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Sammanfattning 
Arbetet har gjorts i samarbete med Vattenfall Vattenkraft AB under våren 2019. Vattenfall äger och 
driver anläggningar för produktion av el, däribland genom vattenkraft.  

Syftet har varit att få inblick i arbetsprocessen vid projektarbete på dammar. Detta har i huvudsak 
skett genom uppföljning av projekt utförda på dammarna Damm A och Damm B. Uppföljningen har 
gjorts genom intervjuer med personer ansvariga för projekten. De två dammarna har valts som 
objekt för denna undersökning eftersom skadorna varit likartade men lösts på olika sätt.  

Rapporten har som mål att bidra till Vattenfall Vattenkrafts arbete med att förbättra sin 
projektstyrning och erfarenhetsåterföring inom projekt för att i förlängningen skapa bättre 
förutsättningar för att effektivt genomföra dammsäkerhetsrelaterade projekt med hög kvalitét. 

Efter samtal och intervjuer i samband med uppföljning på de två anläggningarna kan det konstateras 
att arbetet med underhållsarbeten på aktuella anläggningar fungerat väl trots att projekten varit 
brådskande, men att det finns utrymme för förbättring av erfarenhetsåterföring. 

Nyckelord: erfarenhetsåterföring, projektuppföljning, dammar, erosion, dammprojekt 



 
  



Abstract 
This project has been carried out together with Vattenfall Vattenkraft during the spring of 2019. 
Vattenfall owns and runs plants for production of electricity, one of which is hydro power plants. 
 
The main purpose of this report has been to understand the working process for projects on dams. 
Two projects on the dams A and B have been followed up by conducting interviews with people 
involved with the projects. The two dams has been chosen for this follow up because their respective 
damage has been of a similar nature, but the methods used to solve them differ. 
 
The report aims to contribute to Vattenfall Vattenkraft´s work towards improving its experience 
feedback and by extension achieve the highest possible quality on projects connected to dam safety.  
 
After interviews and conversations in conjunction with the site visits on the dams it can be stated 
that both projects worked well although the damages was urgent, however the report shows that 
the experience feedback could be improved.   
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Förord 
Detta examensarbete utgör den avslutande delen av vår utbildning Byggteknik och Design på 
Kungliga Tekniska Högskolan. Omfattningen av arbetet är 15 högskolepoäng. 
Under arbetets gång har författarna fått hjälp och vägledning från personer på både Vattenfall och 
KTH. 
 
Vi vill rikta ett stort tack till Christian Bernstone, Anders Marklund, Erik Nordström, Johan Edlund, 
Magnus Holmgren och Fredrik Hammarström som tagit sig tid att ställa upp på intervjuer och bidragit 
med kunskap och erfarenhet. Tack också till Erik Levlin på KTH som varit vår handledare under 
projektets gång. 
 
 
 
Stockholm våren 2019 
 
Soran Bawa och Johan Berntsson  
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1. Bakgrund 

 
Vattenkraften står idag för cirka 40 procent av den producerade elen i Sverige (SCB, 2018). Den har 
länge utgjort en bärande del i den svenska elförsörjningen och kommer sannolikt fortsatt ha det i och 
med den energiomställning från fossilfria energikällor till förnybara som Sverige och världen kommer 
behöva genomföra.  
 
Dammar förekommer även i andra sammanhang utöver produktion av energi, de används bland 
annat i gruvindustrin för att miljöfarliga restprodukter från gruvan inte ska spridas.  
 
Konsekvenserna till följd av ett dammbrott kan innebära förlust av liv och skador på egendom och 
infrastruktur. Det är därför en förutsättning att dammägarna har väl fungerande organisationer och 
rutiner för identifiering och åtgärdande av skador och avvikelser på dammar, i detta fall 
erosionsskador nedströms dammen. En viktig del i detta arbete är att ha en ständig 
erfarenhetsåterföring för att säkerställa att tidigare lärdomar och kunskap förs vidare i 
organisationen.  
 
 

1.1 Syfte och mål 
Vattenfall Vattenkraft AB vill att denna rapport ska undersöka och fördjupa sig i organisationens 
process för åtgärdandet av avvikelser utifrån två studerade projekt, från det att ett problem 
identifierats till att detta åtgärdats. Målet är att rapporten ska bidra till att undersöka möjligheter för 
att förbättra detta, för att i förlängningen bidra till verksamhetens kontinuerliga förbättringsarbete. 

 

1.2 Frågeställning 
Premissen för rapportens frågeställning har varit att förstå tillvägagångssättet som företaget har för 
åtgärdandet av skador för att vidare handla om att undersöka om det tillämpas i det faktiska arbetet. 
Detta görs genom att följa upp hur kommunikationen mellan de inblandade ser ut för att säkerställa 
god kvalitét på de arbeten som utförs. 
 
Rapportens resultat ska ge en insyn och ökad förståelse för vattenkraftens betydelse i ett modernt 
samhälles infrastruktur samt dess underhåll. Rapporten ger förslag på förbättringar till hur Vattenfall 
Vattenkraft i framtiden kan se på hur de hanterar dammprojekt och vad som kan tänkas förbättras 
för att skapa en bra byggprocess. 
 

1.3 Avgränsningar 
Rapporten avgränsas till Vattenfall Vattenkraft AB:s process vid underhållsarbeten. Vidare är 
projektet kopplade till två typer av skador på två kraftstationer som i rapporten kallas Damm A och 
Damm B (dammarnas faktiska namn saknar betydelse för examensarbetets genomförande). Arbetet 
omfattar 15 högskolepoäng. 
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2. Metod 

Underlaget som ligger till grund för denna rapport har i huvudsak insamlats genom samtal med 
sakkunniga på Vattenfall, interna styrdokument, platsbesök samt litteratur och kunskap som 
tillskansats under utbildningen på högskoleingenjörsprogrammet Byggteknik och Design på KTH.  
 
Faktainsamlingen kommer från källor som kan anses vara trovärdiga, likaså samtal och intervjuer 
med personer verksamma inom branschen. Den undersökande delen bygger i huvudsak på 
platsbesök och intervjuer med personer med olika roller vid de två anläggningarna, denna 
information kan anses vara trovärdig.  
 
Olika intervjutekniker studerades och det beslutades att en så kallad semistrukturerad intervju var 
bäst lämplig i detta fall.  Detta beslut togs dels för att författarna inte på något sätt ville leda 
konversationen och påverka svaren, men även för att det ansågs att denna metod vore att föredra 
för att få ut så mycket ny kunskap som möjligt. 
 
