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Abstract

Säkerhetsklassificering av dammar

Classification of Dams

Johan Berg och Maria Linder

In a comparing survey this thesis investigates 
classification systems for dams in Sweden, Norway, 
Finland, Switzerland, Canada and USA. The 
investigation is aiming at an understanding of how 
potential consequences of a dam failure are taken 
into account when classifying dams. Furthermore, 
the significance of the classification, regarding the 
requirements on the dam owner and surveillance 
authorities concerning dam safety is considered and 
reviewed. The thesis is pointing out similarities and 
differences in the line of dam safety.

The survey of dam safety is firstly based upon legal 
requirements in the different countries and 
secondly on guidelines regarding dam safety. Dam 
owners generally are ultimately responsible for the 
safety of their dam, and often have their own 
routines regarding how this safety is to be achieved. 
In this thesis, however, the legal requirements are 
mainly focused upon. 

The investigation has resulted in an outlining of 
eight areas, where the classification systems in the 
various countries have been compared. The result 
has shown that although the consequence based 
classification systems of dams generally are based 
on similar parameters, the evaluation and 
determination of consequences due to dam failure 
differ, as do the system of responsibility regarding 
surveillance authorities. 
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Populärvetenskaplig sammanfattning 

I detta examensarbete görs en kartläggning och jämförelse av säkerhetsklassificering 
av dammanläggningar i Sverige, Norge, Finland, Schweiz, USA och Kanada. 
Säkerhetsklassificeringen är en del i dammsäkerhetsarbetet, vilket dels omfattar 
säkerhet kring dammens fysiska konstruktion, men även faktorer som säkert 
handhavande och beredskap för incidenter och fullskaliga dammbrott. 
Säkerhetsklassificeringen av dammar baseras i regel på konsekvenser i händelse av 
dammbrott. I examensarbetet ligger tonvikten på de olika parametrar som 
konsekvensbaserade säkerhetsklassificering bygger på,  samt hur dessa parametrar 
bedöms och värderas. Häri undersöks vilka likheter och olikheter som finns i de olika 
studerade länderna. Vidare undersöks i vilken omfattning klassificeringen påverkar 
dammsäkerhetsarbetets omfång med avseende på bland annat rapporteringsskyldighet, 
inspektioner, beredskapsarbete och kompetenskrav. 

Kartläggningen visar att klassificeringssystemen i de undersökta länderna generellt 
bygger på gemensamma parametrar, men att uppskattningen och processen för att 
värdera dessa parametrar skiljer sig åt. Särskilt vad gäller uppskattning av 
människoliv i händelse av dammbrott skiljer sig angreppssätten åt. Generellt kan ses 
att gränsdragningen mellan de olika klasserna i systemen ofta är otydliga, och bygger 
på uppfattningar om rimlighet och personliga omdömen. Vidare ses att Sverige är det 
enda land som inte har lagstiftning specifikt riktat mot dammsäkerhet. Överlag finns 
stora skillnader i fördelning av tillsynsansvar hos myndigheter. I flera av de studerade 
länderna delas tillsynsansvaret mellan regionala och centrala myndigheter baserat på 
dammens höjd och magasinsvolym. 

Examensarbetet utgår från de juridiskt bindande dokumenten (lagar, förordningar och 
föreskrifter) där dammsäkerhet finns befäst i respektive land. Utöver detta ses till de 
riktlinjer som förtydligar de juridiskt bindande dokumentens innebörd, men 
fortfarande med tyngd på de juridiskt bindande dokumenten. 2011 och 2012 gjordes 
en statlig offentlig utredning om dammsäkerhet (SOU 2012:46 Dammsäkerhet – 
Effektiv tillsyn och tydliga riktlinjer) vilket resulterade i ett lagförslag som innebär att 
ett konsekvensbaserat klassificeringssystem för dammanläggningar skulle bli 
obligatoriskt enligt lag. Vidare skulle Svenska Kraftnät, som har till uppgift att främja 
dammsäkerhet i landet, bemyndigas att ge ut sina egna föreskrifter om dammsäkerhet. 
Kartläggningen i det här examensarbetet är på så sätt en intressant bakgrund och 
orientering till hur föreskrifter gällande dammsäkerhet i allmänhet, och den 
konsekvensbaserade säkerhetsklassificeringen i synnerhet, är utarbetat i andra länder. 
Examensarbetet har skrivits på uppdrag för Svenska Kraftnät, vilka även har 
formulerat examensarbetets syfte och omfattning.  
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Förord 

Denna rapport är resultatet av vårt examensarbete på civilingenjörsutbildningen 
System i Teknik och Samhälle vid Uppsala universitet. Examensarbetet har utförts på 
Svenska Kraftnät i Sundbyberg, på avdelningen för Beredskap och Säkerhet. 

Ett stort tack riktas till Anna Engström Meyer, vår handledare på Svenska Kraftnät, 
som bidragit med stor kunskap, stort stöd och mycket handledningstid under 
examensarbetets gång. Vidare vill vi tacka Per Sundquist, vår ämnesgranskare på 
Uppsala universitet, för värdefulla kommentarer och råd. Avslutningsvis riktas ett 
tack till de företag och myndigheter, i såväl Sverige som i andra länder, som under 
arbetets gång bidragit med information och synpunkter. 

 

Johan Berg och Maria Linder 

Uppsala den 27 juni 2013 
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Rapportens disposition 
I kapitel 1 ges en introduktion till rapporten, samt syfte, frågeställningar och avgränsningar 

I kapitel 2 lämnas en bakgrund till examensarbetet, som ger en viss ämnesorientering kring 
dammar och dammsäkerhet som kan underlätta den vidare läsningen. Här förklaras även 
termer och begrepp som används senare i arbetet.  

I kapitel 3 presenteras examensarbetets arbetsmetod. 

I kapitel 4 ges en kort sammanfattning av dammsäkerhetsarbete i respektive undersökt land, 
med fokus på säkerhetsklassificering. Här diskuteras vilken lagstiftning eller andra dokument 
som klassificeringen grundar sig på, i stora drag hur de olika klassificeringssystemen är 
utformade, vilka myndigheter som är kopplade till dammsäkerhetsarbetet, och vilka dammar 
som omfattas av systemet. Kapitlet är tänkt att ge en övergripande bild av länderna i fråga, 
och underlätta läsningen av kapitel 5. 

I Kapitel 5 ges en mer detaljerad beskrivning av klassificeringssystemet i respektive land, 
samt en jämförelse där likheter och skillnader pekas ut. Kapitlet är uppdelat i åtta områden: 
klassificeringssystem och klasser, beslutsprocess, konsekvensutredning, 
dammbrottsberäkningar, beredskap, inspektioner, kompetens och rapportering från 
dammägare till ansvarig myndighet.  För varje område görs en kort presentation för varje land, 
och en jämförelse av de olika systemen.  

I Kapitel 6 ges en övergripande diskussion av undersökningens resultat. 
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1 Inledning 
I många tusen år har dammar byggts av människor världen över och bidragit till möjlighet att 
bland annat bevattna jordbruk, skydda mot översvämningar, förse människor med 
dricksvatten och producera el. Dammar bidrar med många nyttor, men risken för dammbrott 
innebär att en damm också är en potentiell fara för människor och miljö som kan skadas av 
vattnet som frisläpps från en brusten damm. För att förhindra denna typ av skador måste 
arbetet med säkerhet kring dammar vara utformat så att risken för brott görs så liten som 
möjligt. Detta arbete innefattar allt ifrån hur dammen konstrueras och byggs, till hur 
organisationen i arbetet med dammen är uppbyggd och hur säkerhetsarbetet genomförs och 
granskas.   

I Sverige finns fler än 10 000 dammar av varierande storlek och ålder. Säkerheten kring dessa 
regleras främst genom miljöbalken och lagen om skydd mot olyckor.1 Störst ansvar för 
dammens säkerhet har ägaren, men ansvaret för tillsyn ligger hos länsstyrelserna.  har i 
uppdrag att främja dammsäkerheten i Sverige och är i och med detta uppdrag även 
tillsynsvägledande myndighet i dammsäkerhetsfrågor.   

2011 beslutade regeringen att tillkalla en särskild utredare med uppdrag att se över de statliga 
insatserna för dammsäkerhet i landet. Utredningen skulle bland annat lämna förslag till 
utformning av ett obligatoriskt klassificeringssystem för dammanläggningar baserat på de 
konsekvenser som ett dammbrott skulle kunna medföra.   Resultatet av utredningen 
presenterades i SOU 2012:46: Dammsäkerhet – Tydliga regler och effektiv tillsyn.   

Baserat på utredningen skrivs ett lagförslag. Lagförslaget innebär att ett konsekvensbaserat 
klassificeringssystem för dammanläggningar skulle bli obligatoriskt enligt lag, att 
länsstyrelsen skulle ges större insyn och möjlighet att påverka dammsäkerhetsarbetet vid 
klassificerade dammar samt att Svenska Kraftnät skulle ges rätt att meddela föreskrifter om 
bland annat klassificering. 

1.1 Syfte 

Mot bakgrund av utredningen och lagförslaget är Svenska Kraftnät intresserade av en 
kartläggning och jämförelse av hur dammsäkerhetsarbetet, med betoning på 
säkerhetsklassificering av dammar, är utformat i andra länder än Sverige. Syftet med 
examensarbetet är således att undersöka klassificeringssystem av dammar i några utvalda 
länder som arbetar aktivt med dammsäkerhet, för att vara till underlag för Svenska Kraftnät i 
deras fortsatta arbete med dessa frågor.  

1.2 Mål 

Målet med examensarbetet är att göra en kartläggning och jämförelse av 
säkerhetsklassificering av dammar i sex olika länder. Examensarbetet diskuterar skillnader 
och likheter mellan de olika ländernas klassificeringssystem, och belyser de aspekter som kan 
vara av intresse och nytta för framför allt Svenska Kraftnät, men också andra svenska 
myndigheter och företag som är delaktiga i dammsäkerhetsarbete. 

                                                

1 SOU 2012:46. Dammsäkerhet: Tydliga regler och effektiv tillsyn, 21. 
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De länder som undersöks är Sverige, Norge, Finland, Schweiz, USA och Kanada. Studien 
bygger på ett systemperspektiv där tekniska, ekonomiska och organisatoriska aspekter beaktas. 
För att uppnå syftet besvaras de frågeställningar som presenteras i avsnitt 1.4. 

1.3 Frågeställningar 

• Hur är säkerhetsklassificeringssystemet i respektive land utformat? 
• Vilka parametrar styr klassificeringen, och hur dras gränser mellan olika klasser? 
• Hur ser klassificeringsprocessen ut? 
• Vilken aktör beslutar om en damms klass? 
• Vilket underlag krävs för att fatta detta beslut, och används detta underlag till något 

mer än klassificeringen? 
• På vilket sätt styr klassificeringen dammsäkerhetsarbetet? 

1.4 Avgränsningar 

Arbetet syftar främst till att se till hur kravställningar kring klassificeringssystemen och vissa 
delar av dammsäkerhetsarbetet är uttryckt i styrande dokument, och ser alltså i första hand 
inte till hur arbetet utförs i praktiken. Undersökningen baseras på de lagar, förordningar, 
föreskrifter och riktlinjer som ligger till grund för arbete med dammsäkerhet. Ofta läggs dock 
i dessa frågor ett stort ansvar på dammägaren, som själv utvecklar rutiner och arbetssätt, vilka 
vi inte undersökt i detta arbete.  

Vidare är dammsäkerhetsarbete ett omfattande arbetsområde som spänner över flera olika 
discipliner, och säkerhetsklassificering av dammar är en del av detta arbete.  Eftersom 
examensarbetet syftar till att belysa säkerhetsklassificeringens roll i dammsäkerhetsarbetet 
utgör detta också avgränsningen inom dammsäkerhetsområdet. Sådant som styr 
säkerhetsklassificeringen och det som säkerhetsklassificeringen styr utgör därigenom 
examensarbetets ramar. Eftersom detta varierar något mellan de jämförda länderna kan inte 
exakta avgränsningar anges. Vidare ska betonas att jämförelsen inte gjorts på teknisk 
detaljnivå. Exempelvis görs olika typer av dammbrottsberäkningar i de olika länderna, vilka 
inte jämförts i detalj. Istället har det jämförts vilka flödessituationer som ska beaktas i 
beräkningarna, för vilket ändamål beräkningarna görs och om det finns riktlinjer för hur 
beräkningarna ska göras. Detta för att skapa en helhetsbild snarare än att jämföra detaljer. 

2 Ämnesorientering 

2.1 Dammar 

En damm, eller dammbyggnad, är en barriärkonstruktion över en terrängsänka som syftar till 
att lagra, kontrollera och avleda vatten, eller annat uppdämd vattenblandning. En damm ska 
upprätthålla en dämmande och en avbördande funktion (det senare enbart om dammen har 
avbördningsanordningar eller kan överströmmas)2. I vardagligt tal benämns ofta själva 
vattenmagasinet som damm, men det är alltså de byggnadskonstruktioner som dämmer upp 
vattnet som är dammen, och ett magasin kan därmed ha fler dammar. Det kan finnas flera 

                                                

2 Svenska Kraftnät, Dammsäkerhet: Handbok för egenkontroll och tillsyn 2013 (utkast), 11. 
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anledningar till att bygga en damm – en invallningsdamm, till exempel, byggs för att skydda 
mot översvämning, fångdammar används tillfälligt för torrlägga områden inför byggen, 
gruvdammar används för att magasinera restprodukter från malmhantering och 
kraftverksdammar sammanför fallhöjd för ett kraftverk. Dessa kan byggas i olika material, 
vanligast i Sverige är fyllningsdammar och betongdammar.3  

Fyllningsdammar består av packad jord och sprängsten och delas in i jordfyllningsdammar 
och stenfyllningsdammar. Fyllningsdammar är den vanligaste dammtypen i Sverige och har 
den stora fördelen att byggnadsmaterial kan tas från platsen där dammen byggs. Dessa 
dammar är i regel uppbyggda av en tätkärna bestående av morän som lagts ut i lager och 
komprimerats. På ömse sidor om tätkärnan placeras filter av sand och grusmaterial som håller 
tätkärnan på plats och hindrar tätjorden från att transporteras bort vid läckage. Utanför detta 
filter finns stödfyllning, och erosions- och släntskydd, som skyddar dammytan mot vågor och 
ytvatten. 4  Nedan visas två schematiska bilder av fyllningsdammar. Figur 1 visar en 
jordfyllningsdamm, och figur 2 en stenfyllningsdamm. Figurtexterna beskriver de olika 
zonerna dammarna består av.  

 

Figur 1: Schematisk bild av en modernare jordfyllningsdamm. 1: lera, 2: dränerande lager, 
3: erosionsskyddande grus, 4: erosionsskyddande sten, 5: dammtå, 6: dräneringsbrunn5 

 

Figur 2: Schematisk bild av en modernare stenfyllningsdamm. 1: stenfyllning, 2: tätkärna, 3: 
finfilter, 4: mellanfilter, 5: grovfilte,r 6: bergsinjektering, 7: betongplatta, 8: filterbrun,n 9: 

erosionsskydd, 10: släntskydd. 11: dammtå6  

                                                
3 Svenska Kraftnät, Dammsäkerhet: Handbok för egenkontroll och tillsyn 2013 (utkast), 9. 
4 ibid, 70.  
5 Vattenkraft.info. Teori. Dammtyper. http://vattenkraft.info/?page=23  
6 Bild: Vattenkraft.info. Teori. Dammtyper. http://vattenkraft.info/?page=23 
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Betongdammar har fördelen att endast ett material behövs, då betong både är tätt och har stor 
egentyngd.  Betongdammar kan byggas som gravitationsdammar, där stabilitet uppnås genom 
att dammen är av sådan storlek och form att vattnet inte kan få den att välta eller glida7. En 
utveckling av gravitationsdammen är lamelldammen. Då byggs dammen tunnare i lameller 
som sammansluts i tjockare partier. Valvdammar är en annan typ av betongdamm, där 
stabilitet uppnås genom att vattenlasten förs ut, genom den välvda dammen, till både grunden 
och dalgångens sidor. 8 Figur 3 visar en betongdamm av lamelltyp.  

 

Figur 3: Lamelldamm9  

2.2 Dammbrott 

Ett dammbrott innebär ett genombrott i dammen, eller i dess grund, som kan resultera i 
okontrollerat utflöde av uppdämt vatten10. Ett dammbrott kan medföra stora konsekvenser 
både nedströms och uppströms dammen. Dammbrott kan exempelvis leda till översvämningar 
av stora områden, orsaka ras och skred, och skada människor och miljö. Beroende på det 
uppdämda ämnets beskaffenhet kan andra skador uppkomma, exempelvis vid gruvdammar 
som ofta dämmer upp anrikningssand, vilket kan ge speciellt stora skador på natur och 
miljö.11 Figur 4 visar ett dammbrott genom en fyllningsdamm.   

 

Figur 4: Dammbrott genom en fyllningsdamm12 

                                                

7 The british dam society. About dams. Gravity. http://www.britishdams.org/about_dams/gravity.htm  
8 Svenska Kraftnät, Dammsäkerhet: Handbok för egenkontroll och tillsyn 2013 (utkast), 75. 
9 Bild: Vattenkraft.info. Teori. Dammtyper. http://vattenkraft.info/?page=23 
10 Svensk Energi, RIDAS 2012: kraftindustrins riktlinjer för dammsäkerhet, 9 
11 Svensk Energi, RIDAS 2012: kraftindustrins riktlinjer för dammsäkerhet, 9 
12 Bild: Vattenkraft.info. Teori. Dammtyper. http://vattenkraft.info/?page=23 
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Sannolikheten för dammbrott är i storleksordningen 10-4/år, enligt internationell statistik över 
inträffade dammbrott 13 . En stor andel av dammbrotten uppstår under byggtiden, 
dämningsupptagningen eller under dammens första tid i drift. De vanligaste orsakerna till 
dammbrott är bristande avbördningsförmåga vid höga flöden, samt läckageproblem i 
dammkroppen eller i grundläggningen. Känsligheten hos dammar varierar för olika typer. För 
fyllningsdammar är stora läckage genom dammen eller grunden ett hot, då detta kan leda till 
inre erosion och materialtransport, vilket i sin tur kan leda till dammbrott. Detta kan undvikas 
genom att förstärka dammen vid behov, eller förse dammen med skydd av erosionsstabilt 
material längs med dammtån. 14 

Fyllningsdammar är även känsliga för överströmning av vatten över dammkrönet.  För 
betongdammar finns svagheterna oftare i dammens anslutning till berget snarare än i själva 
betongkonstruktionen. Därför kräver betongdammar en mycket god grund och goda anfang. 
Äldre betongdammar kan ibland vara byggda med en dålig betongsammansättning, vilket kan 
leda till att materialet bryts ner. Övriga faktorer så som dåligt underhåll, avsaknad av 
reservkraft och igensättning av utskovsanordningar kan också leda till brott.15 

I Sverige har endast ett fåtal större dammbrott inträffat. År 1985 överströmmades 
dammkrönet på Noppikoskidammen i Oreälven i Dalarna, vilket ledde till brott, och år 2000 
havererade en gruvdamm vid Aitik i Norrbotten.  Båda olyckorna ledde till att stora mängder 
vatten frisläpptes, men inga personer kom till skada. År 1973 skedde ett brott i en mindre 
damm i Näckån i Värmland, vilket ledde till att en person som befann sig utomhus drogs med 
av det utströmmande vattenflödet och omkom.16 År 2010 inträffade två dammbrott vid 
kraftverk i Sverige, ett vid Granö kraftverk i Mörrumsån, i Kronobergs län, och ett vid 
Hästberga kraftverk i Helge Å i Skåne. Vid Granö kraftstation blev skadorna endast lokala, 
vid Hästberga raserades en bro och en närliggande väg och några fastigheter nedströms 
översvämmades.  Vid inget av fallen kom några  människor till skada.17 

Internationellt har det skett flera stora dammbrott, de allvarligaste med tusentals dödsfall som 
följd. 1976 havererade den närmare 100 meter höga Tetondammen i östra Idaho, i USA. Detta 
ledde till att elva människor omkom, liksom tusentals djur och därutöver orsakade 
egendomsskador för över en miljard dollar. Tetonolyckan har haft stor inverkan på 
utformandet och regleringen av dammsäkerhetsarbete i USA och Kanada.18 Men även när 
inga dödsfall äger rum kan konsekvenserna av dammbrott vara allvarliga. 1998 brast en 
damm vid gruvan Los Frailes i Spanien, vilket ledde till att cirka 7 miljoner kubikmeter vatten 
och sand med höga halter tungmetaller frisläpptes och nådde floden Guadimar. Detta 
medförde stor fiskdöd och förstörelse av dricksvattenbrunnar och stora jordbruksarealer.19 

 

                                                
13 Elforsk, Dammsäkerhet: Varning av allmänheten vid dammbrott, Elforsk rapport 11:81, 4 
14 Svenska Kraftnät, Dammsäkerhet: egenkontroll och tillsyn, 30. 
15 ibid. 
16 ibid, 24. 
17 Svenska Kraftnät. Dammsäkerhetutvecking i Sverige år 2008-2010. Stockholm: 2010  
http://www.svk.se/Global/02_Press_Info/Pdf/101214-Dammsakerhetsutv-2008-2010-rapport.pdf  
18 US Bureau of Reclamation. About. Teton. http://www.usbr.gov/pn/about/Teton.html  
19 Kulander, Kat-Erik. Dammolycka vid Los Frailes: Sevilla, Spanien 1998.  
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2.3 Dammsäkerhet och dammsäkerhetsarbete 

För att i högsta möjliga grad förhindra dammbrott och de konsekvenser dammbrott kan leda 
till måste säkerheten vid dammar vara hög. I den tidigare nämna statliga offentliga 
utredningen tas tre faktorer upp som viktiga för en god dammsäkerhet20: 

• Säker dammkonstruktion 
• Säkert handhavande (drift och tillståndskontroll – DTU-manualer) 
• Beredskap för dammbrott och allvarliga problem 

Den svenska kraftindustrin har genom branschorganisationen Svensk Energi tagit fram egna 
riktlinjer för dammsäkerhetsarbete, RIDAS, och i dessa definieras dammsäkerhet 
som ”säkerhet mot uppkomst av okontrollerad utströmning från magasinet (dammbrott) som 
kan medföra skador.”21 

Även i ovan nämnda utredning ges ett förslag på definition av dammsäkerhet som 
lyder ”dammens egenskaper och de åtgärder som vid drift och underhåll av dammen vidtas 
för att förhindra ett dammhaveri och för att begränsa skador till följd av ett sådant haveri. ”22  

Dammsäkerhet innefattar alltså dels rent tekniska aspekter, men också de mänskliga 
aktiviteter som utförs för att förhindra dammhaveri och för att minimera de 
skadekonsekvenser ett dammhaveri kan leda till. Dessa innefattar bland annat 
tillståndskontroll, övervakning, skötsel och underhåll, utredningar och analyser avseende 
säkerhet samt beredskapsplanering.23 Med dammsäkerhetsarbete i denna rapport avses alla de 
aktiviteter som syftar till att uppnå och bibehålla en god dammsäkerhet.  

2.4 Säkerhetsklassificering 

Som en del i dammsäkerhetsarbetet är det vanligt att en säkerhetsklassificering görs där 
dammar delas in i olika klasser baserat på den säkerhetsrisk dammen bedöms medföra. Denna 
klassificering kan sedan underlätta beslut om hur dammsäkerhetsarbetet ska organiseras, 
exempelvis med avseende på inspektioner, designkrav på dammen och beredskapsplanering. 
Klassificeringssystemet kan baseras på dammens geometri, där de högsta dammarna, eller de 
anläggningarna med störst magasin, hamnar i de högsta klasserna eftersom dessa anses kunna 
orsaka störst skada vid dammbrott.  

Säkerhetsklassificeringen kan även baseras på de konsekvenser ett dammbrott bedöms kunna 
medföra, ett så kallat konsekvensbaserat klassificeringssystem eller 
konsekvensklassificeringssystem. Vanliga konsekvenser av dammbrott som det tas hänsyn till 
i konsekvensbaserade klassificeringssystem är förlust av liv, riskutsatt befolkning, samt 
skador på miljö, infrastruktur och ekonomi. Det ska dock poängteras att de potentiella 
konsekvenserna av dammbrott sällan är uppenbara utan kräver omfattande undersökningar 
och identifiering och värdering av olika skadekonsekvenser. 

                                                
20 SOU 2012:46. Dammsäkerhet: Tydliga regler och effektiv tillsyn, 73. 
21 Svensk Energi, RIDAS 2012: kraftindustrins riktlinjer för dammsäkerhet, 12. 
22 SOU 2012:46. Dammsäkerhet: Tydliga regler och effektiv tillsyn, 21 f. 
23 ibid, 21 ff. 
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 Konsekvensbaserade klassificeringssystem baseras i regel på s.k. marginalkonsekvenser. 
Med detta menas de ytterligare konsekvenser som ett dammbrott tillför utöver de 
konsekvenser som skulle ha uppkommit av ett högt flöde även om dammen inte gått till brott. 
Det är inte ovanligt att skador, på exempelvis egendom, uppkommer vid höga flöden i 
älvsträckor. Om en damm med ett litet magasin brister vid höga flöden kan det vara så att 
dammbrottet inte ger några marginalkonsekvenser utöver de konsekvenser som det höga 
flödet medför. Marginalkonsekvenserna motsvarar alltså den merskada som dammens 
raserande innebär.24  

2.4.1 Dimensionerande flöden 

Med dimensionerande flöde åsyftas det flöde som en damm, och dess avbördningssystem, 
måste kunna tåla, och kunna avbörda, utan risk för att allvarliga skador ska uppkomma på 
någon del av dammen eller avbördningsanordningarna. 25  I Sverige finns riktlinjer för 
bestämmande av dimensionerande flöden för dammanläggningar. Riktlinjerna anger hur man 
beräknar det dimensionerande flöde som en damm ska klara att avbörda. Dammarna indelas i 
två flödesdimensioneringsklasser, flödesdimensioneringsklass I respektive II, utifrån 
uppskattade konsekvenser i händelse av ett dammbrott. De konsekvenser som avses i detta 
sammanhang är marginalkonsekvenser av ett dammbrott i samband med höga flöden. 
Dammar som tillhör flödesdimensioneringsklass I ska utan att få allvarliga skador klara att 
motstå och avbörda en dimensionerande flödessekvens bestämd enligt riktlinjerna. 
Återkomsttiderna för dimensionerande flöden beräknade på detta sätt har uppskattats till att i 
genomsnitt vara längre än 10 000 år. Dammar i flödesdimensioneringsklass II ska klara att 
släppa fram ett tillrinnande flöde med en återkomsttid av minst 100 år. Ett sådant flöde brukar 
benämnas 100-årsflödet. Beräkningen av 100-årsflödet utförs genom statistisk bearbetning av 
observerade vattenföringsserier.  För respektive flödesdimensioneringsklass finns krav 
avseende dammanläggningens avbördningskapacitet så att tillräckligt stora flöden ska kunna 
hanteras. 26  Denna klassificering är en viktig del av dammsäkerhetsarbetet för svenska 
dammägare.  

2.5 Dammbrottsberäkningar 

Dammbrottsberäkningar är en värdefull hjälp vid uppskattning av potentiella 
skadekonsekvenser av ett dammbrott. Olika dammtyper kan förväntas gå till brott på olika 
sätt, och hur brottet går till påverkar hur snabbt vatten frisläpps, och höjd och hastighet på 
vattenflödet. Vilka dammbrott man räknar med och vilka beräkningsmetoder man använder 
sig av påverkar alltså uppfattningen av de konsekvenser dammbrottet kan leda till. För 
dammbrottsberäkningar är storleken på dammbrottsbräschen, dvs. det gap som uppstår i 
dammen, alltid av betydelse oavsett dammtyp, och det är relevant att studera hur 
dammbrottsbräschen utvecklas och efter hur lång tid bräschens slutgiltiga bredd uppstått. Ofta 
genomförs dammbrottsberäkningar i avancerade beräkningsprogram där vattnets utflöde från 
magasinet, genom bräschen och längs den upprättade terrängmodellen simuleras. Resultatet 

                                                
24 Svensk Energi, RIDAS 2012: kraftindustrins riktlinjer för dammsäkerhet, 17. 
25 ibid, 9. 
26 Svensk Energi, Svenska Kraftnät [sic] och SveMin, Riktlinjer för bestämning av dimensionerande flöden för 
dammanläggningar, 2. 
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kan presenteras på översvämningskartor som visar vilka områden som översvämmas samt 
efter hur lång tid och med vilka flöden och djup detta sker.27 

Dammbrottsbräschens utveckling styr alltså hur mycket och hur snabbt vatten frisläpps från 
magasinet och uppskattningar och beräkningar av bräschens utveckling är därmed avgörande 
för översvämningsuppskattningarna och, i förlängningen, för uppskattningen av 
skadekonsekvenser. I Figur 5 visas dammbrottsbräschen i en betongdamm som gått till brott.   

