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förchefenochstatsrådetTill
Kommunikationsdepartementet

regeringenbemyndigade1994majden 5beslutGenom
tillkallaKommunikationsdepartementet attför enchefen

delsfrågorutredauppdragmedutredaresärskild att om
översvämningar attskydd samtdelsdammsäkerhet, motom

biträdeoch ut-sakkunniga, annatbesluta experterom
redaren.

juli14denförordnadesbemyndigandetstödMed av
utredare.särskildSölveTorkelgeneraldirektören1994 som

försvarsdirektörensakkunnigaförordnadesdagSamma som
Carnerud,Olovräddningschefen PerCarlbom, pro-Olle

Ekberg,avdelningsdirektören LarsCederwall,fessorn Klas
civilingenjörenLindh,Andersdirektörenverkställande

GunlögavdelningsdirektörenochNorstedtUrban
Lars-ErichovrättsassessornWennerberg expertersamt som

MatsEkenger,MatsdepartementssekreterarnaHult,
Chefsråd-Thorsell.Lagerstedt och EvaMidsander, Göran
septemberden 28förordnadesGunnarsonIngvarmannen

1994.septemberden 12fr.o.m.sakkunnig1994 som
tjänst-förordnadesMolinOlof attDepartementssekreteraren

Vidare1994.augustiden 17fr.o.m.sekreteraregöra som
Luft-ochför Vatten-InstitutetBrandel vidMagnushar

avsnittenutarbetandetvidmedverkatvârdsforskning omav
forskning.

Älvsåker-betänkandethärmedöverlämnarUtredningen
het.

Carnerud.OlovPeravgivitsharyttrandeSärskilt av
avslutat.härmedarbeteUtredningens är

1995den 31Stockholm mars

SölveW.Torkel

MolinOlof
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Förkortningar

utredningenavslutadeår 1987DSU Den om
dammsäkerhet m.m.

utvecklingochForskningFoU

forskningsrådetNaturvetenskapligaNFR

hydrologiskaochmeteorologiskaSverigesSMHI
institut

samarbetsorganVattenregleringsföretagensVASO

stiftelse förkraftverksföreningensSvenskaVAST
utvecklingsarbetetekniskt

avgifter1983:945Vattenavgifts- Förordningen om
1983:291,vattenlagenförordningen enligt m.m.
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Sammanfattning

års utredning dammsä-Utredningen bedömer liksom 1987
kerheten i Sverige i god. Beredskapenstort sett motsom

för allvarligare påfrestning-översvämningar har inte utsatts
samhället i dagbrister. Generellt saknarhar enar men

dammsäkerhetstyrning och kontrollsammanhållande över
översvämningar.och åtgärder mot

utredningens gäller därförfrågan iDen centrala rapport
målmedvetet och medhur skall kunnastaten agera mer

regional och central nivå i frågorbåde påbättre kompetens
översvämningar. Fråganoch skydddammsäkerhet motom

skall planeras för översvämningarhur bebyggelse attom
utanför sittskall utredningen liggaundvikas har ansett upp-

fördrag. principiellt behovet underlagDäremot tas avupp
in-bebyggelseplaneringen riskzonkartor och annansom

formation deras utbredning.flöden ochom
måldet måste självklartUtredningen hävdar ettatt vara

för personskador och omfattandesäkerhetsarbetet att mer
egendomsskador skall orsakas dammhaverier.inte av

förväsentligt inom givnaDet ocksåär att vatten-ramen
hushållningsbestämmelser verksamheten för attanpassa

översvämningar vid flöden.högabegränsa stora
där dammbrottvarje älv eller vattendrag ellerFör annat

översvämningar kan orsaka allvarligare skadornaturliga bör
sammanhållen aktuell planeringdet finnas och läns-en av

både i förebyggandeoch insatserstyrelsernas kommunernas
och åtgärder inom räddningstjänstenssyfte Länssty-av ram.

tillsynsmyndigheter för damrnanläggningarnarelserna är
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och för räddningstjänsten. De har vidare regionaltett an-
för samordningen den fysiska planeringen. Utred-svar av

ningen föreslår därför länsstyrelserna får i uppdragatt att,
där det inte redan gjort, bilda ochär leda älvvisa regionala
samordningsorgan för flödesfrågor. Viktiga uppgifter är att

till det genomförs riskanalyser innefattande studierattse av
flodvågor och andra dammbrottskonsekvenser, det finnsatt
data översvämningars frekvens och utbredningar, t.ex.om
i form riskzonkartor, och informationen flö-högaattav om
den förbereds så den fungerar i krissituationer. Iatt sam-
ordningsorganen bör ingå för bl.a. länssty-representanter
relserna, de kommunala räddningstjänsterna, andra kom-
munala larmcentraler i förekommande fall församtorgan,

dammar och SMHI:sägare större ochav prognos- var-
ningstjänst.

älvEn med biflöden tillrinningsområdeoch måste be-
handlas helhet och inte delas på flera samordnings-som en

När älvsystemet länsstyrelsernaberör flera län måsteorgan.
därför komma vilken dem skallöverens somom av svara
för samordningen beträffande varje älvsystem.

Utredningen föreslår vattenlagentillägg till görett som
det möjligt för länsstyrelsen besluta ökning ochatt om
begränsning nödvändigttappning fördet är attav om
avvärja fara för liv eller hälsa eller rädda värdefull egen-
dom eller sådan orsak. Avsikten ingripan-är attav annan
den skall kunna stadiumpå tidigare ängöras ärett som nu
möjligt enligt räddningstjänstlagen.

Utredningen vidare det är nödvändigt läns-attanser att
styrelserna ökar sina insatser och stärker sin kompetens när
det gäller dammsäkerhet och skydd översvämningar.mot

Ansvaret för dammarnas säkerhet vilar vattenlagenenligt
entydigt på dammägaren. Vattendomstolen granskar säker-
heten vid tillståndsgivningen medan länsstyrelsen försvarar
tillsynen i såväl anläggnings- driftsskedet. Utredningensom
konstaterar det inte har framkommit någonatt anledning att
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säkerhetsarbe-förordninggrundläggandeifrågasätta denna

tet.
behövsfunnit detemellertidUtredningen har ettatt

myndighetsuppgifter. Dettavissaförcentralt organ,organ
bör tjänaDammsåkerhetsdelegationen,förslagsvis kallat

utvecklingenföljaområdet,regeringens expertorgansom
och i övrigtmotiveradefinneråtgärder denföreslå deoch
beträffandeutvecklingenregeringentillrapportera om

börDenöversvämningar.åtgärderdammsäkerhet och mot
statligtdenregeringentillförslagframläggaockså om

beståföreslåsDelegationenområdet.påforskningenstödda
med högochområdetfrånerfarenhetermedtre personerav
dammaravseendeforskningochinom teknikkompetens

heltidsanställdNågonälvsystem vattenrätt.och perso-samt
blikankostnadsökningarinte behövas. Denal somsynes

måttliga.myckettordeförslagutredningensföljden varaav
inteDammsäkerhetsnämnden, ärnuvarandeDen som

sakkunnigavattenrättsligttvåmyndighet, bestårnågon av
ochdammägande företagendeexpertis frånsamtpersoner

föreslår iUtredningenRäddningsverket.SMHI ochfrån
såförändrasdennaDammsäkerhetsnämndensamråd med att

ochkommunernalänsstyrelserna,förrepresentanteratt
till Dammsä-den byterforskningen tillförs samt att namn

ingå ibör Dammsä-ledamöterkerhetsrådet. Delegationens
motsvarandeordförande besättakerhetsrâdet och dess post

rådet.i
det skapasväsentligtvidaredet ettUtredningen attanser

ianalysincidentrapportering ochförheltäckande system
Damm-Utredningendammanläggningar.fråga attanserom

förförlämpligastedetsäkerhetsrådet organet attär svara
rekommendationerföranleddadettaoch föranalysarbetet av

åtgärder.säkerhetshöjandeom
och kompe-kunskaperutvecklavidmakthålla ochFör att

långsik-flöden behövshögaochdammsäkerhet entens om
påenligt utredningenbörStatenforskning.tigt bedriven ett
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målmedvetet hittills till sådansätt än forskningmer attse
kommer till stånd. Kraftindustrins insatser området bör
kompletteras med statliga insatser.
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Författningsförslag

Förslag till

1983:291vattenlagenändring iLag om

1983:291fråga vattenlagenföreskrivs iHärigenom om
lydelse.skall ha följandekap. §§ och 10 14 kap. 4att

lydelseFöreslagenNuvarande lydelse

kap.4
4 §

för förebyggaellerföljd skadaOm det till att enav
eller lag-tillståndspliktiga ändrings-skada nödvändigtär att

utförasarbetenadröjsmål fårutförasningsarbeten utanutan
godkännande arbetenatillstånd. Ansökanföregående avom

möjligt.skall dock göras snarast

avvärjadet föravvärja OmOm det för attatt
hälsa,för liv ellerfarafara för liv eller hälsa,

värdefull egendomräddarädda egendomvärdefull
sådan orsakellereller sådan orsak annanavav annan

åtgärdernödvändigtåtgärdernödvändigt ärär attatt
vidtas striderstridervidtas motmot somsom

bestämmelserbestämmelser meddelademeddelade
innehållande ochinnehållande och tapp-tapp- omom

får åtgär-får åtgär- ningning vatten,vatten, avav
vidtas föregåen-föregåen- dernaderna vidtas utanutan

tillstånd. Länsstyrelsende tillstånd. Ansökan deom
sådanagodkännande åtgärderna får beslutaav om

åtgärder. Ansökan om
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skall dock göras godkännande åtgärdernasnarast av
möjligt. skall dock göras snarast

möjligt.

10 kap.
§l

Om vattenföretag innebärett
drift Vattenkraftverk,ettav

2. vattenreglering års- eller flerårsreglering,som avser
vattenöverledning för något ändamål kraftän-änannat

damål,
4. ytvattentäkt
skall den innehar tillstånd till företaget betalasom en

årlig bygdeavgift bestäms vattendomstolen utgåattsom av
efter avgiftsenheter och avgiftsklasser enligt 2 och §§.3
Avser vattenföretaget utvidgning vattenföretagett annatav
eller, utvidgning tidigare skett, flera andra vattenföre-om

vartill tillstånd lämnats enligt denna lag, skalltag, gemen-
avgift fastställas såsom för enda företag, varvidettsam

tidigare utgående avgift bortfaller.

Bygdeavgift skall enligt Bygdeavgift skall enligt
de bestämmelsernärmare de bestämmelsernärmare

meddelas meddelassom av rege- som av rege-
ringen användas dels för ringen användas dels föratt att
förebygga eller minska förebygga eller minska
sådana skador sådana skadorvatten-av vatten-av
företaget eller anläggningar företaget eller anläggningar
för detta inte har för detta inte harsom som

enligt 9 kap. och för enligtersatts 9 kap. och förersatts
sådana skador,gottgöraatt sådana skador,gottgöraatt

dels för tillgodose all- dels föratt täcka kostnaderatt
ändamål beträffandemänna för regional samordning av
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dammsäkerhetarbete medberörsden bygd avsom
skyddanlägg- och översväm-ellervattenföretaget mot

beträjfande denningarför detta.ningar
bygd berörs vatten-som av

anläggningarellerföretag
förockdelsför detta, att

allmännaandratillgodose
bygd.ändamål för denna

deni kraftträderlagDenna
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Förslag till

Förordning ändring i förordningenom

1983:945 avgifter enligt vattenlagenom

1983:291, m.m.

Härigenom föreskrivs fråga förordningenom
1983:945 avgifter enligt vattenlagen 1983:291,om m.m.

dels 9 och 10 §§ skall ha följande lydelse,att
dels i förordningen införasdet skall paragraf,att en ny

4 följande lydelsea av

Nuvarande Föreslagen lydelselydelse

4a§

Ansökan länsstyrelseav
eller kommun bidragom ur
avgiftsmedel för täckaatt
kostnader för regional

arbetesamordning medav
dammsäkerhet och skydd

översvämningar imot
bygden hosgörs vatten-
domstolen.

Vid Vidavgörande avgörandeären- ären-av av
den i 4§ skall den i 4§ ochsom avses som avses
vattendomstolen bestå § skall4 vattendomstolenav a
ordföranden, teknisk bestå ordföranden,en av en
ledamot och två nämnde- teknisk ledamot och två

Ordföranden kanmän. nämndemän. Ordföranden
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två tek-tekniska kan bestämmatvåbestämma attatt
ledamöter skall delta.niskaskall delta.ledamöter

i varjetill vadavgörandet skall hänsyn sär-Vid tas som
vattendomstolenOmskäligt.skilt fall kan attanser enanses

utredningfår sådanbehövs, görassärskild utredning en
ifrån myndigheterinhämtasupplysningar ortenattgenom

omständigheternalämpligt Näreller på något sätt.annat
införas iärendetkungörelsedet, börföranleder omen

ortstidningen.

för-vattendomstolen,för ärkostnaderSärskilda som
avgörande, skall betalasochutredningenade ärendetsmed

har1983:291§ vattenlagenkap. 1medel enligt 10somav
får bestämmaVattendomstolenbetalats för vattenföretaget.
ersättning förskäligmedelsökanden skallatt sammaav

ärendet.kostnader isina

9§

enligtAvgiftsmedelAvgiftsmedel enligt
kap. 1§ vattenlagen10kap. vattenlagen10 1§

skall, sedan1983:291sedan1983:291 skall,
behov harmedel i månmedel i mån behov har avav

för användninganvändningför avsattsavsatts
dennaenligt förord- enligt 4 § eller 4 §4 denna§ a

till förordning, i övrigtanvändasövrigtning, i an-
förändamål, till investeringarför vändasinvesteringar

ändamål, främjarnäringsliv ellerfrämjar nä-somsom
service ieller ringsliv ellerbygdenservice i

tillför bygden ellertill ärär nytta annarsannars
för denna.denna. nytta

låni första stycket kan lämnasändamålTill avsessom
bidrag får dock inte med-lån ellersådanteller bidrag. Ett
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föra det blir nödvändigt i fortsättningenäven beviljaatt att
förmedel ändamålet eller eller berörda kommuneratt staten

kan förorsakas inte avsedda kostnader.

När låne- eller bidragsbeloppets storlek bestäms, skall
hänsyn till beskaffenheten det ändamåltas av som avses

lånetmed eller bidraget och hur del kostnaderna förstor av
ändamålet lånet eller bidraget kommer utgöra.attsom
Hänsyn skall till statligt stöd lämnas i ord-tas som annan
ning.

lO§

Ansökan lån eller Ansökan lån ellerom om
bidrag till andra ändamål bidrag till andra ändamål

i 4§än i 4§ elleränsom avses av som avses
medel enligt 10 kap. l§ 4a§ medel enligt 10av
vattenlagen 1983:291 kap. §görs l vattenlagen
hos länsstyrelsen i det län 1983:291 hos läns-görs
där medlen skall användas. styrelsen i det län där

medlen skall användas.

Om ansökan gäller lån eller bidrag till främjande av ren-
näringen, skall länsstyrelsen med yttrande överlämnaeget
ärendet till Statens jordbruksverk för avgörande. Storleken

de medel skall stå till jordbruksverkets omedelbaraav som
förfogande för främjade rennäringen fastställs för varjeav
år länsstyrelsen och jordbruksverket i samråd. Omav myn-
digheterna inte kan storleken dessa medel eller,enas om av
vid prövning ansökan, behovet ytterligareav en om av
medel till detta ändamål, regeringen frågan.avgör

Beslut i låne- och bidragsärenden fattas länsstyrelsenav
eller, i fall i andra stycket första meningen,som avses av
jordbruksverket. Samråd skall ske med berörda kommuner
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vattendomstolensmedföreliggersärskilda skäloch, om
fârjordbruksverkets beslutochLänsstyrelsensordförande.

inte överklagas.

krafti denförordning träderDenna
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tillFörslag
Förordning instruktionmed för

Dammsäkerhetsdelegationen

Härigenom föreskrivs följande.

Uppgifter

§ Dammsäkerhetsdelegationen skall främja dammsäker-1
för flöden kan orsakaheten i verka högalandet och att som

driften dammar.skador begränsas vid av
verksamhets-Delegationen skall följa utvecklingen inom

skall regelbundet till regeringenområdet. Den rapportera
regeringenoch det påkallat lämnautvecklingen när ärom

ochför förbättra dammsäkerhetenförslag till åtgärder att
därvid uppmärk-översvämningar. Den skallskyddet mot

forskning.behovetsamma av
andra be-vid behov samråda medDelegationen skall

organisationer.och med berördarörda myndigheter

Organisation

ledamöter, vilka2 § Delegationen består ärtre enav av
skall inneha eller ha in-ordförande. ledamöternaAv en
endomartjänst, tekniskt sakkunnignehaft ordinarie vara

sakkunnig beträffande forsk-inom området och en vara
ningen inom detta.

båda regering-Ordföranden och de ledamöterna utses av
för bestämd tid.en en
Delegationen får sekreterare.utse en
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Ärendenas handläggning m.m.

ordför-skall sammanträda pâ begäran3 § Delegationen av
anden eller någon ledamot.annan

beslutsför ordföranden och minst4 § Delegationen närär
närvarande.ledamöternade andra ären av

särskiltarbetsordning eller§ får i5 Delegationen genom
någon ledamot ellerordföranden,beslut överlämna annan

det slaget deärenden,sekreteraren äravgöra attatt som av
delegationen.helainte behöver prövas av

får begära in förkla-sekreterarenOrdföranden eller6§
yttranden i ärendena.ellerupplysningarringar,

1987:1100verksförordningenbestämmelserna i§7 Av
delegatio-beslut tillämpasskall myndighetens29 § om

nen.

kraftträder i denförordningDenna
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Förslag till

Förordning ändring i förordningenom

1990: 1510 med länsstyrelseinstruktion

Härigenom föreskrivs i fråga förordningenom
1990:1510 med länsstyrelseinstruktion 3§ skall haatt
följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

3 §
Länsstyrelsen för Länsstyrelsen försvarar svarar

bland frågor bland frågorannat annatom om
de allmänna allmännavalen, de valen,- -
polisverksamheten, polisverksamheten,- -
den civila försvarsbe- civila försvarsbe-den- -
redskapen redskapen,
räddningstjänsten och räddningstjänsten och- -
saneringen efter saneringen efter utsläpputsläpp

radioaktiva radioaktivaämnen ämnenav av
från kärnteknisk från kärnteknisken en
anläggning, anläggning,
den sociala omvårdna- den regionala samord-- -
den, ningen arbetet medav
hälsoskyddet, dammsäkerhet och skydd-

-jämställdhet mellan motöversvämningar,
kvinnor och den sociala omvårdna-män -
kommunikationerna, den,-
samordningen hälsoskyddet,tra-av- -
fiksäkerhetsarbetet, jämställdhet mellan-
bostadsfinansieringen, kvinnor och män,-
plan- och byggnads- kommunikationerna,- -
väsendet,
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hushållningen med samordningen tra-na- av
ñksäkerhetsarbetet,turresurser,

utbildningen, bostadsfinansieringen,
djurskyddet, plan- och byggnads-
livsmedelskontrollen, väsendet,
lantbruket, hushållningen med na-
rennäringen i förekom- turresurser ,
mande fall, utbildningen,
fisket, djurskyddet,

livsmedelskontrollen,kulturmiljön,
lantbruket,regionala utvecklings-

förekom-rennäringen iinsatser,
fall,näringslivsutveck- mande

fisket,lingen,
kulturmiljön,främjandet konkur-av

utvecklings-regionalarensen,
insatser,glesbygdsutvecklingen,
näringslivsutveckling-naturvärden,

miljöskyddet. en,
främjandet konkur-av
rensen,
glesbygdsutvecklingen,
naturvärden,
miljöskyddet.

pâ länsstyrelsen, det finnsvilar dock inteAnsvaret om
särskilt föreskrivet någon statlig myndighet skallatt annan

för sådana uppgifter.svara

kraftDenna förordning träder i den
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Inledningl

Di rekti ven

1994 bemyndigade regeringenGenom beslut den 5 maj
chefen för Kommunikationsdepartementet tillkallaatt en
särskild med uppdrag utreda frågor delsutredare att om
dammsäkerhet, dels skydd översvärrmingar. Ut-motom

sammanfattningsvis följande direktiv.redaren lämnades

Utredaren skall

ansvarsfördelningen för darnmsäkerheten medSe över
samordning mellan damm-särskild tonvikt på tillsyn och

myndigheter, kommuner och andraägare, samtorgan
bör fullgöras.utvärdera hur detta ansvar

Överväga dammsäkerhetsâtgärder förebyggandede resp.
åtgärder översvämningar darmnägarna, SMHI,mot som
länsstyrelserna, Räddningsverket och Dammsäkerhets-
nämnden vidtagit till följd Damrnsäkerhetsutredning-av

dammsäker-och propositionen 198889: 116 vissaen om
föreslåhets- och vattenkraftsfrågor, eventu-samtm.m.,

ella kompletterande åtgärder.

forskningen dammsäkerhetenPröva hur den tekniska om
förkan bidra till utveckla metoder mätningar ochatt

analys säkerheten.av
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Utreda hur information dammsäkerhet och över-om-
svämningar kan förbättras mellan dammägarna, SMHI,
Dammsäkerhetsnämnden, länsstyrelser, Räddningsverket

kommuner och allmänhet längs älvarna.samt

utredningensAv direktiv framgår den också haratt att
beakta direktiv redovisa regionalpolitiska konsekven-attom

dir. 1992:50 offentligaoch åtaganden dir.prövaattser
1994:23. Utredningens direktiv återges sini helhet som
bilaga

Vidare beslutade regeringen juliden 14 1994 att genom
tilläggsdirektiv utredningar, bl.a. denna,vissa i uppdragge

utreda hur myndigheternas uppgiftsläm-kravnärmareatt
frånnande företagen inom för utredningen aktuella om-

råden kan begränsas och förenklas. Främst borde enligt
tilläggsdirektivet arbetet inriktas på den belastning de min-

företagendre för till följd uppgiftslämnandet.utsätts av

Bakgrund

särskildEn utredare har tidigare dammsäkerhetsfrâgorutrett
åtgärder för för effek-minska risken ochövervägtsamt att

översvämningar. Denna dammsäkerhetsutredningterna av
DSU lämnade i november år 1987 sitt betänkande SOU
1987:64 skyddDammsäkerhet och översvämningar.mot

DSU bedömde darnrnsäkerheten i landet iatt stort sett
god och den på ytterligare förbättras.vägatt attvar var

Enligt utredningen behövdes inga omfattande ändringarmer
lagstiftningen eller myndighetsorganisationenav om-

rådet. DSU lade emellertid fram vissa förslag till lagänd-
ringar, preciseringar och uppgiftsfördelningenav ansvars-
beträffande dammsäkerhet uppdrag till myndigheter.samt
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betänkandettillställningRegeringen tog prop.genom
vattenkrafts-ochdammsäkerhets-1988892116 vissaom

frågor, m.m.
uppfattningDSU:sprincipdelade iRegeringen att mer

organisationlagstiftning elleromfattande förändringar av
sig vidare bakomställdeRegeringenbehövdes.inte mer-

förslag. DessainriktadekonkretDSU:sparten merav
ochdamrnsäkerhetavsnittenföljande iredovisas i det om

översvämningar.skydd motom
bet.riksdagensedermeragodtogsPropositionen av

1988892265 och 303.rskr.22,och JoU198889:BoU 12
arbeteinledde sittutredaren,till denUppdraget somnye

ochuppföljning översyninnebär1994,augustisluteti enav
sedan denområdenaberördainom deutvecklingen nyssav

ocksåinnebärfram. Detladespropositionen attnämnda
beträffandefrämstfrågor,särskildautreda vissanärmare

forskning.ochorganisationsäkerhetsarbetets om
Utred-benämningenantagitharutredningenDen nya

flöden.och högadamrnsäkerhetningen om
förhållandenrådande ärbeskrivningenföljandeDen av

betänkandeinnehåller DSU:savseendenflerakortfattad. I
aktuella.fortfarande ärredovisningar,utförligare som
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Dammsäkerhet2

2. Allmänt1

tillgenerellt förbyggsDammanläggningar att vat-ta vara
förocksåi tid ochvarierartentillgångar attrum mensom
skadoröversvämning och andravidskadorskydda motmot

harflöden. I Sverigemed högahänger vat-sammansom
utnyttjaförfrämst byggtstidigare vatt-attuttenresurserna

också bl.a.stångjärnshammareilägesenergi t.ex.nets men
och slussar.kanalerfarlederinreför skapaatt genom

elektrisk kraft varit detalstringensekel harUnder detta av
ändamålet.dominerande

mångaför elproduktion harutbyggnadenoch medI
sådandämmahöjd och kanfått sådandammar upp enen

dammbrott skulle kunnaföljdernamängd ettvatten att av
frågorbehandlas enbartbetänkandesvåra. dettabli I attom

händelser, dvs.förebygga sådana strömmaratt Vattenmassor
skador pådarnrnanläggning med risk förokontrollerat enur

ocharbetarskyddFrågor bl.a.eller egendom. ompersoner
från anläggningenselektricitetskadorskydd mot avom

elutrustning intetas upp.
finns detregistreringarEnligt länsstyrelsernas emotupp

storlek och åldervarierandei Sverige6 000 dammar av
000.uppgifter talar 10äldre caom

olika ändamål kanförSom exempel dammar nämnas
sågverks- kvarn-sjöregleringsdammar, ochkraftverks- och

invallningsdammar. Vidaregrunddammar ochdammar,
och anrikningsverkdet anlagda vidfinns dammar gruvor
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för avfallssedimentering. I Sverige finns det något 20-tal
sådana mellan 10 och 30 höjd. finnsDet ocksåmeters pro-
visoriska dammar fångdammar används för attsom- -

hålla arbetsplats fri fråntemporärt vatten.en
Bland dammar kategorin kraftverks- eller regle-större är

ringsdammar dominerande. Ca 140 dammar betecknas som
höga dammar, dvs. de har höjd 15 En uppdel-överen m.
ning i storlek för kraftindustrins dammar högre 15änger m
följande bild 1988:

Dammhöjd i antal meter

76-100 100 Summa15-25 26-50 51-75

3 3 14189 48 4

Vattenfall och 92 privata49 dessa dammar ägdes av avav
kommunala företag.och

högsta Trängslet i Dalälven med 125Landets damm är
Landets regleringsmagasin,höjd. Vänernstörstameters

m3, förhål-regleringsvolymen 9 380 miljoner harmed en
landevis låg damm vid utloppet i Vargön, lägre 15än m.

m3med 900 miljonermagasinet, Suorva, 5Det näst största
och 61har dammar med höjderna 30, 50tre m.

också indela dammarna i olika beroendeMan kan typer
Vanligastdet byggnadsmaterial använts. är sten-som

och jordfyllningsdammar betongdammar. Gamla dam-samt
kan också gjorda murverksdammar. Förmar somvara

provisoriska stål komma tilldammar kan ochäven trä
användning.
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Fyllningsdammar2. l 1
.

ochdammtypenvanligastedenFyllningsdammen är svarar
idammar% alla höga85omkringuppskattningsvis för av

dammar.lägredominerande förochlandet är ännu mer
jordmaterialÄldre endaallmänhetbyggdes idammar ettav

Sådanaslänterna.erosionsskyddmedförsågsiblandsom
låga dam-blandvanligafortfarandedammarhomogena är

ökade kravochdessaerfarenheterNegativa avmar.
hardammarhögrebyggabörjadesäkerhet när attman

zonindelningmedkonstruktionsprinciperdrivit fram ennya
inbyggtharfyllningsdammarDessa ettdammtvärsnittet.av

dammbrott.djupförsvar mot
något uppströmsellercentralabestår denSverigeI

väloftasttätkärnan,den s.k.tåtandeplacerade avzonen,
egenskaperviktigastefigur. Moränenssepackad morän

Svagheternatäthet.hållfasthet ochdessändamåldetta ärför
dessmåni vissocheroderabenägenhetdess attutgöres av
inreskyddasalltsåmåste motTätkärnantjälkånslighet.

frysning.ocherosion
harstödjandeplatshållsTätkärnan somzoner,av

horisontelladenlänka vat-uppgiftprimärasin att avsom
erfor-konstruktionenochundergrundenned itenlasten ge

oftaststödmaterialetSverigeI utgörsstabilitet.derlig av
tillsläntlutningenDeneller sprängsten. yttre anpassasgrus

efter-dammenförhållfasthetinrestödfyllningens att ge
strävad stabilitet.

material densåslänten attskyddasUppströms grovtav
brukardammarvågor. För störrepåverkanmotståkan av

dammkrön,ochdämningsytamellanhöjdendvs.fribordet,
förhål-lokalabl.a.beroendeoch 63variera mellan m

försvarstekniska kravsärskildavåghöjder,såsomlanden

m.m.
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FYLLNINGSDAMMAR

Stenfyllningsdamm, stödfyllning sprängslenav

Jordfyllningsdamm, stödfyilning jord t moränav ex grus,
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tillräckligtsprångstensfyllningellerVarken ärgrus-
fina partiklarna,deför förhindra utgörfinkornig attatt som

alltidföljer med dettätkärnan,själva tätningen i vatten som
följdeninteFördammensig igenom moränen. attrör ut ur

måstekärnanerosionskanalerbliskall öppnasatt engenom
mellanegenskaper placerasfiltrerandemedövergångszon

sandsandigt ellerVanligtvis användsoch stödzon.tät- grus
filter i denna zon.som

för fyllnings-till dammrasorsakernavanligastetvåDe
erosion.och inreöverströmningdammar är

fyllningsdammkrönetOm överströmmarvatten en
och i krönet. Dennedströmssidandammendetgröper ur

Förloppetneråt och sidorna.sigvidgarkanal bildassom
På mindresnabbt.kan ändammrassådantvid ett envara

nödvändigtalltsåfullbordat. Dethaveriet ärtimme kan vara
bräddavlopp,luckor ellerutskov,tillräckligtbygga storaatt
såflödenalla tänkbaraframsläppaför kunna att vattnetatt

det skadar dammen.magasinetinå så högtinte kan att
avbördningsanordningar fungeraskalldessaFör att

manövrering. Detredundantharluckornasäkert krävs att
tvåmed minstkunnaskallinnebär de öppnasatt var-av

får kraftförsörj-Exempelvisanordningar.andra oberoende
detta slagsäkerhetskravningen inte avgemensam.vara

blikandammbrottkonsekvensernadärställs på dammar av
för tredjeallvarliga man.

säkerhetsmarginalergodahaVidare måste dammar mot
överdämningtål vissflesta dammar överöverströmning. De

Vattenlagendämningsgränsen.fastlagdai vattendomenden
får utnyttjasmarginaldennaocksåmedger attnumera

tillfälligt i nödlägen.
tillåtaskanöverdämningvilkenBedömningen somav

omfatta antalmåstedammsäkerhetenavkall på ett stortutan
vågbild-vind,försannolikhetendelkomponenter: extrem

vattenmagasinetssnedställningvågutbredning,ning och av
damm-brytande vågorvindpåverkan,grund motyta av
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slänten, uppspolning från brytande vågor, sättningar hos
dammkrönet, dammkärnans kondition och uppbyggnad i
dess del Detta medför för varje enskildövre attosv. man
damm måste fastlägga den säkra överdämningsnivån.