 

2.1 Platsbesök 
Platsbesök utfördes på dammanläggningarna Damm A samt Damm B. Syftet med dessa besök var att 
få en djupare förståelse av hur skadorna uppkommit, var de uppkommit, hur det gick till när de 
upptäcktes och hur de slutligen åtgärdades. Det var fördelaktigt att kunna studera anläggningarna på 
plats samt omgivningen för att få en tydligare bild av hur arbetet med att åtgärda dessa skador gick 
till. Både på Damm A och Damm B fanns personer som varit involverade i de olika projekten. 
 

2.2 Intervjuer 
Intervjuer utfördes med personer som varit involverade i projekten vid Damm A och Damm B. Inför 
dessa intervjuer togs med hjälp av industrihandledaren på Vattenfall och kontakt med personer som 
bidrog med stöd för hur dessa intervjuer skulle utföras för att få ut så mycket information som 
möjligt. 
 

2.3 Faktainhämtning 
Examensarbetets innehåll bygger på information och kunskap från sakkunniga inom området och 
material i form av interndokument för projektstyrning tillhandahållna av Vattenfall Vattenkraft. 
Litteratur om intervjumetoder har använts i planerandet av intervjuer. Information har även 
inhämtats från webbkällor.  
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3. Nulägesbeskrivning 

Vattenfall AB bildades 1909 efter en tids rättsprocesser om vattenrätten i Trollhättan mellan svenska 
staten och privata företag. Vilhelm Hansen blev företagets första VD. Det sägs att Vattenfall blev den 
första statlig ägda producenten av vattenkraft i världen (Vattenfall, uå).  Staten står som ensam ägare 
till Vattenfall AB och finns idag i Sverige, Finland, Tyskland, Nederländerna, Danmark, Frankrike och 
Storbritannien. Företaget producerar och säljer el och värme från vattenkraft, kärnkraft, vindkraft, 
solenergi, biomassa, naturgas, kol och avfall (Vattenfall, Uå).  
 
Vattenfall har en lång historia av vattenkraft och driver idag vattenkraftverk både i Sverige och 
utomlands. Vattenfall har som mål att inom en generation fasa ut all energi producerad från fossila 
energikällor. 
 
De första storskaliga vattenkraftverken som byggdes i Sverige var Olidans kraftverk, Porjus och 
Älvkarleby, som alla byggdes i början av 1900- talet (Vattenfall, uå). De dammanläggningar som 
studeras i detta arbete hör till kraftstationerna A och B och ligger i mellersta Norrland. 
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4. Teoretisk referensram 

4.1 Dammsäkerhet 
Dammägares dammsäkerhetsarbete styrs bland annat av: 
 

• Svensk lagstiftning 
• Branschgemensamma riktlinjer (RIDAS) 
• Företagsspecifika rutiner och riktlinjer 

 
 
 
Lagar som styr arbetet med dammsäkerhet i Sverige behandlas bland annat i Miljöbalken (1998:808) 
och Lagen om skydd mot olyckor (2003:778). 
 
Kraftföretagens riktlinjer för dammsäkerhet- RIDAS- gavs ut första gången 1997, dess syfte är att 
tillhandahålla vägledningar och rekommendationer till branschgemensamma riktlinjer. Nya upplagor 
utgavs 2002, 2008, 2012 och 2016. RIDAS revideras för att följa de regler som beskrivs i miljöbalken. 
En ny utgåva av RIDAS utkom 2019.  
 
Samtliga dammägare i Sverige ska klassificera sina anläggningar grundat på de konsekvenser som 
skulle uppstå vid ett dammbrott. För detta finns dammsäkerhetsklasserna A, B och C som, utifrån 
utredningsunderlag från dammägare, fastslås av berörd länsstyrelse. RIDAS-klass D och RIDAS-klass E 
beslutas av dammägaren själv. Vilken klass dammar ska kategoriseras till beror på ett antal kriterier i 
Miljöbalken: 
 

1. förlust av människoliv 
2. förstörelse av områden som är av riksintresse för kulturmiljövården 
3. störning i elförsörjningen 
4. förstörelse av infrastrukturen 
5. förstörelse av eller störning i samhällsviktig verksamhet 
6. miljöskada 
7. ekonomisk skada 
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Förutsättningarna för de olika dammsäkerhetsklasserna beskrivs i RIDAS som: 
 

• Damsäkerhetsklass A  
o Innefattar dammar som ur samhällets perspektiv innebär mycket stor betydelse, ett 

dammbrott kan leda till en nationell kris och drabba många människor och 
grundläggande funktioner. Risk för förlust av liv. 

 
• Dammsäkerhetsklass B  

o Dammar som vid händelse av haveri innebär stora regionala och lokala störningar 
samt förlust av liv 

 

• Dammsäkerhetsklass C  
o Dammar som vid händelse av haveri innebär betydande lokala störningar. 

 
• RIDAS-klass D 

o Haveri på damm som skulle innebära liten betydelse ur samhällelig synpunkt men 
stor betydelse för ägarföretaget.  

 
• RIDAS-klass E  

o Skulle vid haveri ha liten betydelse för både samhälle och ägarföretaget.  
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Alla dammar i Sverige ska tillhöra en konsekvensklass. Dammägaren är skyldig att genomföra en 
konsekvensanalys och rekommendera klasstillhörighet. Länsstyrelsen fattar därefter beslut om 
konsekvensklass baserat på underlaget.  

Figur 4.1 illustrerar fördelningen av konsekvensklasser 2017. Då hade cirka 900 utredningar lämnats 
in, varav beslut fattats för cirka 400 anläggningar(Svenska kraftnät, 2017).  

 

Figur 4.1 Dammsäkerhetsklasser 2017- Svenska kraftnät 
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4.2 Dammtyper 
Enligt ICOLD, den internationella kommitén för stora dammar är följande orsaker de vanligaste 
anledningarna till att dammbrott uppstår; dammen översvämmas till följd av otillräcklig 
avbördningsfunktion eller att avbördningsanordningar är blockerade, sättningar i dammen, inre 
erosion till följd av läckage och undermåligt underhåll (ICOLD, uå). 

Figur 4.2- Damm med utskovsparti

En dammanläggning kan delas in i två huvudsakliga funktioner, en dämmande del och en avbördande 
del. Dammen dämmer upp ett vattendrag och skapar ett vattenmagasin. Den avbördande delen 
släpper igenom överskottsvattnet från magasinet uppströms dammen till vattendraget nedströms via 
skibordet och energiomvandlaren vars syfte är att reducera vattnets rörelseenergi nedströms 
anläggningen.  
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Valvdammar 
Vid uppbyggande av valvdammar använder man sig inte av mycket olika material, vilket lett till att 
denna typ av damm är särskilt lämplig för platser där det är svårt att transportera byggmaterial. 
En valvdamm utformas som en båge och uppförs så att den är belägen mellan två sidor med mothåll, 
ofta berg. Dessa mothåll måste vara tillräckligt starka för att kunna hantera det sidotryck som 
uppkommer.  
 
