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ICOLD:s årsmöte 2021SwedCOLDs nyhetsbrev 
– artonde året
Redaktionskommittén har ordet   
Med SwedCOLDs nyhetsbrev vill vi på ett samlat sätt ge infor-
mation om vad som sker i branschen, både från ägarens och 
myndighetens perspektiv såväl som ur konsultens och entre-
prenörens 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
Finn Midböe, Rejlers
Birgitta Rådman, Vattenregleringsföretagen
Mikael Stenberg, TCS
  
Nästa nummer
Nästa nyhetsbrev planeras att komma ut i april 2022. 
Bidragen ska innehålla rubrik, kortfattad text och hänvis-
ning till artikelförfattaren/kontaktperson. På vår hemsida  
http://www.swedcold.org finns mall och utförliga instruk-
tioner att hämta. De ska vara redaktionskommittén tillhanda 
senast 18 mars 2022. Skicka till finn.midboe@rejlers.se
SwedCOLDs e-postadresser är:
finn.midboe@rejlers.se  
sekreterare Finn Midböe
swedcold@vattenreglering.se  
sekretariat Birgitta Rådman  
  Redaktionskommittén

Pandemin fortsätter att strö grus i ICOLD-
maskineriet. 

Den redan flyttade kongressen i Marseille som skulle 
hållits i november flyttas till nästa sommar, 27 maj – 3 juni. 
Kongressens frågor 104 – 107 är:

• Concrete Dam Design Innovation and Performance
• Incidents and Accidents concerning dams
• Surveillance, Instrumentation, Monitoring and Data 

Acquisition and Processing
• Dams and Climate Change

Senaste nytt rörande kongressen hittar ni på 
https://cigb-icold2022.fr

I november kommer istället en virtuell General Assembly att 
hållas, men utan val av ny president och vicepresidenter, de 
väljs vid kongressen i Marseille nästa år. I samband med det 
virtuella mötet planeras för workshops med några tekniska 
kommittéer, men mera information om det kommer senare, 
så det gäller för er som är intresserade av att delta på 
dessa att håll ögonen öppna. 

Flytten av Marseille-mötet innebär för oss att mötet i 
Göteborg som vi börjat planera flyttas fram ett år och 
istället hålls 11 – 15 juni 2023 samt att efterföljande 
årsmöten och kongresser också flyttas så att;

• Årsmöte 2024 hålls i New Delhi
• Kongress 2025 hålls i Chengdu
• Årsmöte 2026 hålls i Shiraz

Vi hoppas givetvis att verksamheter kan börja återgå till det 
normala och att vi slipper se fler ändringar i programmen 
framöver. Uppdateringar kring läget och information om 
möten framöver kommuniceras via Circular Letters som 
skickas ut till kompetensnätverket och sammanfattas här.

/Finn Midböe, sekreterare SwedCOLD
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Utökning av avbördningskapacitet i praktiken
WSP har under ledning av Rikard Hellgren sum-
merat erfarenheter från olika projekt genom 
intervjuer, litteraturstudie och en workshop för 
att summera erfarenheter från olika projekt för 
att utöka avbördningskapaciteten.

Förbättrad dammsäkerhet
Ett flertal projekt har genomförts i Sverige med syftet att 
öka avbördningskapaciteten för befintliga dammanläggning-
ar. Den huvudsakliga anledningen till den dammsäkerhets-
höjande åtgärden har varit risken för ökande extremflöden.  
I vissa fall har nya utskov utförts i direkt anslutning till 
befintliga utskov eller i annat läge. I andra fall har ett eller 
flera av de befintliga utskoven byggts om. Varje projekt har 
varit unikt, vilket medfört att de tekniska lösningarna har 
fått anpassas efter lokala förutsättningar. Projekten har där-
för många gånger blivit relativt dyra och komplicerade. 
Lärdomar från genomförda projekt har sammanställts i en 
rapport för att stötta beställare och projektörer inför kom-
mande installationer. Både goda och mindre goda erfaren-

heter från dessa projekt ingår i materialet. Förhoppningen 
är att genom att tillgängliggöra dessa erfarenheter så 
minskar risken för att samma misstag upprepas i fram-
tida projekt, och att projekten därmed kan genomföras 
på kostnadseffektivt sätt. Projektet har genomförts inom 
Energiforsks Betongtekniskt program vattenkraft. 

Välbesökt workshop
Våren 2021 anordnades en välbesökt digital workshop där 
installationsprojekt från både Sverige och Norge presente-
rades. Fokus låg på att beskriva det praktiska genomföran-
det i projekt där olika tekniska lösningar använts. För att få 
en förståelse för de flödesberäkningar som ligger till grund 
för att man tar initiativ till att utöka kapaciteten så gav 
Björn Norell en översikt över Vattenregleringsföretagens 
modellarbete. De presentationer som visades finns tillgäng-
liga på Energiforsks hemsida:
https://energiforsk.se/konferenser/genomforda/workshop-
erfarenheter-fran-okning-av-avbordningsformaga 

/ Monika Adsten  

SiraKvina Labyrintutskov.
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Simulering av dammhaveri genom fysiska modellförsök

Antaganden om brottets utbredning och brott-
förloppets hastighet är i många fall avgörande 
för resultaten vid konsekvensklassificering av 
betongdammar eller dammbrottsimuleringar 
för beredskapsplanering. Vid dimensionering av 
betongdammar ska dessa uppfylla stabilitetets-
kriterier för glidning och stjälpning samt att dam-
mens tvärsnittskapacitet är tillräcklig. En viktig 
fråga är dock hur dessa antaganden och kriterier 
återspeglar ett verkligt dammhaveri? Är dessa 
brottmoder representativa och hur påverkar 
defekter så som sprickor i dammkroppen?
För att besvara dessa frågor har ett doktorandprojekt initie-
rats via Svenskt VattenkraftCentrum (SVC) som syftar till att 
studera realistiska dammhaverier. Jonas Enzell, som är dokto-
rand vid avdelningen för betongbyggnad på KTH undersöker 
i sitt doktorandprojekt nya metoder för att simulera haverier 
av betongdammar. Ett dammhaveri är ett komplext fenomen 
med stora dynamiska krafter och läckage av vatten som kan 
orsaka erosion i både konstruktionen och grundläggningen. 
Detta gör det hela mycket svårt att beräkna eller simulera 
efter det initiala brottet. 

