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Riktlinjer för bestämning av dimensionerande flöden för 

dammanläggningar - utgåva 2022

Webbinarium, 2022-03-22

Samarrangemang

> Energiföretagen, Claes-Olof Brandesten 

> Svenska kraftnät, Maria Bartsch

> SveMin, Hans Häggström

> SMHI, Jonas German
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Syfte med webbinariet

> Informera om riktlinjerna  

> Vad är nytt i utgåva 2022 och varför?

> Frågestund
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Program

1. Om riktlinjerna 

> Introduktion, vad är nytt och varför - Maria

> Riktlinjernas struktur och innehåll - Claes-Olof

> Om beräkningsmetoderna - Jonas

> Om tillämpning för gruvdammar - Hans

2. Frågestund inkl. bensträckare

3. Avslut – Maria m.fl.



Bakgrund

> Flödekommittén bildas 1985

> Flödeskommitténs riktlinjer 1990



Riktlinjerna är inte juridiskt bindande, men...

> Betraktas som "bästa möjliga teknik" och åberopas normalt vid tillståndsprövning och 

tillsyn, används allmänt för beräkning av extrema flöden, översvämningskartering m.m.

> När Flödeskommittén bildades och när riktlinjerna antogs så informerades regeringen:

"Flödeskommitténs arbete har lett fram till ny kunskap om extrema hydrologiska förhållanden i 

Sverige. Denna kunskap motiverar betydligt större dimensionerande flöden än vad som tidigare 

tillämpats vid svenska dammanläggningar och de nya riktlinjerna har utformats med hänsyn 

härtill... Kraftindustrin kommer att ta ett aktivt ansvar vid tillämpningen av de nya riktlinjerna."



Tillämpning av riktlinjerna sedan 1990

> Omfattande beräkningsarbete, vattendragsvis

> Åtgärder vid stort antal vattenkraftanläggningar

> Parallellt genomfördes uppföljning, vissa tillägg

> 2007: Ny utgåva - nya huvudmän 

Energiföretagen, Svemin, Svenska kraftnät

> 2015 och 2022: Ny utgåva



Avbördningssäkerhet

> Hur mycket vatten kan komma?

> Hur stor avbördningskapacitet behövs?

> Kan utskovsluckorna öppnas?

> Är dammen stabil vid förhöjd vattennivå?

> Finns planer och resurser för att hantera 

oönskade situationer?

Riktlinjer för bestämning av 

dimensionerande flöden



Dimensionerande flöde  

> Det flöde som en dammanläggning 

ska kunna motstå och släppa förbi

utan att skadas allvarligt. 



Beräkningsmetod I - Hydrologisk modellteknik

> Används för beräkning av mycket extrema flöden, 

används för anläggningar med stora konsekvenser 

av dammhaveri

Hur mycket vatten kan komma?
Riktlinjerna omfattar två metoder att beräkna flöden

Beräkningsmetod II - Statistisk frekvensanalys 

> Historiska data av tillrinnande flöde används för 

beräkning av höga till extrema flöden

Ny terminologi –

samma metodik 

som tidigare



Riktlinjerna utgåva 2022 

– Vad är förändrat?