Fyllningsdammarnas överdämningsnivå bestäms bl.a. av
vågor i skadlig omfattning inte får slå krönet.överatt

Därtill lägger normalt riskerna med överströmningen av
förtätkärnan vattennivån i höjd med tätkär-övre gränsen

Avståndet från dämningsgränsen till tätkärnansnan. upp
överkant mycket viktig del fyllningsdammsutgör en av en
säkêrhetsmarginal.

När det gäller inre erosion fyllningsdammär en upp-
byggd med inre djupförsvar dammbrott. Den förstamotett
försvarslinjen består tätkärnan skyddad inreär motsomav
erosion nedströmsfiltret.genom

mindre regelmässigttätkärnan förekommer ellerI mer
bl.a. utläggnings- och pack-inhomogeniteter orsakade av

sättningar i kärnan, till följdningsmetod eller ojämna t.ex.
eller ojämnheterupphängning stödzonerna imot grun-av

inrei sig alltså inget säkert skyddden. Tätkärnan utgör mot
med filtret. därförerosion, först i kombination Det ärutan

moränmaterialetmycket viktigt kraven på filtret motatt
uppfylls kärnan.hela kontaktytanöver mot

förSkulle filtret tätkärnan i någon punktgrovtmot vara
någon elleroch denna punkt sammanfalla med punktsvag

för inreskikt i tätkärnan kan kärnan här utsättassvagt
erosion. kanal bildas kärnan.En genom

Om denna första försvarslinje sviktar skall den andra
försvarslinjen träda in korn från uppströmsfiltretattgenom
följer med den tilltagande in i erosionska-vattenströmmen

filtermaterial förmåganalen. Detta har blockeraatten
kanalen och reducera läckflödet. filtermate-successsivt Att
rial detta in i kärnan ofta upphov tillvandrarsätt ger en
insjunkning vid krönets uppströmskant. Sådana sjunkhål har
uppkommit vid flera Sverige finns exempel fråndammar. I
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och Suorva.Bastusel, PorjusGrundsjön,Hällby,t.ex.
andrapå dammensbekräftelseSjunkhålen utgör atten

funktion.iförsvarslinje har trätt
stöd-nedströmsförsvarslinjentredje utgörsDen attav
läck-dethand och leda bortförmågaharfyllning taatt om

förloradammkärnanuppståkan attflöde utangenomsom
itotalstabilitetgodtagbarpåkravställerstabilitet. Dettasin

vattenstånd iförhöjteventuelltockså vidstödfyllningen ett
skyddaddammtånviktigt ärdetVidarestödzonen. är att

koncentreradeklaraför äventillräckligtmed attstenstor
utflöden.

inreförharstenfyllningsdammarsvenska utsattsFlera
sigupphörteller delvisheltoftahardennaerosion avmen

iInteminskat.successivtläckage haroch uppkommetsjälv
fallfleradammbrott. Itillerosion letthar inrenågot fall

installationinjektering,skadornahar avreparerats genom
ombyggnad.partiellellerslitsmurar genom

Betongdammar2.1.2

dendesign ochsinframför alltunikdammVarje är genom
förspecifikheltalltidundergrunden ärmedsamverkan som

dammläget.det aktuella
Kraftöver-berg.normaltgrundläggsBetongdammar

självafrånövergångenivattenlastochegenviktföring av
fastställdauppfyllamåsteberggrundentillbetongdammen

påkänning.tillåtnapåkrav största
måstedammendelavgränsadfiktivtVarje varaav

krafter.möjligaaktuella ochför alladenstabil utsättsnär
ochmassivautformasfigur kanBetongdammar se som

horisontel-denlänkaregenviktkonstruktionertunga avvars
grunden. Kon-ned idammagasinetsfrånlasten vatten

betongväggfrämrelättarestruktionen kan göras t.ex. enom
speciellbakifrån. Enlamellerbetongskivor ellerstöttas av
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BETONGDAMMAR

A A i
EKPLAN

Massivdamm Lamelldamm Valvdamm
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enkel eller dubbel-valvdammenbetongdamm ärtyp somav
sidoanfang.vattenlasten in i dammensfördelarkrökt även

dammlägentrånga och djupa ärValvdammen kräver som
Sverige.sällsynta i

kröndamm,utföraskanbetongdammEn ensom en
ellerfast skibordmedöverströmningsdamm ut-som en

krön-avbördningsluckor. Enmed reglerbaraskovsdamm
visstål normaltdenskall intedamm överströmmas enmen

erosionrisken förligger ibegränsningendäröverströmning
dammen.nedströms

sprickorochmycketfrigörshärdar värmeDå betong
medökarproblemDessaavsvalningen.uppstår vidlätt

massivabetongdammarAllatjocklek. ärkonstruktionens
varför valenbetongbyggnader,normalajämfört med avmer
viktiga.särskiltgjutningsförfarande blirochcement

vattenmagasinettryckensidigaTill följd det somav
precisbetongdammigenomutövar tränger somvatten en

jämntochlångsamtskerDetfyllningsdamm.genom en
sprickordetFinnsporstruktur.finai betongensfördelat

huvud-gårdammkonstruktionengenomkorsar vattnetsom
koncentre-Sådanadessa.läckagesakligen mergenomsom

i sinvilketpåbetongenlakar turrade läckage cementut
gjut-betongdammidelar ärViktigahållfastheten.sänker en

vattentäthetkravsärskildadärdilatationsfogaroch
föreligger.rörelsemöjlighetrespektive

underbergetsprickor iläckagetminskaFör att genom
injekterings-med tätandeberggrundeninjekterasdammen

Eftersombergsprickorna.itrycks inmaterial vattnetssom
underofta blir kortarebetongdamm änläckvägar under en

och dentryckgradienterså blirjorddammtätkärnan hos en
för urlakningRiskenocksåbelastningen större.hydrauliska

förocksådärförkan störreinjekteringsmaterialet varaav
betongdarnmar.
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efter andra världskri-utvecklades snabbtBetongtekniken
tillökade i förhållandeantalet betongdammarochget an-

talet fyllningsdammar.
väsentliga feno-för sådanaförståelse hurfullständigEn

upptryckdestabiliserandeporvattentryck ochmen som
utvecklats först underhari betongkonstruktionerutbildas

geotekniskanödvändigadendecennier precis somsenare
jorddammbyggandet.ikunskapen

funktionlångsiktigabetongdammarssäkerställaFör att
bedömasfaktorerolikamåste påverkan yttre sammaav

kanBetongdammarfyllningsdammar.för t.ex.sätt som
känsligamed jorddammari likhet ärfrostskadas somav
mycketförkallt klimatiBetongdammar utsättsför tjäle.

påplusgraderkanske någrafråntemperaturgradienterstora
dammenslågatillvattensidan temperaturerextremt

försesbetongdammarförekommernedströmssida. Det att
reduceranedströmssidan förpåmed isolerande vägg atten

temperaturpâverkan.starkadenna
falli vissadammagasinet kanIstäcken i stora tempe-ge

framsidabetongdammensiskrafterraturberoende mot -
sprickerihop sig,istäcketkall vinternatt drarefter uppen
varefter iseni sprickornafryserråmar ochisen vattnet

under dagenistäcketutvidgas solennär värmer somupp
särskiltlastfalldimensionerandeföljer. kanDetta ettvara

säker-Vidsignifikant.islasten blirför lägre dammar där
klimat böri kalltbyggtshetsanalys betongdammar somav

iskrafter ochriktas justdärför särskild uppmärksamhet mot
isproblem.andra

sår-relativtfyllningsdammarliksomBetongdammar är
och sabotage.krigshandlingarför bombning och andrabara

vattentryckunderlättas detUndervattenssprängning somav
utbildas på djup.större

eftersom betong åldrasviktUnderhållsfrågorna har stor
meka-skerden nedbrytning betongen genomsomgenom av



ÅlvsäkerhetSOU 1995:40 41

nisk och kemisk påverkan. utförd och underhållen kanRätt
vattenbyggnadsbetong mycket beständighet.stor

Fördelar dammsäkerhetssynpunktmed betongdammar ur
deras relativa tålighet för överströmning. Det ocksåär är

dammfunktion ochlättare observera och brister imätaatt
dammkondition betongdammar.

måste bliErfarenheterna hittills visar betongdammaratt
föremål för lika omsorgsfull analys och omfattande insatser

utveckla dammsäkerheten allaför upprätthålla ochatt som
andra dammar.typer av

2 .2 Dammbrott

kan fri-och regleringsdammarfyllda kraftverks-Brott
medföravilket skulle kunnamycketgöra vattemnassorstora
tekniskaDammbrott hör till denomfattande skador. typ av

följd-lågsannolikheten för händelsenolyckor där är men
bliverkningarna kan stora.

med allvar-dammbrott inträffatUtomlands har åtskilliga
olyckorna i Europa in-deliga konsekvenser. En värstaav

Malpassetträffade valvdamm i betong vid61 högnär en rn
omkom.år 1959 och 421 Ii södra Frankrike brast personer

efter varandraår 1985 tvâItalien omkom 210 närpersoner
Enligt interna-den 22 hög.belägna dammar brast, övre m

13 inträffade dammbrotttionell statistik beror ca av
följd flöden elleröverströmning, vanligen extremaavsom

Ca 13 beror på läckagedammluckor inte öppnats.attav
fyllningsdammar till Resteran-eller i grunden dessa.genom

fel såsom i grunden,de 13 hänföra till olikaär att
jordbävningar. Stati-material, i beräkningar eller tillm.m.
uppförts efter andrastiken visar också dammaratt som

världskriget säkrare äldre, liksom risken förär än äratt ras
vid uppfyllnaden dammagasin.den första Sta-störst ettav
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brottsfrekvenshardammarmodernatistiken visar att en
dammår.10 000dammbrottlägreär än ettsom

i mindredammbrottinträffat antalSverige har detI ett
har15 mhöga dammarBeträffandedammar. ett

septemberNoppikoski iinämligeninträffat,dammbrott
i dam-utskovenfel kundeteknisktPå grund1985. ettav

framsläppatillräckligt fördå inte ettöppnas att ex-men
ochdammkrönetflöde. Vattenytan översteg entremt stort

m3miljonbort. Enspolades utdel dammen vatten rannav
inteskadadesskogorsakadeoch attmin.45 att men

skadorallvarligareNågraskada.tillkommänniskor som
landet, bort-iuppkommit härinteharföljd dammbrottav

litendåår 1973inträffadedödsfallfrån ensett ett som
m3 uppdämd000med 12ochhögfyradamm, v0-meter

tillbud,antalEttVärmland.Sysslebäck ividrasadelym,
har in-fyllningsdammar,läckageplötsligasåsom genom

1983.höstenSuorvadammeniträffat, t.ex.

dammsäkerhetLagstiftning2.3 om

m.m.

bestämmelsernagrundläggandedefinnsvattenlagenI som
Uppförandesäkerhet.derasochdammarreglerar av en

damm ärlagningoch vatten-ändringliksomdamm enav
sådantfå utföramening. Förvattenlagens ettiföretag att

byggandetbl.a.frågatillstånd. Ikrävsvattenföretag avom
tillståndsgiv-vattendomstolenhandhardammanläggningar

ningen.
åter-vattenföretagförförutsättningarnaallmännaDe ett

bl.a.§I 1vattenlagen. vatten-kap. att ettfinns i 3 anges
tillhänsynmedstånd dettillfår kommaföretag inte om

frånhindernågot mötersättellervalet plats annatav
åsyftasfrämsthärDetplaneringssynpunkter.allmänna som
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givetvis de allmänna riktlinjerna förär utbyggnad vat-av
tenkraften markanvändningsplaner och plane-ävenmen
ringssynpunkter med kommunal och regional förankring. I
2 § till vissosägs vattenföretag inte fåryttermera att ett
strida detaljplan eller områdesbestämmelser, varvidmot
dock mindre avvikelse förenlig med planens ellerärsom
bestämmelsernas syfte kan tolereras. Den säkerhetsmässiga
aspekten också i 3 § där det uttalastangeras att ett vatten-
företag, hinder inte föreligger enligt § eller 2även 1om
inte får komma till stånd någon skada eller olägenhetom av

betydelse därigenom uppkommer för allmänna intres-större
Indirekt kan också bestämmelsen i 4§ inverka påsen.

säkerhetsbedömningen. fastslåsDär vattenföretag fåratt ett
komma till fördelarnastånd endast från allmän ochom
enskild synpunkt företaget kostnadernaöverväger samtav
skadorna och olägenheterna det.av

Från huvudprincipvattenlagens vattendomstolen skallatt
ha lämnat tillstånd innan utför åtgärd finnsi vattenman en
vissa undantag motiverade säkerhetsskäl. Enligt 4 kap.av

§ första får tillståndspliktiga ändrings-4 stycket eller lag-
ningsarbeten utföras tillstånd, det nödvändigt tillärutan om
följd skada eller för förebygga skada; ansökanattav om
godkännande arbetena skall dock möjligt.göras snarastav
På förslag DSU tillades möjlighet tillståndatt utanenav

vidta åtgärder strider meddelade bestämmel-även motsom
innehållande och tappning det ärvatten,ser om av om

nödvändigt för avvärja fara för ellerliv hälsa, räddaatt
värdefull egendom eller sådan orsak § andra4av annan
stycket.

Även det tidigare saknats uttrycklig föreskrift iom en
vattenlagen granskning säkerheten har vattendomom av
stolarna beaktat sådana aspekter vid sin prövning. Således
förutsattes det enligt 1981822130 med förslag tillprop. ny
vattenlag s. 128 tillståndsmyndigheterna vid sin pröv-att
ning granskar ritningar rörande anläggningens konstruktion
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avbördningsför-grundläggning, utskovensoch hållfasthet,
släntlutningmåga, krönhöjd, osv.

uttrycksäkerheten fickförVattendomstolarnas ettansvar
initieradesmed de ändringari sambandi lagtexterna som

propositionenslutligt iformuleradesochDSU somav
bestämmelsenuttalades bakom198889:116. Där attatt

skalli domenvattenlagenenligt 13 kap. 47§domstolen
bestämmelser utformningentekniskaangående denange

aspekterna beaktas.säkerhetsmässigaligger deäven att
utformningtekniskaföretagets...ordenGenom ersättaatt

utformning itekniskaoch öv-säkerhetmed företagets...
betonade denSamtidigtsäkerhetsaspekten.framhävdesrigt

avsiktenintedepartementschefen detföredragande att var
denomfattningenändring utvidgadenna avatt genom

tillkomst.vid vattenlagensförutsattesgranskning som
gjordessäkerhetsaspektenmarkeringYtterligare aven

bestämmelsernainämligen1988892116,prop.genom
Grund-tillstånd.förvillkorenomprövningangående ettav

omprövninginnebärkap. 3 §bestämmelsen i 15 att aven
intressenallmännatillgodosefår ske förtillståndsvillkor att

tio år ochminsttidsfristutgångenefterförst enavmen -
sambandibestämmerdomstolenårhögst trettio som-

Undantagoch villkoren.tillståndetmeddelandetmed av
vattenlagensmedi ochkunde redantidsfristfrån denna

allmänna intressensådanaför tillgodosetillkomst göras att
vattenförhållandena.ändringar iväsentligaberörs avsom

ocksåändringenförordadepropositionenden iGenom gavs
bestämda tidendenutgångenmöjlighet redan föreatt av

förbättravillkor förföreta omprövning vatten-att enen av
Kammarkol-§ detEnligt 15 kap. 7anläggnings säkerhet. är

iomprövningsådanlegiet ansökangör avsessomomsom
kap. 315

vilar påunderhålla dammSkyldigheten ägaren.att en
underhållas såvattenanläggningskallEnligt 17 kap. 1 § en

enskildaellerskada för allmännadet inte uppkommeratt
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vattenförhållandena.ändringar i Försum-intressen genom
straffansvar kanmedföra ochmelse underhållet kan ävenav

skadeståndsskyldighet. underhålls-Dengrund förutgöra
vidta rättelse.länsstyrelsen föreläggasskyldige kan attav

tillståndetunderhållet allvarlig kanOm försummelsen ärav
vattendomstolen.förverkatförklaras av

vattenanläggningarvattenföretag ochTillsyn utövasöver
Vad gälleri 18 kap. llänsstyrelsen. Detta angesav

18 kap. 3 §vattenanläggning kan enligtbesiktning av en
besiktningföreskrivatillståndsdomenivattendomstolen att

färdigställd. Enligt 4 §skall ske denanläggningen ärnärav
vattenanlägg-tillansökanske efterbesiktning ägarenkan av

anläggningen.berörsnågoneller rättningen avvarsav
anläggningenutredaså fallskall iBesiktningsmannen om

beskaffenhet.lagaellerordningtillkommit i laga ärhar av
bland andra demstraffbestämmelser förfinns21 kap.I

ellervillkoroaktsamhet bryteruppsåt ellermed motavsom
tillstånd tillmedsambandimeddelatsföreskrifter, ettsom

vattenföretag.
domarelagfarenbestårVattendomstolen somav en

skall haledamötertvå tekniskaellerordförande, somen
tvâ nämnde-behandlingvattenfrågorserfarenhet samtav

anlitamöjlighetvidare sär-harVattendomstolen attmän.
mål.för bedömningenbehövsdetskild expertis ettavom

2.4 Tillsyn

enligt vattenla-för tillsynen2.4.1 Ansvaret

gen

tillsynvattenlagen18 kap. § nämnts,I 1 sägs, attsom
länssty-vattenanläggningarochvattenföretag utövasöver av

relsen.
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innebär främstAtt tillsyn övervaka vattenla-utöva att att
och med stöd lagen uppställda villkor i domar ochgen av

beslut följs. Länsstyrelsen har alltså kontrolleraatt att
nödvändiga tillstånd till vattenföretag och vattenanläggning-

finns, följs, underhållsskyl-villkoren reglernaatt attar om
dighet drift i iakttas och tillâtlighetsreglernaoch 17 kap. att

också i fall då tillstånd inte behövs.i 3 kap. iakttas de I
med förslag till vattenlag uttalasprop.l98182:l30 ny

följande.i fråga tillsynen bl.a.s. 131 om

bedrivas inomverksamhet bör kunnaLänsstyrelsens
mått flexibilitet.med visstganska vida ett avramar

inskränkas tilltillsynsuppgifter bör kunnaLänsstyrelsens
företagarenprotokolldel de upprättatsatt ta som avav
företagareninspektioner,hans besiktningar ochvid om

enskild tillämparvattenfallsverk ellerär statens som
för tillsynKraftverksföreningensSvenska avnormer

uttryckliga tillsynsansvarDetdammanläggningar. som
måste bak-vattenlagenåläggs ilänsstyrelserna motses

och andrastatsfinansiella lägetansträngdadetgrund av
kommerålagts ellertiduppgifter under attsenaresom

Lämplighetssynpunkter ochlänsstyrelserna.åläggas
måsteresursutnyttjanderiktigtangelägenheten ettav

vattenrättsliga tillsynenvad deni frågafälla utslaget om
Några kravden skall bedrivas.omfatta och hurskall

omfattande inventeringarelleromfattande tillsynsinsatser
ställas detsida torde inte kunnafrån länsstyrelsernas om

uppgifter andrainommedföra angelägnareskulle att
Även skalltillsynsskyldigheteneftersätts.områden om

däri ingåendevattenföretag ochomfatta alla typer av
fall itillsynen ianläggningar, bör naturligtvis vart ett-

ikraftträdandeskede efter vattenlagensinledande -
särskiltde från säkerhetssynpunktinriktas främst på an-

anläggningarna.gelägna
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18får vattendomstolen enligtsärskilda skäl föreliggerOm
vattenlagen förordna någonkap. § andra stycket1 att annan

länsstyrelsen,skall, jämtelänsstyrelsen utövamyndighet än
hänseende.tillsyn i visst

SverigeskontrollerarförordnandenMed stöd sådanaav
iinstitutet SMHIhydrologiskameteorologiska och ett

vattenhushällning i till-bestämmelserantal fall attstort om
företagen.följsstândsdomar av

påkalladförändring116 ingen198889:Enligt varprop.
dammanläggningartillsynlänsstyrelsernasdet gälldenär av

direkta till-också denuttalasvattenlagen. Därenligt att
själva,skötas damrnägarnahand skullei första attavsynen

skulle hahuvudsakligen över-tillsynlänsstyrelsernas en
Darmnsäkerhets-ochfunktionkontrollerandegripande, att

i deraslänsstyrelsernaborde stödjaaktivtnämnden mer
tillsynsmyndighet.uppgift som

tillsynsarbeteLänsstyrelsernas2.4.2 m.m.

Enkät

räkningför utredningenslän harGävleborgsLänsstyrelsen i
Gotlandslänsstyrelserlandetstillenkätsänt utom omen
kommit frånharvattenlagen Svarenligtderas tillsyn m.m.

19 länsstyrelser.
harlänsstyrelsenvilkagälldeförsta fråganDen resurser

enligt vattenla-dammanläggningarför tillsynen överavsatt
årsarbets-%värdet 40noteradeDet högsta är enavgen.

% års-10kraft. länsstyrelserFyra änavsätter av enmer
länsstyrelserFjorton% därav.arbetskraft och 10en ca

förarbetsdagar åreller högstredovisar ingen, ett perparen
ändamålet.
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Fråga två länsstyrelsen bygdeav-använtnummer var om
gifter beslutade enligt vattenlagen för bekosta åtgärder iatt
översvänmingsdämpande syfte, utredningskostnader i sådant
sammanhang e.dyl. Endast länsstyrelse har utnyttjaten
bygdeavgifter på detta Den har 550 000 kronorsätt. använt
för utredningskostnader och för framställning riskzon-av
kartor.

frågan vattenförbundDen tredje ellerom annanvar
samverkan kommit till stånd för förebygga översväm-att

Övrigafrågan. åttaningar. Elva länsstyrelser svarade nej
har deltagit i samverkan i någonlänsstyrelser deltar eller

fall vattenförbund bildats förform. Exempelvis har i några
vattendrag förför regleringar och rensningaratt svara av

motverka översvämningar. Beträffande Torneälven haratt
syfte medprojektgrupp bildats med detta representanteren

länsstyrelser. Länsstyrelsen iför berörda kommuner och
Älvsborgs samverkan har förekommit mellanlän noterar att

m.fl. förkraftbolaglänsstyrelse, räddningstjänst, SMHI, att
konsekvensernaskapa rutiner för minska översväm-att av

ningar.
någon regionalfjärde frågan gällde det finnsDen om

mellan berörda för led-organisation för samverkan organ
översvämnings-ning eller ledningsstöd och information vid

fråga medsituationer. Fem länsstyrelser besvarade denna
nej, i fall med kommentaren dammarna inte bedömtsett att

någon vid upprättandet den regionalanämnvärd riskvara av
räddningstjänstplanen.

Av de länsstyrelser besvarat frågan med ingårsom
fyra i samordningsgrupp för information vid högaen m.m.