När man grundlägger en valvdamm så ska detta ske på bra och fast berg. Om det inte är bra berg är 
denna typ av damm inte lämplig bland annat eftersom valvdammen är känslig för rubbningar i 
bergets grund. Ett exempel på en sådan damm är Vargforsens kraftstation, figur 4.3. 
 

Figur 4.3- Vargforsens kraftstation, bild från Vattenfall.se 
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Massivdamm 
Massivdamm är en typ av damm med ett tvärsnitt med bred bas genom hela dammen. 
Dammen håller sig stabil med hjälp av sin egentyngd och klarar på så sätt av att bära vattenlasten. 
 
Eftersom att det vanligtvis inte behövs tas hänsyn till eventuella deformationer och liknande problem 
innan man börjar bygget av en massivdamm så är den lättare att konstruera än vissa andra 
dammtyper. Grundläggning av massivdamm ska helst ske på bra berg och för att minska upptrycket 
under dammen görs ofta i uppströmskanten en tätklack som går ner till tätt/ fast berg (Dammar och 
dammsäkerhet, 1999). Södra dammen i Granfors är ett exempel på en massivdamm, figur 4.4. 
 

 
Figur 4.4- Södra dammen i Granfors. Foto: Leif Kuhlin. Vattenlraft.info. 
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Lamelldamm 
En lamelldamm har en frontplatta som är vattenbärande. Denna stöds med hjälp av lameller/ 
betongpelare. Stabiliteten i en lamelldamm uppnås dels genom dess egentyngd samt med vattnets 
tyngd mot frontplattan som lutar. Tunna lamelldammar är byggda slankare där det i större 
utsträckning måste tas hänsyn till eventuella deformationer och påkänningar (Dammar och 
dammsäkerhet, 1999). Storfinnforsen är ett exempel på en lamelldamm, figur 4.5. 

Figur 4.5- Storfinnforsen, bild från Länstidningen Östersund. Ltz.se 09-09-12. 
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4.3 Erosion 
Betong och berg kan beroende på omständigheterna nötas av snabbt strömmande vatten. Utskov, 
skibord och energiomvandlare är konstruktionsdelar som är särskilt utsatta, figur 4.6 illustrerar 
erosionsskada på ledmur i en utskovsfunktion. Erosion uppstår i huvudsak till följd av  

• Nötning orsakad av vattenfriktion mot betongytan.  

• Nötning genom stötar och friktion från fasta partiklar som vattnet för med sig. Omfattningen 
beror i huvudsak på mängden partiklar men även vattnets hastighet. En hög vattenhastighet 
innebär normalt större mängder och tyngre partiklar. Mindre partiklar i form av grus och 
sand ger en jämn nötning medan större material som kan bli liggande när vattenhastigheten 
avtagit kan orsaka stora skador genom rotation och stötar. 

• Kavitation. Vid höga vattenhastigheter kan vattnets statiska tryck minskas så pass mycket att 
det motsvarar mättnadsångtrycket, vilket gör att ångblåsor bildas. När dessa kommer in i 
områden med högre tryck imploderar dessa och ger upphov till stötkrafter som kan skada 
betongen (Betong i vattenkraftanläggningar, 1991). 

 

Figur 4.6- Erosionsskada på ledmur. Bild från SWEDCOLD.org. Avbördningssystemet 10 april 2018. 
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4.4 Riskhanteringsprocess för dammanläggningar 
Vattenfall Vattenkrafts process för riskhantering av dammanläggningar behandlar samtliga frågor 
relevanta för arbetet med dammsäkerhet. Den delas in i tre delar; drift och underhåll, övergripande 
riskhantering och fördjupad riskhantering för enskild damm. 
 
Två roller som är viktiga i den processen är Dammtekniskt Sakkunnig (DS) och 
Dammsäkerhetssamordnare (DSS). 
 
DS-, övervakar status för dammanläggningars tillstånd baserat på information från bland annat 
mätningar och kontroller.  
 
DSS-, samordnar och planerar genomföranden av bland annat inspektioner och övervakning.  
 
Drift och underhåll av dammanläggningar 
 
Arbetet med dammsäkerhet är ständigt pågående, för varje damm finns produktionsmål och 
säkerhetskrav. För att säkerställa att dammen klarar av att möta dessa mål och krav genomförs 
inspektioner, kontroller och mätningar regelbundet. Processen sammanfattas i figur4.10. Skulle det 
upptäckas skada eller uppstå en osäkerhet kring någon komponent eller system bedöms 
allvarligheten och dess inverkan på normal drift. Anses avvikelsen som enkel att åtgärda planeras och 
genomförs projekt för att dammen åter ska uppfylla kraven. Detta hanteras av en projektledare 
tillsammans med Dammtekniskt Sakkunnig och Dammsäkerhetssamordnaren. 
 

 
Figur 4.7- Processen vid drift och dammsäkerhetsarbete inom Vattenfall Vattenkraft AB (Dammsäkerhet på Vattenfall, 
2011) 
 
 
 



13 
 

Fördjupad riskhantering för enskild damm   
I de fall avvikelsen uppskattas som osäker eller inte som enkel att åtgärda genomförs fortsatt 
utredning och framtagning av åtgärdsförslag. När dammen bedöms som tillräckligt säker uppdateras 
anläggningens dokumentation för fortsatt drift. 
 

4.5 Riskbedömning genom sårbarhetsindex  
Dammbeståndet i Sverige har en relativt hög medelålder. Hög tillgänglighet kräver ett kontinuerligt 
dammsäkerhetsarbete. Då anläggningarna varierar i placering, storlek och utförande finns system för 
att, baserat på detta bedöma risker, konsekvenser och sårbarhet. I den bedömningen påverkar flera 
faktorer, fysiska och organisatoriska.  
 

• Avvikelser kopplade till tekniskt tillstånd  
• Förutsättningar för övervakning av dammen   
• Avvikelser avseende metoder och arbetsrutiner. 

 
Dessa faktorer kontrolleras och identifieras dels i drift men även vid tillståndskontroller. När en 
avvikelse identifieras värderas den baserat på 
 

• Avvikelsens storlek/omfattning (i förhållande till avsedd egenskap/funktion) 
• Komponenten/systemets kritikalitet /med avseende på betydelse och redundans) 
• Oförmåga att upptäcka och åtgärda problem, där god övervakning och beredskap ökar 

förmågan 
• Belastningsfrekvens för avsaknad egenskap/funktion, gapet hos komponenten/systemet. 

 
Aspekten värderas på en skala, där produkten av de tre första utgör avvikelsens angelägenhetsgrad. 
 

