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1

Sammanfattning

Denna rapport sammanfattar resultat från en studie om dammsäkerhet och säkerhetsarbete mot
översvämningar längs två reglerade älvar i Västerbotten. Syftet med studien är att undersöka hur
dammsäkerhetsarbetet, när det gäller dammbrott, säkerhetsarbete mot översvämningar och incidenter
relaterade till nyttjandet av älvarna, är organiserat och fungerar längs Skellefte- och Umeälven. Övriga
älvar i länet samt gruvdammar ingår inte i undersökningen. Det ansvar som Statens geotekniska institut
(SGI), Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut (SMHI), försvarsmakten, Boverket, Vägverket
och polisen har för att förebygga och agera i samband med översvämningar behandlas inte heller i
studien.
Rapporten baseras på en litteraturöversikt rörande den senaste forskningen på området, dokumentstudier,
intervjuer med säkerhetsansvariga vid Länsstyrelsen Västerbotten, Umeå, Vännäs, Lycksele och
Skellefteå kommun, samt två vattenregleringsföretag.
Studien tar sin utgångspunkt i begreppet mänsklig säkerhet och analyserar dammsäkerhet och
säkerhetsarbete utifrån ett sociotekniskt perspektiv. Det innebär att varje teknisk konstruktion, varje
tekniskt system, såsom vattenkraftverk och dammar, där olika tekniska instrument används för att
kontrollera och reglera vattenflöden och producera elektricitet, också utgör sociala system. Det innebär
att rapporten uppmärksammar deltagande och delaktighet som en central aspekt av säkerhetsarbetet.
Utifrån resultaten drar studien följande slutsatser:








Dammsäkerhetsarbetet och säkerhetsarbetet mot översvämningar längs Skellefte- och
Umeälven uppvisar brister ifråga om resurser, kompetens och insyn.
Dammsäkerhetsarbetet inkluderar inte allmänhetens säkerhet vid och på dammar (public
safety around dams).
Det finns oklarheter rörande vem som har ansvar för dammsäkerhet och för säkerhetsarbete
mot översvämningar.
Dammsäkerhetsarbetet i Västerbotten inkluderar endast i begränsad omfattning sociala
aspekter, lokal kunskap tas inte tillvara, och allmänhet och rättighetsinnehavare ignoreras i
stor utsträckning i säkerhetsarbetet.
Det är generellt svårt att bedöma effekter av säkerhetsarbetet kring dammar och längs älvarna,
men klart är att pågående säkerhetsarbete, i form av till exempel enskilda projekt och
övningar, ökar kunskaperna om risker och ansvar, samt stärker samverkan mellan olika
aktörer.
Dammsäkerhet uppfattas främst handla om tekniska konstruktioner medan människa-maskinnatur och mellanmänskliga och organisatoriska säkerhetsaspekter hamnar i skymundan.
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2

Inledning

I Sverige har vattenkraft varit en källa till elenergi i över 100 år. Idag står vattenkraften för ungefär 45
procent av den el vi använder i landet och det finns uppskattningsvis 1 800 vattenkraftverk och 10 000
dammar av varierande storlek och ålder. 190 av dessa är vad som internationellt kallas för ”stora” eller
”höga” dammar, det vill säga att de är högre än 15 meter. Sverige är därmed, tillsammans med Norge,
det land i världen som använder och producerar mest vattenkraft per capita (Svensk energi, 2012a & b;
SOU 2012:46, s. 21). För att kunna omvandla regn och smältvatten från snö till energi, under framförallt
vintern när elkonsumtionen är som störst, lagras vattnet i stora dammar eller magasin för att sedan
successivt ledas genom vattenkraftverkens turbiner. De norrländska älvarna står för 80 procent av
Sveriges vattenkraftsproduktion (Svensk energi, 2012b). Älvarna ansågs under 1900-talet vara särskilt
lämpade för vattenkraftsutbyggnad eftersom de sträcker sig från fjäll till kust, har gynnsam vattenföring
och höga fallhöjder (Wastenson et al., 2004). Från ett politiskt perspektiv möjliggjordes utbyggnaden av
ett kolonialt förfarande gentemot Norrland och dess lokala
befolkning, däribland samer. Utbyggnaden påverkade befintliga
ekonomiska aktiviteter såsom rennäring och fiske (Öhman, 2006;
Össbo & Lantto, 2011).
Figur 1. Sveriges reglerade älvar och största vattenkraftverk (Svensk energi,
2012c)