Ångermanälvens,flöden i Umeälvens, Indalsälvens, Ljung-
och Ljusnans avrinningsområden. ingår ocksåIans gruppen

personal från vattenregleringsföretagen,SMHI, räddnings-
Östersund,tjänsten i länspolismästaren i Jämtlands län,
försvarsområdeJämtlands och SOS Alarmering. Gruppens

uppgift vid höga flöden för samordningär att svara av
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åtgärder för minskaförslag tillinformation lämna attsamt
dammbrottskall vidflöden. Gruppenhögaverkningarna av

räddningsleda-dammbrott biståföröverhängande faraeller
åtgärder.för beslutgrundinformation tillmed omren

från de ärdock inteGruppen övertar ansvaret somorgan
förebyg-också vissaharGruppenirepresenterade gruppen.

ellerfinnssamordningsgrupperLiknandeuppgifter.gande
hänvisarlänsstyrelserNågranågra län.ytterligareplaneras i

räddningsplanenregionalai denbeaktasfrågortill dessaatt
regionala rädd-etableradeinom deni övrigt hanteraseller

ningsorganisationen.
ilänsstyrelsernafrämst tillfrågorriktadesVidare ett par

orsakadammbrott kanvidfinns dammardetde län där som
risk förpåtagligmedområdenharskador elleromfattande

dels länssty-gälldefemFrågaöversvämningar. omnummer
delplan försärskildräddningstjänstplan harrelsens en

någotomfattarplanendelssituationer,nämnda var-om
på densvaradelänsstyrelseEnoch larmsystem.nings-

kompletteraplaneradelänsstyrelseEnförsta delfrågan. att
tvâsvaradeDärtillpunkt.dennaräddningstjänstplansin

och larmsys-varnings-fråganjakandelänsstyrelser om
tem.

tillställdesslutligenFråga mersammanummer sex
fem.frågalänsstyrelserkretsbegränsade nummersomav

enligttillsynsmyndighetlänsstyrelsengälldeFrågan somom
räddnings-kommunalaansåg denräddningstjänstlagen att

behandladetillräckligmedallmänhetitjänsten omsorg
utryrrmingsåt-eventuellaochvarnings-, larm-frågor om

länsstyrelserde sjuöversvämningssituationer. Avgärder för
svaradefrågananledningansåg sig ha att ta sexuppsom

sjunde falletdetmed eftertryck. Ijakande, flera demav
med kommunernaräknakunnalänsstyrelsenansåg sig att

insatsplanerfrågor i sinabehandla dessaskulle komma att
och larmplaner.
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på regeringsuppdragfrån länsstyrelsernaSvar

ijuni 1989 länsstyrelserna uppdragRegeringen den 29gav
vadoch beredskapsläget i länenredovisa planerings-att

översvämningar. Avoch risk föravsåg dammsäkerhet
framgår länssty-åren 1989 och 1990inkom attsvaren som

kraftföretagensig ansågmån de uttaladerelserna i den att
sina dammanlägg-tillfredsställande övervakninghade aven

ansågmindre dammarnade övriganingar. Beträffande
fallgod. I vissasäkerhetenilänsstyrelserna stort att var

vidtagitoftasttillriktatshade anmärkningar ägarna som
deanmärktelänsstyrelserNågraförbättringar.behövliga att

redovi-behövdes. Somtillsynför densaknade somresurser
sammanställningpubliceratSMHIavsnitt 3.4 hari ensas

översvämningskänsligabeträffandelänsstyrelsernas svarav
områden.

Dammsäkerhetsnämnden2.5

Kraft-ochverkaffärsdrivandestatligtdåVattenfall ett --
dammsäkerhetsnämndår 1978inrättadeverksföreningen en

underhållförrekommendationerlämnauppgift bl.a.med att
uppgifter ingår bl.a.nämndensIdammar. attoch tillsyn av

rådlämnaellerkommunlänsstyrelse,begäran annanav
Verk-avgiftsfri.Rådgivningendammsäkerhetsfrågor. äri

Kraftverksföreningen.Vattenfall ochbetalassamheten av
förordnarmyndighetgällerdet inteTrots att rege-en

Kraftverksförening-Vattenfall ochefter förslagringen, av
arbetsordningenEnligti närrmden.åtta ledamöternadeen,

ordföran-och viceordförandebestånämndenskall enenav
innehafteller haoch innehalagfarnaskallde, vilka vara

kraftföretagfrånfyra ledamöterdomartjänst,ordinarie
driftteknisk sak-byggnadsteknisksåvälsåutsedda att som
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från varderatillförs ledamotkunskap nämnden samt en
räddningsverk.SMHI och Statens

Vattenreglerings-tjänstgörsekretariatSom nämndens
VASO.företagens Samarbetsorgan

verka förarbetsordningenligt sinNämnden skall att
vilka vattenlagenunderhåll och tillsyn dammar, ägerav

för tillgodoseendebetryggandefullföljstillämpning, sätt
motståendeenskildaallmänna ochsäkerheten gentemotav

intressen.
initiativ förerforderliganämndenskallDärvid attta

ocksåskalldammsäkerhet. Dentillfredsställandeuppnå en
drift och tillsynunderhåll,riktlinjer förallmännautarbeta

förteckningdammanläggningar överupprättavid samt en
skall ocksådammsäkerhetskontroll. Denförbesiktningsmän

dammsäkerhet.i frågainformationråd ochlämna om
avgivit med-under årenDammsäkerhetsnämnden har

skyldig-dammsäkerhetsfrågor, bl.a.rörandedelanden om
tillsynriktlinjer fördammar,och skötaunderhållaheten att

rädd-vattenanläggningar,mindreochmedelstoraöver om
darrun-informationdammsäkerhetochningstjänst samt om

säkerhet.

Damminventeringar m.m.

Darnrnsäkerhets-förutsattes198889:116propositionI att
pådamminventeringargranska deskullenämnden som

Nämndenlänsvis i landet.genomförtsuppdragregeringens
till regeringenjuni 1991den 17i skrivelseanmälde att

slutförts.granskningen
omfatt-regeringen växlartillskrivelseEnligt nämndens

tilldamminventeringarna från länoch kvalitetenningen
tordenämnden gjort beaktadespåpekandendelän, men om

uppnås.helhetsresultat kunnaemellertid godtagbartett
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Vidare lämnade Dammsäkerhetsnämnden i skrivelse den
februari 1994 till regeringen redogörelse1 rörande högaen

flöden i vissa reglerade norrlandsälvar höstensommaren -
sammanfattningsvis1993. Nämnden konstaterade följande.

års och höstflöden i vissa1993 regleradesommar- norr-
landsälvar har varit höga inte höga. Flödenextremtmen

motsvarande omfattning återkommer sannolikt inomav
något årtionde.

meddelade föreskrifterVid regleringen älvarna harav
för handhavande följts.regleringarnas

har inte varit hotad. In-Dammsäkerheten i älvarna
emellertid värdefulla erfa-träffade incidenter har gett

höjning dammsäkerheten.för fortsattrenheter aven
skett deträddningstjänstlagen harenligtInsatser

fall då be-i några ochlokala planet endast avmen
gränsad omfattning.

föranledatill allmänheten börBehovet informationav
myndigheterhosutbyggnad och trimning resursernaav

och regleringsföretag.
nivåpå kommunal måstefysiska planeringenDen an-

medåterkommande situationertill förutsägbartpassas
vikt tillvattenstånd.höga flöden och Detta är ytterstaav

omfattande skador.undvikande av

2.6 Dammsäkerhetsarbetet

2.6. Sverige1

dammsäkerhetsutredningendirektiven till den tidigareAv
förebyggaframgår det allmänt intresse damm-äratt attett

genombrott och långt möjligt begränsa skadornasåatt som
sådana händelser. preciserade uttalanden såMer änav av

statsmakterna tagit sig uttryck i lagstift-vadutöver som
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medför arbetetutgångspunkternai frågasaknasningen om
dammsäkerhet.

följandedetredovisas ifrågordessabelysa ut-För att
kraftindustrinochDammsäkerhetsnämndenfråntalanden

omrâdet.inomsamarbetsorganetinternationelladetsamt
säkerhetsfrågornabetonarDammsäkerhetsnämnden att
risknivåer såsomolikaiutgångspunktmedmåste bedömas

svårartatdammbrott,partielltellertotaltvålladkatastrof, av
läcka-lindrigtåtgärder,omedelbarakan krävaläckage som

säkerhetsskälofarligtochstabiltbedöms avmensomge,
ytliga skador,observation,fortlöpandeunderhålls samt

underhåll.normaltåtgärdaskan genomsom
risk-behovnämndenenligtfinnsdammarFör avstora

sånämndenenligt änberäkningar ärsådanaanalyser, men
medsignöjafårvidaretillsså osäkra,länge er-att man

värderingar.subjektivaochfarenhetsmässiga
prioritetnödvändigdammsäkerhetsarbetenFör att ge

kraftföretagvarjeDammsäkerhetsnämnden attförutsätter
befogenhetmeddammsäkerhetsansvarig attpersonutser en

åtgärder.Säkerhetsfrämjandeerforderligavidta
skalldammarbl.a.betonarSverigeiKraftindustrin att

förriskensåunderhållasochdrivas attbyggas,konstrueras,
förriskenelimineraspraktiskt attdammbrott samttaget

rimligalägstahållsdriftstörningarochdammskador
nivå.

skullealltdammbrottellerskadahändelse trotsFör den
beräk-förvägiberedskaphållaskallinträffa attgenomman

handlingspro-upprättakonsekvensernabedömaoch samtna
dem.minimeraför attgram

habetydelsenocksåbetonaskraftindustrin attInom av
helabetraktasäkerhetsarbeteti attt.ex.systemsyn somen

tekniskaoch icketekniskabådemedochälvsystem att ta
bedömningar.samladeikomponenter

frågadamrnsäkerhet ärvidarepekarMan att omen
Beteende-samhälle.ochteknikmänniska,samspel mellan
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vetenskapliga aspekter och psykologi har betydelse lik-stor
ansvarsfrågor och disciplin.som

För idrifttagna tillsynsmomentendammar mycketär en
viktig del. kraftindustrin förutsätts kontrollInom att av
dammarnas underhåll och enligtsäkerhet sker utgivna
anvisningar. innebär tillsyn skall ske be-Det att genom
siktningar år kvalificerad besiktningsman,4:evartca av en
inspektioner årligen fackkunnig personal och tillsynav
varje driftpersonal.vecka av

Kraftverksföreningen, VattenfallSvenska där numera
rekommendationer ochingår, har beslutat att gemensamma

vattenkraftsområdet skall utarbetasriktlinjer på genom
också innehålla reglerVASO. riktlinjer kommerDessa att

för incidentrapporteringssystem.ett gemensamt
dammbyggnaders underhåll ochskriften KontrollI av

KraftverksföreningensSvenskasäkerhet lämnar VAST
Utvecklingsarbete vissa anvisningarStiftelse för Tekniskt

Anvisningar för hurdammsäkerhetsarbetet iför stort. ges
hur ochbeskrivas och dokumenteras,skall närdammarna

skallEfter varje besiktningbesiktningar skall göras m.m.
samråd med be-dammsäkerhetsansvarige idammägarens

anlägg-säkerhetsbedömningsiktningsmannen göra aven
in-för fortlöpandeanvisningar hur denningen. Vidare ges

behandlasbedrivas. skriftentillsynen skall Ispektionen och
allvarliga incidenter skallberedskapen förhuräven upp-

skriften från maj 1990.rätthållas. versionenSenaste ärav
likalydandemotsvarande och i huvudsakVattenfall har

anvisningar.
År Vattenfall sitt dammtillsynsprogram.1992 utökade

och besiktning-mätningar, rondningar, inspektionerUtöver
genomförs fördjupade dammsäkerhetsvärderingar mednuar

års mellanrum.avsikten sedan dem med 15-20att upprepa
Syftet identifiera och värdera dammsmed dessa är att en

konstruktionsförut-brister.alla svagheter och Förutom att
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effektivitetorganisationensifrågasätts värderassättningarna
fråga dammsäkerhet.kompetens ioch personalens om

dennadammliggare. Ivarje damm försFör samman-en
anlägg-uppgifter för bedömningställs alla erforderliga av

minstiDammliggarenningens säkerhet. upprättas tre
vid respektiveanläggningen,förvaras påexemplar och
liggare harcentralt i företaget. Dessadriftkontor och nu

förbättrats
. handböckervidareVattenfall harVAST och gett ut

underhållsarbetet.ivägledningsomm.m.
Räddningsverket,medhar tillsammansKraftföretagen

beredskapsövningargenomförtoch kommunerlänsstyrelser,
vissapå till brott,hållerdammutgår från attatt ensom

och derasBerördautslagnakommunikationer är etc. organ
situationen.tillmed hänsynsedanpersonal skall agera

för tänktagenomförtsbl.a.övningar harDenna typ av
Hällby.ochi Seitevaredammbrott

Internationellt2.6.2

dammarför högakommissioneninternationelladenInom
GrandsInternationale desCommissionCIGBICOLD

DamsCommission Large ärBarragesInternational on
arbetsområdena.viktigastedesäkerhetsfrågorna ett av
rekommendatio-bulletineri formKommissionen utavger

riktlinjer.ochner
tillspeciellt hänvisasdammsäkerhet kanfrågaI om

611988Guidelines ochSafetybulletinerna 591987 Dam
måsteframhålls den viktDesign Criteria. HärDam som

till möjliga kata-med hänsynsäkerhetsfrågornavidläggas
allvarli-medDammardammbrott.strofala konsekvenser av

inbyggda säker-medutformasbrottkonsekvenser måstega
belastningardels normalaklaraså de kanhetsmarginaler att

osannolikadedelspåtaglig försämring mestutan ogynn-
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belastningar och förhållanden gå till brott.utan attsamma
Vidare behovet kompetentpoängteras personal, godav
dokumentation och systematisk erfarenhetsåterföring.

Bulletinerna framhåller därutöver vikten väl defi-av en
nierad ansvarsbild på såväl tillsynssidan. Till-ägar- som

bör samlat och entydigt definierat bådesynsansvaret vara
på regional och central nivå.

fleraInom länder i Europa avviker organisation och
bestämmelser inom dammsäkerhetsområdet klart från för-
hållandena i Sverige

Som komplement till sin vattenlag har Finland damm-en
säkerhetslag dammsäkerhetsförordning.och Dammsäker-en
heten övervakas statlig organisation, ochVatten-av en
Miljöstyrelsen.

Dammarna inspekteras årligen dammägaren. Vart 5:eav
år granskning företrädare för dammägaren ochgörs en av

kompetent besiktningenoberoende Före skallen person.
ochVatten- Miljöstyrelsen, kan besluta medverka,attsom

kontaktas. Protokoll skall alltid sändas till ochVatten-
Miljöstyrelsen.

Dammarna delas beroende påin i klasser konsekven-tre
vid Indelningeneventuellt dammbrott. baseras påettser

flodvågsberäkningar. de dammarFör där brott skulle med-
föra konsekvenser, skall det enligt bestämmelsernastora
finnas katastrofplaner med bl.a. översvämningskartor.
Detaljerade krav säkerhetsfaktorerpå stabilitet hosges som
olika dammar, fribord, kontrolltyper etc.av

I Norge finns obligatorisk offentlig övervakningen av
dammar högre eller har4 magasinär än ettsom m som

m3.500 000 Vid den statliga myndighetenstörre än Norges
Vassdrags- och Elektrisitetsvesen finns tillsyns- ochen
beredskapsavdelning bl.a. har för lagaransvaret attsom
och bestämmelser inom dammsäkerhetsområdet följs. Av-
delningen har 10-tal anställda.ett personer
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och beredskapsavdelningenoch tillsyns- ärDammägaren
för dammsäker-beträffandetvå huvudparternade ansvaret
uppgift god-huvudsakligen tillharheten. Den attsenare

tillsynochanläggningarplaner för utövakänna avnya
utarbetasskallvarje dammanläggningar. Förbefintliga ett

skalloch drift. Programmetför tillsyngodkänt program
genomförandet,ansvarig föruppgifterinnehålla rappor-om

påansvarsförhållandenochorganisationteringsrutiner samt
beredskapsplanerinnehållaskall planennivåer. Vidareolika

situationer.för onormala
vassdrag frånimed anleggForskrifter for tilsynI
internkontroll-skall hadammägaren1992 ettattanges

internkon-vadbeskriverRiktlinjer har getts utsystem. som
olikaförspecificerasKompetenskravskall omfatta.trollen

ochbesiktningsmandriftpersonal,personalkategorier av
älvansvarig.

Även föreskriftersärskildahari Europaandra länder
exempel-gällerdammsäkerhet. Detfrågorreglerar omsom

Storbritannien. DeochSpanienSchweiz,Italien, trevis
statligacentralaharStorbritannieninteförstnämnda men

Tysk-heller idammsäkerheten. Inteförmed ansvarorgan
dammsäkerhetsmyndighet. Därcentralnågonland finns det

i frågatillsynlagstiftning ochvarje delstatutformar om
dammar.

dammbrottKonsekvenser2.7 av

förhindrasyftar tilldammsäkerhetsarbetetTrots attatt
damm-klart vadnödvändigtdetdammbrott göra ettär att

skall kunna byggainnebära förskullebrott att upp enman
förbådeunderlag behövssådantberedskap. Ettfungerande

kraftföre-och förräddningstjänstplaneringkommunernas
följandeharDammsäkerhetsnämndendel. atttagets egen

planering.dennasäga typ avom
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Konsekvenserna dammbrott kan bedömas med hjälpav
flodvågsstudier. De skadeverkningarna skerstörstaav

inträffar idammbrott samband mednär ett extremt
flöde. För flertalet dammar skulle dammbrott endastett
åstadkomma relativt lokala skador. de flesta älvar finnsI
dock någon eller några dammar, där de utströmmande

dammbrott skulle kunnavidvattenmassorna ett rasera
dominoeffekt.nedanförliggande dammar Föräven

beräkna flodvågkatastrofplaneringen gäller det denatt
till.flerdammsbrott upphovsådantett gersom
följande frå-skall påflodvågsberäkningEn ge svar

vilka områden blirstiger ochHur högt över-vattnetgor.
börjarlång tid det innansvämmade Hur vattnettar

nivå och börjar detsin högstastiga, når det närnär
tidrymd når flodvågenvilkensjunka undan igen Inom

den primärt raseradenedströmsfram till olika platser
dammen

hittillsmodellteknik harmed modernFlodvågsberäkningar
Ångermanäl-Umeälven,Luleälven,för bl.a.genomförts

Åseleälven år 1995Underoch Ljusnan.vens norra gren
Ångermanälven ochflodvågsstudier förberäknas resten av

situationerolikafärdiga. TvåIndalsälven bliför typer av
högflödessituationdelshar behandlats, antasextrem somen

överströmning, delsleda till dammbrott merengenom
dammbrott skesituation, där närnormal hydrologisk antas

och dammbrottetvid dämningsgränsenliggervattenytan
dammkroppen.instabilitet hosnågon inreorsakas av

ÅseleälvenfördenSom exempel kan nämnas att genom-
Malgomaj-brottflodvågsberäkningen visarförda att ett

och indämdvid dammkrönetdammen med vattenytan en
m3 skulle flodvåg,miljonervattenvolym 660 somge enom

skulle ned-sträckan till havetpå den km långa275 rasera
återståendefyllningsdammar och skadabelägna llströms
Malgomajutförda betong. frånDettvå dammar, är avsom



Älvsäkerhet995 59SOU 1 .40

m3s, tillökar underflödet, 4 000maximala vägen caca
m3s dåHällbydammen,till följd ifrämst13 000 av ras

m3 frisläpps.miljonerytterligare 290
förstöverrinning den rasadeförutsätterBeräkningen av

Även dammbrott vidhögflödessituation.viddammen etten
vid dämningsgrän-medvattenföring ochnormal vattenytan

eftersom de lössläpptaskador,vålla mycketkan storasen
nedanförliggandeförär attstoravattenmassorna raseranog

Åseleälven fallet viddetta kunna bliskulledammar. 1 ett
på Hällbydammen.brott

mängdenberor inte baradammbrottFöljderna ettav
ocksågivetvishöjdoch dammensi magasinet utanvatten
Fleradammen.bebyggelse nedströmsförekomsten avav

ifrån tätbebyggelse,ligger långtviktigaste dammarlandets
andra fallbefolkningen. Ievakueringförvilket tid avger

vattendragetförträngningar iochtrösklarnaturligafinns det
särskilt bekymmer-inte blirflödetökningengör att avsom

GötaälvdalenKonsekvenserna idammbrott.vid ettsam ens
utloppet i Vänerndammanläggningarna vidpåbrottav -

förhållan-skulle bliregleringsmagasinlandets största -
följderna kunnaskulle däremotfallandradevis lindriga. I

havererade. Hot-Trängsletdammenallvarliga,bli t.ex. om
utföra studiehar låtitdir.1993:4riskutredningenoch en

bli publice-sådant fall. Denikonsekvenserna väntasettav
kort.rad inom

flödenDimensionerande2.8

dimensioneringarförgrunder2.8.1 Tidigare

dammbrott bliöverspolas kanfyllningsdammOm etten
vid dimensioneringenavgörande frågaföljden. En av

därföravbördaförmågadammanläggningens ärvattenatt
med vidskall räknamaximal tillrinningvilken enman

då fullt.tidpunkt magasinet är
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saknat fastlagda reglerSverige har tidigare i praktiken
för och utskovför dimensionerande flöden dammarhur

vattendomstolen oftastpraxis har dockskall beräknas. I
baserad på den högstadimensioneringaccepterat upp-en

påslag 10-20 %. Dettaavrinningen medmätta mot-ett av
återkomsttid 100 år.med Ii regel flödeett av caensvarar

med extrapoleringfrekvensanalys tillämpatsnågra fall har
IOOO-årsflödet.till

i SverigevattenkraftssystemetdriftenErfarenheter avav
för be-hittillsvarande metodenvisat, denhar tydligt att

alltför och kanflödendimensioneranderäkning är grovav
kändaflöden.underskattade Dettill kraftigtleda mest

Noppikoski ochdarmnhaveriet i över-exemplet på detta är
finns1985, deti septemberi Vässinkoskidämningen men

då dethösten 1947,magasinandra fall. Ett Torrönsär
%överskreds med 50 över-dimensionerande flödet menca

heltmagasinet intetackströmning undveks att varvare
fyllt.

Flödeskommittén2.8.2

Flödeskommittén,studeratsför höga flöden harRiskerna av
kraftindustrin.ochSMHIvåren 1985tillsattes avsom

åri decemberlägesrapportFlödeskommittén lämnade en
fram slutrapportenkommittén1990 lademaj är1985. I

flöden fördimensionerandeför bestämningRiktlinjer av
dammanläggningar.

slutrapportförordar i sinFlödeskommittén att en annan
dedimensionering dammarmetod för hydrologisk änav

gäller dammar meddethittillsvarande skall tillämpas när
betydande skador påellerrisk för personskador om-mer

haveri.egendom vidgivning eller ett
modellbe-hydrologiskföreslagna metodenDen är en

hög neder-antagandenräkning, grundas extremtomsom
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nederbördeni frågautgårsnösmältning. Denbörd och om
fjortondagarsperiod växlarfrån mängder under somen

totaltmellan 267 och 341i landetpå regionberoende mm
mellan 120 och 150dygnsnederbördhögstamed mm.

marken inte kanså högMarkfuktigheten attantas sugavara
Vid beräkningenvattenmängder.ytterligare sensom-avupp

fyllda till däm-magasinenhöstflöden äroch antas attmar-
flödehypotetisktinnebärMetodenningsgränsen. att ett

kombinationberäknas meteoro-ogynnsammaavengenom
förhållanden.hydrologiskalogiska och

dimensio-föri SverigemetodernaanvändatidigareDe
generelltFlödeskommitténmedför enligtdammarnering av

dimensionerande flödeni frågakravväsentligt lägresett om
vadavbördningsförmåga ändammbyggnadersoch som

förordar.Flödeskommitténriktlinjerföljer deav
flödehögstaLuleälvensexempel kanSom nämnas att

m3s Beräk-år 1922.till 6342vid Boden har uppmätts
dimen-riktlinjerFlödeskommitténsenligt ettningar ger

m3s. beräk-Statistiska0006tillflödesionerande överom
flöden,dimensionerandeför deâterkomsttiderningar av

kommitténenligttill,hänvisarFlödeskommittén gersom
är.10 000de liggervisar överexaktinget attmensvar

Återkomsttid inträf-mellangenomsnitttid det iden tarär
Eftersomangivna.med detlikaellerflödenfade större än

äldstadei Sverige,dammarfinns 140det större varavca
dem drab-någranågon ellermöjligen70-80 år, kanär av

sin livslängd.flöde underdimensionerandebas ettav
fârrisknivåervidare dejämförFlödeskommittén man

risknivåermed andrariktlinjer tillämpasdess somom
uttalan-föranleddesJämförelsensamhället.iaccepteras av

förordadekommitténsäkerhetsnivådenden varattom
inte kanbörjantillhög. Denorimligt att manenanser

med själv-dammbrottdrabbasriskenjämställa ettatt av
med olje- ellertill havsarbetarvalda risker när mansom

bil.gasutvinning eller kör
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jämstäl-kommitténbör enligtDammbrottsrisken snarare
kornmunika-allmäntanvänderlas med risken när ettman

den statis-flyg. Härvidtåg ellerfartyg, ärtionsmedel som
mellankommitténdödsolycka enligtförsannolikhetentiska

denår. Kommittén0000001:100 000 och 1:1 attanserper
inte kanförslaginbyggd i desssäkerhetsnivå är ansessom

förriskenjämförelsen,vid denöverdrivet hög attvara
heltöverskridas inteskallflöde ärdimensionerandeatt ett

dödsrisk.medjämförlig en

Riskklassindelning2.8.3

orsakakandammbrotthändelseiDammbyggnader, avsom
Flödeskommit-enligtbördammägarna,för andraskada än

följande.enligtriskklasserindelas itén

dammbrottvidriskTypRiskklass av

människoliv ellerförriskförsumbarIckel
förbeaktansvärd riskpersonskada;annan

damm-trafikled,viktigskadaallvarlig
anläggningjämförligdärmedellerbyggnad

uppenbarmiljövärde;betydandeeller
skadegörelse.ekonomiskförrisk stor

trafikled,skadarisk förförsumbarIcke
jämförligdärmeddammbyggnad eller an-

damm-miljövärde eller änläggning, annan
andra falliegendom äntillhörigägaren

riskklassvidangettssom
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riskklassindel-Utanför Flödeskommittén föreslagnaden av
inte vid dammbrott kanningen faller dammar, enssom

dammägaren.orsaka skada för änannan
enligt FlödeskommitténAlla dammanlåggningar behöver

dimensionerandeför klaradimensioneradeinte att ettvara
riskklass ellergäller endast dammar i I II.flöde. Det

för i riskklassDimensioneringsberäkningen dammar I
14-dagars nederbördssekvens,baseras extrem enen

föravrinningsmodell strategi magasins-hydrologisk samt en
hanteringen i älvsystemet.

extrapolering befintligaII-dammar fårriskklassFör av
stipulera-frekvensanalys till detmedtillrinningsserier göras

flödetdimensionerandeAlternativt kan detIOO-årsflödet.de
i riskklassflödettill hälftensättas av

riktlinjernaKonsekvenser2.9 av

Flödeskommitténsberäknade enligtDimensionerande flöden
flöden dammarnafall dei mångariktlinjer änstörreär som

kraftindustrin skall kon-beslut inomEnligtdag kan klara.i
i hän-befintliga dammar,allatrollberäkning göras somav

betydelsenågonkan orsaka skadadelse dammbrott avav
be-nödvändigtDet därviddarnrnägaren.för ärän attannan

kontrollbe-genomföraenhet ochtrakta varje älv som en
till havet.räkningar från källan

kraftin-inomberäkningarna harFör genomföraatt man
för alla kraft-dustrin bildat älvvisa arbetsgrupper större

hydrologi,inomproducerande älvar med kompetens vatten-
byggnad, drift och vattenrätt.

till dammarnaställningArbetsgrupperna har att ta om
dimensionerande tillrinningenderas utskov klarar denoch

avbörd-omfattningeller och i vilken vattenvägarnasom
samband härmed studerasningsförmåga behöver ökas. I
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regleringsmagasinens möjlighet tillökadet gåräven attom
tillfälligt härbärgeraflödesdämpning vatten.att meragenom

den för hela älvsystemetdärvid finnagällerDet att
utökadkombinationenlämpligastetekniskt-ekonomiskt av

flödesdämpning.avbördningsförmåga och
genomföra risk-huvuduppgifter ärArbetsgruppernas att

förtappningsstrategidammarna, bestämmaklassificering av
möjligheternarealistiskabedöma deregleringsdammarna,

ombyggnadsåt-projekteraåtgärder,flödesdämpandetill
utredningar. Deteknisk-ekonomiskagenomföraochgärder

såsom damm-bli aktuella,kanombyggnadsåtgärder, som
utskovsombyggnader,ochdamrnhöjningarförstärkningar,

mycket kostsamma.självfallet blikan
arbete ochgenomfört sittrespektive arbetsgruppSedan

behandling iföljerdammägarnagodkäntsförslagen vat-av
1995. Helaårpåbörjaskantroligentendomstolarna, som

tordeför älv,nödvändigtblikanåtgärdspaket,det ensom
genomföra.årå 1510 attta

riktlin-tillanpassningenmedarbetettid,denUnder som
tillfreds-fungeradammarnamåste dockpågår, ettjerna

dennaunderåtgärder kanTemporäraställande säkert sätt.
byggnadstekniskapunkter. Förutomgenomföras itid svaga

vissafyllaförsiktighet medinnebärakan dettaåtgärder att
vaksam-ökadallmäntochtill dämningsgränsenmagasin en

vattenrika perioder.underhet

SverigeiDammsäkerheten2.10

dammsäkerheten ibedömningsammanfattandeSom aven
Dammsäkerhets-uttalandeföljandeSverige återgeskan av