 

Figur 5: Dammbrottsbräsch i betongdamm 28  

För uppskattningar av dammbrottsbräschens utveckling används olika etablerade metoder. En 
övergripande uppdelning kan göras mellan empiriska, analytiska, parametriska och 
fysikaliska modeller. Empiriska modeller utgår från tidigare erfarenheter, alltså från tidigare 
dammbrott. Parametriska modeller kombinerar empiriska och analytiska modeller och på så 
sätt görs en analytisk bedömning av den empiriska metoden. Fysikaliska metoder utgår från 
fysikaliska samband och matematiska beräkningar. Nedan beskrivs tre vanligt förekommande 
beräkningsmodeller för dammbrottsbräschens utveckling.29 

2.5.1 3,5 x H 

Tidigare erfarenheter och empirisk data visar att dammbrottsbräschens bredd vanligtvis är två 
till fem gånger dammens höjd. Därför används i denna metod medelvärdet (3,5) multiplicerat 
med dammens höjd. Denna metod har varit utbredd i Sverige och används fortfarande för att 
göra en grov uppskattning. 

2.5.2 Froehlich 

Froelichs formler är även de empiriskt modellerade och bygger förutom på dammens höjd 
även på magasinets volym och höjden mellan vattennivån och brottets botten. Denna metod 
används bland annat i stor utsträckning i Norge. Froehlichs formler används för att uppskatta 
dammbrottetsbräschens bredd men även brottstiden. Formlerna presenteras nedan. 

                                                

27 Elforsk, Dammsäkerhet: Utvärdering av dammbrottsberäkning som underlag för konsekvensklassificering: 
Elforsk rapport 11:82, 11 ff. 
28 Bild: Staerck, Chris (red), Allied Photo Reconnaissance of World War II (1998), PRC Publishing Ltd, hämtad 
på http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mohne_Dam_Breached.jpg  
29 Elforsk, Dammsäkerhet: Utvärdering av dammbrottsberäkning som underlag för konsekvensklassificering: 
Elforsk rapport 11:82, 11 ff. 
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Bm = Brottsbredd 

k0 = Konstant (1,4 vid överströmning) 

Vmagasin = Magasinsvolym (m3) 

hd = Höjden mellan vattennivån och botten i brottet 

T = Brottstid (h) 

 

2.5.3 Washingtonmodellen 

I Washington används en parametrisk modellering som utgår från empiriskt utarbetade 
formler men med analytiska moment. Formlerna nedan används för beräkningen av 
dammbrottsbräschens bredd och utvecklingstid.  
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Wb = Brottsbredd (fot) 

τ = Brottstid (h) 

 

Övriga variabler anger: magasinsvolym, släntlutningar (uppströms och nedströms), 
bräschformationsfaktor, eroderat material, höjdnivåer, krönbredd och sidolutning på 
dammbrottet. 
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Som synes i formlerna, och av de många variablerna, är denna modell mer anpassningsbar till 
den enskilda dammens specifika förhållanden.30 

Samtliga tre metoder ger värde på dammbrottsbräschens storlek och två av metoderna anger 
även den tid det tar tills dammbrottsbräschen utvecklats helt.  

Dammbrottberäkningen gör möjligt att beräkna utvecklingen, det vill säga spridningen, 
höjden och hastigheten, på det vattenflöde som frisläpps. Det är med hjälp av denna 
kartläggning man sen kan bedöma konsekvenserna av ett dammbrott. Detta görs med 
hydrauliska modeller som i regel är en- eller tvådimensionella.  

Med endimensionell modellering görs antagandet att allt vatten strömmar i longitudinell 
riktning. Terrängen delas upp i ett antal tvärsektioner utefter flodbädden, och medelhöjd och -
hastighet på  vattenflödet uppskattas för varje  tvärsektion. Detta är ofta en effektiv metod, 
men har nackdelen att den inte modellerar den laterala utbredningen av vattnet, och att 
topografin uttrycks som tvärsektioner, och inte som en yta. I en tvådimensionell modellering 
tillåts vattnet röra sig både i longitudinell och lateral riktning, medan hastigheten anses vara 
försumbar i den vertikala riktningen. I denna modellering representeras terrängen som en 
kontinuerlig yta och inte en serie tvärsektioner, och hastigheten på vattenflödet i två riktningar 
kan bestämmas. 31 

Med hjälp av dessa modelleringar kan sedan övervsämningskartor tas fram.  

2.6 Översvämningskartor  

Översvämningskartor upprättas för att geografiskt visa vilka områden längs ett vattendrag 
som skulle översvämmas vid olika flöden.  Kartor kan upprättas för  flöden med olika 
återkomsttid eller för dammbrottsflöden. Flöden med olika återkomsttid uppskattas  med 
frekvensanalys, genom att varje års högsta tillrinningsvärde anpassas till en 
frekvensfördelningsfunktion, exempelvis Gumbel, Gamma eller Lognormal.32 Figur 6 visar 
hur en översvämningskarta kan se ut.  

                                                

30 Elforsk, Dammsäkerhet: Utvärdering av dammbrottsberäkning som underlag för konsekvensklassificering: 
Elforsk rapport , Bilaga 3. 
31 Cook, Aaron Christoffer, Comparison of one-dimensional HEC-RAS with two-dimensional FESWMS model in 
flood inundation mapping, 1 ff. 
32 Svensk Energi, Svenska Kraftnät [sic] och SveMin, Riktlinjer för bestämning av dimensionerande flöden för 
dammanläggningar, 19. 
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Figur 6: Översvämningskartering över Fyrisån och Uppsalaområdet33. Den lila markeringen 
visar det beräknade högsta flödet enligt Födeskommitténs riktlinjer för dammdimensionering, 

vilket motsvarar ett flöde med en återkomsttid på 10 000 år.34 Det rosa området visar 
motsvarande område för ett flöde med återkomsttid på 100 år.  

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har i uppdrag att göra 
översvämningskarteringar över de svenska vattendragen.35  MSB:s karteringar utgår från 
normala variationer i tillrinningsområdena. 

Vid dammbrott uppstår dock förändrade flödesförhållanden i det aktuella vattendraget. 
Baserat på dammbrottsberäkningar kan översvämningskartor för dammbrottsscenarion 
upprättas.  Översvämningskartor används bland annat för beredskapsplanering och som 
underlag för evakueringsplaner, se vidare i avsnitt 2.7. 

 

                                                

33 Räddningsverket, Översiktlig översvämningskartering längs Fyrisån: Sträckan från Vattholma till utloppet i 
Mälaren: Rapport 40, 2003-02-12, Bilaga 2 
34 Svensk Energi, Svenska Kraftnät [sic] och SveMin, Riktlinjer för bestämning av dimensionerande flöden för 
dammanläggningar, 2. 
35 MSB. Förebyggande. Naturolyckor. Översiktlig översvämningskartering.  
https://www.msb.se/sv/Forebyggande/Naturolyckor/Oversiktlig-oversvamningskartering/ 
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2.7 Beredskap för dammbrott 

Beredskap för dammbrott syftar till att om möjligt förhindra ett påbörjat skadeförlopp att 
utvecklas till ett dammbrott samt, för den händelse att dammbrott inte kan undvikas, till att 
begränsa skador av dammbrott.  I det senare fallet behövs beredskap framför allt för att 
utrymma och spärra av områden där det är farligt för människor att uppehålla sig. Beredskap 
behövs även för att begränsa skador på viktiga samhällsfunktioner, så som vattenförsörjning 
och transporter. Vid dammbrott i vattendrag med flera dammar finns risk för fortlöpande 
dammbrott, s.k. dominoeffekt. Sådana förlopp skulle innebära att stora områden och flera 
regioner skulle drabbas. En samordnad beredskapsplanering mellan olika aktörer, så som 
räddningstjänst, tillsynsmyndighet och dammägare, är i sådana fall essentiell.36  

3 Metod 

3.1 Länder i jämförelsen 

I examensarbetet jämförs säkerhetsklassificeringssystem för dammar i sex olika länder. För 
att möjliggöra en djupare undersökning, snarare än en generell, har antalet länder i 
jämförelsen hållits relativt lågt. De studerade länderna har valts ut av ett antal anledningar. 
Dels har länderna, liksom Sverige, en stor vattenkraftproduktion och därtill stora 
kraftverksdammar. Utöver detta har tillgängligheten på underlagsmaterial, så som lagtexter 
och riktlinjer, varit relevant för urvalet. Vidare har Svenska Kraftnät kunnat förmedla 
kontakter inom respektive lands dammsäkerhetsansvariga myndigheter. vilket har varit 
behjälpligt i kartläggningsarbetet. Det har även varit relevant att utvecklade 
säkerhetsklassificeringssystem används i de jämförda länderna. Exempelvis använder flera 
(fem av sex) av länderna konsekvensbaserade säkerhetsklassificeringssystem. Just 
konsekvenser i händelse av dammbrott utgör en central jämförelsepunkt i examensarbetet. 
Dock har även andra typer av kriterier för säkerhetsklassificeringen studerats, exempelvis 
dammens geometriska dimensioner, vilket är avgörande i det schweiziska 
säkerhetsklassificeringssystemet. Norge och Finland har dessutom valts ut i egenskap av 
svenska grannländer. 

I USA har varje delstat egna regelverk för dammsäkerhet. Regelverkens omfattning och 
användning varierar från stat till stat. Vi har valt att begränsa oss till en stat, Washington, som 
har ett relativt stort dammbestånd och ett jämförelsevis väl utvecklat regelsystem för 
dammsäkerhet. Även de federala myndigheterna ger ut föreskrifter gällande dammsäkerhet 
genom Federal Energy Regulatory Commission (FERC).  Dessa föreskrifter tillämpas på 
kraftverksdammar över hela USA, oavsett delstat, och ingår i jämförelsen som USA-
representant tillsammans med Washington. Även i Kanada har varje delstat sina egna 
regelverk för dammsäkerhet. Delstaten British Columbia har valts ut på samma grundvalar 
som Washington. 

3.2 Litteratur 

Grunden för jämförelsen ligger i en litteraturstudie av de olika ländernas regelverk för 
dammsäkerhet. Eftersom dammsäkerhetsarbete finns befäst i olika typer av regleringar är en 

                                                

36 Svenska Kraftnät, Dammsäkerhet: Handbok för egenkontroll och tillsyn 2013 (utkast), 59.  
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övergripande förståelse för olika styrande dokument nödvändig. Som litteraturunderlag har 
först och främst juridiskt bindande regelverk använts. Bestämmelser kring dammsäkerhet 
finns ofta förankrat juridiskt bindande lagar, förordningar eller föreskrifter men förtydligat 
och utvecklat i riktlinjer och vägledningsdokument. De senare dokumenten har därför också 
använts i litteraturstudien och för jämförelsen. 

För att skapa ett stringent språkbruk och undvika förvirring har utländska regelverk översatts 
till de svenska motsvarigheterna. I Sverige stiftas lagar av riksdagen. Som komplement till 
lagarna kan regeringen ge ut förordningar om hur en lag ska tillämpas. Riksdag eller regering 
kan även bemyndiga en myndighet att ge ut föreskrifter som tillämpningsvägledning till lag. 
Samtliga nämnda dokument är juridiskt bindande.37 Till föreskrifter och förordningar finns 
dessutom ofta riktlinjer, handböcker, guider och andra typer av anvisningar. Dessa dokument 
är dock endast vägledande tolkningar men inte juridiskt bindande. I detta arbete benämns 
alltså utländska dokument med de svenska begreppen.  

I samtliga jämförda länder, förutom Sverige, finns riktlinjer, gällande dammsäkerhet utgivna 
av den dammsäkerhetsansvariga myndigheten. I Sverige finns också riktlinjer för 
dammsäkerhet, i RIDAS. Men då dessa ges ut av branschen själva, och inte ansvarig 
myndighet, är de inte lika starkt förbundna med juridiskt bindande regelverk som i de andra 
länderna. Därför har RIDAS en särställning i jämförelsen och kan inte betraktas motsvara 
riktlinjer i de andra länderna. 

3.3 Intervjuer 

För att komplettera materialet från litteraturstudien har ett antal intervjuer genomförts. 
Intervjuerna har syftat till att klargöra lagstiftnings och riktlinjers roll i de olika länderna men 
också förtydliga tillämpningen av gällande regelverk. Intervjuer har gjorts med personer på 
dammsäkerhetsansvariga myndigheter i Norge, Finland, Schweiz, USA. Då svar uteblev från 
de kanadensiska myndigheterna gjordes istället en intervju med en representant från 
vattenkraftsbolaget BC Hydro i British Columbia, Kanada.  Utlandsstudien har i första hand 
riktats till myndigheter eftersom dessa ansvarar för regelverken och tillsyn enligt dem.  

Eftersom det inte finns något likvärdigt regelverk för dammsäkerhet i Sverige har materialet 
från svenska regelverk och riktlinjer kompletterats på ett bredare sätt och en intervju har 
genomförts med den operativa tillsynsmyndigheten; länsstyrelsen. Intervjun gjordes med 
länsstyrelsen i Västra Götaland eftersom de har ett relativ stort dammbestånd i sitt 
verksamhetsområde. Utöver länsstyrelsen har intervjuer gjorts med två dammägare, Fortum 
och Vattenfall, med stora dammbestånd över hela landet. Båda dammägarna använder sig 
dessutom av RIDAS. Intervjuerna med Vattenfall och Fortum gällde framförallt tillämpning 
av RIDAS och gjordes med nyckelpersoner inom dammsäkerhet på respektive företag. 

Med undantag för USA:s Federal Energy Regulatory Commission (FERC) har de intervjuer 
som gjorts med myndigheter i andra länder varit på e-postbasis. Vad gäller FERC gjordes en 
intervju med en representant från FERC i samband med en branschdag, i Stockholm, om 
dammsäkerhet. 

                                                

37 SFS 1974:152. Kungörelse om beslutad ny regeringsform, 8 kap. 1 § 
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3.4 Handledning 

Examensarbetet har utförts på uppdrag av Svenska Kraftnät, vilka också har utformat 
examensarbetets inriktning. Svenska Kraftnät har även bistått med handledning och hjälpt till 
med litteraturunderlag, kontaktpersoner och studiebesök. 

3.5 Jämförelsemetoden 

I och med att de jämförda ländernas regelverk och arbetssätt för dammsäkerhetsarbete skiljer 
sig åt har en stor del av examensarbetet gått ut på att hitta jämförbara områden att formulera 
analysen utifrån. Detta har varit ett iterativt arbete som lett fram till de jämförelsepunkter som 
presenteras i kapitel 5. Examensarbetet bygger på en kvalitativ jämförelse mellan de olika 
ländernas säkerhetsklassificeringssystem och dess tillämpningar. I jämförelsen har fokus lagts 
på sådant som, i enlighet med syftesformulering, frågeställningar och handledning, funnits 
mest relevant. 

3.6 Uppdelning av arbetet 

Eftersom kartläggningen och jämförelsen bygger på kunskap om samtliga länders arbete med 
dammsäkerhet har någon distinkt uppdelning mellan författarna inte gjorts. Däremot har varje 
författare haft huvudansvar för tre länder (eller stater) och gemensamt ansvar har tagits för 
dammsäkerhetsarbete i Sverige och enligt RIDAS, se tabell 1 nedan.  

Tabell 1: Examensarbetets uppdelning mellan författarna 

 Johan Berg Maria Linder Gemensamt 

Ansvarsområde - Finland 
- Norge 
- Washington 

 

- Schweiz 
- Kanada 
- FERC 

- Sverige och RIDAS 
- Analys och 
jämförelse 

 

4. En kortfattad beskrivning av dammsäkerhetsarbete i 
Sverige, Norge, Finland, Schweiz, Kanada och USA  
I följande avsnitt ges en kortfattad beskrivning av dammsäkerhetsarbete i de undersökta 
länderna. Som förklarats i kapitel 2 innefattar dammsäkerhetsarbete alla de aktiviteter som 
utförs för att uppnå och bibehålla en god dammsäkerhet. Fokus ligger på de delar av 
dammsäkerhetsarbetet som berör säkerhetsklassificering av dammar. För varje land beskrivs i 
detta kapitel vilka regelverk som styr dammsäkerhetsarbetet, vilken myndighet som har 
tillsynsansvar, samt hur säkerhetsklassificeringssystemet är utformat. 
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4.1 Sverige  

I Sverige finns ingen särskild lag eller föreskrift för dammsäkerhet. Istället regleras 
dammsäkerhet av flera olika regelverk, framförallt miljöbalken (MB) och lagen om skydd 
mot olyckor (LSO). Kraftindustrin och gruvindustrin har dessutom utarbetat egna riktlinjer 
för dammsäkerhet.38 

MB syftar till att främja hållbar utveckling och en hälsosam miljö. Detta omfattar 
naturmiljöer, kulturmiljöer och biologisk mångfald, men inbegriper även människors hälsa 
samt sociala, kulturella och samhällsekonomiska synvinklar39. Enligt MB är ägaren till en 
vattenanläggning skyldig att underhålla anläggningen så att det inte uppkommer skador för 
allmänna eller enskilda intressen genom förändrade vattenförhållanden. Vidare är 
verksamhetsutövaren skyldig att ersätta skada som orsakats av att anläggningen inte skyddat 
mot utströmmande vatten på avsett vis. Detta gäller dock endast dammar för vattenreglering.40 
För gruvdammar finns en särskild utvinningsavfallsförordning med stöd av MB. 
Förordningen om utvinningsavfall omfattar dock endast dammar för deponering av avfall från 
bearbetning, rening eller återvinning av processvatten.41  

En anläggning där verksamheten i händelse av olycka innebär fara för allvarliga skador på 
människor eller miljö kan klassas som farlig verksamhet enligt LSO. Vid farlig verksamhet 
ställs striktare krav på verksamhetsutövaren.42 Exempel på anläggningar som klassats som 
farlig verksamhet är industrianläggningar som producerar farliga ämnen och hamnar med 
oljehantering.43 Men även ett 100-tal dammar är klassade som farlig verksamhet i Sverige.44 
Det är länsstyrelsen som i samråd med kommunen beslutar om vilka anläggningar som ska 
klassas som farlig verksamhet.45  

Merparten av de dammar som vid ett haveri skulle medföra allvarliga konsekvenser i händelse 
av dammbrott ägs av aktörer inom vattenkrafts- och gruvindustrin. Inom dessa branscher 
finns dammsäkerhetsriktlinjer som utarbetats av branschorganisationerna Svensk Energi 
(kraftindustrin) och SveMin (gruvindustrin). Branschorganisationerna ger ut riktlinjerna 
RIDAS respektive GruvRIDAS. Dessa riktlinjer är tolkningar av gällande lagstiftning, men är 
på inget sätt juridiskt bindande. Svensk Energis medlemsföretag har dock förbundit sig att 
följa RIDAS och även andra dammägare har kommit att använda RIDAS som stöd i 
dammsäkerhetsarbetet.46 

Totalt finns cirka 10 000 dammar i Sverige. Av dessa är 190 kraftverksdammar som 
betecknas som höga (över 15 meter). Samtliga dammar omfattas av MB:s bestämmelser.47   

I enlighet med MB och miljötillsynsförordningen är länsstyrelsen tillsynsmyndighet för 
vattenverksamhet, i vilket ingår dammar och dammsäkerhet 48. För dammar som är klassade 

                                                

38 SOU 2012:46. Dammsäkerhet: Tydliga regler och effektiv tillsyn, 22. 
39 SFS 1998:808. Miljöbalk, 1 kap. 
40 ibid, 11 kap. 
41 SFS 2008:722. Förordning om utvinningsavfall, 4 §. 
42 SFS 2003:778, Lag om skydd mot olyckor, 2 kap 4 §. 
43 SOU 2012:46. Dammsäkerhet: Tydliga regler och effektiv tillsyn, 351 ff 
44 ibid, 72 
45 SFS 2003:778, Lag om skydd mot olyckor, 1 kap 5 §. 
46 Svensk Energi, RIDAS 2012: kraftindustrins riktlinjer för dammsäkerhet, 13. 
47 SOU 2012:46. Dammsäkerhet: Tydliga regler och effektiv tillsyn, 21 f. 
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som farlig verksamhet utövar kommunen tillsyn inom kommunen och länsstyrelsen bär 
motsvarande ansvar inom länet. Landets centrala tillsyn enligt LSO sköts av MSB.49 Svenska 
Kraftnät har i uppdrag att främja dammsäkerhet i landet och som en del av detta uppdrag är 
Svenska Kraftnät tillsynsvägledande myndighet i frågor om dammsäkerhet och tillämpning av 
MB, avseende dammsäkerhetsfrågor 50 . Med tillsynsvägledning menas utvärdering, 
uppföljning och samordning av den operativa tillsynen. Svenska Kraftnät ska även fungera 
som stöd och ge råd angående den operativa tillsynsmyndigheten. Exempelvis 
rekommenderar Svenska Kraftnät en rutin för årlig rapportering från dammägaren till 
länsstyrelsen. I sitt vägledningsarbete biträds Svenska Kraftnät även av ett dammsäkerhetsråd 
med representanter från Svenska Kraftnät, Svensk Energi, SveMin, SMHI, Sveriges 
Kommuner och Landsting, MSB och länsstyrelsen.51  

I RIDAS rekommenderas ett konsekvensbaserat klassificeringssystem för dammar. De 
konsekvenser av dammbrott som värderas i klassificeringen är:  

• Svår påfrestning på samhället 
• Förlust av människoliv eller allvarlig personskada 
• Skador på miljö, samhällsanläggningar och ekonomiska värden 

Klassificeringssystemet är nytt sedan 2012 och är uppdelat i fyra klasser; 1+, 1, 2 och 3, där 
1+ innebär störst konsekvenser. De olika konsekvensgrupperna bedöms separat och de 
konsekvenser som ger högst konsekvensklass används för klassificeringen. 

4.2 Norge 

Dammsäkerhet i Norge regleras genom vattenresurslagen (Lov om vassdrag og grunnvann) 
och under denna lag två specifika föreskrifter, nämligen föreskrift om internkontroll 
(Forskrift om internkontroll) och dammsäkerhetsföreskriften (Forskrift om sikkerhet ved 
vassdragsanlegg  - damsikkerhetsforskriften). Dessa föreskrifter är nya sedan 2010, och 
ersatte då flera olika föreskrifter som tangerade dammsäkerhetsområdet. Syftet med det nya 
föreskrifterna var att tydliggöra och förenkla regelverket.5253 Till dammsäkerhetsföreskriften 
finns dessutom kommentarer (merknader) som förtydligar föreskriftens innebörd. Utöver 
detta finns diverse riktlinjer anpassat efter olika dammtyper och procedurer i 
dammsäkerhetsarbetet54.  Dammar i alla storlekar omfattas av dammsäkerhetsföreskriften, 
men för små dammar, som inte skulle medföra nämnvärda konsekvenser i händelse av 
dammhaveri, finns undantagsregler55.   

                                                                                                                                                   
48 SFS 2011:13. Miljötillsynsförordningen, 2 kap. 29 §. 
49 SFS 2003:778, Lag om skydd mot olyckor, 5 kap. 1 §. 
50 SFS 2011:13. Miljötillsynsförordningen, 3 kap. 3 §. 
51 Svenska Kraftnät. Om oss. Vår verksamhet. Dammsäkerhet.  
   http://www.svk.se/om-oss/var-verksamhet/Dammsakerhet/  
52 Grøttå, Lars. Intervju via mail.  
53 FOR-2009-12-18 nr 1600, Damsikkerhetsforskriften 
54 NVE. Sikkerhet og tilsyn. Damsikkerhet. http://www.nve.no/no/Sikkerhet-og-tilsyn1/Damsikkerhet/              
55 FOR-2009-12-18 nr 1600, Damsikkerhetsforskriften, § 4-1. 
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Tillsynsmyndighet för dammsäkerhet är Norges Vassdrags- og Energidirektorat (NVE), vilka 
också förvaltar dammsäkerhetsföreskrift56. En stor del av dammägarnas dammsäkerhetsarbete 
går igenom NVE för granskning och godkännande.  

I dammsäkerhetsföreskriften finns ett konsekvensbaserat säkerhetsklassificeringssystem 
befäst med fyra klasser, där klass 4 innebär störst potentiella konsekvenser i händelse av 
dammbrott.  Anläggningar som medför obetydliga konsekvenser klassas i konsekvensklass 0. 
Denna klass inbegriper dammar som är lägre än två meter och som dämmer upp en volym 
mindre än 10 000 m3. Om en sådan damm, trots sin ringa storlek, bedöms medföra 
skadekonsekvenser i händelse av dammbrott kan dammen dock klassas upp av NVE.  

De konsekvenser som bedöms i säkerhetsklassificeringssystemet är människors liv och hälsa, 
infrastruktur, samhällsfunktioner, miljö och egendom. För att bedöma konsekvenser för 
människors liv och hälsa används ett system med bostadsekvivalenter. 
Säkerhetsklassificeringssystemet avser endast huruvida människor berörs av dammbrottet, 
inte om de förolyckas. En damms konsekvensklassificering styr till stor del omfattningen och 
kraven som ställs på dammsäkerhetsarbetet.57 

4.3 Finland 

Dammsäkerhet i Finland regleras genom dammsäkerhetslagen 58  (DSL) och 
dammsäkerhetsförordningen59 (DSF). En ny dammsäkerhetslag infördes 2009 och ersatte då 
en äldre dammsäkerhetslag, från 1984. I den nya lagen befästes mycket av det 
dammsäkerhetsarbete som utvecklats till praxis utifrån tidigare dammsäkerhetsanvisningar, 
men som inte varit juridiskt bindande. Till den nya dammsäkerhetslagen och -förordningen 
finns riktlinjer i den s.k. dammsäkerhetsguiden.60 

DSL omfattar alla typer av dammar, förutom slusskonstruktioner i kanaler 61. För dammar 
som bedöms innebära betydelselösa konsekvenser i händelse av ett dammhaveri finns 
undantagsregler och bara delar av DSL omfattar dessa dammar. I den tidigare 
dammsäkerhetslagen användes dammhöjden tre meter som schablonsiffra för detta undantag 
men enligt den nya lagen ska en konsekvensbedömning göras för samtliga fall.62 

Tillsynsmyndighet för dammsäkerhet är de lokala närings-, trafik och miljöcentralerna (ELY-
central). Den allmänna styrningen, uppföljningen och utvecklingen av dammsäkerhetsarbetet 
åligger det finska jord- och skogsbruksministeriet, vilka har mandat att överlämna ansvaret 
för dammsäkerheten från en ELY-central till en annan. Tre av dessa ELY-centraler delar på 
ansvaret för samtliga, femton, finska verksamhetsområden, uppdelat i tre geografiska 

                                                

56 FOR-2009-12-18 nr 1600, Damsikkerhetsforskriften, § 1-2. 
57 ibid, kap 4. 
58 494/2009, Dammsäkerhetslag. 
59 319/2010, Statsrådets förordning om dammsäkerhet. 
60 Isomäki, Eija (red), Dammsäkerhetsguide, 5. 
61 494/2009, Dammsäkerhetslag, 2 §. 
62 Isomäki, Eija (red), Dammsäkerhetsguide, 5. 
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områden, se figur 7 nedan.63 Stora delar av dammsäkerhetsarbetet passerar genom ELY-
centralen för granskning 64. 

 

Figur 7: De tre dammsäkerhetsansvariga ELY-centralerna och deras verksamhetsområde 

I DSL finns ett konsekvensbaserat säkerhetsklassificeringssystem befäst. Klassificering är 
uppdelad på tre klasser, där klass 1 innebär störst konsekvenser vid ett dammbrott.  De 
skadekonsekvenser som ses till i klassificeringssystemet är fara för människors liv och hälsa 
samt fara för miljö och egendom. Om en damm ej bedöms medföra någon fara enligt nämnda 
skadekonsekvenser krävs dock ej någon klassificering och dammen benämns som 
oklassificerad.65 

4.4 Schweiz 

Dammsäkerheten i Schweiz regleras främst av en dammsäkerhetslag, LOA 66  och en 
dammsäkerhetsföreskrift, OSOA 67 . Som ett komplement till OSOA finns en 
dammsäkerhetsriktlinje68 som förklarar och förtydligar föreskriften69. Dammens dimensioner 
samt den potentiella fara en damm kan innebära avgör huruvida dammen faller under 
dammsäkerhetslagen70.  

