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ICOLDs årsmöte i Ottawa, juni 
2019 

Under perioden 9-14 juni samlades över 1000 
delegater från 76 länder i Ottawa, Kanada, för 
att delta vid ICOLDs årsmöte och symposiumet 
”Sustainable and Safe Dams Around the World”. 
Från Sverige deltog ca 40 personer. Svenska ledamöter 
deltog i möten i ca 15 av ICOLDs tekniska kommittér och 
vid möte i Young Engineers Forum, YEF. I anslutning till 
konferensen anordnade Canadian Dams Association (CDA), 
den kanadensiska motsvarigheten till SwedCOLD, även upp-
skattade 1-2 dagarskurser där ett flertal svenskar deltog. 
Kursernas teman var:
  
• Public Safety Around Dams
• Emergency Management for Dam Safety
• Dam Safety for Mining Dams
• Dam Safety Reviews

Aktuellt från ICOLDs General Assembly
• Uganda valdes in som ICOLDs medlemsland nr 102.
• Två nya vice-presidenter valdes för perioden 2019-2022: 

Mr Enrique Cifres, Spanien, och Mr Devendra K. Sharma, 
Indien.

• Ämnen för ICOLDS nästa kongress, i Marseille 2021,  
röstades fram.

 •MQ 104. Concrete Dam Design Innovation and 
 •MPerformance
 •MQ 105. Incidents and Accidents concerning Dams
 •MQ 106. Surveillance, Instrumentation, Monitoring 
 •Mand Data acquisition
 •MQ 107. Dams and Climate Change 
• Sverige fick enhälligt stöd för att 2023 vara värd för 

ICOLDs 91:a årsmöte i Göteborg.
• Inga nya tekniska kommittéer tillsattes.

SwedCOLDs nyhetsbrev 
– sextonde året
Redaktionskommittén har ordet   
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. Respektive artikelförfattare
ansvarar för materialet, 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
Maria Bartsch, Svenska Kraftnät
Per Elvnejd, Energiföretagen
Anders Söderström, SWECO Energuide
Birgitta Rådman, Vattenregleringsföretagen
Mikael Stenberg, TCS
  
Nästa nummer
Nästa nyhetsbrev planeras att komma ut i april 2020. 
Bidragen ska innehåll rubrik, kortfattad text och hänvisning 
till artikelförfattaren/kontaktperson. De ska vara redak-
tionskommittén tillhanda senast 1 mars 2020. Skicka till 
swedcold@sweco.se
SwedCOLDs e-postadresser är:
swedcold@sweco.se  
sekreterare Anders Söderström
swedcold@vattenreglering.se  
administration Birgitta Rådman  
  Redaktionskommittén

forts på nästa sida >
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• Fem nya bulletiner godkändes för publicering:
 1)MTailings Dams Design – Technology Update
 2)MSediment Management in Reservoirs: 
 2)MNational Regulations and Case Studies
 3)MSelection of Dam Type
 4)MManagement of Expansive Chemical Reaction in 
 4)MConcrete Dams & Hydroelectric Projects
 5)MChallenges and Needs for Dams in the 21st Century.
• Ett utkast på ”World Declaration on Dam Safety” presen-

terades och diskuterades. Deklarationen avses slutföras 
under året.

Omkostnadsbidrag för unga ingenjörer
Fler intryck från konferensen kan du ta del av i Jenny 
Bramsäter reserapport på sid 16-17 i nyhetsbrevet. Jenny 
fick möjlighet att delta efter att våren 2019 ha tilldelats 
SwedCOLDs omkostnadsbidrag för deltagande vid ICOLDs 
årsmöte för unga ingenjörer. 

/ Maria Bartsch, Ordförande SwedCOLD 

P.S. Visste du att även ICOLD ger ut nyhetsbrev? I Newsletter nr 17, 
december 2018, uppmärksammas ICOLDs 90 åriga historia. Där kan 
du läsa om verksamhetens utveckling genom åren samt dagens orga-
nisation och arbetssätt. 

> forts från sid 2

Deltagarna vid General Assembly.

Vårt svenska stjärnskott Rikard Hellgren, KTH/WSP, mottog 
priset ”Young professional best paper award” för sitt paper 
”Modelling of the ice load on a Swedish concrete dam” som 
presenterades under symposiet. Foto: Maria Bartsch
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Distribuerade akustiska mätningar för övervakning av dammar – 
Är det ett teknikskifte? 
Distribuerad mätning av temperatur och töjning i 
optiska fiber är numera en vanlig metod i svenska 
dammar. Men, den optiska mättekniken utveck-
las snabbt och såväl ny som förbättrad mätteknik 
tillkommer. Detta medför även att nya tillämp-
ningar blir möjliga. Sedan något år kan man med 
hög känslighet utföra akustiska mätningar i de 
optiska fiber som finns installerade i våra dam-
mar. Frågan är hur mycket denna nya metod kan 
bidra till att få ökad information om dammarna. 
För att undersöka detta har Energiforsk beviljat 
HydroResearch/Silixa medel för testmätning i en 
av Vattenfalls dammar vid Näs kraftstation.

Distribuerade akustiska mätningar – vad är det?
Grundprincipen för akustiska mätningar (ofta förkortad DAS, 
Distributed Acosutic Sensing) liknar den som används vid 
temperatur- och töjningsmätningar, dvs. genom analys av 
den reflekterade laserljuspulsen kan önskade parametrar 
tas fram (Figur 1). Utmaningen med akustiska mätningar 
är att hela ljudfrekvensspektrat måste samlas in. Detta 
medför stora datamängder som ska analyseras och lagras 

Figur 1 Grundprincip för distribuerad akustisk mätning. Bild: Silixa

(flera TB/dygn). Mätning kan ske upp till 40 km och med en 
samplingslängd ned till 0,25 m i standardfiber (bäst resultat 
fås i single-mode fiber). För att ytterligare öka känsligheten 
har även specialfibrer tagits fram, vilka använts i några av de 
projekt som omnämns nedan.

Distribuerade akustiska mätningar – vad ger det?
Det finns flera geofysiska undersökningsmetoder som base-
ras på mätning av ljudvågors egenskaper. För närmare 
beskrivning (se exempelvis Sjödahl et al, 2019). Den vanligas-
te metoden är refraktionsseismik som är en klassisk metod 
för att lokalisera bergytans läge samt bergets egenskaper. 
Bland andra metoder kan nämnas reflexionsseismik och 
ytvågsseismik. Ljudimpulser kan tillföras aktivt med slägga 
eller sprängning, alternativt kan analys göras baserad på det 
ljud som kan fångas upp (”ambient noise”). I båda fallen ana-
lyseras ljudet med syfte att få fram ljudhastigheten i materia-
let. Denna beror främst av spänningstillståndet (materialets 
packningsgrad) och vatteninnehåll/porositet. För kontinuerlig 
övervakning av dammar är den passiva metoden, dvs. den 
som baseras på analys av ”ambient noise” lämpligast. Den 
har även möjlighet att i vissa fall kunna detektera de svaga 
ljud som uppkommer då vatten strömmar genom ett poröst 
medium. 
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 Vid mätning i dammar finns alltså förutsättning att kunna 
detektera såväl material- som läckageförändringar i damm-
kroppen. Vid mätning i gruvdammar finns också möjlighet att 
bestämma deponeringssandens egenskaper, speciellt med 
avseende på liquefaction. 
 Distribuerad mätning har många fördelar, främst är den 
heltäckande och enkel att installera. Kostnaden för de 
optiska kablarna är låg. Möjligheten till att få kontinuerlig 
information i tid och rum har också medfört bättre utvärde-
ringsmöjligheter, vilket kompenserar den något lägre känslig-
het som DAS ger jämfört med de bästa geofoner som finns 
idag. Vid mätning på många av de svenska fyllnings- eller 
gruvdammarna är det en stor fördel att fiber redan finns 
installerad och klar att använda.