(avvikelsen storlek)x(komponentens/systemets kritikalitet)x(oförmåga att upptäcka och åtgärda 
åtgärda avvikelsen)=angelägenhetsgrad 

  
 
Den aktuella avvikelsens sårbarhetsindex avgörs genom multiplikation av samtliga aspekter enligt: 
 

(angelägenhetsgrad)x(belastningsfrekvens)=sårbarhetsindex 
 
Dammens totala sårbarhetsindex fås genom att summera varje enskild avvikelses sårbarhet.  
 
Vidare klassas även dammarna utifrån ett konsekvensindex, detta avgörs av de konsekvenser som 
skulle följa om dammen går till brott. Detta innefattar exempelvis kringliggande bostäder och 
ekonomiska skador. Begreppet är kopplat till tidigare nämnda konsekvensklasser som behandlas i 
RIDAS men beskrivs i kvantitativa termer (Interdokument, Vattenfall). 
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4.6 Projektprocess  
Vattenfall Vattenkrafts process för identifiering och åtgärdande av avvikelser på dammar kan delas in 
i fyra steg, dammsäkerhetsdata, handlingsplaner, budgetprocess och åtgärder. Nedan följer en 
genomgång av dessa och vilken funktion de fyller.  

 
 

 
Figur 4.8- Arbetsprocess Vattenfall Vattenkraft AB 
 
 
 

Dammsäkerhetsdata: 
För varje anläggning finns en Dammtekniskt Sakkunnig vars uppgift är att 
hantera eventuella avvikelser och brister som kan finnas på dammen 
baserat på information som samlats in om anläggningens tillstånd.  Detta 
kan exempelvis innebära ekolodning för att få en bild av botten, provspill 
för att se hur dammens utskov och nedströmsfåra klarar att avbörda stora 
flöden och läckageutredningar över dammens täthet.  
 
Handlingsplaner gällande avvikelser upprättas av DS som ger sin 
bedömning av hur och när avvikelsen ska åtgärdas. 

 
 
 
                                                                                                     
                                                                                                             Figur 4.9- Steg 1 
arbetsprocess            

 
Handlingsplaner: 
De upprättade handlingsplanerna beskriver hur projektet ska genomföras, 
med tillhörande tids- och kostnadsplanering. Omprioritering görs med 
hänsyn till budget och andra eventuella behov, exempelvis uppkomst av 
andra mer brådskande projekt.  

 
 
 
 
 
 

 

                                                                                                                Figur 4.10- Steg 2 arbetsprocess 
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Budgetprocess: 
I handlingsplanerna paketeras avvikelser i åtgärdspaket som 
kostnadsuppskattas och en tid föreslås för genomförande, paketen samlas i 
en lista för samtliga projekt där de ordnas efter dess viktighet ur ett 
damsäkerhetsperspektiv. Slutligen tilldelas varje projekt en budget och tid 
för genomförande.  

 
 
 
 
 
                                                                                                    Figur 4.11- Steg 3 arbetsprocess 
 
 
 

 
 
Åtgärder: 
I det här skedet tillsätts en projektledare som ansvarar för upphandling och 
genomförande Projekten kan vara omfattande och komplexa, vilket gör att 
kraven på entreprenören är höga. För att säkerställa kvalitet och 
kostnadseffektivitet på arbeten som ska utföras finns en lista med 
förkvalificerade leverantörer som kan delta i upphandlingar. 
 
Projektledaren anlitar konsult för projektering, upphandlar entreprenör för 
genomförande och säkerställer att arbetena utförs i enlighet med 
kravställning gällande dammsäkerhet (Interdokument, Vattenfall).  

                                                                                                                         
  
                                                                                                                                      
 
                                                                                                                                     Figur 4.12- Steg 4 arbetsprocess 
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5. Genomförande 

 
Examensarbetets genomförande har i stor utsträckning inneburit att sätta sig in i och förstå 
dammsäkerhetsarbetet som helhet. Inledningsvis har arbetet genomförts genom att fördjupa sig i 
vattenkraften som företeelse för att sedan fördjupa sig i hur arbetet fungerar. 
 
Inledningsvis har arbete med att samla in information och sätta sig in i ämnet utförts. 
För att samla in denna information planerades möten in med personal på Vattenfall Vattenkraft. 
Samtal fördes med konsulter, interna dokument granskades och även digitala källor användes. Det 
gjordes även besök vid en Swedcold temadag. Swedcold är den svenska nationalkommittén för höga 
dammar. 
 
Mycket information har inhämtats genom samtal med personal som arbetar med dessa frågor 
dagligen. Vidare har arbetet allt mer kommit att handla om att läsa styrdokument och handlingar 
från projekt för att sedan ställa frågor till kunniga personer för att på så sätt fördjupa vår kunskap 
ytterligare.  
 
Platsbesök har genomförts på två anläggningar, Damm A och Damm B. De båda anläggningarna har 
valts ut som uppföljningsprojekt då de har liknande förutsättningar och det utförts liknande 
underhållsarbeten på dem. På plats har dammtekniskt sakkunniga och projektledare intervjuats för 
att få deras bild av hur arbetet fortlöpt. Under intervjuerna har frågor ställts rörande projekteringen 
och åtgärdandet av skadorna på dammarna.  
 
Frågorna som ställts under intervjuerna har i så stor utsträckning som möjligt varit neutrala och icke 
ledande för att ge svaren så stor trovärdighet som möjligt.  Kontinuerlig kontakt hölls med 
industrihandledare på Vattenfall som bidrog med hjälp för att komma i kontakt med andra personer 
av intresse i detta arbete. Rapportskrivning skedde löpande efter faktainsamlingen. 
 
Efter att ha läst på tillräckligt inom ämnet för att gå vidare påbörjades planering av intervjuer med 
personer som arbetat med de två projekten som skulle följas upp. Endast en av dessa fyra intervjuer 
kunde genomföras i Stockholm eftersom resterande personer har sina arbetsplatser i anslutning till 
anläggningarna.  
 
Till följd av detta togs beslutet att platsbesök skulle göras på de två anläggningarna. Kontakt togs 
med personerna som skulle bli intervjuade för att hitta lämpliga datum för dessa besök. En annan 
anledning till platsbesöken var möjligheten att komma till anläggningarna och få mer insikt kring var 
skadorna varit belägna och hur det gått till med åtgärdsarbetet. 
 
Det diskuterades innan platsbesöken vilka frågor som skulle ställas för att få ut så mycket 
information som möjligt av dessa intervjuer. När frågor togs fram var målsättningen att undvika 
ledande frågor för att få fram ny information och inte på något sätt bekräfta uppfattningar som 
redan fanns. 
 