11992.i meddelandenämnden nr

bedömdedammsäkerhetsutredningenstatligaDen att
in-dengod ochSverigedammsäkerheten i är att genom
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myndigheterfrån organisationer ochföretag, ärsatser
dammkatastroferytterligare förbättras. Storaväg att

kraftälvarnainträffa i dehand kunnatorde i först stora
magasinerade. Sedan dam-finnsvattenvolymerdär stora

Flödeskommitténs riktlinjertilli dessa anpassatsmarna
meddammarnaför överrinningsannolikhetenär av

Därefter bör sådanaliten.följddammbrott extremtsom
feltekniskaendast vid svåratänkbaradammbrott vara

främst underskermissbedömningarallvarligaeller om
flöden.extrema

bedrivs idammsåkerhetsarbeteMed det som nu
för sådanariskernapåståkunnaSverige bör attman

så-hartekniska tillsynensmå. Denmyckethändelser är
dammansvariga ochInförandetförbättrats.ledes av

viaunderhållsverksamhetenochtillsyns-uppföljning av
har skärptdammregisterkraftindustrins gemensamma

dammsäkerhet.hålla högföretagentrycket att en
hapersonal, kanutbildning skerFortlöpande attsomav

dammsäkerhetsfrågor.medsyssla
fungeramåste dock dammarnapåpekatstidigareSom

pågårarbetettid dådenundertillfredsställande även
riktlinjer. DettaFlödeskommitténstillanpassningmed
åtgärder måstetekniskakan innebära temporäraatt

vaksamhet idet skärptallt innebärframförvidtas, men
vattenrikaunderspecielltdriftarbetet,ochbåde tillsyns-

magasinen.vattenstånd imed högaperioder
vattenkrafts-tillinte hördammanläggningarDe som
frånbetydelse damm-mindrevanligenindustrin är av

vissa undantag. Spe-dockfinnssäkerhetssynpunkt. Det
sådana dam-invallningargäller dettaciellt större samt

oklart. Ettövergivits och där ärägareansvaretmar som
skador och deförorsakakangenombrott dessa storaav

påverkasåldras ocheftersom dekräver tillsyn, vege-av
organise-inte lika väldenna tillsyntation Ofta ärm.m.
dammar.vattenkraftssystemensrad den som avsersom
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anslutningockså sina håll ifinnsStora invallningar
områden.befolkadetill tätt

dammsäkerhets-framhöllDammsäkerhetsnämnden även att
industridammarrelevant för deocksådiskussionen är som

gruvindu-anslutning tillbl.a. ii landet,här ochanlagts var
strin.
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Översvämningar3

Allmäntl

täcker utanförMed översvämning här ytoratt vattenmenas
ellerför sjö, vattendrag hav.den normala gränsen

Översvämningar till delenstörstaär att ett natur-se som
inträffar ofta upplevs deöversvämningarligt förlopp. Där

i vattennivån året.del variationernanaturlig översom en av
område endast någonöversvämningDrabbar däremot etten

följd kan det fram-med skadorenstaka gång och stora som
sedan tusentals årnaturkatastrof. Människan harstå som en

invall-översvämningarförsökt skydda sig motatt genom
regleringar.utdikningar ochningar,

de översvämningarbehandlas i första handNedan som
ellervattennivån stiger i sjöaruppstår vatten-attgenom

Översvämningar och i områden intevid havetdrag. som
behandlas inte här.och vattendragtill sjöargränsar

till översvämning vårflo-vanlig orsakI Sverige är atten
intensivare normalt till följdomfattande ochden blir änmer

avsmältning. undersnabb Regnsnömagasin ochstoraav
orsakvårfloden. Ensnösmältningen kan snabbt öka annan

dåmängder fallertill översvämningar är storaatt regn
vattendragen fyllda. Ommarken vattenmåttad ochredan är

hinder i vattendragenfinns förträngningar eller andradet
uppstå. och isdärnningkan översvämningar Isproppar annan

också orsaka översvämningar.i vattendrag kan I tätorterett
kombination underdimensioneradekan hög nederbörd i med

dagvattenledningar leda till översvämningar.
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DSU behandlade frågan översvämningar i sitt be-om
Bl.a. kartlade utredningen vissa översvämnings-tänkande.

områden ansågs särskilt betydelsefulla medkritiska som
följande: Testeboån, Jädra-hänsyn till skaderisken. De var

Arbogaån-Dylta-Svartån-Täljeån-Hjälmaren,ån-Gavleån,
Mölndals-Emån, Helgeån, Tidan,ån, Kilsån, Roxen-Glan,

ån, Dalälven och Voxnan.
genomgång.slutsatser sinbl.a. följandeDSU drog av

vattemnängder inte kanEftersom uppkomsten extremaav
förebygga eller lindramedförhindras får arbetet över-att

flöden, ökajämnainriktas påsvämningar att ut genom-
normal-marginalen mellanökaströmningshastigheten samt

Teknisktskada uppstår.nivå vid vilkenvattenstånd och den
ochrensningarregleringar,åtgärderdessamotsvarassett av

bör enligt DSUnybyggnadsamband medinvallningar. I
planeringsprocesseniuppmärksammasöversvämningsrisken
minska konsekven-bygglov. Förbeviljandeoch vid attav

kaninte kan undvikasöversvämningarsådana somavserna
byggasoch Varningssystembättre samtutett prognos-

räddningsåtgärder kandeförförberedelser göras som
katastrofsituation.ierfordraskomma att en

översvämningarStörre3.2

Sverige för-framstårjämförelseinternationellI somen
statistiken blirEnligtöversvämningar.frånskonat större

femte årgenomsnittöversvämning iändådet större varten
överraskning.alltid väckerSverige, vilketnågonstans i

1860 ochi Dalälven årenflöden kändaSärskilt höga är
År Spölandskatastrofen då1938 inträffade1916. stora

översvämmades.Vindelälvenocharealer vid Umeälven
jord-genombröts. Hos 224vallarsjösystem uppstod,Nya

materiellaochinne i husenbrukare stod högt storavattnet
skador åstadkoms.
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vårfloduppstod då fjällflod ochöversvämningDenna
sammanföll.

iBergslagen och hösten 1985iflöden våren 1977Höga
också anmärkningsvärda.HälsinglandDalarna och är

År mäktigt i Götaland ochovanligtsnötäcket1977 var
håll mycketblev därtill på fleraSnösmältningenSvealand.
med neder-väder i kombinationföljdhastig till varmtav
län devårflöden i vissaledde tillbörd. Detta varsom

början l900-talet.sedanförekommitstörsta avsom
åstadkom omfattandevattenmängderna över-De stora

raserade dammarjordbruksmark,skogs- ochsvämningar av
industrier,byggnader,skador påorsakadeoch broar samt

totalaDejärnvägartelekommunikationer,vägar, m.m.
svåraskadorochräddningstjänst ärförkostnaderna att

i 1977 årskrtill 50 miljoneruppskattaskanberäkna men
skadevärdenamedjämförtlitetBeloppetpenningvärde. är

årendeöversvämningarföljd detill senastestora somav
kontinenten.europeiskainträffat på den

deninträffade år 1985översvämningEn stor menannan
Under julisnösmältningen.samband mednågothade inte

Svealand ochi nordvästranederbördenhadeoch augusti
Såvälnormalt.varitNorrland ännärliggande delar störreav

vattenmagasinen,naturligaderegleringsmagasinen som
ovanligt väl-och sjöar,grundvattendvs. markvatten, var

sedanseptember kombörjanfyllda för årstiden. I enav
Dalarnanordöstranederbörd ikraftigmed mycketperiod

framför alltflöden itillvilken leddeHälsingland,och stora
skadorDeoch LjusnansVoxnansDalälven vattensystem.

Allvarli-år 1977.karaktäruppstod somvar av sammasom
Noppikoskividdammenrelativt högadenattgast var

förkostnadernatotalaraserades. Dekraftverk i Ore älv helt
tillhar uppskattatsräddningstjänst och skador närmare

200 miljoner kronor.
Även översvämningaromfattandeinträffade1986våren

orsakungefärNorrlandSvealand och ii sammaavnorra
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förekombesvärligaste översvämningarnaår 1977. Desom
vattendragliksomJädraånvid Västerdalälven, ävenmen

avsevärda problem.förorsakadebetydligt längre norrut
Norrland.översvämningar iuppträdde1993Sommaren

ochSkellefteälven, UmeälvenLuleälven,fyra älvar,I stora
Ångermanälven högsta påvattennivåerna till de ettsteg

spoladesoch bryggorvattenskadades, båtarhalvt sekel. Hus
påSkadorunder vägararealerbort och vatten.sattesstora

kombination mednederbörd iRikliguppstod.och dammar
orsaken.vinterföregåendeundersnötillgångstor var

1960-taletfrån slutetperiodenAnmärkningsvärt är att av
fåförhållandevis översväm-hade1970-talettill slutet av

ningar.

ochregleringarVattenkraftens3.3

för översväm-betydelsederas

ningar m.m.

tilllättflexibel och kanVattenkraftproduktionen år anpassas
dettaförförutsättning ärelkraft. En attefterfrågan

naturligadvs. iregleringsmagasin,imagasineraskanvatten
konstgjorda sjöar.eller

fyllasförvinternunderVattenmagasinen töms att av
Vissa århöst.och ärunder torra,flödenhögre sommar

fyllaalltid fördå interäckerflödena1976, och attt.ex.
till-Rikligförhållandena de1993magasinen. motsatta.var

blötamed denkombinationipågång snö, sommaren,
fyllde dem.

handstorlekmåttligflödenflestaDe tas avomav
utjämnade flöden.leder tillvilketvattenkraftssystemet mer

komplice-dockblir bildensituationerUnder extrema mer
höstkanten.inträffar framflödetframför alltrad, emotom

utskovsluck-tvingasfylldamagasinen öppnaNär är man
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kraftverket tillrinningenförbi äroch tappa vatten omorna
kankraftproduktion. Annarsutnyttjas förvadstörre än som
till-återgår tillSystemetsäkerhetdammens äventyras. ett

då bliFlödena kannaturliga.liknar detstånd avmersom
kanreglerad. Detinte varitälvenstorlek omsomsamma

speciellaflödet, viddet regleradeinträffaoch medtill att
falletvaritvadkraftigaretillfällen, blir än vatten-utansom

kraftsutbyggnad.
håller damm-i praktikentilläggavillUtredningen att

skrivelseDammsäkerhetsnämndensframgårägarna, avsom
vissregelmässigtregeringen,tillfebruari 1994den 4 en

hafördämningsgränsdammarnasmarginal till ettatt
skulle in. Nämn-häftigt flöde sättabuffertmagasin ettom

det inteskrivelsenockså i äremellertidbetonarden att en
häfti-dämparegleringsintressenternaföruppgiftprimär att

eller enligtvattenlagensig enligtflöden, vatten-varega
handhavande.för regleringarnasbestämmelserdomstolarnas

nämndenenligtligger tvärtombestämmelserdessaBakom
inverkatillåtasinte skallregleringarnatankeofta atten

förmotiveratförhållandena ärnaturliga änpå de sommera
kraftproduktionen.säkerställaatt

eftersomvidareuttalarDammsäkerhetsnämnden att man
tilltillrinningenhurförutsesäkerhet kanmedinte stor

riskenkan låtahellerbli, intekommermagasinen att man
snabbthuravgörande förfå blitillrinningför extremen

eftermagasinenskall fyllafullständigtoch avtapp-uppman
måletprimäravinterhalvåret. Detgångnaunder detningen

börjanvinterhalvårsvidnämndenenligt nästamåste attvara
förbuffertutrymmemedmagasinväl fylltha ettett men

enligtstorlek tordeBuffertensoförutsedda tillrinningar.
förmodandengrundasrimligtvis behövanämnden inte

underomfattningnormaltillrinningökadänannat avenom
fyllningsperioden.delenden senare av

regleradförhållandena iskillnaden mellanDen stora en
extremsituationunder över-oreglerad älv äroch i attenen
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raskningsmomentet i den reglerade älven. Underär större
långa perioder, kanske tiotals år, dämpas flödena ochut
märks knappast. det kommer nederbördNär medextremen

flödenhöga måste de släppas förbi. Ofta har bebyggelsen
nedströms då sig till lägre flödesnivå och krupitanpassat en

Pâ så blir översvämningsskador-vattendraget.närmare sätt
älvenfaktum. Som exempel kan innannämnasett attna

årliga flödetbyggdes det genomsnittligt högstaut cavar
m3s vid Boden. högsta oreglerade870 Det1 uppmätta

m3s.år och 2 634flödet inträffade, 1922nämnts, varsom
genomsnittligavattenkraften sjönk detEfter utbyggnaden av

m3s.hälften, 950 Ex-årliga maximumflödet till nästan ca
sällan. 1989inträffar fortfarande,flöden äntrema om mer

m3s och 1993 så högtdet högsta flödet 6401 somvar
m3s.1462

inte fårfysiska planeringenSlutsatsen blir i denatt man
för risken förvattenkraftutbyggnaden intäkt över-attta som

innankan bli likasvämningar Flödenaär över. stora som
följadock inteByggandet behöver grän-älven byggdes ut.

förflödet, valtsdimensionerandeför det somsen
lättaremycketdammsäkerhetsändamål. Det är att acceptera

fårområdeinomhus hamnar änöversvämmat attatt man
dammhaveri.ett

anför i skrivel-programkommittéSMHI utseddEn enav
visarstudie i Dalälvenden juni 1993ll attatt sam-ense

till ris-med tillräcklig hänsynhällets utbyggnad inte skett
tillägger vattenkraftut-för flöden. Kommitténken höga att

besvärliga situatio-garanti förbyggnaden inte någonär att
Dammsäker-uppstå reglerade älvarna.inte skall i dener

skrivelse den 4 februari 1994hetsnämnden isäger atten
för tålahittills konstrueratsmedan dammar och utskov att

inträffakan förutsesså höga flöden statistiskt settsom
ungefär gång år, vid bebyggelsepla-hundradevart manen

från flöden medneringen på sina håll ha bortsett ävensynes
Enligt nämnden tycks detbetydligt kortare återkomsttid.
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också förekomma svartbyggen inom översvämningsom-
råden.

Genom tillägg år 1989 till plan- och bygglagenett
1987: 10 gäller uttryckligen kommunerna skallattnumera
beakta översvämningsriskerna i bebyggelseplaneringen.

Slutligen påpekas åtgärderkan andra regle-även änatt
ringar sedan länge påverkat vattendragen. Sjösänkningsföre-

och dikningar har minskat sjöarealer och våtmarker.tag
områden kan ha haft dämpande effekt flödenDessa en

och byggnader i vattendragnedströms. Många broar andra
har fördämningar ibland orsakar översvämningar.gett som

för fram ochRensningar har underlättat kommavattnet att
flöden. Invall-skador vid högainvallningar har begränsat

ningarnas längd ansenlig.totala är

Åtgärder avseende3.4 översväm-

ningar

1988892116propositionenskulle enligtLänsstyrelserna
fysiskaförunderlag kommunernasi uppdrag bl.a.att som

översvämningskäns-uppgifterplanering ställa omsamman
länsstyrelsen denanledning härav fickliga områden. Med

kartlägga ochregeringen29 juni 1989 i uppdrag attav
och beredskapslä-bl.a. planerings-redovisa vissa frågor om

risk föravsåg dammsäkerhet ochi länet vad översväm-get
det fannsborde redovisaningar. Länsstyrelserna även om
falli deinsatser för flödesdämpning i länetbehov över-av
förleda till negativa konsekvensersvämningar kunde män-

ekonomiskasäkerhet påverkaniskors hälsa och storasamt
endast föreslåsvärden. regleringskapacitet fickYtterligare

alternativ saknades. Länsstyrelsernaandra realistiskaom
redovisningar uppdragetinkom till regeringen med av

redovisade de 647under början år 1990. Totalt över-av
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läns-kopiorerhöllSMHIområden.svämningskänsliga av
bl.a. dessahjälpmedharochredovisningarstyrelsernas av

År SMHIpublicerade1994register.nationelltupprättat ett
Översvämningskänsliga iområdeni ämnetrapporten

enligtfrågorövrigagällerVad1994. upp-51Sverige, nr
regeringentillredovisningarlänsstyrelsernasdraget har

tillöverlämnatsde haråtgärdendenföranlett attendast
utredning.denna

utökadSMHIförslagtillsiganslöt enomDSU ett av
oregleradeochregleradeivarningstjänstochprognos-

deförälvcentralers.k.inrättandetinklusivevattendrag, av
iingår199495budgetåretFr.o.m.vattendragen.viktigaste

inklusi-sådanbyggafrånuppdrag attSMHI:s enstaten upp
dammregister.landsomfattandeettve

bådeframför taattutvecklathar systemSMHI ett
figurseriskzonkartordetaljeradeochöversiktliga mer

planering-förochbebyggelseplaneringenförunderlagsom
högaochvidåtgärder moträddningstjänstensbl.a.aven

rekommendatio-Boverket utplanerar attVidareflöden. ge
plane-fysiskadenanpassningtill kommunerna avomner
dessaFöröversvämningar.förriskfinnsdetdärringen

med representanterarbetsgruppbildatsdetuppgifter har en
Kraft-SvenskaRäddningsverket,Boverket,SMHI,från

m.fl.KommunförbundetSvenskaverksföreningen,
propositionenenligtbordeRäddningsverketochBoverket

mellansamverkanrådallmännabehovet omöverväga av
befolkningsskyddplanering,fysiskverksamhetsområdena

hittillsråd harallmännasådanaNågraräddningstjänst.och
fram.inte lagts
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översvämningsbegrän-tillStöd3.5

åtgärdersande

harskatteutjänmingsbidragets.k.för detInom extraramen
fåmöjlighetgivits stat-kommunerna attsärskiltde utsatta

bl.a. översväm-naturolyckor,förebyggaförstödligt att
ningar.

miljo-16,4sammanlagtharårenfemUnder de senaste
20-tal kommu-tillstatsbidragdelats ettkronor ut somner

Samti-översvämningar.åtgärderförebyggandeför motner
förebyggandetillfördelatskronormiljoner103hardigt

föranslagRäddningsverketsskred.ochåtgärder mot ras
formerolikarörande naturo-undersökningaröversiktliga av

kro-miljonertill 1,5000 kronor750frånhöjtsharlyckor
haröversvämningaråtgärdertillBidragen motår.pernor

förstärkningarrensningar,invallningar,till avbl.a. använts
evakuerings-ochregleringsmagasindammar,gamla nyttett

pumpar.
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4 Forskning och utveckling

I detta avsnitt behandlas frågor forskning och utvecklingom
FoU avseende å sidan dammar och deras säkerhet ochena
å andra sidan översvämningar och åtgärder till skydd mot
översvämningar. Sammantaget innefattar forskningsområdet
hydrologiska frågor för såväl oreglerade regleradesom
vattendrag, frågor darnrnanläggningars säkerhet, frågorom

beredskap för och möjliga åtgärder till skydd mot natur-om
liga översvämningar frågor beredskap och möjligasamt om
insatser syftei reducera konsekvenserna i händelseatt av
darmnbrott.

Kraftindustrin har det gäller dammsäkerheten sedannär
länge bedrivit kontinuerligt FoU-arbete i samverkan medett
bl.a. högskolor och SMHI. Under år har det innefat-senare

bl.a. omfattande hydrologiskt utvecklingsarbete itat ett
samband med Flödeskommitténs arbete. Sådan FoU har
varit förutsättning för utbyggnaden dagens vatten-en av
kraftssystem

När dammarna till dimensio-attprocessen anpassa nya
nerande flöden skulle inledas stod det klart kunskapatt ny
och metoder måste utvecklas. Behoven sammanställdesnya
och utvecklingsprogram fram. De härmedett togs samman-
hängande hydrologiska frågorna hand VASO:stogs om av
kommitté för hydrologiskt utvecklingsarbete medan övriga
projekt hand VASO:s dammkommitté. Pro-togs om av

löper år och har budget 8 mil-grammet tresom en ca
joner kr, avslutas under 1995. Projekten leds erfarnaav
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olika konsult-kraftindustrin,frånforskareingenjörer och
och SMHI.högskolorbolag, tekniska

utvecklingsbolagkraftindustrinsGenom gemensamma
forskning ochledsochElforsk finansierasAB numera

dammsäker-förbetydelseområdenflerautveckling på av
Tekniska högskolanKungligavidbl.a.skerheten. Detta

stöderByggforskningsrådetochdär Elforsk AB gemensamt
byggande iochanläggningsteknikinomforskning tung

avseende riskanalystreårsprojektförInom ettvatten. ramen
identifieraföranalysmetoderutvecklasför dammar att

höja denmetodermöjligaochlänkar i attsystemensvaga
icketekniskasåvälAnalysernatotala säkerheten. somavser

också FoUstöderElforsk ABtekniska komponenter. av-
UtvecklingVattenfallvattenbyggnadsbetongseende genom
VattenkraftVattenfallhögskola.tekniskaLundsochAB

högskolaLuleå tekniskaviddoktorandprojektfinansierar
och dammrepara-dammkropparströmningavseende genom

tioner.
identifieratårenför dehar närmasteKraftindustrin

dammsäkerhetbeträffandeutvecklingsbehovochforsknings-
sina in-koncentreraochområdenföljandeinom attavser

till dessa.satser

säker-tillståndskontroll,innefattandesäkerhetTeknisk
brottmekanismer,âldringsmekanismer,hetsanalyser,

reparations-underhâllsstrategier,ochunderhállsmetoder
säkerhetsanalyserFöravbördningssäkerhet.ochmetoder

utvecklas.riskanalysskall

förinnefattandeberedskapochsäkerhet systemOperativ
metodermänniskamaskin,samverkananalysträning, av

för-skeden,kritiskavid drift isamverkaneffektivför
beredskapsmodellerochbättrade darnmbrotts- samt sys-

larm.ochövervakningförtem
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När det gäller FoU betydelse för skyddet översväm-av mot
ningar beslutade regeringen den 18 juni 1990 efter ett
förslag SMHI under försöksperiodattav åren treom
avsätta miljon kronor år till för tilläm-en ettper program
pad forskning hydrologiska förhållanden.extrema Med-om
len förvaltades SMHI och fördelades särskildav av en
programkommitté. Programmet inriktades framför allt
markanvändningens betydelse för förklara höga flöden.att
Vidare behandlades prognosering hydrologiskaextremaav
förhållanden och samhällsplanering.

Regeringen uppdrog i juni 1991 Naturvetenskapliga
forskningsrådet NFR utvärdera den SMHI initieradeatt av
forskningen och bedöma behovet fortsatt forskningav
detta område. Utvärderingen utfördes för ändamåletav en
utsedd i maj 1992 redovisade Forsk-grupp, som rapporten
ning dammsäkerhet och översvämning underom extrema
hydrologiska förhållanden. Utvärderingsgruppen fann deatt
beslutade projekten intressanta och relevantavar attmen
fokuseringen skogsdränering påfallandemot medanvar
andra aspekter dammsäkerhet, vattenregleringsstrategi,som
ekonomi, iseffekter och länkning till klimatändringar m.m.
inte tillräckligt beaktats.

När det gällde den fortsatta forskningen utgick NFR:s
utvärderingsgrupp från följande indelning.

I Processförståelse analys hydrologiskaav processers-
betydelse för eller koppling till dammsäkerhetsfrâgor
och hydrologiska förhållandenextrema

Drift anläggningar analys driftstrategi ochav av-
vattenhushållningspolitik och därmed sammanhän-
gande risker, konsekvenser, säkerhetsaspekter m.m.
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inedströmskonsekvenserhändelser ettEffekterIII av -
förhållanden,hydrauliskaflöde,med extremtsystem

vattenflödesvägar etc.

miljonanslagsnivânansågutvärderingsgruppNFR:s att en
lämpligtdetochrimlig attföreföllåret attkronor varom

svarade förSMHI programmet.
vårenslutredovisadeSMHIinomProgramkommittén

forsknings-Redovisningpromemorianarbete i1993 sitt av
underöversvämningarochDammsäkerhetprogrammet

förhållanden.hydrologiskaextrema
utvärderings-från NFR:sförslagetansågKommittén att

arbete.fortsattförutgångspunktkunde utgöra engrupp
kraftindu-medsamarbetetdärutöverföreslog attKommittén

samhällsbyggnadområdenatäckaförförstärktesstrin att
prognosmetoder,förhållanden,hydrologiskaoch extrema

klimatva-slutligenVattenkvalitetoch samtmarkanvändning
ochriationer vattenresurser.

forskningsprogrammetbeslutade1989årdetTrots att
statligfortsattfattatsbeslutnågotinteharslutförtshar om

aktuelladetinomutvecklingochforskningsatsning
området.
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5 Räddningstjänst

5.1 Räddningstjänstens uppgifter och
organisation

Med räddningstjänst i räddningstjänstlagenavses
1986:1102 de räddningsinsatser eller kommunernastaten
skall för vid olyckshändelser och överhängande farasvara
för olyckshändelser för hindra eller begränsa skadoratt
människor eller egendom eller i miljön.

Med olyckshändelse plötsligt inträffade händelseravses
har medfört eller kan befaras medföra skada. Ditsom som

räknas händelser beror på företeelser i ellersom naturen
beror på människors handlande eller underlåtenhetsom att

handla. Som exempel på olyckshändelser kan brän-nämnas
der, explosioner, skred, översvämningar, ochoväderras,
utflöden skadliga Kravetämnen. det skall frågaav att vara

plötsligt inträffad händelse innebär långsammaom en att
och ständigt pågående skeenden såsom sättningar i byggna-
der och jorderosioner inte räknas olyckshändelser.som
Sådana skeenden kan emellertid i sin orsaka någottur som
inträffar plötsligt och medför skada, den sätt-t.ex. attsom
ningsskadade byggnaden eller erosionen leder tillattrasar

jordskred. Sådana händelserett skall givetvis betraktas som
olyckshändelser.

Skyldighet för eller kommunenstaten rädd-göraatt en
ningsinsats föreligger endast, det med hänsyn till be-om
hovet snabbt ingripande, det hotadeett intressets vikt,av
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i övrigtomständigheterna ärochför insatsenkostnaderna
för insatsen.eller kommunenpåkallat statenatt svarar

innebäröverhängandeolyckshändelseför ärfaraAtt en
sannolik-inträffar ocholyckshändelsenrisk för storhög att

riskenBedömningeni tiden.inträffarför den närahet avatt
iomständigheternaeftersjälvfalletsannolikhetenoch görs

precisionbristdenmedochfalletsärskildadet som
förfarakonstateradgällerdetOmmåste accepteras. en

sannolik-ochfaranpåkravenbörhälsaliv ellermänniskors
räddningstjänstansvarigaDenalltför höga.ställasinteheten

räddningstjänstlagstiftningenhar avgöramyndigheten att om
tillämplig.är

räddningstjänst,kommunalvidRäddningsledare är,
kom-Inomhardenneeller den utsett.räddningschefen som

kommu-insatserdeförräddningskåren somsvararmunen
flödenhögadarmnhaveri ellerVidför.har ansvaretnen

undan-dettorderäddningstjänst nästantillupphovsom ger
räddningstjänst.kommunalfrågablitagslöst om

Planering5.2 m.m.

såorganiserasoch attplanerasskallRäddningstjänsten
ochtidgodtagbarinompåbörjaskanräddningsinsatserna

räddningstjänstlagen.§4effektivt sättgenomföras på ett
räddningstjänst-finnasskall detvarje kommunFör en
räddningskårensbl.a.uppgifterinnehållaskallplan omsom

föranordningarandraochVarningssystemorganisation,
insatstiderunderhållas,skalldehurochräddningstjänsten

förkrävs attkompetensdelar,olikatill kommunens som
§43ianläggningarräddningskåren,befäl i som avsesvara

allmänhetenhuruppgifterochräddningstjänstlagen om
olyckshändelser.allvarligavidinformerasochvarnas

kommunfullmäkti-skallRäddningstjänstplanen antas av
allmänhetentillskyldig attKommunen är att upp-sege.

