
1

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

Provtappning i Höljes. Foto Stefan Sjödin, Fortum 

SwedCOLD
N Y H E T S B R E V  #  1  /  2 0 2 0

www.swedcold.org

                   I N N E H Å L L : 

Ny ordförande i YEFNy ordförande i YEF  SID 2SID 2

Samtliga ICOLD-bulletiner sammanställdaSamtliga ICOLD-bulletiner sammanställda  SID 3SID 3

Dammar och dammteknik – En introduktionDammar och dammteknik – En introduktion  SID 3SID 3

Ökad dammsäkerhet och effektivare tillståndsbedömningarÖkad dammsäkerhet och effektivare tillståndsbedömningar  SID 4SID 4

Riktlinjer för bestämning av dimensionerande flöde – 30 års erfarenheterRiktlinjer för bestämning av dimensionerande flöde – 30 års erfarenheter  SID 5SID 5

Världens dammhaveristatistik på svenskaVärldens dammhaveristatistik på svenska  SID 8SID 8

Optimalt beslutsfattande i samband med dammsäkerhetshöjande åtgärderOptimalt beslutsfattande i samband med dammsäkerhetshöjande åtgärder  SID 10SID 10



2

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

    

 SwedCOLD
Exekutiv
kommitté

Maria Bartsch
Svenska kraftnät
08 – 475 80 00, Ordförande

Per Elvnejd
Energiföretagen Sverige
0910 – 77 25 95, Vice Ordförande

Anders Söderström 
Sweco
08 – 695 62 41, Sekreterare

Birgitta Rådman  
Vattenregleringsföretagen
063 – 15 08 00, Sekretariat 

Johan Banck
Golder Associates AB

Claes-Olof Brandesten
Energiföretagen Sverige

Viktor Carlsson
Energiföretagen Sverige

Tomas Eriksson
Ramböll Sverige AB 

Jonas Haapaniemi
Peab Anläggning AB

Emma Hagner
Energiföretagen Sverige 

Andreas Halvarsson
WSP Sverige AB

Ylva Helmfrid Schwartz
Energiföretagen Sverige

Anders Isander
Energiföretagen Sverige 

Øyvind Lier 
Norconsult AB

Lars-Åke Lindahl 
SveMin AB  

Mikael Mathiesen 
Sweco

Lena Mörén
Tyréns AB

Sofie Wallström
Energiföretagen Sverige

Marie Westberg-Wilde 
ÅF

Thomas Widehag 
NCC

Martin Wikmar 
Clinton Marine

Jenny Wäppling 
KFS

James Yang 
Vattenfall AB R&D

ADJUNGERADE BOLAG
Sam Johansson 
HydroResearch

Finn Midböe 
HydroTerra Ingenjörer AB 

Hans Rönnqvist 
RQV Teknik AB

Mikael Stenberg 
TCS

Jonas Bosell 
UW-TECH

omslagsfoto: Krokströmmen i Ljusnan.
foto: Svenska kraftnät, Tomas Ärlemo

YEF-representant
Gabriella Molinder 
SWECO

Ny ordförande i YEF SwedCOLDs nyhetsbrev 
– sjuttonde 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 Energy
Birgitta Rådman, Vattenregleringsföretagen
Mikael Stenberg, TCS
  
Nästa nummer
Nästa nyhetsbrev planeras att komma ut i oktober 2020. 
Bidragen ska innehåll rubrik, kortfattad text och hänvisning 
till artikelförfattaren/kontaktperson. De ska vara redaktions-
kommittén tillhanda senast 1 september 2020. Skicka till 
swedcold@sweco.se
SwedCOLDs e-postadresser är:
swedcold@sweco.se  
sekreterare Anders Söderström
swedcold@vattenreglering.se  
administration Birgitta Rådman  
  Redaktionskommittén