För att omfattas av LOA ska dammen vara: 

• Minst 10 meter hög, eller 
• Minst 5 meter hög med en magasinvolym på minst 50 000 kubikmeter 71 

                                                

63 Isomäki, Eija (red), Dammsäkerhetsguide, 5. 
64 494/2009, Dammsäkerhetslag. 
65 ibid, 11 §. 
66 RO 2012 5985, LOA 
67 RO 2012 5995, OSOA 
68 Office fédérale des eaux et de la géologie (OFEG), Sécurité des ouvrages d’accumulation, - Directives de 
l’OFEG 
69 Darbre, Georges. Intervju via mail. 
70 RO 2012 5985, LOA, § 2 
71 ibid 
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Förutom att uppfylla dessa kriterier ska dammen även innebära potentiell fara för människors 
liv och hälsa vid ett dammbrott för att omfattas av LOA.  

Säkerhetsklassificeringen i Schweiz skiljer sig från de övriga ländernas i undersökningen, då 
klassificeringen främst baseras på dammens geometriska dimensioner. 
Klassificeringssystemet bygger på tre klasser, där de högsta dammarna hamnar i klass 1.  
Konsekvenser av dammbrott utreds för att se om en damm ska omfattas av LOA eller inte. 
Klassen styr vilken myndighet som har tillsynsansvar för dammen, samt till viss del vilka 
inspektioner som ska göras.72  

Schweiz myndigheter är uppdelade på tre nivåer. Den federala staten är uppbyggd av 26 
kantoner som i sin tur består av kommuner73.  Tillsynsansvaret för dammar delas mellan den 
federala och de kantonala myndigheterna, där klass 1 och 2 faller under den federala statens 
ansvar, och klass 3 under de kantonala myndigheternas.74 Den federala myndigheten har 
också ansvar för att bestämma om dammar som inte uppfyller de geometriska kraven ändå ska 
omfattas av LOA då särskild fara förekommer, eller om en damm som uppfyller de 
geometriska kraven ska undantas LOA, då ingen särskild fara föreligger75.   

4.5 Kanada  

Kanadas dammsäkerhetslagstiftning varierar mellan olika territorier och stater. British 
Columbia är ett av de områden som har kommit långt inom dammsäkerhetsområdet. 

4.5.1 British Columbia 

Dammsäkerhet i British Columbia regleras av vattenlagen (Water Act) och 
dammsäkerhetsförordningen (British Columbia Dam Safety Regulation) som trädde i kraft 
2000. Som komplement till vattenlagen och dammsäkerhetsförordningen finns riktlinjer, 
manualer och checklistor utgivna av Ministry of Forests, Lands and Natural Resource 
Operations . I vissa av myndighetens handledningsdokument hänvisas även till riktlinjer 
utgivna av Canadian Dam Association (CDA), som är en intresseorganisation bestående av 
dammägare, tillsynsmyndigheter, ingenjörer och andra involverade i arbete med dammar, 
med syfte att skapa forum för kunskap och erfarenhetsutbyte76. Det hänvisas även till riktlinjer 
utgivna av US Bureau of Reclamation, som är en federal byrå i USA med ansvar för 
vattenhantering, samt största vattenleverantören i USA och näst största 
vattenkraftsproducenten i västra USA. Dammens dimensioner avgör huruvida den faller under 
dammsäkerhetsförordningen eller inte, med undantag för om dammen klassas i någon av de 
fyra högsta konsekvensklasserna, i vilket fall den faller under förordningen även om den är 
liten.77 

                                                

72 RO 2012 5985, LOA, § 2 
73 Conféderation suisse, The Federal Authorities of the suisse confederation. The Federal Authorities.              
http://www.admin.ch/org/polit/index.html?lang=en  
74 Darbre, Georges. Intervju via mail. 
75 RO 2012 5985, LOA,§ 2 
76 Canadian Dam Association. About CDA  
http://www.imis100ca1.ca/cda/Main/About_CDA/CDA/About_CDA.aspx?hkey=ef21c7f8-d817-4627-a0a3-
75883ed2f2ce  
77 BC Reg. 44/2000, avsnitt 2 (1) 
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Tillsynsansvaret för dammar delas mellan så kallade Dam Safety Officers (härefter kallade 
tillsynsmän) hörande till dammsäkerhetsenheten på British Columbia Ministry of Forests, 
Lands and Natural Resource Operations, som är placerade på regionala kontor och på 
huvudkontoret i Victoria. Huvudkontoret har ansvar för dammar som är högre än nio meter, 
och de regionala kontoren för dammar som är lägre än nio meter. Tillsynsmännen utför vissa 
inspektioner samt granskar och verifierar vissa beslut och dokument rörande dammsäkerhet. 78 

I dammsäkerhetsförordningen finns ett konsekvensbaserat säkerhetsklassificeringssystem 
med fem klasser befäst, där klass 1 är den högsta klassen. Klassningen bygger på ett 
omfattande antal parametrar och klassen bedöms genom den högsta värderingen i 
kategorierna: förlust av liv, riskutsatt befolkning, ekonomiska, miljömässiga, kulturella och 
infrastrukturella förluster. Vad de olika konsekvensklasserna innebär finns angivet i 
dammsäkerhetsförordningen. Till skillnad från i många andra länder, där uppskattad förlust av 
minst ett människoliv räcker för att dammen ska klassas i högsta klassen, har man i British 
Columbia gränsvärden för hur många människoliv som uppskattas gå förlorade för de olika 
klasserna. Antalet människor som befaras omkomma vid ett dammbrott ska överstiga 100 st, 
för att en damm ska klassas i högsta klassen.79 

Säkerhetsklassificeringen styr till stor del dammsäkerhetsarbetets omfattning och med vilka 
tidsintervall inspektioner utföras. 80 

4.6 USA 

USAs alla stater har egna lagar och riktlinjer kring dammsäkerhet. I denna undersökning 
studeras två aktörer; staten Washington och den federala myndigheten FERC.  

4.6.1 Washington 

Dammsäkerhet i Washington utgår från statens författningslagar (statutes). Härunder kommer 
statens förordningar och föreskrifter (administrative code) och av dessa finns en särskild 
förordning gällande dammsäkerhet.81 Till dammsäkerhetsförordningen finns riktlinjer utgivna 
av den, för dammsäkerhetsfrågor, ansvariga myndigheten. Härtill finns fyra tekniska 
vägledningsdokument som i detalj behandlar praktiska tillvägagångssätt för olika procedurer i 
dammsäkerhetsarbete.  

Alla dammar omfattas inte av statens lagstiftning, då vissa federalt styrda dammar istället 
innefattas av de federala myndigheternas föreskrifter och riktlinjer. Förordningen begränsar 
sig även till dammagasin större än en viss volym (12 000 kubikmeter), samt kan ge dispens 
till dammar under en viss höjd (2 m).  

Säkerhets- och tillsynsarbetet administreras av Ekologidepartementet (Department of 
Ecology) och avdelningen för dammsäkerhet (Dam Safety Office - DSO). Mycket av 

                                                
78 Province of British Columbia,  Ministry of Forstes, Lands and natural resource Operations. Water 
Management   http://www.env.gov.bc.ca/wsd/public_safety/dam_safety/ 
79 BC Reg 44/2000, schema 1 
80 ibid. 
81 Washington state administrative code 173-175, Dam safety. 
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dammägarnas dammsäkerhetsarbete passerar genom DSO, vilka bland annat utför och 
granskar utredningar och inspektioner.82 

I dammsäkerhetsförordningen finns ett konsekvensbaserat säkerhetsklassificeringssystem 
befäst som innehåller tre huvudklasser: hög, signifikant och låg riskpotential (downstream 
hazard potential). Hög riskpotential är uppdelad i tre delklasser med stegrande konsekvenser; 
1C, 1B och 1A. Klassificeringen avser riskutsatt befolkning ekonomisk förlust och 
miljöskador. Till ekonomisk förlust ges dessutom allmänna beskrivningar (generic 
descriptions) av ett dammbrotts skadekonsekvenser.83  

De konsekvenser och den utredning som ligger till grund för säkerhetsklassificeringen 
används även för att bestämma dammens designkrav. För en damm med stora konsekvenser 
vid dammbrott ställs högre krav på dammens konstruktion. För detta finns ett annat 
klassificeringssystem, med designsteg mellan 1 och 8, där varje steg motsvarar en minskande 
sannolikhet för dammhaveri. Klassificeringen med designsteg avser dock endast dammens 
konstruktion och är inte densamma som säkerhetsklassificeringen, vilken avser det vid 
dammbrott översvämmade området. Detta även om samma konsekvenser och 
konsekvensutredning ligger till grund för båda bedömningarna och klassificeringarna.84 

4.6.2 FERC 

Federal Energy Regulatory Commission (FERC) är en myndighet i USA som reglerar alla 
dammar som licensieras under den federala energilagen (Federal Power Act). 85 
Dammsäkerhet i FERCs arbete regleras av en dammsäkerhetsföreskrift (Safety of Water 
Power under Federal Code of Regulations).  För det praktiska arbetet har myndigheten gett ut 
riktlinjer (Engineering Guidelines for the Evaluation of Hydropower Projects) som fungerar 
vägledande för myndighet och dammägare. Utöver dessa finns övergripande federala 
riktlinjer för dammsäkerhet utgivna av den federala krisberedskapsmyndigheten (Federal 
Emergency Management Agency – FEMA), samt checklistor och handböcker.86 FERC har 
ansvar för att licensiera och inspektera privata, kommunala och statliga 
vattenkraftanläggningar87, vilket innefattar uppskattningsvis drygt 3000 dammar88. 

Tillsynsansvarig för dammar under FERCs reglering är den person som ansvarar för 
kommissionens regionala kontor, vilken benämns som den regionala ingenjören (regional 
engineer), eller annan av kommissionen utsedd person. Den tillsynsansvariga kan kräva att få 
utföra inspektioner, eller att dammägaren själv utför dem, och begära in nödvändig 
information för att säkerställa säkerheten vid dammen. 89 FERC utför icke-schemalagda 
inspektioner och följer upp licensrelaterade frågor och säkerhetsaspekter relaterade till 

                                                

82 Washington state Department of Ecology, Dam Safety Guidelines: Part 1, 5 ff. 
83 Washington state administrative code 173-175, Dam safety, 173-175-130 
84 Washington state Department of Ecology, Dam Safety Guidelines: Technical note 2, 5 f. 
85 Safety of Water Power Projects; Electronic Code of Federal Regulations,  
86 Federal Energy Regulatory Comission. Hydropower. Dam Safety and Inspections. Regulations, Guidelines and 
Manuals https://www.ferc.gov/industries/hydropower/safety/guidelines.asp    , (hämtad 2013-06-10) 
87 Federal Energy Regulatory Comission. About FERC. What FERC Does, https://www.ferc.gov/about/ferc-
does.asp, (hämtad 2013-06-10) 
88 Federal Energy Regulatory Comission. Hydrpower. Regultaion. Dam Safety Program. 
https://www.ferc.gov/industries/hydropower/gen-info/regulation/dam-safety.asp, (hämtad 2013-06-10) 
89 Safety of Water Power Projects; Electronic Code of Federal Regulations, Title 18, part 12, § 12.4 
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naturkatastrofer samt klagomål rörande dammprojekt och säkerhetsaspekter relaterade till 
naturkatastrofer.90  

FERCs säkerhetsklassificeringssystem är konsekvensbaserat och uppdelat i tre klasser; hög, 
signifikant, och låg, och bygger på den potentiella faran (hazard) som ett dammbrott kan 
innebära för nedströms objekt.  Den fara man bedömer är den som kan påverka människoliv, 
ekonomi, infrastruktur eller samhällsviktiga funktioner.91 

5 Jämförande analys 
I följande avsnitt görs en mer detaljerad presentation av säkerhetsklassificeringen, och andra 
områden av dammsäkerhetsarbetet som påverkar eller påverkas av denna, för respektive land. 
För varje område som presenteras i avsnitt 5.1 görs en kort sammanställning för varje land 
följt av en jämförande analys.  

5.1 Inledning 

Jämförelsen mellan de olika ländernas sätt att bedriva dammsäkerhetsarbete utgår från de 
olika säkerhetsklassificeringssystemen. Själva jämförelsen belyser sådant som styr 
klassificeringen samt sådant som klassificeringen i sin tur styr. För att tydliggöra jämförelsen 
har olika delar av arbetet med säkerhetsklassificering konkretiserats och grupperats i ett antal 
områden som jämförelsen utgår från, vilka ges en kort presentation nedan. En 
sammanfattning av jämförelsens resultat ges också i avsnitt 5.10 och i tabell A1 i appendix. 

5.1.1 Klassificeringssystem och klasser 

I detta avsnitt utreds vilka huvudsakliga parametrar som säkerhetsklassificeringen grundas på.  
Denna rapport syftar till att undersöka säkerhetsklassificering av dammar med fokus på 
konsekvensklassificering. Därför läggs stort fokus på att jämföra vilka olika konsekvenser 
som ses till, hur olika konsekvenser prioriteras samt hur gränser mellan olika klasser dras. 

 5.1.2 Beslutsprocess 

Under detta avsnitt klargörs beslutsprocessen bakom säkerhetsklassificeringen. Här ses till 
vilken roll dammägare och olika myndigheter har under processen. 

 5.1.3 Konsekvensutredning 

I de allra flesta fall är en damms potentiella skadekonsekvenser vid dammbrott avgörande för 
säkerhetsklassificeringen. För att bedöma dessa konsekvenser görs någon slags 
konsekvensutredning. Under den här rubriken studeras denna utrednings omfattning och 
vilken roll denna har i säkerhetsarbetet.  

5.1.4  Dammbrottsberäkningar 

                                                

90 Federal Energy Regulatory Comission. Hydrpower. Regultaion. Dam Safety Program. 
 https://www.ferc.gov/industries/hydropower/gen-info/regulation/dam-safety.asp,  
91 Safety of Water Power Projects; Electronic Code of Federal Regulations, Title 18, part 12, §12.31 
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För att göra en mer exakt bedömning av effekterna av ett dammbrott kan 
dammbrottsberäkningar användas. Dammbrottsberäkningar används, förutom för 
klassificeringen, även för beredskapsplanering och räddningstjänstens insatser. Under denna 
rubrik utreds i vilken omfattning dammbrottsberäkningar görs för konsekvensklassificeringen. 
Vidare jämförs vilka flödessituationer som ligger till grund för dammbrottsberäkningarna 
samt vilka specifikationer det finns angående dammbrottsantaganden i lagar, förordningar och 
riktlinjer.  

5.1.5 Beredskapsplanering 

Eftersom dammbrott kan innebära stora konsekvenser för en damms omgivning ställs ofta 
höga beredskapskrav på dammägaren och vid dammanläggningar. Under den här rubriken 
utreds beredskapsplaneringens roll och omfattning i dammsäkerhetsarbetet samt på vilket sätt 
klassificeringen påverkar beredskapsplaneringens omfattning. Härunder ses också till hur 
beredskapsplaneringen koordineras med ordinarie räddningstjänster. 

5.1.6 Inspektioner 

Olika typer av damminspektioner görs i de olika jämförda länderna. Under den här rubriken 
jämförs hur inspektioner är kopplade till dammklassen samt vad olika inspektioner omfattar. 

5.1.7 Kompetenskrav 

Under denna rubrik utreds vilka kompetenskrav som ställs på personer och aktörer som utför 
dammsäkerhetsarbete. I några fall finns explicita kompetenskrav utskrivna i regelverken, i 
andra fall mer övergripande kompetenskvalifikationer för arbetet. I detta avsnitt undersöks 
vilka delar av dammsäkerhetsarbetet som det finns specifika kompetenskrav för och om 
kompetenskraven är kopplade till konsekvensklassen. 

 5.1.8 Rapportering från dammägare till ansvarig myndighet 

Rapportering från dammägare till ansvarig myndighet skiljer sig kraftigt åt i de undersökta 
länderna. Även vilken typ av material som inrapporteras och hur aktivt den 
dammsäkerhetsansvariga myndigheten granskar det inrapporterade materialet skiljer sig åt. 
Under den här rubriken utreds detta närmare för de olika länderna.  

5.2 Klassificeringssystem och klasser 

I följande avsnitt beskrivs vilka faktorer de undersökta ländernas 
säkerhetsklassificeringssystem tar hänsyn till, hur detta formulerats och hur olika 
konsekvenser bedöms. Samtliga konsekvensklassificeringar avser marginalkonsekvenser 
avhängigt ett dammbrott.  
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5.2.1 Sverige 

RIDAS konsekvensklassificeringssystem baseras på ett dammhaveris potentiella 
skadekonsekvenser med avseende på: 

• Påfrestning på samhället  
• Förlust eller skada på människoliv 
• Sociala, miljömässiga och ekonomiska förluster.  

I klassificeringssystemet används sannolikhetsnivåer för olika skadekonsekvenser, så som 
hög, beaktansvärd, icke försumbar och försumbar sannolikhet. Även skadekonsekvenser 
delas upp i olika omfattning, så som allvarlig, betydande, beaktansvärd skada. Detta bildar, 
tillsammans med sannolikhetsnivåerna, de olika klasserna. Det vill säga, en högre klass 
innebär högre sannolikhet att en större förlust eller skada inträffar, se tabell 2 nedan. I RIDAS 
tillämpningsvägledningar finns förslag på metoder för bedömning av skador enligt ovan och 
enligt tabell 2 nedan.92  

Tabell 2: Säkerhetsklassificeringssystem och kriterier i RIDAS.  De olika klasserna i 
vänsterspalten och sannolikhetsnivåer och konsekvenser i högerspalten.93 

 

                                                

92 Svensk Energi, RIDAS 2012: kraftindustrins riktlinjer för dammsäkerhet, 18 f. 
93 ibid, 18. 
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Förlust av liv bedöms i vägledningarna som resultat av att hus bortspolas eller att vattenyta 
överstiger bostadsplan och markyta där människor vistas, exempelvis järnvägar och läns- och 
riksvägar. Storleken på eventuella skador på vägar bedöms efter trafikintensitet, där potentiell 
skada på väg med fler än 3000 fordon/dygn placerar dammar i klass 1, vilket innebär en icke 
försumbar sannolikhet för förlust av människoliv. Det finns specifika gränsvärden för höjd 
och hastighet på vattenflödet som generellt används för att bedöma om sannolikhet för förlust 
av liv är försumbar eller inte. Dessa gränsvärden är höjden 0,7 m och hastigheten 0,5 m/s. 
Hänsyn ska även tas till vattnets stigningstid, eventuell varningstid och specifika 
terrängförhållanden.94  

För skador på miljö ska boendemiljö och naturmiljö särskiljas. Miljövärden med legalt skydd, 
så som naturreservat, ska särskilt beaktas, och huruvida återställande av miljön är möjlig eller 
ej är avgörande för hur allvarlig skadan bedöms vara. Även historiska, konstnärliga och 
kulturella värden ska beaktas särskilt.  

Ekonomisk skadegörelse ska bedömas för både direkta och indirekta skador. De ekonomiska 
skadorna avser skador för tredje part och finns i RIDAS tillämpningsvägledningar kvantitativt 
uttryckta i basbelopp. För klass 1 anges 3000 basbelopp (133,5 miljoner kronor enligt 2013 
års basbelopp) som gränsvärde.95 Skador på infrastruktur innefattar dels skador på vägar och 
järnvägar som har betydelse för människors liv, men även skador på samhällsfunktioner. Med 
samhällsfunktioner avses då vatten- och energiförsörjning, avloppssystem, sjukvård, 
kommunikationer och transporter (väg, järnväg, flygplatser).96 RIDAS högsta säkerhetsklass 
(1+) är öronmärkt för svår påfrestning på samhället i ett slags samhällskrisscenario. För att 
konsekvenserna ska bedömas innebära ett samhällskrisscenario ska den sammanlagda 
effekten av konsekvenser beaktas. De konsekvenser som vägs samman är: 

• Förlust av människoliv, människors hem, kulturmiljö och arbetsplatser. 
• Allvarliga störningar i landets elförsörjning 
• Allvarliga störningar i samfärdsel och transporter 
• Förstörelse eller omfattande skador på andra samhällsviktiga funktioner 
• Förstörelse av betydande miljövärden 
• Mycket stor ekonomisk skada 

Konsekvenserna bedöms enligt vägledningsdokumenten, och de metoder som beskrivits ovan, 
och för att konsekvenserna ska bedömas vara ett samhällskrisscenario ska flera av punkterna 
omfattas. För övriga klasser bedöms konsekvenserna utifrån respektive område och det räcker 
att konsekvenserna från ett område når upp till en viss klassnivå för att den klassen ska 
åberopas. 97 

 

 

                                                

94 Svensk Energi, RIDAS: kraftindustrins riktlinjer för dammsäkerhet, Avsnitt 3, Konsekvensklassificering 
Tillämpningsvägledning, 10 f. 
95 Svensk Energi, RIDAS: kraftindustrins riktlinjer för dammsäkerhet, Avsnitt 3, Konsekvensklassificering 
Tillämpningsvägledning,, 12 
96 ibid, 11 f. 
97 ibid, 7 ff. 
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5.2.2 Norge 

Det norska säkerhetsklassificeringssystemet utgår från ett potentiellt dammbrotts 
konsekvenser på: 

• Människors liv och hälsa 
• Infrastruktur och samhällsfunktioner 
• Miljö och egendom 

Den allvarligaste konsekvensen styr i vilken klass en damm hamnar, alltså räcker det att ett 
kriterium uppfylls för att dammen ska hamna i klassen. Som syns i tabell 3 nedan är dock 
högsta klassen (4) särskilt öronmärkt för stora konsekvenser på människors liv och hälsa. De 
olika klasserna skiljs åt av skadornas omfattning, vilka uttrycks som speciellt stora, stora eller 
med betydelse beroende på säkerhetsklass.  

Tabell 3: Säkerhetsklassificeringssystem och kriterier i den norska 
dammsäkerhetsföreskriften. 98 

 

Vissa förtydliganden ges i dammsäkerhetsföreskriften av hur konsekvenserna ska bedömas. 
Detta är mest utvecklat för uppskattningen av fara för människors liv och hälsa då man ser till 
hela den riskutsatta befolkningen och inte, som i många andra länder, risken för förlust av liv 
för enskilda personer. För detta används ett system med bostadsekvivalenter. Metoden för 
detta baseras på att det i genomsnitt bor 2,4 människor per bostad i Norge och att dessa 2,4 
personer uppehåller sig i sin bostad året om. 2,4 människor motsvarar alltså en 
bostadsekvivalent, och andra byggnader och platser räknas om till bostadsekvivalenter baserat 
på hur många människor som berörs och hur stor del av tiden de är på platsen. Exempelvis 
räknas skolor, arbetsplatser och semesterboende om till bostadsekvivalenter för att uppskatta 
den totala utsatta befolkningen. I riktlinjer finns räkneexempel på detta och gjorda 
uppskattningar som rekommenderas för olika objekt och platser.99 I det här systemet finns 
inga gränsvärden för vattenhastigheter eller höjder. Om ett område berörs av dammbrottets 
vatten anses det medföra konsekvenser vilket är det som är avgörande för klassificeringen. 

För andra skadekonsekvenser finns inte samma utvecklade bedömningssystem. För 
bedömning av skador på miljö ska särskild hänsyn tas till legalt skyddade miljövärden och 
huruvida återställande av miljön är möjlig eller ej. Detta är avgörande för hur allvarlig skadan 
bedöms vara.  

                                                

98 FOR-2009-12-18 nr 1600, Damsikkerhetsforskriften, § 4-2 
99 NVE. Sikkerhet. Damsikkerhet. Klassificering. Vedlegg . Anbefalt metode for fastsettelse av antall berørte 
bygninger i forbindelse med klassifisering av vassdragsanlegg 
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Vad gäller ekonomi och egendom ska skador för tredje part bedömas. För dessa skador görs 
inga kvantitativa uppskattningar utan bedömningen ska bygga på omdöme från fall till fall. 100 
För skador på infrastruktur och samhällsfunktioner värderas särskilt sådant som har betydelse 
för liv och hälsa. Om exempelvis en starkt trafikerad väg eller järnväg påverkas av ett 
dammbrott anses detta ha stor betydelse för liv och hälsa, och dammen ifråga tilldelas därför  
högre konsekvensklass än om den påverkade vägen eller järnvägen vore mindre trafikerad. 
Detsamma gäller för skador på samhällsfunktioner, vilka ska ha särskild betydelse för 
människors liv och hälsa för att påverka konsekvensklassen.101  

För svåra bedömningsfall finns en särskild fackgrupp på den dammsäkerhetsansvariga 
myndigheten. Fackgruppen består av tre personer från myndigheten som tillsammans 
överlägger i svåra fall och på så sätt också verkar för att dammanläggningar bedöms lika. 

Som tabell 3 ovan visar är den högsta klassen (4) öronmärkt för dammbrottskonsekvenser 
som berör fler än 150 bostadsenheter. Några andra skadeparametrar finns inte för den översta 
klassen.  

5.2.3 Finland 

Den finska säkerhetsklassificeringen baseras på konsekvenser för: 

• Människors liv och hälsa 
• Egendom 
• Miljö 

Den allvarligaste konsekvensen inom respektive område styr i vilken klass en damm placeras, 
alltså räcker det att ett kriterium uppfylls för att dammen ska hamna i klassen.102  För de olika 
klasserna uttrycker man sig om fara och farans storlek men inte specifikt om varken 
sannolikhetsnivåer eller konsekvenserna omfattning. Detta uttrycks som fara, betydande fara, 
fara större än ringa eller ringa fara, se tabell 4. 

För att bedöma risken för förlust av människors liv och hälsa ses dels till den bofasta 
befolkningen men även till människor som tillfälligt befinner sig i fritidsbostäder eller 
offentliga byggnader, så som skolor, sjukhus och affärer.103 För bedömning av skaderisken 
används en meddragningsparameter, det vill säga gränsvärden som beskriver risken för att 
människor dras med i vattenflödet från dammbrottet. Meddragningsparametern bygger på 
vattenflödets hastighet och höjd, se tabell 5 och tabell 6, och används för konsekvenser 
rörande människors liv och hälsa samt skador på byggnader.104  

 

 

 

                                                
100 Gråttø, Lars. Intervju via mail. 
101 FOR-2009-12-18 nr 1600, Damsikkerhetsforskriften §4-2 
102 494/2009, Dammsäkerhetslag, 11 § 
103 Isomäki, Eija (red), Dammsäkerhetsguide, 32. 
104 ibid, bilaga 15. 
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Tabell 4: Säkerhetsklassificeringssystem och kriterier i den finska dammsäkerhetslagen 

 Människors liv och hälsa Egendom Miljö 

Klass 1 Fara för människors liv och hälsa Betydande fara Betydande fara 

Klass 2 Fara för hälsan Fara större än ringa Fara större än ringa 

Klass 3 Ringa fara Ringa fara Ringa fara 

Oklassificerad Ingen fara Ingen fara Ingen fara 

 

Tabell 5: Skadeparameter, vd, och användning för bedömning av meddragning av människor 
(h=höjd på person som nås av vattenflödet, m=massa på person som nås av vattenflödet) 

Omständigheter Ingen meddragning 

Gynnsamma omständigheter vd ≤ 0,006hm + 0,3 

Normala omständigheter vd ≤0,004hm + 0,2 

Ogynnsamma omständigheter vd ≤0,002hm + 0,1 

 

Tabell 6: Skadeparameter, vd, och bedömning av skador på hus 

Huskonstruktion Delvis förstört Fullkomligt förstört 

Trähus   

Icke-förankrat vd ≥ 2 m2/s vd ≥ 3 m2/s 

Förankrat vd ≥ 3 m2/s vd ≥ 7 m2/s 

Stenhus (tegel, betong) v ≥ 2 m/s och vd ≥ 2 m2/s V ≥ 2 m/s och vd ≥ 7 m2/s 



 
32 

I bedömningen av miljöskador ses dels till objekt som direkt kan skadas av dammbrottet, och 
dels till objekt där farliga ämnen förvaras som då i förlängningen kan tillföra allvarliga 
miljöskador om de påverkas av dammbrottet. 105Särskilda miljöskadeuppskattningar görs 
dessutom för gruvdammar med avseende på de skadliga effekter som det uppdämda ämnet 
kan ha på dammens omgivning.106  

Skador på egendom och ekonomi som beaktas är byggnader (bostäder, offentliga byggnader 
osv.) och produktionsanläggningar. Kvantitativa uppskattningar görs inte av skadorna utan 
omfattningen ska uppskattas och bedömas kvalitativt. Med skador på infrastruktur avses 
särskilt vägar, järnvägar och broar. Även skador på samhällsviktiga funktioner ska värderas 
och då särskilt sådana funktioner som påverkar distribution av el och vatten samt vattenrening 
och telekommunikation, och dessutom objekt som är viktiga för räddningstjänstens arbete. 107 

För att en damm ska placeras i den högsta klassen ska det finnas fara för att: 

• 1 person omkommer, eller skadas allvarligt 
• Betydande fara för miljö 
• Betydande fara för egendom 

I den finska dammsäkerhetsguiden utvecklas dessa kriterier. Med betydande föra för miljö 
menas betydande naturvärde så som skyddat område, sällsynta växter, viktigt 
vattentäktsområde eller grundvattenområde. Betydande fara för egendom definieras som att 
betydande penningvärde, infrastruktur, eller objekt med vikt för samhällets funktion går 
förlorade. 108 Människors liv och hälsa är dock det som är prioriterat i den översta 
konsekvensklassen.109  

För dammar där konsekvenserna av dammbrott är svårbedömda konsulteras en särskild 
nätverksgrupp med medlemmar från de tre olika dammsäkerhetsansvariga myndigheterna och 
med medlemmar från respektive område vid myndigheten (näringsliv, trafik, miljö). 
Nätverksgruppen består av tio till sexton personer. 110 

5.2.4 Schweiz 

Säkerhetsklassificeringen i Schweiz baseras, som nämnts i avsnitt 4.4, på två kriterier:  

• Geometriska dimensioner 
• Konsekvenser vid dammbrott 

Konsekvenser vid dammbrott betecknas som särskild fara (danger particulier) och om detta 
föreligger vid dammen.111.  