Distribuerade akustiska mätningar – i en låg fyllnings-
damm?
År 2007 uppfördes en ny damm uppströms Näs gamla kraft-
verk med anledning av de dammsäkerhetshöjande åtgär-
derna som genomfördes inom Vattenfall Vattenkraft (Figur 
2). Den nya dammen anslöts till vänster damm, tillhörande 
det kraftverk som togs i drift 1980.  En tåbank utfördes 
också på den vänstra dammen. I både den nya dammen, 
samt i den vänstra dammen installerades fiberoptiska kablar 
för läckageövervakning genom temperaturmätning. I den 
nya dammen placerades dessa både i uppströms- och ned-
strömsfiltret, samt på tätkärnans krön. Förutom dessa kablar 
installerades även elektroder för mätning av resistivitet, SP 
och IP för ett framtida forskningsprojekt. Detta har nyligen 
startat med finansiering av Energimyndigheten och utförs av 
LTH, Teknisk geologi och HydroResearch. Projektet kommer 
att pågå fram till 2022.

 Akustiska mätningar med iDAS pågår för närvarande 
inom det forskningsprojekt som finansieras av Energiforsk. 
Mätningar kommer att göras under någon månads tid och 
rapport planeras att lämnas i början av 2020. Olika mät- och 
utvärderingstekniker kommer att användas.

Distribuerade akustiska mätningar – vad kan det mer 
användas till?
Initialt utvecklades mättekniken för användning för oljeindu-
strin, såväl vid prospektering som vid drift. Tekniken används 
både vid seismiska undersökningar på land och under vat-
ten i samband med prospektering. Produktionsövervakning 
(av speciellt intresse vid fracking) underlättas tack vare att 
installation av optisk fiber numera är standard i de produk-
tionsbrunnar som byggs. Därför kan mätning göras utan 
att produktionen stoppas under längre tid, vilket innebär en 
betydande kostnadsbesparing jämfört med konventionell 
mätning med geofoner/hydrofoner.
 Den teknikutveckling som skett har också medfört att 
forskningsinstitut och universitet fått upp ögonen för tekniken. 
Som exempel kan nämnas USACE, LBNL, LLNL, CALTECH, 
McGill University, University of Wisconsin, University of 
California i USA. I Europa arbetar Deltares, TU Delft and 
TNO (Nederländerna), ETH i Schweiz och GFZ i Tyskland med 
forskning utifrån denna teknik.  
 I Australien sker omfattanden forskning vid Curtin 
University och CSIRO. Även i Japan och Korea sker forskning 
baserat på DAS. För vissa tillämpningar ser man den nya 
tekniken som en ”game changer”.
 Det område där tekniken kanske mest används är övervak-
ning av gasläckage vid de CO2-lager som är under utveckling 
eller tagits i drift. Där används tekniken med stor framgång vid 

Figur 2 Översikt av installation av optokablar i samband med dammsäkerhetshöjande åtgärder 2007. Bild: HydroResearch

forts på nästa sida >
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Infiltrationsförsök vid Suorva dammanläggning
Dammarna i Suorva är belägna högst upp i 
Luleälven och utgör barriär för en av Sveriges 
största vattenreservoarer med en indämd vatten-
volym på 6000 miljoner m3 och regleringsamp-
litud 30 meter. Dammarna utgörs av tre sten-
fyllningsdammar som är grundlagda på berg.

Syftet med Vattenfalls projekt, som pågått 2016–2019, var 
att genom infiltrationsförsök öka kunskapen om läckage 
dels genom att klarställa om det idag samlas in av befintliga 
mätöverfall och dels förstå hur och var läckaget strömmar 
nedströms tätkärnan.

Infiltrationsförsök hösten 2019
Genom att infiltrera vatten nedströms tätkärnan kan man 
förbättra förståelsen för om och hur simulerade läckageflö-
den kan detekteras och mätas. Försöken bör utföras utifrån 
en teoretisk bedömning för att maximera förståelsen för 
dammens uppbyggnad och dränerande funktion. Utifrån den 
teoretiska bedömningen kan lämpliga infiltrationspunkter i 
fält väljas och responsen blir tydligare att följa och utvärdera 
under försöket. 

 Infiltrationsförsöken vid Suorva dammanläggning är en del 
i ett flerårsuppdrag där även entreprenadåtgärder utförts 
i syfte att förbättra läckageövervakningen på dammarna. 
Genom att studera hur dammarna är uppbyggda och hur 
berggrunden ser ut, under och nedströms den hydrauliska 
barriären, i en 3D CAD baserad kunskapsmodell har teore-
tiska flödesvägar utvärderats. Analyser och tolkningar har 
gjorts av de olika materialzonerna i dammen, bergytans geo-
metri med lutningar samt trösklar och lågpunkter på grund-
läggningsytan. Utifrån dessa flödesvägar har sedan lägen för 
infiltrationspunkter valts på dammen för att försöka verifiera 
teoretiska antaganden och öka förståelsen för beteenden 
som registreras vid inpumpning av vatten. I Figur 1 visas 
berg- och grundläggningsmodellen (grön färg) tillsammans 
med indämda vattenpartier (blå färg) nedströms dammens 
tätkärna (röd färg), befintlig instrumentering och teoretiska 
strömningsvägar (rosa pilar). Stödfyllningar, filterzoner och 
övriga konstruktioner har släckts ner i CAD-modellen i  
Figur 1.
 Det senaste fältförsöket inleddes i augusti 2019 och 
pågick fram till början av oktober 2019. Försöken utfördes 
dels som infiltration av spårämne (salt) via grundvattenrör till 
grundläggningsnivån och dels som traditionella inpumpnings-

tre anläggningar i USA, två anläggningar i Australien, samt en 
vardera i Kanada, Italien, Korea, Tyskland och Spanien. 
 I Sverige pågår för närvarande ytterligare två forsk-
ningsprojekt där DAS används, förutom de mätningar 
som görs i Näs. Projekten, vilka finansieras av Vinnova 
(InfraSweden2030), BeFo och SBUF, utförs tillsammans med 
Teknisk geologi vid LTH som också genomför mätningar 
med traditionell teknik för jämförelse. Det ena projektet 
avser geofysiska metoder för undervattenpassager och det 
andra projektet avser mätning av stabiliserad marks egen-
skaper. Dessutom kan nämnas att installation och testmät-
ning också gjorts för SKB för att jämföra olika mättekniker. 
Mätning med DAS gjordes av Silixa och mätning i geofoner 
utfördes av Uppsala universitet.

Distribuerade akustiska mätningar – ett tekniksprång?
Potentialen för DAS är stor, och tekniken kommer säkerligen 
att finna många tillämpningsområden för tillståndskontroll av 
olika konstruktioner. Erfarenheter från andra tillämpningsom-
råden kommer säkerligen också att bidra till ökad förståelse 
för mätning på dammar och förhoppningsvis kommer vi att 
se flera tillämpningar även inom vårt teknikområde. Hur 
många och hur mycket får framtiden utvisa.