Den svenska vattenkraften används både för grundproduktion och
för att jämna ut dygnets och årets variationer i efterfrågan på el (t.ex.
ökar efterfrågan vid frukost-, lunch- och middagstid samt under
vintern vid fallande temperaturer) då vattenkraftverkens
elproduktion snabbt kan sättas igång (Öhman, 2006; Svensk energi,
2012a).
Majoriteten av dammarna byggdes under 40- 70-talet (SOU
2012:46). Många av dessa dammar är nu i behov av omfattande
renoveringar och ombyggnationer för att kunna möta framtida
utmaningar. Klimatförändringar med högre vattenflöden har redan
inneburit att högre krav ställs på konstruktioner och underhåll. På
80- och 90-talet förekom ett flertal höga flöden, översvämningar,
dammbrott och incidenter som kunde ha lett till katastrofala
dammbrott. Dessa händelser ledde bland annat till att en nationell
Flödeskommitté inrättades 1985 samt att ett flertal andra åtgärder
vidtogs i form av lagstiftning och institutionella arrangemang för att
organisera övervakning och tillsyn av dammarna (SOU 2012:46,
s.86-88). Fokus kom att flyttas från konstruktion av dammar till ett
fokus på dammsäkerhet. För framtida scenarier förväntas
klimatförändringarna, mätt i 100-årsflöden, vara betydligt större i södra Sverige jämfört med norra
Sverige främst pga. ett minskande snötäcke (bortsett från den nordvästligaste delen av Norrland). Dock
argumenterar en nyligen publicerad rapport för att frekvensen av kortvariga och intensiva skyfall troligen
kommer att öka, vilket medför att lokala översvämningar kan bli vanligare också i norra Sverige
(Svenska Kraftnät et al., 2011). Enligt samma rapport påverkar även andra faktorer som vind, skyfall,
temperaturförändringar, tjäle och is också dammkonstruktionerna. I samband med höga flöden kan is och
vågor, orsakade av starka vindar i dammarna, förvärra en redan svår situation. Rapporten visar därmed
att det finns ett åtgärdsbehov avseende dagens dimensionerande flöde för många
vattenkraftsanläggningar och att framtida klimatförändringar ställer krav på anpassning (ibid). Brister
som, enligt Svenska kraftnät, måste åtgärdas är ett otydligt regelverk, förbättrade rutiner för tillsyn och
tillskott av resurser (2010b). Forskning visar också att förestående klimatförändringar och åldrande
dammar ökar risken för översvämningar och dammbrott (Rodrigues et al., 2002). Detta innebär samtidigt
att såväl säkerhetsarbetet som hanteringen av infrastrukturen kan behöva omvärderas och uppgraderas
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(Pittock & Hartmann, 2011). Dessa insikter har nyligen även återupprepats av en statlig utredning,
publicerad i juni 2012 (SOU 2012:46).
Vattenreglering för elproduktion och stora dammar innebär framförallt två kategorier av risker. Det är för
det första risken för dammbrott och därpå följande översvämningar. På en global skala finns 50 000 stora
dammar. Internationell statistik över inträffade dammbrott i just stora dammar visar att det sker i
genomsnitt en till två gånger per år (SOU 2012:46, s. 74-77).
Bland dammar som inte räknas till kategorin stora dammar sker dammbrott i betydligt större
utsträckning. Det saknas dock tillgänglig och uppdaterad statistik över dessa haverier (Öhman,
kommande). Sverige har än så länge varit förskonat från dammbrott med katastrofala konsekvenser, om
man bortser från att en person faktiskt omkom i Sysslebäck, Småland 1973, då en liten damm på endast