                                                

105 Isomäki, Eija (red), Dammsäkerhetsguide,  20 ff. 
106 ibid, 31 ff. 
107 ibid, 20 ff. 
108 Isomäki, Eija (red), Dammsäkerhetsguide, 20 
109  Isomäki, Eija. Intervju via mail. 
110 ibid 
111 OFEG, Sécurité des ouvrages d’accumulation, - Directives de l’OFEG,  14 
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De geometriska dimensioner som klassificeringen bygger på ses i tabell 7. De två högsta 
klasserna benämns stora dammar, och faller under federalt tillsynsansvar, medan den lägre 
klassen faller under kantonalt ansvar.  

Tabell 7: Höjd- och volymbaserat säkerhetsklassificeringssystem i Schweiz 

Klass Kriterier 

1 H>40 m 

Eller 

 
H>10 m och V>1 000 000 m3 

2 H>25 m 

eller 

H>15 m och V>50 000 m3 

eller 

H>10 m och V>100 000 m3 

eller 

H>5 m och V>500 000 m3 

3 Övriga dammar 

 

Med särskild fara menas att minst ett av följande objekt påverkas av ett vattenflöde till följd 
av dammbrott112: 

• En bostad 
• En arbetsplats 
• En offentlig byggnad 
• En offentlig campingplats 
• En frekvent använd kommunikationsväg 

                                                

112 OFEG, Sécurité des ouvrages d’accumulation, - Directives de l’OFEG, 110 
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Specifika värden, enligt tabell 8 nedan, finns för höjd och hastighet på det vattenflöde som når 
skadeobjekten. Kopplat till detta finns uppskattade effekter och bedömningar om särskild fara 
föreligger eller ej. 

Tabell 8: Kriterier för utvärdering av särskild fara 

Gränsvärden 
(vattenflödet) 

Effekt Särskild fara föreligger 

Hög risk  

h>2m 

h*v>2 m2/s 

Personer utsätts för risk/fara även 
inne i byggnader 

Vid eventuell erosion av 
flodbankar finns risk att 

närliggande konstruktioner 
påverkas 

Byggnader kan kollapsa genom 
tryck från slamströmmar 

Minst ett boende, en arbetsplats, 
en offentlig byggnad, en 

offentlig camping, en frekvent 
använd väg eller en järnvägslinje 

berörs. 

Medelrisk 

h>1 m 

h*v>1 m2/s 

Personer utomhus och i fordon är 
i fara 

Att ta sig till högre våningar i 
byggnader är för det mesta 

möjligt 

Beroende på konstruktion kan 
byggnader vara i fara 

Minst en boplats, en arbetsplats, 
en offentlig camping eller en 
frekvent använd väg berörs 

Måttlig risk  

h>0.5 m 

h*v>0.5 m2/s 

Människor utomhus och inomhus 
är till viss del hotade. 

Fordon kan spolas bort 

Minst en offentlig camping eller 
en frekvent använd väg påverkas 

Låg risk  

h<0.5 m 

h*v<0.5 m2/s 

Människor är inte hotade varken 
inomhus eller utomhus 

Särskild fara föreligger inte 

 

Som tabell 8 visar delas vattenflödet som följer på ett dammbrott in i fyra kategorier. 
Beroende på vattenflödets kategori och de skadeobjekt som befinner sig i det översvämmade 
området utvärderas om särskild fara föreligger. För flöden i hög risk kategorin till exempel, 
anses människor utsättas för fara även inne i sina hus. För vattenflöden i kategorin måttlig 
risk, däremot, anses människor hotade främst om de befinner sig utomhus. Om särskild fara 
förekommer hamnar dammen under federal tillsyn. Om ingen särskild fara förekommer 
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klassas dammen ner.  Denna klassning görs alltså för att utvärdera om en damm ska omfattas 
eller inte av dammsäkerhetsföreskriften.  

I klassificeringen tas ingen hänsyn till potentiella skador på miljö, egendom, ekonomi, 
infrastruktur eller samhällsfunktioner.  

5.2.5 British Columbia  

Säkerhetsklassificeringssystemet, som kortfattat beskrevs i avsnitt 4.5, finns beskrivet i tabell 
9 nedan. Det bygger på: 

• Förlust av liv 
• Riskutsatt befolkning 
• Miljömässiga förluster 
• Ekonomiska förluster 
• Infrastrukturella förluster 

Den allvarligaste och mest omfattande konsekvensen styr vilken klass en damm tilldelas. 
Skillnaden mellan klasserna grundar sig på uppskattning av skadans storlek, som exempelvis 
kan vara signifikant, stor eller extrem, samt betydelsen av skadeobjektet, exempelvis viktig 
fisk, kritiskt vilthabitat, unika landskap. Hela systemet kan ses i tabell 9. 113 

Hur de olika parametrarna ska tolkas finns varken angivet i förordningar eller i riktlinjer 
utgivna av dammsäkerhetsansvariga myndigheten i British Columbia. Dock är 
systembeskrivningen i själva förordningen relativt detaljerad. I övrigt hänvisas till Canadian 
Dam Association, och US Bureau of Reclamation, vars definitioner för vad olika 
konsekvenser innebär finns i tabell A4 i appendix.  Enligt Des Hartford, som arbetar med 
klassificering av dammar på kraftbolaget BC Hydro, förväntas det att man använder sig av 
definitionerna i riktlinjerna från Canadian Dam Association, även om detta inte är explicit 
uttryckt någonstans.114 

I British Columbia uppskattas både den riskutsatta befolkningen och antal förluster av liv vid 
ett eventuellt dammbrott. För riskutsatt befolkning gör man ingen kvantifiering, utan 
konstaterar bara om det finns en permanent, temporär eller icke existerande riskutsatt 
befolkning. Vid bedömning av förlust av liv ska faktorer som möjlighet att transportera sig 
från området och varningstid tas med i beräkningarna.115 

Vad gäller ekonomiska förluster så bör dessa innefatta direkt skada på egendom av tredje part, 
anläggningar, andra samhällsnyttiga anläggningar, och infrastruktur. I de flesta fall kan 
dammägarens egendom exkluderas från uppskattningen och beräknas separat, dock bör man 
ha i åtanke att förluster för dammägaren ofta kan innebära förluster för hela samhället. Där det 
anses lämpligt kan kostnader och värden ansättas till social och kulturell påverkan och 
inkluderas som ekonomiska konsekvenser. 116 

                                                
113 BC Reg. 44/2000, schema 1 
114 Hartford, Des. Intervju via mail.  
115 Canadian Dam Association, Dam Safety Guidelines 
116 ibid 



 
36 

Tabell 9: Säkerhetsklassificeringssystem i British Columbia. Klass i kolonnen längst till 
vänster och konsekvenser i övriga kolonner 

Dam failure 
consequences 
classification 

Population 
at risk 

Consequences of failure 

Loss of life Environment and cultural values Infrastructure and economics 

Low None1 There is no possibility of loss 
of life other than through 
unforeseeable misadventure. 

Minimal short-term loss or deterioration 
and no long-term loss or deterioration of 
 
(a) fisheries habitat or wildlife habitat, 
(b) rare or endangered species, or 
(c) unique landscapes or sites of cultural 
significance.  

Minimal economic losses mostly 
limited to the dam owner's 
property, with virtually no pre-
existing potential for 
development within the dam 
inundation zone.  

Significant Temporary 
only2 

Low potential for multiple 
loss of life. 

No significant loss or deterioration of 
 
(a) important fisheries habitat or important 
wildlife habitat,  
(b) rare or endangered species, or 
(c) unique landscapes or sites of cultural 
significance, and 
 
restoration or compensation in kind is 
highly possible.  

Low economic losses affecting 
limited infrastructure and 
residential buildings, public 
transportation or services or 
commercial facilities, or some 
destruction of or damage to 
locations used occasionally and 
irregularly for temporary 
purposes.  

High Permanent3 10 or fewer Significant loss or deterioration of 
 
(a) important fisheries habitat or important 
wildlife habitat, 
(b) rare or endangered species, or 
(c) unique landscapes or sites of cultural 
significance, and 
 
restoration or compensation in kind is 
highly possible.  

High economic losses affecting 
infrastructure, public 
transportation or services or 
commercial facilities, or some 
destruction of or some severe 
damage to scattered residential 
buildings.  

Very high Permanent3 100 or fewer Significant loss or deterioration of 
 
(a) critical fisheries habitat or critical 
wildlife habitat, 
(b) rare or endangered species, or 
(c) unique landscapes or sites of cultural 
significance, and 
restoration or compensation in kind is 
possible but impractical.  

Very high economic losses 
affecting important infrastructure, 
public transportation or services 
or commercial facilities, or some 
destruction of or some severe 
damage to residential areas.  

Extreme Permanent3 More than 100 Major loss or deterioration of 
 
(a) critical fisheries habitat or critical 
wildlife habitat, 
(b) rare or endangered species, or 
(c) unique landscapes or sites of cultural 
significance, and 
 
restoration or compensation in kind is 
impossible.  

Extremely high economic losses 
affecting critical infrastructure, 
public transportation or services 
or commercial facilities, or some 
destruction of or some severe 
damage to residential areas.  
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För förluster på miljön rekommenderas en kvalitativ uppskattning framför en kvantitativ. Till 
viss del kan miljökonsekvenserna tilldelas ekonomiska värden, men de bör utvärderas separat. 
Signifikansen av miljömässiga förluster bör utvärderas i termer av huruvida återhämtning av 
miljön är möjlig och hur lång tid det skulle ta. Social påverkan, så som skada på oersättliga 
historiska eller kulturella värden som inte kan värderas i ekonomiska termer bör övervägas på 
platsspecifik basis. Enskilda uppskattningar bör göras för potentiell skada på platser av 
historiskt och kulturellt värde, och med i beräkningarna bör möjligheten till restaurering eller 
kompensation finnas. 

För att hamna i högsta klassen krävs att något av följande är uppfyllt: 

• 100 personer omkommer 
• Förlust av miljö- och kulturvärde som ej går att återställa en kompensera 
• Extremt stora ekonomiska förluster 

Med förlust av miljö- och kulturvärde menas att viktiga vildmarksområden eller 
utrotningshotade arter och unika landskap hotas. Extremt stora ekonomiska förluster avser 
skador på infrastruktur, kollektivtrafik och affärsverksamhet, samt förstörelse av 
bostadsområden.117 

5.2.6 Washington 

Washingtons säkerhetsklassificeringssystem ser till: 

• Riskutsatt befolkning 
• Ekonomiska förluster 
• Miljöskador 

Den allvarligaste konsekvensen styr i vilken klass en damm placeras, alltså räcker det att ett 
kriterium uppfylls för att dammen ska hamna i klassen. Gränserna mellan klassernas dras 
genom att särskilja konsekvensernas omfattning, som utrycks som; minimal, appreciable 
limited, severe, major, extreme, men också vilken typ av område, urban eller suburban, som 
översvämmas.  

 

 

 

 

                                                

117 BC Reg. 44/2000, schema 1 
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Tabell 10: Säkerhetsklassificeringssystem och kriterier i Washingtons förordning för 
dammsäkerhet. Klassen i andra spalten från vänster118  

 

Med riskutsatt befolkning avses den befolkning som skulle beröras av dammbrottets vatten, 
och som skulle behöva evakueras. Som gränsvärde för detta räknas på vattendjup över en fot 
(0,3 m) i de områden där människor uppehåller sig. Vidare räknas att det i genomsnitt bor 3 
personer/hus och för andra områden, där det periodvis uppehåller sig människor, så som 
lantbruk, industrier, campingplatser osv. ska specifik information från respektive område 
bedömas.119 

Vid bedömning av miljöskador ses framförallt till skador som kan härledas till det uppdämda 
ämnets beskaffenhet och den skada som detta ämne, eller det material som dras med, medför 
på miljön. Därutöver är miljöskadornas varaktighet avgörande för bedömningen, dvs. om 
skadorna är permanenta eller temporära.120 

                                                

118 Washington state administrative code 173-175, Dam safety-130 
119 Washington state Department of Ecology, Dam Safety Guidelines: Technical note 1, 28 f. 
120 ibid, 29 
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På punkten ekonomiska förluster ska magnituden av ekonomiska förluster identifieras men 
inga exakta penninguppskattningar göras. Bostäder, byggnader för produktion och 
affärsverksamhet, odlingsarealer och grödor, boskap, vägar och motorvägar värderas.121 I 
klassificeringssystemet ges även allmänna beskrivningar på skadornas omfattning vid 
respektive klass. För de två högsta klasserna (1A, 1B) anges extreme, för klass 1C major, för 
klass 2 appreciable och för klass 3 minimal.  För att hamna i översta klassen ska fler än 300 
människor eller 100 bostäder beröras. I enlighet med tabell 10, ovan, stegras konsekvenserna 
för människors liv och hälsa (Population At Risk) i de tre översta klasserna. Medan andra 
skadekonsekvenser, som inte kan kopplas till människors liv och hälsa, hålls på samma nivå.  

5.2.7 FERC 

I FERCs dammsäkerhetsföreskrift finns ett system för kategorisering av dammar baserat på 
skadekonsekvenser med avseende på: 

• Förlust av människoliv 
• Skada på ekonomi 
• Skada på infrastruktur eller samhällsviktiga funktioner 

Dammar säkerhetsklassificeras med avseende på potentiell fara (hazard potential) i någon av 
de tre klasserna; hög, signifikant eller låg.122  Som praxis används vattendjup över 2 fot (0,6 
m) som gränsvärde för att ett område ska bedömas vara påverkat av dammbrottets vatten.123 I 
FERCs föreskrifter finns inte samma tabellerade klassificeringssystem som i många andra 
länder. Däremot finns allmänna beskrivningar av vilka typer dammbrottskonsekvenser som 
placerar damm i respektive klass. Detta presenteras i tabell 11 nedan. 124 

Tabell 11: Dammklasser och skadekonsekvenser för respektive klass 

Kategori Skadekonsekvenser 

Hög Fara för förlust av människoliv. Skador på bostäder, 
jordbruk, industri, samhällsviktiga funktioner, stora 

vägar och järnvägar 

Signifikant Möjlig fara för förlust av människoliv. Skador på 
isolerade bostäder, mindre vägar och järnvägar, 
störningar på relativt viktiga samhällsfunktioner 

Låg Dammbrottsvattnet begränsas till flodkanalen. Ingen 
fara för människoliv.  

Skador på jordbruk och odlingsarealer möjliga. 

                                                
121 Washington state Department of Ecology, Dam Safety Guidelines: Technical note 1, 28 f. 
122 Office of Hydropower Licensing, Engineering Guidelines for the Evaluation of Hydropower Projects, kap 1 
123 Johnson, Doug. Intervju via mail. 
124 Office of Hydropower Licensing, Engineering Guidelines for the Evaluation of Hydropower Projects, kap 1, 
2 



 
40 

För klassificeringen ska även definitionerna från amerikanska försvarets arméingenjörskår 
(Corps of Engineers) riktlinjer användas, se tabell 12 nedan. Konsekvenserna ska bedömas 
utifrån: 125 

• Antalet och placeringen av bostäder inom det potentiella översvämningsområdet. 
Särskilt beaktande ska tas till offentliga platser som utnyttjas på temporär basis, 
exempelvis campingplatser 

• Typ av flödesförhållanden, baserat på vattendjup, temperatur och hastigheter, 
stigtiden, samt flödets varaktighet 

Tabell 12: Skador och förluster vid respektive kategori enligt amerikanska försvarets 
arméingenjörskår. 

 

Ekonomiska faktorer som det tas hänsyn till är bostäder, kommersiella byggnader, industrier, 
offentliga byggnader och samhällsverksamheter, så som transmissionsledningar, 
transportsystem, jordbruksanläggningar, dammar och förlust av produktion eller andra nyttor. 
Påverkan på sociala och miljömässiga objekt, liksom objekt med vikt för nationell säkerhet, är 
svårbedömda och brukar därför inte påverka klassningen. Huruvida de ska tas hänsyn till 
bestäms från fall till fall av den tillsynsansvarige ingenjören. 126 

 

                                                

125 Office of Hydropower Licensing Engineering Guidelines for the Evaluation of Hydropower Projects, 
Selecting and Accomodating Inflow  Design Floods for Dams,  6 
126ibid 

Kategori Förlust av liv (utanför 
anläggningen) 

Ekonomisk förlust 
(utanför anläggningen) 

Låg Inga förväntade (inga 
permanenta bostäder) 

Minimal (Outvecklade eller 
tillfälliga byggnader eller 

jordbruk) 

Signifikant Få (Inga urbana miljöer och 
få beboeliga strukturer) 

Märkbar (notervärda 
jordbruk, byggnader eller 

industrier ) 

Hög Fler än få Extrem (utbredd 
bebyggelse, industri eller 

jordbruk) 
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5.2.8 Jämförelse 

Antal klasser i de jämförda länderna varierar mellan tre och fem. Vad gäller parametrar som 
klassningen bygger på ingår liknande sådana i de flesta systemen, förutom i Schweiz vars 
säkerhetsklassificeringssystem först och främst bygger på dammars geometriska dimensioner. 
De andra säkerhetsklassificeringssystemen bygger på vilka konsekvenser ett dammbrott 
skulle ha på människors liv och hälsa, skada på egendom och ekonomiska förluster, skador 
på miljö samt skador på infrastruktur och samhällsfunktioner. I appendix, tabell A2 och 
A3 ges en sammanfattande jämförelse av de olika ländernas klassificeringssystem.  I tabell 
A4 ges dessutom en översikt över hur de klassificeringsstyrande parametrarna definieras i 
respektive land.  

Av de högsta klasserna inkluderar alla, mer eller mindre, någon sorts risk för människors liv 
och hälsa. Detta definieras på två olika sätt, dels i förlust av människoliv, och dels i riskutsatt 
befolkning. Skillnaden mellan dessa begrepp är att det förstnämnda begreppet inbegriper en 
bedömning av dammbrottets styrka och människors förmåga att värja sig mot dammbrottets 
vatten. Detta beror exempelvis på varningstid, terrängförhållanden och vattenflödets höjd och 
hastighet. Det andra begreppet, riskutsatt population, nöjer sig med att konstatera att 
människor påverkas av dammbrottets vatten. Dock saknas entydiga definitioner, om det alls 
finns någon definition.  

I Washington, Norge och British Columbia, använder man sig av riskutsatt befolkning i 
klassificeringssystemet. I Washington görs denna bedömning genom antagandet att det bor tre 
personer per hushåll, och att dessa är riskutsatta om höjden på vattnet är en fot eller högre.  
För andra platser (än bostäder) görs en bedömning från fall till fall av den riskutsatta 
befolkningens storlek, dock utan fastslagna beräkningsmetoder. I Norge finns inga 
gränsvärden angivna för vilken vattenhöjd som människor ska påverkas av för att de ska 
inkluderas i den riskutsatta befolkningen. Däremot finns utvecklade beräkningsmetoder, i 
bostadsekvivalenter, för uppskattning av den riskutsatta befolkningen på platser där 
människor endast uppehåller sig tidvis. I British Columbia konstateras enbart om 
befolkningen är temporär eller permanent.  

I klassificeringssystemen i Sverige, Finland, Schweiz, British Columbia och FERC ser man 
till förlust av liv som en potentiell konsekvens av dammbrott. British Columbias system är det 
enda där den högsta klassen bara tillämpas om ett kvantifierat antal liv förväntas gå förlorade 
på grund av dammbrott (100 liv är satt som gräns), men även i FERCs system görs en skillnad 
mellan få och fler än få liv för högsta och näst högsta klassen.  I de övriga systemen räcker 
det att liv anses vara i fara, utan definitioner av antal liv. Dock bör betonas att British 
Columbia har ett system med fler klasser än övriga system som använder sig av parametern 
förlust av liv, och att de tre högsta klasserna tillsammans motsvarar den högsta klassen i 
exempelvis Finland.  

Vad som ska krävas för att människor ska anses beröras av vattenflödet varierar. Ofta finns 
det gränsvärden på höjd och/eller hastighet på vattenflödet från dammbrottet som avgör detta. 
I Washington är detta värde en fot, i FERCs system är det två fot. I Finland och Schweiz tittar 
man på en produkt av höjd och hastighet, där standarder finns för hur denna produkt i 
kombination med specifika objekt i översvämningsområdet avgör  om människor är i fara. 
Den variant som används i RIDAS är ett mellanting mellan de olika modellerna, då möjliga 
konsekvenser konstateras (som i Washington och Norge) och då mer ingående 
riskbedömningar görs (som i Schweiz och Finland). För avgörande av sannolikhetsnivåer i 
RIDAS åberopas en sakkunnig bedömning, utan att närmare vägledning ges. I Schweiz och 
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Finland finns istället förenklade modeller och räkneexempel att utgå ifrån för bedömning av 
förlust av människoliv.  

Ekonomiska förluster innefattar ofta skador på egendom. I vissa fall klumpas dessutom 
egendom ihop med miljö eller samhällsfunktioner. I alla jämförda länder avses ekonomiska 
förluster för tredje part, alltså inte för dammägaren. I de allra flesta fall ska kvantitativa, 
penningmässiga uppskattningar, inte göras. Istället ska en uppskattning av omfattningen göras 
och de funktioner berörd egendom har. Exempelvis värderas en fabrik högre än ett ödetorp 
och ett sjukhus högre än fabriken. Ekonomiska förluster är ändå ofta lättare att uppskatta än  
skador på miljö eller kulturellt värdefulla objekt, och väger därmed också ofta tyngre i 
klassificeringen.  

I bedömningen av skador på miljö beaktas i flera fall sådant som skyddas rättsligt, genom 
specifika avtal och föreskrifter, exempelvis nationalparker, kulturmiljö med mera. 
Detaljeringsgraden som miljökonsekvenser anges med varierar stort från land till land. I 
Kanada, exempelvis, finns utförliga riktlinjer om miljökonsekvenser. Andra, av de jämförda 
länderna, refererar istället till andra förordningar och bestämmelser. Skadornas varaktighet, 
om miljön går att återställa eller ej, är oftast avgörande för bedömningen av skadornas 
omfattning. Det ämne som dammen dämmer upp, exempelvis vid en gruvdamm, är då ofta 
utslagsgivande i bedömningen. Miljökonsekvenserna ges dock i regel ett relativt litet 
utrymme vid klassificeringen. Generellt överskuggas miljökonsekvenser av påverkan på 
människors liv och hälsa. Detta är exempelvis tydligt i Norges klassificeringssystem där 
människors liv och hälsa är den enda konsekvensen som kan placera en damm i den översta 
klassen. Detsamma gäller i Washington där miljökonsekvensernas omfattning är oförändrade 
i de tre högsta klasserna medan övriga konsekvenser, som alla är kopplade till människors liv 
och hälsa, stegras. 

Infrastruktur bedöms i flera fall tillsammans med skador på samhällsfunktioner. Med 
infrastruktur avses i regel trafikerade vägar, broar och liknande. Infrastrukturens grad av 
användning (antal bilar per dag etc.) är då avgörande för bedömningen av skadornas 
omfattning. I förlängningen är det alltså människors liv och hälsa som bedöms även vid 
skador på infrastruktur. I det finska systemet trycks dessutom på vikten av infrastruktur för 
räddningstjänstens arbete. Objekt så som elnät och vattenförsörjning brukar anges som 
exempel på detta. Även dessa innebär konsekvenser för människor men inte i samma direkta 
mening. Det samhällskrisscenario som RIDAS översta klass hänvisar till utgår från skador på 
flera, olika, samhällsfunktioner och andra, mer generella, skador. RIDAS breda spektrum av 
konsekvenser för översta klassen finns inte explicit beskrivet i något annat system eller för 
någon annan beskrivning av skador på samhällsfunktioner. Endast enstaka, exemplifierade, 
skador på samhällsfunktioner och infrastruktur nämns i de andra ländernas 
klassificeringssystem.  

En stor skillnad mellan de olika säkerhetsklassificeringssystemen finns i spridningen av 
konsekvenser mellan de olika klasserna samt vad som utmärker högsta klassen. Som redan 
nämnts varierar antal klasser mellan tre och fem. I regel är detaljgraden och skillnaderna på 
konsekvenser störst för de översta klasserna. Kriterierna för de lägre klasserna är mer 
generella och samlar upp många olika dammar och konsekvenser av dammbrott. Det är 
framförallt konsekvenser för människors liv och hälsa som utgör spridningen för de översta 
klasserna. I det kanadensiska systemet krävs förlust av 100 människoliv för den översta 
klassen. Även i Washington och i Norge är konsekvenserna för människor liv och hälsa 
uppskruvade för den översta klassen med fler än 300 människor respektive 150 
bostadsekvivalenter som utsätts för dammbrottets vatten. I dessa system finns en större 
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spridning mellan de höga konsekvenserna. I RIDAS är det inte människoliv som utmärker sig 
speciellt för den översta klassen. Istället talas det om ett samhällskrisscenario, med flera olika 
skadeutfall, och där de sammanlagda konsekvenserna bedöms som speciellt omfattande. 
Någon liknande benämning finns inte i andra länder. Närmast kommer Washington där 
generella beskrivningar ges av det tillstånd som dammbrottet för med. För översta klassen 
anges extrema konsekvenser i tätbefolkat område. För att hamna i den högsta klassen krävs 
alltså i vissa fall att ett stort antal människor berörs eller, som i RIDAS, att ett omfattande 
krisscenario väntas. I de finska och schweiziska systemen däremot är översta klassens 
konsekvenser inte lika uppressad. Då ”räcker” det med befarad förlust av människoliv. Dessa 
systems översta klass täcker på så sätt in flera av de översta klasserna i de andra ländernas 
system.  

Det är intressant att se till hur gränserna mellan olika klasser går, det vill säga, till exempel, 
vad skillnaden är mellan en damm som klassas i högsta respektive näst högsta klassen. 
Generellt rör det sig om tre aspekter: graden av sannolikhet att skadan eller försluten inträffar, 
storleken på själva skadan eller förlusten, och betydelsen eller sårbarheten av det objekt som 
skadas. Respektive lands klassificeringssystem (se tabell 2-12) visar på ett stort antal begrepp 
som används i klassificeringssystemen, och som kräver någon sorts värdering av den som 
utför klassificeringen. Ord så som signifikant fara, minimal kortsiktig förlust, betydande 
miljövärden och försumbar sannolikhet används, utan att det nödvändigtvis finns riktlinjer 
kring hur dessa begrepp ska tolkas. I vissa fall, som i Finlands och Schweiz 
bedömningsmetoder för förlust av människoliv, finns enklare metoder angivna men ofta 
saknas riktlinjer och vad som menas blir en bedömningsfråga, som i RIDAS då sakkunnighet 
åberopas. 

I Finland och Norge finns speciella bedömningsgrupper på den dammsäkerhetsansvariga 
myndigheten i respektive land. Bedömningsgrupperna klassificerar dammar med 
svårbedömda konsekvenser. Genom bedömningsgrupperna säkerställs då att samma 
bedömningar görs utifrån klassificeringssystemens parametrar. Både Finlands och Norges 
bedömningsgrupper består endast av personer från den dammsäkerhetsansvariga myndigheten. 
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5.3 Beslutsprocess för klassificering 

För att säkerhetsklassificera en damm görs en undersökning och bedömning av dammen och 
sedan fattas ett beslut om klass. Vanligtvis är det dammägaren och dammsäkerhetsansvarig 
myndighet som handhar den här processen. Under detta avsnitt utröns sakförhållandena i den 
här processen i respektive land. Eftersom säkerhetsklassificeringen ofta ser till 
skadekonsekvenser i händelse av dammbrott är det relevant att kontinuerligt utreda området 
nedströms dammen, som skulle påverkas av vattnet från ett dammbrott. Även rutiner för detta 
tas upp i avsnittet nedan. 

