
i den största dammen i Irak, Mosul damm. Arbetet har 
passat bra in i den pågående forskningen, med koppling 
till SVC och som hittills mycket handlat om inre erosion. 
Forskargruppen har också fått i uppdrag av stiftelsen 
Center for American studies att anordna en internationell 
workshop om dammen och dess säkerhet (se i slutet av 
texten för mer info.)

Arbetet har mestadels utförts av professor Nadhir 
AlAnsari, LTU. Till del har även professor Sven Knutsson 
deltagit. Båda har fått möjlighet att mera noggrant studera 
dammens stabilitet och uppbyggnad med tillhörande säker
hetsaspekter. 

Den amerikanska myndigheten USA:s arméingen
jörskår (US Corps of Eng) har i en rapport konstaterat 
att dammen är ”en av världens farligaste” ur säkerhets
synpunkt. Situationen har inte förbättrats av att IS härjar i 
området och gör underhållsinsatser svåra och farliga och 
näst intill omöjliga att genomföra. 

Problemen i dammen beror huvudsakligen på grundlägg
ningen, som består av lösa bergarter med gips och kalk
sten med rikligt av karstformationer. Injektering har därför 
kontinuerligt skett alltsedan dammen byggdes i mitten av 
80talet. Injekteringen sker dygnet runt, årets alla dagar, 
men har naturligtvis försvårats av IS nuvarande aktiviteter. 

Vid ett eventuellt haveri av dammen kommer mycket 
stora landområden långt söder om miljonstaden Baghdad 

Svensk forskargrupp studerar farlig damm i Irak

Kurdiska Peshmergasoldater vaktar 
Mosuldammen efter att ha återerövrat den 
från Islamiska staten. 
foto: REUTERS/Youssef Boudlal
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I Höljesdammen, som är i slutfasen av en om
fattande renovering, har ett temperaturbase
rat läckageövervakningssystem installerats. 
Vattenståndsrör sattes in i somras och installa
tion av mätutrustning gjordes i november (2015). 
Mätningarna visar att vattenströmströmningen 
genom dammen generellt är låg.

En mer omfattande tolkning av data bör dock göras efter 
minst ett halvt års mätningar, men redan efter några måna
der börjar man få en bild av hur vattenströmningen sker i 
olika lager och partier längs dammen. 

Av resultatet från GV 13 (Figur 2) ser man att en årstids
variation av ca 1°C i rörets övre del kan förväntas, medan 
den är betydligt lägre i rörets nedre del. Man kan också 
notera den tydliga temperaturskillnaden mellan dessa två 
områden (ca 3,5°C i den övre delen och ca 4,8°C i den lägre 
delen), som beror på olika vattenströmning i områd ena. Man 
kan  bortse från eventuell temperaturpåverkan från markytan 
då denna är närmast obefintlig på dessa djup.

Fyllningsdammen i Höljes är 81 meter hög och en av de 
högre dammarna i Sverige. Dammen som ligger vid 
Klarälven i norra Värmland började byggas 1957 och blev 
klar 1962. Dammen har en lutande tätkärna som är grundlagd 
på berg. Stödfyllningen är grundlagd på morän. Konstruktionen 
är väl genomtänkt och utförandet är noggrant dokumenterat. 
Vid jämförelse med dagens standard identifierades några 
svagheter vilka togs med i Fortums dammsäkerhetshöjande 
arbete som nu är i slutfasen.Detta omfattar bland annat ett 
nytt utskovsparti, nya luckor, kompletterande tåbank, förstärkt 
erosionsskydd samt förbättrad instrumentering. 

Som i flera andra äldre dammar kunde inte en traditionell 
läckagemätning anordnas på grund av grundläggnings
förhållanden/hög nedströmsvattenyta. Flera förslag till 
läckageövervakning/mätning togs fram av HydroResearch 
2006, där såväl byggnadstekniska lösningar (tätskärm/spont 
etc) som användning av geofysiska metoder studerades. 
Bland förslagen fanns en lösning baserad på temperaturmät
ning i vattenståndsrör, placerade längs dammen liknande det 
system som installerades i Bergeforsen 2005.