 
/ Sam Johansson, HydroResearch 

FAKTARUTA

Mer information om geofysiska mätmetoder, inklusive seismiska 

metoder finns exempelvis beskrivna i: 

Sjödahl P., Johansson S. och Dahlin T. Geofysiska metoder 

inom dammsäkerhetsområdet - En kunskapssammanställning, 

Energiforsk rapport 2019:571. Där finns även en gedigen refe-

renslista för ytterligare fördjupning av olika metoder. För djupare 

beskrivning av DAS och några olika tillämpnignar rekommende-

ras även följande artiklar:

Thomas M. Daley, Barry M. Freifeld, Jonathan Ajo-Franklin, Shan 

Dou, Roman Pevzner, Valeriya Shulakova,S udhendu Kashikar, 

Douglas E. Miller, Julia Goetz, Jan Henninges, and Stefan Lueth. 

Nonreflection seismic and inversion of surface and guided 

waves. June 2013 The Leading Edge.

Parker T., Shatalin S.V., Farhadiroushan M., Kamil Y.I., Gillies A., 

Finfer D. & Estathopoulos G. (2012) Distributed Acoustic Sensing 

- A New Tool for Seismic Applications, 74th EAGE Conference 

& Exhibition incorporating SPE EUROPEC 2012. Copenhagen, 

Denmark, 4-7 June 2012.

M. W. Becker, C. Ciervo, M. Cole, T. Coleman, and M. Mondanos. 

Fracture hydromechanical response measured by fiber optic 

distributed acoustic sensing at milliHertz frequencies. AGU 

Geophysical Research Letters, 10.1002/2017GL073931. 
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försök i olika punkter på dammkrönet. Syftet med infiltra-
tionsförsöket med spårämne var att utreda hur flödesvägar 
av små läckage (några l/s) rinner mot mätöverfallen genom 
mätning av elektrisk konduktivitet i vattenståndsrör, mätö-
verfall och fria vattenspeglar. Försöken med fri infiltration 
från dammkrönet nedströms tätkärnan utfördes i syfte att 
simulera ett större läckageflöde (tiotals l/s), och detektera 
flödesresponsen i mätöverfall, nivåer i vattenståndsrör samt 
temperatur i vattenståndsrör och mätöverfall.
 Längs dammens nedströmsfilter och stödfyllning finns ett 
antal låga partier i berget med indämt vatten. Nivåförändringen 
i dessa områden bedömdes på förhand ske relativt långsamt 
p.g.a. de stora ytorna. Därför bedömdes temperaturmätning 
vara en lämplig indikator för flödesförändringar.  Vidare var 
det intressant att undersöka huruvida utvalda lågpunkter kan 
övervakas för att bedöma avgränsade skadesektioner i dam-
men vid händelse av ökade flöden vid en skada.
 Inför fältförsöken upprättades en riskanalys som omfat-
tade både dammsäkerhets- och arbetsmiljörisker. Under 
fältförsöken, i samband med inpumpning, utfördes förhöjd 
övervakning med rondning av dammkrön och kontroll av 
påverkad instrumentering varannan timme dygnet runt. 
Mätvärden lästes dels av manuellt i befintlig instrumentering 
och dels användes kompletterande självloggande divers och 
multimeterinstrument. Därutöver utfördes vattenprovtagning 
för kalibrering/verifiering av mätutrustning. De parametrar 
som mättes var flöde, grundvattennivå, temperatur, elektrisk 
konduktivitet och grumlighet

Fri infiltration från dammkrönet
Vid infiltration från krönet pumpades vatten från magasinet, 
över dammkrönet till en grop lokaliserad ovanför filterzonen, 
med ett flöde av 7 – 8 l/s eller 16–18 l/s. Flödet varierades 
beroende på dammens uppbyggnad vid infiltrationspunkten 
samt beroende på syftet med försöket. Infiltrationen utför-

des via en grävd grop på dammkrönet. Det momentana lik-
som det totala flödet mättes med en flödesmätare, se Figur 
2.  Infiltrationsförsöken drevs till dess att ”stationära förhål-
landen” uppnåtts i meningen att minst 90% av inpumpat flöde 
mättes i mätöverfallen.
 Resultatet från infiltration från krönet visar tydlig respons 
i mätöverfallen. De teoretiskt bedömda flödesvägarna över-
ensstämmer väl med resultat av uppmätt flöde och nivåer 
utifrån utförda försök. I något fall där det fanns tveksamheter 
i den teoretiska tolkningen av vattendelares läge mellan två 
mätöverfall har fältmätningarna nu visat var vattnet verkligen 
strömmar.
 Resultaten av försöken visade även att vattenståndsrören 
ger god kunskap för att kunna hitta och avgränsa begränsa-
de skadezoner i dammen vid ett scenario med ökat läckage. 
För vattenståndsrör i lågpunkter med indämt vatten erhölls 
en tydlig respons vilket gör att dessa kan nyttjas i syfte 
ringa in skadesektioner på dammen vid ökade läckageflöden. 
I nästa steg ska resultaten från fältförsöken kopplas mot 
anläggningens varsel- och varningsnivåer i mätprogrammet.
 Gällande temperaturmätning som indikator för att bestäm-
ma ökade läckageflöden noterades en tydlig sänkning av 
temperaturen i mätöverfallen vid pumpning. Det infiltrerade 
vattnet från magasinet var ca 6-8 grader varmare än vad 
som normalt mäts i mätöverfallen denna tid på året. Då 
temperaturen i dammens stenfyllning håller en jämnt för-
delad temperatur över säsongen innebär det att inflödande 
varmare vatten från ett läckage högre upp i dammen kom-
mer att kylas ner längs strömningsvägen till mätöverfallen. 
Temperaturmätning i vattenståndsrör visar att de registre-
rade temperaturförändringarna är mycket små.

Figur 1 Bergytans geometri från anläggningens Kunskapsmodell 
användes för bedömning av teoretiska flödesvägar, val av infiltra-
tionspunkter och tolkning av resultat från utförda försök. I figuren 
visas teoretiska strömningsvägar med rosa pilar

forts på nästa sida >
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Figur 2 Försöksuppställning vid infiltration från 
dammkrönet. Foto: Johanna Sipola Äijä

Figur 3 Infiltration av spårämne via vattenståndsrör i grovfiltret. Foto: Johanna Sipola Äijä

Spårämnesförsök
Vid spårämnesförsöket valdes koksalt (NaCl) som spårämne. 
Detta då magasinsvattnet naturligt har låga halter av både 
natrium och klorid, vilket teoretiskt gör det möjligt att mäta 
förändringar av ledningsförmågan genom elektrisk konduk-
tivitet. Natriumet i saltet bedömdes att fällas ut mot jord-
partiklar längs vattnets strömningsväg genom grovfilter och 
stödfyllning, medan klorider har sådana egenskaper att det 
följer med vattnet. Saltinblandat vatten infiltrerades i ett vat-
tenståndsrör, installerat i grovfiltret, genom självtryck från 
en tankbil på dammkrönet, se Figur 3. Den valda salthalten 
om 40 gram per liter vatten var anpassad för att teoretiskt 
vara mätbart som spårämne vid mätöverfallen. En relativt 
stor utspädning förväntades i samband med passagen av 
områden med indämt vatten. Ett antal CTD-divers installera-
des i befintliga vattenståndsrör i nedströmsfiltret längs den 
teoretiskt tolkade flödesvägen. I mätö-
verfallen placerades multimeterinstru-
ment av typ ProDSS som registrerade 
bland annat konduktivitet och turbiditet. 
Preliminära resultat från försöket med 
spårämne visar att det infiltrerade salt-
vattnet kan spåras till mätöverfallen 
trots kraftig utspädning vid passagen 
genom dammen. 