5.3.1 Sverige 

I Sverige tar de RIDAS-anslutna ägarna själva fram förslag och bestämmer 
konsekvensklassen.127 I RIDAS rekommenderas att information om nedströms konsekvenser 
uppdateras åtminstone vid dammsäkerhetsutvärderingen, vilken utförs var 9:e år för 1+ 
dammar, var 12:e år för 1 dammar och var 18:e år för 2 dammar. 

5.3.2 Norge 

I Norge ska dammägaren lägga fram ett underlag och ett förslag på konsekvensklass till 
dammsäkerhetsansvarig myndighet, vilka granskar förslaget och tar beslut om 
konsekvensklass.128 Nedströms konsekvenser vid dammbrott uppdateras kontinuerligt och en 
omfattande genomgång görs alltid vid dammsäkerhetsutvärderingen (revurdering)129 som görs 
var 15:e år för 2-4 dammar och var 20:e år för klass 1-dammar.130 

5.3.3 Finland 

Enligt den finska dammsäkerhetslagen ska dammägaren lägga fram ett underlag och ett 
förslag på konsekvensklass till ansvarig myndighet som sedan fattar beslut om 
konsekvensklass.131Konsekvenser nedströms dammen ses över vid en s.k. återkommande 
inspektion, vilken utförs var femte år för samtliga klassificerade dammar.132 

5.3.4 Schweiz 

I Schweiz tar dammägaren eller myndigheten fram förslag på klassen, beroende på dammens 
storlek. Om dammen faller under dammsäkerhetslagen är det dammägarens skyldighet att 
även utreda huruvida särskild fara föreligger, medan det för mindre dammar är myndigheten 
som gör detta. I samtliga fall fattar myndigheten sedan beslut om klassen. Hur ofta 
uppdatering av klassen ska ske finns inte angivet utan är upp till varje kanton.133 

 

                                                

127 Svensk Energi, RIDAS 2012: kraftindustrins riktlinjer för dammsäkerhet, 17 ff. 
128 FOR-2009-12-18 nr 1600, Damsikkerhetsforskriften, § 4-1 
129 Grøttå, Lars. Intervju via mail.  
130 FOR-2009-12-18 nr 1600, Damsikkerhetsforskriften, § 7-5 
131 494/2009, Dammsäkerhetslag 14 § 
132 Isomäki, Eija (red), Dammsäkerhetsguide,  45. 
133 OFEG. Sécurité des ouvrages d’accumulation, - Directives de l’OFEG, 28 
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5.3.5 British Columbia  

I British Columbia ligger det slutliga beslutet om klass hos ansvarig myndighet. Dock har 
dammägaren ansvar att se tillräckligt underlag läggs fram och att säkerhetsklassificeringen är 
korrekt. Nedströms konsekvenser ska undersökas årligen av dammägaren, och var femte år av 
ingenjören som utför dammsäkerhetsutvärderingen se avsnitt 5.7.134   

5.3.6 Washington 

I Washington tar dammägaren fram förslag på säkerhetsklass. Förslaget granskas av ansvarig 
myndighet som även tar beslut om konsekvensklass.135 Konsekvenser nedströms dammen 
uppdateras vid en inspektion som utförs av ansvarig myndighet var femte år för dammar i 
klass 1 (A, B och C) och var tionde år för dammar i klass 2. 

5.3.7 FERC 

För FERC-licensierade dammar fattar myndigheten beslut om klassen. Klassen utvärderas var 
femte år under dammsäkerhetsutvärderingen för dammar klassade i de högsta klasserna, och 
årligen för lägre klassade dammar. 136 

5.3.8 Jämförelse 

Beslutsprocessen för säkerhetsklassificeringen ser i princip likadan ut för alla jämförda länder. 
En sammanfattande jämförelse återges i tabell 13 nedan.  

I samtliga länder är det dammägaren som är skyldig att ta fram underlag och förslag på hur 
deras dammar ska klassas.  Vad gäller själva beslutet om klassen är det bara i Sverige som 
detta ansvar ligger hos dammägaren, i övriga länder är det ansvarig myndighet som fattar 
beslutet. Schweiz har ett intressant system på så sätt att dammägare utreder nedströms 
konsekvenser för större dammar, och myndigheten för mindre. Detta kan tyckas naturligt, då 
klassificeringsbeslutet främst grundas på geometriska dimensioner och stora dammar alltså 
redan hamnar i höga klasser. Syftet för dammägaren att utreda nedströms konsekvenser blir 
då främst för att utreda om dammen ska nedklassas. På samma sätt tar ansvarig myndighet 
ansvar för att klassa upp de mindre dammar som på grund av sina dimensioner inte faller 
under LOA, men som kan innebära fara för människoliv vid dammbrott.  

 

 

 

 

                                                
134 Hartford, Des. Intervju via mail  
135 Intervju LeVassar, Derek. Intervju via mail 
136 Johnson, Doug. Intervju via mail  
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Tabell 13: Olika aktörers roller i säkerhetsklassificeringsprocessen, M=Myndighet, 
DÄ=Dammägare 

 Vem tar fram förslag 
på klassen? 

Vem fattar beslut 
om klassen? 

Vilka rutiner finns för 
att uppdatera 

information om 
nedströms 

konsekvenser? 

Sverige DÄ DÄ I dammsäkerhets-
utvärdering 

(9-18 år) 

Norge DÄ M Kontinuerligt samt större 
genomgång vid 

dammsäkerhetsutvärdering 

(15-20 år) 

Finland DÄ M I damm-
säkerhetsutvärdering 

(5 år) 

Schweiz DÄ/M M Godtyckligt, upp till 
kantonen 

British Columbia DÄ M Årligen 

Washington DÄ M I damm-
säkerhetsutvärdering 

(5 år) 

FERC DÄ M I damm-
säkerhetsutvärdering  

(5 år) 

Årligen för dammar som 
ej har beredskap 

Vad gäller hur ofta nedströms konsekvenser måste uppdateras är spridningen ganska stor. 
British Columbia tycks vara det enda land där uppdatering av nedströms konsekvenser är 
specifikt uttryckt som en egen granskningsskyldighet i lagstiftningen, i övriga länder ingår 
detta arbete som ett moment i andra inspektioner. I Schweiz finns inget angivet om hur ofta 
nedströms konsekvenser ska uppdateras, utan där lämnas ansvaret till respektive ansvarig 
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kanton. Det bör dock poängteras att även om det inte står angivet i riktlinjer eller föreskrifter 
om hur ofta nedströms konsekvenser bör uppdateras har många dammägare egna rutiner och 
arbetssätt för att se till att detta görs.  

5.4 Konsekvensutredning 

För att kunna göra en konsekvensbaserad klassificering av dammar måste de potentiella 
konsekvenser som ett dammbrott kan medföra uppskattas och värderas. För denna värdering 
kan kunskap behövas om det frisläppta vattnets höjd, hastighet och spridningsområde.  
Dammbrottsanalyser och översvämningskartor kan vara en viktig del av den värderingen. I 
föregående avsnitt behandlades vilka konsekvenser som ska bedömas, hur de ska värderas och 
definieras samt vem som fattar beslutet om det. I detta avsnitt ses istället till processen bakom 
klassningen och vilka kravställningar som finns angående konsekvensbedömning av 
dammbrott. Detta är relevant då bedömning av konsekvenser ofta är ett mycket komplext och 
stort arbete och eftersom, som det framkom i avsnitt 5.2, det kan vara otydligt vad som menas 
med de olika parametrarna i klassificeringssystemet. Denna osäkerhet ställer höga krav på den 
som gör bedömningarna och resultaten kan variera beroende på hur processen för att komma 
fram till dem har sett ut.  

Hur konsekvenserna ska utredas är specificerat i olika hög grad för olika länder. Ibland finns 
det strikta krav på vad som ska ingå i en sådan utredning och ibland lämnas det upp till 
dammägaren att avgöra vad som är lämpligt att undersöka. Det skiljs ofta på den 
konsekvensutredning som görs för klassificering av dammen, och den som görs för beredskap. 
I denna undersökning är vi främst intresserade av den förra.   

I följande avsnitt behandlas hur detaljerat konsekvensutredningen specificeras i lagar, 
förordningar, föreskrifter och riktlinjer, och vad som ska ingå i utredningen. Observera att 
detta alltså är vad som står uttryckt i styrande dokument, och inte innebär att detta alltid är 
vad som görs i praktiken.  

5.4.1 Sverige 

I MB finns inga krav ställda på hur dammar ska konsekvensutredas. Dock har dammägaren 
enligt MB ett egenkontrollansvar och ska genom detta hålla sig uppdaterad om verksamhetens 
påverkan på miljön. Vidare är dammägaren skyldig att ersätta skada som uppkommer vid 
dammhaveri, oavsett om dammägaren själv orsakat skadan eller ej. 137 

För dammar som klassas som farlig verksamhet ska göras en typ av konsekvensutredning i 
form av en riskanalys. Enligt förarbetena till LSO bör en riskanalys innehålla en beskrivning 
av möjliga scenarier för olyckor som skulle innebära skador på människor och miljön och i 
enlighet med de allmänna råd som finns för farlig verksamhet ska ”beräkning eller annan 
beskrivning av konsekvenser av identifierade olyckor göras”138 Denna analys har dock ingen 
koppling till klassificeringen av dammen utan ska användas som underlag till 
beredskapsarbete och effektiva räddningsinsatser.139  

                                                

137 SFS 1998:808. Miljöbalk, kap 11, 18 § 
138 SRVFS 2004:8, 6. 
139 SOU 2012:46. Dammsäkerhet: Tydliga regler och effektiv tillsyn, 353 f. 
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I RIDAS rekommenderas att utvärderingen av potentiella skador ska grundas på detaljerade 
översvämningsstudier och att studiens omfattning kan anpassas efter svårigheterna i att 
bestämma dammbrottskonsekvenserna. 140 I tillämpningsvägledningarna till RIDAS står att 
dokumentationen kan variera från fall till fall. Närmare förtydliganden av 
konsekvensutredningens omfattning finns inte i RIDAS utan lämnas till dammägaren. 141 

5.4.2 Norge 

I den norska dammsäkerhetsföreskriften finns uttryckta krav på konsekvensutredningen. 
Förslaget om konsekvensklass ska baseras på relevant information om anläggningen, berört 
område, genomförda besiktningar och nödvändiga beräkningar. Vidare föreskrivs att 
utredningens omfång kan anpassas till osäkerheten i att bestämma konsekvensklassen. Den 
dammsäkerhetsansvariga myndigheten kan kräva in dammbrottsberäkningar och annat 
relevant material om tvivel om konsekvensklass råder. 142  

I riktlinjer till dammsäkerhetsföreskriften finns en blankett för dammägaren att fylla i som 
underlag för klassificeringen och ansvarig myndighets bedömning. I blanketten ska följande 
information uppges: 

• Dammens syfte (kraftproduktioner, vattenförsörjning osv.) 
• Konstruktionstyp 
• Grundläggning 
• Dimensioner 
• Magasinskapacitet 
• Vattenföring vid dammbrott 
• Upplysningar om brottskonsekvenser (enligt tabell 3) 
• Ägarens förslag på konsekvensklass 

 Till blanketten ska även följande material bifogas143: 

• Karta och foto som visar dammens läge och berört område 
• Ritningar av dammen, volym av uppdämda reservoaren  
• Uppgifter rörande dimensionerande vattenvägar  
• Beskrivning och bedömning av brottskonsekvenser 
• Vid behov, relevanta beräkningar (så som dammbrottsberäkningar) 

5.4.3 Finland 

Kraven på konsekvensutredning i Finland är uttryckta som att dammägaren ska i ”tillräcklig 
omfattning redogöra för den skaderisk som dammen medför”144 Om denna redogörelse är 

                                                

140 Svensk Energi, RIDAS 2012: kraftindustrins riktlinjer för dammsäkerhet, 17. 
141  Svensk Energi, RIDAS 2012: kraftindustrins riktlinjer för dammsäkerhet,  avsnitt 3 konsekvensklass 
tillämpningsvägledning, 4. 
142 FOR-2009-12-18 nr 1600, Damsikkerhetsforskriften § 4-3 
143 NVE. Sikkerhet-og-tilsyn1. Damsikkerhet. Klassifisering.  
http://www.nve.no/no/Sikkerhet-og-tilsyn1/Damsikkerhet/KLassifisering1 
144 494/2009, Dammsäkerhetslag, 9 § 
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otillräcklig för klassificeringsbedömningen kan dammsäkerhetsmyndigheten begära in 
ytterligare underlag, så som översvämningskartor.145  

Det görs två typer av konsekvensutredningar i Finland; en enklare som görs för alla dammar 
och som ligger till grund för konsekvensklassen, och en mer omfattande utredning görs för 
dammar i den högsta konsekvensklassen. Den senare kallas för riskutredning och syftar till att 
i ytterligare detalj utreda en damms skaderisk enligt klassificeringssystemets parametrar. 
Dammsäkerhetsmyndigheten kan även begära att riskutredning görs för andra dammar än 
klass 1 dammar, om detta behövs för att bestämma konsekvensklassen eller vid behov av 
ändring av konsekvensklass. 146  Båda utredningarna utgår från de skadeparametrar som 
presenterades i avsnitt 5.2.3. 

Vad gäller klassificeringsunderlag rekommenderas följande material i de finska riktlinjerna:147 

• Dammens och det uppdämda ämnets huvudmått 
• Hydrologisk dimensionering 
• Redogörelse för skaderisk och förslag på dammklass 

Till dessa punkter finns tre färdiga blanketter att fylla i av dammägaren. Blanketterna finns 
som bilaga till dammsäkerhetsguiden och dessa är uppdelade på de tre områdena: dammar 
och olika dammsträckningar, utskov och trösklar samt uppdämningsområdets huvudmått. I 
tabell 14 anges vilken information de olika blanketterna avser.148  

Tabell 14: Klassificeringsunderlag i blanketter 

Blankett Ska innehålla information om 

Dammar och olika 
dammsträckningar 

Dammsträckningarnas byggmaterial, krönets bredd och höjd, fribord, 
tätkärnans lägsta ovanyta, släntlutningar. Ändringar, reparationer, övriga 

anmärkningar på dammen 

Utskov och trösklar Utskovskonstruktion och syfte, placering av utskov, tröskelns längd, 
maximal avbördningsförmåga, tröskelns nivå, information om 

avbördningsröret och avstängningsanordningar. 

Uppdämningsområdets 
huvudmått 

Höjd- och volyminformation vid dammens dämningsgräns, sänkningsgräns 
och lägsta tröskel 

                                                

145 Isomäki, Eija (red), Dammsäkerhetsguide, 16. 
146 494/2009, Dammsäkerhetslag, 12 § 
147 Isomäki, Eija (red), Dammsäkerhetsguide, 16. 
148 ibid,  56. 
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Utöver underlag för klassificeringen ska även ett s.k. kontrollprogram delges ansvarig 
myndighet tillsammans med konsekvensutredningen149. Kontrollprogrammet är en slags 
DTU-manual som anger dammägarens rutiner för kontroll av dammen150.  

5.4.4 Schweiz 

För Schweiz, som inte har ett entydigt konsekvensbaserat klassificeringssystem, behöver inte 
konsekvensutredningen vara avgörande för dammens säkerhetsklassificering. Däremot finns 
alltid krav på att ett sådan ska göras, för att utreda om särskild fara föreligger (som definierat i 
avsnitt 5.2.4) Detta utvärderas genom att studera området nedströms dammen, i kombination 
med dammbrottsberäkningar.151 

Processen ser ut som följer: Först ska kriterierna för att falla under dammsäkerhetslagen 
fastställas, enligt dimensionerna angivna i kapitel 5.2.4. Om dessa geometriska villkor 
uppfylls så utvärderar dammägaren huruvida kriterierna för särskild fara uppfylls, och 
ansvarig myndighet ser över utredningen och beslutar om särskild fara. Om de geometriska 
villkoren däremot inte uppfylls så utför ansvarig myndighet en preliminär utvärdering för att 
se huruvida kriterierna för särskild fara uppfylls. Därefter görs bedömningen om en ytterligare 
utvärdering är nödvändig. Om så är fallet utförs åtminstone en dammbrottsberäkning av 
dammägaren. Inför denna ska: 

• metod för beräkningen väljs utifrån topografi (endimensionellt eller tvådimensionellt) 
• kriterierna för beräkningen fastställas, det vill säga typen av dammbrott bestämmas 

(på bas av dammtyp), och initiala tillstånd före dammbrottet. 

Utöver dammbrottsberäkningar bör även följande göras vid behov: 

• Översvämningskarta fastställas 
• Relevanta objekt som kan påverkas identifieras 
• Indikera områden där flodvågen överstiger gränsvärdena för aktuella 

skadekonsekvenser 

När detta är gjort fattar ansvarig myndighet beslut om huruvida särskild fara föreligger eller 
inte.152   

5.4.5 British Columbia 

I British Columbia finns inga regelverk för hur konsekvenserna i klassificeringssystemet ska 
utredas, utan omfattningen av detta arbete är upp till dammägaren. Denne har ansvaret att se 
till att konsekvensklassificeringen som myndigheten tilldelas är korrekt, och att förändringar 
som kan ändra konsekvensklassen uppmärksammas.153 

                                                

149 494/2009, Dammsäkerhetslag 14 § 
150 Isomäki, Eija (red), Dammsäkerhetsguide, 25. 
151 OFEG. Sécurité des ouvrages d’accumulation, - Directives de l’OFEG, kap 5 
152 OFEG. Sécurité des ouvrages d’accumulation, - Directives de l’OFEG, kap 5 
153 Hartford, Des. Intervju via mail. 
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Det finns därmed inte heller någon exakt form som utredningen måste följa. Vid varje 
dammsäkerhetsutvärdering måste konsekvensklassen ses över, och därmed får ofta den 
ingenjör som ansvarar för utvärderingen en stor roll i konsekvensutredningen. Det håller i 
dagsläget på att tas fram ett vägledningsdokument för dessa ingenjörer, som kommer ge 
riktlinjer för hur denna ska gå till, liksom riktlinjer för hur den årliga utvärderingen av 
nedströms konsekvenser ska gå till. Dessa dokument är ännu inte färdigställda.154  

Dammsäkerhetsutvärderingen har i praktiken en viktig roll i klassificeringsprocessen. 
Rekommenderat är att det under dammsäkerhetsutvärderingarna ska bedömas om en 
dammbrottsanalys behöver göras för att utreda om dammen ska klassas ner. Vid den här 
bedömningen görs en rundtur kring området nedströms dammen samt en undersökning av 
eventuella förändringar i faktorer som påverkar klassificeringen.  Sådana förändringar 
innefattar ny nedströms bebyggelse, omvärdering av översvämningsområdet och identifiering 
av tidigare missade miljömässiga eller ekonomiska konsekvenser.  

Det finns även något mer specificerade metoder för hur konsekvenserna ska utredas i 
vägledningsdokument. Här punktas metoder för hur man ska uppskatta dammbrottsparametrar,  
utsläpp från maxflöde, initialt tillstånd för vattenmagasinet, kartlägga vattenflödet från 
dammbrottet och utifrån detta bestämma nedströms översvämning.155 Det poängteras att 
denna metod inte ska användas för beredskapsarbete, som kräver en djupare analys, utan bara 
för konsekvensklassificering.  

5.4.6 Washington 

I Washingtons förordning om dammsäkerhet finns krav på information som dammägaren ska 
presentera för den dammsäkerhetsansvariga myndigheten som bakgrund för 
klassificeringsbeslutet. Detta gäller följande:156 

• Uppskattning av det frisläppta vattnets volym och hastighet vid hypotetiska 
dammbrott, både för normalfylld damm och för maximalt fyllt magasin. 

• En generell beskrivning av områdena nedströms dammen som påverkas av vatten vid 
ett dammbrott 

• Om det befaras finnas en riskutsatt befolkning (Klass 1 (A, B, C) och klass 2), 
översvämningskartor som täcker in det område som berörs av dammbrottets 
översvämningsvatten. 

• Förslag på konsekvensklass 

Dammägaren ansvarar för att en konsekvensutredning görs som svarar mot dessa krav. I de 
riktlinjer som finns för dammsäkerhetsarbete anges endast att en generell beskrivning bör 
göras av området nedströms dammen samt att de metoder som använts för bedömningen av 
konsekvenser ska anges. I riktlinjerna finns förslag på enklare metoder och det är även dessa 

                                                

154 Hartford, Des. Intervju via mail. 
155 Ministry of Foretsts, Lands and Natural Resurce Operations, Consequence of Failure Classification: A guide 
for Initial Assessment 
156 Washington state administrative code 173-175, Dam safety-130 
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som används av ansvarig myndighet vid granskning av konsekvensutredningen och för 
bedömning av konsekvensklassen. 157 

5.4.7 FERC 

Enligt FERCs riktlinjer beror konsekvensutredningens omfattning på komplexiteten i 
dammen och området nedströms dammen. En visuell inspektion och granskning av tillgänglig 
data, inklusive topografiska kartor, kan räcka för att bestämma konsekvensklassen. Om detta 
inte är tillräckligt ska en mer djupgående och detaljerad utredning göras, som även inkluderar 
dammbrottsberäkningar.  Eftersom resultatet av de beräkningar och flodvågsmodellering som 
görs inte kan anses vara exakta ska en konservativ bedömning dessutom alltid tillämpas. 
Exakt vad som måste ingå i en konsekvensutredning finns inte angivet, däremot poängteras 
att vid en mer detaljerad studie ska man utreda konsekvenserna så långt att dammhaveriet inte 
längre utgör ett oacceptabelt hot. 158 Det finns ingående beskrivningar av hur flöden och 
dammbrott ska bedömas och användas i konsekvensutredningen, vilket beskrivs utförligare i 
avsnitt 5.5.7. 

5.4.8 Jämförelse 

Konsekvensutredningens omfattning och roll varierar mellan de olika länderna. En jämförelse 
finns sammanfattad i tabell 15 nedan.  

I de flesta fall ska konsekvensutredningen göras i tillräcklig omfattning för att 
konsekvensklassen ska kunna fastställas. Detta innebär att alla möjliga konsekvenser av ett 
dammbrott inte behöver utredas, utan bara så långt att konsekvensklassningen blir riktig. För 
en damm där det blir uppenbart att människoliv kommer förloras vid ett eventuellt dammbrott 
behöver alltså inte vidare utredning göras i klassificeringssyfte, det vill säga kan man 
konstatera att ett liv går förlorat måste man inte utreda vidare om 100 ytterligare liv skulle gå 
förlorade. Annorlunda blir det då för de länder där antalet förlorade liv avgör klassen (British 
Columbia), alternativt där man talar om riskutsatt befolkning (Norge, Washington), där 
utredningen då måste sträcka sig längre än till det första påverkade huset eller motorvägen.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                

157 La Vassar, Derek. Intervju via mail. 
158 Johnson, Doug. Intervju via mail. 
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Tabell 15: Konsekvensutredningens roll i dammsäkerhetsarbetet i de jämförda länderna. 
M=Myndighet, DÄ=Dammägare 

 Hur omfattande ska 
konsekvens-

utredningen vara? 

Finns det 
specifikationer på 
vad som ska ingå i 

konsekvens-
utredningen? 

Vem ansvarar för 
konsekvensutredningen? 

Sverige I tillräcklig omfattning 
för att kunna bedöma 

klassen 

Nej DÄ 

Norge En lägstanivå på 
material finns 

angiven. Därutöver i 
tillräcklig omfattning 
för att kunna bedöma 

klassen 

Ja DÄ 

Finland En lägstanivå på 
material finns 

angiven. Därutöver i 
tillräcklig omfattning 
för att kunna bedöma 

klassen 

Ja DÄ 

Schweiz En lägstanivå på 
material finns 

angiven. Därutöver i 
tillräcklig omfattning 
för att kunna bedöma 

klassen 

Ja DÄ/M 

British Columbia I tillräcklig omfattning 
för att kunna bedöma 

klassen 

Nej DÄ 

Washington En lägstanivå på 
material finns 

angiven. Därutöver i 
tillräcklig omfattning 
för att kunna bedöma 

klassen 

Ja DÄ 

FERC I tillräcklig omfattning 
för att kunna bedöma 

klassen 

Nej DÄ 
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Konsekvenserna av ett dammbrott kan vara mer eller mindre uppenbara, och för flera av de 
undersökta länderna beror konsekvensutredningens omfattning på svårigheten i att fastställa 
konsekvenserna av ett dammbrott. Kravet på att marginalkonsekvenser ska vara avgörande 
för klassificeringen gör att det inte räcker att utreda vad som händer vid dammbrott – det 
måste också utredas om skillnaden mellan dessa konsekvenser och de som skulle kunna 
inträffa utan dammbrott möter de angivna gränsvärdena. När detta inte är uppenbart måste 
översvämningsscenarier både med och utan dammbrott tas fram, (men med dammen på plats) 
och skillnaden i vattenhöjd däremellan måste beräknas. Det är även på grund av 
marginalkonsekvenserna som det är viktigt att räkna med olika flöden. Höga flöden ger 
kanske i de flesta fall allvarligare konsekvenser, men de höga flödena i sig kan orsaka så stora 
konsekvenser att vattenflödet från dammbrottet blir försumbart i sammanhanget. Däremot kan 
marginalkonsekvenserna av ett dammbrott vid normalflöden bli mycket stora. I de flesta 
undersökta länderna är denna process inte specificerad, mer än att det poängteras att man talar 
om marginalkonsekvenser.  

I de länder där dammsäkerhetsmyndigheten beslutar om klass har de också rätt att begära in 
kompletterande information i sådan omfattning att konsekvenserna av ett dammhaveri kan 
bedömas. I några av de jämförda länderna finns det dock exakta föreskrifter och blanketter på 
material som ska överlämnas till ansvarig myndighet tillsammans med förslaget om 
konsekvensklass. Detta är fallet i Norge, Finland och Washington, men även i dessa fall kan 
myndigheten begära in ytterligare material om konsekvenserna av dammhaveri inte blir 
uppenbara genom det inskickade materialet.  

Det är framförallt ”gränsfallen”, då en damm väger mellan två klasser, som ges en grundlig 
konsekvensutredning. I Finland finns detta explicit uttryckt då den riskutredning för 
beredskapsplaneringen, som normalt endast görs för dammar i högsta konsekvensklassen, 
också görs på dammar i gränsfall. Omfattningen på den beredskapsutredningen, och om 
någon beredskapsplan överhuvudtaget tas fram, beror i sin tur ofta på dammens klass. Att det 
inte görs någon grundlig konsekvensutredning för klassificeringens skull betyder alltså inte att 
konsekvenserna nödvändigtvis inte utreds grundligt, bara att detta istället görs i 
beredskapsplaneringen, mer om detta i avsnitt 5.6. 

I samtliga fall görs konsekvensutredningen, som används för klassificeringen, av 
dammägaren. I många fall är utredning ett väl starkt ord att använda sig av då det endast rör 
sig om enkla uppskattningar och av s.k. ”uppenbara” konsekvenser. Det verkliga 
utredningsarbetet står då istället på andra sidan klassificeringsprocessen och görs i 
beredskapsplaneringen .   