Även intervjutekniker jämfördes och det ansågs att den lämpligaste tekniken för detta arbete var så 
kallad semistrukturerad intervju. En semistrukturerad intervju är ett brett begrepp som täcker flera 
olika exempel på intervjuer.  Detta innebär att man ställer förutbestämda frågor, men att följden 
som frågorna ställs i varierar. Det görs även uppföljningsfrågor till de svar som anses vara viktiga. 
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Denna teknik skiljer sig från bland annat strukturerad intervju och en ostrukturerad intervju. I en 
strukturerad intervju ställs mer specifika frågor till respondenterna på exakt samma sätt till varje 
person för att göra en jämförelse utifrån deras svar och reaktioner. När en strukturerad intervju 
används ställs frågorna till alla tillfrågade i samma följd. 
 
När det gäller en ostrukturerad intervju ställs frågorna inte lika formellt och intervjuaren använder 
sig mer av allmänna teman för intervjun (Samhällsvetenskapliga metoder, 2011, s203-206). 
Valet att använda sig av en semistrukturerad intervju visade sig lämpligt då författarna fick tid att 
formulera nya frågor efter den nya information som grundfrågan bidragit med. 
 
När de olika kapitlen i rapporten var färdigställda skrevs förord och sammanfattning. 
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6. Genomgång av intervjuer 

Utförda intervjuer på de två olika kraftverken gav information gällande själva processen från det att 
man upptäcker skador till att dessa är åtgärdade. Det konstaterades att det vid entreprenaden kan 
uppkomma nya problem under arbetets gång, vilket bidrar till att nya lösningar måste beaktas och 
utredas. Nedan följer en genomgång av svaren från intervjuerna utförda med personerna 
involverade i de två projekten, exempelvis projektledare, konsulter, DS och DSS. Informationen 
kommer från respondenterna. 
 
 

6.1 Dammanläggning A 
I samband med dykbesiktning nedströms Damm A upptäcktes erosionsskador vid en stödmur. 
Skadan var känd sedan tidigare, men visade sig vara av större omfattning än vad som tidigare varit 
känt. Inspektionen visade att det uppkommit skador på fler delar nedanför utkovspartiet 
(stötbotten), däribland en svaghetszon i berget tvärs över området längre nedanför stötbotten. Vid 
just det drabbade området hade det inte utförts några ekolodningar tidigare på grund av svårigheter 
att komma in med båten med vilken mätningen utfördes. 
 
 

 
Figur 6.1- Området nedströms Damm A 
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Avsaknaden av tidigare undersökningar gjorde att det inte gick att fastställa när skadorna uppstått 
samt hur snabbt de förvärrats. Beslut togs att omgående påbörja utredning och åtgärdsarbetet. 
Detta för att hindra förvärring av skadorna. 
  
En konsekvens av den brådskande hanteringen blev brist på tid för planering av arbetet, vilket i sin 
tur ledde till att förfrågningsunderlag endast skickades ut till den dykfirma som utfört 
dykbesiktningen. Denna dykfirma var vid tänkt startdatum upptagna med annat projekt, vilket 
försenade arbetet. 
 
 
 

 

 

Figur6.2- Pråmen som användes vid gjutningen på Damm A. Foto: Fredrik Hammarström (Vattenfall). 

 

 
 
 
 
 
 
Det utförs på dessa dammar besiktningar, kontroller och fördjupade inspektioner. Skadorna på 
Damm A krävde dykundersökning eller ekolodning för att upptäckas, vilket belyser vikten av dessa 
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aktiviteter vid en tillståndskontroll. Till följd av detta har det nu beslutats att det ska utföras 
ekolodningar på det aktuella området med ett visst intervall. 
 
Det hittades mer skador under arbetets gång, vilket medförde mer omfattande och därmed dyrare 
än vad som uppskattats. 
 
Under arbetet med Damm A fungerade samarbetet med alla inblandade bra. Ett väl fungerande 
samarbete leder till att hela genomförandeprocessen går smidigt.  För ett arbete av denna typ så 
måste dammägaren förhålla sig till villkor i anläggningens vattendom. Det kan handla om att 
upprätthålla minimitappning eller att det ska finnas avbördningskapacitet tillgänglig (vatten som 
skulle passera turbin leds istället förbi) om till exempel en turbin går sönder eller vid höga flöden.  
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6.2 Dammanläggning B 
Vid arbetet på Damm B upptäcktes skador vid en fördjupad inspektion där det ingick att besiktiga 
anläggningens uppströmssida med dykare. Även nedströmssidan besiktigades och skador noterades. 
Efter analys beslutades att skadorna var så pass omfattande att omgående åtgärdsplanering ansågs 
nödvändig. Denna typ av arbeten är ofta tillståndspliktiga eftersom det innebär arbete i vattenvägar, 
dock bedömdes detta vara en akut åtgärd vilket betyder att tillstånd söks hos berörd Länsstyrelsen i 
efterhand. 
 
Inledningsvis såg det ut att vara ett enkelt undervattensjobb. Åtgärder planerades in och en 
projektbeställning skrevs där det framgår vad som behöver göras. Dykfirmor kontaktades, men det 
var lite svårt att hitta en tid då alla parter var tillgängliga. Projektledaren tog kontakt med en kollega 
som gjort liknande arbeten på denna anläggning och han informerade om att vid det tillfället 
torrlades området istället för att använda sig av dykare. Området i fråga visas i figur 6.3.  
 

 

Figur 6.3- Området som torrlades vid Damm B. Foto: Soran Bawa. 
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Detta alternativ var inget projektledaren hade övervägt om inte kollegan berättat om sina 
erfarenheter från denna anläggning. I och med att det både blir billigare och enklare att utföra 
nödvändiga åtgärder i torrhet påbörjades en diskussion mellan projektledaren och kollegan om hur 
detta skulle gå till. 
 
Det visade sig att en torrläggning av området nedanför dammen skulle vara den bästa lösningen då 
det nedströms dammen bildats en tröskel vilket underlättade torrläggning. Dock medförde miljökrav 
att domspillet skulle vidmakthållas under hela genomförandeprocessen.  
 
Från början var det tänkt att leda domspillet förbi det utpumpade området genom att skarva på 
befintliga rör. Ett sådant tillvägagångssätt skulle innebära ett uppehåll i domspillet på en eller två 
dagar. Projektledaren pratade med Miljöavdelningen men förslaget refuserades. Domspillet måste 
vara igång hela tiden utan avbrott. Diskussioner fördes därefter för att hitta en alternativ lösning. 
 
Lösningen blev att med hjälp av en hävert över dammen leda domspillet förbi det utpumpade 
området. När häverten var färdigställd och det med hjälp av en flödesmätare kontrollerats att kravet 
på antal liter/sekund uppfyllts påbörjades arbetet med att pumpa bort vattnet. Det upptäcktes då att 
häverten blev för kort för det fanns ytterligare en dämmande förhöjning i bergytan längre ner vilket 
gjorde att vattnet delvis rann tillbaka in i det utpumpade området som visas i figur 6.4. Häverten 
förlängdes därför ytterligare 50 m. Det tog ca 2 dygn för två större pumpar att torrlägga området.  
 