Detektering av läckage via 
vattenståndsrör
Ett infiltrationsförsök utfördes även för 
en del av dammen som inte omfat-
tas av ordinarie läckageuppsamling till 
mätöverfall. Syftet med detta var att 
undersöka om ett läckage kan detekte-
ras via strategiskt installerade vatten-
ståndsrör. Preliminära resultat visar att 
tydliga vattennivåförändringar erhålls 

med relativt snabb respons vid ökande 
läckageflöden på 7–8 l/s.

Preliminära slutsatser
Infiltrationsförsöken pågår fortfarande 
vid tiden för inlämning av denna artikel 
varför slutlig utvärdering kvarstår att 
göra. Preliminära slutsatser från fält-
försöken är att befintliga mätöverfall 
sannolikt kommer att detektera hela 
det ökade flödet i händelse av att en 
läckagesituation genom fyllningsdam-
men skulle inträffa. Olika mätöverfall 
reagerar beroende på vid vilken del av 
dammen som läckaget uppkommer och 
förståelsen för vattnets strömningsvä-
gar har ökat. Vidare kan befintliga vat-
tenståndsrör till stor del användas för 
att precisera skadeområden.

 De utförda försöken kan anses som lyckade och har 
bidragit till en ökad förståelse för dammens dränerande 
funktion, dess läckagekapacitet och hur vattnet strömmar 
till mätöverfallen. Försöken har gett en verifikation på att 
befintlig läckageövervakning av fyllningsdammarna fungerar 
tillfredsställande. 
 Resultaten kommer vidare att analyseras och implemente-
ras i anläggningens mätprogram. Den teoretiska utredningen 
inför fältförsöken har varit central i arbetet och anläggning-
ens kunskapsmodell har bidragit till förståelsen för dammens 
uppbyggnad och betydelsen av befintlig instrumentering.

/ Johanna Sipola Äijä, Ramböll Sverige AB
     Mårten Jakobsson, Ramböll Sverige AB

     Peter Viklander, Vattenfall Vattenkraft AB
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Underhåll på Håckrens utskovstorn utfört av reparbetare
Att kunna bedriva ett effektivt och säkert under-
håll i komplexa anläggningar är en utmaning 
som vattenkraftsbranschen ofta ställs inför. 
Indalsälvens Vattenregleringsföretag har med 
hjälp av Klätterservice vid utskovstornet på 
Håckrens regleringsdamm provat nya meto-
der för underhålls- och reparationsarbeten. 
Klätterservice har tvättat, inspekterat, sprick-
karterat och injekterat sprickor i utskovstornet. 
En stålinklädnad i utskovstornet har reparerats 
(kapats, svetsats och injekterats). Alla dessa 
arbetsmoment är utförda från rep. 

Håckren är ett årsregleringsmagasin (magasinsvolym 
700 Mm3) i Indalsälven och leder även vatten till Sällsjö 
kraftverk som har sitt utlopp i Indalsälven nedströms Mörsil, 
som är ett samhälle ca 4 mil öster om Åre. Större delen av 
avbördningsområdet ligger i Vålådalsfjällen, söder om Åre. 
Dammen och kraftverket byggdes under mitten av 60-talet. 
Under åren 2006–2009 genomfördes större dammsäker-
hetsåtgärder på Håckrendammen. Åtgärderna bestod av 
nytt uppströms erosionsskydd, dammtåförstärkning, auto-
matiserad läckagemätning och nytt ytutskov med 600 meter 
utloppskanal i berg.
 Tidigare var tornet den enda möjligheten till avbördning 
om kraftverket inte räckte till eller stod stilla. Tornet har 
både flodutskov (36 träluckor) och ett bottenutskov. För att 
säkerställa avbördningsförmågan vid höga flöden, kunna 
hantera eventuellt stora mängder drivgods samt fortsatt ha 
möjlighet att sänka av magasinet vid bortfall av kraftverket 
är det viktigt att underhålla samt säkra livslängd och funktion 
på utskovstornet.
 Att utföra enklare tillsyn samt underhåll av utskovstornet 
har tidigare varit svårt och kostsamt då det är 66 meter 
högt och är vattenfyllt till ca 1/4 i botten. Tornets flodutskov 
är utformat som en tratt och med en brobana som går rakt 
ovanför tratten. Det gör det svårt att både bygga ställning 
samt använda kran för åtkomst av tornet. Den nedre delen 
av tornet som är vattenfyllt från nedströmssidan är både 
kostsamt och besvärligt att torrlägga.
Idén att använda klättrare uppstod efter ett möte mellan 
Vattenregleringsföretagen och Klätterservice 2016. 

Det uppdrag som Klätterservice till en början hade omfat-
tade att tvätta hela insidan av utskovstornet samt göra en 
handnära inspektion och sprickkartering av konstruktionens 
inre betongytor. Under maj 2016 utfördes tvätten av den 
smutsiga och tjockt mossbevuxna betongytan.
 Tvätten av tornet tog två dagar för två personer hängan-
des i rep med support av en person som skötte vattentillför-
sel, pump och högtryckstvättar. 

forts på nästa sida >

Tvättning av utskovstornets insida, en reparbetare långt ner i tornets avgrund. 
Foto: Björn Segelsbo 

Preparering av en spricka inför injektering, det är många hål som ska borras. 
Foto: Björn Segelsbo
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När betongen var rengjord utfördes en handnära inspektion 
av två reparbetare.  Efter genomförd inspektion identifiera-
des två brister som bedömdes vara i behov av åtgärder inom 
en snar framtid. Den första bristen var att den stålinklädnad 
av tornets insida, som börjar cirka 40 meter under broba-
nan, var deformerad vid övergången mellan stål och betong. 
De 20 mm tjocka stålplåtarna hade delvis deformerats och 
släppt från bakomliggande betong. Orsaken till skadorna 
var vid tiden oklar. Den andra bristen var genomgående och 
vattenförande sprickor i betongen på tornet vilka bedömdes 
vara i behov av tätande injektering. Det sista som gjordes 
2016 var att upprätta två provytor på betongväggen i tornet 
med ett impregneringsmedel för att se om det kan hjälpa att 
motverka eller lindra återväxten av mossa på sikt.
 
Under hösten 2017 åtgärdades stålinklädnadens ska-
dor. Det bestämdes att deformerade/skadade plåtdelar 
skulle skäras bort och ersättas med nya. Den stora utma-
ningen var att hitta rätt mått i ritningsunderlaget av tornet 
för att kunna få plåtarna valsade i rätt diameter. 
Under två stormiga veckor 2017 byttes stålplåtarna ut. 
Under arbetet framkom den troliga orsaken till varför plå-
tarna hade deformerats. Bakom plåten och cirka 100 mm 
ned från stålinklädnadens överkant finns ett stort vinkeljärn 
(100x100 mm) svetsat mot stålet runt hela tornet. Utrymmet 
mellan plåten och vinkeljärnet var fyllt med vatten och på 
vintern har detta vatten frusit och orsakat sådan kraft att den 
20 mm tjocka plåten har deformerats.
 Samtidigt som arbetet med utbyte av plåtarna fortskred 
togs en åtgärdsplan fram för att inte samma skador skulle 
kunna uppstå igen. Det borrades dränagehål i plåtarna för 
att undvika ansamling av vatten och risk för isbildning. 
Utrymmet skulle vid nästa tillfälle fyllas med lämplig massa 
för att helt omöjliggöra ansamling av större mängder vatten.