I samband med projekteringen av de dammsäkerhets
höjande åtgärderna studerades frågan om läckagemätning 
vidare, främst beträffande de byggnadstekniska förslagen. 
På grund av tekniska svårigheter beslutade Fortum att inte 
välja något av dessa förslag utan istället installera ett tem
peraturbaserat läckageövervakningssystem. Vattenståndsrör 
sattes under sommaren 2015 och installation av mätutrust
ning gjordes i november 2015. Fyra av dessa rör placerades 
på de två övre terrasserna i läget för den gamla älvfåran och 
elva rör placerades nedströms dammtån. Alla rören är ned

förda cirka 1 meter i berg och passerar genom den skiktade 
moränen som stödfyllningen vilar på (Figur 1).

Läckagemätning är normalt den metod som är mest 
värdefull för övervakning av fyllningsdammar. Men förutsätt
ningarna för att samla in läckaget på traditionellt sätt är inte 
alltid goda. Erfarenheterna från Höljes visar att man genom 
högupplöst temperaturmätning i vattenståndsrör kan få en 
detaljerad bild av det vatten som strömmar förbi vattenstånds
röret. Detta ger goda förutsättningar att upptäcka eventuella 
förändringar av vattenströmningen genom dammen. 

Sam Johansson och Pontus Sjödahl, HydroResearch
Rolf Steiner och Gunnar Henriksson, Fortum Generation AB

Figur 2 Exempel på mätdata från GV13 (nedre del under grundvattenytan) 
redovisade med XSeepT™. Bergets nivå är ca +229.

Mätprincip, mätutrustning och presentation av mätdata 
Läckageövervakning genom temperaturmätning blir mer och mer vanlig. Den vanligaste 
tillämpningen idag är baserad på temperaturmätning i en optisk fiber som placerats längs 
dammen. Temperaturmätning i vattenståndsrör kan också göras med fiber. Optiska kablar 
har de senaste åren installerats i vattenståndsrör i Mica dam och WAC Bennet dam i 
Canada, baserat på de goda erfarenheter som erhållits från installationen i Bergeforsen. 
Vanligast är dock manuella mätningar i vattenståndsrör, men mätning med temperaturgivare 
eller temperaturlinor förekommer också.  

Temperaturmätning kan idag göras med hög noggrannhet och liten rumslig upplösning i 
optiska fibrer. I Höljes används Silixa Ultima-S, med en upplösning ned till 0,12 m. Detta 
medför att avvikande vattenströmning kan följas med hög upplösning i vertikalled, vilket är 
angeläget när undergrunden består av lager med varierande genomsläpplighet. Men en 
nackdel med en så hög upplösning är att datamängderna blir stora och normalt inte kan 
hanteras inom dammägarens normala datainsamlingssystem. För att möjliggöra en effektiv 
datainsamling och datapresentation har HydroResearch tagit fram en Web-baserad mjukvara 
för detta ändamål (XSeepT™). Detta innebär att datapresentationen blir lättillgänglig för de 
som vill följa mätresultaten (Figur 2). 

 
Figur 2 Exempel på mätdata från GV13 (nedre del under grundvattenytan) redovisade med XSeepT™. Bergets 
nivå är ca +229. 

Låg vattengenomströmning i Höljesdammen
– visar nytt läckageövervakningssystem

Figur 1 
Placering av vattenståndsrör för läckageövervakning i Höljesdammen.
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Modell eller verklighet

Med ny teknik håller Älvkarlebylaboratoriet på att 
sudda ut skillnaden mellan modell och verklighet. 

I takt med att kostnaden för datainsamling och databear
betning blir allt lägre är det nu möjligt att göra modeller 
med extremt hög noggrannhet och detaljrikedom både 
snabbare och billigare. Med markbunden laserskanning, 
fotogrammetri via drönare och högupplöst ekolodning från 
båt samlas data in och digitala modeller skapas. Den nya 
tekniken och systemen möjliggör datamängder som för 
bara ett par år sedan var omöjligt att hantera på grund av 
begränsad insamlings, lagrings och beräkningskapacitet. 