> Ansluter till 2014-års dammsäkerhetsreglering

> Kraven differentieras mer 

> Större omarbetning, modernisering, fångar upp utveckling

> Ny struktur, nya bilagor, tydlig terminologi

> Tydligare om osäkerheter och datakvalitet

> Klimat i förändring

> Översyn vart 10:e år

Flödesdimensionerings-

klasser utgår



Krav på flödesdimensionering

- ökad differentiering

> Ansluter till miljöbalkens bedömningsgrunder för 

dammsäkerhetsklassificering och SvkFS 2014:1 om 

konsekvensutredning

> Men, krav utgår ifrån konsekvenser (merskador) av 

dammhaveri i  samband med höga/extrema flöden

> Konkreta krav anges i tabell, möjligheter till avsteg 

beskrivs i löptext

A 

B

C

U/D

U/E

Konsekvensernas 

allvarlighetsgrad 1, 2, 3 

osv motsvarar indelningen 

i dammsäkerhetsklasser



Små

• Krav ställs inte i 
riktlinjerna

Små, men stora 
för enskilda 
intressen

• Flöde med årlig 
sannolikhet 1/100, 
beräkningsmetod II

Måttliga

• Flöde med årlig 
sannolikhet 1/200, 
beräkningsmetod II

Stora

• Mycket extremt 
flöde, metod I

• Flöde med årlig 
sannolikhet 1/500, 
beräkningsmetod II

Mycket stora

• Mycket extremt 
flöde, 
beräkningsmetod I

Hur stor avbördningskapacitet krävs?

Krav utgår ifrån konsekvensers 

allvarlighetsgrad från samhällelig 

synpunkt vid haveri i samband med 

höga/extrema flöden 



Hur utreds haverikonsekvensernas allvarlighetsgrad?

> Haveriets följder - i samband med flödessituationer - bedöms för de skadekategorier 

som ligger till grund för dammsäkerhetsklassificering

> Stöd för bedömning: Svk:s föreskrifter och vägledning om konsekvensutredn., som kompletteras av RIDAS

> Konsekvensutredningar som tagits fram för dammsäkerhetsklassificering bedöms kunna 

nyttjas även vid bestämning av dimensionerande flöde, men kan i vissa fall behöva 

kompletteras med haveriscenarier som initieras av förhållanden vid extrema flöden

> Tips: Förhållande mellan tidigare Flödesdimensioneringsklass I och II och ny 

allvarlighetsgrad diskuteras i PM om den nya utgåvan, ändringarna och deras innebörd



Små

• Krav ställs inte i 
riktlinjerna

Små, men stora 
för enskilda 
intressen

• Flöde med årlig 
sannolikhet 1/100, 
beräkningsmetod II

Måttliga

• Flöde med årlig 
sannolikhet 1/200, 
beräkningsmetod II

Stora

• Mycket extremt flöde, 
beräkningsmetod I

• Flöde med årlig 
sannolikhet 1/500, 
beräkningsmetod II

Mycket stora

• Mycket extremt 
flöde, 
beräkningsmetod I

Grundkrav - Avbördningsförmåga vid dämningsgräns:  

Tillrinnande flöde med årlig sannolikhet 1/100

Hur stor avbördningskapacitet krävs?

Krav utgår ifrån konsekvensers 

allvarlighetsgrad från samhällelig 

synpunkt vid haveri i samband med 

höga/extrema flöden

Ett specialfall: Det lägre kravet kan  

väljas om konsekvenserna inte längre 

är stora vid de högsta flödena



Riktlinjernas struktur och innehåll



Riktlinjernas innehåll - 7 kapitel och 5 bilagor
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1. Inledning 

2. Metodik för bestämning av dimensionerande flöde

3. Förutsättningar och dataunderlag

4. Beräkningsmetod I

5. Beräkningsmetod II

6. Utförande och dokumentation

7. Referenser

Bilaga 1 Terminologi

Bilaga 2 Bakgrund och historik

Bilaga 3 Principiell beräkningsgång för ett vattendragssystem

Bilaga 4 Beräkningsmetod I - tillämpningsexempel

Bilaga 5 Beräkningsmetod II - tillämpningsexempel



1. Inledningen
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Vattenkraft:

• Reglerade vattendrag med dammanläggningar kan utgöra komplexa system.

• Samverkan mellan dammägare behövs därför.

• Gemensam förvaltning av beräkningar och resultat är lämplig.

Tillämpning: 

• Ställer krav för befintliga och för nya dammanläggningar.

• Ställer inte krav för tillfälliga konstruktioner som fångdammar eller för efterbehandling av 
gruvdammar, men  beräkningsmetoder kan användas.