Som en del av projektet utförs fysiska modellförsök. 
Försöken utförs vid Älvkarlebylaboratoriet (Vattenfall R&D). 
Målet är att bygga en modell av en betonglamelldamm i 

skala 1:15. Modellen blir 1,2 m hög, 3,5 m bred och består av  
5 stycken damm-monoliter. Modellen belastas och drivs till 
brott med hjälp av vattentryck. Målet är att driva modellen 
till brott vid 20 % överdämmning. För tillfället pågår inledande 
försök med en förenklad geometri i skala 1:30. I denna skala 
har vi kunnat lösa många praktiska problem, visa att konceptet 
fungerar och är praktiskt genomförbart. Försöken i skala 1:15 
är planerade till januari 2022. 

Målet med försöket är att öka förståelsen för hur betong-
dammar havererar och vilka olika brottmoder som uppstår. 
Det ska även ge information om själva brottets utbredning, 
hur intilliggande konstruktionsdelar påverkas om en del av 
dammen havererar samt hur lång tid själva brottförloppet 
tar. Detta är viktig information för beredskapsplanering och 
översvämningssimuleringar. Experimenten ska även användas 
för validering av numeriska simuleringar och ge underlag för 
design av instrumentering på betonglamelldammar. 

Via denna länk kan ni se film på de tidiga försöken:

https://kth-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/ 
enzell_ug_kth_se/EuVqORUAwaBJh4AKWc_ 
aG9wB-OHvSy0P3BNS9EhXVOfnwg?e=b4QW48

/ Jonas Enzell (KTH Betongbyggnad), Richard Malm  
(KTH Betongbyggnad), Erik Nordström (Vattenfall R&D)  

och Andreas Sjölander (KTH Betongbyggnad). För frågor  
och inspel, maila Jonas på jonas.enzell@byv.kth.se 

Bildserie från ett brottförsök under de förberedande försöken. Se filmen i länken för hela sekvensen. Foto: Jonas Enzell. 

https://kth-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/enzell_ug_kth_se/EuVqORUAwaBJh4AKWc_aG9wB-OHvSy0P3BNS9EhXVOfnwg?e=b4QW48
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Att arbeta med digitala tvillingar är idag allt vanli-
gare. Att arbeta med verkliga tvillingar är inte 
lika vanligt. Speciellt inte tvillingar av vattendrag 
med vandrande fisk.

I Vattenfalls Älvkarlebylaboratorium är dock detta en 
realitet i en till minsta sten exakt kopia av en flodsträcka 
inklusive vandrande fisk. I floden Ilme i tyska delstaten 
Niedersachsen har botten skannats på en drygt 10 m lång 
sträcka och simmande fiskars vägval över en stenig pro-
fil (s.k. ”block ramp”) observerats och registrerats. Med 
hjälp av avancerad fräsning har sedan den steniga bot-
ten återskapats och byggts upp i Älvkarlebylaboratoriets 
”Laxeleratorn” som en exakt kopia i skala 1:1. I denna 
fullskalemodell representeras samma förhållanden som i 
floden Ilme, men under helt kontrollerade och repeterbara 
förhållanden. Laxeleratorn är ett s.k. etho-hydrauliskt 
laboratorium där fiskars beteende kan studeras i ett stort, 
mycket stort, strömvattenakvarium (9×30 m med upp till 
16 m3/s flöde). Forssträckan har byggts upp på en del av 
en av Laxeleratorns två testsräckor (ca 4×12 m). Här under-
söks fiskarters beteenden vid passage över forssträckan 

vid olika djup och flöden. Studien leds av Braunschweigs 
tekniska universitet och huvudsponsor är den tyska statliga 
miljöstiftelsen DBU. 
 Parallellt med detta tyska projekt pågår en annan stu-
die med fokus på en invasiv fiskart i våra svenska vatten. 
Den svartmunnade smörbulten, ursprungligen från Svarta 
och Kaspiska havet, utgör en onaturlig konkurrent till våra 
svenska inhemska arter, t.ex. stensimpan. Två fullskaliga 
fisktrappor (s.k. slitsrännor) har byggts upp där fiskens 
förmåga att passera vandringsvägen undersöks vid olika 
flöden och djup. Studien leds av SLU, med grundfinanisering 
från Naturvårdsverket. 
 Mer information: 
• Projektet floden Ilme:  

https://www.tu-braunschweig.de/en/lwi/wasserbau/
research/projects/migramp

• Projektet svartmunnad smörbult:  
https://www.slu.se/institutioner/akvatiska-resurser/ 
forskning1/ekosystem/svartmunnad-smorbult--forvandla-
risk-till-resurs/

/ Patrik Andreasson, 
Älvkarelbylaboratoriet, Vattenfall AB.

Kontakt: patrik.andreasson@vattenfall.com

Samma forsprofil i floden Ilme och Laxeleratorn. Foto: Ralph Eikenberg, TU Braunschweig.

Digital tvilling får liv i Älvkarleby

https://www.tu-braunschweig.de/en/lwi/wasserbau/research/projects/migramp
https://www.slu.se/institutioner/akvatiska-resurser/forskning1/ekosystem/svartmunnad-smorbult--forvandla-risk-till-resurs/
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Norska Skagerak Kraft har installerat trådlösa nivå- och 
flödesmätare uppströms kraftstationen Dalsfos. 
Foto: Skagerak Kraft.

AFRY har på uppdrag av Energiforsks program 
Tillämpad digitalisering i vattenkraften kartlagt 
olika tekniker för trådlös kommunikation i vat-
tenkraften. Tre olika användarscenarier har 
kartlagts - korta avstånd inne i kraftstationer, på 
dammar och i vattendrag på längre avstånd från 
kraftstationen.

Varje trådlös teknik har fördelar och nackdelar
Utvecklingen av trådlös teknik går snabbt, och fler och fler 
branscher använder tekniken i allt större omfattning. Inom 
vattenkraften har det dock gått trögt, men det finns exem-
pel på lyckade pilotinstallationer. I rapporten har ett flertal 
tekniker undersökts, och analysen visar på att LTE-M är den 
som är mest lämplig för bredare användning då den stödjer 
alla tre typer av användarscenarier, är framtidssäker, ger 
lämplig prestanda samt har hög säkerhet. Det finns också 
andra tekniker som är väl lämpade för enstaka användar-
scenarier, såsom Wi-Fi HaLow och LoRaWAN. Genom att 
använda samma teknik för olika tillämpningar så underlättas 
dock både underhåll och installation av nya system inom 
anläggningen, därför rekommenderas att man försöker 
hålla sig till en teknik. 

Trådlös teknik i vattenkrafttillämpningar

EDF föregångare
EDF i Frankrike har sedan tio år använt sig av trådlösa system 
i sina vattenkraftanläggningar för att samla in data för förbätt-
rat underhåll. Idag är det en viktig del av deras strategi för att 
sänka kostnader och vinna marknadsandelar. De har gått från 
tester i pilotinstallationer till utvecklade standardlösningar 
som enkelt kan implementeras i anläggningarna och där man 
har utvecklade strategier och metoder för underhåll av syste-
men. Bland standardlösningarna finns exempelvis mätningar 
av dammdeformation, vattennivå och vattenflöde. 