Gabriella Molinder är civilingenjör i Energi och 
miljö från KTH. Sedan examen 2016 har hon 
jobbat på Sweco som dammsäkerhetskonsult. 
Gabriella jobbar i huvudsak med geoteknik och 
instrumentering, för gruvdammar och fyllnings-
dammar. De senaste åren har fokus framför allt 
varit på instrumentering i Bolidens anläggning 
Aitik. Hon tycker att nätverk för unga ingenjö-
rer är viktigt i en tekniktung bransch, och har 
alltid uppskattat den avslappnade och öppna 
stämningen i YEF. Gabriella ser fram emot att få 
driva nätverket vidare, och hoppas på en trevlig 
första nätverksträff senare i år.
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Svenska kraftnät har sammanställt samtliga 
ICOLD-bulletiner i ett EXCEL-verktyg. Bulletinerna 
är sökbara och sorterade på ämnesområde 
samt med en tillhörande kort sammanfattning. 
Bulletinerna kan laddas hem gratis från ICOLDs 
webb för de som arbetar på SwedCOLD:s  
medlemsföretag. 
Under 2019-2020 har Svenska kraftnät låtit sammanställa 
en lista på samtliga ICOLD-bulletiner. Sammanställningen 
utgörs av ett EXCEL-verktyg där samtliga bulletiner kan hittas 
med en tillhörande sammanfattning. Eftersom bulletinerna är 
kategoriserade i ämnesområden är det lätt att hitta samtliga 
relevanta bulletiner för ett givet tema.

Vilka kan tänkas ha användning av denna  
sammanställning?
Anställda vid SwedCOLD medlemsföretag har fri tillgång 
till att ladda ner bulletinerna, men det är inte självklart att 
samtliga i dammsäkerhetssverige kan sin ICOLD-bibliografi 
utantill. För nyanställda i branschen kan det vara svårt att 
orientera sig i djungeln mellan det senaste, såsom Bulletin 
185 ”Challenges and needs for dams in the 21st century” 
från 2019, tillbaka till klassiker som Bulletin 15 ”Frost resis-
tance of concrete - Comparison of results obtained in diffe-
rent laboratories” från 1960.
 Även handläggare på länsstyrelserna och andra berörda 
myndigheter uppmuntras att använda verktyget, och sedan 
vända sig till Svenska kraftnät för att kostnadsfritt ta del av 
bulletiner.

Verktyg med sökfunktion
Genom att använda sökfunktionen i EXCEL eller filtreringen 
och sorteringen på ämnesområden underlättar denna sam-
manställning för såväl forskare som konsulter, dammägare 
och myndigheter att snabbt hitta rätt bulletin för referenslit-
teratur, fortbildning eller inspiration. Exempel på ämnesom-
råden i sammanhanget är ”Dammhaverier och incidenter 
- erfarenheter och lärdomar” och ”Avbördningsanordningar & 
avbördningssäkerhet”. För att ytterligare underlätta har vissa 
ämnesområden underkategorier. Till exempel har ämnesom-
rådet ”Fyllningsdammar” undergrupperna ”Läckage & inre 
erosion” och ”Stabilitet & deformationer” med flera. 
 Sammanställningen finner du på Svenska kraftnäts webb, 
www.svk.se under Aktörsportalen\Dammsäkerhet under 
Forskning och utveckling inom dammsäkerhet

/ Maria Bartsch, Svenska kraftnät,  
Simon Kuoljok, sommarjobbare Svenska kraftnät &

Joakim Thanke-Wiberg, WSP. 
För mer information kontakta: 

dammsakerhet@svk.se  

ICOLD-BULLETINER

En ICOLD-bulletin är en rapport som behandlar ett avgränsat 

ämne med betydelse för dammar, dammteknik och dammsäker-

het. Dessa verk kan ses som resultatet av ICOLDs kärnverksam-

het, de tekniska kommittéerna, där experter träffas under 3-5 

år för att utbyta kunskaper och sammanfatta vad som är ”state 

of the art” inom kommitténs ämnesområde, och ge rekommen-

dationer för ingenjörer världen över. Bulletinerna är av tradition 

tvåspråkiga, och skrivna på både engelska och franska. Exempel 

på nyligen upprättade bulletiner är ”Operation of hydraulic struc-

tures of dams” av kommittén Hydraulics on dams, ”Tailings dam 

design – Technology update” av kommittén Tailings dams och 

”Roller-compacted concrete dams” av kommittén Concrete dams. 

 

På nyhetsbladet baksida finner du en förteckning över ICOLDs 

kommittéer och namn på de svenska delegaterna. Årliga läges-

rapporter från kommittéerna med svensk bemanning finner du 

på SwedCOLDs hemsida.

Samtliga ICOLD-bulletiner sammanställda! 

Dammar och dammteknik –  
En introduktion
Vill du veta hur en damm fungerar och hur ett 
dammhaveri kan uppstå?