5.5 Dammbrottsberäkningar 

Dammbrottsberäkningar används i klassificeringsarbetet för att ta fram översvämningskartor 
och beräkna vattenflödets höjd och hastighet i översvämningsområdet. En damm kan brista på 
flera sätt, och beroende på hur dammbrottet beräknas, vilket brott som utgås ifrån och vilka 
flöden som tas hänsyn till kan resultatet variera, vilket i sin tur kan påverka vilka 
konsekvenser ett dammbrott uppskattas medföra. I detta avsnitt utreds hur 
dammbrottsberäkningar används i de olika studerade länderna, i vilken grad det är specificerat 
hur dammbrottet ska gå till och när dammbrottsberäkningar måste göras. 
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5.5.1 Sverige 

Precis som det inte finns specifikationer för konsekvensutredningar för dammar i MB, finns 
det inte heller några för dammbrottsberäkningar. Däremot finns det för dammar som omfattas 
av LSO och är klassade som farlig verksamhet krav på att riskanalyser ska göras, vilka enligt 
förarbetena till LSO bör innehålla en beskrivning av möjliga olycksscenarier. För att göra 
dessa bedömningar kan dammbrottsberäkningar vara aktuella. Riskanalysen enligt LSO tjänar 
i första hand som underlag till beredskapsarbete och till den beredskap som 
verksamhetsutövaren ska bidra med till kommunens räddningstjänst. På så sätt är 
dammbrottsberäkningarna snarare en del av beredskapsarbetet och inte 
säkerhetsklassificeringen. I LSO finns dock inga specifika krav på dammbrottsberäkningar 
eller specifikationer kring vilka situationer som ska utredas.159 

I RIDAS rekommenderas dammbrottsberäkningar framförallt då det råder tvivel om ett 
dammbrotts konsekvenser. För dammar i de högsta och i den lägsta klassen är dammbrottets 
konsekvenser ofta uppenbara och dammbrottsberäkningar därför ej nödvändiga. Enligt 
RIDAS ska det allvarligaste dammbrottet ligga till grund för översvämningsstudien och 
konsekvenserna av dammbrott ska bedömas för både normalsituationer och för situationer 
med högt flöde. Vilket flöde som avses med högt finns dock ej specificerat.160 

5.5.2 Norge 

I Norge görs dammbrottsberäkningar då osäkerhet råder om vilka konsekvenser som ett 
dammbrott för med sig. NVE kan begära in dammbrottsberäkningar om de anser nödvändigt 
för att besluta om säkerhetsklass. Dessutom görs dammbrottsberäkningar alltid för dammar i 
de tre högsta konsekvensklasserna (2-4) som en del av beredskapsplaneringen. 161  Vid 
dammbrottsberäkningar räknas med två olika flödessituationer, medelflöde och det för 
dammen dimensionerande flödet. Det dimensionerande flödet varierar med dammklassen, 
1000-årsflöde för dammar i konsekvensklass 2-4 och 500-årsflöde för dammar i 
konsekvensklass 1.162  

Hur ett dammbrott antas ske delas upp beroende på dammtyp, och i riktlinjer till 
dammsäkerhetsförordningen finns formaliserade dammbrottsscenarion för olika dammtyper. 
Generellt görs två typer av dammbrottsberäkningar. En beräkning som räknar med erosion av 
fundamentet och en som räknar utan detta.163 Olika dammbrottssituationer undersöks och det 
dammbrott med störst konsekvenser är underlag för översvämningskartor och 
beredskapsplan.164 

 

 

                                                

159 SOU 2012:46. Dammsäkerhet: Tydliga regler och effektiv tillsyn, 353 f. 
160 Svensk Energi, RIDAS 2012: kraftindustrins riktlinjer för dammsäkerhet,  avsnitt 3 konsekvensklass 
tillämpningsvägledning, 4. 
161 FOR-2009-12-18 nr 1600, Damsikkerhetsforskriften, § 7-3 
162 ibid, § 5-7 
163 Norges vassdrags- og energidirektorat . Retningslinjer for dambruddsbølgeberegninger til § 2-4 i forskrift om 
sikkerhet og tilsyn med vassdragsanlegg, 11 
164 Grøttå, Lars. Intervju via mail. 
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5.5.3 Finland 

I Finland görs dammbrottsberäkningar då osäkerhet finns i bedömningen av konsekvensklass 
samt då svårigheter finns i att sätta ihop säkerhetsprogram (beredskapsplan) och plan för 
räddningsväsendet. Krav på säkerhetsprogram finns i sin tur endast på dammar i högsta 
klassen (klass 1). 165  

I den finska dammsäkerhetsguiden rekommenderas att olika dammbrottssätt begrundas och 
jämförs. Det dammbrottet med störst skaderisk ska sedan användas för beredskapsarbete och 
klassificering. Detta ska göras baserat på dammens konstruktion och resultat från beräkningar 
på kända fall av dammbrott. Vägledande exempel på detta ges i den finska 
dammsäkerhetsguiden. De olika dammbrottsscenarierna ska dessutom undersökas för olika 
flödessituationer, medelflöde och 20-årsflöde.166  

5.5.4 Schweiz 

I Schweiz bygger utredningen om särskild fara på höjd och hastigheter på vattenflödet till 
följd av ett dammbrott, och detta flöde måste alltså alltid beräknas.  I dammsäkerhetsriktlinjen 
anges att beräkningarna kan göras endimensionellt eller tvådimensionellt, beroende på 
dammbrottets komplexitet. Vidare finns specificerat vilket dammbrottscenario som ska antas 
för olika dammtyper. 167 

Magasinets normala vattennivå ska initialt användas för att göra beräkningen. För vissa 
mindre dammar, med en lägre höjd men där avbördningssystemet kan blockeras av flytande 
objekt, antas vattenytan vara i samma höjd som dammkrönet för beräkningen, det vill säga 
vattenytan antas vara högre än annars vid dammbrottsberäkningar. Flödet, hastigheten och 
djupet på vågen bestäms vid olika tvärsnitt och utifrån detta tas översvämningskartor fram.168  

5.5.5 British Columbia  

I British Columbia ställs inga specifika krav på om och hur dammbrottsberäkningar ska göras, 
utan ansvaret för att nedströms konsekvenser utvärderas i tillräcklig grad läggs på 
dammägaren. Hur dammbrottsberäkningar för jordfyllandsdammar kan göras finns det 
vägledning för med betoning på att dessa metoder inte ska användas för beredskapsarbetet då 
mer djupgående analyser bör göras.169 

Dammägare har ofta egna metoder för att göra dammbrottsberäkningar. Vägledningen som 
ges ut av myndigheten rekommenderar att man ska titta på både normal- och maxflöden. Det 
specificeras dock inte vad som menas med maxflöden, inte heller vilket dammbrott man ska 
använda sig av i konsekvensklassificeringen, däremot anges det att man ska göra konservativa 
bedömningar. 170 

                                                

165 94/2009, Dammsäkerhetslag, 12 § 
166 Isomäki, Eija (red), Dammsäkerhetsguide, 31 
167 OFEG Sécurité des ouvrages d’accumulation, - Directives de l’OFEG,  kap 5 
168 OFEG, Sécurité des ouvrages d’accumulation, - Directives de l’OFEG 
169 Ministry of Forests, Lands and natura Resource Operations, Consequence of Failure Classification: A guide  
for Initial Assessment 
170  ibid 
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I vägledningen använder man sig av standardiserade värden för det maximala utsläppet 
dammen kan ge samt höjd och hastighet på vattenflödet efter dammbrott nedströms dammen. 
Denna vägledning är som nämnts till för jordfyllnadsdammar, speciellt inriktad på små 
dammar, och baseras på ett scenario med överströmning av dammkrönet. För betongdammar 
nämns inte hur dammbrottet antas gå till.171 

5.5.6 Washington 

I Washington ska en uppskattning göras av flodvågens magnitud och utbredning i 
konsekvensutredningen. Sakligare krav finns inte men för dammar med riskutsatt befolkning 
(1A, 1B, 1C och 2) ska dammbrottsberäkningar göras och översvämningskartor tas fram som 
en del av beredskapsplaneringen.172  

I Washington görs dammbrottsberäkningarna för två situationer, medelflöde och högt flöde. 
Som högt flöde används 100-årsflödet.173 Den situation som ger störst konsekvenser används 
för översvämningskartorna och konsekvensklassificeringen. Översvämningskartorna används 
även som underlag i beredskapsplanen. 

I vägledningsdokument finns mer ingående beskrivningar av hur beräkningar och 
bedömningar ska göras. Här finns också beskrivningar av enklare metoder för att bedöma 
dammbrottets flöden och konsekvenser. Metoderna som används delas upp efter dammens 
höjd och typ och baserat på detta görs olika omfattande beräkningar. För små dammar ges 
enkla uppskattningar från färdiga tabeller och grafer som approximerar vattenstånd och flöde 
på ett visst avstånd från dammbrottet. För större dammanläggningar rekommenderas mer 
omfattande databeräkningar.174 

5.5.7 FERC 

För att bestämma konsekvensklass ska FERCs riktlinje för dimensionerade flöden följas 175 
och i dessa finns rekommenderade metoder som ska användas för dammbrottberäkningar. Om 
det kan visas att hela dammen skulle kunna tas bort utan att det skulle innebära någon fara för 
människor eller orsaka utbredd skada på egendom behöver dessa rekommendationer inte 
följas. Om en rekommenderad metod används, och resultatet visar att den undersökta 
brottstypen inte skulle innebära fara för människor eller egendom måste ytterligare utredas 
om det finns alternativa sätt dammen skulle kunna gå till brott som skulle kunna leda till fara 
för liv och egendom. Detta är särskilt viktigt när fall med överströmning studeras. Det betonas 
att alla beräkningar måste göras med dammen på plats, och jämförelser måste göras mellan 
dammbrott och inte dammbrott. Konsekvensklassen ska baseras på ett värstafallscenario.176 

Vid dammbrottsberäkningarna ska både normalflöden och höga flöden utvärderas. 
Utvärderingen ska göras till den punkt då dammbrottet inte längre anses utgöra någon fara.  

                                                

171Ministry of Forests, Lands and natura Resource Operations, Consequence of Failure Classification: A guide  
for Initial Assessment 
172 Washington state administrative code 173-175, Dam safety-130 
173 Washington state Department of Ecology, Dam Safety Guidelines: Technical note 1, 22 
174 Washington state Department of Ecology, Dam Safety Guidelines: Technical note  1, 5 ff. 
175 Johnson, Douglas. Intervju via mail. 
176 Office of Hydropower Licensing, Chapter 2, Selecting and Accomodating Inflow Design Floods for Dams 
Engineering Guidelines for the Evaluation of Hydropower Projects,  6 



 
58 

För varje flöde ska vattenhöjning, med och utan dammbrott, flodvågshastighet, och stigtid 
bestämmas.177 

5.5.8 Jämförelse 

Dammbrottsberäkningar i konsekvensklassificeringssyfte görs i regel inte för alla dammar.  I 
många av de undersökta länderna görs dammbrottsberäkningar när en damm väger mellan två 
klasser, eller där det av någon annan anledning måste göras en djupare konsekvensanalys. 
Detta ska dock inte tolkas som att dammbrottberäkningar inte görs för de flesta dammar – de 
behövs för att beräknas det dimensionerade flödet, och ofta måste de användas i 
beredskapsplaneringen. Kraven på denna planering beror ofta på dammens klass (detta utreds 
närmre i avsnitt 5.6), och på så vis blir klassen avgörande för om dammbrottsberäkningar ska 
göras istället för att dammens klass avgörs av dammbrottsberäkningarna  

När dammbrottsberäkningar görs i konsekvensklassificeringssyfte är det för att hitta de största 
konsekvenserna och skadorna som en damm kan åstadkomma, och då behöver de ofta göras 
för flera flödessituationer. Man använder sig oftast i de undersökta länderna av två olika 
flödessituationer, normalflöde och högt flöde. Med normalt flöde menas det förväntade, 
genomsnittliga flödet och vattenståndet. Vad som avses med högt flöde varierar mellan de 
olika länderna, från 20-årsflöde i Finland till 1000-årsflöde för dammar i de högsta klasserna i 
Norge. I de flesta andra länderna är det höga flödet ospecificerat.  

Vad gäller antaganden om hur dammbrottet ska gå till finns i vissa länder detaljerade 
modeller för olika dammtyper. Detta material finns då i olika riktlinjer. Ofta finns mer 
generella än specifika yttranden om dammbrottsberäkningar, som hänvisar till att det 
dammbrott som innebär störst konsekvenser ska användas. De större dammägarna har ofta 
egna modeller för hur beräkningarna ska göras som kan vara mer utvecklade än de som 
tillhandahålls av myndigheter.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
177 Office of Hydropower Licensing, Chapter 2, Selecting and Accomodating Inflow Design Floods for Dams 
Engineering Guidelines for the Evaluation of Hydropower Projects,  6 
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I Tabell 16 nedan ges en sammanfattad jämförelse av de specifikationer som finns för 
dammbrottsberäkningar i de jämförda länderna.  

Tabell 16: Specifikationer för dammbrottsberäkningar i de jämförda länderna 

 

 Vilka flöden räknar 
man med? 

Är det specificerat 
hur dammbrottet ska 

gå till? 

Vilket dammbrott utgås 
från i 

konsekvensutredningen? 

Sverige (RIDAS) Höga (ospecificerat) 
och normala 

Brottssituationerna 
analyseras rån fall till 

fall 

Det dammbrott med störst 
skadekonsekvenser 

Norge Dimensionerande 
(1000-års till 500-års) 

och normala 

Dammbrottsscenarier 
finns i riktlinjer för 
olika damm-typer 

Det dammbrott med störst 
skadekonsekvenser 

Finland 20-års och normala Räkneexempel finns 
för olika dammtyper 

Det dammbrott med störst 
skadekonsekvenser 

Schweiz Vid dammkrönet för 
vissa dammtyper, 
annars normala 

Dammbrottsscenarier 
finns i riktlinjer för 
olika dammtyper 

Det är specificerat hur 
dammbrottet ska vara 

specificerat för olika typer 
av dammar 

British Columbia Maxflöde 
(ospecificerat) och 

normala 

Till viss del för 
jordfyllningsdammar 

men ska anpassas efter 
damm och situation 

Anpassat efter situation 

Washington 100-årsflöde och 
normala 

Enklare 
uppskattningsmetoder 

finns angivna i 
riktlinjer 

Det dammbrott med störst 
skadekonsekvenser 

FERC Höga (ospecificerat) 
och normala 

Till viss del i riktlinjer Det dammbrott med störst 
skadekonsekvenser 
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5.6 Beredskap 

Eftersom dammbrott ofta medför stora skadekonsekvenser ställs generellt höga krav på 
beredskapsplanering vid dammar. Beredskapsplaneringen ombesörjs i regel av dammägaren 
och omfattar rutiner för att hantera situationer som kan leda till olyckor, varningsrutiner och 
liknande samt beredskap vid dammbrott. 

5.6.1 Sverige 

Enligt MB ställs inga specificerade beredskapskrav på dammägaren. Dock anger 3 § i MB 
den så kallade försiktighetsprincipen, vilken befäster att alla som bedriver en verksamhet är 
skyldiga att använda sig av den teknik, och i övrigt vidta de skyddsåtgärder och 
försiktighetsmått, som krävs för att ingen skada ska tillfogas människor eller miljön. 178 
Dammägaren är alltså skyldig att underhålla dammen och har även skadeståndsskyldighet om 
olycka skulle inträffa. (Skadeståndsskyldigheten gäller dock endast dammar för 
vattenreglering). 179 

För dammar som klassats som farlig verksamhet (vilket i praktiken nästan uteslutande 
omfattar 1 och 1+ dammar) finns uttryckta beredskapskrav. Vid sådan verksamhet är 
verksamhetsutövare, i det här fallet dammägaren, skyldig att bekosta beredskap, med personal 
och egendom, samt vidta nödvändiga åtgärder för att förhindra sådana olyckor som avses med 
farlig verksamhet. De nödvändiga räddningsinsatserna vid en olycka vid farlig verksamhet 
kan skilja sig väsentligt från de räddningsinsatser som den kommunala räddningstjänsten 
normalt konfronterar. Därför ska verksamhetsutövarens beredskap motsvara den förhöjda risk 
som den farliga verksamheten medför.  Det är verksamhetsutövarens ansvar att utforma den 
kompletterande beredskapen men detta bör, enligt LSO, ske i dialog med kommunen. I 
MSB:s allmänna råd ges även förslag på beredskapsåtgärder. I de allmänna råd som finns för 
riskanalysen som utgör underlag för beredskapsarbetet rekommenderas att riskanalysen 
uppdateras var femte år. 180 

I RIDAS rekommenderas att en beredskapsplan tas fram för att hantera situationer som kan 
leda till dammbrott med risk för skador på människor, miljö och egendom. Vidare 
rekommenderas att beredskapsplanen anpassas efter dammens konsekvensklass och att 
samverkan och kommunikation sker med de aktörer som berörs vid dammbrott. I RIDAS 
listas dammägare, vattenregleringsföretag, länsstyrelse och kommunal räddningstjänst som 
huvudaktörer vid sådan händelse, och översyn av beredskapsplanen bör göras ”när behov 
föreligger”. 181  

5.6.2 Norge 

I Norge ska det för dammar i konsekvensklass 2, 3 och 4 finnas en beredskapsplan för 
situationer som innebär fara för människor, miljö eller egendom. Vid nya anläggningar ska 
beredskapsplan finnas från och med byggstart. Planen ska bygga på riskanalyser och 
dammbrottsberäkningar, samt ska även specificera gränsvärden för det som ska utlösa 

                                                

178 SFS 1998:808. Miljöbalk, 3 § 
179 SOU 2012:46, 101 
180 SOU 2012:46, 351 ff 
181 Svensk Energi, RIDAS 2012: kraftindustrins riktlinjer för dammsäkerhet, 23 f. 
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beredskapen. Därtill ska beredskapsplanen innehålla handlingsplaner, varningsrutiner, 
olycksscenarier samt översikt över personal och materiella resurser i beredskapsplanen. Minst 
var tredje år ska beredskapsplanen testas i övningar.  

I vattendrag med flera anläggningar ska beredskapsplanerna samordnas och integreras. 
Beredskapsplanerna liksom övningarna ska göras i samarbete med de lokala myndigheter som 
ansvarar för evakuering och räddningstjänst i området. Var tredje år, eller vid övningarna, ska 
beredskapsplanen utvärderas.182  

5.6.3 Finland 

I Finland ska det för dammar i de två högsta klasserna (klass 1 och klass 2) finnas särskilda 
säkerhetsåtgärder183. Säkerhetsåtgärderna preciseras i dammsäkerhetsförordningen och ska 
omfatta åtgärder som säkrar dammen vid störningar, varnar personer som befinner sig i 
dammens närhet samt avvärjer fara. 184 

För klass 1 dammar ska dessutom ett särskilt säkerhetsprogram finnas. Säkerhetsprogrammet 
ska sammanställas baserat på riskutredningen och överlämnas till 
dammsäkerhetsmyndigheten. Någon exakt mall finns inte för säkerhetsprogrammet utan det 
ska utformas efter bedömning från fall till fall. Säkerhetsprogrammet ska uppdateras 
kontinuerligt och en grundlig genomgång ska göras var femte år, i samband med den 
återkommande inspektionen av klass 1 dammar. I samband med detta bedöms och granskas 
även riskutredningen och man ser till att säkerhetsprogrammet anpassas efter denna. 185 

Dessutom ska allmänheten informeras om skaderisken som en klass 1 damm medför. 
Information om skaderisken ska finnas tillgänglig för allmänheten tillsammans med 
säkerhetsprogram och -planer. 186 

5.6.4 Schweiz 

Kantonerna är i Schweiz ansvariga för att upprätta evakueringsplaner för den befolkningen 
som påverkas i händelse av dammbrott. Den berörda befolkningen ska alltid ha rätt att 
konsultera planen och ska informeras om denna på lämpligt sätt. Planen ska redovisas för 
federala energimyndigheten och beredskapsmyndigheten. Inför potentiella krisscenarier ska 
dammägaren upprätta ett dokument innehållande översvämningskartor, analys av faran ett 
dammbrott skulle innebära, plan över vad som ska göras i händelse av dammbrott samt 
ansvarsfördelning.187 Den berörda zonen är den som skulle översvämmas inom 2 timmar från 
dammbrottet. 188  

                                                

182 FOR-2009-12-18 nr 1600, Damsikkerhetsforskriften, 7-4 §  
183 494/2009, Dammsäkerhetslag, 16 § 
184 319/2010, Statsrådets förordning om dammsäkerhet, 9 § 
185 Isomäki, Eija (red), Dammsäkerhetsguide, 36 
186 ibid, 37 
187 RO 2012 5995, OSOA, avsnitt 3 
188 RO 2012 5985, LOA, art 11 
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Dammägare med en damm större än två miljoner kubikmeter måste installera ett varningslarm, 
liksom dammägare för mindre dammar om ansvarig myndighet anser att dammen innebär en 
fara för allmänheten. 189 

5.6.5 British Columbia 

Dammägare till dammar i de fyra högsta klasserna, se tabell 9, måste upprätta en 
beredskapsplan som specificerar vad dammägaren ska göra i händelse av dammbrott, samt 
lämna in denna till ansvarig myndighet för granskning och godkännande. Beredskapsplanen 
granskas, och uppdateras vid behov, med en periodicitet som baseras på dammens 
säkerhetsklass. För högsta klassen ska detta göras var sjunde år och för övrig klasser var 
tionde år. 190 

5.6.6 Washington 

För dammar i konsekvensklass 1 (A, B, C) och 2 ska en beredskapsplan utformas.191 Det är 
dammägarens ansvar att sätta samman beredskapsplanen och denna ska utvecklas i samarbete 
med räddningstjänst, samhällsutvecklingskontoret (department of community development) 
och andra relevanta myndigheter. Beredskapsplanen ska sedan delges räddningstjänsten, både 
på lokal- och på statsnivå, samt ansvarig myndighet för dammsäkerhetsfrågor. Ansvarig 
myndighet ska godkänna beredskapsplanen och för detta konsulteras räddningstjänsten. Vid 
periodiska inspektionen, var femte år för dammar i klass 1 (A, B och C) och var tionde år för 
dammar i klass 2, uppdateras beredskapsplanen.192 Beredskapsplanens innehåll förtydligas 
ytterligare i riktlinjer, då ligger fokus på att varna den riskutsatta populationen193. 

5.6.7 FERC 

För alla dammar ska dammägaren upprätta en beredskapsplan och skicka till ansvarig 
myndighet, om inte myndigheten utfärdar ett undantag. Denna plan ska granskas minst en 
gång per år, och en rapport ska skrivas där granskningen bekräftas. Ett nytryck av planen ska 
göras var 5e år och distribueras till alla inblandade. I denna ska alltid ingå uppdaterade 
översvämningskartor. För dammar som undantagits från kravet på beredskapsplan finns krav 
på att varje år göra en inspektion av nedströms- och uppströms tillstånd vid dammen, 
diskutera resultatet av denna inspektion med den regionala ingenjören och, om lämpligt, 
begära fortsättning på undantagstillståndet. Vid dammanläggningar som bedöms innebära 
stora risker vid dammbrott, där mycket lite tid finns för varning av boende nedströms 
dammen, ska dammägaren utarbeta planen i samarbete med lokala räddningstjänsten.194  

 

 

                                                

189 RO 2012 5985, LOA, art 11 
190 BC Reg. 44/2000, schema 2 
191 Washington state administrative code 173-175, Dam safety-220 
192 ibid - 520 
193 Derek LaVassar, intervju via mail 
194 Office of Hydropower Licensing. Chapter 6 – Emergency Action Plans. Engineering Guidelines for the 
Evaluation of Hydropower Projects  
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5.6.8 Jämförelse 

Beredskapsarbetets omfattning och roll i dammsäkerhetsarbetet varierar mellan de jämförda 
länderna. I tabell 17 nedan ges en klarläggande sammanfattning av detta. 

Tabell 17: Beredskapsarbete för dammsäkerhet i de jämförda länderna 

 Beror beredskapens 
omfattning på 

säkerhetsklassen? 

Samarbete med 
räddningstjänst eller 

andra externa 
aktörer? 

Hur ofta uppdateras 
beredskapsplanen? 

Sverige Ja (RIDAS) 
 

Särskild beredskaps-
plan för farlig 

verksamhet enligt LSO 

Ja (RIDAS) 

Ja (LSO) 

”När behov föreligger” 
(RIDAS) 

LSO, var 5:e år 

Norge Ja Ja Minst va 3:e år 

Finland Ja Ja Fortlöpande eller minst 
en gång om året 

Schweiz Nej Inte utskrivet Ej angivet 

British Columbia Ja Inte utskrivet Högsta klassen: var 7:e 
år 

Övriga: var 10e år 

Washington Ja Ja Var 5:e år 

FERC Ja Ja Minst var 5:e år 

I alla länder utom Schweiz och Sverige finns krav på beredskapsplaner endast för de högre 
klasserna. I RIDAS rekommenderas istället de vagare kraven på att beredskapsplanen ska 
anpassas till dammens konsekvensklass. Däremot gäller högre krav på beredskapsplan för 
dammar som klassas som farlig verksamhet, vilket i praktiken innefattar de högst klassade 
dammarna. I samtliga undersökta fall har dammägaren en skyldighet att ta fram en plan för 
beredskap i händelse av dammbrott. Detta ter sig naturligt, då det även stämmer överens med 
det grundläggande och slutgiltiga ansvar för dammens säkerhet och dess påverkan på 
människor i dess närhet som dammägaren har.  

Ofta ställer beredskapsplanen högre krav på en grundlig konsekvensutredning än vad 
konsekvensklassificeringen gör, då den senare bara behöver göras i tillräcklig mån för att 
säkerhetsklassen ska kunna fastställas, medan beredskapsplanen måste utreda alla oacceptabla 
risker som människor i omgivningen utsätts för. Beredskapsplanen gör på så sätt att 
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konsekvenserna för de högre klassade dammarna får en noggrannare utredning än för de lägre 
klasserna. Dessutom ställs det för alla länder krav på uppdatering av beredskapsplanen, där 
alltså förändringar av exempelvis översvämningskartor ska göras, vilket i sin tur kan leda till 
att förändringar i nedströms konsekvenser upptäcks och kan användas för att uppdatera 
konsekvensklassen.  

5.7 Inspektioner 

Ett gott dammsäkerhetsarbete innebär att dammen med jämna mellanrum inspekteras, så att 
brister i säkerheten kan upptäckas och åtgärdas. Dessa inspektioner kan ske på olika sätt och 
med olika intervall. I följande avsnitt studeras hur säkerhetsklassificeringen av dammar 
påverkar vilka inspektioner som görs, vem som gör dem och med vilken frekvens. 

I detta ses till vilken roll både dammägaren och tillsynsmyndigheten har i 
inspektionsprogrammen.  

5.7.1 Sverige 

I MB finns finns inget utvecklat inspektionssystem kopplat till tillsynsmyndigheten, utan 
detta täcks in i dammägarens egenkontrollansvar. I RIDAS däremot särskiljs fem typer av 
tillståndskontrollaktiviteter, enligt nedanstående schema:195  

Tabell 18: RIDAS olika inspektioner och frekvens av dessa beroende på konsekvensklass 

 Driftmässig 
tillsyn och 

dammätning 

Funktionsprovning Inspektion Fördjupad 
inspektion 

Fördjupad 
dammsäkerhetsutvärdering 

Klass och 
frekvens 

1+, 1 och 2: 

kontinuerligt 

1+, 1 och 2: 

årligen 

1+ och 1: 

2 ggr/år 

2: 

1 ggr/år 

 

 

1+ och 1: 

var 3:e år 

2: 

var 6:e år 

1+  : 

var 9:e år 

1: 

var 12:e år 

2: 

var 18:e år 

 

 

 

                                                
195 Svensk Energi, RIDAS 2012: kraftindustrins riktlinjer för dammsäkerhet, 25 ff. 
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Nedan sammanfattas innehållet i de olika inspektionerna enligt tabell 18. För dammar i 
konsekvensklass 3 utformar dammägaren själv inspektionsrutiner.  

• Dammätning görs för att utvärdera förändringar i dammen.  
• Funktionsprovningen åsyftar tester av avbördningssystem och olika undersystem.  
• Inspektion görs för att värdera eventuella förändringar och verifiera säkerheten vid 

dammen, omfattande samtliga delar av anläggningsdelar som har betydelse för 
säkerheten.  

• Den fördjupade inspektionen avser också hela dammanläggningen och vid denna 
inspektion ska en sakkunnig bedömning göras av mätresultat, eventuella fel och 
brister, eller andra förändringar vid dammen.  

• Den fördjupade dammsäkerhetsutvärdering är en heltäckande och systematisk analys 
av en dammanläggning, baserad på en omfattande totalanalys av samtliga 
säkerhetskomponenter och hela systemet. Denna utvärderingen omfattar fördjupad 
inspektion av samtliga delar av dammanläggningen.  

Dammägaren ansvarar själv för samtliga inspektioner och tillståndskontrollaktiviteter som 
rekommenderas i RIDAS.196  

5.7.2 Norge 

För dammar i Norge finns ett system med fyra typer av inspektioner, vilka beskrivs i tabell 
19197: 

Tabell 19: Olika inspektioner i den norska dammsäkerhetsföreskriften och frekvens av dessa 
beroende på konsekvensklass 

 Driftmässig 
tillsyn 

Periodisk tillsyn Huvudtillsyn Dammsäkerhetsutvärdering 
(revurdering) 

Klass och 
frekvens 

Utarbetas av 
dammägare själv. 

Samtliga: 

årligen 

4,3,2: 

var 5e år 

1: 

var 7e år 

4,3,2: 

var 15e år 

1: 

var 20e år 

 

 

 

 

                                                
196 Svensk Energi, RIDAS 2012: kraftindustrins riktlinjer för dammsäkerhet, 26 f. 
197 FOR-2009-12-18 nr 1600, Damsikkerhetsforskriften, § 7-1, § 7-2, § 7-5 
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Inspektionernas innehåll summeras i punktlistan nedan. 

• Driftsmässig tillsyn är den enda tillsynen som utarbetas av dammägaren själv, de 
andra inspektionerna finns befästa och utvecklade i dammsäkerhetsföreskriften.  

• Vid den periodiska tillsynen inspekteras dammens tillstånd och inhämtade 
dammätningar utvärderas.  