Lärdomar från andra branscher
Flera andra industrisegment, exempelvis gruvindustrin och 
papper/massa-industrin, har kommit längre när det gäller att 
integrera trådlös teknik i anläggningarna. Flera av de tillämp-
ningar som förekommer inom gruvindustrin liknar vattenkraf-
ten, med exempelvis undermarkanläggningar och dammar. I 
rapporten redovisas bland annat tillämpningar från LKAB där 
man använder Wi-Fi och LoRaWAN och från Södra Cell där 
man använder LTE-M-teknik. 

/ Monika Adsten, Energiforsk. 
Läs gärna mer i rapporten ”Kartläggning av trådlös teknik 

i vattenkraften” skriven av Niclas Selberg, Mansour Akbari, 
Andreas Wanzelius, Charlotta Glanzberg och Eskil Bendz, 

samtliga från AFRY.
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Hur säkerställa rätt bitumen i dilatationsfogar  
på betongkonstruktioner?
Det finns uppgifter inom kraft-
industrin om viss ökning av 
läckage av bitumen från de 
dilatationsfogar i betongkon-
struktioner som tidigare bara 
uppvisat relativt små läckage. 
I en studie kopplad till två 
anläggningar (en Statkraft och 
en Vattenfall) har analyser av 
använd bitumenmassa gjorts 
för att kontrollera hur väl 
egenskaperna idag stämmer 
överens med den gamla krav-
bilden.

Före ca. år 2000 användes oftast en 
bitumenprodukt kallad IB1500 i vissa 
typer av dilatationsfogar. De fogar 
som avses är de med dubbla fogband 
och utrymmet mellan fyllt med bitu-
menmassa. I samband med att NYNAS 
slutade producera IB1500 gjordes 
ett arbete för att ta fram en likvärdig 
produkt baserad på andra standard-
produkter. Det resulterade i att en mix 
av två bitumentyper gjordes och pro-
dukten kallas idag NYBIT8000.

Analyser av bitumen (NYBIT8000) 
har gjorts vid VTI (Statens väg- och 
transportforskningsinstitut) i Linköping 
både på färskt bitumen och bitumen 
som oxiderats i luft (benämns ”g:a” 
i diagram). Jämförelsen gjordes mot 
den tidigare vanligen använda produk-
ten IB1500 från NYNAS. 

I sammanfattning kan konstateras 
att bitumenmassans viskositet ligger 
i den övre delen av spannet för vad 
som bedömts acceptabelt med den 
sedan tidigare använda bitumenmas-
san IB1500. Statkrafts bitumenmassa 
var något trögare än acceptabelt. 
Tester på styvhet vid låga tempe-
raturer gav att de uppfyllde kraven 
jämfört med IB1500. På den ena 
anläggningen passerar bitumenmas-
san ett väldigt varmt utrymme och 
värms således upp relativt mycket, 
vilket påverkar dess viskositet så att 
den blir mer lättflytande. 

Det rekommenderas att undersöka möjligheten till en differentiering eller 
avsnävning av det accepterade intervallet för bitumenmassans viskositet. 
Omgivningsförhållanden (främst temperatur) för en uppvärmd konstruktion skiljer 
sig väsentligt mot en kallställd, vilket kan motivera att olika (för situationen anpas-
sade) bitumenrecept används. Det är avgörande att bitumenmassan inte blir för 
trögflytande så att rör och matningsledningar pluggas igen vilket omöjliggör ev. 
påfyllning i framtiden. Bitumenmassan måste också vara följsam även vid låga  
temperaturer så att utrymmet mellan fogbanden hela tiden är utfyllt. Arbetet  
rekommenderas bli ett Energiforskprojekt.
 / Erik Nordström, Vattenfall R&D

Lars-Elof Bryne, Vattenfall R&D
Anders Sjödin, Statkraf

Figur 1 - Styvheten hos bitumen enl. (SS-EN 14771, 2012).

Figur 2  - Kinematisk viskositet enl. (SS-EN 12595, 2014) hos ny bitumen för Vattenfall och Statkraft.
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Svenska kraftnät har med utgångspunkt från 
dammägares årliga dammsäkerhetsrapportering 
sammanställt uppgifter om 428 dammanlägg-
ningar med dammar i dammsäkerhetsklass. 
Efterlevnaden av rapporteringskravet bedöms 
ha varit god, då 105 av 109 dammägare med 
klassificerade dammar har rapporterat till läns-
styrelsen för år 2020. 

Inför årets rapportering har Svenska kraftnät uppdaterat 
sin vägledning1 och sett över rapporteringsmallarna, vilket 
medfört vissa förändringar i vilka uppgifter som ska inrap-
porteras. Till exempel kopplar frågorna tydligare till damm-
säkerhetsregleringens krav och dammägaren ska ge en 
samlad bedömning av dammanläggningens dammsäkerhet. 
Samtidigt har begrepp som härrör från en äldre version av 
RIDAS utgått.  

Diversifierad ägarbild
Rapporteringen omfattar 274 dammanläggningar med en 
eller flera dammar i dammsäkerhetsklass A och/eller B och 
154 dammanläggningar med dammar i högst dammsäker-
hetsklass C. 

Majoriteten av dessa (56 %) ägs av fem stora aktörer inom 
vattenkraftindustrin (Fortum Sverige AB, Vattenfall Vattenkraft 
AB, Vattenregleringsföretagen, Statkraft Sverige och Sydkraft 
Hydropower AB). Dessa har anläggningar i upp till 10 län. 
I andra änden av spektrumet finns 84 ”små” ägare med endast 
en till två dammanläggningar med dammar i dammsäkerhets-
klass. Även dessa nyttjas i huvudsak för vattenkraft, men 
ägarbilden (kraftbolag, kommunala bolag, industrier och före-
tag med annan typ av verksamhet) är mer spridd och anlägg-
ningar för olika ändamål förekommer. 92 ägare, motsvarande 
87 % av ägarna som rapporterat, har endast anläggningar i 
ett och samma län.