De högupplösta digitala modellerna läses numera in i en 
3axlig CNCfräs som med mycket hög noggrannhet transfor
merar verkligheten till skala 1:40 eller 1:50 i valfritt material, 
men vanligtvis kompakt frigolit. Som komplement kan detal
jer upp till 30*30 cm skrivas ut med hjälp av 3Dprinter. 

Redan tidigare höll modellerna hög kvalitet med nog
grannhet på ± 1 mm för trösklar och skibord samt ± 15 
mm för terrängen. Med den nya tekniken blir kvaliteten och 
noggrannheten ännu högre på terrängen, ± 2 mm, samti
digt som tillverkningstiden för modellerna reduceras från 
10 till 6 veckor.

Figur 1 visar ett foto av en fysisk modell i skala 1:40 
som baseras på flygburen och markbunden laserskanning, 
högupplöst ekolodning från båt samt fotogrammetri via 
drönare. Den ljusa delen i modellen nedströms utskoven har 
frästs ur ett polyuretanblock. 

I figur 2 har den fysiska modellen laserskannats, och den 
digitala modell som erhållits har kombinerats med en digital 
modell från laserskanning och fotogrammetri från ett plats
besök hösten 2015. Som framgår är detaljrikedomen och 
överensstämmelsen extremt hög, vilket reducerar osäkerhe
ten i de studier och resultat som genomförs.

Figur 1 Fotografi av modell i skala 1:40.

Figur 2 Modell eller verklighet? Digital modell baserat på laserskanning av model-
len i figur 1 kombinerat med laserskanning och fotogrammetri från ett platsbe-
sök. Notera detaljrikedomen i entreprenadmaskinerna från fotogrammetrin.

I figur 3 visas Älvkarlebylaboratoriets första modell där 
terrängen helt igenom är tillverkad med frästeknik. Den ska 
användas i kommande arbeten för att validera numeriska 
beräkningsmetoder (CFD) med avseende på vattenhastighe
ter, friktionsförluster, avbördningsförmåga, energiomvandling 
och recirkulationszoner.

Mats Billsten, Vattenfall
 

Figur 3. Modell som är fräst i frigolit.
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Inom ramen för Energiforsks dammsä
kerhetstekniska utvecklingsarbete har en 
studie av analysmetodik för sårbarhetsbe
dömning av vattenkraftsanläggningar med 
avseende på antagonistiska handlingar 
genomförts. Studien har genomförts av 
Olle Mill Byggkonsult med medverkan från 
vattenkraftföretag och Svenska Kraftnät. 

Den amerikanska tillsynsmyndigheten FERC* har utvecklad 
en metod  benämnd DAMSVR som efter vissa anpass
ningar visat sig intressant även för svenska förhållanden. 
Metodiken är utformad för vattenkraftanläggningar med alla 
dess delar som kraftaggregat, kontrollutrustning, transfor
matorer, ställverk, dammar, utskov etc. Såväl myndigheten 
FERC som anläggningsägarna använder metodiken.

Med DAMSVR begrundas och värderas påver
kande faktorerer var för sig som sedan vägs samman 
genom en formel för respektive sårbar dels säkerhetsrisk, 
ASR (Asset Security Risk). De ingående faktorerna är 
C=Konsekvens, V=Sårbarhet, L=Trolighet för attack, T=Hot 
och S=Skyddets effektivitet mot antagonistiska handlingar. 
Var och en av dessa faktorer ges ett värde med stöd av 
i metodiken ingående tabeller.  Hela anläggningens ASR 
bestäms utifrån de ingående sårbara delarnas ASRvärden. 
ASR är inget absolut värde utan ett relativt värde som kan 

Metodik för analys av skydd mot sabotage

användas för jämförelser mellan risker som analyserats 
med metodiken.