Gruvverksamhet:

• En gruvdammanläggning är en integrerad del av anrikningsprocessen.

• Generellt är avrinningsområdet litet.

• Vatten för produktion, rening, lagring hanteras till stor del inom anläggningen.



2. Metodiken
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Grunder: 

• Dimensionerande flöde avser den vattenföring som en dammanläggning utan att skadas allvarligt ska 
kunna motstå och släppa förbi. 

• Begreppet innefattar en sekvens av tillrinningar som genom sin volym resulterar i en 
dimensionerande avbördning i samband med ett dimensionerande vattenstånd.

• Krav på dimensionerande flöde för en dammanläggning ställs utifrån de konsekvenser som ett haveri 
skulle kunna medföra i samband med höga till mycket extrema flöden, utöver de konsekvenser som 
dessa flöden i sig medför (merskador).

• Konsekvenser bedöms i enlighet med 2014 års regler i Miljöbalken, förordning om dammsäkerhet, 
Svenska kraftnäts föreskrifter och allmänna råd om konsekvensutredning samt Svenska kraftnäts 
vägledning, RIDAS och GruvRIDAS.

• En samlad bedömning 
görs således för de 7
skadekategorierna; 

✓ förlust av människoliv, 

✓ störning i elförsörjningen, 

✓ förstörelse av infrastruktur, 

✓ förstörelse av eller störning i samhällsviktig verksamhet, 

✓ miljöskada, 

✓ förstörelse av områden som är av riksintresse för kulturmiljövården 

✓ ekonomisk skada.



2. Metodiken
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Grunder: 

• Den samlade bedömningen uttrycks på en 5-gradig allvarlighetsskala.
1. Mycket stor betydelse från samhällelig synpunkt 

2. Stor betydelse från samhällelig synpunkt

3. Måttlig betydelse från samhällelig synpunkt

4. Liten betydelse från samhällelig synpunkt men stor betydelse för enskilda intressen

5. Liten betydelse från samhällelig synpunkt och liten betydelse för enskilda intressen

• Två principiellt olika metoder används för att beräkna dimensionerande flöde:
I. Beräkningsmetod I - hydrologisk modellteknik för beräkning av mycket extrema flöden. 

Metoden kan ta hänsyn till komplexa vattenregleringsstrategier och används för anläggningar med stora haverikonsekvenser.

II. Beräkningsmetod II - statistisk frekvensanalys av tillrinnande flöde och för beräkning av extrema flöden baserat på historiska data.

• Vid utvärdering av en dammanläggnings avbördningsförmåga medräknas dokumenterad kapacitet 
hos de avbördningsanordningar som håller sådan driftmässig status att de kan tas i anspråk när 
behov uppstår.

• För 1 – 3 ovan ställs ett grundkrav om att avbörda ett tillrinnande flöde med årlig sannolikhet 1/100.



Dimensionerande flöde: 

• Konsekvensernas allvarlighetsgrad styr krav för dimensionerande flöde

Konsekvensernas allvarlighetsgrad, 1–5 Dimensionerande flöde enligt Grundkrav

Mycket stor betydelse från samhällelig synpunkt Beräkningsmetod I
- minimalt utrymme för mildare krav

1/100 vid DG

Stor betydelse från samhällelig synpunkt Beräkningsmetod I  
- visst utrymme för minskade krav – dock lägst 1/500

1/100 vid DG

Måttlig betydelse från samhällelig synpunkt Beräkningsmetod II – årlig sannolikhet 1/200 
- högre flöde om kostnad rimlig mht ökade säkerhet

1/100 vid DG

Liten betydelse från samhällelig synpunkt men 
stor betydelse för enskilda intressen

Beräkningsmetod II – årlig sannolikhet 1/100 -

Liten betydelse från samhällelig synpunkt och liten
betydelse för enskilda intressen

Krav ställs ej -

2. Metodiken
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Osäkerhet:

• Beräkning av dimensionerande flöde omfattas av stora
osäkerheter. 