Anläggningsdokumentation, avvikelser, händelser och 
åtgärder
För de flesta anläggningar anges att identifiering och bedöm-
ning av faror har gjorts och att rutiner för drift, program för 
underhåll och tillståndskontroll samt planering för nödsituatio-
ner finns på plats. De anläggningar för vilka delar av denna 
dokumentation och/eller dessa rutiner saknas ägs i huvudsak 
av ägare med endast en eller två dammar. Några av dessa 
ägare har fått sin damm klassificerad i dammsäkerhetsklass 
under 2020, vilket kan vara en bidragande orsak till att anlägg-
ningsdokumentation och rutiner ännu inte finns på plats. 
Några nyckeldata från  rapporteringen:

1 Säkerhetsledningssystem, helhetsbedömning och årlig dammsäker-
hetsrapportering. En vägledning från Affärsverket svenska kraftnät jml. 
5-8 §§ förordningen (2014:214) om dammsäkerhet. Svenska kraftnät, 
rev. 2020-12-09

Fler än 100 ägare rapporterar om dammsäkerhet!
• Avvikelser har upptäckts och/eller åtgärdats vid  

72 anläggningar.
• Avvikelser/åtgärdsbehov rapporteras kvarstå för  

143 anläggningar.
• Driftstörningar och/eller aktivering av samhällets  

beredskap har förekommit för sex anläggningar.
• Helhetsbedömning har hitintills utförts för endast  

en liten andel av anläggningarna.
• 402 av 428 anläggningar bedöms av ägarna ha  

tillfredsställande säkerhet. 123 av dessa  
anläggningar bedöms dock ha åtgärdsbehov.

Svenska kraftnät noterar att de flesta ägare nu har pla-
nerat för genomförande av helhetsbedömningar för sina 
anläggningar, vilket ses som en positiv utveckling. Samtidigt 
råder det fortfarande vissa tveksamheter kring huruvida de 
helhetsbedömningar av dammsäkerheten som uppges ha 
genomförts före respektive under 2020 faktiskt genomförts i 
regelverkets rätta bemärkelse. En förklaring till ovanstående 
bild och Svenska kraftnäts tolkning är att begreppet helhets-
bedömning introducerades i och med dammsäkerhetsförord-
ningen, att Svenska kraftnäts vägledning kom först 2020 och 
att begreppet således fortfarande är att betrakta som nytt. 
Kanske har det förekommit en viss begreppsförvirring mel-
lan begreppen helhetsbedömning och det äldre begreppet 
Fördjupad Dammsäkerhetsutvärdering, FDU, eller i vissa fall 
en sammanblandning med begreppet konsekvensutredning.

Nationellt tillsynstema 2021 – Avvikelser och åtgärds-
behov
Under senare år har Svenska kraftnät introducerat nationella 
tillsynsteman inom dammsäkerhet. Syftet är att inrikta och 
berika tillsynen, och samla underlag för att upprätta natio-
nella lägesbilder utifrån utvalda frågeställningar. De nationella 
lägesbilderna ger i sin tur underlag för utveckling av dammsä-
kerheten i landet.

Tillsynstemat för 2021 är ”Avvikelser och åtgärdsbehov”. 
Syftet med detta tillsynstema är att få en fördjupad nuläges-
bild över förekommande av allvarliga avvikelser och åtgärds-
behov vid landets dammar i dammsäkerhetsklass. Svenska 
kraftnät har formulerat frågeställningar och skickat ut fråge-
formulär till länsstyrelserna tidigt på året. Länsstyrelsernas 
dammsäkerhetshandläggare ska besvara dem genom uppfölj-
ning av ägarnas årsrapportering, kompletterande tillsyn och 
återrapportering till Svenska kraftnät mot slutet av året. Med 
rapporterna som grund sammanställer Svenska kraftnät en 
nationell lägesbild, som ger underlag för vidare tillsynsvägled-
ning och utvecklingsinsatser.  

/ Maria Bartsch, Svenska kraftnät 

Slutrapporten och övrig information om dammhaveri-
beredskap finns på Beredskap för dammhaveri | Svenska 
kraftnät https://www.svk.se/sakerhet-och-hallbarhet/ 
dammsakerhet/beredskap-for-dammhaveri

https://www.svk.se/sakerhet-och-hallbarhet/dammsakerhet/beredskap-for-dammhaveri
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Antal anläggningar med dammar  
i dammsäkerhetsklasserna  
A/B och C per län.

FAKTARUTA 

För mer information om ägares årsrapportering och nationella  

tillsynsteman, se Svenska kraftnäts webb:

Sammanställning av ägares dammsäkerhetsrapportering till  

länsstyrelsen avseende 2020

https://www.svk.se/siteassets/3.sakerhet-och-hallbarhet/dammsakerhet/

rapporter-och-yttranden/sammanstallning-agares- 

dammsakerhetsrapportering-lansstyrelsen2020.pdf 

Årlig dammsäkerhetsrapportering | Svenska kraftnät

https://www.svk.se/sakerhet-och-hallbarhet/dammsakerhet/ 

vagledningar-och-stod/arlig-dammsakerhetsrapportering

Tillsynsteman | Svenska kraftnät  

https://www.svk.se/sakerhet-och-hallbarhet/dammsakerhet/ 

tillsynsvagledning-for-lansstyrelserna/tillsynsteman

https://www.svk.se/siteassets/3.sakerhet-och-hallbarhet/dammsakerhet/rapporter-och-yttranden/sammanstallning-agares-dammsakerhetsrapportering-lansstyrelsen2020.pdf
https://www.svk.se/sakerhet-och-hallbarhet/dammsakerhet/vagledningar-och-stod/arlig-dammsakerhetsrapportering
https://www.svk.se/sakerhet-och-hallbarhet/dammsakerhet/
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I enlighet med ett uppdrag i 2020 års regle-
ringsbrev har Svenska kraftnät analyserat om 
dammsäkerhetstillsynen och tillsynsvägledningen 
skärpts sedan den nya dammsäkerhetsregle-
ringen infördes 2014. Svenska kraftnät bedömer 
att införandet av regleringen har stöttat ägarnas 
dammsäkerhetsarbete och stärkt länsstyrelser-
nas dammsäkerhetstillsyn. 

Regeringsuppdraget innebar att Svenska kraftnät skulle 
genomföra en kontrollstation 2021 och analysera om till-
synen och tillsynsvägledningen skärpts i den omfattning 
som krävs sedan införandet av  den nya dammsäkerhets-
regleringen 2014. I arbetet ingick även att analysera hur till-
synsarbetet bedrivits och hur väl avgifterna motsvarar mot-
prestationen samt nivån på schablonavgifterna. Uppdraget 
avrapporterades till regeringskansliet i juni.

Svenska kraftnäts analys baserades på uppföljningar av ordi-
narie rapporteringar från dammägare och länsstyrelser, samt 
informationsinhämtning genom frågeformulär som skickats till 
desamma. Vidare genomfördes ett flertal dialogmöten med ett 
urval av dammägare, länsstyrelser och tillsynsvägledande myn-
digheter med närliggande ansvarsområden. Löpande samråd 
har skett med Svenska kraftnäts dammsäkerhetsråd. 