Inför arbetet med att injek-
tera betongsprickorna under 
sommaren 2018, bestämdes att 
liknande injekteringsmassa skulle 
användas i hålutrymmet bakom 
stålet. Injekteringsmassan som 
användes är en polyuretan där en 
accelerator tillsätts som gör att 
massan reagerar snabbare med 
vattnet. Polyuretanen vi använde 
till betongsprickorna expanderar 
5-7 gånger innan den härdar och 
tätar sprickan som den pumpas 
in i.  
    För att säkerställa att utrym-
met bakom plåten verkligen skulle 
bli väl uppfyllt togs det hål i var-
dera änden och smuts och humus 

spolades bort med en högtrycks-iller. Hålen förseglades och 
det borrades sedan in nipplar i plåten där injekteringsmas-
san pumpades in. Kvitto på lyckad uppfyllning av hålrummet 
ficks genom att massan bubblade upp vid övergången mellan 
stål och betong. Polyuretanen som användes bakom stålet 
expanderar cirka 25–30 gånger vilket hjälpte för att fylla upp 
utrymmet och för att omöjliggöra vattenansamling.

En reparbetare djupt ner i tornets inre inspekterar betong- och plåtskada. 
Foto: Björn Segelsbo

Tvättning av utskovs-tornets insida, två rep-
arbetare börjar jobba sig ned mot botten. 
Foto: Björn Segelsbo 
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 På tornets innerväggar finns tre vertikala sprickor där det 
var tydligt att vatten från magasinet trängde in. En spricka 
i betong som ska injekteras måste först prepareras med 
injektionsnipplar utefter sprickan med cirka 200 mm mellan-
rum. Borrhålet som nippeln monteras i ska gå snett igenom 
sprickan, helst minst 100 mm in från ytan. Detta för att få 
bäst fördelning av massan i sprickan. Nipplarna ska inte bara 
sättas runt det fuktade området i sprickan utan även under 
och långt ovanför. Det är vanligt att vattnet läcker in relativt 
långt bort från själva området där vattnet tränger ut genom 
sprickan. En injektering bör även ses som en slags kartlägg-
ning utav sprickan och det är mer regel än undantag att en 
spricka måste injekteras mer än en gång. 
Under injekteringen av sprickorna kunde det konstateras att 
resultatet med att träffa sprickorna blev lyckat och på vissa 
håll trängde injekteringsmassan ut direkt genom sprickorna 
så att detta blev synligt. 

Marcus Hautakoski säger:
”Indalsälvens Vattenregleringsföretag är mycket nöjda med 
de inspektioner, underhålls- och reparationsarbeten som 
Klätterservice utfört från rep i Håckren. Arbetet har kunnat 
utföras på ett kostnadseffektivt och säkert sätt. Att använda 
reparbetare möjliggör att inspektioner och reparationer av 
anläggningsdelar som är svåra och farliga att komma åt kan 
göras med hög säkerhet och till en låg etableringskostnad. 
Dom snabba etableringarna och avetableringarna som rep-
arbetare klarar av, möjliggör stor flexibilitet där årstider är 
styrande och vattenståndsvariationer förekommer.”

 / Henrik Arver, Vattenregleringsföretagen
Marcus Hautakoski, Fortum

Björn Segelsbo, Klätterservice 

50 meter ned pågår svetsningen 
för återmontaget av den nya 
plåten. Foto: Tobbe Hissing

Här syns en av dom skador på 
plåtarna som hittades. Den 20 
millimeter tjocka plåten är uttryckt 
från väggen och det står vatten 
bakom. Foto: Björn Segelsbo 
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Eftersom ny vattenkraft är sällsynt i dessa 
dagar är det glädjande att få rapportera om att 
Näckåfall kraftverk i norra Värmland nu har tagits 
i drift. Kraftverket utnyttjar fallhöjd i Näckån som 
är ett biflöde till Klarälven.

Anläggningen utgörs av en dammbyggnad bestående av ett 
intags- och utskovsparti i betong med anslutande fyllnings-
dammar på båda sidor. Från intaget leder en 1635 m lång 
tilloppstub till kraftstationen. Vattnet leds sedan åter till ån 
via en kort utloppskanal. 
 Dammens största höjd är blygsamma 5 m och längden ca 
80 m men den utnyttjade fallhöjden är 210 m vilket ger place-
ring sex när det gäller största fallhöjd i Sverige. Anläggningen 
är försedd med en Peltonturbin och en synkrongenerator.

Näckåfall kraftverk – Vattenkraftutbyggnad i Näckån

FAKTA

Avrinningsområde 13,3 km²

Medelvattenföring 0,20 m³/s

Högvattenföring, HHQ50 2,0 m³/s

Avbördningskapacitet 4,2+1,2 m³/s

Utbyggnadsvattenföring 0,40 m³/s

Minimitappning 0,015 m³/s

Bruttofallhöjd 210,5 m

Tilloppstub, längd 1635 m

Tilloppstub, diameter 0,4 m

Effekt 670 kW

Energi 2700 MWh/år

Ägare Näckåns Energi AB, Sysslebäck

Konsult juridik Agnes Advokatbyrå, Stockholm

Konsult miljö WSP, Karlstad

Konsult teknik HydroTerra Ingenjörer, Karlstad

Turbin, generator och 
elutrustning

Hydrohrom, Tjeckien

Tilloppstub Amiantit Norway, Norge

Byggnadsarbeten NCC, Karlstad

 Dammbyggnadens utskov har en lucka för flödestappning 
och ett sättutskov för avbördning av drivvattenföringen vid 
driftavbrott. Dessutom finns en ventil för minimitappningen 
som mäts med hjälp av ett Thomsonöverfall.

/ Åke Engström, HydroTerra Ingenjörer
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Renoveringsarbeten i Näsaforsen

Temperaturspricka/rörelsepsricka.

Näsaforsen är Jämtkrafts fjärde största vat-
tenkraftstation. Stationen ligger i Hårkan som 
rinner ut i Indalsälven och den blev klar 1977. 
Anläggningen ligger i Krokoms kommun i 
Jämtlands län.  I samband med bygget revs det 
gamla kraftverket från 1924.

Anläggningen består av en jorddamm över den vänstra 
huvudfåran anslutande till vänster strand, ett utskovsparti 
med två segmentluckor över den högra huvudfåran, kraftsta-
tion samt en kort jorddamm som ansluter till höger strand. 
Betongkonstruktionerna uppvisar en del brister i form av 
tveksam kvalitet, krackeleringar, erosion och frostskador 
från tidigare besiktningar  som åtgärdas nu under år 2019-
2020.
 Sensommaren 2019 startade arbetet med att repa-
rera skibord samt förlänga stödmuren mot fyllningsdammen. 
Även utskovsluckan skall renoveras genom att tätningslister 
byts ut och ytor på luckan blästras och målas. Tidigare exem-
pel på arbeten som har utförts är  dammtåförstärkning på 
vänsterfyllningsdamm och ett ytligt dränagedike har anlagts 
samt vattenståndsrör har installerats på fyllningsdammen.
Dessutom är det mycket som behöver göras inför reparatio-
nen. Vattnet uppströms ska stängas av där vi endast kommer 
att kunna ha en utskovslucka i drift under entreprenaden.  
 En utskovslucka ska klara cirka 500 kubikmeter vatten 
per sekund. Det gäller att ha koll på tillrinningen från Hotagen 
uppströms, eftersom flödet kan förändras hastigt, så vi inte 
utsätter oss för några risker. Vi kommer att renovera nästa 
lucka under 2020 och efter det räknar vi med att anlägg-
ningen håller cirka 40 år till.
 
Ägare: Jämtkraft AB
Projektör: ÅF | Energy | Hydro Power
Entreprenör: O-H Älvservice AB. 

/ Andreas Karlstedt, Jämtkraft  
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I samband med publiceringen av RIDAS 2019 
huvuddokument har ett arbete initierats för att 
uppdatera tillhörande tillämpningsvägledningar. 