Svenska kraftnäts nya bok 
syftar till att ge orienterande 
kunskap om dammar och 
dammteknik samt förklara 
terminologin inom området. 
Förhoppningen är att boken 
ska ge en grund för såväl 
läns styrelserna, som för an-
dra myndigheter, ägare och 
 aktörer som saknar bakgr-
und inom teknikom rådet, att 
 bättre kunna tillgodogöra 
sig vidareutbildning, riktlin-
jer och vägledningar inom 
dammsäkerhetsområdet. 

Länk till boken finner du på vår webbplats 
https://www.svk.se/siteassets/aktorsportalen/dammsakerhet/
rapporter-och-yttranden/svk_dammar_dammteknik_2019.pdf. 
Du kan även beställa ett tryckt exemplar från  
dammsakerhet@svk.se.

/ Maria Bartsch, Svenska kraftnät
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Ökad dammsäkerhet och effektivare tillståndsbedömningar 

Utvecklingsprogrammet Dammsäkerhet, vid 
Energiforsk, startar nu ett stort antal projekt som 
ska ta fram ny metodik för att beräkna flöden, 
öka dammsäkerheten och visa hur datadrivna 
metoder kan bidra till en effektivare bedömning av 
tillståndet i en damm.
Våren 2020 har bjudit på ett antal nya rapporter som finns 
tillgängliga på Energiforsks hemsida. Missa inte chansen att 
ta del av våra nya forskningsresultat. I skrivandets stund har 
programmet 9 aktiva projekt inom Sverige samt två inter-
nationella projekt genom DSIG. Se inforutor för pågående 
projekt samt publicerade rapporter 2020.
 Programmet välkomnar löpande intressanta projektansök-
ningar och ansökningar för stöd till examensarbeten samt 
stöd för att presentera papers på internationella konferenser. 
För att möjliggöra en större svensk närvaro internationellt 
stödjer även programmet ett tiotal kommittédelegater i 
ICOLD och ordförande för YEF. På programmets hemsida 
finns information om hur ansökningsprocessen går till för 
projekt och andra stöd

Ett av våra pågående projekt: Optimerade och anpas-
sade datadrivna metoder för dammsäkerhet
Säkerheten kring kraftverksdammar får en ökande aktuali-
tet eftersom de flesta dammarna har många år på nacken.  
Många anläggningar har instrument med ett stort antal giva-
re utplacerade för att övervaka dammen. Med den snabba 
utvecklingen inom sakernas Internet, IoT, kan man förvänta 
sig att antalet givare ökar, liksom möjligheten till bättre över-
vakning. Men med ökad komplexitet ökar också risken för 
falsklarm och att små förändringar missas. Ett av projektets 
syften är att visa hur datadrivna metoder kan bidra till att 
göra bättre och effektivare bedömningar av tillståndet i en 
damm och att detektera felaktiga givare. 
 Projektet bygger på ett tidigare projekt där IVL analysera-
de läget för datadriven dammsäkerhet. Här ska den tekniska 
lösningen anpassas till de behov som vattenkraftbranschen 
har genom ett nära samarbete med projektets referens-
grupp och andra intressenter. Projektet kommer också att 
genomföra en utbildning för användare för att säkerställa att 
metoderna kan användas på rätt sätt och brett i branschen. 
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förändringar missas. Ett av projektets syften är att visa hur datadrivna metoder kan bidra till att göra bättre 
och effektivare tillståndsbedömningar av tillståndet i en damm och att detektera felaktiga givare. 

Projektet bygger på ett tidigare projekt där IVL analyserade läget för datadriven dammsäkerhet. Här ska den 
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Aktiva projekt inom Dammsäkerhetstekniska 
utvecklingsprogrammet 2020 

Älvkarleby experimentdamm, Christian Bernstone Vattenfall 
R&D (i samarbete med LTU och UU) 

Akustiska mätningar i fyllningsdammar, Sam Johansson 
HydroResearch 

Bestämning dimensionerande flöde, Jonas Persson 
Norconsult 

Sannolikhetsbaserat ramverk för beslutsstöd, 

Beständighet hos injekteringsskärmar under svenska 
dammar

Två generationer av flödesdimensioneringsklass I-
beräkningar

Bergerosion i spillfåror etapp 2

Anslutningar i fyllningsdammar

Rivning av en fyllningsdammsanslutning

Datadrivna metoder för att detektera avvikande mätvärden 
inom dammsäkerhet

Publicerade rapporter 2020 

 / Emma Hagner, programansvarig  
Dammsäkerhet, Energiforsk

Läs mer om projekt och resultat från  
Dammsäkerhet på www.energiforsk.se 

Aktiva projekt inom Dammsäkerhetstekniska  
utvecklingsprogrammet 2020

Älvkarleby experimentdamm,  
Christian Bernstone Vattenfall R&D (i samarbete med LTU och UU)