• Beräkningsförutsättningar och beräkningsresultat bör 
analyseras och lämpliga känslighetsanalyser utföras.

• Osäkerheter vägs in vid bedömning av anläggningens 
förmåga att magasinera och avbörda.

• Osäkerheter får inte förhindra att lämpliga åtgärder vidtas.

Allmänt: 

• Underlag ska vara representativa och aktuella vad avser 
indata och konsekvensbeskrivningar.

• Arbetet med konsekvensutredningar innehåller värdefull 
information men ytterligare beräkningar kan krävas.

• Dimensionerande flöde ses över anläggnings- eller 
vattendragvis vart 10:e år eller vid större förändringar.

• Underlag för beräkning av dimensionerande flöde kan 
stödja vid beredskaps- och bemanningsplanering, mm.

Klimat i förändring:

• Klimatet förändras vilket påverkar grunden för beräkning 
av dimensionerande flöden.

• Klimatscenarier används vid analys av vattendragens 
känslighet för förändringar.

• Dimensionerande flöde för en anläggning kan behöva 
omprövas under dess livslängd.

3. Förutsättningar & dataunderlag

Flödesdämpning:

• Flödesdämpning – tillfällig magasinering av vatten över 
dämningsgränsen – får användas där möjligheter finns och 
åtagande om samverkan görs mellan dammägarna.

• Flödesdämpning kan vara passiv genom att utskovens 
avbördningsförmåga är begränsad, eller aktiv genom att 
avbördningsförmågan inte utnyttjas fullt ut.



4. Beräkningsmetod I
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5. Beräkningsmetod II
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Utförarens dokumentation:

• För både beräkningsmetod I och II gäller att 
beräkningsförutsättningar dokumenteras så att det går att 
överblicka dessa och återskapa genomförda beräkningar.

Organisation & kompetens: 

• Arbetet fordrar hydrologisk fackkunskap och kunskap 
inom vattenreglering och dammsäkerhet.

• Många arbetsmoment ställer krav på rutiner för 
kvalitetssäkring.

• Arbetet och genomförda beräkningar dokumenteras och 
arkiveras så att det går att granska och återskapa.

Dammägarens dokumentation:

• Dammägaren kontrollerar och dokumenterar beräkning 
och bestämning av dimensionerande flöde. 

• Beslut rörande dimensionerande flöde, dimensionerande 
avbördningsförmåga och dimensionerande vattenstånd 
motiveras.

6. Utförande  & dokumentation



7. referenser
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Riktlinjernas innehåll - 7 kapitel och 5 bilagor
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1. Inledning 

2. Metodik för bestämning av dimensionerande flöde

3. Förutsättningar och dataunderlag

4. Beräkningsmetod I

5. Beräkningsmetod II

6. Utförande och dokumentation

7. Referenser

Bilaga 1 Terminologi

Bilaga 2 Bakgrund och historik

Bilaga 3 Principiell beräkningsgång för ett vattendragssystem

Bilaga 4 Beräkningsmetod I - tillämpningsexempel

Bilaga 5 Beräkningsmetod II - tillämpningsexempel



4. Beräkningsmetod I
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I stort oförändrad sedan riktlinjernas presenterades 1990 (men 
utvärderade vid flera tillfällen och mycket andra förutsättningar som 
ändrats)

• Principen är att använda möjliga händelser i en osannolik 
kombination. Kräver en kalibrerad hydrologisk modell för 
området.