Kontrollstation dammsäkerhet 2021: Dammsäkerheten har 
utvecklats men tillsynen behöver skärpas ytterligare 

Sammanfattande slutsatser 
Den nya regleringen stärker dammsäkerhetsutvecklingen i 
landet, men ytterligare regelverkskompletteringar behövs. 
Dessutom behöver tillämpningen bli fullt utvecklad för att 
det övergripande syftet – att förebygga dammhaverier – ska 
uppnås, vilket bedöms ta ytterligare några år.
Nedan presenteras de viktigaste slutsatserna från arbetet. 
• Tillsynsvägledningen har skärpts i den omfattning som 

krävs. Det är angeläget att den upprätthålls och utvecklas 
löpande för att fortsatt utgöra ett relevant stöd för både 
länsstyrelser och dammägare.

• Dammsäkerhetstillsynen har utvecklats, men ännu inte 
skärpts i den omfattning som krävs. Länsstyrelsernas sätt 
att bemanna tillsynsarbetet såväl som deras förutsätt-
ningar för att upprätthålla erforderliga personella resurser 
med dammsäkerhetskompetens varierar.

• Dammsäkerhetstillsynen har gått från att vara främst 
händelsestyrd till att vara mer planerad och systematisk. 
En årscykel för tillsynen har etablerats. Svenska kraftnäts 
vägledning om dammsäkerhetstillsyn samt begäran om 
årlig rapportering från länsstyrelserna om dammsäker-
hetstillsyn och återrapportering av ett årligt nationellt 
tillsynstema bedöms ha bidragit till utvecklingen.

• Nivåerna på schablonavgifterna är fortsatt relevanta då de 
medger att länsstyrelserna upprätthåller personella resurser 

Länsstyrelsernas intäkter från tillsynsavgifter 2020, grupperade efter storlek (Svenska kraftnät, 2021). 
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med dammsäkerhetskompetens för tillsynen, utan att vara 
alltför betungande för mindre dammägare.

• Förutsättningarna för redovisning och uppföljning av läns-
styrelsernas verksamhetskostnader för dammsäkerhets-
arbete behöver stärkas för att det ska vara möjligt att 
bedöma om tillsynsavgifterna motsvarar motprestationen.

Rekommendationer för vidareutveckling av tillsynen
För att tillsynen ska skärpas i nödvändig omfattning, det vill 
säga att länsstyrelserna bedriver tillsyn så att allvarliga bris-
ter uppmärksammas och åtgärdas av dammägarna, föreslår 
Svenska kraftnät följande:
• Svenska kraftnät bör med bistånd av länsstyrelserna utreda 

behov av dammsäkerhetskompetens, möjligheter att över-
låta dammsäkerhetstillsyn mellan länsstyrelser och arbets-
sätt för samordning av tillsynen.

• Svenska kraftnät bör upprätthålla och vidareutveckla sin 
vägledning samt utöka sin samverkan med övriga tillsyns-
vägledande myndigheter och branschorganisationer.

• Bestämmelser om tillsynsprogram för dammanläggningar 
med klassificerade dammar bör införas i miljötillsynsför-
ordningen för att borga för en regelbunden och förutsäg-
bar tillsyn.

• Tillsyn av dammanläggningar med otillfredsställande eller 
okänd dammsäkerhetsstatus bör utgöra ett fokusområde 
i den nationella strategin för miljöbalkstillsyn 2022-2024.

• Bestämmelser om årlig redovisning av verksamhetskost-
nader och intäkter för dammsäkerhetstillsyn bör införas 
i förordning om avgifter för prövning och tillsyn enligt 
miljöbalken för att möjliggöra en likvärdig och kvalitativ 
redovisning och uppföljning av dammsäkerhetstillsynen.

Svenska kraftnäts analys och övriga rekommendationer 
återfinns i rapporten.

/ Anna Engström Meyer, Svenska kraftnät

 Länk till rapporten:  
Kontrollstation dammsäkerhet 2021 (svk.se)

https://www.svk.se/siteassets/3.sakerhet-och-hallbarhet/
dammsakerhet/rapporter-och-yttranden/kontrollstation-

dammsakerhet-2021---2021-06-17.pdf

Mer information finns på  
Dammsäkerhet | Svenska kraftnät (svk.se)

https://www.svk.se/sakerhet-och-hallbarhet/dammsakerhet

FAKTARUTA 
Kort historik: Implementering av 2014 års 
dammsäkerhetsreglering
Innan 2014 fanns det inte någon särskild lag eller för-
ordning om dammsäkerhet i Sverige. Dammsäkerheten 
reglerades i flera regelverk där miljöbalken och lagen 
om skydd mot olyckor är de mest centrala.

Riksrevisionen genomförde 2007 en granskning av de 
statliga insatserna för dammsäkerhet. Bedömningen 
blev att det fanns allvarliga brister i säkerheten vid 
vattenkraftsdammar som inte identifierats i den tillsyn 
som länsstyrelserna bedrivit. Riksrevisionen rekom-
menderade regeringen att ta initiativ till en översyn av 
de statliga insatserna för dammsäkerhet.

År 2010 fick Svenska kraftnät i uppdrag av regeringen 
att göra en översyn av de statliga instanserna för 
dammsäkerhet. Svenska kraftnät konstaterade då att 
dammsäkerheten behövde utvecklas och att det nuva-
rande systemet för dammsäkerhet inte motsvarade de 
säkerhetskrav som idag måste ställas. Svenska kraft-
nät föreslog att ett särskilt regelverk för dammsäker-
het skulle införas.

Baserat på Svenska kraftnäts rapport tillsatte reger-
ingen en utredning med uppdraget att lämna förslag till 
ett förtydligat regelverk för dammsäkerhet som kom-
plement till miljöbalkens övergripande bestämmelser 
samt övriga författningar som reglerar dammsäker-
hetsfrågor.

År 2014 infördes en samlad dammsäkerhetsreglering i 
miljöbalken med tillhörande förordningar.

År 2018 konstaterade Svenska kraftnät i en första kon-
troll att det var för tidigt att säga om tillsynen skärpts 
i tillräcklig omfattning eftersom arbetet fram tills dess 
främst hade omfattat arbete med klassificering av 
dammarna. Svenska kraftnät rekommenderade därför 
att en ny kontrollstation borde genomföras 2021. 
Denna har nu genomförts.

https://www.svk.se/siteassets/3.sakerhet-och-hallbarhet/dammsakerhet/rapporter-och-yttranden/kontrollstation-dammsakerhet-2021---2021-06-17.pdf
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Att klimatet blir varmare syns redan i histo-
riska data. Sommaren 2021 rapporterades om 
såväl värmerekord och skogsbränder som sky-
fall och översvämningar i olika delar av världen. 
Händelserna ger en föraning om att det som 
idag är extremväder kan bli det nya normala. 
Hur påverkas då dammsäkerheten av ett klimat 
i förändring? 