,._ .
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lyses vad planen innehåller varning informationochom om
till allmänheten vid allvarliga olyckshändelser.

Räddningstjänstplanen har två syften, dels fungeraatt
information till allmänheten kommunens rädd-som en om

ningstjänst och de särskilda risker finns i kommunen,som
dels underlätta de statliga myndigheternas länsstyrelsensatt
och Räddningsverkets tillsyn den kommunala räddnings-av
tjänsten och samordningen statlig räddningstjänst.av

En statlig eller kommunal myndighet skyldigär att
amnodan råddningsledaren delta i räddningsinsatsav en
med personal och egendom myndigheten har lämpligaom

och deltagandet inte allvarligt hindrar myndighe-resurser
ordinarie verksamhet.tens

finnsDet skyldighet för myndigheter, och förävenen
enskilda, begäran räddningstjänsten lämna upplys-att av
ningar personal och egendom kan användas i rädd-om som
ningstjänst. Med dessa upplysningar grund upprättarsom
räddningstjänsten resurslista. Resurslistan kan innehållaen
uppgifter grävmaskiner och teknisk utrustningom annan

också uppgifter dammsäkerhetsexpertis.t.ex.men om
Resurslistor ingår i länsstyrelsens planläggning och för riket
äjourhåller Räddningsverket riksresurslista.en

Länsstyrelsen regional tillsynsmyndighet och harär
också visst operativt för räddningstjänsten. Bl.a.ansvar
innebär det sistnämnda fordrasdet omfattande rädd-att om
ningsinsatser i kommunal räddningstjänst skall länsstyrelsen

för räddningstjänsten i de kommuneröverta ansvaret som
berörs insatserna. Länsstyrelserna skall förplanera ettav
sådant Övertagande. Räddningsverket behandlar dessa frågor

allmännai sina råd 199322 förPlan länsstyrelsens rädd-
ningstjänst.

Räddningsledaren får besluta tjänsteplikt vid rädd-om
ningstjänst. harHan också befogenhet ingrepp igöraatt

Räddningsarbetet måsterått. kanske bedrivasannans en
fastighet tillhör den egendom i förstaänsom annan vars
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behövaocksåkan spärrasOlycksplatsenhand hotad.är av
kanhindras. Detskallräddningsarbetetför inteattt.ex.

schaktningsarbe-ellergrävnings-företanödvändigt attvara
byggnaderandraskadaeller sättrivaeller annatattten

värdefullareräddaföranläggningareller egen-att annan
dom.

farafåskall ärgörasingreppetför attFörutsättningen att
lämpli-intemiljönskada ielleregendomellerför liv, hälsa

försvar-ingreppetoch äravvärjas sättkan attannatgen
skadadenbeskaffenhet,faranstillhänsyn somligt med
övrigt. Ettiomständigheternaochingreppetvållas genom
gäller äveni rättingreppellertjänstepliktbeslut annansom

överklagas.detom

risk-åtgärder,Förebyggande5.3

informationochanalyser

inomvidtasåtgärderförskall attVarje kommun svara
bränderföljdtillskadorochbränderså avkommunen att
olycks-främjaocksåskallKommunenförebyggs. annan

verksamhet.skadeförebyggandeoch
eller in-följer ägareräddningstjänstlagen att41 §Av

skäligianläggningarandraellerbyggnadernehavare av
vidlivräddningför ävenutrustninghällaskallomfattning

brand.olyckshändelse änannan
stadgas:räddningstjänstlagenstycketförsta43l §

förfarainnebärverksamheten attdäranläggningVid en
påskadorallvarligaorsakaskallolyckshändelseen

elleranläggningens ägaremiljön,elleri ärmänniskor
be-hålla elleromfattningi skäligskyldiginnehavare att

övrigtoch iegendompersonal ochmedberedskapkosta
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vidta erforderliga åtgärder för hindra eller begränsaatt
sådana skador.

Bestämmelserna i 43 § räddningstjänstlagen kan till-vara
lämpliga på dammar med lagringskapacitett.ex. ellerstor
med höjd 15över Huruvida damm falleren meter. en
under detta lagrum beror på utfallet den bedömningav som

möjligagörs skador på människor eller i miljön vidav en
eventuell olycka.

Av bestämmelserna i 66 b § räddningstjänstlagen fram-
går det finns skyldighet föratt den sådanägeren som en
anläggning i 43 § räddningstjänstlagen analy-som avses att

riskerna för sådana olyckshändelser vid anläggningensera
kan medföra allvarliga skador människor eller isom

miljön. Genom riskanalysen bör få underlag förett attman
vidta olycks- och skadeförebyggande åtgärder, för att upp-

planer för insatser,rätta för besluta eventuella be-att om
redskapsåtgärder och för relevant information tillatt ge
anställda och till allmänheten. Riskanalysen kan visat.ex.
vilka blirvägar oframkomliga vid höga vattenstånd.som

5.4 Alarmering och informationsskyl-
dighet

Den upptäcker brand eller olyckshändelsesom en en som
innebär fara för någons liv eller allvarlig fara för någons
hälsa eller för miljön enligt 39är § räddningstjänstlagen
skyldig det möjligt,är dematt, i fara ochärom varna som
vid behov tillkalla hjälp. Detsamma gäller det föreliggerom

överhängande fara för brand eller sådan olycks-en en en
händelse. Denna bestämmelse gäller naturliga skäl ävenav
anläggningens driftpersonal.
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räddningstjänstlageni 43 §verksamheterVid avsessom
tidigtinödvändigtdetVisariskanalys är att ettkan atten

område. Vilkasärskiltboende inomdeskede ettvarna
dammägarenanläggningsägarenåliggerskyldigheter som

enskilda fallet.i detomständigheternaeftermåste avgöras
inneharellerdenmedge ägerkanLänsstyrelsen att ensom

civilför-användafårlagen43 §ianläggning avsessom
alarmeringsanordningar.svarsorganisationens

skadorallvarligaorsakakanolyckshändelseOm somen
faraöverhängandeinträffat ellermiljöneller imänniskor

anläggningvidförelegatolyckshändelsesådanför enen
omgåen-skyldiginnehavareneller attenligt 43 § ägarenär

ochbelägenanläggningendär ärkommuneninformerade
kringomständigheternabl.a.räddningsverkstatens om

deolyckshändelsen,befaradedenellerolyckshändelsen om
be-möjliggöraförtillgängligafinnsuppgifter att ensom

ochmiljöellermänniskorförföljdernadömning omav
skedet kanSåvidtagits.räddningsâtgärder snartvilka som
ochsanerings-vilkaockså lämnasinformationskall om

följder-begränsaförplanerasrestaureringsåtgärder attsom
förhindraförplanerasåtgärder attattvilka ensamt somna

skallRäddningsverketinträffar igen.olyckshändelse om-
regeringen.informeragående

olyckshändelser, dvs.föroch faraolyckshändelserVid
led iräddningsledaren etträddningstjänst,vid somansvarar

förinnehåll ochinformationens attförräddningsinsatserna
dele-kanRäddningsledareninformation lämnas.tillräcklig

tillinteinformationsuppgifterna ansvaret exem-mengera
informationsbefäl.särskiltpelvis ett

handboknärvarandeförutarbetarRäddningsverket en
olyckor. Denallvarligavidallmänhetentillinformationför

rådochupplysningargiltigagenerelltinnehåller främst men
ochdäribland dammrashändelser,specifikaocksåtar upp
tillhänvisadelfår för sinUtredningenöversvämningar.

information.förhandbokdenna närmare
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överväganden6 och förslag

l Uppläggningen

Utredningen fått i uppdraghar utreda frågor damm-att om
säkerhet och skydd översvämningar. En skallöversynmot

ansvarsfördelningen för dammsäkerheten.göras Deav
dammsäkerhetsåtgärder förebyggandeoch åtgärder mot
översvämningar vidtagits till följd propositionensom av
198889:ll6 vissa dammsäkerhets- och vattenkrafts-om
frågor, skall Utredningen skall ocksåövervägas.m.m.

samtföreslå eventuella kompletterande åtgärder behandla
vissa frågor teknisk forskning dammsäkerhet ochom om

information dammsäkerhet och översvämningar.om om
utredning består bådeUppdraget till denna attnya av

följa utvecklingen efter DSU:s betänkande och proposi-
tionen vissa dammsäkerhets- och1988892116 vatten-om
kraftsfrågor, och djupare in vissa principi-attm.m.
ella frågor: Tidigare i betänkandet har redovisats vissa åt-
gärder på olika myndigheter vidtagit efterområdet densom

nämnda propositionen.nyss
I det följande sammanfattar utredningen först utveck-

lingen beträffande dammar flödenoch höga under senare
år. Sedan redogör utredningen för Flödeskommitténs om-
prövning frågan vilka flöden dammanläggningarna iav

fall måste tåla.kunna Här diskuteras behovetvärsta attav
vidta ytterligare åtgärder olika slag. Utredningen gårav
sedan djupare in vissa frågor för den framstårsom som
väsentligast i dess uppdrag, nämligen hur skall kunnastaten
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påbådekompetensmed bättremålmedvetet ochmeragera
ochdammsäkerheti frågorcentral nivåochregional om

bebyggelsehurFråganöversvämningar.skydd mot om
översvämningsskador ärundvikaförplanerasskall att

deneftersomdeninintegårutredningenväsentlig men
be-berörsDäremotförsorg.Boverketsbehandlas genom

riskzon-bebyggelseplaneringenunderlag förhovet somav
utbred-derasochflödeninformationochkartor omannan

ning.
inriktningensinframsedanläggerUtredningen syn

ochflödenoch högadammsäkerhet tarforskningen omav
området.inominformationsfrågorvissadärefter upp

med konse-sambandibeaktasbörspeciell frågaEn som
skred iocherosionförriskernaflödenhöga ärkvenser av

beskrivs irisker,områden. Dessaskredkänsliga ensom
be-planeringenlångsiktigadenvidinbörbilaga, vägas

älvsystemen.aktuellaträffande de
ålagtsutredningarandra attliksomharUtredningen
offentligakonsekvenser, prövaregionalpolitiskaredovisa att

konsekvenserjämställdhetspolitiskaredovisaåtaganden, att
Ut-uppgiftslämnande.företagensutreda kravoch att

generellabehandla dessamedavslutarredningen att upp-
drag.

damm-i frågaUtvecklingen6.2 om

åtgärdersäkerhet och mot

översvämningar

tillNorrlandsälvarfleraiinträffade1993augustiUnder
före-flödenhögstadenederbördhäftigföljd somenav

tillkommänniskor1980-talet. Ingapåmittenkommit sedan
avloppsverk,idriftstörningar ettuppstodskada. Däremot

ierosionsskadordelochbebyggelsepåskadorsmärre en
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vissa älvdalar. Inget dammbrott inträffade och veterligen
inte heller något allvarligare tillbud. I några fall uppstod
dock problem med manövreringen dammluckor.av

Inte heller i övrigt har något inträffat haverier eller-
tillbud rubbar den tidigare utredningens slutsatssom att-
dammsäkerheten i Sverige god ochär ytterligareväg att
förbättras. Denna bedömning hindrar dock inte vissaatt
förändringar enligt utredningens mening motiverade be-är
träffande den offentliga styrningen och samordningen
området.

Dammsäkerhetsnämnden uttalar i tillrapporten rege-
ringen angående de höga flödena de uppkomna skador-att

relativt begränsade, har drabbat bebyggelse ochna, som var
andra anläggningar inom områden där måste räknaman
med återkommande översvämningar där kommunernamen

detaljplaner tillåtit bebyggelse. Vidare tycktes detgenom
också enligt nämnden förekomma bebyggelse saknarsom
stöd i detaljplan.

Utredningen får påpeka de uppgifter utredningen haratt
tagit del visar skadorna har uppkommit vid flödenattav av

storlek innan vattendraget reglerades.noteratsen som
Motsvarande problem med skador vid höga ellersommar-
höstflöden har sällan redovisats från de oreglerade älvarna.
När det förekommer översvämningsproblem i dessa vatten-
drag det förstai handär i samband med vårflod och isloss-
ning. deI reglerade älvarna fångar dammanläggningarna

de vårflödena inte vidare flödenstora utanupp storamen
på året. Sådana flöden emellertid sällsyntaär ochsenare

beaktas uppenbarligen inte alltid de planerar bebyg-av som
gelse och låter uppföra byggnader.

Kommunerna Boden, Jokkmokk och Luleå har lämnat
två skrivelser till regeringen med anledning höga flödenav
i Luleälven år 1993 och bl.a. begärt opartisk utred-att en
ning skulle undersöka de inträffade översvämningarna och
deras orsaker. Skrivelserna har överlämnats till utredning-
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gåinnefattarinteuppdragutredningensEftersom atten.
detalji överälvsystemigenom landets utan att ansvars-se

Luleälven intefråganprincipiellt harfördelningen om
följandeförslag i detUtredningenssakbehandlats. om

planering ochgenomgångsamordningregional samt av
Lule-givetvisdockgäller ävenför varje älvsystemåtgärder

kommunernadeundersökningarSådanaälven. tresom
utförasmeningutredningensenligtalltsåbörbegärt av

regionala organ.

flödenDimensionerande6.3

Är Riktlin-slutrapportfram sinFlödeskommitténlade1990
för damman-dimensionerande flödenbestämningförjer av

be-förslagochbedömningar är storläggningar. Dess av
föranletthar ompröv-ochdammsäkerhetsarbetetförtydelse

utgångspunktenvaritflödendestorlekenningar somavav
därförfinnsDetutformning.dammanläggningarnasför

slutsatser.Flödeskommitténsredovisakortskäl att
förmetod tillämpasförordarFlödeskommittén att nyen
detdammar därtilltillrinningdimensionerandefastställaatt

betydandeellerpersonskadorförriskhaverivid är mer
innebärMetodenomgivning.eller attegendompåskador
på basisberäknasdammarnatilltillrinninghypotetisk aven

hydrologiska och meteoro-kombination ogynnsammaaven
undernederbördhögbl.a.förhållanden,logiska extremt en

fjortondagarsperiod.
flö-beräkna deförmetodernaanvändatidigare attDe

Sverigeifördimensionerasskulledammarnaden, som
mindreväsentligttillFlödeskommittén framenligtledde
damm-i frågalägre kravochflödendimensionerande om
riktlin-deföljeravbördningsförmåga änbyggnaders avsom

förordar.kommitténjer
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Beräkningar statistiska återkomsttider för deav nya
dimensionerande flödena visar enligt Flödeskommittén inget

exakt de ligger 10 000 år. Eftersomän överattmer svar
det finns 140 dammar i Sverige med höjdstörre överca en
15 kan möjligen någon eller några drabbas di-meter ettav
mensionerande flöde under sin livslängd.

Flödeskommitténs riktlinjer i fråga dimensionerandeom
flöden har godtagits SMHI expertmyndighet i dessaav som
frågor. Kraftindustrin inriktad på vidta de åtgärder,är att

krävs för riktlinjerna.följa de Utredningen villattsom nya
understryka dessa riktlinjer bör viktig utgångs-att vara en
punkt för det fortsatta dammsäkerhetsarbetet.

Åtskilliga inte alla dammanläggningar har konstru-men
de flöden följer deså de kan avbördaerats att som av nya

för närvaranderiktlinjerna. kraftindustrinInom görs genom
dimensione-arbetsgrupper älvvis förnyade beräkningar av

haverierdammanläggningar, där kanrande flöden för de
omfattar hittillsmedföra allvarligare konsekvenser. Arbetet

dammar.enbart kraftindustrins egna
skall med damm-För inte damm överströmmas ettatt en

flera åtgärder vidtas. Sombrott följd kan slagssom
avbördningsförmågan ytterliga-exempel kan ökas attgenom

Vidaredammluckor eller andra slag utskov anläggs.re av
överströmningsskyddförses medkan dammen ett som

närhindrar eroderar ochdammen vattenytanatt rasar om
för högt.

dammenYtterligare möjlighet bygga högreär att utanen
höjs. Syftet då öka marginalen idämningsgränsen äratt att

flödetmagasinsvolymen så det dimensionerande kanatt
innehållas. nå effekt sänkaMan kan attsamma genom
dämningsgränsen, då minskar magasineringsförmåganmen
och därmed anläggningens värde för elproduktionen.

finna för helaDet gäller den älvsystemet lämpligasteatt
kombinationen i regleringshänseende mellan åtgärder för att
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marginalen iökaoch föravbördningsförmåganöka att
magasinsvolymen.

torde krävafråganblidet kanåtgärderVissa de omav
byggnadsar-Domstolsprövning,vattendomstol.tillstånd av

och damm-förbehövsåtgärderandrabeten att anpassasom
riktlin-Flödeskommitténstillälvsystemanläggningarna i ett

årplanering 10-15kraftindustrinsenligt attjer genom-tar
föra.

det in-viktendel betonaför sinvill attUtredningen av
ochanalysmotsvarandeochfullföljsledda arbetet att av

ikraftföretagen sättsinte ägsmed dammararbete avsom
gång.

frekvensochstorlekflödenstänkbarainsiktDen somom
dammaravseenderiktlinjerFlödeskommitténsbakomligger

iberedskapsamhälletsfrågortillanledningockså omger
planering inomflöden,motsvarandeklara t.ex.övrigt att

ocksåaktuellagivetvisfrågor ärDessaräddningstjänsten.
fram-dockvillUtredningenälvar.oregleradebeträffande

avseddaintetillflödena ärdimensionerandehålla deatt nya
dammanlägg-planering änförgrundtillläggas avannanatt

allvarligtillledaskulle kunnahaveridärningar enett
be-grund förtillflödendessaläggaolyckshändelse. Att

samhällsekonomisktnormalt intebyggelseplaneringen är
långsammaremycketfrågahärrimligt. Det ettär om

flod-gällerdetflödenmindre näränochförlopp avsevärt
damrnhaveri.eftervågen ett

Dammsäkerhetsarbetet6.4

Utgångspunkter6.4.1

ikraftstationerochdammanläggningardriftnormalVid av
kapacitet ochbeaktanödvändigtdetutbyggd älv attären

nedströms,anläggningarsådanaandrahosegenskaperandra
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liksom magasinens fyllnadsgrad, förväntad tillrinning från
avrinningsområdet och nedströms föruppströms attm.m.

Älvenbästa kunna till medsätt ta vattenresurserna.vara
biflöden och tillhörande avrinningsområden med dam-samt

och andra anläggningar måste samlatettmar ses som
där de ingående påverkbara delarna måste bringassystem,

samverka för helhetsresultatet skall bliatt att gott.
Även det gäller frågor dammsäkerhet och skyddnär om

översvämningar krävs skäl vattendraget imot attav samma
anläggningardess helhet med tillhörande ettses som

system.
följan-denna bakgrund diskuterar utredningen i detMot
börjansäkerhetskraven på dammanläggningarna. Tillde en

frågan vilken risk för dammbrott kantas somupp om
betraktas acceptabel.som

byggnadsverkDammanläggningar skiljer sig från andra
fyllnings-de kan mycket högabl.a. storaattgenom vara u

ochsina volymerdammar omdanar landskapet genom -
laster frånför horisontellade utsätts vatten-att storagenom

andra kon-lika litetmagasinet. Eftersom damm somen
alltidfullständigt säker finns detstruktioner kan göras en

be-Om det finnsviss liten risk för den brister.än attom
det visatdammen kanbyggelse i farozonen nedströms som
bli svåraföljderna sådant dammbrottsig utomlands ettav

med dödsoffer och förödelse.stor
vattenkraften, inleddesoch med den utbyggnadI somav

kraftverksdam-början detta sekel, åtskilligai har störreav
uppförts. främst inteoch regleringsmagasin Det är menmar

återfinns, därenbart bland dessa anläggningarde ettsom
följder. Erfaren-dammbrott skulle kunna få allvarligare

mycketheterna dessa darmnars tekniska säkerhet dockärav
sågoda. för elproduktionen har frarnståttDeras nytta som

aldrig hari förhållande till riskerna säkerhetenstor att
något skäl för uppföra och bruka dem.ansetts attmotvara

imotstånd vattenkraften harDet utbyggnad mötten av
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åsamkas. När detiskadornastället berott naturen som
vattenkraftenbetraktasoch säkerhetmänniskors hälsagäller

former för elpro-konkurrerandeöverlägsentveklöstsom
veterli-skull tilläggasperspektivetsförduktion. kanDet att

till följdomkommitharmänniskaendast ettavengen
nivå förvilkeni ställetFråganSverige.dammbrott i är

efter. Detbörsäkerhet strävadammanläggningarnas man
ochkonsekvenservilkaprincipiellt avvägagäller attrent

bereddriskvilken ärsannolikhet dvs. attvilken man--
ochdammägareinsatsertotalatill dei förhållandegodta av

denivån. Attönskadenå denförkrävsmyndigheter attsom
intenormaltdammbrottdrabbasskulle kunna ettavsom

fara, isådanförsig motsatsvaltsjälva utsättaatt en
talar förbil, flygmedtillexempelvis enatt m.m.,resa

falli dettasammanfallerVidaresäkerhetsnivå.relativt hög
produktionsintres-medallmänhetenskyddaintresset attav

reparationskostnader ochmedför bådedammbrottset; ett
Produktionsför-kraftproduktion.uteblivenförluster genom

försäkringar.intenormaltdessutomtäcksluster av
idammsäkerhetenbedömning ärutredningensEnligt

ochbibehållasnivå börgod. DennaiSverige omsettstort
medarbetetangelägetdärförDetförbättras. är attmöjligt

teknis-pågårständigtdammsäkerheten atthöja samt nyaatt
säkerhetsområdetövrigt inomi tasutvecklingenochka rön

till vara.
målsjälvklartdet måstehävdarUtredningen ettatt vara

skallpersonskador intesäkerhetsarbetetframtidaför det att
deskador ärDedammhaverier.orsakas avsessomav

framströmmandedetföljdernatypiska vattnetochdirekta av
dammbrott.efter ett

Flödeskommit-enligtIriskklassdammar igällerdetNär
de 140 dammarflestadebl.a.dit hörindelningténs av-

rimligtutredningen det15högre änär meter ansersom -
inträffa.skalldammbrottsäkerhetsmål ingasätta attatt som

behandlar bedömsFlödeskommitténflödenDe varaextrema
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ytterligt sällsynta, varför det inte förefaller nödvändigt att
kräva omfattande åtgärder för klara kommitténs riktlin-att
jer i de fall inga personskador kan förutses.

Beträffande dammanläggningar i övrigt bör målet i
första hand undvika personskador ävenattvara men mer
omfattande egendomskador. Vid del landetsstoren av
dammar skulle dammbrott inte medföra någraett person-
skador därför dammhöjderna låga ochär vattemnäng-att
derna små. sådana fall därI endast egendomsskador kan
förutses måste samhällets ambitioner för säkerhetsarbetet få

till värdet hotad egendom. Om det gällert.ex.anpassas av
invallningar skyddar från översvämningar börtätortsom en

utgå från inget haveri skall fâ inträffa medan kra-attman
kan lägre risken skador skog ellersättas rörven om

åker.
såvälDet sagda gäller tillsynsmyndigheternas priorite-

ringar sina insatser deras krav anläggningsägar-somav
na.

förUtöver åtgärder förebygga dammbrott krävsatt
också dammen så utformad kan klaradenäratt att vatten-
domstolens vattenhushållningsbestämmelser densamt att
drivs så dessa iakttas och i övrigt med tillbörlig hänsynatt
till motstående intressen. Frågor driva anläggningar-attom

så skador nedströms minimeras behandlar utredning-attna
i avsnitten
För förordade nivånden för säkerheten skall kunnaatt

nås måste rad olika kriterier uppfyllda, frågait.ex.en vara
stabilitet, avbördningsförmåga fribordoch såväl vidom

konstruktion under drift. Utredningen det intesom ser som
sin uppgift lägga fram några detaljerade förslag tillatt
sådana kriterier till del blir älvberoende. detIstorsom
följande redovisas emellertid vissa grundläggande krav,

bör ställas från säkerhetssynpunkt.som
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säkerhetskravGrundläggande6.4.2

dammar m.m

specifikatill sinaanpassademåstedammarEftersom vara
förutsätt-geotekniskaochgeologiskalokala,deochlägen

utfö-ochkonstruktionstorlek,dammtyp,varierarningarna
vind-ochförutsättningarnahydrologiskalokalaDerande.

andraaktivitetseismisk ärgraden ex-förhållandena samt av
anlägg-utformningenförfaktorer enviktiga avpåempel

ning.
föremellertidgrundläggande krav är gemensammaVissa

de lasterskall kunnaDe tadammanläggningar. uppalla
också storvattenlasten,främst endem,påverkar mensom

bemärkelsen vatten-atti denskall tätaegenvikt. De vara
vattentryck-ensidigadetföljdtilldemströmning avgenom

betydelselösEnkontrollerbar. ge-ochlitenmåsteet vara
iövergå ettkanfyllningsdamm annarsinomströmning en

iIdammen.skadar zonerenläckagekoncentrerat som
detmellanskiktfiltrerandespelarfyllningsdammuppbyggd

stödjande mate-detochdammkärnan grovaimaterialettäta
särskil-uppfyllamåstefilterroll. Dessaavgöranderialet en

förhindra attförkornstorlek attexempelviskravda
material-tillupphovlackningochgenomströmning ger

dam-kunna äventyraskulleerosioninrevandring som
stabilitet.mens

funktionhydrauliskaochkapacitetutskovensVidare är
kunnamåstefyllningsdammiUtskovenväsentliga. en

magasinsvatten-tillrinningendel attsåframsläppa stor av
fall kanInivåer. värstakritiska maga-stiger överinteytan

Dammaröverströmmas. avoch dammenöverfyllassinet
hellerinteochöverströmninglitenmyckettålfyllningstyp

vågor.överspolningomfattandenågon avmer
dessdamm är attkravväsentligtYtterligare enett

drift. Detiden ärlängesåupprätthållasskallfunktion
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innebär hela anläggningen med dammkropp,att underlig-
gande grund, utskov och andra vitala delar under denna tid
måste uppfylla alla säkerhetskrav. I fall kan följdernaannat
bli allvarliga från säkerhetssynpunkt. Dammar kan med
tiden förändras pä grund olika slags åldringseffekter.av
Exempelvis kan betongen i betongdamm lakas ochen ur
vägskyddet på uppströmsslänten i jorddamm brytas ned.en

Vidare måste anläggningen utformas så dess säkerhetatt
inte hänger på någon enstaka vital komponent. Om en
sådan upphör fungera måste ersättningsfunktion trädaatt en
till redundans. Reservanordningen får inte heller vara
beroende någon med huvudanordningenav gemensam
funktion, elförsörjning.t.ex. samma

Dessutom måste metoderna för tillståndskontrollen vara
väl utvecklade med erforderliga och larmsystem ochmät-
tillsynsrutiner så driftpersonalen tidigt bliratt eventu-varse
ella fel.

Dammsäkerhetsarbetet innehåller alltså tekniska åtgärder
för främja säkerheten. Det måste emellertid också be-att

säkerhetsarbetet innehåller icke-tekniska sidortonas att som
utbildning och utveckling rutiner för tillsyn och över-av
vakning.