 
 

 
Figur 6.4- Området där rören för häverten anlades vid Damm B. Foto: Soran Bawa. 
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Under arbetets gång är det som tidigare nämnt vanligt att det uppkommer problem som behöver 
lösas. Vid detta projekt upptäcktes dåligt berg på vissa partier som i sin tur ledde till att en del hål 
som borrades behövde göras djupare. Kostnaden påverkades av detta och arbetet blir dyrare än först 
beräknat.  
 
Att erfarenheter förs vidare från tidigare projekt anses av de intervjuade som en viktig del av 
förbättringsarbetet inom företaget. Vid arbetsplatsträffar inom gruppen finns en punkt på 
dagordningen där goda idéer/ exempel diskuteras och förmedlas. Efter arbetet med 
Dammanläggning B diskuterades bland annat hur häverten skulle kunna förbättras inför kommande 
projekt. Efter varje genomfört projekt skrivs en slutrapport där det ska framgå vad som gått bra och 
mindre bra. 
 
Vad som är oklart är däremot hur många som tar del av dessa slutrapporter. En annan punkt som tas 
upp i intervjuerna är att det vid nyanställning är att föredra om den nyanställde arbetar parallellt 
med den som ska lösas av. Det bör inte gå flera månader mellan att någon slutat och att någon 
anställs. 
 
Om man tittar tillbaka i tiden anser personerna som intervjuats på Dammanläggning B att 
erfarenhetsåterföringen fungerade bättre förr i tiden. De menar att det gjordes uppföljningar på ett 
annat sätt där personalen fick mer tid för ordentliga uppföljningsarbetet. Idag blir det lätt att så fort 
ett projekt är slut påbörjas nästa. 
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7. Analys 

Det faktum att de olika aktörerna som arbetat vid dessa projekt arbetat tillsammans tidigare och har 
erfarenhet av varandra anses vara en bidragande faktor till att arbetet gick väl. Det har kontinuerligt 
förts dialog och möten för att lösa eventuella problem, vilket även är en viktig del för att föra 
erfarenhetsåterföringen framåt inom organisationen. 
 
Erfarenhetsåterföring handlar inte endast om att dokumentera och skriva ner arbetet, utan handlar 
till stor del om ständig kommunikation. På just Vattenfall är det vanligt att personer kan vara aktiva i 
olika uppdrag, vilket ledet till att sådant som anses ha fungerat bra i tidigare arbeten tas in i nya, 
medan det som fungerat mindre bra undviks. Inför arbetet på Damm A ledde som tidigare nämnt 
tidsbristen till att förfrågningsunderlag endast skickades ut till en dykfirma. 
 
När det gäller åtgärdsarbetet är det ett flertal faktorer som spelar in för att det ska bli en så lyckad 
process som möjligt. Vid intervjuerna framgick det att ett antal punkter skulle läggas stor vikt på. 
Dessa var möten, väldefinierade skrivna beslutsunderlag, tydliga beställningar, tydliga offerter, väl 
fungerande rutiner för egenkontroll och besiktningar. 
 
Både när det gäller Damm A och Damm B framgick det som tidigare nämnt att kommunikationen 
fungerat föredömligt med möten och avstämningar när problem uppstod. I arbeten av denna sort är 
dessa möten av extra stor vikt då det inte hör till ovanligheterna att tillvägagångssättet kan komma 
att ändras till följd av olika faktorer. 
 
Ett exempel på detta är när det i Damm B beslutades att torrlägga dammen istället för att utföra ett 
undervattensjobb. Då uppkommer självklart nya frågor. Det är inte alltid så att de personer som är 
på plats har tillräckligt med kunskap för att hitta lösningar på dessa problem. Det blir då viktigt att 
även ha en öppen dialog med personer utifrån som kan bidra med sin expertis och kunskap. 
 
Det blev efter utförda intervjuer snabbt tydligt att en väl fungerande kommunikation både innan och 
under arbetets gång är en av de starkast bidragande faktorerna till ett väl uppnått resultat. Det är av 
största vikt att ha en öppen dialog och ta hänsyn till vad alla inblandade har för synpunkter. 
 
Det framgår efter samtal med personer på Vattenfall att även själva beslutsunderlagen är en viktig 
del av en välfungerande process. I dessa två arbeten fungerade arbetet med att ta fram handlingar 
och presentationer för vad som behövde åtgärdas väl. Involverade personer hade erfarenhet av 
detta tidigare, vilket underlättade. Vid intervjuerna var det flera som nämnde att detta steg bör tas 
på största allvar eftersom hela processen blir lidande av brister i beslutsunderlagen. 
 
Nästa punkt som tas upp när det gäller en lyckad process är att det från början ska vara tydligt vad 
det är som vill uppnås, vad det är som behöver åtgärdas och vad som behövs för att lyckas med 
detta. Vid arbetet på båda dammarna blev det brådskande att åtgärda skadorna till följd av olika 
faktorer.  
 
I och med att förarbetet med tydliga beställningar lägger grunden till ett uppnått resultat bör det 
ingående gås igenom och diskuteras vad det är som ska beställas. Vid både arbetet med Damm A och 
Damm B uppkom det vissa problem under arbetets gång som inte kunnat förutses. Det var från 
början tydligt att det behövde göras åtgärdsarbete men inte hur omfattande detta arbete skulle bli. 
Det uppdagades under mer ingående inspektion under arbetets gång att det fanns mer att åtgärda 
än vad som först uppskattats. Detta bidrog till att det blev svårt att från början skicka tydliga 
beställningar. 
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När det gäller beställningar är det dock under arbeten av denna typ viktigt att ha mer än ett 
alternativ i många fall, detta blev tydligt när det vid Damm A endast skickade ut beställning till en 
dykfirma och det visade sig att denna firma var upptagen med ett annat projekt. En annan faktor 
som spelat stor roll i båda dessa projekt är erfarenhet på arbetsplatsen. Då det medverkat personer 
med erfarenhet från tidigare projekt har arbetet med beställningar fungerat väl utifrån de 
förutsättningar som rådde. 
 
Precis som arbetet med tydliga beställningar är arbetet med tydliga offerter en viktig och påverkande 
del i denna process. När det är färdigställt hur omfattande skadorna är och vad som behöver 
åtgärdas bör diskussioner föras kring den ekonomiska frågan. Vid just dessa arbeten bidrog 
oklarheten kring skadornas omfattning samt upptäckt av nya problemområden under arbetets gång 
till ett försvårande av en i början tydlig offert. Arbetena blev i båda fallen dyrare är först uppskattat. 
 