I juni startades Kommittén för dammsäkerhet i ett klimat 
i förändring med uppdrag att återuppta arbetet med att 
analysera och värdera påverkan av klimatförändringar på 
dammar och dammsäkerhet, i samma anda som en tidigare 
kommitté gjorde 2008-2011. Arbetet bedrivs i samverkan 
mellan Svenska kraftnät, Energiföretagen Sverige, SveMin 
och SMHI. Syftet är att värdera klimatfrågans betydelse för 
dammsäkerheten och stärka utvecklingen vad gäller avbörd-

Nystart för kommitté för dammsäkerhet i ett klimat i förändring 
ningssäkerhet och klimatanpassning av dammanläggningar. 
Det övergripande målet är att tillgängliggöra aktuell och 
relevant information och lägga grunden för ett strategiskt 
klimatanpassningsarbete rörande dammar. Det bedöms 
vara önskvärt och viktigt att verka för en sammanhållen och 
uppdaterad bild över sårbarhet och påverkan av klimatför-
ändringar på dammsäkerhetsarbete i en nationell kontext.

Arbete inom fyra tematiska områden
Under hösten inleds arbetet med att ta fram en plan för 
genomförande och rapportering samt att  sammanställa 
kunskapsläget inom följande tematiska områden.

1. Kunskapssammanställning rörande klimatförändringars 
påverkan på dammsäkerhet

Sammanställning av information om regionala klimatför-
ändringar, teknikval, dataförsörjning, samt klimatindikato-
rer. Utblick om klimatrelaterade samhällsförändringar med 
betydelse för vattenhantering och dammsäkerhet.

Hamnleden trafikeras normalt av många långtradare som hämtar och lossar gods vid hamnen i Gävle. Den och många andra viadukter var översvämmade.
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forts på nästa sida >

Vid Södra Kungsgatan – Österbågen svämmades cykelvägen över och det tog flera dagar innan den kunde tas i bruk igen. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg

2. Beskrivning av förändringar i tillrinningsförhållanden och 
påverkan på drift och vattenhantering   

Beskrivning av hur förändringarna kan påverka drift av vat-
tenkraftsystem, vattenhanteringen vid gruvdammanlägg-
ningar och risker relaterat till höga flöden.

3. Kartläggning av sårbarheten hos dammanläggningar, med 
avseende på höga flöden och klimatförändringar 

Kartläggning av sårbarheten för ökande flöden vid damm-
anläggningar med dammar i dammsäkerhetsklass A, B 
och C och sammanställning av genomförda känslighets-
analyser med klimatscenarier vid flödesdimensionering. 
Beskrivning av gruvdammanläggningars säkerhet med 
avseende på långsiktiga klimatförändringar.

4. Utredning av hur den nationella strategin för klimatanpass-
ning och dess principer bör tillämpas inom dammsäker-
hetsområdet 

Framtagande av en övergripande strategi för klimatan-
passning av dammanläggningar som ansluter till Nationell 
strategi för klimatanpassning (Prop. 2017/18:163) samt 
regelverk och riktlinjer för dammsäkerhet.

Område 1 och 2 syftar framförallt till att tillgängliggöra 
kunskap och forskningsresultat. Område 3 omfattar analys 
av anläggningsspecifika uppgifter för att på en aggregerad 
nivå tydliggöra behovsbild och karaktär av eventuella anpass-
ningsbehov. Område 4 syftar till att stödja strategiskt klimat-
anpassningsarbete genom en enhetlig struktur för dammar. 
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Bilder från höga flöden vid dammar i Norån, Borlänge kommun den 19 augusti 2021. Foton: Länsstyrelsen i Dalarnas län.
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FAKTARUTA 
Bakgrund – klimatförändring och dammsäkerhet

Kunskapen om klimat och förändringar av detsamma 
har under de senaste årtiondena utvecklats avsevärt. 
Samhällets utsläpp av växthusgaser har redan påverkat 
klimatet och ytterligare förändringar är att vänta inom 
den tekniska livslängden för dammanläggningar. Klimatet 
i Sverige förändras mot varmare och mer nederbördsrikt 
jämfört med idag, även om det finns skillnader mellan olika 
regioner och säsonger.  

Vattencykeln är nära kopplad till meteorologiska förhål-
landen men flertalet frågeställningar rörande dammanlägg-
ningar kräver en hydrologisk ansats, exempelvis trender, 
dynamik och extremer för is, snö och vattenföring. I ett 
framtida klimat kan det inte uteslutas att hydrologiska 
extremer ändrar karaktär eller att ogynnsamma förhål-
landen kan sammanfalla på ett sätt som inte förekommer 
idag. Vidare kan förändringar i driftsmönster och omvärlds-
faktorer som beror på klimatförändringar eller utvecklingen 
av energisystemet innebära förändrade säkerhetsmargi-
naler. Effekter av ett förändrat klimat är relevant ur ett 
dammsäkerhetsperspektiv, med avbördningskapacitet och 
avbördningssäkerhet i särskilt fokus. 

Förändringar av klimatet och andra omvärldsfaktorer har 
betydelse för dammar och dammsäkerhet. Antalet damm-
anläggningar som berörs är potentiellt stort och tidsper-
spektivet för anpassningsåtgärder långt. För att kartlägga 
sårbarhet och möta behov på regional eller nationell skala 
behöver klimatfrågan behandlas löpande och strukturerat.
På initiativ av Flödeskonferensen bildades år 2002 
Kommittén för komplettering av Flödeskommitténs riktlin-
jer, KFR. I slutrapporten år 2005 nämns en övergripande 
strategi för hur klimatfrågan bör hanteras, vilket i kort-
het sammanfattas i att frågan fortlöpande bevakas och 
att flexibilitet och marginaler skapas där så är lämpligt. I 
Klimat- och sårbarhetsutredningens slutbetänkande (SOU 
2007:60) lämnades flera förslag som gavs till Svenska 
kraftnät i regleringsbrev för år 2008 att utreda, enskilt 
eller i samverkan med kraftbranschen, SMHI och gruv-
industrin. Uppdraget sammanfattas i följande punkter:  

Analys av hur förändringar i tillrinningsförhållanden och  
drift av vattenkraftsystem kan påverka dimensionerande 
flöde samt risken för översvämningar.  
Utveckling av metoder för samt beräkning av flöden av 
betydelse för dammar av flödesdimensioneringsklass I 
och II i ett förändrat klimat.  

Utveckling av metoder för kartläggning av sårbarheten 
hos dammar av flödesdimensioneringsklass I och II, 
med avseende på klimatförändringar, samt genomför-
ande av en sådan kartläggning.  
Analys av gruvdammanläggningars säkerhet med  
avseende på långsiktiga klimatförändringar.  