Akustiska mätningar i fyllningsdammar,  
Sam Johansson HydroResearch

Bestämning dimensionerande flöde,  
Jonas Persson Norconsult

Fördelning av extrem dygnsnederbörd inom dygnet,  
Amanda Olsson SMHI

Vegetation i fyllningsdammar,  
Tina Påhlstorp ÅF

Pilotprojekt vattenhanteringsgrupp,  
Magnus Morin VSL 

Utvärdering av elektroakustiska ljudsändare,  
Oliver Türk CRD Protection

Utvärdering polyurea,  
Per Elvnejd Skellefteälvens VRF

Fördjupad analys av miljöanpassningar och dammsäkerhet,  
Axel Emanuelsson Norconsult

Optimerade och anpassade datadrivna metoder för dammsäkerhet,  
Anders Björk IVL

Dam anchoring principles, DSIG

Ice Loads on Dams, DSIG

Riktlinjer för bestämning av dimensionerande flöde –  
30 års erfarenheter

I maj 1990 presenterades Flödeskommitténs 
förslag till riktlinjer för bestämning av dimensio-
nerande flöde, med sikte på ökade hydrologiska 
säkerhetsmarginaler och att etablera en nationell 
standard. Det pågående arbetet med att revi-
dera beräknade dimensionerande flöden i flera 
av Sveriges viktigaste vattenkraftsälvar ger ett 
tillfälle till reflektion. 

Utbyggnaden av vattenkraften i Sverige förändrade i 
många stycken vattnets årstidsdynamik och väg genom land-
skapet samtidigt som hydrologisk dimensionering i allmänhet 
grundades på observationer och ingenjörstradition. Höga 
flöden i Indalsälven 1983 initierade en översyn av dammars 
tappningsförmåga, vid vilken både svensk och norsk expertis 
pekade på risk för underdimensionerade utskov. Som en följd 
bildades Flödeskommittén 1985 med representanter från 
Statens Vattenfallsverk, Svenska kraftverksföreningen och 
SMHI för att ta fram dimensioneringsriktlinjer.
 Sett i retrospektiv, formade Flödeskommittén damm-
säkerhetsarbetet på flera plan. Ömsesidigt förtroende och 
engagemang mellan myndigheter och företag mynnade ut i 

riktlinjer istället för föreskrifter eller juridiskt bindande krav. 
Riktlinjernas delade huvudmannaskap förutsätter också 
kontinuerligt dialog och samarbete. I samma anda har RIDAS 
och egenkontroll utvecklats i tillägg till formell lagstiftning. 
Flödeskommittén etablerade också en riskklassindelning av 
dammar som fortlevde under nästan 25 år. Gemensamma 
drag går att spåra i dagens begrepp; flödesdimensionerings-
klass och dammsäkerhetsklass. 

Nytänkande och hög ambitionsnivå 
Flödeskommitténs arbete mynnade ut i ett för tiden nytt syn-
sätt som vägde samman de huvudsakliga flödesskapande 
komponenterna i ett reglerat vattensystem och differentie-
rade anläggningar på potentiella konsekvenser vid damm-
haveri. Extremt ogynnsamma hydrologiska förhållanden med 
potentiellt samverkande regn och snösmältning jämkades 
samman med reglerstrategier och typiska magasinsnivåer till 
ett system för att beskriva både volymsinflöden och toppflö-
desintensitet konsekvent för ett helt vattendrag. Konceptet 
att överlagra måttligt ovanliga flödesskapande faktorer stod 
i stark kontrast till internationella dimensioneringsmetoder. 
För anläggningar med stora potentiella konsekvenser vid 
dammbrott ansågs detta tillräckligt även om sannolikheten 
för detta beräknade höga flöde inte preciserades. 

forts på nästa sida >

Publicerade rapporter 2020
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Ökad avbördningskapacitet i Höljes genom nytt flodutskov. Foto: Håkan Bond, 2016.

För anläggningar med mindre omfattande potentiella konsekven-
ser förordades ett väsentligt lägre flöde beräknat med statistisk 
extremvärdesanalys, tillrinnande 100-årsflöde. Sammantaget 
utmanade riktlinjerna alla vid tiden förekommande dimensione-
ringsmetoder och innebar en betydande ambitionshöjning avse-
ende avbördningskapacitet vid många anläggningar.
 