Med små insatser tydliggörs hur de olika faktorerna 
påverkar anläggningens och dess sårbara delars säkerhets
risker. Därigenom erhålls ett nyanserat underlag för välav
vägda beslut om åtgärder, både förebyggande och bered
skap, till skydd mot antagonistiska handlingar. Metodiken 
är inte anpassad för analys av säkerhetsrisker i ITsystem. 
FERC har valt att utarbeta särskilda checklistor för hante
ring av detta. 

Anläggningar med stora konsekvenser, som har 
sårbarheter som kan utnyttjas av antagonister är mest 
angelägna att analysera och skydda.  I DAMSVR ingår ett 
systematiskt sätt att bestämma de mest angelägna anlägg
ningsdelarna att skydda respektive sådana som är av min
dre betydelse.

Stor omsorg måste emellertid ägnas åt sekretessfrågor 
då tillämpning av metodiken innebär att känslig informa
tion arbetas fram och dokumenteras. FERC poängterar att 
någon dokumentation som till exempel säkerhetsplaner, 
säkerhets eller sårbarhetsbedömningar, aldrig ska lämnas 
till myndigheten. Informationsutbyte mellan anläggningsä
gare och myndighet om skyddet och dess effektivitet sköts 
muntligen. 

Detaljerna i DAMSVR är inte öppet tillgängliga, men 
tillgång till metodiken kan fås, för den som visar ett legitimt 
behov, efter ansökan hos FERC.

Olle Mill, O.M. Byggkonsult

* Federal Energy Regulatory Commission, FERC, är ett oberoende organ som reglerar mellanstatlig överföring av el, naturgas och olja i USA. Bl.a. 
ingår i uppgiften att hantera licenser och inspektera privata, kommunala och statliga vattenkraftprojekt. En del i detta är att ansvara för ett pro
gram för skydd av vattenkraftanläggningar mot antagonistiska handlingar.

 Olidan i Trollhättan. Foto Hans Blomgren
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Skyfallskartering ger nya möjligheter
Lantmäteriets terrängmodell Nationell 
Höjddatabas (NHdata) som består av högupp
löst laserdata har på bred front börjat användas 
för skyfallskartering inom riskanalyser som till 
exempel översvämningsplanering för vägar och 
tätorter. Nu har metoden även tillämpats inom 
dammsäkerhetsområdet och då som komple
ment inom flödesdimensionering av gruvdam
mar vid LKAB:s anläggning i Malmberget.

En fördel med använda skyfallsanalysen är att det går att 
separera delflöden och se hur mycket vatten som rinner på 
olika delar av området som ska analyseras. 

En annan fördel med att använda metoden i Malmberget 
är att en del vatten som tidigare antagits rinna in i sand
magasinet, baserat på kartunderlag, minskar med denna 
analys genom att mindre kullar och försänkningar leder 
bort vattnet från dammarna. 

Begränsningar med modellen är att den inte kan ersätta 
hydrologiska beräkningar utan ska ses som ett komple
ment för anläggningsnära analyser. Därtill kan beräkningsti
den bli ganska lång för stora områden.

Traditionell flödesdimensionering utgår från en 
hydrologisk modell som simulerar hur nederbörd omvand
las till vattenföring i en eller flera på förhand bestämda 
punkter. Ingående parametrar i en hydrologisk modell är 
avrinningsområdets storlek och dess karaktäristik vad 
gäller vattnets rinntid över marken och genom markvat
tenmagasin (vid flödesdimensionering antas i allmänhet 
markvattenmagasin vara uppfyllda så att ytavrinningen blir 
maximal). De data som matas in i modellen är nederbörd, 
temperatur, avdunstning samt vattenföring som används 
för att kalibrera modellen.

En typisk bild över avrinningsområdet syns i figur 1. 

Kartunderlaget är ett utklipp från fastighetskartan i området 
runt Malmbergets sandmagasin. Nederbördsområde inskis
sat på karta utefter kartans höjdkurvor. Detta är egentligen 
den enda geografiska kopplingen i en hydrologisk modell. 
Resultatet fås som ett flöde vid till exempel dammens utskov.