De fyra frågeställningarna med koppling till varandra behand-
lades i samverkan mellan Svenska kraftnät, Svensk Energi 
(numera Energiföretagen Sverige), SveMin och SMHI genom 
”Kommittén för dimensionerande flöden för dammar i ett 
klimatförändringsperspektiv” under år 2008–2011.

Sedan tidpunkten för Kommitténs slutrapport år 2011 
har kunskapsbasen utvecklats inom flera nyckelområden. 
Energiforsk har finansierat avgränsade tekniska utredningar 
med betydelse för analys, riskbedömning och flödesdi-
mensionering (Elforsk 14:27, SMHI Klimatologi Nr 51, 
Energiforsk 2020:645). Konsekvenser vid dammhaveri har 
kartlagts genom beredskapsplaneringsprojekt i flertalet 
vattendrag. I operationell flödesdimensionering har metodi-
ken för att nyttja klimatscenarier använts i flertalet större 
och mindre vattendrag. SMHI har även i regeringsuppdrag 
genomfört hydrologiska beräkningar med nationell täck-
ningsgrad, dock inte med syfte att täcka dammsäkerhets-
områdets behov. 

På den internationella arenan har Intergovernmental Panel 
on Climate Change (IPCC) publicerat större kunskapssam-
manställningar med ca 6–7 års intervall. Den senaste kun-
skapssammanställningen (Assessment Report 6) publiceras 
under 2021–2022, vilket inleds med Den naturvetenskap-
liga grunden augusti 2021.

Även lagstiftning och flertalet styrdokument av betydelse 
har förändrats på senare år, exempelvis Miljöbalken med 
dess klassificering av dammar år 2014 och tillhörande 
regleringar, Riktlinjer för dammsäkerhet RIDAS år 2019 och 
GruvRIDAS år 2021, Riktlinjer för bestämning av dimensione-
rande flöden för dammanläggningar år 2015 samt Nationella 
strategin för klimatanpassning år 2018 och Förordning om 
myndigheters klimatanpassningsarbete år 2018.

Den svenska energipolitiken syftar till att förena ekologisk håll-
barhet med konkurrenskraft och försörjningstrygghet, vilket 
uttrycks genom energi- och klimatmål samt en nationell plan 
för moderna miljövillkor för vattenkraften. Genom Energiforsk 
har dammsäkerhetsaspekter av ett förändrat energisystem 
(Energiforskt 2019:620) och miljöanpassningar (Energiforsk 
2019:573 och 2021:791) belysts samt erfarenheter från 
skogsbrand (Energiforsk 2019:614) dokumenterats.

1.

2.

3.

4.
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Huvudbudskap i FN:s klimatpanels rapport 2021  
”Den naturvetenskapliga grunden”
Frågor om pågående klimatförändring och behovet av 
omställning och klimatanpassning ligger i tiden. Rapporten 
Den naturvetenskapliga grunden, som publicerades i augusti 
2021, är en del av IPCC:s sjätte stora kunskapsutvärdering. 
Det är en omfattande sammanställning av det rådande 
vetenskapliga kunskapsläget kring klimatmätningar, klimat-
systemet, klimatmodeller och scenarier. Sammanställningen 
visar att det är otvetydigt att mänsklig påverkan har värmt 
upp atmosfären, havet och landområdena. Omfattande och 
snabba förändringar har inträffat i atmosfären, havet, kryo-
sfären och biosfären. Huvudbudskapen är bl.a. att:
• Den senaste tidens omfattning på förändringar i klimatsys-

temet i sin helhet, och det nuvarande tillståndet av flera av 
dess aspekter, saknar motstycke många århundraden till 
många årtusenden tillbaka i tiden.

• Mänskligt orsakad klimatförändring påverkar redan många 
väder- och klimatextremer i alla områden jorden runt. 
Sambandet mellan observerade förändringar i extremer 
som exempelvis värmeböljor, skyfall, torka och tropiska 
cykloner, och hur de påverkas av mänsklig klimatpåver-
kan, har stärkts sedan föregående utvärdering.

Överströmmad damm i Falu kommun den 20 augusti 2021.  
Foto: Länsstyrelsen i Dalarnas län.

• Den globala medeltemperaturen kommer att fortsätta 
att öka åtminstone till mitten av 2000-talet i samtliga 
utsläppsscenarier som har beaktats i rapporten. En 
global uppvärmning på 1,5 °C och 2 °C kommer att 
överskridas under 2000-talet om inte kraftiga utsläpps-
minskningar av koldioxid och andra växthusgaser görs 
under de kommande årtiondena.

• Många förändringar i klimatsystemet blir större i takt 
med en ökande global uppvärmning. Det inkluderar 
ökningar i förekomst och intensitet hos värmeextremer, 
marina värmeböljor, skyfall, jordbrukstorka och ekolo-
gisk torka i en del regioner, andelar intensiva tropiska 
cykloner samt minskningar av havsisen på Arktis, snö-
täcken och permafrosten.

• Fortsatt global uppvärmning beräknas ytterligare intensi-
fiera den globala vattencykeln, inklusive dess variabilitet, 
global monsunnederbörd samt svårighetsgraden av våta 
och torra händelser.

Hör gärna av dig till oss om du vill veta mer, lämna syn-
punkter eller på annat sätt bidra till Kommitténs arbete! 

/Maria Bartsch, Svenska kraftnät, ordf. Klimatkommittén  
och Kristoffer Hallberg, WSP Svergie AB,  

teknisk sekreterare Klimatkommittén  



18

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

Påväxt nedströms damm. 
Foto: AFRY. 

Olika typer av växtlighet som mossa och små 
lövträd växer ofta på vattenkraftens betongkon-
struktioner. En vanlig anmärkning när konstruk-
tionerna inspekteras är att växtligheten bör tas 
bort. Hur vanligt är det med påväxt och hur 
påverkar den konstruktionernas livslängd? AFRY 
har på uppdrag av Energiforsk genomfört en 
kartläggning under ledning av Martin Strand. 

Mossa ger begränsad påverkan på livslängden
Projektteamet genomförde fältstudier vid 28 svenska 
dammar, där all synlig biologisk påväxt dokumenterades. 
Kartläggningen visade att olika typer av mossor samt björk-
buskar är vanligast, åtminstone i södra Sverige där studien 
genomfördes. 