Ett levande dokument  
Riktlinjerna har sedan första utgåvan 1990 genomgått 
mindre revisioner med förtydliganden och tillägg år 2007 
och år 2015. I samband med den andra utgåvan utökades 
tillämpningsområdet till att omfatta även mycket små res-
pektive mycket stora avrinningsområden. I den senaste 
utgåvan framhålls vikten av beräkningsdokumentation och 
samordning i ett älvsystem. Vidare omformulerades kraven 
kring tillrinning med 100-års återkomsttid. Inför arbetet med 
revisionerna har tekniska delar genomgått uppföljningar 
och känslighetsanalyser. Speciellt har uppföljningarna jäm-
fört historiska högflöden och dimensioneringsberäkningar, 
nederbördskarakteristik samt beräkningstekniska frågor 
såsom mjukvaruversion samt drivdatatyp för nederbörd 
och temperatur. Klimat- och sårbarhetsutredningen (SOU 
2007:60) rekommenderade att vidare utreda påverkan av ett 
förändrat klimat på dammar. Frågan behandlades av kommit-
tén för dimensionerande flöden för dammanläggningar i ett 
klimatförändringsperspektiv år 2008–2011 och slutsatserna 

har inarbetats i riktlinjerna år 2015. Detta var vid tiden unikt 
och är även idag ovanligt i ett internationellt perspektiv.

Klimat i förändring 
Att mänskliga aktiviteter och utsläpp av växthusgaser påver-
kar klimatet regionalt och globalt har inom forskarsamhället 
varit känt under flera decennier och är numera helt klarlagt 
enligt FN:s Intergovernmental Panel on Climate (IPCC). 
Trögheten i klimatsystemet gör att vi ännu inte sett den fulla 
effekten av redan genomförda utsläpp och även ambitiösa 
globala utsläppsreduktioner kommer att medföra signifi-
kanta klimatologiska förändringar i Sverige. Vattencykeln är 
nära länkad till klimatet och det är rimligt att vänta sig hydro-
logiska skiften inom livstiden för dammanläggningar, vilket 
bör ges vederbörlig uppmärksamhet. 

Uppdaterade dimensioneringsberäkningar 
Älvar för vilka dimensioneringsberäkningar uppdate-
rats under 2000-talet eller där arbetet är pågående är 
Dalälven, Indalsälven, Lagan, Luleälven, Skellefteälven, 
Umeälven och Ångermanälven.  Detaljer kring resultaten för 
Luleälven, Umeälven och Skellefteälven har redovisats under 
SwedCOLD:s temadagar 2015, 2016 resp. 2017. Det har 
noterats att dimensionerande tillrinning klass I i beräkningar-
na från 2000-talet är högre jämfört med tidigare beräkningar 
i de nordliga älvarnas nedre delar.
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Erfarenhet och praktisk tillämpning
För att uppmärksamma de ansträngningar och investeringar 
som gjorts under trettio år med nationella riktlinjer har några 
av landets främsta experter tillfrågats att dela med sig sina 
av erfarenheter och framtidsvisioner.  

”Med nyttjande av erfarenheter från arbete med flödesdimen-
sionering och med bevakning av utvecklingen inom området, 
följer också ökade möjligheter till en vidareutveckling och 
förbättring av de aktuella riktlinjerna. En sådan utveckling är 
mycket viktig för att åstadkomma en höjning av nivån på vårt 
dammsäkerhetsarbete, inte minst på grund av att vi idag har 
stora utmaningar framför oss i form av förändringar av klimat 
och förändrade förhållanden för vår energiförsörjning.”

Peter Lindström, Skellefteälvens Vattenregleringsföretag

”Under första halvan av 1990-talet räknade jag och flera 
andra febrilt på dimensionerande flöden i flera av de norr-
ländska älvarna. Den systemsyn på vattendrag som är natur-
lig för dem med en hydrologisk bakgrund blir alltmer gällande 
för dammsäkerhetsarbetet i stort. Den framtida utvecklingen 
av modelleringstekniken kommer förhoppningsvis att kunna 
redovisa ett spann av flöden med olika återkomsttid för att 
underlätta dammägarens val av dimensionerande flöde av en 
dammanläggning.”