Damrnarna här i landet har i dag genomsnittsålderen av
ungefär trettio år. Under den tid de har uppförts har damm-

Ävenbyggandet ingenjörsvetenskap utvecklats. i säker-som
hetsarbetet framöver måste nytillkommande kunskaper
tillgodogöras. Också erfarenheterna från andra tekniska

och kunnandet allmänt inom riskhanteringsystem måste
till Kompetensen mäste upprätthållas helatas övervara.

omrâdet.
I darnmsäkerhetsarbetet måste sålunda deltaman av

erfarenheterna i fråga sårbarhet inom andra områden iom
samhället. Det gäller bl.a. identifiera olika andra slagatt av

hot de oavsiktligaän felfunktioner såväl hotutgör, om
sabotage och krigshandlingar sådana hand-typersom om av
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riskanalyser kanMedförklaring.saknatyckslingar som
tänk-belysaochpunkter i ävenfinna systemensvagaman

osannoli-framstårbetraktadeytligthändelserbara somsom
kreativitet.såledeskräverDammsäkerhetsarbetetka.

dammsäkerhets-sammanfattningsvis sägaskanDet att
grundstenar.följandearbetet vilar tre

byggande,projektering,ialla ledKvalitetssäkring av-
underhåll.drift och

kompetensförsörjning inomochKunskapsuppbyggnad-
områden.berördaalla

finnaförriskanalyseråterkommandeKontinuerligt att-
delar i systemet.svaga

åtgärderBehov6.4.3 av

förutsätt-början betonavill tillUtredningen att en aven
tillsynfrågaiordningennuvarandedenförningarna omatt

länsstyrelsernasbehållas ärskall kunna attdammarav
nivå.tillfredsställandepåbedrivsarbete en

erforder-angelägetdetvidare är attUtredningen attanser
anledningmedvidtasåtgärdersåkerhetshöjandeliga av

på länssty-ankommabörriktlinjer. DetFlödeskommitténs
sker.såbevakatillsynsmyndigheter attrelserna attsom

särskiltutredningenvillövrigtiåtgärderbeträffarVad
uppfölj-rapportering ochförbehovetpeka systemettav

underhålldrift ochvidiakttagelserochtillbudning avavav
sådantEttolyckor.tillbud ellertillledakanbrister som

Även andrakraftindustrin.inomutvecklassystem n.
rapporteringen,omfattasbörkraftindustrinsdammar än av

Utredningenmöjliga.bedömsolyckorallvarligare anserom
Utred-dammregister.rikstäckandefinns behovdet ettatt av

6.6.avsnittetifrågadennaningen tar upp
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I avsnitt 6.6 behandlar utredningen också behovet attav
förstärka myndighetsorganisationen på området.

Översvämningar6.5

6.5.1 Problem och åtgärder

Jämfört mångamed andra delar världen får översväm-av
ningar i Sverige oftast mycket begränsade följder. Utred-
ningen då översvämningar naturligt förlopp.ettavser som
Översvämningar följd dammbrott skulle däremotsom av
kunna fä allvarliga konsekvenser. Närmast behandlar ut-
redningen naturliga översvämningar.

Att undvika placera bebyggelse inom översvämnings-att
känsliga områden fråga för kommunernaär har atten som

för den fysiska planeringen. Utredningen behandlarsvara
inte frågor den fysiska planeringen vill dock be-om men

vikten finnsdet data för den kommunala be-tona attav
byggelseplaneringen beträffande tänkbara flödens storlek

Övergripandeoch dem uppkomna vattennivâer.genom
rekommendationer för bebyggelseplaneringen med tanke
risker för översvämningar i första hand uppgift förär en
Boverket. Utredningen vill i sammanhanget påminna attom
regeringen i 198889:116 uttalade bl.a. Boverketattprop.
borde meddela allmännaöverväga råd i dessa frågor.att

Vidare kan erinras uttalandet i proposition,om samma
det först i sambandär med översvämningaratt leder tillatt

negativa konsekvenser för människors hälsa och säkerhet
påverkar ekonomiska värden det finnssamt stora som

anledning från samhällets sida förebyggandeövervägaatt
åtgärder översvämningar.mot

En möjlig åtgärd för förebygga översvämningar äratt att
bygga dammar. Av ekonomiska skäl har hittills större
dammbyggnader för begränsa översvämningar endastatt
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vårflo-sak ärSverige. En attiuppförtsundantagsvis annan
befintligaälvarnaskraftproducerandei demagasinerasden

översvämningardeförhindrarvilket merpartendammar, av
oreglera-varitälvarnaskulle ha ägtnedströms omrumsom

översvämningaråtgärder sombegränsade motMerde.
rensningarliksomvanligaemellertid avinvallningar är

falli vissastatsbidragkanåtgärdersådanaFörvattendrag.
kommunerna.tilllämnas

vårflöde-nämntsfångasvattendragenregleradede somI
vin-undersänktsregleringsmagasinen, avi somuppna

flöde kommerhögtdockuppstår ettProblem omtern.
däm-sinafyllda näramagasinen äråret,under närsenare

dämnings-övervisserligen vattenDeningsgränser. rymmer
säker-tillkommitharmarginaler avdessagränserna, men
ända-andraförutnyttjasvidareintebörochhetsskäl utan

marginalhadamm ovannågonkanUndantagsvis enmål.
Omsäkerhetsskäl.behövsintedämningsgränsen, avsom

utred-enligtdetmåstefrågaiskall kommaöverdämning
anläggningvarje attförsärskiltklarlagtshameningningens

inte hotas.säkerheten
kanförväntaskanflödenöversvämningshotandeOm

finnsdetså ut-förvägi attmagasin tappasdessutom ett
åtgärderSådanaflödet.förväntadedetdämpaför attrymme

säkranågorlundadock prog-kräveröversvämningarmot
bort-kännbaramedförainteförtillrinningen attförnoser

kraftproduktion.fall av
säkratillräckligtmöjlighetfinns attintedet geEftersom

framåt begränsasdagarnågraänförväderprognoser mer
tappningarförtidaflödendämpamöjligheterna genomatt

Någotkraftproduktion. snartförlusterriskera avattutan
tillförlitlighet ärlångtidsprognosersgenombrott frågai om

SMHI.enligtmedräknainte att
hållakontinuerligt ettochdämningsgränsensänkaAtt

iöversvärnningsbegränsning ärförmagasinetiutrymme
fördammsärskildbyggamedjämförbartprincip att en



SOU I 995 .40 Älvsäkerhet 101

ändamålet. Kostnaden för sådana åtgärder för ersättningen-
till dammägaren för hålla lägre dämningsgränsatt elleren
för den flödesdämpande dammen kan normalt bli såantas-

den intestor att uppväger vilken begränsadär där-nyttan,
för översvämningar i regleradeatt älvar ovanliga.är Med

översvämning i genomsnitt exempelvis 20:een årvart
förlorar i årsmagasin den kraftproduktionett sänk-man
ningen 19 gånger medan dammutrymmetmotsvarar under

tid endast kommer till användning för hindrasamma att en
översvärrming. Någon beaktansvärd risk för personskador
vid dessa naturliga översvämningar bedöms heller före-
ligga.

Det kan möjligen i undantagsfall, närt.ex. stora egen-
domsskador riskeras, ekonomiskt motiverat attvara reser-

i damm eller bygga förutrymmet flödes-vera en en ny
dämpning. Beträffande delar Dalälven har förutsättning-av

för motverka översvämningaratt dammbyggan-arna genom
de undersökts närmare, resultatet har hittills med någotmen
undantag blivit kostnaderna för höga i förhållandeär tillatt

inte samtidigt fårnyttan utnyttja dammen förom man
kraftändamål. Utredningen dock totalnyttanattanser av en
sådan dammanläggning utnyttjas både för flödesdämp-som
ning och kraftproduktion kan bli avsevärd.

För sänka dämningsgränsen i befintlig dammatt ien
avsikt tillgodose allmänna intressen krävsatt att vatten-
domstolen ändrar villkoren i tillståndet. Det kan ske efter
utgången i tillståndet eller direkt i vattenlagenav en an-
given tid på ansökan Kammarkollegiet. Under särskildaav
omständigheter kan även kommun ansökat.ex. en om
ändring tillståndet. detOm motiveratär säkerhetsskälav av
kan Kammarkollegiet alltid ansöka villkorsändring.om
Tillståndshavaren har alltid begärarätt ändring vill-att av
koren.

Det kan tilläggas dammägarna i praktiken, enligtatt
Dammsäkerhetsnämndens skrivelse den 4 februari 1994 till
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dam-marginal tillvisshållerregelmässigtregeringen, en
buffertmagasinför hadämningsgräns ett omattmarnas

tordestorlekBuffertensin.skulle sättaflödehäftigtett
förmo-pågrundasbehövarimligtvisintenämndenenligt
omfatt-normaltillrinningökaddanden änannat avenom

fyllningsperioden.delendenunderning avsenare

situationerkritiskaiBeslut6.5.2

det ärpåpekasammanhang attdettavill iUtredningen om
elleregendommänniskor,skadorförfaraöverhängande

räddningstjänstförbestämmelsernasålundaochmiljön
underräddningstjänstlagenenligträddningsledarengäller,

damman-drifteniingripakanomständigheter enavvissa
ellerförhandstappningbesluta omläggning att omgenom

överskrids. Omdämningsgränsensåtappning attatt stoppa
säkerhets-nödvändigtskulleingripande avsådant varaett

över-efterförstskepraktikendet i noggrannatordeskäl
dammsäker-expertis imedsamråd t.ex.efterochväganden

hetsfrågor.
möjlighetökad attDSUföreslogberörtstidigareSom en

bestämmelser vatten-strider somåtgärder motvidta som
tappningoch vat-innehållandemeddelat avdomstolen om

kap.i 4styckeandratilläggtillledde ettDetta ett avten.
vidtas,fåråtgärdersådanainnebärvattenlagen att§4 som

hälsaellerför livfaraavvärjaförnödvändigtdet attärom
orsak.sådanelleregendomvärdefullrädda annaneller av

harregel darnrnägaren,idvs.tillståndshavaren, somDet är
riktigtinteärsituationerDemöjlighet. avsesdenna som

räddningstjänstlagenföranlederde attkritiskalika somsom
överhängan-faranskall nämntsDåtillämplig. varaär som

de.
vattenla-stycketandra§4kap.i 4till denåtergåFör att

effektivhurifrågasättasdetkansituationenbeskrivnagen
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denna bestämmelse i realiteten Dammägarenär. är näm-
ligen underkastad vissa bestämmelser kan verka häm-som
mande på hans vilja utnyttja den nyöppnade möjligheten.att
Dammägaren således i principär skyldig följa meddela-att
de vattenhushållningsbestämmelser. Om denne för till-att
godose sådant behov ligger bakom bestämmelsernaett som
i kap.4 §4 andra stycket vattenlagen i pressad situationen
vidtar åtgärd går vad vattenhushållningsbe-utöveren som
stämmelserna tillåter och i efterhand visar sigsom vara
kanske inte den bästa tänkbara möjligheter, riskerar hanav
både straffpåföljd och skadeståndsansvar. Det tänkbartär

dammägaren då det säkra före det osäkra och inteatt tar
vidtar någon åtgärdhelst vad vattenhushåll-utöversom
ningsbestämmelserna medger. Det heller inte uteslutetär att

den dammen och innehållet i magasinetomsorgen om egna
minskar viljan till handling.

förutsättningarFör bättre för de lämpligasteatt attge
åtgärderna vidtas kritisk situationi kan deten vara en
lösning möjlighet besluta sådana extraordinäraatt attge om
åtgärder någon inte har dessa bindningar. Detsom som
enligt utredningens mening ligger till handsnärmast är att
låta länsstyrelsen få sådan befogenhet. Länsstyrelsensen
uppgifter enligt räddningstjänstlagen och vattenlagen i före-
ning med de uppgifter utredningen attlden bör haanser som
regional samordnare jfr avsnitt 6.6.2 den till detgör
lämpligaste för denna ingripande.organet typ av

Länsstyrelsen förutsätts vid beslut angivet slag regel-av
mässigt ha tillgång till den sakkunskap dammägare,som
regleringsföretag, SMHI och andra kan mobilisera. Det är
viktigt det olika situationerplaneras hur skall hanterasatt
och detta förövas, så vid verkligt fall all uppmärk-att att ett
samhet kan riktas få kontroll läget.överatt

Genom tillägg till bestämmelserna i kap. andra4 4 §ett
stycket vattenlagen kan länsstyrelserna denna befogen-ges
het.
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övrigtiåtgärderBehovet6.5.3 av

Flödes-flödesnivåerdeframhållavillUtredningen att som
för dedimensionerande störrebörkommittén varaanser

dimensionerandemåstenödvändigtvisintedammarna vara
dimen-Sådanaöversvämningar.skyddtillåtgärderför mot

fallkommittén i värstaenligtskulleflödensionerande
noteradetidigaresådubbeltbli storaänkunna sommer

iskadoromfattandeorsakaskulleDeflöden.största
ellerregleradevattendragen ärsigområdendrabbade vare

förebyggaföråtgärdergenerella attnågravidtaej. Att
förefallerhändelsersällsyntasådanavidöversvämningar

förbehövsåtgärder attsak är attrealistiskt. Eninte annan
fall kanvissaisådanaeftersom orsa-dammbrottförebygga

Flödeskommit-enligtdetflöden ängångertiotals störreka
i älven.flödetnaturligatänkbaratén största

utred-villöversvämningarskyddgällerdet motNär
följande.betonasammanfattningsvisningen

uppgift ärdammanläggningarnasbeaktandeMed attav
kraftproduktionförutnyttjastillståndenförinomatt ramen

begränsasvårflödenabaraintesåskehandhavandet attbör
ellerallmännaintesååretunderflöden attävenutan senare

bl.a.innebär attonödan. Deti enskadasintressenenskilda
be-börårsmagasinidämningsgränsen ettmarginal tillviss
börerfarenhetsmässigtåretpåframså långt atthållas man

förtillrinning attblirdärefterdetmedräkna nogkunna att
början.vintersäsongenstillfylla det

detkanflöden ävenöverhängandedämpaFör storaatt
kanöverdämningoch denavtappningmed somaktuelltvara

måsteåtgärderSådanasäkerheten.tillmed hänsyngodtas
tillfälli-betraktasuppfattningutredningensenligt somdock

frånbedömningeftertillgripasfårvilkanödlösningar,ga
fall.fall till

bebyggelsenplaneringenvidviktigt avDet är att man
före-kanflödenhögamedräknarvattendragen attefter
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komma. Genom tillägg till plan- och bygglagen stadgasett
kommunerna i bebyggelseplaneringenatt skallnumera

beakta riskerna för översvämning. När detta ansvar nu
uttryckligen har lagts kommunerna det berättigatär att
utgå ifrån de i bebyggelseplaneringen erforderligatt tar
hänsyn till riskerna för översvämning. Det vidare viktigtär

Boverket och länsstyrelserna informerar kommunernaatt
lämpliga åtgärder vid planeringen inom områden därom

översvämningar kan befaras.

6.6 Ansvarsfördelning, myndighets-
uppgifter m.m.

6.6.1 Nuvarande ordning

Uppförandet dammar kräver enligt vattenlagen tillståndav
vattendomstol. Vid tillståndsprövning beaktas säkerhets-av

frågan. När det gäller uppförande, underhåll och skötsel
vattenanläggningar stadgar vattenlagen liggeratt ansvaretav

på anläggningens Den löpande offentliga tillsynenägare.
ligger på länsstyrelsen. I tillståndsdom kan också,en om
det finns särskilda skäl, föreskrivas någonatt annan myn-
dighet dessutom skall viss kontroll. SMHI har i flerautöva
fall fått i uppdrag kontrollera vattenhushâllningsbe-att att
stämmelser vid sjöregleringar och kraftverksdammar följs.

Som stöd i sin tillsynsverksamhet kan länsstyrelserna
utnyttja Dammsäkerhetsnämnden. Denna har till uppgift att
lämna rekommendationer underhåll och tillsyn dam-om av

Nämnden riktlinjer på området regelmäs-utmar. ger som
sigt tillämpas inom kraftindustrin.

I Dammsäkerhetsnämnden ingår med kompe-personer
inom räddningstjänst och hydrologivattenrätt,tens samt

med teknisk kompetens från kraftindustrin. Kraftindustrin
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rådgiv-utgifter. Nämndenshuvuddelen dessför avsvarar
avgiftsfri.ning är

rådgivandeDammsäkerhetsnämnden är utanett organ
efterledamöterdessRegeringenmyndighetsuppgifter. utser

förslag parterna.av
förhållande-översvämningarskydd ärgällerNär det mot

myndighetsfunk-beträffandeannorlundadelartill storana
kommunaltBebyggelseplaneringen ärtionerna. ett ansvar.

bebyggelse-förövergripandeharLänsstyrelserna ett ansvar
ochsamordningregionalgällerdetbl.a.planeringen när

berördadenfall harflerasäkerhet. Iochhälsafrågor om
kommu-åtgärderförebyggandesamordnatlänsstyrelsen av

översvämningskänsligaiintressenteroch andra om-ner
på-börDetrensningar. ävenochinvallningarråden, t.ex

gälleruppgift detväsentlig närharBoverketpekas att en
bebyggelseplanering.förnormer

räddnings-uppgifter inomocksåharLänsstyrelserna
iräddningsinsatseromfattandefordrasdetOmtjänsten.

länsstyrelsenskall överräddningstjänstkommunal ta an-
berörskommuneri deräddningstjänstenför avsomsvaret

sådantför över-planeraskallLänsstyrelsen ettinsatserna.
tagande.

samordningRegional6.6.2

kräverdammarnaåtgärderutförandetPlaneringen och av
flödet skulledimensionerandedethuranalysnärmare aven

ikedjan dammarhelaochsigförvarje dammpåverka av
be-befolkning ochförKonsekvensernaälv.regleraden

Ävenin.ocksåmåste vägasdammbrottbyggelse ettav
översvämningsskydd,föråtgärderbehovetfrågor avom

avvägningarkostnaderderasochåtgärder samttänkbara
bedömas iochanalyserasbehöver ettandra intressenmot

perspektiv.regionalt
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vattendrag behövs därförvarjeFör större en samman-
samhälleligalöpande planering dehållen genomgång och av

reglerade ochfinns både beträffandeinsatserna. Behovet
avsnitt harföregåendeSom ivattendrag.oreglerade angetts

för sådan plane-länsstyrelsernaochkommunerna ansvaret
ring.

dammsä-gällersamordning detregionalBehovet närav
fall starkti mångaöversvämningsskyddkerhet och är men

länsstyrel-påankommabörolika län. Detväxlar mellandet
behovetriktlinjer analyseracentralaförinomatt ramensen

aktuellapå deerforderliga initiativochåtgärder ta om-av
rådena.

detlänsstyrelserna, närmening börutredningensEnligt
samordnings-regionalaledabilda ochgjort,inte redan är

Om in-älvsystem.för varjeflödesfrågor störreförorgan
det lämp-finnerangränsande älvsystemnågraitressenterna

givetvis intedet mötabörtillsamordna sigligt ettatt organ
börsamordningsorganför dessaUppgifternahinder.

innefatta

frågaiplaneringsunderlagbehovetbedöma omatt av-
samordnaochriskzonkartor,översvämningar, t.ex.

anskaffandet,

dammsäkerhetsfrågormed dammägarnaöverläggaatt om-
behovvidochtillsynenregelmässigaden attutöver om
tänktaefterflodvågorstudierkompletterautföra eller av

riskanalyser,andrakonsekvenser,derasdammbrott och

m.m.,

rädd-planeringenvid samordningenbiträda avatt av-
uppgifteranskaffandetdäriblandningstjänsten, omav

naturligadammbrottpåtanke såvälflöden med som
höga flöden,
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möjligheternaochoch värdetbehovetanalyseraatt av-
förtida tappning,ochflödesdämpningtill att samman-

medöverläggakommunala intressenadejämka samt att
inkl.åtgärder,sådanaprinciperna fördammägarna om

ersättningsfrågor,

bebyggel-förgälla restriktionerdet börbedömaatt var-
förekommakanhöga flödentillhänsynmed attsen

samt

förochplanerasinformationen ansvarettill attattatt se-
länsstyrel-SMHI, dammägarna,mellanfördelasdenna

andraochövrigtikommunernaräddningstjänsterna,ser,
emellan,demuppgiftergällervaddelsberörda organ,

massmedia.allmänhet ochtilluppgifterdels

bl.a.föringåbörsamordningsorganet representanterI
eventuelladessa,räddningstjänsterna iberörda kommuner,

larmcentralervattenregleringsintressenter,ochdammägare
varningstjänst.ochför SMHI:sbehovoch vid prognos-

liggerinteskallSamordningsorganet överta somansvar
något annat organ.

förut-naturligademed tankebehovetflera länl är
det imedaninsatserdetta slagspåtagligtsättningarna av

Insatsernaåtgärder.begränsademedräckalän börandra
angelägnaandraresursbehovetocksåmåste vägas mot

det,framförareservationer vill viMed dessa attområden.
länsstyrelserna,underlag fråninkommetdöma synesatt av

tillräckligfrågaområdet iinteöverlagde engersom om
tillräcklig kompe-genomgående harinteoch deprioritet att

uppgifterna.förtens
förbl.a.deinstruktionlänsstyrelsernas sägsI att svarar

byggnadsvå-och ochplan-räddningstjänstenfrågor omom
anknyterdirektintedär någotövrigtsendet. I nämns som

översvämningar.och skydddammsäkerhettill mot



ÄlvsåkerhetSOU 1091995:40

länsstyrelsernas instruk-därförUtredningen föreslår att
förde skallpunkttion kompletteras med att svaraomen

dammsäkerhetmedarbetetden regionala samordningen av
översvämningar.och skydd mot

regionala samord-i denUtredningen vill betona att man
behandlasskallälvningen mäste beakta att ensomen

Länsstyrel-regionalapå flerahelhet och inte delas organ.
lämpligdärförmåste komma överens ansvars-om enserna

samordnandefårlänsstyrelseuppdelning, så ettatt en
för varje älvsystem.ansvar

Behovet av resurser

med denarbetelänsstyrelsernasförBehovet av resurser
begränsattämligen äventordesamordningenregionala vara

medelsbeho-landet kanhelaFörde län berörsi mest.som
inkluderarmiljoner kronor,uppskattas till 5 somvet ca

lönekostnadstillägg,löner, m.m.resor
tilldelningmåttligföreslåvaritnaturliga hadeDet att en

centralasålänsstyrelsernaförmedel för dennastatligaav
råderfinansiellabegränsadeuppgift. Med det utrymme som

Utredningentill detta.möjlighetinte någonutredningenser
finansieringsmöj-alternativnågonundersökthar i stället om

lösningtänkbarfunnitstår till buds och attlighet varaen
medelutnyttjai fråga fårför uppgiftenlänsstyrelserna som

bygdeavgift.betalas som .
§i 10 kap. lvadBygdeavgift skall enligt angessom

minskaochförebyggafördelsvattenlagen användas att
föranläggningarellervattenföretagetsådana skador av

ersättningsregler-allmännadeenligtdetta, inte ersattssom
fördelsskador,sådanai vattenlagen och för gottgöraattna

bygdbeträffande denändamåltillgodose allmännaatt som
för detta. Rege-anläggningarellervattenföretagetberörs av

användningenbestämmelserringen får meddela närmare om
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1983:945i förordningenbygdemedel. Så har skett omav
vattenavgifts-1983:291avgifter enligt vattenlagen m.m.

förordningen.
bidrag ellervattendomstolen avgörDet är er-omsom
kostnaderna förutgå tillskallbygdeavgiftsmedelsättning ur

förorsa-skadaellerminskaförebygga, gottgöraatt somen
beslut kanVattendomstolensvattenföretag.kats ettav

vattenöverdomstolen.tillöverklagas
bygdeavgiftsmedel förbidraglån ellerAnsökan urom

beslutarvattendomstolen görsändamål deandra än varom
användas.skallmedlendäri det länlänsstyrelsenhos

länsstyrelsenfattasbidragsärendenelleri låne-Beslut av
rennäringen,främjandei ärenden röreller, avavsom

överklagas.får inteBeslutenJordbruksverket.
drivabl.a.tillståndfår vatten-den ettDet attär som

skallflerårsregleringellerårs-ellerkraftverk utöva somen
outbyggdafördetinnebärbygdeavgift. Dettaerlägga att

Till dettatillgå.bygdemedelfinns någraintevattendrag att
frågaåtgärder iförberedandeochplaneringkan sägas att

ochkostnads-såtordevattendrag intedessa re-varaom
utbyggda älvarna.degällerdetsurskrävande närsom

be-från deinhämtatharutredningenuppgifterEnligt
Norrlandslänenibygdeavgifternauppgickrörda företagen

Bygdeavgifternakronor.miljoner110tillför år 1993 över
årligen.erläggs

användningmening ärutredningensEnligt aven
samord-regionaltsådantför bekostabygdeavgiftsmedel att

det i vattenla-förenlig medbeskrivitsningsarbete ovansom
revisorer harRiksdagensavgiften.medsyftetangivnagen

informationsbe-efterfebruari 1994iockså i ettrapporten
i ökadmöjligheternaVattenfall anfört ut-sök på attatt

övningarspeciellaförbygdemedelanvända ävensträckning
bordeberedskapsinsatser övervägas.eller extra

finansieringfrånbortseemellertid integårDet attatt en
ovanligbygdemedel såmedmyndighetsuppgifter är enav
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åtgärd möjlighet inte föresvävat lagstifta-denna torde haatt
vid tillfällen frågan behandlats.de bygdemedelren som om

Det därför enligt utredningens mening lämpligt fråganär att
underställs Skulle den anvisade användningenriksdagen. av
bygdemedel godtas, torde det lämpligt dettaatt ut-vara
tryckligen framgår vattenlagen.av

kostnader för planering och för konkretaKommunens
för rädd-åtgärder förebygga skador höga flöden,för att av

medredan kunnaningstjänsten torde ersättasnum.m.
lagändringenden föreslagnabygdeavgiftsmedel. Genom

regionala samord-utgifter för detblir det också klarlagt att
för riskzonkar-kostnaderningsarbetet, kommunernast.ex.

förbättrar skyddet översväm-och för insatser mottor som
vattendraget, kantill det regleraderelateradeningsskador

bygdemedel.bekostas med
bygde-gällakommun börlänsstyrelseFör såväl attsom

löpandeför bekostaskall få användasmedelsavgifter inte att
planering ochfysiskvad gällermyndighetsuppgifter t.ex

räddningstjänst.
utnyttjandeeventuelltberöra hurvillUtredningen ett av

bör läggassamordningsarbeteregionaltförbygdemedel
tilldetliggeruppgifternas näratanke påMed artupp.