Arbetet med att uppdatera tillämpningsvägledningarna för 
kapitel 9 leds av en arbetsgrupp, AG TV9, bestående av Carl-
Oscar Nilsson, Uniper (kapitelansvarig), samt Peter Viklander 
och Romanas Wolfsborg från Vattenfall.   
 Tillämpningsvägledningarna för kapitel 9 kommer att 
delas upp i sex avsnitt med ansvariga enligt nedan, tänkta 
att publiceras som enskilda dokument. 

Översyn av RIDAS tillämpningsvägledningar kapitel 9

 Uppdateringsarbetet utgår från befintliga tillämpnings-
vägledningar (kap 7.X) som anpassas till ny kapitelindelning 
och som genomgått en allmän översyn av texten. Ett viktigt 
moment i uppdateringsarbetet är att göra en inventering 
över de utvecklingsmöjligheter som identifierats under 
arbetets gång. Utvecklingsmöjligheterna sammanställs i en 
bruttolista där arbetsomfattning, prioritering samt behov 
av fortsatt arbete har uppskattats. Bruttolistan ska utgöra 
underlag för t.ex. Energiforsk-projekt, forskningsområden 
för SVC eller för eventuella kommande uppdateringar av 
tillämpningsvägledningarna. 
 Ingvar Ekström ansvarar för grundläggnings- och fyllnings-
dammskapitlen. Grundläggning kommer i den reviderade 
utgåvan att brytas ut till ett nytt kapitel, som är gemensamt 
för betong- och fyllningsdammar. Detta arbete görs i nära 
samarbete med betongkapitlet. Revideringen har genomförts 
tillsammans med Magnus Ljunggren, Sweco. Under försom-
maren hölls en workshop, vid vilken konsultföretag och ägare 
i branschen medverkade. Detta för att i uppdateringen kunna 
tillgodogöra sig synpunkter från verksamma i branschen. Det 
huvudsakliga fokusområdet för fyllningsdammkapitlet har 
varit att se över filterkriterier och harmonisera nuvarande 
skrivningar med aktuell internationell kunskapsnivå.
 Erik Nordström, Vattenfall, ansvarar för betongkapitlet. 
Detta arbete görs tillsammans med Marie Westberg Wilde, 
ÅF, Richard Malm, Sweco och Fredrik Johansson, AECOM. 
Primärt för denna grupp har varit fortsatt anpassning till 
Eurocode gällande bl.a. terminologi, lastbeskrivning och 

Avsnitt Avsnitts-
ansvarig

Utförar-
ansvarig

Dämmande 
funktion – grund-
läggning

Peter Viklander Ingvar Ekström, 
Sweco

Dämmande 
funktion – fyll-
ningsdammar

Peter Viklander Ingvar Ekström, 
Sweco

Dämmande 
funktion – betong-
dammar

Carl-Oscar 
Nilsson

Erik Nordström, 
Vattenfall

Dämmande 
funktion – övriga 
dammar

Peter Viklander Åke Engström, 
HydroTerra 
Ingenjörer

Avbördande 
funktion

Romanas 
Wolfsborg

Anders Frisk, ÅF

Kontrollerande 
funktion

Romanas 
Wolfsborg

Stefan 
Lagerholm, ÅF
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Avbördningssystem vid Hojum. Foto:  Anders Frisk 

utvärderingsvillkor. Uppdatering och komplettering gällande 
övriga avsnitt görs och det kommer även finnas ett separat 
grundläggningsavsnitt som behandlar det som är gemen-
samt för både betong- och fyllningsdammar i termer om 
undersökningsmetoder samt definition av bergmassans 
egenskaper. 

 Åke Engström, HydroTerra Ingenjörer, ansvarar för tillämp-
ningsvägledning för övriga dammtyper. För Åke har arbetet 
fokuserats kring äldre dammtyper som inte byggs längre 
men som finns i dammbeståndet, till exempel stenmurverks-
dammar och trädammar, samt andra speciella tillämpningar 
som till exempel offerdammar och fångdammar.
 Anders Frisk, ÅF, ansvarar för avbördande funktion. 
Anders arbetar med de flödesrelaterade frågeställningar 
medan Daniel Edman, Sweco, beskriver de mekaniska sys-
temen och Stefan Lagerholm, ÅF, skriver om de elektriska 
systemen. Flödeshydraulikens arbete har fokuserats på att 
uppdatera befintlig text för beräkningsalternativ, vattenvägar 
och drivgods. På EL och MEK sidan har arbetet kretsat runt 
att omstrukturera tidigare TV, samt att förtydliga skrivel-
serna om reserv- och nöddrift.
 Stefan Lagerholm, ÅF, skriver kapitlet kontrollerande funk-
tion. Kapitlet är delvis nytt och rymmer vissa nya delar som 
till exempel driftcentralens roll i den kontrollerande funktio-
nen. I kapitlet hanteras även delar av instrumenteringsruti-
nerna.  

/ Arbetsgrupp RIDAS – TV9 genom Anders Frisk, ÅF

Rapport om dammägares årsrapportering till länsstyrelsen
Ägare till dammar i dammsäkerhetsklass A, B 
och C ska senast den 31 mars varje år skicka en 
dammsäkerhetsrapport till tillsynsmyndigheten, 
det vill säga länsstyrelsen. Svenska kraftnät har 
sammanställt ägarnas dammsäkerhetsrapporte-
ring för år 2018 i en rapport.

Huvudsyftet med rapporteringen är att länsstyrelserna på ett 
rationellt sätt ska få insyn i dammägarnas rutiner för egen-
kontroll och aktuella dammsäkerhetsförhållanden.
 Våren 2019 inlämnades årsrapportering av 85 ägare till 
länsstyrelserna i 19 län, se figur 1. Rapporteringen omfat-
tade totalt 405 dammanläggningar varav 
• 28 i dammsäkerhetsklass A,
• 230 i dammsäkerhetsklass B och
• 147 i dammsäkerhetsklass C.

Några nyckeldata från 2018 års rapportering
Dammägarna rapporterar att:
• Rutiner för drift, tillståndskontroll och underhåll 

finns för 92 % av anläggningarna.
• Rutiner för beredskap och larmning finns för 92 

% av anläggningarna.
• Fördjupade dammsäkerhetsutvärderingar har 

utförts för 77 % av anläggningarna. 
• Helhetsbedömning om säkerhet har utförts för 

11 % av anläggningarna.
• Avvikelser har upptäckts och rapporterats för 5 

% av anläggningarna.
• Dammsäkerhetshöjande åtgärder har genom-

förts vid 27 % av anläggningarna.

• Samhällets beredskap har aktiverats för två anläggningar 
i dammsäkerhetsklass C.

Slutsatser
Svenska kraftnät bedömer att efterlevnaden av rapporte-
ringskravet har varit god och rapporteringsrutinerna bedöms 
ha fungerat väl.
 Sammanställningen visar på en tydlig ”gruppering” av 
ägare, se figur 2. 
• Sju stora dammägare äger sammantaget 259 anlägg-

ningar, motsvarande 64 % av alla anläggningar med klas-
sificerade dammar.

• 62 små dammägare, med endast en eller två anlägg-
ningar, äger sammantaget 75 anläggningar, motsvarande 
19 % av anläggningarna.