Claes-Olof Brandesten, Vattenfall Vattenkraft AB

”Metoden har kontinuerligt förbättrats även inom ramen för 
befintliga riktlinjer, bland annat genom att inkludera informa-
tion från hydrauliska modeller. Inför nya de flödesdimensione-
ringsprojekten har Vattenregleringsföretagen uppdaterat reg-
leringsstrategier speciellt anpassade för stora snömagasin. 
Värt att notera är också att metoden för att skatta extrema 
flöden har spridit sig och numera är en del av underlaget för 
allmän samhällsplanering och bedömning av översvämnings-
risker.”

Björn Norell, Vattenregleringsföretagen

”Styrkan i metoden ligger i sättet att kombinera nederbörd 
och snösmältning av storleksordningar som faktiskt har 
inträffat. Det ger en greppbar och verklighetsbaserad meto-
dik. Djupare analys av resultaten kan också ge ledning om 
årstider med hög riskexponering och bidra till utformning av 
robusta principer för reglering.”

Agne Lärke, Fortum Generation AB

”Engagemanget och det nära samarbetet i Flödeskommittén 
mot ett gemensamt mål var avgörande för resultatet. Det var 
också värdefullt att det snabbt togs internationella kontakter 
och att arbetet kom igång utan att invänta en statlig utred-
ning. Vidare är det glädjande att metoden stått sig under 
lång tid och gått att anpassa till att också analysera effekter 
av klimatförändringar.”

Sten Bergström
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Flödesdimensionering och korresponderande vattennivåer 
är hörnstenar i dammsäkerhetsarbetet och har på flera sätt 
en särställning då flödesriktningen skapar länkar längs ett 
helt vattendrag. Det är inspirerande att tänka på de föränd-
ringar inom både hydrologin och energisystemet som ligger 
framför oss och vilka styrdokument och principer som vi 
uppmärksammar om ytterligare 30 år. 

/ Kristoffer Hallberg, WSP Sverige AB
kristoffer.hallberg@wsp.com 
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Snart publiceras en svensk kortversion av upp-
dateringen av ICOLD-bulletinen ”Dam Failures 
– Statistical Analysis”. Bulletinen innehåller en 
mängd intressant statistik kring dammhaverier. 
Visste du till exempel att omkring 1 % av alla 
höga dammar har havererat?
För närvarande håller ICOLDs Committee on Dam Safety på 
att färdigställa en uppdatering av Bulletin 99 ”Dam Failures 
– Statistical Analysis”. I väntan på att ICOLD ska godkänna 
bulletinen skriver Svenska kraftnät, som deltar i kommittéar-
betet, på en svensk kortversion av bulletinen. 

Vad visar statistiken?
 Den internationella statistiken visar att många dammhave-
rier har inträffat redan under byggtiden, vid första dämningen 
eller under de första åren efter idrifttagandet. Det har sin 
bakgrund i att om något misstag eller allvarligt fel blivit 
begånget vid konstruktion eller byggande, så är det troligt 
att det leder till problem när dammen blir belastad av det 
uppdämda vattnet eller vid tappning av stora flöden.

Internationell dammhaveristatistik för stora dammar*
Även ombyggnadsåtgärder kan innebära en högre riskutsätt-
ning vad gäller dammhaveri under själva projektgenomför-
andet. Det beror bland annat på att anläggningsdelar, till 
exempel utskov, tas ur drift och att ordinarie funktioner, till 
exempel elmatning och övervakningsutrustning, tas ur drift 
eller ersätts med provisorier. 
 Incidenter och haverier inträffar även i dammar som fung-
erat väl under många år. Flera haverier har inträffat i sam-
band med höga flöden. Bidragande orsaker till dammhaveri 
kan till exempel vara brister i underhåll, brister i övervakning, 
otillräcklig bemanning, utskovsluckor som inte öppnas eller 
som sätts igen av drivgods. 
 Orsakerna till dammhaverier i olika konstruktionstyper 
skiljer sig åt. Till exempel har otillräcklig avbördningskapa-
citet varit den vanligaste orsaken till att stenfyllningsdam-
mar havererat, emedan geotekniska problem har varit den 
vanligaste orsaken till att valvdammar havererat. Vidare har 
problem med strukturell integritet svarat för en större andel 
av haverier längre tillbaka i tiden, medan otillräcklig avbörd-
ningskapacitet blivit en vanligare orsak under senare år.

Antal haverier i fyllningsdammar, fördelat på felmod och dammens ålder vid haveriet. 
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FAKTARUTA

• Dammhaveri har inträffat i knappt 1 % av dammbeståndet.