kommunlänsstyrelse ellertänka sighands attatt enen
frågorarbeta medförfleraelleranställer attpersoneren

fråga. Häriområdet isamordningen påregionaladenom
vederbörande på kortareriskenemellertid denligger att

myndig-andrasigkommereller längre sikt ävenägnaatt
uppdragetanställningen ellerhetsuppgifter deän ur-som

hurläge uppskattaavsåg. i sådantsprungligen Att storett
ändamåletangivnadetarbetsinsatsendel avsettsomav

skallför detalltför osäkerhetmedförakommer attstoratt
skall bestämmademtillfredsställande för somanses vara

arbetestället bör detbygdemedel. Itilldelning somom av
åtgärdervidtagnaspecificeringnedlagts faktureras med av

anlitas.konsulterliknande skersätt somsom av
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länsstyrelse ochUppgiften besluta bidrag tillatt om
anförtrosavgiftsmedlen torde kunnakommun vatten-ur

harnuvarande ordning redandomstolarna, vilka med att
bygdeavgift. Länssty-frågor användningvissapröva avom

få vattendom-därför ansöka hosrelser och kommuner bör
uppkom-avgiftsmedel för täckafå användastolen attattom

vadsamordningsarbetekostnader för regionalt avserna
översvämningar.skydddammsäkerhet och mot

bygdeavgifterna fârsåledesförordarUtredningen att
till ändringFörslagändamålet.beskrivnautnyttjas för det
harvattenavgiftsförordningen upprät-ochvattenlagenav

tats.
regionala samord-och ledabildauppgiftenFörutom att

länsstyrelsen, närmareflödesfrägor börförningsorgan som
sammanställa,införskaffa,6.6.5,avsnittredovisas under

dammsäkerhet ochuppgiftervidarebefordraoch omom
hörauppgifter fårDessaöversvämningar.skydd mot anses

påinsatserökadetillsynsarbete. Delänsstyrelsernastill
behovföranlederbehövas,tordeområdedetta ett avsom

miljonerungefär 3tilluppskattaskanresurstillskott som
tillgodoseskananspråk inte heltdessaår. Omkronor per

ordinarielänsstyrelsensinomomfördelningar ramgenom
finansieringsmöjligheter övervägas,andrabör även exem-

före-förtill åtgärderstatsbidragenutnyttjande attpelvis av
3.5.jfr avsnittnaturolyckorbygga

medcentraltBehov6.6.3 ett organav

myndighetsansvar

behovetföljande frågani detbehandlarUtredningen avom
myndig-dammsäkerhetsfrågor medförcentraltett organ

tillbud föran-elleringa olyckorhetsuppgifter. Det är som
i ställetSkäletsaken.utredningen ärleder attatt ta upp
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utredningen vid genomgång säkerhetsarbetet funnitav an-
ledningar allmän karaktär delvis ifrågasätta denattav mer
rådande ordningen vad gäller tillsynen. Utredningen anser

samhällets insatser måste förstärkas för deatt att motsvara
krav bör ställas säkerhetsarbetet jfr avsnitt 6.4.2.som

iögonfallande förDet det närvarande saknasärmest att en
sammanhållande offentlig styrning och kontroll detnär
gäller åtgärder översvämningar.dammsäkerhet och mot

offentliga drift och under-Den nuvarande tillsynen över
innebär länssty-håll har övergripande karaktär attsomen
följer ålagt be-relsen skall kontrollera dammägaren ettatt

arbetsinsatser förut-siktningsprogram. Fackkompetens och
tillsynsansvaretdammägaren för. offentligaDetsätts svara

områden, där konse-begränsat på flera andrahärär änmer
bli för allmänheten. Somkvenserna olyckor kan storaav

kärnkraftsanläggningar,jämförelse kan exempelvis nämnas
tillsyngranskning ochmyndighet fördär har ansvareten

drift till ned-byggande ochfrån konstruktionsstadiet över
Även och järnvägarbl.a. flygmontering. det gällernär

ocksåkanfinns sammanhållet myndighetsansvar. Detett
och mindremindre omfattandeSverige harkonstateras att

dedammanläggningardetaljerad offentlig tillsyn änav
påpekasförtjänar vidareflesta andra västländer. Det attatt

rekommenderardammorganisationenden internationella att
Övergripanderegionaltmyndighet centralt och ettgesen

för dammsäkerheten.ansvar
verksam-Vattenfall har ändratTill saken hör också att

affärsdrivande verk tillhetsform från statligt statsägtett
organisationen.aktiebolag med formell inriktning förannan

Vattenfall kraftindustrins klarthar tidigare störstasom
företag branschens säkerhetsarbete,spelat ledande roll ien
vilket varit dess samhällsansvarhelt i linje med ettsom
statligt organisationsformen skulle kunnaverk. Den nya
innebära samhällsfrågorfäste mindre vikt vidatt somman

berör det gäller damm-den direkta dammsäkerheten. När
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Vattenfall företaget framgentsäkerheten framhåller ävenatt
kommer säkerhetsfrågor hög prioritet.att ge

inte hari fråga dammarDet kan tilläggas att man om
giltighet försakkunnigt medutarbetade ett organnormer av

Dammsäkerhetsnämnden, harlandet i dess helhet. som
länsstyrelser-rekommendationerlämnarkompetensen, som

innebärskall tillämpas. Dethur desjälva bestämmerna
tillsynsfrågor,fatta ikan beslutlänsstyrelsernadessutom att

länsstyrelse tillsig frånfall kan skiljai lika enensom
annan.

erfarenheterutbyterkraftindustrinInom avman
base-finns inte någotdetonormala händelser, system,men

rapporteringfördammregister för hela landet,rat ett av
offentligadetiakttagna brister. Genomochhaverier, tillbud

svaghetiakttagelsealltså inteförssäkerhetsarbetet av enen
höjningleda tillvidare för kunnadammanläggning atten

liknande Inomanläggningarandrasäkerheten på typ.avav
uppbygg-avslutatpåbörjat intekraftindustrin har menman
det ända-användas förkannaden operativa register somav

rapporteringssystemsådantUtredningenmålet. ettattanser
anläggning-kraftindustrinsomfatta baraoch intefinnasbör

medförahaveri kanvidandra väntasockså ettutan somar
egendomsskador föromfattandeellerpersonskador mer

ibehandlasfråga närmareDennainnehavaren.andra än
avsnitt 6.6.5.

fråganskäl övervägafinns det närmareDessutom att om
mycketundvikaförregleringsmagasinenanvända attatt

skador. Enåtföljandemeddammenflöden nedströmshöga
mellanavvägningarsvårainnebäraanvändning kansådan

till länsstyrelsernariktlinjerhärbehövsolika intressen. Det
fallet bestämmaenskildai detförfrån centralt attett organ

tillåtas medöverdämningar kannivåtill vilkenoch somom
principer förbehövs vidareDettill säkerheten.hänsyn

magasinen ochibuffertutrymme ävenutnyttjande omav
nedströmsskadorbetydandetappningarförtida merom
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hotar. Pâ grundval sådana riktlinjer från centraltettav
bör länsstyrelserna sedan för den regionalaorgan svara

verksamheten.
När det gäller forskning dammsäkerhet och högaom

flöden sker insatserna till väsentliga delar kraftindustrins
bekostnad. Det finns inget centralt löpande be-organ som
vakar forskning motiverad allmänna intressen främ-att av
jas.

Slutligen bör det framhållas frånvaron centralatt av en
myndighet på området har lett till bristande kontinuitet ien
statsmakternas agerande. Regeringen har aktualiserat
dammsäkerhetsfrågorna föranlettsdet någon akutnär av
händelse, tillsätta utredning. Däremellanattex. genom en
har dammsäkerhetsfrågorna inte drivits någonmed högre
grad ambition på central nivå.av

Det finns också talar centraltargument mot ettsom
fullgör vissa myndighetsuppgifter det gällernärorgan som

dammsäkerhet. finnasDet kan risk för dammägarnasatt
benägenhet initiativ till säkerhetshöjande åtgår-att ta egna
der minskar. i ställetDet kan lätt bli så dessa avvaktaratt
direktiv från myndigheten.

Vidare tillgången i landet kvalificeradhögtär perso-
nal inom området begränsad. Om central myndigheten
skulle förses med den bästa kompetensen i landet skulle det

risk för hos företagenkompetensen Detatt tunnas ut.vara
i så fall förtill nackdel säkerhetsarbetet.vore

För statsverket också de ökade kostnaderna förär en
central myndighet skäl den lösningen.ett mot

För utredningen emellertid för lös-väger argumenten
ningen med myndighetcentral Utan sådantyngst.en en
brister det lätt i konsekvens kontinuitetoch i statsmakternas
agerande. Utredningen sig emellertid ha kommit tillanser

lösning innebär fördelarna med centralatten som en myn-
dighet uppnås detta medför alla de negativa verk-utan att
ningar, skulle kunna bli följden.som
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rådochdelegation6.6.4 En ett

tillståndsgiv-ifrågasättaanledninginte funnitDet har attatt
säkerhetsan-vattendomstolarna,skall skötasningen attav

ochföretagenskall ligga hoshandi övrigt i första attsvaret
Någonför tillsynen.skall halänsstyrelserna ansvaret om-

hellerinteavseenden hargrundläggandeprövning i dessa
begärts i direktiven.

diskussionenfördadenochförutsättningDenna nyss
centraltEttföljande slutsatser.tillleder utredningen organ

damm-frågorförinrättasmyndighetsfunktion börmed om
till sådanabör begränsasuppgiftersäkerhet Dess somm.m.

kallasförslagsviskaninyndighetskaraktår. Dettydlighar
ledamotbeståbörDenDammsäkerhetsdelegationen. enav

ochdomartjänstordinarieinnehafteller harinneharsom
ledamotfrågorvattenrättsligaerfarenhethar samt enav
Somälvfrågor.ochi damm-sakkunskaphar teknisk ensom

forsk-erfarenhetmedingåledamot börtredje avpersonen
området.aktuelladetning inom

Övriga lämpligenbörcentraltföruppgifter ett organ
harDammsäkerhetsnämnden. Dennuvarandedenligga
be-alltså bördenvilkauppgifter,flera sådanaredan nu

länsstyrel-förföreträdaremedkompletterashålla. Den bör
insyn itillmöjligheteröka derasföroch kommuner attser

rekommende-Utredningenverksamheten.påverkanoch av
ledamöterdelegationensregeringen attvidare utserattrar

besättaorganisationen även posternaingå i att somsamt
börDessutomi nämnden.ordförandeviceochordförande

Även övrigalänsstyrelsernasregeringen representant.utse
förslagefterregeringenbörledamöter avutses menav
till Damm-bytaNämnden böruppdragsgivare.deras namn

rollunderstryka desssäkerhetsrådet för parts-ettatt som
myndighetsuppgifter. Kost-utansammansatt expertorgan

närvarande iförbetalasverksamhetför nämndensnaderna
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huvudsak kraftindustrin. Någon ändring föreslås inte iav
detta avseende.

Dammsäkerhetsdelegationen bör ha följande uppgifter.
Den bör följa utvecklingen beträffande dammsäkerhet och
åtgärder översvämningar på grundval bl.a.mot rapporterav
från Dammsäkerhetsrådet. Den bör bevaka säkerhets-att
arbetet grundas på kvalitetssäkring, kompetens, kunskap
och riskanalys. Den bör bevaka hanteringen dammar-att av

sker efter principer förenliga med skyldighetenärna som
enligt 17 kap. 2 § vattenlagen driva anläggningarna såatt

allmänna och enskilda intressen inte skadas i onödan.att
Den bör dock inte behandla enskilda tillsynsärenden.

Vidare bör Dammsäkerhetsdelegationen för attsvara
allmänna intressen beaktas det gäller utformningennär av
forskning med statligt stöd inom sakområdet.

Delegationen bör regelbundet till regeringenrapportera
utvecklingen inom området. Den bör lägga fram de för-om

slag till författningsändringar och andra åtgärder den finner
motiverade. Behovet åtgärder i fråga den statligtav om
stödda forskningen bör beröras. Den bör i övrigtäven
regeringens uppdrag kunna arbeta regeringens expert-som

i de aktuella frågorna.organ
Utredningen har detta bör knytas tillövervägt om organ

någon myndighet. möjlighetEn uppgifternaär att tasannan
hand avdelning eller enhet inom någon befintligom av en

myndighet. insatserDe krävs emellertid övergripan-ärsom
de bedömningar med särskild kompetens inomav personer
området handläggningsarbete. finnsDetän ävensnarare
risk för de uppgifter utredningen inte skulle till-att avser
räcklig prioritet i organisation med andra huvud-störreen
uppgifter. Vidare finns alternativet i befintligatt man en
myndighet skapar nämnd för frågor dammsäkerheten om
och skydd översvämningar. Med tanke det intemot att
behövs något kansli heltidsanställdmed personal Darrnn--
säkerhetsrådet förutsätts för det löpande arbetetsvara -
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samord-sådanför någonadministrativa skäldock ingafinns
finna någotheller väsent-kan inteUtredningenning. annat

ändamåls-skulleanknytningsådanligt skäl för att varaen
Dammsäkerhetsdelegationenförordarenlig. Utredningen att

gi-måsteBeslutregeringen.underdirektställningfår en
Regeringskanslietinomdepartementvilketvetvis fattas om

uppgiftsinintedetUtredningentill.skall höraden somser
Rentden saken.förslagnågotregeringenlämna omatt

underlättasverksamhetenkonstaterasdockkanallmänt att
närliggandehandhartidigareväljsdepartementett somom

målområden.ochfrågor
nuvarande Dammsä-denbörDammsäkerhetsrådet som

länsstyrelser-tillrekommendationerlämnakerhetsnämnden
förtillsynsmyndigheterverksamhetför deras somna

kompetensområ-sittdet inombörVidaredammsäkerheten.
egenskapderaslänsstyrelserna iråd tillde lämna an-av

börDetsamordningen.regionalaföreslagnadensvariga för
regle-hanteringenriktlinjerprincipiellaockså avomge

dämpamöjligtsäkerhetsmässigtdet attringsmagasin där är
have-förrådet rapporterVidare bör attflöden. omansvara

analyseras.dessaförinsamlas atttillbudrier, samtm.m.
rekommendationerrådetböranalysernagrundvalPå geav

problem.iakttagnamedtillkomma rättaföråtgärder attom
bedömaområdet,inomforskningenockså följabörRådet

kompletterande insatser samttillinitiativochbehovet taav
rådetbörVidaresamordnas.denförverkaövrigti att

ochutbildningenförriktlinjernafrågor omhandlägga om
dammsäkerhetfrågaiinformationenövergripandeden om

delsförteckning övertillhandahållaocksåbörDet enm.m.
delsdammsäkerhetskontroll,förbesiktningsman avgrupper

vidnödsituationerochtillbudvidbiträdeförsakkunniga
darnrnsä-utvecklingenföljarådetSlutligen bördammar.

internationellt.ochnationelltkerhetsområdet
skallDammsäkerhetsrådetsakkunskappå dentankeMed

delegationen kanochrådetmellankopplingenochbesitta
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räkna med länsstyrelserna normalt kommer följaatt attman
rådets rekommendationer. rådet saknar föreskriftsrättAtt
bör därför inte något hinder för förslag.utredningensvara

Den föreslagna arbetsfördelningen kräver näraett samar-
bete rådet.mellan delegationen och Genom delegatio-att

ledamöter ingår i rådet bör förutsättningarna förnens sam-
arbetet Delegationen bör inrikt-goda. överväga omvara
ningen samarbetet behöver formaliseras.av

med tyngdpunkten i arbetet kom-Utredningen räknar att
erforderligaligga rådet och detta har deattattmer

förstatsverkets kostnaderkansliresurserna. innebärDet att
till leda-består arvodendelegationen blir måttliga. De av

deltid kost-eventuell sekreterareochmöterna samten
lokal och Dessanaderna för arbetsbiträde, expenser.resor,

och miljonmellan halvkostnader beräknas tillkan enen
förmening beloppetutredningenskronor år. Enligt ärper

avgiftsfinan-någonlitet för skall överväga typatt avman
siering.

godtaförklarat den kanDammsäkerhetsnämnden har att
sammansättning och arbe-förordade ändringen dessden av

te.

tillbudsanalysfel- och6.6.5 förSystem

för detsäkerhetsarbetetEn väsentlig del är att attsvaraav
haverierrapportering inte baraförfinns utanett system av
skulle kunnabrister har ellerockså fel ochtillbud och som

orsakerderasför analyserfå betydelse för säkerheten, av
för anläggningarde driftansvarigaför underrättelser tilloch

haverierSåväl uppgifterfå likartade problem.kan omsom
systematiskt.tillbud måste rapporterassom om m.m.

och aktuellttillförlitligtsådant behövsFör ettett systern
frånlandet har betydelseiregister alla dammaröver som

sammanställt registerSMHI harsäkerhetssynpunkt. upprät-
register. Dettill databaserattade länsstyrelserna ettav
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tillgodoser för det analysarbete utred-dock inte behovet
för sin del samlatningen förordar. Kraftindustrin har ett

anläggningar. Kraftindustrindatabaserat register för sina
incidentrapporteringförhar beslutat inrätta systematt ett

med sitt register grundval.m.m. som
endastemellertidKraftindustrins år avsett attsystem

inomsäkerhetsmässig betydelseomfatta anläggningar av
verksamhet.dess egen

måste omfatta allaincidentrapporteringförEtt system
innefattasäkerhetssynpunkt ochfrånbetydelsedammar av

ochtillgängligafinnsbehövliga dataregister, där allaett
hålls å jour.

riksomfattande databearbetningför dennaAnsvaret av
i frågamed kompetenscentraltmåste ligga ett omorgan
underhåll.ochdriftkraftstationersdammsäkerhet samt

för dennaavseddinteDammsäkerhetsdelegationen är typ av
Dammsäkerhetsrådetden kanarbetelöpande genommen

tillfredsstäl-genomförs påverksamhetenför ettattansvara
förordas.lösninglande Dennasätt.

uppgifterfår de utgörför rådetAnsvaret att grun-som
länsstyrelserna.påmåste vilaverksamhetför dennaden

stycket§ förstaenligt 18 kap. 2nämligenDessa har rätt
uppgifterfå dedammägarnaföretagarnavattenlagen att av

lämnabör i sinLänsstyrelsernabehöver för tillsynen.de tur
sig kunnarådet. Utredningentilluppgifterna vidare anser

särskildnågondetlänsstyrelsernautgå från gör utanatt
kraftföre-i fall deföreskrift. praktiken torde störreI vart

rådet,uppgifter direkt tillbehövligakopiorlämnatagen av
tordemotsvarandedataöverföring. På sätteventuellt som

behöver SMHI:suppgifter detfå del derådet kunna urav
register.

rapporteringssystemet börskall ingå iDet register som
från säker-betydelseuppgifter alla dammarinnehålla avom

Medkraftindustrin.de intehetssynpunkt, ägsäven avsom
idet dammarnaklassificering gällerFlödeskommitténs
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riskklass I och i viss utsträckning i riskklass Il. Det bör an-
komma på länsstyrelserna tillsynsmyndigheter medattsom
ledning riktlinjer från det centrala förorganetav svara
urvalet och till uppgifterna lämnas till registret.att attse
Länsstyrelserna bör å sidasin ha möjlighet användaatt
registret för tillsynsarbetet.

6.7 Forskningsfrågor

Forskning och utveckling förutsättning för ökaär atten
kunskap för uppprätthållaoch kompetens och därmed att
och vidareutveckla komplexasäkerheten i system.i

består tillflöden frånEtt vattenkraftreglerat älvsystem av
olika avrinningsområden och till dessa kopplade tekniska

för vattenkraftända-anläggningar för reglering flödenaav
ligger i den utvecklarmål. Forskningens betydelse att

totalakunskap och kompetens med inriktning systemets
tekniska aspekter.funktion, dvs. både tekniska och icke

ingående ochdamnzsäkerheten krävsNär det gäller
drivautforma, anlägga,omfattande kunskaper för kunnaatt

ställdauppfylleroch underhålla dammar på sättett som
krav på säkerhet.

genomfört omfat-Sverige under några decennierhar en
vattenkraftresurser.tande utbyggnad för till sinaatt ta vara

genomsnittsålderdammbestånd, harDagens avsom en
kvalificerad förvalt-30 år, ställer krav påsärskildaca en

ända-tillståndskontroll tillståndsvärderingning, och samt
målsenligt underhåll.

skyddet översvämningarFör kunna utvecklaatt mot
förväntas medkrävs kunskap vilka flöden kan ochsomom

vilken frekvens Vidare krävs kunskapdessa uppträder. om
möjligheterna kunna flöden, bygga fördäm-dämpa attatt
ningar förhindrar översvämningar attsamt anpassasom
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markanvändningen till översvämningarnas omfattning och
frekvens.

Staten har hittills saknat helhetssyn ochen en egen
kontinuerlig utvärdering det gäller forskning ochnär ut-
veckling dammsäkerhet och åtgärder till skydd motom
översvämningar. Utredningen det angelägetäratt attanser

effektivt löpande följer den forskning ochsättstaten ett
områdenutveckling bedrivs inom dessa och bedömersom

den ändamålsenlig och tillräcklig.ärom
Dammsäkerhetsforskningen bör enligt utredningens

mening för dammägarna ochgemensamtett ansvarvara
angeläget med ytterligare samverkan förDet är attstaten.

långsiktigt vidmakthålla och utveckla teknik och kompetens
för dammsäkerheten.

det utredning-Vad gäller skydd översvämningar ärmot
huvudsak enligtuppfattning fortsatt satsning iattens en

jfr avsnittförslaget från programkommitté 4SMHI:s är
angelägetUtredningen detrekommendera. attatt anser

sin helhetoreglerade älvsystem behandlas ireglerade och
höga ochde totala konsekvensernaoch extremaatt av

infrastruktur ochskador på byggnader,flöden, såsom t.ex.
framkommit visaderesultat hittillsmark, beaktas. De som

flö-1993 årsvid utvärderingensig mycket användbara av
föreslås fortsättnings-översvämningar. SMHIden och även

forskningsinsatsersammanhållande förvis statensvara
inom område.detta

föreslår utredningen kompetensenFör detta ändamål att
Dammsäkerhetsdelegationenhos Dammsäkerhetsrådet och

följa bedrivs och bedömatill för den FoUtas att somvara
tillräcklig. Utredningen för-den ändamålsenlig ochärom

Dammsäkerhetsdelegationen får till uppgiftordar därför att
beredningsorgan för bedömningarregeringensatt som svara
statliga forskningsinsatser i frågaoch förslag till omav

översvämningar. Förslagendammsäkerhet och skydd mot
vilka insatser bör finan-bör också omfatta frågan om som
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sieras energiforskningsprogrammetdet statliga ochgenom
vilka insatser belasta andra anslag. Delegationenbörsom
bör också föreslå i huvuddrag vilka ämnesområden börsom
stödjas.

till beträffande forsk-Delegationens förslag regeringen
Dammsäkerhetsrådet.ningen bör underlag frånbaseras

såväl forskning i landet inomRådet bör löpande följa den
finansieras statsanslagde olika aktuella områdena översom

forskningen. bör ocksåföretagsfinansierade Detdensom
vidare be-internationella utvecklingen. Det börfölja den

ochderas inriktningfortsatta insatser ochdöma behovet av
grundvalbedömningen böromfattning. Den göras av

dammanläggningarlandetstillståndet irådets kunskaper om
förbättradeliksom på behovetproblemoch där iakttagna av

avrinningsområdenafaktorer ihydrologiskakunskaper om
faktorer.meteorologiskasammanhängandeoch därmed nära

samverkanstånd sådanfå tillRådet efterbör sträva att en
viktigaallaberörda intressenterandramellan och attstaten

i utvecklingenockså medverkaRådet börområden täcks. av
ländermed andraområdenaaktuellasamarbetet inom de

organisationer.internationellaoch med
nuvarandedenhaft medutredningen harkontakterDe

nämndenvid handenDammsäkerhetsnämnden att an-ger
sig deDammsäkerhetsrådettill tankensluter sig taratt

uppgifterna.angivna
utvecklingsinsatserforsknings- ochinriktningDen av

kraftindustrin respektive SMHI:sföreslagits pro-avsom
i sig ingautredningenavsnitt hargrarnkommitté enligt 4

för be-frågan lämnasförordarinvändningar attmot men
gäller statligdetDammsäkerhetsrådet ochdömning till när

Dammsäkerhetsdelegationen.finansiering till
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6.8 Informationsfrågor

Allmänt

damm-olika slag i frågadet gäller informationNär omav
inledningsviskan utredningensäkerhet och höga flöden

påtagligtskiljer sigförutsättningar och behovkonstatera att
Vidräddningstjänst ellerdet sigberoende rör omom

hotoch vid akutadammbrottöversvämningar eller attom
räddnings-inträffa det frågasådana händelser skall är om

gäller.dennabestämmelsernasärskildatjänst och de om
vid rädd-informationbl. debestämmelser,Dessa oma.

framgår detkapitel 4. Sominingstjänst, har berörts av
gällerdetvägledningRäddningsverket näravsnittet lämnar

Utredningenaktuella slaget.detinformationsfrågor av
beträffande be-frågorberöraanledningfinner främst att

samordning.älvvishovet av

och samrådPlanering

allmäntgäller1986:223förvaltningslagenEnligt 2 § om
myndighetvarjebl.informationsansvarmyndigheters atta.

i frågortill enskilda rörupplysningarskall lämna som
utsträckningi den ärverksamhetsområdemyndighetens som

behovenskildesdentill fråganslämplig med hänsyn art, av
enligtskall 6 §verksamhet. Vidaremyndighetenshjälp och

andra myndigheterlämnamyndighetförvaltningslagen varje
förinformation, inomförståshjälp, varmed även ramen

verksamheten.den egna
flödeninformationen höga ärVad gäller speciellt om

hydrologiska ochfrån SMHI:s var-prognos-prognoser
viktig utgångs-flödennederbörd ochningstjänst enom

med bättre underlagvarningstjänstochpunkt. En prognos-
förbättra förutsättningarnaskulleframförhållningoch längre
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för informationplanering, och samråd. därförDet är an-
geläget SMHI:s arbete med förstärka denna verksam-att att

Ävenhet slutförs. uppgifter från kraftföretag och regle-
ringsföretag nivåer i dammarna betydelsefulla.ärom m.m.
Mottagare informationen bl.a. länsstyrelser, kommu-årav

polismyn-nala räddningstjänster, andra kommunala organ,
digheter, vägförvaltningar, massmedia och andra kansom
bli berörda flödet utvecklar sig hotfullt. Under sådanaom

ocksåförhållanden behöver de ansvariga myndigheterna
informera varandra läget inom respektive ansvarsom-om
råde. Utredningen får betona vikten kommun- ochattav

informationsutbytet. Såvällänsgränser inte får hindra
information hos de samhälleligaverksamhetsom annan

flöden ske samordnat för helamåste det gällernärorganen
älvsystemet.

bestårplaneringen inför höga flödenEn väsentlig del av
särskilt gällerskaffa underlagsuppgifter. När deti att

vilka områdenbehövs uppgifteröversvämningar somom
framgårolika flöden.kan bli berörda Dettaantas avav

utgår frånriskzonkartor, planeringenavsnitt 3.4.. Om ettse
behövsallvarligare konsekvenserdammbrott med fara för

vattenmängderuppgifter vilkaflodvågsstudie med omen
förtider detnivåer med deoch bör räkna tarsamt omman

uppgifter viktigaflodvågen bebyggelse. Sådananå äratt
larmanordningarför särskildabl.a. bedöma behovetatt av

föroch eventuella evakueringar. Dennaplaneringen typav
redovisa.uppgifter darnrnägarenankommer det attav

upparbeta informationska-planeringen hör ocksåTill att
förutforma rutiner bl.a.naler till massmedia och att sam-

verkan med larmcentralen.
in-Dammsäkerhetsnåmnden visade det sigEnligt att

formationen vid flödena i vissa regleradede höga norr-
1993 krävde insatslandsälvar sommaren-hösten större av

regleringsföretagpersonal hos myndigheter och än som
finnsenligt nämnden dethade förutsetts. Detta belyste att
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påtagligt behov förvägi planerad informationsor-ett av en
ganisation med tillräckliga resurser.