När det gäller arbetet med dammsäkerhet är det viktigt att utföra besiktningar och inspektioner med 
viss intervall. Det görs både interna inspektioner och externa besiktningar på dammarna. De interna 
inspektionerna görs 1-2 gånger per år beroende av dammsäkerhetsklass.  Externa besiktningar, vilket 
innebär att konsulter utifrån inspekterar, görs inte lika ofta. På till exempel en C- klassad anläggning 
som Damm A ska en extern besiktning göras minst en gång vart sjätte år. Trots detta system med 
inspektioner och besiktningar tog det betydligt längre tid att upptäcka skadorna än vad som vore 
optimalt, på både på Damm A och Damm B visade sig skadorna nedströms dammarna vara större än 
förväntat. Efter uppföljningen av de två projekten som utförts på de två kraftstationerna kan det 
konstateras att kommunikationen mellan dammtekniskt sakkunnig och projektledare fungerat väl, 
trots skadornas omfattning samt att åtgärdandet bedömdes som brådskande.  
 
Rutinerna för kontroll av anläggningarna är många och genomförs regelbundet, en fråga som bör 
ställas är dock varför vissa av skadornas existens och omfattning inte upptäcktes tidigare.  Det 
framgick efter intervjuerna att ekolodningar inte utförts vid det drabbade området med grunt vatten 
på Damm A. Denna erfarenhet ledde till att det efter detta görs ekolodningar där med visst intervall 
för att hålla koll på vad som händer under ytan. 
 
Den slutliga lösningen i Damm B blev att pumpa bort vattnet nedanför dammen för att på så sätt 
torrlägga området för skadan. För att uppfylla domspill under projektet anordnades en hävert genom 
att dra rör från magasinet och leda det förbi det torrlagda området för att släppa ut det nedströms. 
Detta möjliggjorde för DS och projektledare att själva inspektera och bedöma omfattningen, vilket 
innebar viss merkostnad men gav att gjutningen inte behövde utföras under vattenytan av dykare. 
Således ökade åtgärdens kvalitét och sannolikt längre livslängd.    
 
Alternativet med att pumpa bort vattnet uppkom vid samtal med en tidigare projektledare som 
använt samma tillvägagångssätt vid ett tidigare projekt. Därmed kan det konstateras att 
erfarenhetsåterföringen i detta fall fungerat väl i och med att lösningar som tillämpats tidigare 
kommit till användning i ett senare projekt. Den tekniska lösningen med häverten har dokumenterats 
för framtida projekt. 
 
Erfarenheten med att torrlägga området kommer vara värdefull i framtiden. Det kommer att göras 
dykningar för att inspektera och göra uppföljningar på anläggning B. Under arbetet med Damm B 
fungerade kommunikationen mellan de olika aktörerna väl. En viktig del av att själva arbetsgången i 
ett projekt som detta går så bra som möjligt är att kommunikationen mellan beställare och utförare 
fungerar. Om inte så är fallet blir hela processen påverkad negativt. En brist på god kommunikation 
riskerar bland annat att försena arbetsprocessen. Vid arbeten på dammar finns det då risk att 
fönstret när det går att utföra arbetet kan påverkas. 
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8. Slutsatser 

Det kan konstateras att kommunikationen på arbetsplatsen med möten osv. fungerat väl. Författarna 
har dragit slutsatsen att detta kombinerat med den erfarenhet som har funnits i samband med de 
båda projekten är en starkt bidragande faktor till ett väl uppnått resultat. När det gäller 
erfarenhetsåterföringen inom företaget har avstämningar samt arbetsplatsträffar varit en viktig del i 
processen. Som tidigare nämnts i denna rapport är arbetet med erfarenhetsåterföring inte endast en 
process där det dokumenteras skriftligt utan sker också genom muntlig kontakt mellan medarbetare. 
 
Det finns rutiner inom Vattenfall Vattenkraft som ska följas för att ha en god erfarenhetsåterföring. 
Ett exempel på detta var den slutrapport som ska sammanställas där det tas upp hur arbetet 
fungerat. Det nämndes att det dock var oklart hur ofta dessa slutrapporter blir lästa och analyserade 
för framtida projekt. Författarna drar slutsatsen att underhållsarbeten av denna typ hade gynnats av 
att rutinerna med att läsa igenom dessa rapporter för framtida projekt gås igenom mer ingående.  
 
Författarna har kommit fram till att en utvärdering av arbetet med att tillhandahålla slutrapport inför 
kommande projekt hade hjälp till att föra detta arbete framåt. Själva arbetet med uppföljning bör 
även prioriteras i högre grad. Det är förstått att arbetet med uppföljningar av projekt ibland blir 
lidande till följd av den tidsbrist som kan uppstå. Mer tid vid projektavslut för systematiska 
uppföljningar kan förmodligen bidra till att förbättra underhållsarbetet på anläggningarna ytterligare. 
 
En annan punkt som är värd att nämna är rutinerna vid nyanställning. Då intervjuade personer anser 
att det var vanligare förr i tiden med att nyanställda arbetade parallellt med personer de skulle lösa 
av finns anledning att titta över även dessa rutiner. Verkande laster medför att det föreligger risk för 
att liknande skador uppkommer igen förr eller senare. Även om skadorna inte är likartade är det 
möjligt att tillvägagångssättet vid åtgärdsarbetet kommer att påminna om ett arbete som utförts 
tidigare. En person som arbetat med en viss uppgift under längre tid kan säkerligen bidra med 
expertis och erfarenheter som kan vara viktig för en nyanställd med mindre erfarenhet. 
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9. Rekommendationer 

9.1 Rekommendationer för Vattenfall AB 
Baserat på resultatet av denna undersökning anser författarna att Vattenfall Vattenkraft i större 
utsträckning bör arbeta med kontinuerligt förbättringsarbete för uppföljning av projekt utanför själva 
projektorganisationen. Detta skulle syfta till att lärdomar som uppkommit till följd av problem som 
överkommits under projektet ska dokumenteras för att säkerställa att denna kunskap finns tillgänglig 
vid framtida projekt.  
 
Detta skulle exempelvis kunna ske genom möten där slutrapporten diskuteras eller genom förbättra 
möjligheten till att göra sådana rapporter sökbara. Ett sådant system skulle kunna bygga på sökord, 
exempelvis typ av skada, hur skadan uppkommit, hur skadan upptäcktes, anläggningen i fråga och 
typ av anläggning. Det är viktigt att värdefull erfarenhet och kunskap inte stannar hos närmast 
berörda utan även kan delas med övriga medarbetare. 
 