• Andelen haverier är tämligen oberoende av dammtyp och 

ligger omkring 1 % för jord- och stenfyllningsdammar, 

gravitationsdammar och valvdammar. För lamelldammar är 

andelen högre. Murverksdammar står för 2/3 av haverierna 

i gravitationsdammar.

• En högre andel av dammar byggda före 1925 har rasat (ca 

4 %). Andelen sjunker därefter tydligt (drygt 1 % perioden 

1925–1950 och ca 0,5 % efter 1950).

• Många haverier har inträffat de första åren efter idrifttag-

ningen, men ca hälften av haverierna har inträffat i dammar 

äldre än tio år.

• För dammar med en höjd inom intervallet 15–75 m ligger 

andelen haverier omkring 1 %. Endast fyra dammar högre 

än 75 m har havererat.

• För dammar där de yttre omständigheterna i samband med 

haveriet är kända har drygt 40 % inträffat vid normala drift-

förhållanden, drygt 50 % vid höga flöden och mindre än 10 

% i samband med jordbävning, annan extrem naturhändelse 

eller antagonistisk påverkan.

• För fyllningsdammar är överströmning (ca 45 %) och inre 

erosion (ca 35 %) de vanligaste felsätten.

• För betong- och murverksdammar är brister i dammkon-

struktionen och/eller grunden (över 50 %) samt överström-

ning (ca 25 %) de vanligaste felsätten.

 

Informationen är hämtad ur Dammar och dammteknik (Svenska  
Kraftnät 2019) och bygger på den kommande ICOLD-bulletinen.

Antal haverier i betong- och murverksdammar, fördelat på felmod och 
dammens ålder vid haveriet. 

Hur har statistiken tagits fram?
Dammhaveristatistiken som ligger till grund för bulletinen 
kommer ifrån flera olika källor. Bland annat har data från 
tidigare ICOLD-bulletiner använts. Dessutom har dessa för 
ICOLD kända haverier kompletterats med ny information 
genom en internationell undersökning där arbetsgruppen, 
vilken representerar mer än 30 länder, har inkommit med 
information om såväl äldre haverier som haverier som till-
kommit efter 1992.
 För att genomföra statistiska analyser i relation till antalet 
uppförda dammar världen över har även data inhämtats ifrån 
det internationella dammregistret, World Register of Dams. 
Genom ett utdrag i september 2018 ur databasen har infor-
mationen om haverierna kunnat sättas i relation till dammars 
höjd, ålder, konstruktionstyp med mera. Därmed har cirka 
320 haverier kunnat jämföras med de drygt 35 000 stora 
dammar som finns i världen (utanför Kina).

/ Maria Bartsch (Svenska kraftnät) &  
Joakim Thanke Wiberg (WSP Vattenbyggnad).

 För mer information kontakta:  
dammsakerhet@svk.se

*Samtliga bilder och samtlig statistik i artikeln  
är hämtade ur ICOLD Incident database  
Bulletin 99 update, Final Draft December 2019 
(International Commission on Large Dams, 2019). 
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I en ny Energiforskrapport presenteras ett ram-
verk som kan användas på olika beslutsproblem 
då en anläggningsägare står inför beslut där det 
finns flera åtgärdsmöjligheter. 

För anläggningsägare är det viktigt att åtgärder som utförs 
är kostnadseffektiva och leder till ett bra slutresultat på både 
kort och lång sikt. I många fall är det osäkerheter kring fak-
tiska förhållanden som till stor del styr åtgärdsbehovet och 
ofta finns även flera åtgärdsmöjligheter att ta till.   
 Energiforskrapport 2020:642 beskriver ett ramverk för 
strukturerat beslutsfattande som är tänkt att stötta anlägg-
ningsägaren för att hitta den bästa åtgärden. Ramverket 
innefattar tre delar med utgångspunkt i observationsmeto-
den: 
 Först görs en preliminär analys med bedömning av säker-
heten jämfört med gällande kriterium. 
 Vid otillräcklig säkerhet görs kostnads-nyttoanalys där 
olika åtgärds- och undersökningsmöjligheter analyseras och 
utfall och kostnader skattas.
 Då det bedöms effektivt utförs undersökningar varefter 
en uppdaterad analys tas fram. 
 Kostnads-nyttoanalysen utförs på följande vis: 1. Upprätta 
ett beslutsträd där samtliga möjligheter till åtgärder och 
undersökningar inkluderas. För att en åtgärd, eller en serie 
av åtgärder, ska vara ett möjligt alternativ måste resultatet 
bli att tillräcklig säkerhet uppnås. För att ta fram besluts-
trädet behövs därmed ett antal olika beräkningar av olika 
åtgärdsmöjligheter och deras utfall. 2. Skatta sannolikhet 
för utfall för samtliga delar i trädet där så är nödvändigt (tex. 
utfall av framtida undersökningar). 3. Skatta kostnader för 
olika åtgärder och undersökningar. 4. Beräkna mest trolig 
kostnad för olika åtgärder och bestäm vilket beslut som är 
mest fördelaktigt.