• Vid huvudtillsynen utvärderas den periodiska tillsynen och dammens 
funktionsduglighet. Vidare utvärderas behovet av att göra en 
dammsäkerhetsutvärdering.198  

• Dammsäkerhetsutvärderingen är en omfattande och grundlig undersökning av 
dammens tillstånd och säkerhetsnivå. 199 

För samtliga inspektioner finns specifikt uttryckta krav på utbildning och erfarenhet på 
den som genomför inspektionen. För dammsäkerhetsutvärderingen finns dessutom extra 
skärpta krav på sakkunnighet inom respektive område som utvärderingen täcker.200 

5.7.3 Finland 

I Finland utförs 3 typer av inspektioner i enlighet med dammsäkerhetslagen, vilka beskrivs i 
tabell 20: 

Tabell 20: Inspektioner i den finska dammsäkerhetslagen och frekvens av dessa beroende på 
klass 

 Driftmässig tillsyn Årlig inspektion Återkommande 
inspektion 

Klass och frekvens Enligt kontrollprogram 
(DTU-manual) 

1 och 2: 

årligen 

1,2,3: 

var 5e år 

Inspektionernas omfattning och innehåll listas nedan. 

• I Finland utförs driftsmässig tillsyn i enlighet med det kontrollprogram (DTU-manual) 
som dammägaren sätter samman 201 . Kontrollprogrammet godkänns av 
dammsäkerhetsmyndigheten i samband med att konsekvensklassificeringen 
fastställs202 . 

• Vid den årliga inspektionen ska dammens skick och granskas och dammsäkerheten 
kontrolleras.203 

                                                

198 FOR-2009-12-18 nr 1600, Damsikkerhetsforskriften, § 7-2 
199 ibid § 7-5 
200 ibid § 7-2 
201 494/2009, Dammsäkerhetslag § 13 
202 ibid, § 10 
203 ibid, 18 § 
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•  Vid den återkommande inspektionen utvärderas resultatet av de årliga inspektionerna 
och förändringar i dammens skick klarläggs. Dammens säkerhetsnivå ses över och om 
det vid den återkommande inspektionen inte går att försäkra sig om att 
säkerhetskraven uppfylls ska en mer grundlig utredning om dammens skick göras. 204 

5.7.4 Schweiz  

I Schweiz har man fem typer av inspektioner i dammsäkerhetsföreskriften. Dessa inspektioner 
är uppdelade mellan dammägare och tillsynsmyndighet enligt tabell 21:205  

Tabell 21: Damminspektioner och frekvens för dessa enligt de schweiziska regelverken 

 Löpande Årlig Tillsynsmyndighetens 
treårskontroll 

Dammägarens 
femårskontroll 

Tillsynsmyndighetens 
femårskontroll 

Klass 
och 
frekvens 

Samtliga: 

minst en 
gång i 

månaden 

Samtliga: 

årligen 

Dammar i klass 1 som 
undantagits kraven på 

dammägaren 
femårskontroll: 

var 3:e år 

 

1: 

var 5:e år 

eller för mindre 
dammar, om 
beslutat av 
myndighet 

De dammar för vilka 
det inte görs 

treårskontroll eller 
dammägarens 

femårskontroll: 

var 5:e år 

 

Inspektionernas innehåll och omfattning listas nedan. 

• Den löpande kontrollen ska vara en visuell kontroll, och en kontroll av mätinstrument, 
och ska göras enligt DTU-manualen som godkänts av tillsynsmyndigheten. 

•  Den årliga inspektionen ska utföras av en erfaren professionell och innefatta 
utvärdering av mätresultat, samt en visuell inspektion av dammen. 206  

• Treårskontrollen utförs av tillsynsmyndigheten på de dammar som klassas som stora, 
det vill säga i högsta klassen, men som undantagits kravet på dammägarens 
femårskontroll. 

• Dammägarens femårskontroll ska göras för dammar i klass 1 och utvärdera dammens 
säkerhet. Den ska utföras av en ingenjör eller geolog, med medverkan av 
tillsynsmyndigheten. För dessa dammar gör tillsynsmyndigheten ytterligare ett besök 
under perioden.  207 

• Tillsynsmyndighetens femårskontroll görs för dammar som inte faller under kravet på 
treårs- eller dammägarens femårskontroll.  

 

                                                

204 494/2009, Dammsäkerhetslag, 19 § 
205 RO 2012 5995, OSOA, §16,§ 17, §18 
206 RO 2012 5995, OSOA, §17 
207 ibid §18 



 
68 

5.7.5 British Columbia  

I BC Dam Safety Regulation finns krav på fyra typer av periodiska inspektioner208: 

Tabell 22: Krav på inspektioner i British Columbias föreskrift om dammsäkerhet 

 Driftmässig 
tillsyn 

Formell 
inspektion 

Dammsäkerhetsutvärdering Granskning av 
nedströms 

förhållanden 

Klass och 
frekvens 

1, 2 och 3: 

2 ggr/mån 

4, 5: 

mer sällan 

 

1: 

2 ggr/år 

2, 3, 4 och 5: 

årligen 

1: 

var 7:e år 

2 och 3: 

var 10:e år 

 

Samtliga: 

årligen 

Inspektionernas innehåll och omfattning listas nedan. 

• Driftmässig tillsyn innebär kontinuerlig tillsyn av dammägaren.  
• Den formella inspektionen innebär en grundlig inspektion på plats av representanten 

hos dammägaren som är ansvarig för dammsäkerhet.  
• Dammsäkerhetsutvärdering innebär att en professionell ingenjör med kvalifikationer 

och erfarenhet av dammsäkerhetsarbete ska genomföra en granskning enligt krav från 
den regionala controllern eller vattendirektören. Ingenjören ska avgöra om dammen är 
säker, och om den inte är det bestämma vilka aktiviteter som krävs för att göra den 
säker. Om dammen klassas om på grund av förändringar i nedströms konsekvenser vid 
dammbrott måste en dam safety review utföras inte mer än två år efter 
klassningsbeslutet. 209 

• Varje år ska nedströms förhållanden för dammen utvärderas. 

5.7.6 Washington 

Tre typer av inspektioner är specificerade i dammsäkerhetsriktlinjerna för Washington, enligt 
tabell 23 nedan: 

 

 

 

 

                                                
208 BC Reg. 44/2000, schema 2 
209 BC Reg. 44/2000, avsnitt 7 (2) 
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Tabell 23: Krav på inspektioner enligt Washingtons dammsäkerhetsföreskrift 

 Driftsmässig tillsyn Årlig inspektion Dammsäkerhetsutvärdering 

Klass och frekvens Enligt DTU-manual 
godkänd av 

dammsäkerhetsmyndigheten 

Samtliga: 

årligen 

1: 

var 5:e år 

2: 

var 10:e år 

Inspektionernas innehåll och omfattning listas nedan. 

• Den driftsmässiga tillsynen görs efter DTU-manual som godkänts av den 
dammsäkerhetsansvariga myndigheten 

• Den årliga inspektionen görs av dammägaren och avser en okulär besiktning av 
dammen och dess funktion.210  

• Dammsäkerhetsutvärderingen görs av den dammsäkerhetsansvariga myndigheten och 
vid denna inspektion granskas tillgänglig data från dammen och tidigare inspektioner. 
Härigenom utvärderas säkerhetsarbetets omfattning. Dessutom ses 
säkerhetsklassificeringen och beredskapsplanen över vid den här inspektionen. 211 

5.7.7 FERC 

FERCs system har tre typer av inspektioner, enligt tabell 24 nedan212: 

Tabell 24: Inspektioner enligt FERCs föreskrifter om dammsäkerhet 

 Driftsmässig 
tillsyn 

Inspektion Dammsäkerhetsutvärdering 

Klass och 
frekvens 

Samtliga: 

löpande 

1 och 2: 

årligen 

3: 

var 3:e år 

1, ibland 2: 

Var 5:e år 

 
 

                                                

210 Washington state administrative code 173-175, Dam safety -510 
211 Washington state administrative code 173-175, Dam safety-705 
212 Federal Energy Regulatory Commission; The Role of the FERC’s Dam Safety Program with Small/Low 
Impact Hydropower Development 
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Inspektionernas innehåll och omfattning listas nedan. 
 

• Inspektionen görs av en ingenjör på uppdrag av tillsynsmyndigheten. . Under båda dessa 
inspektioner ses konsekvensklassen över. Inspektionen ska se över dammens 
konstruktion, konsekvenser vid dammbrott, drift och underhåll samt beredskap.  

• Dammsäkerhetsutvärderingen ska utföras av en oberoende konsult som anlitas av 
dammägaren. Denna ska utvärdera att dammen möter alla de krav som ställs på en hög 
konsekvensklassad damm.  

5.7.8 Jämförelse 

I de flesta av de undersökta länderna görs någon typ av löpande inspektion, 
en ”mellanliggande” inspektion, som utförs med ett eller ett par års mellanrum, och en mer 
ingående dammsäkerhetsutvärdering som utförs med lite längre intervall emellan.  

 De löpande inspektionerna innebär någon typ av driftmässig tillsyn, som utförs mer eller 
mindre kontinuerligt, ofta av drift eller underhållspersonal, och ofta i form av visuella 
inspektioner vid anläggningen. Vid dessa inspektioner uppmärksammas omedelbara och 
uppenbara brister vid dammen, och denna ska göras för dammar i alla klasser. 

Den mellanliggande inspektionen äger i regel rum på halvårs- eller årsbasis, med intervall 
baserade på dammens klass. Normalt finns det krav på viss kompetens, i form av utbildning, 
titel eller erfarenhet hos personen som utför inspektionen. I inspektionen görs ofta visuella 
inspektioner, kontrollering av mätningar och mätinstrument samt granskning av rapporter från 
tidigare inspektioner och från de löpande inspektionerna. Kraven på dokumentation kan vara 
större, och ibland krävs att rapport skickas till dammsäkerhetsmyndighet. I samtliga fall utom 
för FERC görs den här inspektionen av dammägaren själv och i Schweiz, Norge och British 
Columbia finns specificerade krav på vilken utbildning och/eller erfarenhet inspektören ska 
ha. Även i RIDAS finns rekommendationer kring detta.  

Dammsäkerhetsutvärderingen är en heltäckande inspektion som oftast ska utföras av en 
kvalificerad ingenjör eller motsvarande, som ibland måste vara godkänd av ansvarig 
myndighet, alternativt så är det ansvarig myndighet som själva utför inspektionen. Denna 
inspektion sker normalt med intervall på fem till tio år, och hela dammsäkerhetsarbetet ska 
utvärderas. Finlands dammsäkerhetsutvärdering är intressant på så sätt att den 
dammsäkerhetsansvariga myndigheten kan begära en ytterligare fördjupad utvärdering om 
tveksamheter kvarstår efter utförd dammsäkerhetsutvärdering.  

Det norska systemet och det i RIDAS föreslagna, har båda en mellannivå mellan den 
mellanliggande inspektionen och dammsäkerhetsutvärderingen. Denna inspektion utförs med 
samma intervall som övriga länders dammsäkerhetsutvärdering, och utöver detta har Sverige 
och Norge en dammsäkerhetsutvärdering som ska utföras med intervall på 9 till 18 år, 
beroende på dammens konsekvensklass.  

Inspektioner som skiljer sig lite från de i övriga länder är Schweiz system, där 
tillsynsmyndigheten ”plockar upp” de dammar som annars faller utanför ägarens 
inspektionsprogram, med en treårs- och en femårskontroll.  Intressant att notera kan också 
vara British Columbias årliga inspektion av nedströms förhållanden, som alltså är obligatorisk 
enligt dammsäkerhetsförordningen, och som inte har motsvarighet i något av de andra 
länderna.  
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5.8 Kompetenskrav 

Kvalitén på dammsäkerhetsarbetet kan säkerställas dels genom att ställa krav på den 
kompetens som ska finnas hos personal involverad i arbetet, och dels genom att ha system för 
hur både denna kompetens och själva arbetet granskas. Med kompetens menas i detta arbete 
innehavandet av formella utbildningar och/eller erfarenhet som krävs för att på lämpligt sätt 
utföra aktiviteter i dammsäkerhetsarbetet. Sätt att säkerställa och granska kompetensen kan 
till exempel vara genom certifieringar. I detta avsnitt undersöks hur specificerade de 
kompetenskrav som ställs är, dels hos dammägare i dess dammsäkerhetsarbete, och dels hos 
tillsynsmyndigheten. Det är även av intresse att studera om, och i så fall på vilket sätt, själva 
klassningen styr de kompetenskrav som ställs.  

5.8.1 Sverige 

I MB ställs inga specifika krav på kompetens vid dammsäkerhetsarbete, det vill säga det finns 
inga uttryckta krav på utbildning eller erfarenhet hos personal som arbetar med 
dammsäkerhetsfrågor. Det ställs dock långtgående krav på egenkontroll av dammägaren, 
vilket innebär att dammägaren har ansvar för att se till att arbetet utförs med den kompetens 
som behövs.213 För den som utför riskanalys enligt LSO-klassning som farlig verksamhet 
finns allmänna råd om kompetens, men inga explicita kompetenskrav.214  

I RIDAS rekommendationer finns uttryckta kompetenskrav för olika uppgifter i 
dammsäkerhetsarbetet, där krav på utbildning och erfarenhet är explicit uttryckt och styrs av 
dammens klass. All personal som är engagerad i dammsäkerhetsarbetet ska ha relevant 
kompetens som ska vara dokumenterad och innefatta uppgifter om erfarenhet och utbildning. 
Dessutom ska en dammsäkerhetsansvarig, en dammtekniskt sakkunnig (DS) och en RIDAS- 
ansvarig finnas namngivna. Dammägaren är även ansvarig för att drift, underhåll och kontroll 
av dammar utförs av personal med tillräckliga resurser och befogenheter, vare sig denna 
personal är intern eller extern.215 Inspektioner ska genomföras av personal som har en 
dokumenterad kompetens i dammsäkerhetsfrågor och för den fördjupade inspektionen 
godkänner och kontrollerar DS:en att inspektören uppfyller kompetenskraven. FDUn utförs 
av kvalificerad och av dammägaren godkänd personal inom de respektive områden som den 
fördjupade dammsäkerhetsutvärderingen omfattar216. Det är dammägaren själv som ansvarar 
för att godkänna personal enligt RIDAS rekommendationer,  och detta görs alltså inte av 
dammsäkerhetsansvarig myndighet.217 

5.8.2 Norge 

Den norska dammsäkerhetsföreskriften ställer omfattande och specifika krav på 
utbildning och erfarenhet på personer som arbetar med dammsäkerhetsfrågor. För 
samtliga klassificerade dammar (klass 1-4) ska följande poster finnas vid anläggningen: 

                                                

213 SOU 2012:46. Dammsäkerhet: Tydliga regler och effektiv tillsyn, 99 
214 ibid, 354 
215 Svensk Energi, RIDAS 2012: kraftindustrins riktlinjer för dammsäkerhet, 20 
216 Svensk Energi, RIDAS 2012: kraftindustrins riktlinjer för dammsäkerhet, 27 f. 
217 Svensk Energi, RIDAS: kraftindustrins riktlinjer för dammsäkerhet, Avsnitt 4, Organisation, kompetens och 
skriftliga förebilder, Tillämpningsvägledning, 7. 
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• Ansvarig chef (leder) 
• Vattendragstekniskt ansvarig (VTA) och ställföreträdande VTA 
• Tillsynspersonal  

Respektive post har dedikerade ansvarsområden med särskilda kompetenskrav. Information 
om den personal som innehar respektive post ska rapporteras till den dammsäkerhetsansvariga 
myndigheten. Valet av VTA ska dessutom godkännas av myndigheten. 

Dammens säkerhetsklass styr särskilt vilka kompetenskrav som ställs på personalen som 
arbetar vid anläggningen. Särskilt de för VTA, eftersom denne har det övergripande ansvaret 
för uppföljning av säkerhetsarbetet. Tabell 25 beskriver kompetenskraven för VTA.  

Tabell 25: Kompetenskrav för VTA 

 

Som synes i tabell 25 ovan är kraven på VTA  specificerade både med avseende på utbildning 
och erfarenhet.  

Klassificeringen styr även kompetenskrav på den sakkunnige person som ska finnas 
tillgänglig för att säkerställa utredningar, beräkningar och planer, enligt tabell 26. Denne ser 
till att arbetet genomförs och dokumenteras i överensstämmelse med gällande lagar och 
föreskrifter. 218 

Tabell 26: Kompetenskrav på sakkunnig person219 

Även den sakkunnige ska godkännas av ansvarig myndighet inom följande specifika 
kunskapsområden: 

• Betong-/murdammar med fundament (I) 
• Fyllningsdammar med fundament (II) 
• Öppnings- och tappningsluckor (III) 
• Flödeshydrologi (IV) 
• Hydraulik och avbördning (V) 

                                                
218 Damsikkerhetsforskriften, 2-6 
219 FOR-2009-12-18 nr 1600, Damsikkerhetsforskriften § 3-5 
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Dammsäkerhetsmyndigheten tillhandahåller en förteckning över godkända sakkunniga 
personer för respektive fackområde. 220 

För konsekvensutredningen finns inga specifika fastslagna kompetenskrav för den 
som tar fram underlaget. 221  

5.8.3 Finland 

I de finska regelverken finns inga explicita eller ingående kompetenskrav gällande 
dammsäkerhetsarbete. Den som ansvarar för inspektioner, drift och kontroller av damm ska, 
enligt den finska dammsäkerhetslagen, besitta tillräcklig sakkunskap inom 
dammsäkerhetsfrågor. Det anges även att kompetenskraven ska anpassas med beaktande av 
dammens art och skaderisk.222 Alltså ställs högre kompetenskrav vid dammar av högre 
säkerhetsklass. För riskutredningen som görs för dammar i översta klassen finns inga 
specifika kompetenskrav uttryckta i dammsäkerhetslagen men denna ska göras i sådan 
omfattning att upprättande av beredskapsplan är möjlig.223  

5.8.4 Schweiz 

Vad gäller kompetens hos personal som genomför konsekvensutredningen finns i Schweiz 
inga krav utskrivna i regelverken. Vad gäller inspektioner däremot finns två tydligt 
specificerade krav. Den årliga kontrollen ska utföras av en så kallad professionnel 
expérimenté, en erfaren professionell. När denna person valts av dammägaren ska valet 
anmälas till ansvarig myndighet, som kan refusera personen om den finner att han eller hon 
inte uppfyller kraven på kompetens.224 

femårsinspektionen ska utföras av en civilingenjör eller geolog, som ska vara oberoende av 
dammägare, operatör och den erfarna professionella som utfört den årliga kontrollen. 225 I 
övrigt finns inga specifika kompetenskrav för dammsäkerhetsarbete. 

5.8.5 British Columbia 

I dammsäkerhetsförordningen är kompetenskrav för dammsäkerhetspersonal inte specifikt 
uttryckta.  För konsekvensutredningen finns inga krav på kompetens, och inte heller för andra 
inspektioner än dammsäkerhetsutvärderingen. För denna gäller dock att den ska utföras av en 
professionell ingenjör, vilket innebär en person som är registrerad och som har gott anseende 
(is in good standing), som professionell ingenjör under Engineers and Geoscientists Act. 
Denna person har i praktiken en central roll i klassificeringsprocessen226. Tillsynsmannen på  
dammsäkerhetsmyndigheten, som kan begära in handlingar från dammägaren för granskning, 
ska därtill vara en ingenjör som är skriftligt utsedd av myndigheten. 227 

                                                

220 FOR-2009-12-18 nr 1600, Damsikkerhetsforskriften § 3-8 
221 ibid § 4-3 
222 ibid, § 6  
223 ibid, § 9  samt Isomäki, Eija (red), Dammsäkerhetsguide, 30. 
224 RO 2012 5995, OSOA, §17§19 
225 ibid 
226 Des Hartford, intervju via mail 
227 BC Reg 44/2000, avnitt 1 
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5.8.6 Washington 

I Washington ställs inga specifika kompetenskrav i dammsäkerhetsarbetet. I 
dammsäkerhetsföreskriften nämns endast att dammsäkerhetsarbetet ska genomföras i enlighet 
med ingenjörspraxis.228 Detta gäller konsekvensutredning och inspektioner. Dammsäkerhets-
utvärderingen, däremot, utförs av den dammsäkerhetsansvariga myndigheten.229 

5.8.7 FERC 

I FERCs riktlinjer finns inga specifika krav på kompetens för konsekvensutredning eller 
enklare inspektioner. Höga kompetenskrav ställs däremot på den konsult som tillsammans 
med FERC ska utföra dammsäkerhetsutvärderingen var 5e år. Följande krav ställs230: 

• Licensierad ingenjör 
• Minst 10 års erfarenhet och expertis inom dammdesign och -konstruktion samt 

dammsäkerhetsunderökningar 
• Får inte ha varit anställd av dammägaren, eller en konsult som arbetar för 

dammägaren, eller partners till dammägaren, de två senaste åren före inspektionen.  

5.8.8 Jämförelse 

I de studerade länderna syns en skillnad mellan system där kompetens för personal i 
dammsäkerhetsarbetet är specificerad med avseende på vilken utbildning och erfarenhet som 
krävs för olika arbetsuppgifter, och de där säkerställande av kompetent utfört arbete ligger i 
dammägarens övergripande dammsäkerhetsansvar.  Att kompetenskrav är mindre utförligt 
beskrivet i till exempel  British Columbia som i Norge innebär inte att inga krav finns på att 
kompetens i dammsäkerhetsarbetet  ska finnas, utan att det i högre grad är upp till 
dammägaren att avgöra hur denna kompetens bör se ut.   

 Tabell 27 nedan ger en översikt över om hur kompetenskrav ställs på olika procedurer i 
dammsäkerhetsarbetet. Texten nedan lägger ut sakförhållandena, vilka skiljer sig åt i de 
jämförda länderna. 

 

 

 

 

 

                                                
228 Washington state administrative code 173-175, Dam safety 
229 Derek Lavssar, intervju via mail 
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Tabell 27: Krav på kompetens 

 Sverige Norge Finland Schweiz British 
Columbi

a 

Washington FERC 

Finns 
specificerade  
kompetenskrav 
för utförande av 
inspektioner? 

Ja 
(RIDAS) 

Ja Till viss 
del 

Ja Nej Ja Ja 

Finns 
specificerade 
kompetenskrav 
för utförande av 
dammsäkerhets-
utvärdering? 

Ja 
(RIDAS) 

Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

I vilken grad är 
kompetensen i 
dammägarens 
övriga 
dammsäkerhets-
arbete 
specificerat? 

Hög 
(RIDAS) 

Hög Medelhög Låg Låg Låg Låg 

Styr klassen på 
dammen några 
kompetenskrav? 

Ja 
(RIDAS) 

Ja Till viss 
del 

Nej Nej Nej Nej 

Som tabell 27 visar finns det i alla länder specificerat vilken kompetens som ska finnas för 
den/de som utvärderar säkerheten hos dammen. Det ska poängteras att detta både kan röra sig 
om en person, eller en grupp personer. För vissa länder finns det även, förutom krav på 
kompetens, uttryckta krav på oberoende till dammägaren. Ofta rör det sig om att det ska vara 
en ingenjör med kompetens inom ett visst område, eller med erfarenhet av vissa aspekter av 
dammsäkerhetsarbete.  

I övrigt skiljer det sig hur kompetenskrav specificeras och uttrycks i lagar och riktlinjer 
rörande dammsäkerhet. I tabell 27 är graden av specifikation i kraven på kompetens i 
dammsäkerhetsarbetet uttryckt i förhållande till varandra, där Norge har mest specificerade 
krav, följt av Sverige och Finland. Övriga länder har väldigt vaga, om några alls, 
specificerade krav på kompetens i dammsäkerhetsarbetet.  

Norge är också det enda land där klassen på dammen direkt styr krav på utbildning och 
erfarenhet hos de som arbetar med dammsäkerheten. I Finska regelverken påpekas att det ska 
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finnas högre krav på kompetens hos personal vid dammar med högre klass, men hur denna 
kompetens ska se ut är upp till dammägaren.   

Då specifika kompetenskrav ställs på dammägaren är det vanligt att den ansvariga 
myndigheten ger ett godkännande av, eller certifierar, personens kompetens på den aktuella 
posten. Därigenom kan tillsynsmyndigheten förlita sig på personen i fråga och behöver inte 
fokusera sin tillsyn på dammägaren utan kan koncentrera certifiering och granskning med 
avseende på detta. 

5.9 Rapportering från dammägare till ansvarig myndighet 

Den dammsäkerhetsansvariga myndighetens roll och grad av inblandning i dammägarnas 
säkerhetsarbete är något som skiljer sig åt mellan de jämförda länderna. Detta avspeglas i den 
mån och omfattning som dammägaren rapporterar till den ansvariga myndigheten. Nedan 
beskrivs och jämförs hur detta förhåller sig i de jämförda länderna. 

5.9.1 Sverige 

På myndighetens begäran har dammägaren skyldighet att rapportera till länsstyrelsen och 
kommunen enligt MB och LSO. 231 Svenska Kraftnät, som är tillsynsvägledande myndighet, 
rekommenderar en rutin för årlig rapportering från dammägarna. Genom den årliga 
rapporteringen ska länsstyrelsen få information om vilka av länets dammar som skulle ge 
stora konsekvenser vid händelse av dammbrott, vem som äger dammarna, om dammägaren 
har rutiner för egenkontroll samt om det finns allvarliga svagheter vid dammen. Rapporten 
ska även ge information om konsekvensklassificering, dammsäkerhetsutvärderingar, 
besiktningar och om det finns DTU-manualer. Rapporteringsrutinen är dock endast 
rekommendationer från Svenska Kraftnät och efterföljden varierar mellan de olika 
länsstyrelserna. 232 

Det arbete som utförs enligt RIDAS är inte befäst i MB. Därför är konsekvensutredningen 
endast till för ägaren själv och för klassificeringsbeslutet som tas av ägaren. Detsamma gäller 
för inspektioner, dammsäkerhetsutvärderingar och DTU-manualer, vilka kan inrapporteras 
enligt Svenska Kraftnäts rekommendation, men vilket inte alltid sker. 233 

5.9.2 Norge 

I Norge ställs höga krav på rapportering till den dammsäkerhetsansvariga myndigheten 
(NVE). Omfånget av inrapporteringen styrs av NVE som kan begära in extra uppgifter av 
dammägaren. Detta gäller exempelvis DTU-manualer. Upplysningar ska uppdateras eller 
verifieras varje år i en databas som NVE tillhandahåller. 234 Konsekvensutredningen ska 
dokumenteras i tillräcklig omfattning för att konsekvensklassen ska kunna bedömas av NVE 
och resultat av inspektioner ska på förfrågan kunna framställas till NVE. 235 Resultatet av 

                                                

231 Svensk Energi, RIDAS 2012: kraftindustrins riktlinjer för dammsäkerhet, 14. 
232 SOU 2012:46. Dammsäkerhet: Tydliga regler och effektiv tillsyn, 187 ff. 
233 Svensk Energi, RIDAS 2012: kraftindustrins riktlinjer för dammsäkerhet, 23. 
234 FOR-2009-12-18 nr 1600, Damsikkerhetsforskriften § 2-10 
235 ibid, § 4-3 
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dammsäkerhetsutvärderingen (revurdering) ska även godkännas av NVE. 236 
Beredskapsplanen ska uppdateras minst var tredje år och bygga på dammbrottsberäkningar. 
Dammbrottsberäkningarna ska i sin tur rapporteras till och godkännas av NVE. 