9.2 Rekommendationer för framtida studier  
Då detta examensarbete enbart följt upp ett par projekt menar författarna att vidare fördjupning 
skulle kunna genomföras genom uppföljning av fler projekt för att få en mer övergripande bild över 
ett företags byggprocess. Det vore även önskvärt att genomföra en undersökning som täcker in fler 
medarbetare, detta skulle kunna genomföras med en omfattande enkätundersökning som 
komplement.   
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10. Begreppslista 

• DS- dammtekniskt sakkunnig 

• DSS- dammsäkerhetssamordnare 

• RIDAS- Kraftföretagens riktlinjer för dammsäkerhet 

• SwedCOLD- Swedish Committee on Large Dams 

• Utskov- del på damm för att kunna avbörda vatten 

• Ekolodning- metod för kartläggning av botten 

• Domspill- den minimitappning genom anläggningen som kan finnas villkorad i anläggningens 
vattendom 
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11.3 Elektroniska källor 
Avbördningssytemet 

http://swedcold.org/D68A%20Temadagar/2018-1/02.pdf (2019-06-23) 

Bakgrund Vattenfall : 

Vattenfall, (uå) (2019-04-22) 

https://historia.vattenfall.se/sv/from-hydro-power-to-solar-cells/pionjarverken  (2019-04-22)    

Vattenfall, (uå) 

https://historia.vattenfall.se/sv/the-company-and-the-people/vattenfall-bildas   (2019-04-22) 

Vattenfall, (uå) 

https://group.vattenfall.com/se/om-oss (2019-04-22) 
 
Dammsäkerhetsutvecklingen i Sverige 2017  

https://www.svk.se/siteassets/aktorsportalen/dammsakerhet/rapporter-och-
yttranden/dammsakerhetsutvecklingen-i-sverige-ar-2017.pdf (2019-06-23) 

Dammsäkerhet på Vattenfall, (2011) 

http://www.industriarbetsgivarna.se/MediaBinaryLoader.axd?MediaArchive_FileID=52457994-6bc8-
4eaa-8ec2-ce58dc224c70&MediaArchive_ForceDownload=true (2019-04-29) 

ICOLD (uå)  

https://www.icold-cigb.org/GB/dams/dams_safety.asp (2019-06-09) 

Lag (2003:778) om skydd mot olyckor 

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-2003778-
om-skydd-mot-olyckor_sfs-2003-778 (2019-05-07) 

(Svenska Kraftnät 2018). 

https://www.svk.se/siteassets/om-oss/rapporter/2018/kontrollstation-2018-om-dammsakerhet.pdf 
(2019-06-07) 

Miljöbalken (1998:808) 

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/miljobalk-
1998808_sfs-1998-808  (2019-05-07) 

 

 

 

 

http://swedcold.org/D68A%20Temadagar/2018-1/02.pdf
https://historia.vattenfall.se/sv/from-hydro-power-to-solar-cells/pionjarverken
https://historia.vattenfall.se/sv/the-company-and-the-people/vattenfall-bildas
https://group.vattenfall.com/se/om-oss
https://www.svk.se/siteassets/aktorsportalen/dammsakerhet/rapporter-och-yttranden/dammsakerhetsutvecklingen-i-sverige-ar-2017.pdf
https://www.svk.se/siteassets/aktorsportalen/dammsakerhet/rapporter-och-yttranden/dammsakerhetsutvecklingen-i-sverige-ar-2017.pdf
http://www.industriarbetsgivarna.se/MediaBinaryLoader.axd?MediaArchive_FileID=52457994-6bc8-4eaa-8ec2-ce58dc224c70&MediaArchive_ForceDownload=true
http://www.industriarbetsgivarna.se/MediaBinaryLoader.axd?MediaArchive_FileID=52457994-6bc8-4eaa-8ec2-ce58dc224c70&MediaArchive_ForceDownload=true
https://www.icold-cigb.org/GB/dams/dams_safety.asp
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-2003778-om-skydd-mot-olyckor_sfs-2003-778
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-2003778-om-skydd-mot-olyckor_sfs-2003-778
https://www.svk.se/siteassets/om-oss/rapporter/2018/kontrollstation-2018-om-dammsakerhet.pdf
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/miljobalk-1998808_sfs-1998-808
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/miljobalk-1998808_sfs-1998-808


31 
 

12. Bilagor  

12.1 Bilaga 1, mall för intervjufrågor 
• Hur gick det till när det upptäcktes att det fanns erosionsskador på anläggningen och hur gick 

man tillväga efter detta? 
• Skulle du kunna beskriva skadorna lite mer och varför ni inte upptäckt dessa tidigare? 
• Hur såg arbetet ut när det blev dags för att åtgärda skadorna? 
• Vilken metod kom ni fram till skulle passa detta arbete bäst? 
• Hur fungerade arbetet/ samarbetet med dykarna? 
• Är det något som ni skulle gjort annorlunda om ni hade gjort om samma projekt idag? 
• Hur fungerade samarbetet med konsulterna? 
• Är det ofta ni utför projekt under tidspress och vad blir konsekvenserna av det? 
• Vilka typer av regelbundna kontroller och besiktningar är det man gör? 
• Vad är det som styr när man ska utföra inspektioner/ besiktningar av denna typ? 
• Vilken aktör inblandad kan bidra till störst konsekvenser om denne inte sköter sitt arbete på 

rätt sätt? Vad blir konsekvenserna av detta? 
• Blev arbetet med dessa skador dyrare än vad man först hade uppskattat? Blev det några 

konsekvenser för er av detta? Fick ni mer pengar? 
• Tror ni att det hade varit möjligt att upptäcka dessa skador tidigare om tillsynsarbetet hade 

skett annorlunda? 
• Hur tycker ni arbetet fungerar med tillsynskontrollerna/ inspektionerna och hur ofta de sker? 
• När ni gör ett arbete av denna typ, görs det då någon uppföljning efter längre tid? 
• Tycker ni att projekteringen stämmer överens med hur det blev sen? 
• Har ni dokumenterat arbetet? Om det till exempel är någon annan som ska utföra ett 

liknande arbete i framtiden. 
• När man har åtgärdat skadorna så inspekteras det och godkänns, vad händer sen? 
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12.2 Bilaga 2, uppföljningsfrågor 
 

• Vad innebär erfarenhetsåterföring för dig?  
• Hur arbetar ni med erfarenhetsåterföring idag och hur tycker du att den fungerar på 

Vattenfall?  
• Vad tycker du kan förbättras när det gäller erfarenhetsåterföringen?  
• När skulle det vara bra för dig att kunna ta del av tidigare erfarenheter från andra?  
• Brukar du själv arbeta aktivt under arbetets gång och skriva ner egna erfarenheter som kan 

hjälpa andra i framtiden? 
 
• Brukar ni på arbetsplatsen diskutera arbeten som gått bra eller mindre bra och prata om hur 

man kan förbättra detta för framtida projekt?  
• Tycker du att arbetet med erfarenhetsåterföring gått framåt med tiden och i sådant fall, 

varför? 
• Hur skulle du föredra att arbetet med erfarenhetsåterföringen fungerade på Vattenfall? 
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