Bidrag till SwedCOLDs nyhetsbrev  

Figur. Antal anläggningar med dammar i dammsäkerhetsklasserna A/B och C per län. (I rapporten samredovisas 
dammsäkerhetsklasserna A och B som A/B av sekretesskäl.) 
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 Figur 1 Antal anläggningar med dammar i dammsäkerhetsklasserna A/B och C per län.
 (I rapporten samredovisas dammsäkerhetsklasserna A och B som A/B av sekretesskäl.)
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Årets ICOLD-konvent, det 87:e i ordningen, hölls i 
Kanadas vackra huvudstad Ottawa på det högak-
tuella temat Hållbara och säkra dammar runt om 
i världen. Nedan följer en redogörelse för delar av 
årets konvent författad av Jenny Bramsäter, som 
var årets vinnare av SwedCOLDs omkostnadsbi-
drag för bästa examensarbete inom dammbran-
schen. 

Konferensen inleddes redan på söndagen för mig. Då jag 
nästan uteslutande jobbar med gruvdammar deltog jag denna 
dag på en kurs om dammsäkerhet kopplat till gruvdammar. 
Kursen, som hölls av CDA (Canadian Dam Association), var 
otroligt populär och man hade varit tvungna att öka antalet 
maxdeltagare på grund av det höga anmälningstrycket. Trots 
detta var det många som ändå inte fick plats. Av de 65 del-
tagare som slutligen fick plats var närmare 15 stycken från 
Sverige. Detta bidrog till en nyfikenhet bland resterande delta-
gare och vi svenskar fick under fikapauserna flertalet gånger 
svara på frågan om gruvnäring är stort inom Sverige. 

Reserapport från ICOLDs årsmöte i Ottawa, Kanada
 Under måndagen höll de olika kommittéerna i workshops. 
Jag valde att besöka kommitté Q (Dam Surveillance) på för-
middagen och kommitté L (Tailings and Waste Lagoons) på 
eftermiddagen. Även denna dag är det väldigt mycket folk 
hos kommitté L vilket tyder på att folk fått upp ögonen för 
gruvdammar och dammsäkerhet till följd av de senaste årens 

Sammanställningen visar att det främst är gruppen ägare 
med enstaka anläggningar som saknar rutiner för tillstånds-
kontroll och beredskap, och som uppvisar brister i genomför-
andet av egenkontrollen. Svenska kraftnät bedömer att detta 
beror på hur mogen organisationen är avseende dammsä-
kerhetsarbete och framförallt om dammsäkerhetsarbetet 
följer Energiföretagens och gruvindustrins branschriktlinjer 
eller inte.
/ Maria Bartsch, Svenska kraftnät och Simon Kuoljok, KTH/

sommarjobbare på Svenska kraftnät

Rapporten kan hämtas på www.svk.se/dammsakerhet 
under rubriken Rapporter och yttranden

Bidrag till SwedCOLDs nyhetsbrev  

Figur.  Antal anläggningar med dammar i dammsäkerhetsklasserna A/B och C per ägare. (I rapporten 
samredovisas dammsäkerhetsklasserna A och B som A/B av sekretesskäl.) 
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Figur 2 Antal anläggningar med dammar i dammsäkerhetsklasserna A/B och C 
per ägare. (I rapporten samredovisas dammsäkerhetsklasserna A och B som 
A/B av sekretesskäl.)

FAKTARUTA

Enligt 8 § förordningen (2014:214) om dammsäkerhet ska den som är skyldig att underhålla en damm som är klassificerad enligt 11 kap. 24 

och 25 §§ miljöbalken årligen till tillsynsmyndigheten lämna en rapport om dammens egenskaper och de åtgärder som vidtas vid drift och 

underhåll av dammen för att förhindra ett dammhaveri och för att begränsa skador till följd av ett sådant haveri. Det huvudsakliga syftet med 

dammsäkerhetsrapporteringen är att tillsynsmyndigheten ska få en god insyn i den underhållsskyldiges arbete med egenkontrollen. Nya rutiner 

för årlig dammsäkerhetsrapportering har införts successivt sedan år 2017. Vart efter länsstyrelserna fullföljer arbetet med dammsäkerhets-

klassificering av dammar, som vid ett haveri skulle medföra betydande konsekvenser från samhällelig synpunkt, förväntas antalet dammar i 

sammanställningen öka något. 

Vägledning och mallar för rapporteringen finns på www.svk.se/dammsakerhet under rubriken Årlig dammsäkerhetsrapportering.
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Kraftstation som passerades under kryssningen på Ottawafloden.

olyckor. Framförallt dammbrottet i Brasilien i januari i år var 
ett återkommande ämne. Dagen avslutades med möte med 
Young Engineers där vi bland annat fick lyssna på en gästföre-
läsare från Ingenjörer utan Gränser.
 Tisdagen bestod av kommittémöten. Jag närvarade 
återigen på kommitté L’s möte där varje representant inom 
kommittén fick presentera aktuella utmaningar och pågående 
arbeten i respektive hemland. Efter lunch fortsatte mötet 
med diskussioner i mindre grupper om utvalda ämnen. Det 
var många intressanta diskussioner och det känns bra och 
betryggande att allt fler börjar få upp intresset för gruvdam-
mar. Enligt kommittén var det rekordmånga deltagare på både 
måndagens workshop och tisdagens möte.
 På onsdagen drog symposiet igång med otroligt mycket 
intressant att välja mellan. Dagen inleddes med en öpp-
ningsceremoni med tre bra presentationer; den första om 
sannolikhet och risker, den andra om dammbrottet i Laos 
och den tredje om utmaningar med att bygga gruvdammar 
med inåtmetoden. Hela eftermiddagen bjöd på presentationer 
kopplat till gruvdammar, med bland andra Sara Töyrä på LKAB 
som presenterade nuläget i Sverige. Under kaffepausen fanns 
det möjlighet att ta en titt på årets posters där ett helt gäng 
svenskar fanns representerade. Kvällen avslutades med en 
väldigt trevlig kryssning på Ottawafloden tillsammans med 
Young Engineers.
 Symposiet fortsatte även under torsdagen, då jag på 
förmiddagen valde att lyssna på presentationer om fyllnings-
dammar och numerisk modellering. En av presentatörerna 
var Gabriella Molinder på Sweco som pratade om sannolik-
hetsbaserade säkerhetsfaktorer för stabilitetsberäkningar av 
fyllningsdammar. Resten av dagen ägnades åt sightseeing i 
Ottawa följt av middag med alla andra svenskar. Middagen 
visade sig sammanfalla med finalen i NBA (basket) med ett 
kanadensiskt lag i final för första gången. Trots ett obefintligt 
intresse hos de flesta av oss drogs vi med av stämningen och 
vi blev allihopa hängivna Toronto Raptors-fans. Det slutade 
med vinst och när vi glada återvände till hotellet möttes vi 
överallt av firande kanadensare.

Fullsatt under workshopen för gruvdammar.

 Konferensen avslutades på fredagen med partnersemi-
narium. Under förmiddagen deltog jag på ett seminarium 
som handlade om hållbarhet kopplat till gruvindustrin och 
gruvdammar, med särskilt fokus på dammägarens roll och 
ansvar. Eftermiddagens seminarium bestod av flera korta, 
mer tekniska presentationer där flertalet forskare presente-
rade sin forskning inom olika gruvdammsområden. Kvällen 
fick ett festligt avslut med god middag och prisutdelning då 
bland andra Rikard Hellgren på KTH/WSP tilldelades pris för 
bästa artikel.
 Det var sammanfattningsvis en otroligt rolig och intressant 
vecka. Extra roligt var det stora fokuset på gruvdammar och 
att så pass många svenskar från branschen hade möjlighet 
att närvara. Nu ser jag fram emot att byta ut finkläderna mot 
varselkläder och tillbringa resten av sommaren ute i fält full 
av inspiration och nya idéer

/ Jenny Bramsäter, Sweco
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Ny försöksanläggning 
för att testa  
fyllningsdammar
Vattenfall R&D är i slutfasen av att 
vid Älvkarlebylaboratoriet bygga en 
ny försöksanläggning som möjliggör 
forskning och utveckling om fyll-
ningsdammar.