Skyfallskartering utgår istället från en hydraulisk 
modell. Första steget är att bygga upp en digital ter
rängmodell av laserskannad markdata över aktuellt avrin
ningsområde (se figur nedan där grönt och grått är lägsta 
punkt respektive högsta punkt). Terrängmodellen lyfts in 
en tvådimensionell hydraulisk programvara. I modellen kan 
sedan Mannings tal varieras över området för att beskriva 
strömningsmotståndet och därigenom rinntiderna. Även 
infiltration kan inkluderas alternativt blockeras infiltrationen 
för att få fram en konservativ beräkning där all nettoneder
börd genrerar ytavrinning. 

Nederbörden behöver bearbetas separat innan den 
införs i modellen. För större områden kan dimensione
rande nederbördssekvens (dygnsvärden) enligt riktlinjer 
för bestämning av dimensionerande flöden för damman
läggningar tas fram och användas som randvillkor. För 
små områden där klass Iflöden inte behöver räknas fram 
kan nederbörd med kortare intensitet (timmar eller minu
ter) analyseras för att fånga upp flödesdynamiken. När 
nederbörd och terrängmodell är framtaget så matas den 
hydrauliska modellen med nederbörd över hela avrinnings
området. Resultatet av att det regnar över modellen blir 
att vatten ackumuleras i dalar och rinner neråt i terrängen 
och ansamlas i sänkor eller rinner vidare ner emot en sjö, 
älv, hav eller annat för ändamålet lämplig nedströmsrand. 
I Figur 2 ses de rinnvägar som uppstår vid Malmbergets 
gruvområde vid klass Iflöde. Rinnvägarna är resultatet av 
den faktiska terrängen i området.

Anders Söderström, Mattis Hansson, Pierre-Louis Ligier, Sweco
Nils-Arne Lindblom, LKAB

Figur 1. Avrinningsområde inskissat på karta. Figur 2. Rinnvägar av flöden vid klass 
I-flöde i Malmberget.
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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  2012-2018 E. Nordström
E Embankment Dams   2014-2017  I. Ekström
F  Engineering Activities with the Planning Process for Water Resources Projects  2014-2017
G Environment   2012-2017  B. Adell
 H Dam Safety   2012-2018  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  2011-2019
L  Tailings Dams & Waste Lagoons   2014-2017  A. Bjelkevik
 M Operation, Maintenance and Rehabilitation of Dams 2012-2018 Å. Engström 
 N Public Awareness and Education   2012-2018  G. Sjödin
 O World Register of Dams and Documentation  2014-2017
P ICOLD Committee on Cementet Material Dams 2013-2017
 Q Dam Surveillance  2012-2018 S. Johansson
R Multipurpose Water Storage   2013-2016
S On Flood Evaluation and Dam Safety   2011-2018 A. Söderström
T Prospective & New Challenges for Dams & Reservoirs in the 21th Century  2013-2016 
U Dams and River Basin Management  2012-2018
V  Committee for Hydromechanical Equipment  2013-2016 A. Halvarsson
W Selection of Dam Type  2015-2018 
X Financial and Advisory   2014-2015
Y Climate change  2014-2017 K. Hallberg
Z  Capacity Building and Dams   2012-2015
  Young Engineers Forum (YEF)   C.Bohlin
  Europaklubbkommittén ”Dam Safety Risk Assessment and Management”   A. Marklund

NÅGRA KOMMANDE EVENEMANG
Dammar och dammsäkerhet, 2-veckors utbildning
Nästa kurs v. 45 2016 och v. 4 2017

Dammsäkerhet RIDAS, 2 dagar
Planeras

För mer info om dessa kurser se www.svenskenergi.se

ICOLD 84th annual meeting, Sydafrika 15-20 maj 2016 

ATCOLD Dam Surveillance Practice,    
Österrike 18-23 september 2016 

10th European Club Symposium, Turkiet 25-30 oktober 2016