Optimalt beslutsfattande i samband med dammsäkerhets- 
höjande åtgärder

Demonstrationsexempel
I rapporten redovisas ett exempel där metodiken används på 
en fiktiv betongdamm med fyra monoliter med oklar stabilitet 
för sprickplan i berget. För denna har sannolikhetsbaserade 
beräkningar utförts. Den preliminära analysen utfördes base-
rat på rimliga men något konservativa indata och visade att 
stabiliteten var otillräcklig för eventuella sprickplan i berget. 
 I kostnads-nyttoanalysen skattades kostnader för olika 
åtgärder så som undersökning för att kontrollera förekomst 
och utbredning av sprickplan (kärnborrning, BIPS-loggning 
och kärnkartering), undersöka egenskaper hos sprickplan 
med skjuvförsök, åtgärd genom att borra dränagehål, sam-
tidig undersöknings- och dränagehålsborrning, isfrihållning 
samt installation av spännstag. Beräkningar utfördes sedan 
för att kontrollera vilka åtgärder som var möjliga för att nå 
tillfredsställande säkerhetsnivå. Vidare skattades sannolik-
het för olika utfall, bland dem utfall att undersökningsresultat 
visar på bättre resultat än det som antagits i den konserva-
tiva preliminäranalysen, att utfall visar på sämre resultat, 
eller att utfallet bekräftar antaganden. Till sist upprättades 
ett beslutsträd där sannolikhet för utfall kombineras med 
kostnader för olika åtgärder. 
 Beslutsträd från analys i rapporten visas i figuren. 
Resultatet visade att det i exemplet var mest kostnadsef-
fektivt att göra undersökning av sprickplanets utbredning 
och sedan, baserat på utfall, vidta ytterligare åtgärder. Vilka 
åtgärder som var mest effektiva var beroende av hur många 
monoliter av dammen som påverkades av sprickan (spänn-
stag för enstaka monoliter, isfrihållning och dränage om 
fler påverkades). I beslutsträdet i figuren bedöms det vara 
stor sannolikhet att det finns sprickplan i berget. Om san-
nolikheten för detta är låg är det än mer effektivt att utföra 
undersökningar.
 I exemplet i rapporten används sannolikhetsbaserade 
beräkningar. Vid undersökningar och uppdatering av resultat 
är detta en fördel jämfört med att använda konventionella 
metoder eftersom det finns teoretiskt stöd för hur tillkom-
mande information hanteras.
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Användningsområden
 Exemplet i rapporten var för en betongkonstruktion med 
bristande stabilitet, men det bedöms att metodiken kan 
användas för många andra beslutsproblem, som till exempel 
undersöknings/åtgärdsbehov hos utloppstunnlar i berg och 
allmänt för stabilitet av dammar. Med denna strukturerade 
metodik blir det tydligt vilka möjligheter som finns och hur 
effektiva olika åtgärder är. 

Slutsatser
 Det systematiska arbetssätt som presenteras i rapporten 
möjliggör att i förväg kunna jämföra olika åtgärder ur ett 
kostnads-nyttoperspektiv och tydliggör vikten av att fatta 
beslut baserat på existerande och möjlig framtida informa-
tion. 

  
/ Marie Westberg Wilde & Alexandra Krounis,  

AFRY, Fredrik Johansson, KTH/AECOM.  
Energiforskrapporten finns för nedladdning  

på Energiforsks hemsida.  
Kontakta oss gärna för mer information. 

Exempel på beslutsträd. Siffror efter åtgärder anger kostnad för åtgärd. Siffor vid utfall anger skattad sannolikhet för utfall. Blå ruta 
anger att tillräcklig säkerhet nås. I kostnadssummeringen har den möjlighet som leder till önskat resultat till lägst kostnad valts. Anpassad 
figur baserad på Energiforskrapporten
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Ny kontaktinformation uppdateras på www.swedcold.org
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