Försöksanläggningen består av en bassäng-
formad stödkonstruktion av vattentät betong 
grundlagd 4 meter under naturlig markyta, 
vatten- och elförsörjning samt ett väderskyd-
dande tält, se Figur 1. Omgivande mark 
utgörs av en 12 meter mäktig sandavlagring 
på berg där grundvattenytan ligger i nivå 
med berget. Stödkonstruktionen står därför 
på naturligt dränerad mark. Vidare har en 
för svenska förhållanden ny konstruktionslös-
ning valts för bottenplattan, som är armerad 
med glasfiberarmering, se Figur 2. I och med 
att det därmed saknas elektriskt ledande 
armering motsvaras botten av en grundlägg-
ning på berg. Tältöverbyggnaden medger 
väderskydd men behövs även för att undvika 
påverkan från tjälning vintertid (temperaturen 
kommer som lägst vara 0 °C). 
 Först på tur står att bygga en konventionell 
fyllningsdamm inne i stödkonstruktionen med 
utformning enligt krav i RIDAS. Tätkärnan 
förses med ett antal representativa och 
väldefinierade stabila skador. Dammen blir 
20 meter lång med tätkärna av morän, två 
anslutande filterzoner samt stödfyllning (Figur 
3). Krönhöjd blir 4 meter och dess bas mot 
grundläggningen vinkelrätt dammlinjen blir 
ca. 15 meter. Dammkonstruktionen instru-
menteras med givare för både skadedetek-
tering och uppföljning av hur konstruktionens 
geotekniska egenskaper utvecklas över tid. 
Arbetet beräknas vara klart i slutet av oktober 
2019. 
 Syftet med försöket är att undersöka 
möjligheten att genom blindtest och under 
kontrollerade förhållanden kunna detektera 
inbyggda skadors läge, storlek och karaktär 
med ett antal geofysiska metoder. Tidigare 
syntetisk modellering av skadornas geofy-
siska respons jämfört med fyllningsdammens 
egenskaper har visat att de avvikelser som 
uppkommer är tillräckligt stora för att kunna 
detekteras. 

Figur 1a Gjutning av väggsektion 20 juni.

Figur 2 Pågående utläggning av bottenplattans glasfiberarmering.
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 Vattenfall har i samverkan med Lunds Tekniska Högskola 
(LTH), Luleå Tekniska Universitet (LTU), Uppsala Universitet 
(UU) och Hydroresearch AB tagit fram de tekniklösningar 
som kommer att användas för skadedetektering och för upp-
följning av fyllningsdammens konstruktionsförutsättningar:
• Kablar för seismik, resistivitet och inducerad polarisation.
• Optisk fiber för temperatur, både utan och med styrd 

värmeslinga.
• Flernivåkonfiguration av piezometrar för kontroll av fak-

tiskt vatteninnehåll i tätkärnan och dess variation över tid.
• Inklinometrar som möjliggör registrering av rörelser i rum-

met (shape accel array field).

Figur 1b Färdiggjuten konstruktion 13 september.

Figur 3 Fyllningsdammens utformning med tätjord (A), sand- och grusfilter (B och C) och stödfyllning (D).

• Optisk fiber för töjningsmätningar 
 utmed dammens övergång till dess 
 grundläggning. 
 Vattenfall R&D står för investeringen 
 att bygga försöksanläggningen 
 Branschnyttan är betydande, och det finns 
 en stående inbjudan till intressenter att 
 delta genom olika former av samverkan. I 
 dagsläget finns det fyra sådana samver-
 kansprojekt kopplat till projektet:
• Energiforsk Dammsäkerhetstekniska 
 program: (Vattenfall, UU, LTU och Cautus 
 Geo AS).
• Svenskt Vattenkraftcentrum: Jasmina 
 Toromanovics pågående doktorand-
 projekt: Parameter identification for better 
 predictions of dam behaviour (LTU).
• Svenskt Vattenkraftcentrum: (UU och 
 Vattenfall): Seismic investigations and 
 monitoring of Vattenfall’s experimental 
 dam at Älvkarleby.
• Energimyndigheten: Detektering av inre 
 defekter i fyllningsdammar genom över-
 vakning med geoelektrisk tomografi (LTH, 
 Hydroresearch AB och Vattenfall).

Den första fyllningsdammen i försöksanläggningen enligt den 
utformning som beskrivits här kommer att vara i drift under 
ett och ett halvt år och är designad för att inte haverera till 
följd av inre erosion.
 I och med att givarna installeras samtidigt med att dam-
men byggs så kan inte motsvarande installationer göras utan 
stora ingrepp i befintliga fyllningsdammar. Faller resultaten 
väl ut behöver implementering åtföljas av teknikutveckling 
som möjliggör att dessa  kan förses med motsvarande instal-
lationer i rätt positioner. Nästa steg blir då vidareutveckling 
av teknik baserad på exempelvis styrd borrning för säker 
installation av givarförsedda kablar i fyllningsdammars filter.

/ Christian Bernstone, Vattenfall AB 
Johan Lagerlund, Vattenfall AB

Peter Viklander, Vattenfall Vattenkraft AB
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Ny kontaktinformation uppdateras på www.swedcold.org

NÅGRA KOMMANDE EVENEMANG

ICOLD Kommittéer  Period Svensk representant
A Computational Aspects of Analysis and Design of Dams 2017-2020 M. Hassanzadeh
B Seismic Aspects of Dam Design  2017-2020
C Hydraulics for Dams  2019-2022  J. Yang
D Concrete Dams   2018-2021 E. Nordström
E Embankment Dams   2017-2020 I. Ekström
F  Engineering Activities with the Planning Process for Water Resources Projects 2014-2022
G Environment   2017-2020  M. Löfqvist
H Dam Safety   2018-2021  M. Bartsch
I  Public Safety Around Dams   2016-2022  vakant
J  Sedimentation of Reservoirs   2017-2020
K Integrated Operation of Hydropower Stations and Reservoirs 2015-2023
L  Tailings Dams & Waste Lagoons  2017-2020 A. Bjelkevik
LE Leeves (NY)  2018-2021
M Operation, Maintenance and Rehabilitation of Dams 2017-2020 F. Midböe
N Public Awareness and Education   2018-2021 
O World Register of Dams and Documentation  2017-2020
P Cemented Material Dams   2017-2020
Q Dam Surveillance   2017-2022 S. Johansson
RE Resettlement due to Reservoirs   2018-2021
S Flood Evaluation and Dam Safety   2015-2022 A. Söderström
T Prospective & New Challenges for Dams & Reservoirs in the 21th Century 2017-2020 (Ad hoc committee)
U Dams and River Basin Management   2018-2021
V  Hydromechanical Equipment   2016-2022 A. Halvarsson
W Selection of Dam Type   2015-2018 (Ad hoc committee)
X Financial and Advisory   (Ad hoc committee)
Y Climate change   2017-2021 K. Hallberg
Z  Capacity Building and Dams   2017-2021 (Ad hoc committee)
  Young Engineers Forum (YEF)    C. Lundberg
  ICOLDs Europaklubb Internal Erosion    H. Rönnqvist, P. Sjödahl

Nordic ICOLD seminar on dam safety m.m. 6 november 2019. Oslo, Norge. 

ICOLD Annual Meeting 4-10 april 2020. Delhi, Indien.

SwedCOLDs temadag 21 april 2020. Stockholm.