Utredningen delar uppfattningen och vill understryka att
det väsentligt avdelar tillräckligt med personalär att man
för uppgiften och den.övar

Ångermanälven,Regleringsintressenterna i Umeälven,
Indalsälven, Ljungan och Ljusnan länsstyrelserna isamt
Gävleborgs, Västernorrlands och VästerbottensJämtlands,
län har tillsammans andra berörda statliga och kommu-med

flöden.nala samrådsorgan för höga Dessbildat ettorgan
skadliga verk-uppgift samordna dels åtgärderär motatt

ningar för vid höga flöden, dels samordnatredje attman
konsekvenser.informationen flödena och deras befaradeom

föruppgifter ingår draI samrådsorganets gränsernaatt
behandlar ocksåinformationsskyldighet.olika Detorgans

skalloch andrafrågorna vilka myndigheter somorganom
normaldrift, normalainformeras olika stadierunder som

översvämningar.med risk förhögflöden och höga flöden
ocksåmassmedierInformationen allmänhet ochtill tas upp.

informationshanteringen vidförhar också planeringMan
för incidenterpåverkar flödet ochincidenter inte somsom

Inför svårarepåverka flödet.kommapåverkar eller kan att
för sådana planeraröverhängande faradammbrott eller man

förbl.a.eller delar densammankalla attatt gruppen av
information.frammedkunna bistå räddningsledaren att ta

samrådgälleruppgifterskall understrykasDet att gruppens
från någonoch i något avseendeden inte övertaratt ansvar

annan.
viktigtuppfattning blir det inslagutredningensEnligt ett

förordatssamordningsorgan iför de regionala som av-
olikainformationen i avseenden. Detsnitt 6.6.2 planeraatt

det väsentligtbör sammanhang betonasi detta äräven att
samrådsorgan. berördapå flera Deälv inte delasatt en

därför kommalänsstyrelserna måste överens ansvaretom
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länsgränsöverskridandeför frågor beträffande varjedessa
älv.

Vid räddningstjänst

överhängande harinträffat eller faranNär olycka har ären
infor-det gällernyckelroll ocksåräddningstjänsten nären

räddningstjäns-berörda kommunernaseller demation. Den
bl.a. larmcentra-läget liksombehöver informationter om

läns-sjukvårdsinrättningarochpolismyndigheterler, samt
damm-elleröversvämningaromfattandestyrelserna vid mer

informeras.kommunledningarnabehöverbrott. Dessutom
ocksåmåstesådanaoch hotolyckorVid allvarligare om

frånbl.a.Uppgifter behövslänsledningen informeras.
hydrologiskafrån SMHI:sochberörda dammägare prog-

informationenSamordningenvarningstjänst.och avnos-
räddningsledaren.vilar

detförfaraninträffat eller ärharOm dammbrottett om
tillellermänniskorskador påleda tilloch kanakut, det

varningarmedinformationmåsteegendomsskador,större
effektivt till dem ärfungerameddelandenoch andra som

Även berörsinteallmänhetdendrabbade.eller kan bli som
därförDethändelserna.informeras ärdirekt måste om

tid-tillhandahållsutvecklingenviktigt informationatt om
förberedskapockså finnasmåsteetermedia. Detningar och

från allmänheten.telefonsamtalbesvaraatt
räddningsledarenräddningstjänstVid ettsomansvarar

korrektochtillräckligförräddningsinsatsernaled i att
infor-kan delegeraRäddningsledareninformation lärrmas.

exempelvistillintemationsuppgifterna ettansvaretmen
informationsbefäl.särskilt

måste informationenflera kommunerflödena berörOm
utredningens meningenligtbörsamordnas. Det natur-vara

informationsflödetuppbyggnadligt planering ochdenatt av



flvsäkerhet128 sou 1995-40

i de samordningsorganenregionala utnyttjasgörs ävensom
räddningstjänstennär över.tar

Med informationsnätenhetligt minskar risken förett att
informationen inte blir konsekvent.

Det också viktigt de har till uppgift in-är att attsom
formera välinformerade händelseutvecklingen.är om

inträffa fråga får olikaAnnars kan det att samma svar av
i vilket kan minska allmänhetensskildapersoner organ,

tilltro till informationen huvudöver taget.

lagändring6.9 Föreslagen

vattenla-förslag till ändringarUtredningen har upprättat av
i två avseenden.gen

vattenlagenkap. 4 §nuvarande lydelsen 4Med den av
åtgärder stridervidtabl.a. vissa möjligheter att somges

meddelat in-vattendomstolenbestämmelsermot omsom
paragrafens andraEnligtnehållande och tappning vatten.av

förnödvändigtvidtas, detstycke får sådana åtgärder ärom
värdefullhälsa eller räddafara för liv elleravvärjaatt

vidtaorsak. Beslutetsådanegendom eller attomannanav
tillståndshavaren.fattasåtgärder ifrågavarande slag avav

också länsstyrelsen skall hainnebärUtredningens förslag att
Ändringsför-sådana åtgärder.befogenhet fatta beslutatt om

behandlas i avsnittet 6.5.2.slaget
tillägg till 10 kap. 1 §föreslår ocksåUtredningen ett

direktinnebär dettredje vattenlagen. Tilläggetstycket att av
användasbygdeavgifter skall kunnaframgårlagtexten att

samordning arbeteför för regionaltäcka kostnaderatt av
översvämningar. Dettaskyddmed dammsäkerhet och mot

tillavsnittet 6.6.2 i anslutningändringsförslag behandlas i
för den förordadediskussionen behovet resurserom av

regionala samordningen.
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Övriga10 frågor

Utredaren skall sina direktiv dammsäkerhetutom om m.m.
beakta regeringens direktiv till kommittéer och särskilda

redovisa regionalpolitiska konsekvenserutredare attom
dir. samtliga kommittéer och särskilda1992:50, till ut-

dir 1994:23 ochredare offentliga åtagandenprövaattom
124jämställdhetspolitiska konsekvenser 1994:redovisaatt

särskildavissa kommittéer ochtilläggsdirektiv tillsamt
uppgiftslämnande 1994173.utredare företagensom

konsekvenserjämställdhetspolitiskaEnligt direktiven om
ochfram föregås analysläggsskall alla förslag av ensom

effek-jåmställdhetspolitiskadeinnehålla redovisning aven
sådanbedömerkommittén eller utredarenOm attterna. en

meningsfulltkanoch redovisning inteanalys göras ett
karaktär,ellerföljd utredningsuppdragetstill ämnetssätt av

särskilt moti-ochi frågaenligt direktivetskall detta anges
veras.

någraförslag hardessinte finnaUtredningen kan att
därför inteframstårjämställdhetssynpunkt. Deteffekter från

elleranalysföreta någonförsökameningsfullt attsom
effekter.redovisning sådanaav

vidsträcktakravinnehållerövriga direktivenDe
ytterligarefordraskulleutredningsinsatser och analyser som

förfogande.haft till sittutredningen inteutredningstid vilket
för-konsekvensernaregionalpolitiskaVad gäller de av

förstärkastyngdpunktenslagen torde den regionala genom
Effekternaförslag samordningsorgan. ärvårt regionalaom

positivarimligensvåra uppskatta böratt snarare varamen
negativa.än

utred-offentliga åtaganden villAngående direktiven om
in-närvarande förningen påpeka förkostnaderna statensatt

till 1-2uppskattasi fråga dammsäkerhet kansatser om
återkommandeför demiljoner årligen, kostnadernakronor

gäller effekternaoffentliga oräknade. detutredningarna Når
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utredningens förslag kan utredningen inte belägga medav
siffror endast med argumentation visa de kommerutan att

positiva för dammsäkerheten och därmed för säker-att vara
heten till liv och egendom. Utredningen kan emellertid med
säkerhet kritiken statsmakterna kommersäga bliatt mot att
hård det finns någon helst anledning att tro attom som en
eventuell olycka hade förhindrats med effektivare samhälle-
liga insatser.

När det gäller förslaget till insatser beträffande regional
samordning föreslår utredningen finansiering med hjälpen

bygdeavgifter för bedömdaden kostnadsökningen påav ca
fem miljoner kronor året. Beträffande förkostnadenom
den föreslagna delegationen 0,5-1,0 miljoner kronorom

år kan framhållas börden medföra minskat behovatt ettper
och för offentligakostnader utredningar det inträffarnärav

uppseendeväckande översvämningar i framtiden.mer
Vad slutligen gäller frågan företagens uppgiftsläm-om

nande utredningens uppfattning det för förbättraär att att
säkerheten uppgiftslämnande beträf-krävs systematisktett
fande olyckor, tillbud och andra funktionsbrister. De större
dammägande företagen bygger för närvarande upp egna

förslagrapporteringsystem. dem innebär utredningensFör
föringet merarbete. kan det däremot innebäraDet ägare av

mindre i säkerhe-dammar, särskilt dammen har bristerom
eller obefintligDenna ökade börda, från litenten. som en

måstemängd uppgifter, mycket måttligt,kommer växaatt
givetvis den förbättring dammsäkerhetenvägas mot somav
kan uppnås. Utredningen vill för sin del självfallet sätta
säkerhetsintresset främst.
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Särskilt yttrande

CarnerudPer-Olovav

instruktionenligtlänsstyrelsernaUtredningen konstaterar att
ochoch plan-räddningstjänstenför frågorhar att omsvara

byggnadsväsendet.
instruk-länsstyrelsernasdärförföreslårUtredningen att

för regio-skallpunkt demedtion kompletteras att svaraen
skyddochdammsäkerhetfrågorsamordningnal motomav

ochregleradebetr.finns bådeBehovetöversvämningar.
vattendrag.oreglerade

tillmedelsbehovetarbete uppskattaslänsstyrelsernasFör
lönekostnads-inkluderar löner,miljoner kronor,5 somca
finansieringenalternativ tillSomtillägg, ettm.m.resor

medelutnyttjafårlänsstyrelsernaföreslår utredningen att
bygdeavgift.betalats somsom

beslutauppgiftenföreslårUtredningen attatt om av-
ochvattendomstolarnaanförtrosskall kunna attgiftsmedlen

ansöka hosdärför börkommunerlänsstyrelser och vatten-
täckaavgiftsmedel föranvändafådomstolen attatt upp-om
vadsamordningsansvarregionaltförkomna kostnader avser

översvämningar.skyddochdammsäkerhet mot
ordningnuvarandejagfrågandenBetr. attansersenare

förmedelnämndaanvänder ävenkommunerväl medger att
gällandeinågon ändringuppgifter varförifrågavarande

kommunerna.betr.förfaringssätt påkallatär
lagstiftningfelaktigtprincipielltJag det att genomanser

dessaförändamålsbestämningenpå ändraeller sättannat
avgiftsmedel.

områdeni dekommunernafaktumkäntDet är attett
ordninghittillsvarandemedälvregleringarnaberörssom av
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kunnat disponera inte helt oväsentligaöver summor ur
avgiftsmedlen för tillgodoseende allmänna ändamål iav
bygden.

aktuellaDen lagändringen skulle kunna dörren föröppna
i anspråk medel kommunerna i aktuellastaten att ta som

områden hittills räknakunnat med få disponera över.att
Det bör här också tilläggas det fråga huvudsakligenäratt

förloraglesbygdskommuner skulle ändringen.om som
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Bilaga 1

darnmbrottSkred till följdm.m. av

inom Statensöversikt sammanställdNedan redovisas en
erosion och andrabeträffande skred,geotekniska institut

darnrnbrott.markskador kan följa ettsom

Uppströms dammen

avsänkninghastigVidSläntskred i magasinets slänter.
iporövertryckkvarståendevattenstånd kanett yttreav

samtidig avsaknadlera ochfinkorniga jordar silt och av
instabili-leda tillmothållet fråndet tidigare vattenmassorna

bliförhållandena kanpåberoendeoch skred. Skredtet som
mycket stora.

ökadstarktorsakadestranderosionoch2. Botten- av
jämviktsförhållanden ochtill förändradeströmning kan leda

erosionskänsligtVidmagasinets slänter.därmed skredras i
uppstå.material i botten kan ravinbildning

magasinets strän-anläggningar vidKonstruktioner och
ska-kandämningsgränsdimensionerats för lägstader som

vattenmagasin.eller gå till brott total tömningdas vid ettav

järnvägsbankarBankar och4. t.ex. väg ett vatten-genom
till internupphovmagasin kan vid darnrnbrottett upp-ge

jfr Hällbydam-magasinetdämning det bakomliggandeav
Ångermanälven. magasin kani Bankar genommen
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förväntas ha tillräcklig genomströmningskapacitet vilket i så
fall leder till ensidigt vattentryck i sin kan bringatursom
banken till brott. Banken kan naturligtvis skadas elleräven
bringas punkttill brott enligt 1 ovan.

magasinets slänter till följd utströmmandeErosion i av
jfrgäller friktionsjordar, i jordar punkt 1grundvatten täta

lermarkomgivande mark gällerSättningar i om av-
nivå den ursprungliga föresänkning sker till lägre än upp-

sker mycket långsamt.dämningen. förloppEtt som

Nedströms dammen

Översvämning områden.7. av

och slänterosionjordmaterial botten-Bortspolning av
följdskred.instabilitet ochkan leda till stora

ocksåsjälva dammbrottetorsakadFlodvåg storamenav
följdskador,storskred kansvallvågor orsakade t.ex.geav

nedströmsdammar.äventyra

förutomerosionsmaterial kanMäktiga avsättningar10. av
följdska-upphov tillorsakarde direkta skadorna de även ge

slänter tillbiflöden, belastador i form dämning avav
instabilitet, etc

Dammen

lokalt brott med hastigkanjordfyllnadsdamrnarll. I ett
resterande partierföljd innebäraavsänkning att avsom

mothâllorsakade minskatfår följdskadordammen avav
jfrkvarstående höga portrycksamtidigaochvatten
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resterande partier dammenpunkt l. Vidare kan av
erosionsskador följdskador härav rasskred till följdoch

strömhastigheter.mycket högaav

följd avtappningSkador till extremav
kraftigakatastroftappning med mycketExtrem avtappning

skadorallt nedströms dammflöden kan framför genereraen
mindre omfattning.enligt iänovan, om
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2Bilaga mLMM
. , . .Kommittedrrektrv mmi

W

Utredning dammsäkerhet Dir.om
1994:35

maj 1994Beslut vid regeringssanunanträde den 5

Sammanfattning uppdragetav

frågor dels dammsäker-En särskild utredare skall utreda om
översvämningar.het, dels skydd motom

Utred skallaren

Se ansvarsfördelningen för dammsäkerheten medöver-
särskild tonvikt tillsyn och samordning mellan damm-på

myndigheter, kommuner och andraägare, samtorgan
utvärdera detta fullgöras.hur böransvar

Överväga dammsäkerhetsátgärder förebyggandede resp.-
åtgärder översvämningar dammägarna, SMHI,mot som
länsstyrelserna, Räddningsverket Dammsäkerhetsnänm-och
den vidtagit följd ochtill Dammsäkerhetsutredningenav
propositionen och1988892116 vissa dammsäkerhets-om
vattenkraftsfrågor, föreslå eventuella komplet-samtm.m.,
terande åtgärder.

Pröva hur den tekniska forskningen dammsäkerhetenom-
kan bidra till för analysutveckla metoder mätningar ochatt

säkerheten.av

Utreda hur information dammsäkerhet och översväm-om-
ningar kan förbättras SMHI,mellan dammägarna, Damm-
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Räddningsverketlänsstyrelser,säkerhetsnämnden, samt
älvarna.kommuner allmänhet längsoch

utgångspunkterandraBakgrund och

vattendragmedelstora ärochSverigesflestaDe storaav
ändringregleringformpåverkade någon avgenomavav

ocksåharvattenkraftändamål. Dammarförvattenföringen
förområden ochöversvämningskänsligaför skyddabyggts att

främja ñottning.att

och andramyndigheterAnsvariga

vattenlagenenligtdamnzanldggning ärDen ägersom en
uppkom-intedetunderhålla den så1983:291 skyldig attatt

ändringenskilda intressenför ellerskada allmänna genommer
Ikraftföretag.i regelvattenförhållandena. Dammarna ägsi av

dammanläggning-driftenälvarna skötsantal de storaett avav
vattenregleringsföretag.särskildaarna av

för tillsynvattenlagen överenligtLänsstyrelserna ansvarar
hurtillsyninnefattande bl.a. överdammanläggningarna

underhållsskyldighet.sinfullgördammägarna
samband mediräddningsverks SRVStatens ansvar

1986:1102.räddningstjänstlagenidammolyckor regleras
skall det all-översvämningellerdammbrottinträffar ett en

skadorför på män-räddningstjänsten attmänna svaragenom
eller begränsas.hindraseller i miljönegendomellerniskor

för detta.förutsättningarnaRäddningstjänstlagen anger
räddningstjänstplaner.skall upprättaKommunerna

SMHIhydrologiska institutmeteorologiska ochSveriges
falli vissavarningstjänst ärochför samtprognos-ansvarar

vattenhushållnings-övervakningtillsynsmyndighet för av
vattendomar.fastställs ibestämmelser som

1978DSN bildades årDammsäkerhetsnämnden ettgenom
kraftverks-Svenskaochvattenfallsverkavtal mellan Statens

råd-uppgifthuvudsakliga ärNämndensföreningen. att vara
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forrekommendationerprincipiellalämnagivande och att
Dammsäkerhetsnämnden ärdammar.tillsynunderhåll och av

1982sedan påförordnar årregeringenmyndighetingen men
iledamöterövrigaordförande ochnämndenförslag av

nämnden.
Flödeskommitrénbildade 1985årSMHIKraftföretagen och

bestämningriktlinjer förtillförslagutarbetat avnyasom
reglerings-kraftverks- ochvidflödendimensionerande

1990slutbetänkande årFlödeskommittén lämnadedammar. ett
därefter.och upplöstes

flöden gårdimensionerandebestämningförRiktlinjerna av
ekono-tekniskt ochvarje älvsystemförñnna denpåut att

avbördningsför-utökadkombinationenlämpligastemiskt av
ñödesdämp-sig vatten ochifrånlämnaförmågamåga att

i fall kanmångaindikerar flödenRiktlinjernaning. varas0n1
harArbetsgrupperavbördningsförmåga.dammarnasstörre än

Skellefte-Ljusnan,Umeälven,Luleälven,förtillsattshittills
Ångermanälven Indalsälven harochDalälven. Förälven och

inletts.beräkningsarbete
SMHImellan1993 etableratssamråd har årsärskiltEtt

Vattenregleringsföre-representeradkraftindustrin,och av
samrådetVASO. Tacksamarbetsorganisationtagens vare

ellerkompletteras, ändrasriktlinjerFlödeskommitténskan
finns andraeller detbehöver ökassäkerhetenförtydligas, när

för det.skäl

Dammsäkerhetsutredningen

i Sverigeantal höga flödeninträffade1980-taletUnder ett som
magasi-förmågadammarsdiskussioner våraledde till attom
damm-situationer. Fleraiavbördaoch vatten extremanera
allvar-inträffade 1985. Detöversvämningar årochbrott mest

Noppikoski i Ore älv. Damm-iinträffadeliga dammbrottet
tek-kombination medihöga flödenbrottet orsakades ettav

inte kundedammluckorna öppnasfel medfördeniskt att.som
tillräckligt.
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Regeringen beslöt tillkalla särskild utredare medatt en
uppdrag utreda dammsäkerhetsfrågor överväga åt-att samt
gärder kunde minska risken for och effekterna över-som av
svämningar.

Dammsäkerhetsutredningen DSU konstaterade i betänkan-
det Dammsäkerhet och skydd översvämningar SOUmot
1987:64 antalet dammolyckor och allvarliga tillbudstörreatt
i Sverige hade varit litet tillbudoch de ändå inträffatatt som
hade föranlett omfattande insatser från kraftföretagens sida.
Därför bedömde utredningen dammsäkerheten i landetiatt

god och den på ytterligare förbätt-vägstort sett att attvar var
Enligt utredningen behövdes inga omfattande organi-ras. mer

satoriska förändringar eller ändringar i lagstiftningen dettapå
omrâde.

Utredningen lade dock fram vissa förslag till lagändringar,
till uppdrag till berörda myndigheter till preciseringarsamt

fördelningen och uppgifter.om av ansvar

Proposition 198889116 dammsakerhem-vissa ochom
vattenkrafrmágor, m.m.

DammsäkerhetsutredningensPå grundval bl.a. arbete före-av
slog regeringen i propositionen 198889:1l6 vissa damm-om
säkerhets- och vattenkraftsfrågor, ändringar i vatten-m.m.,
lagen innebär bl.a. beslut tillstånd skall innehållaattsom om
bestämmelser vattenföretagets säkerhet.om

Regeringen föreslog också det skulle införas uttryck-att en
lig bestämmelse i plan- riskenoch bygglagen 1987:10 attom
för översvämning skall beaktas kommunerna vid lokalise-av
ring bebyggelse. Kommunerna mäste i planarbetet hän-taav

till bade grund- och ytvattentörhållandena. Riksdagensyn
beslöt i enlighet med. förslagen i propositionen bet.
198889:BoU12 och JoU22,,rskr. 198889265 -och 303.

syfteI förebygga och minska skador översvämningaratt av
regeringen SMHI.i uppdrag utreda hur dammregis-attgav ett
skulle kunna läggas I uppdraget ingickter utredaattupp.
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förutsättningarna för behovet älvaroch s.k. älvcentraler iav
känsliga för översvämningar och utreda behovetär attsom av

forskning översvämningar. En älvcentral datoriseratär ettom
för analys och övervakning för-de hydrologiskasystem av

hållandena inom område i älv.ett en
I propositionen betonades länsstyrelsernas övergripande

och kontrollerande funktion ansvariga för tillsynen enligtsom
vattenlagen. Länsstyrelserna ñck den 29 juni 1989 rege-av
ringen i inventerauppdrag översvämningskänsliga områdenatt
och genomföra länsvisa darmninventeringar. SMHI,att som
törutsattes för det finns central överblick överattansvara en
översvämningskänsliga områden i landet, deltog i arbetet och
har sedermera gjort sammanställning materialet.en av

I propositionen slog regeringen fast Darnmsäkerhets-att
nämnden borde stödja länsstyrelserna aktivt rolli derasmer

tillsynsmyndighet. Nämnden förutsattes bli förstärkt medsom
kompetens det gäller räddningstjänst och hydrologi. Detnär
förutsattes nämnden skulle granska länsvisa damm-att
inventeringarna. Så har också skett.

Regeringen slog i propositionen också fast Räddnings-att
verket borde meddela allmännaöverväga rådatt om sarnver-
kan det gällernär den fysiska planeringen, befolkningsskyddet
och räddningstjänsten.

Dammregister och älvcentraler

De i propositionen aviserade utredningarna från SMHI om
darnmregister, älvcentraler och forskning redovisades 1989.år

SMHI och Vattenregleringstöretagens samarbetsorganisa-
tion har samarbetat hur älvcentraler skall inrättas i regle-om
rade älvar. En för Umeälven i drift 1992.iprototyp togs mars
Vattenkraftföretagen förstår 80 % och SMHI för %20 av

avserinvesteringarkostnaderna 2 miljonerpå kronorsom ca
älv. iper

Regeringen föreslog i 1994 budgetpropositionårs prop.
199394:l00 bil. 7 det för budgetåret 199495 skulleatt
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meteorologiskaBidrag till Sverigestillanvisas rarnanslagett
2,6024 000 kronorinstitut på 125och hydrologiska varav

hydrologiskanvisas för byggamiljoner skullekronor att upp
damm-varningstjänst byggaoch ettattgenom uppprognos-

register.
föreslagnaapril 1994 detanvisade den 14Riksdagen an-

199394:245.rskr.l99394:TU23,slaget bet.

Forskning

forsk-redovisning behovetSMHI:sMot bakgrund avavav
regeringen vissa frågoröversvämningarning tog omuppom

i proposi-och översvämningardamrnsäkerhetforskning om
beslutadeforskning. Regeringen årtionen l98990:90 om

kronorbudgetår 3 miljoner1990 under avsättaatt tre av ener-
forskning dammsäkerhet ochgiforskningsmedel, for över-om

fördelasutbetalas till SMHI ochMedlen skullesvämningar. av
1993.Resultatet redovisadesprogramkommitté. arsärskilden

har enligtoch sjöregleringarnaVattenkraftsutbyggnaden
inneburit frekvensen högaprogramkommittén att extremtav
betydligt i de utbyggda älvarna. Anled-flöden minskathar

regle-vanligen kan magasineras iningen till detta är att vatten
iflöden regleradeñödesperioden. Högaringsmagasinen under

uteslutas eftersom måstevattendrag dock intekan vattnet
flödenfulla. Eftersom högamagasinen ärsläppas förbi ärnär
överrask-i oreglerade såovanligare i reglerade ärän system

inträffar.ningsmomentet destörre när
bedömningProgramkommitténs sammanfattande är att
naturligt slumpartathydrologiska situationer följer ettextrema

förmyrdikning liten betydelseskogs- harochmönster, att
intesamhällsutbyggnadenöversvämningar och ärattstora

hydrologiskai denaturliga variabilitetenanpassad till den
tydliga indikationerinte påförhållandena. finns någraDet att

oregleradeirisken för höga flödenfrekvensen eller vatten-av
finns enligtminskat under Dethar eller at.drag ökat senare
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flöden ärhögatilltendens attheller någonintekommittén
andra.undertidsperioder änvissaundervanligare

1993augustiföder: iHöga

frågornaaktualiserades1993 omoch höstenUnder sommaren Ånger-bl.a.iöversvämningarkraftigadammsäkerhet genom
speci-intevattendragenregleradedeiFlödena varmanälven.

Däremotvårñöden.naturliga varmedjämförelseiellt höga
ochsnösmältningEnårstiden.förhögaovanligtñödena sen
förförutsättningarskapaderegnrikframför allt sommaren

nederbördsmäng-Högasommartillñöden.högauppkomsten av
Regnetprognostisera.särskilt svåra varsommartid attärder
högoch vatten-fall. Regneti dettafaktornutlösande enden

tillrinningovanligttillupphov stormarkenimättnad engav
ochunder vårenåterfylltshadeVattenmagasinenytvatten.av

förotillräckliga attbuffertmagasinenochförsommaren var
spillasñckvattenmängderStoraflödena.dedämpa stora

ska-vissavarvidutrinningföröppningardammarnasgenom
dammarna.nedströmsuppstoddor

Uppdraget

frågororganisatoriskaochrättsligaöversynenDen senaste av
Under-1989.genomfördes årdammsäkerhetmedsambandi

grundadesförslagDammsäkerhetsutredningens somlaget var
åtgärderDesedan.tiocirka årförgälldeförhållanden som
därefteröversvämningsskyddochdammsäkerhet somför

årensDeföljasoch senasteutvärderasbörgenomförts upp.nu
samladmotiveraocksåflöden kanhögaerfarenheter nyenav

dammsäkerhetsfrågorna.genomgång av
enligtgrundläggande vatten-harDammägaren ansvarett

föranlettinte1993 harflödenahögaDelagen. sommaren
full-dammägarnavilketpådet sättifrågasättaregeringen att

emellertidharStatenlagen.enligtunderhållsskyldighetsingör
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därföroch måstedammsäkerhetenförövergripandeett ansvar
med damm-såvälinblandades arbeteinsyn i de olikaha en

frågorna. Somförknippadedärmedmed desäkerheten som
ochdammsäkerhet över-frågornabeskrivits berör omovan

samhällsom-olikaradvattendragsvämningar i reglerade en
områden.uppgifter inom dessamyndigheter harråden. Olika

skulledammsäkerhetförmyndighettillskapaAtt en egen ny
olikaviktigtdetändamålsenligt. Däremot ärinte attvara

dammsäker-sarnhällsorgan beaktaroch andramyndigheter
hetsfrågorna i sitt arbete.

samråd kan be-ochtillsynför samladformerOlika en mer
präglasmåsteverksamhetenTillsynenutvecklas.höva avav

och oberoende.elTektivitet, kompetens
dethandskall i förstautgångspunktUtredarens attvara

flödessitua-förhandlingsberedskapfullgoduppnås extremaen
dammsäkerhetsfrågorna.effektiv hanteringtioner och aven

1995.den 1skall redovisasUppdraget senast mars
till kommittéerdirektivregeringensskall beaktaUtredaren

iEG-aspekterbeaktandeangåendesärskilda utredareoch av
regio-redovisa1988:43,dir.utredningsverksamheten attom

tilldirektivdir. 1992:50nalpolitiska konsekvenser samt
offentligautredaresärskilda prövakommittéer ochsamtliga att

1994:23.dir.åtaganden

Kommunikationsdepartementet
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