• Mycket snön ligger sent på våren (30-års snön läggs på det 
senaste datum då det under snöberäkningsperioden har varit 
maximalt snötäcke)

• Mättade förhållanden i marken

• Magasin avsänkta så som normalt görs vid en förväntat kraftig 
vårflod och regleringen antas ske så som planeras göras när en 
stor vårflod förväntas

• Observerat bakgrundsklimat för beräkningsperioden används 
förutom för sekvensens 14 dygn nederbörd)

• Max tillrinning/vattenföring/vattenstånd söks då 
bakgrundsklimatets nederbörd byts mot sekvensen



Resultat



5. Beräkningsmetod II
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Har ändrats en del under åren

• Frekvensanalys av tidsserie med (observerade) tillrinningsdata

• Varje års högsta värde anpassas till en fördelningsfunktion och kurvan används 
för att extrapolera fram önskad sannolikhet för årligt överskridande

• Önskvärt med tidsserier om minst 50 år

• Kraftigt reglerade vattendrag kan ställa till en del bekymmer. Regleringen ändras 
med tiden, anpassningen till en fördelningsfunktion ofta tveksam etc.

• Därför öppnas i riktlinjerna för modellberäknade data som komplement till 
observationer.



Resultat

• Konfidensgränser och anpassningsmått kan tas fram för bedöma osäkerheterna.
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5. Återkomsttid -sannolikhet - risk
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Årlig 
sannolikhet

Anläggningens beräknade livslängd
År

50 100 200 300 400

1/50 64 87 98 100 100

1/100 39 63 87 95 98

1/500 10 18 33 45 55

1/1 000 5 9,5 18 26 33

1/10 000 0,5 1 2 3 4

Sannolikheten i % att händelsen kommer att inträffa 
någon gång under perioden



Sand- och klarningsmagasin

Kontinuerlig deponering av anrikningssand

I sammanhanget små och begränsade avrinningsområden

Nederbörd på anläggningen

Tillrinning från gruvområdet

Vattenhanteringsplan – vattenbalans

Högsta driftnivå

Villkor vid avbördning

Omgivande flöden

Vattenkvalité

Gruvdammanläggning
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Frågestund
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Avrundning

> Presentationen delges deltagarna

> Svenska kraftnät, SMHI, kraft- och gruvindustrin samverkar löpande i frågor om 

flödesdimensionering och klimatförändringars påverkan på dammar

> Ytterligare frågor kan ställas till: dammsakerhet@svk.se

> Vi har planer på att gemensamt ta fram FAQ om riktlinjerna och publicera på Svenska 

kraftnäts dammsäkerhetswebb: www.svk.se/dammsakerhet

mailto:dammsakerhet@svk.se
http://www.svk.se/dammsakerhet


Länkar till riktlinjerna m.m.

> Riktlinjer för bestämning av dimensionerande flöden för dammanläggningar (svk.se)

> PM om motiv till och konsekvenser av ändringar: riktlinjer-for-bestamning-av-

dimensionerande-flode-for-dammanlaggningar2021-11-15.pdf (svk.se)

> Från Noppikoski till Slussen (svk.se)

> SwedCOLD:s temadag 5 april, se www.swedcold.org

https://www.svk.se/siteassets/3.sakerhet-och-hallbarhet/dammsakerhet/rapporter-och-yttranden/riktlinjer-for-bestamning-av-dimensionerande-floden-for-dammanlaggningar-2022.pdf
https://www.svk.se/siteassets/3.sakerhet-och-hallbarhet/dammsakerhet/rapporter-och-yttranden/riktlinjer-for-bestamning-av-dimensionerande-flode-for-dammanlaggningar2021-11-15.pdf
https://www.svk.se/siteassets/3.sakerhet-och-hallbarhet/dammsakerhet/lankar-inom-dammsakerhet/extrema_vattenfloden_a4_web.pdf
http://www.swedcold.org
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Avslutningsvis

> Kunskap om hur stora flöden som kan förekomma vid en dammanläggning och hur 

man ska hantera dessa högflödessituationer är en viktig del i dammsäkerheten

> Reglerade älvar är komplexa system med dammar i följd som påverkar 

varandra. Såväl beräkning och hantering av flöden som ombyggnadsåtgärder kräver 

samverkan mellan flera intressenter

> Flödesanpassning är ett långsiktigt arbete

> Avbördningssäkerhet kräver helhetssyn!