Mossor trivs bäst på karbonatiserade betongytor (gammal 
betong). Det verkar finnas ett minimikarbonatiseringsdjup (ca 
2-3 mm) som mossor behöver för att växa. På ytor där urlak-
ning pågår bedöms pH-värdet vara för högt för att mossan 
ska trivas. Mossa verkar även ha potential till att kunna buffra 
vatten, vilket resulterar i ett kemiskt angrepp vid surt regn 
och frostskador. En annan möjlighet är att mossan löser upp 
den hårdnade cementpastan på motsvarande sätt som vissa 
arter kan lösa ut mineraler från stenar. Oberoende av vilken 
mekanism eller vilka kombinerade mekanismer som ligger till 
grund är resultatet fortfarande en begränsad ytlig skada på 
den hårdnade cementpastan och friläggning av ballastkorn.

För att mindre buskar och växter ska kunna växa verkar det 
krävas organiskt material som kan hålla fukt över tid, exempelvis 
löv, grus och annat som fastnat i en spricka. När björk och andra 
mindre buskar med rötter kan börja växa innebär det en risk för 
frysskador och spjälkning till följd av rötternas expansion.

Inverkan av biologisk påväxt på betongkonstruktioner

Hur ska man bekämpa påväxt?
Resultaten visar att det bästa sättet att hantera mossa är att 
spola med högtryckstvätt. För att hantera buskar och min-
dre växter är det bästa sättet troligtvis att använda en lokal 
insats som ecoplug, som innebär en minimal inverkan på det 
omkringliggande ekosystemet. Buskar som är för små för att 
ecoplug ska kunna användas kan istället brännas bort med 
ogräsbrännare. Bekämpning med andra typer av kemiska 
produkter medför risk för att kemikalier hamnar i vattnet och 
är därför inte att rekommendera.   
  

/ Monika Adsten, Energiforsk. Läs gärna mer i Energiforsk 
rapport 2021:731  ”Inverkan av biologisk påväxt på betong-

konstruktioner” skriven av Martin J. Strand, Martin Rosenqvist, 
Marie Westberg Wilde, Mårten Janz samtliga från AFRY



19

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

ICOLDs tekniska kommitté M arbetar med 
frågor rörande drift, underhåll och renovering 
av befintliga dammanläggningar. På senare år 
har arbetet inriktats på att färdigställa bulletiner 
som arbetats med länge, vilket lyckats. Nu har 
även arbetet med nya bulletiner inletts, bl.a. en 
uppfräschning av tidigare 49A som handlar om 
fångdammar och vattenhantering under bygg-
nadsarbete.

Efter ganska många års arbete har kommittén lyckats 
färdigställa bulletinerna 168, RECOMMENDATIONS FOR 
OPERATION, MAINTENANCE AND REHABILITATION, och 178, 
OPERATION OF HYDRAULIC STRUCTURES OF DAMS, som 
båda finns att ladda ner från ICOLDs hemsida. Ytterligare 
bulletiner som arbetats med länge börjar närma sig färdig-
ställande. De rör arbete och undersökningar av dammar 
med bibehållen dämningsnivå, vilket innefattar arbeten med 
dykare, ekolod och annat, så håll utkik efter dem!

Arbetet fortsätter, och Sverige medverkar i en arbets-
grupp som ska fokusera på fångdammar och en uppdate-
ring av den nu delvis åldrade bulletin 49A. Denna behandlar 

i stort sett bara nybyggnad av dammar, vilket länge varit 
ganska sällsynt här i Sverige men så också börjar bli i flera 
delar av världen. Dessutom ses ett behov att använda ett 
mer modernt riskperspektiv även för fångdammar, vilket 
saknats i tidigare bulletin. Sverige deltar i kommitté M 
tillsammans med bl.a. Thomas Konow, Norges delegat. I 
Norge är dammsäkerhetsfrågor kopplade till fångdammar 
extra aktuella efter att dammen vid Munkebotn utanför 
Bergen havererade 2018. Mera information om händelsen 
finns att läsa i Tekniskt Ukeblad: 
https://www.tu.no/artikler/rapporten-legges-frem-na-derfor-
brast-demningen-i-bergen/452797 

Där finns även filmklipp från händelsen, då haveriet 
fångades på video från drönare. Filmen rekommenderas för 
er som inte sett den! 

Här hemma pågår parallellt en litteraturstudie och kun-
skapssammanställning på temat fångdammar inom ett 
Energiforskprojekt, under ledning av Martin Hanson på 
AFRY. Projektet kan förhoppningsvis också ge värdefull 
input till arbetet i kommitté M. 

/ Finn Midböe 
finn.midboe@rejlers.se

Rejlers Sverige AB
Svensk delegat i ICOLD Technical committee M

Lägesrapport – ICOLD Teknisk kommitté M

Såret i fångdammen som brast 2018-08-22 i samband med arbeten med att förnya dammen i Munkebotsvatnet. Observera det renspolade 
berget i bakgrunden och den blå konturen efter presenning i dammkroppen. Foto: Thomas Konow / Olav Olsen AS. 
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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 2020-2023 M. Hassanzadeh
B Seismic Aspects of Dam Design  2020-2023
C Hydraulics for Dams  2019-2022  J. Yang
D Concrete Dams   2018-2021 E. Nordström
E Embankment Dams   2020-2023 I. Ekström
F  Engineering Activities with the Planning Process for Water Resources Projects 2014-2022
G Environment   2020-2022  M. Löfqvist
H Dam Safety   2018-2021  M. Bartsch
I  Public Safety Around Dams   2016-2022  A. Engström Meyer
J  Sedimentation of Reservoirs   2020-2021
K Integrated Operation of Hydropower Stations and Reservoirs 2015-2023
L  Tailings Dams & Waste Lagoons  2020-2023 A. Bjelkevik
LE Leeves   2018-2024
M Operation, Maintenance and Rehabilitation of Dams 2020-2023 F. Midböe
N Public Awareness and Education   2018-2021 
O World Register of Dams and Documentation  2020-2021
P Cemented Material Dams   2020-2025
Q Dam Surveillance   2017-2022 S. Johansson
RE Resettlement due to Reservoirs   2018-2021
RTS Residual Tropical Soils  2020-2023
S Flood Evaluation and Dam Safety   2020-2024 R. Wolfsborg
T Prospective & New Challenges for Dams & Reservoirs in the 21th Century 2020-2023 
U Dams and River Basin Management   2018-2021
V  Hydromechanical Equipment   2016-2022 A. Halvarsson
W Selection of Dam Type   2015-2018 
X Financial and Advisory   
Y Climate change   2017-2021 K. Hallberg
Z  Capacity Building and Dams   2017-2021 
  Young Engineers Forum (YEF)    G. Molinder
  ICOLDs Europaklubb Internal Erosion    H. Rönnqvist, P. Sjödahl

ICOLD Årsmöte 15 – 19 november 2021. Digitalt möte.

SwedCOLDs temadag 5 april 2022. Digitalt möte.

ICOLD Kongress 27 maj – 3 juni 2022. Marseille, Frankrike.