5.9.3 Finland 

I Finland sköts rapportering till dammsäkerhetsmyndigheten med ett datasystem. I 
dammsäkerhetsförordningen (DSF) finns angivet vad som ska inrapporteras i datasystemet. 
Detta innefattar bland annat beredskapsplan och DTU-manualer.237 Klassificeringsunderlaget 
ska också skickas in och godkännas av dammsäkerhetsmyndigheten.238 För de dammar som 
ska riskutredas inrapporteras detta till datasystemet. För dammar i konsekvensklass 1 ska 
resultatet av den årliga inspektionen delges dammsäkerhetsmyndigheten239 och resultatet av 
dammsäkerhetsutvärderingen ska delges dammsäkerhetsmyndigheten för dammar i 
konsekvensklass 1 och 2.240 

5.9.4 Schweiz 

Generellt är dammsäkerhetsarbetet i Schweiz förhållandevis mycket reglerat, och detta 
innefattar även krav på dokumentation. Dammar klassas efter geometriska dimensioner och 
konsekvenser vid dammbrott, och då beslutet fattas av ansvarig myndighet finns krav på att 
tillräcklig dokumentation ska finnas för att beslutet ska kunna fattas. Detsamma gäller om 
ägaren anser att damen ska klassas ner. Den årliga kontrollen som utförs av en erfaren 
professionell ska dokumenteras i en årlig rapport och skickas till ansvarig myndighet, liksom 
dokument för femårsinspektionen. Det är även dammägarens skyldighet att sammanställa en 
beredskapsplan med bifogade dokument som är specificerade i lagen, som skickas både till 
berörda kantoner och federala räddningsmyndigheten. 241 

5.9.5 British Columbia 

I British Columbia måste resultatet av alla inspektioner dokumenteras, och kan när som helst 
begäras in av tillsynsmannen för granskning. För dammsäkerhetsutvärderingen242 måste en 
rapport utformas i enlighet med de krav som ställs av den regionala kontrollanten eller 
vattendirektören. Den ska skrivas av en professionell ingenjör och skickas in till 
tillsynsmannen för godkännande. För de tre högsta klasserna ska både en beredskapsplan och 
en DTU-manual sammanställas av dammägaren och skickas in för godkännande av 
tillsynsmannen. Även revisioner av någon av dessa planer ska skickas in för godkännande. 243 

 

                                                
236 FOR-2009-12-18 nr 1600, Damsikkerhetsforskriften, § 7-2 
237 319/2010, Statsrådets förordning om dammsäkerhet § 10 
238 494/2009, Dammsäkerhetsla,g § 14 
239 ibid, § 18 
240 ibid, § 19 
241 RO 2012 5995, OSOA, §17 
242 Ministry of Forests, Lands and Natural Resource Operations, Dam Safety Section: Dam Safety Review 
Guidelines – Version 3 
243 BC Reg 44/2000 



 
78 

5.9.6 Washington 

I Washington görs omfattande rapportering till ansvarig myndighet (DSO) för olika 
säkerhetsaktiviteter vid dammen. Dammägaren ska tillställa dammsäkerhetsmyndigheten 
underlagsmaterial från konsekvensutredningen (mer utförligt för klass 1 och 2), 
krisberedskapsplanen (klass 1 och klass 2) och DTU-manualer. Allt detta material ska 
dessutom godkännas av DSO. Även resultatet av den årliga inspektionen ska delges den 
dammsäkerhetsansvariga myndigheten men behöver inte godkännande. Den mer omfattande, 
periodiska, inspektionen utförs av den dammsäkerhetsansvariga myndigheten. 244 

5.9.7 FERC 

Den regionala ingenjören har rätt att begära in rapporter rörande drift, underhåll, 
instrumentation, reparation, eller dammens säkerhet av dammägaren.  

Dammägare i sin tur är skyldig att skicka in till dammsäkerhetsmyndigheten rapporten från 
femårsinspektionen (vars innehåll är detaljerat specificerat i regelverket) som ska 
sammanställas av ingenjören som utför den. 60 dagar efter denna rapport delgivits ägaren 
måste dammägaren skicka in planer på eventuella korrigeringar till följd av inspektionen. 
Även beredskapsplanen måste skickas in till dammsäkerhetsmyndigheten med fastställda 
intervall.245 

5.9.8 Jämförelse 

För samtliga länder utom Sverige ska dammsäkerhetsmyndigheten delges den 
konsekvensutredning som ligger till grund för konsekvensklassificeringen. I dessa länder 
granskas och godkänns även konsekvensutredningen av dammsäkerhetsmyndigheten, som 
baserar sitt beslut om konsekvensklass på detta. Det bör dock poängteras att 
konsekvensutredningens omfattning varierar kraftigt mellan de olika, jämförda, länderna, se 
kapitel 5.4. 

Vad gäller rapportering från inspektioner tillämpas olika modeller, men generellt sker ett stort 
mått av rapportering till dammsäkerhetsmyndigheten. En enkel översikt över detta fås genom 
tabell 28 nedan. I Sverige finns endast en rekommendation till tillsynsmyndigheten att begära 
in en årsrapport där resultat från besiktningar ingår. I de andra, jämförda, länderna finns 
striktare och mer explicita krav gällande inspektionsresultat. I Schweiz rapporteras 
inspektionsresultatet för alla dammar och i Finland för dammar i den högsta klassen. 
Detsamma gäller för Washington där inspektionen även ska godkännas av ansvarig 
myndighet. I Norge, British Columbia och enligt FERC finns inga krav på att inspektioner ska 
rapporteras in. Däremot ska dokumentation finnas tillgänglig och ska på begäran tillställas 
den dammsäkerhetsansvariga myndigheten. 

Enligt RIDAS utförs fördjupad dammsäkerhetsutvärdering som den mest genomgripande 
inspektionen. Resultatet av denna omfattas av den årliga rapportering som finns 
rekommenderad för länsstyrelsen. I Norge och BC ska resultatet av motsvarande rapport 
godkännas av dammsäkerhetsmyndigheten och i Finland och Schweiz ska den 

                                                
244 Washington state administrative code, 173-175, Dam safety 
245 Safety of Water Power Project; Electronic Code of Federal Regulations, Title 18, part 12 
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dammsäkerhetsansvariga myndigheten delges motsvarande inspektionsrapport, i Finland 
endast för dammar i de två högsta konsekvensklasserna. I Washington utförs motsvarande 
inspektion av den dammsäkerhetsansvariga myndigheten som delger dammägaren resultatet. 

Tabell 28: Krav på rapportering till myndighet, *) krav på godkännande av myndighet 

 Sverige Norge Finland Schweiz British 
Columbia 

Washington FERC 

Underlag för 
klassificerings-
beslut 

Nej Ja* Ja* Ja* Ja* Ja* Ja* 

DTU-manual Nej På 
begäran 

Ja* --- Ja* för 
vissa 

klasser 

Ja* På  
begäran 

Resultat av 
inspektioner 

Nej På 
begäran 

För vissa 
klasser 

För 5-års 
inspektionen, 

annars på 
begäran 

På 
begäran 

Ja På 
begäran 

Resultat av 
damm-
säkerhets-
utvärdering 

Nej Ja* För vissa 
klasser 

Ja Ja Görs av 
myndighet 

Ja 

Beredskapsplan Nej 

Om ej 
klassat 

som farlig 
verksamhet 

På 
begäran 

Ja Ja Ja* för 
vissa 

klasser 

Ja* för vissa 
klasser 

Ja 

I det material som länsstyrelsen rekommenderas att begära in vid den årliga rapporteringen 
ingår information om huruvida det finns en DTU-manual eller ej. Dock finns inga explicita 
krav på detta. I British Columbia och i Washington ska DTU-manualen godkännas av 
dammsäkerhetsmyndigheten. I Norge kan dammsäkerhetsmyndigheten begära in manualen 
och i Finland ska den inrapporteras i det, av dammsäkerhetsmyndigheten tillhandahållna, 
datasystemet. För Schweiz och FERC saknas uppgifter om dokumentation av DTU-manualer. 

Vad gäller beredskapsplan så finns i samtliga länder, förutom Sverige, explicita krav på att 
denna ska tillställas ansvarig dammsäkerhetsmyndighet och andra berörda aktörer 
(räddningstjänst, evakueringsansvarig myndighet etc.). I British Columbia och i Washington 
ska denna även godkännas av den dammsäkerhetsansvarig myndigheten.  

5.10 Sammanfattning och reflektioner 
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Konsekvensklassificering av en damm ska bygga på de konsekvenser som ett brott i dammen 
skulle kunna medföra. Ansvaret för att ta fram underlaget för konsekvensklassificeringen 
ligger hos dammägaren, medan myndigheter i alla länder utom i Sverige fattar beslutet om 
klass. Bland alla potentiella konsekvenser väger människors liv och hälsa tyngst, men är 
också svårast att bedöma, och det saknas ofta väl utvecklade metoder för detta. 
Angreppssättet för att ta sig an svårigheterna i att bedöma hur människors liv och hälsa 
påverkas av ett dammbrott skiljer sig från land till land och man identifierar och värderar 
alltifrån stora grupper människor på upp till tusentals personer, till enskilda människoliv som 
kan gå förlorade. I vissa system räknas på antalet liv som kan komma att gå förlorade, i andra 
bara att människor påverkas av dammbrottets vatten. Modeller för bedömning av människors 
liv och hälsa varierar i ett brett spann, från fall-till-fall bedömningar, till standardiserade 
beräkningsmodeller. 

Näst efter människors liv och hälsa väger oftast ekonomiska förluster tyngst, om inte på 
pappret så åtminstone i praktiken. Ekonomisk skadegörelse till följd av dammbrott är i de 
flesta fall lättare att uppskatta är miljöskador, och kan då uppfattas som viktigare och ge 
större direkt påverkan på fler aktörer. Att göra bedömningar av miljökonsekvenser beskrivs 
ofta som ett svårt och komplext arbete, och följaktligen något som inte prioriteras.  

Konsekvensutredningen för klassificering av dammar görs bara så långt att klassen kan 
säkerställas, inte längre. Klassificeringen i sig ger alltså bara en generell bild över storleken 
på potentiella farorna med dammen, men inte en fullständig bild över vilka konsekvenser som 
kan följa av ett dammbrott. Utredningens omfattning blir en balansgång mellan rimlighet och 
säkerhet, det vill säga varje tänkbar och otänkbar orimlig effekt av ett dammbrott kan inte tas 
i beaktande, men klassen måste motsvara en välgrundad idé om hur pass allvarliga skadorna 
skulle kunna bli. Olika krav finns på vad som måste ingå i en konsekvensutredning för 
klassificering av dammar i de olika länderna, från specifika listor och blanketter, till generella 
råd och rekommendationer. Ofta finns dock krav på att myndigheter ska kunna begära in den 
information som anses vara nödvändig för att klassificera dammen. 

När dammbrottsberäkningar ska göras, vilket inte alltid behöver vara fallet, ska man använda 
sig av olika flödessituationer – normalt flöde och högt flöde. Vad som menas med högt flöde 
varierar dock, om det alls är specificerat. Ibland nämns hur dammbrott i 
konsekvensutredningen ska antas gå till i riktlinjer, men ofta är det upp till ägaren att avgöra 
detta. Hur dammen antas gå till brott påverkar de konsekvenser som brottet skulle medföra, 
och valet av metod för att göra dessa beräkningar kan alltså i hög grad påverka vilken klass 
dammen får.  

Krav på beredskapsplan är ofta direkt knutet till dammens konsekvensklass. I RIDAS 
rekommenderas att beredskapsplanen ska anpassas till konsekvensklass, medan det i många 
andra länder finns specificerat för vilka klasser beredskapsplaner ska tas fram. För 
beredskapsplaner görs ofta en mer detaljerad konsekvensutredning än för 
säkerhetsklassificeringen. Särskilt för högt klassade dammar, där konsekvensutredningen för 
klassificeringen ofta inte behöver vara så grundlig då klassen är uppenbar, måste en utförlig 
utredning göras i beredskapsarbetet. 

Kompetenskraven i dammsäkerhetsarbetet specificeras i olika hög grad i de olika länderna.  I 
vissa fall är det upp till ägaren att göra bedömningen om kompetenskraven uppfylls, i andra 
fall är det myndigheter som gör denna bedömning. Norge är det enda land i vilket dammens 
konsekvensklass direkt styr vilka krav på utbildning och erfarenhet som krävs på olika poster 
i dammägarens organisation, och där dammsäkerhetsmyndigheten kontrollerar att dessa krav 
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uppfylls. Även i RIDAS finns specifika krav på dammsäkerhetspersonal, baserat på klass, 
men i Sverige är det inget som kontrolleras av myndighet, utan det är ägaren som fattar beslut 
i dessa frågor.  

6. Slutsatser och diskussion 
Examensarbetets frågeställningar besvaras i den kartläggning som görs i kapitel 4 och genom 
jämförelsen i kapitel 5. Härigenom uppfylls också examensarbetets mål. I följande avsnitt 
dras några övergripande slutsatser av analysen, och arbetet diskuteras.  

Som poängterats tidigare i rapporten har jämförelsen (kapitel 5) varit en iterativ process och 
en stor del av arbetsbördan har gått åt till att bryta ner kartläggningen i jämförbara områden. 
Denna uppdelning är såklart inte vattentät. Arbetsområden som konsekvensutredning, 
dammbrottsberäkningar och beredskapsplanering har gemensamma nämnare och går in i 
varandra. Vi har ändå med hjälp av uppdelningen försökt fånga in olika aspekter av 
klassificeringsarbetet av dammar.  

Klassificeringssystemen vi studerat bygger (med undantag för det schweiziska) på liknande 
parametrar. Hur dessa värderas anges på något olika sätt, men gemensamt är ändå en betoning 
på att konservativa men rimliga bedömningar ska göras. Gemensamt är också ett visst glapp 
mellan de uttryckta kraven i klassificeringssystemen och konkreta rekommendationer om hur 
dessa krav ska uppnås.  

Ofta finns det väl utarbetade klassificeringssystem, men trots detta blir den exakta 
gränsdragningen mellan klasserna inte alltid helt tydlig. Genom de intervjuer vi utfört framgår 
att det ofta tycks vara en enklare process att identifiera dammar som ska placeras i högsta 
klassen än de som ska placeras i lägre klasser, då gränsdragningen mellan de lägre klasserna 
ofta kräver djupare analyser och i högre grad bygger på dammägarens bedömningar och 
tolkningar. Det tycks ofta saknas tydliga riktlinjer för hur dessa gränsdragningar ska göras. 
Poängen med att ha ett klassificeringssystem borde vara att dels kunna underlätta 
organisationen och planeringen av dammsäkerhetsarbetet, dels att ha en tydlig och rimlig bild 
av de potentiella farorna med en damm. Om gränserna mellan de olika klasserna blir för vaga 
förloras till viss del syftet med klassificeringssystemet. Ett sätt att komma åt problemet är att 
lämna ansvaret för klassningen åt en gemensam aktör, som till exempel en 
dammsäkerhetsmyndighet, för att få en enhetlig klassning på alla dammar. Genom de 
intervjuer som genomförts med personer på de dammsäkerhetsansvariga myndigheterna har 
dock framkommit att uppskattningen av skadekonsekvenser och gränsdragningen mellan 
klasser är ett komplext arbete även för en central myndighet. Ett sätt för att göra konsekventa 
bedömningar av dammars konsekvensklass är att, som i Finland och Norge, skapa 
nätverksgrupper där svåra eller tvetydliga fall kan tas upp och diskuteras. 

En stor skillnad i systemen ligger i hur fördelningen av tillsynsansvar ser ut. I Sverige, till 
exempel, har länsstyrelsen tillsynsansvar för alla dammar i länet, oavsett storlek. (För LSO-
klassade dammar delas detta ansvar med kommunen.) I Kanada och Schweiz däremot har 
olika myndigheter tillsynsansvaret, beroende på dammens storlek. De största dammarna 
hamnar under en myndighet (den federala myndigheten i Schweiz, huvudkontoret för 
dammsäkerhet i British Columbia), och de mindre dammarna under en annan myndighet 
(kantonala myndigheter i Schweiz, regionala dammsäkerhetskontor i British Columbia), med 
undantag för om dammen anses medföra allvarliga konsekvenser vid haveri. Detta kan tänkas 
underlätta dammsäkerhetsarbetet för tillsynsmyndigheter, med avseende på resurser och 
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samordning, när ansvaret för stora eller högt klassade dammar samlas hos en myndighet, och 
övriga dammar delas upp geografiskt på regional kontor. Överhuvudtaget fås uppfattningen 
att tillsynsarbetet kring dammsäkerhet är tydligare definierat i de länder utanför Sverige som 
vi studerat, både vad gäller dammsäkerhetsenheter och individuella roller på myndigheter. 
Detta kan höra samman med det faktum att övriga studerade länder alla har lagstiftning 
specifikt riktad mot just dammsäkerhet, vilket inte finns i Sverige.  
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Appendix 
	  
Nedan	  ges	  sammanfattande	  och	  jämförande	  tabeller	  som	  inte	  rymts	  i	  själva	  rapporten.	  Tabellerna	  pekar	  på	  likheter	  och	  olikheter	  
som	  diskuterats	  i	  rapportens	  kapitel	  5.	  Tabell	  A1	  är	  en	  sammanfattning	  av	  de	  olika	  ländernas	  arbete	  kring	  dammsäkerhet.	  I	  tabell	  
A2,	  A3	  och	  A4	  anges	  sakförhållanden	  i	  klassificeringssystemen,	  vilket	  diskuterades	  i	  5.2.8.	  



Tabell	  A1:	  Sammanfattning	  av	  dammsäkerhetsarbete	  och	  säkerhetsklassificeringens	  roll	  i	  dammsäkerhetsarbetet.	  	  
	  

	  

Sammanfattande tabell 
 Sverige Norge Finland Schweiz British Columbia Washington FERC 

Klassificeringssystem och 
klasser 
 
 
 
Antal klasser 
 

Konsekvensbaserat 
(enligt RIDAS) 
 
 
 
 
 
4 klasser (RIDAS) 

Konsekvensbaserat 
 
 
 
 
4 klasser + 
oklassificerade 
dammar 

Konsekvens-
baserat 
 
 
 
3 klasser + 
oklassificerade 
dammar 

Baserat på 
dammens 
dimensioner 
och 
konsekvenser 
vid dammbrott 
 
3 klasser 

Konsekvensbaserat 
 
 
 
 
 
 
5 klasser 

Konsekvensbaserat 
 
 
 
 
 
 
5 Klasser 

Konsekvensbaserat 
 
 
 
 
 
 
3 klasser 

Beslutsfattare för 
klassificeringen Dammägaren 

Ansvarig 
myndighet 
(dammsäkerhets-
sektion på Norges 
Vassdrags- og 
Energidirektorat) 

Ansvarig 
myndighet 
(närings- trafik 
och 
miljöcentral) 

Ansvarig 
myndighet  
(på federal 
eller kantonal 
myndighets-
nivå beroende 
på dammens 
höjd och 
magasinets 
volym) 

Ansvarig myndighet 
(genom 
miljöministeriet, 
regionalt eller 
centalt beroende på 
dammens höjd) 

Ansvarig 
myndighet 
(dammsäkerhets-
sektion på ekologi-
departementet) 

Ansvarig ingenjör 
på FERCs 
regionala kontor 

 
Konsekvensutredning, i vilken 
omfattning görs denna för 
klassificeringen? 
 

I tillräcklig 
omfattning för att 
kunna bedöma 
klassen (upp till 
ägaren) 

En lägstanivå på 
underlag finns 
angiven 
 
Därutöver i 
tillräcklig 
omfattning för att 
kunna bedöma 
klassen. Extra 
underlag kan 
begäras in 

En lägstanivå på 
underlag finns 
angiven 
 
Därutöver i 
tillräcklig 
omfattning för 
att kunna 
bedöma klassen. 
Extra underlag 
kan begäras in 

 
En lägstanivå 
på underlag 
finns angiven 
 
Därutöver i 
tillräcklig 
omfattning för 
att kunna 
bedöma 
klassen. Extra 
underlag kan 
begäras in 
 

I tillräcklig 
omfattning för att 
kunna bedöma 
klassen 

En lägstanivå på 
underlag finns 
angiven 
 
Därutöver i 
tillräcklig 
omfattning för att 
kunna bedöma 
klassen. Extra 
underlag kan 
begäras in 

I tillräcklig 
omfattning för att 
kunna bedöma 
klassen 



	  

Dammbrottsberäkningar för 
klassificeringen, 
ska de göras och i vilken 
omfattning? 

Vid osäkerhet om 
klass (upp till 
ägaren) 

Kan begäras in 
som extra underlag 
vid osäkerhet om 
klass 

Kan begäras in 
som extra 
underlag vid 
osäkerhet om 
klass 

Ja, olika 
avancerade 
modeller 
beroende på 
dammens 
storlek 

Upp till ägaren 

Kan begäras in 
som extra underlag 
om osäkerhet om 
klass 

Ja, om det ej går 
att bevisa att 
dammbrott ej ger 
konsekvenser 

Styr klassen om 
dammbrottsberäkningar ska 
göras? 

Nej Ja, alltid för klass 
2-4 

Ja, alltid för 
klass 1 Nej Nej 

Ja, alltid för klass 
1 (A, B och C) och 
för klass 2 

Nej 

 
Rapportering och 
dokumentation till myndighet  
I vilken omfattning görs 
detta? 

I liten omfattning, 
endast om det 
efterfrågas av 
länsstyrelsen (MB) 
eller kommun 
(LSO) 

I väldigt hög 
omfattning, även 
för godkännande 

I hög 
omfattning, 
även för 
godkännande. 

I medelhög 
omfattning, 
även för 
godkännande 

I medelhög 
omfattning, även för 
godkännande 

I hög omfattning, 
även för 
godkännande 

I medelhög 
omfattning, även 
för godkännande 

 
Inspektioner och 
dammsäkerhetsutvärderingar, 
beror omfattningen på 
klassen? 
 
 

Ja (enligt RIDAS) 
Nej (enligt MB) Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

 
Kompetenskrav, i vilken grad 
är kompetenskrav på 
dammägarens arbete 
specificerat? 
 

Medelhög 
(RIDAS) 

 
Ja, i hög grad för 
olika funktioner 
och positioner 

Medelhög 
 

Låg 
 

 
Låg 
 

Låg Låg 

 
Beredskapsplaner, 
styrs detta av 
klassificeringen? 
 

 
Ja, till viss del 
(RIDAS) 
 
Specifika krav vid 
klassning som 
farlig verksamhet 
enligt LSO 

 
Ja, mer omfattande 
för de högsta 
klasserna 

 
Ja, mer 
omfattande för 
de högsta 
klasserna 

 
Nej 

 
Ja, mer omfattande 
för de högsta 
klasserna 

 
Ja, mer omfattande 
för de högsta 
klasserna 

 
Ja, mer omfattande 
för de högsta 
klasserna 



	  
	  
	  
	  
	  
	  

Tabell	  A2:	  Parametrar	  i	  de	  olika	  klassificeringssystemen	  

	  
	  
	  

Parametrar i 
klassificeringssystemen 

Sverige (RIDAS) Norge Finland Schweiz British Columbia Washington FERC 

Antal klasser 4 4 3 3 5 5 3 

Förlust av liv X  X X X  X 
Riskutsatt befolkning  X   X X  
Skada på miljö X X X  X X  
Skada på 
ekonomi/egendom 

X X X  X X X 

Skada på infrastruktur X X X  X X X 
Skada på 
samhällsfunktioner 

X X X  X X X 

Samhällskrisscenario X       

Parametrar 
som 
klassningen 
bygger på 

Geometriska 
dimensioner 

   X    



Tabell	  A3:	  Parametrar	  och	  kriterier	  för	  högsta	  klassen	  i	  klassificeringssystemen	  
	  

Parametrar i klassificeringssystemen Sverige (RIDAS) Norge Finland Schweiz British Columbia Washington FERC 

Förlust av liv  
 

1 eller fler 
 
(eller allvarlig 
personskada) 

 1 eller fler 
 
(eller allvarlig 
personskada) 

1 eller fler Fler än 100 
 

--- Fara/möjlig fara, 
alt få/fler än få 

Riskutsatt befolkning 
 

--- Fler än 150 
boenheter 

--- --- --- Fler än 300 --- 

Skada på miljö 
 

Hög sannolikhet 
för förstörelse av 
betydande 
miljövärden 

--- Betydande fara --- Stora förluster av 
kritiska eller 
utrotningshotade 
arter och unika 
landskap eller 
kulturella 
artefakter där 
återhämtning eller 
kompensation är 
omöjlig, eller 

--- --- 

Skada på 
ekonomi/egendom 
 

Hög sannolikhet 
för mycket stor 
skada 

--- Betydande fara 
(egendom) 

--- Extremt höga 
ekonomiska 
förluster, eller 

Fler än 100 
bostäder 

Extrem 

Skada på infrastruktur  
 

Hög sannolikhet 
för alvarliga 
störningar  

--- Betydande fara --- Stora förluster på 
viktig infrastruktur  

--- Stora 
vägar/järnvägar 

Samhällsfunktioner Hög sannolikhet 
för allvarliga 
störningar 

--- Betydande fara --- Affärsverksamhet, 
kollektivtrafik 

Industri, transport, 
andra viktiga 
funktioner 

Industri, andra 
viktiga 
funktioner 

Samhällskrisscenario 
 

Sammanvägning 
av övriga 
konsekvenser  

--- --- --- --- Tätbefolkade 
urbana eller 
suburbana 
områden 

--- 

Kriterier för 
högsta 
klassen 

Geometriska 
dimensioner 

--- --- --- H≥40m eller 
H≥10 m och V>1 
000 000 m3 

---- --- --- 



	  Tabell	  A4:	  Definitioner	  på	  klassificeringsstyrande	  parametrar	  
	  

 Sverige (RIDAS) Finland Norge Schweiz British Columbia Washington FERC 

Förlust av liv  - Hus bortspolas, 
vattenyta överstiger 
bostadsplan/markyta 
där människor vistas 
- Läns- eller riksväg 
överspolas/bortspolas
- Hänsyn till 
stigningstid, 
varningstid, 
terrängförhållanden 
 
- Vattnets höjd och 
flödeshastighet avgör 
(0,7 m, 0,5 m/s)  

- Ser till fast bofasta, 
och temporärt 
vistandes människor 
(fritidsbostäder, 
skolor, sjukhus m.m.) 
 
- Vattnets höjd och 
hastighet avgör. 
Omfattningen 
uppskattas med 
skadeparameter vd 
(m2/s)  
 

 - Vägar, 
campingplatser, 
bostadshus etc. 
 
- Specificerade 
höjder och 
hastigheter på 
vattnet för olika 
skadeobjekt 

- Antalet kvantifieras upp 
till fler än 100. Faktorer 
som varningstider och 
möjlighet att transportera 
sig från området ska tas i 
beaktande 

 - Ser till 
permanenta 
bostäder, urbana 
miljöer och 
beboeliga 
strukturer  
 
- Ser till höjd på 
vattnet, 2 fot (61 
cm) gränsvärde 

Riskutsatt 
befolkning 

  - Bostadsekvivalenter, 
1 bostad = 2,4 
personer. Övriga 
uppehållsplatser 
räknas till 
ekvivalenter med 
metod i riktlinjer 
 
- Inga gränsvärden 
finns för vattenhöjd 
eller flödeshastighet 

 - Antal personer som 
skulle exponeras för 
flodvågen om som skulle 
uppleva konsekvenser som 
kan sträcka sig från 
obehag till förlust av liv 
 
 

- De som skulle 
behöva evakueras 
- 1 bostad = 3 
personer, övriga 
uppehållsplatser 
uppskattas från fall 
till fall 
 
- Vattendjupet 1 
fot (30,5 cm) 
gränsvärde 

 

Skada på 
miljö 

- Naturmiljö och 
boendemiljö särskiljs 
- Miljövärden med 
legalt skydd beaktas 
särskilt 
- Återställande 
möjligt eller ej 

- Miljövärden med 
legalt skydd beaktas 
särskilt 
- Objekt där 
farliga/skadliga 
ämnen förvaras 

- Miljövärden med 
legalt skydd beaktas 
särskilt 
- Återställande 
möjligt eller ej 

 -Vildmarksområden, unika 
landskap, hotade arter 
-Återställande möjligt eller 
ej 

- Skador som beror 
på det uppdämda 
ämnet (förstört 
grundvatten) 
- Återställande 
möjligt eller ej 

 



Ekonomiska 
förluster 

- Ekonomisk skada 
för tredje part. 
Direkta och indirekta 
skador. 
 
- Kvantitativa 
uppskattningar 
(basbelopp) 
 
 

- Byggnader som dras 
med, produktions-
anläggningar och 
produktionsstopp. 
 
- Kvantitativa 
uppskattningar görs ej 

- Ekonomisk skada 
för tredje part.  
- Förlust av magasin 
eller elproduktion 
 
- Kvantitativa 
uppskattningar görs ej 

 -Skador på tredje parts 
egendom, 
samhällsfunktioner, 
infrastruktur 
 
- Där det finnes lämpligt 
kan värde och kostnader 
sättas till sociala och 
kulturella faktorer.  
 
  

- Bostäder, 
byggnader för 
produktion och 
affärsverksamhet, 
odlingsarealer, 
grödor och boskap 
 
- Kvantitativa 
uppskattningar 
görs ej 

-Jordbruk, 
byggnader och 
industrier 

Skada på 
infrastruktur  

- Vägar och 
järnvägar med hög 
trafikintensitet 

- Vägar, järnvägar och 
broar 
 
 

- Vägar och järnvägar 
med betydelse för 
människors liv 

  - Vägar, 
motorvägar och 
järnvägar 

- Vägar och 
järnvägar 

Skada på 
samhälls-
funktioner 

- Vatten-, 
elförsörjning, 
avloppssystem, 
sjukvård, 
kommunikationer, 
transporter 

- El- och 
vattendistribution, 
telekommunikation, 
vattenrening, 
räddningstjänstens 
funktion. 

- Samhällsfunktioner 
som är viktiga för 
människor liv och 
hälsa 

  - Industri, 
transport, andra 
viktiga 
samhällsfunktioner 
(community life 
line features) 

 

Samhällskris
scenario 

Skadornas 
utbredning och 
varaktighet leder till 
långvarig och 
bestående påverkan 
på en region och 
därigenom nationellt. 
Ser till sammanvägda 
effekten av 
konsekvenser 

      

Geometriska 
dimensioner 

   Höjd och volym    

	  
	  