2,5 meters höjd överströmmades och 12 000 m3 vatten frigjordes. Andra dammbrott har inträffat 1985 i
Noppikoski i Dalarna, gruvdammen i Aitik, Norrbotten, år 2000, samt två kraftverksdammar i Skåne
respektive Kronobergslän hösten 2010 (SOU 2012: 46, s. 76). En större incident som kunde ha lett till ett
dammbrott med katastrofala konsekvenser är den läcka som upptäcktes av en lokal invånare vid Sveriges
största damm, Suorva, Lule älv, Norrbotten, i oktober 1983. I Messaure, också Lule Älv, upptäcktes ett
sjunkhål 1963, som kunde ha lett till dammbrott (Sjöborg & Norstedt, 1986; Öhman, kommande;
Riksrevisionen, 2007b, s. 18).
Inom denna riskkategori kan även höga flöden placeras. Höga flöden innebär i sig stora påfrestningar på
dammkonstruktioner och kan leda till dammbrott (Lerintorp, 2008; Svenska Kraftnät 2010b; SOU
2012:46), men, det kan även ske översvämningar utan att en damm havererar. Översvämning kan vara
konsekvensen av felberäkningar av dammägare i förhållande till nederbörd (Räddningsverket, 2000). Till
exempel orsakades den stora översvämningen i Brisbane, januari 2011, enligt kraftföretaget SeqWater av
att företaget sparat för mycket vatten i dammarna, då man inte förväntade sig extrem nederbörd inom
kort. När sedan regnstormen kom var enda möjligheten att släppa ut vatten, för att undvika dammbrott.
Detta ledde till att miljonstaden Brisbane översvämmades (SeqWater, 2011). Liknande scenario har
nyligen inträffat i Skellefteå, 2010 (se bilaga 4). Det är främst denna kategori som vanligen
uppmärksammas, och som har fått en framträdande roll inom de satsningar som hittills gjorts i Sverige i
förhållande till begreppet dammsäkerhet.
För det andra finns en kategori av risker som mer sällan uppmärksammas och som i den svenska
kontexten än så länge hamnat i skymundan i förhållande till dammbrott och höga flöden. Detta är
kategorin av risker för människor som lever eller vistas i närheten av eller på dammar, samt även
nedströms från dammar och vattenkraftverk. Denna kategori handlar bland annat om miljöpåverkan i
form av oljeutsläpp från kraftverk och dammkonstruktioner. Detta kan ha direkt påverkan eller
toxikologiska långtidseffekter på dricksvatten då älvarna är dricksvattentäkter för alla hushåll längs
desamma. Än så länge saknas dock omfattande studier kring denna påverkan (Åstrand, 2008; Öhman,
kommande). I rapporten undersöks inte denna aspekt specifikt, men studien har noterat att några
respondenter har tagit upp frågan.
I denna kategori återfinns även de många incidenter och dödsolyckor som inträffar till följd av att
människor nyttjar dammarna för olika ändamål. Älvarna har i alla tider använts som transportvägar av
såväl människor som djur. Älvarna belägna inom renbetesområdet har inte minst varit viktiga
transportvägar för renarnas migration mellan vinter och sommarbete. Älvarna är också viktiga för fiske
under alla årstider. Detta nyttjande har inte upphört efter att vattendragen blev reglerade. I den svenska
kontexten tar vare sig lagstiftning eller utredningar kring säkerhet än så länge någon hänsyn till detta
nyttjande. Detta innebär att exempelvis drunkningsolyckor som inträffat på dammar med svaga isar,
orsakat av reglering av vattennivån, inte räknas som dammsäkerhetsrelaterade problem (Öhman, 2006;
Öhman & Thunqvist, 2012). I rapporten undersöks även denna riskkategori.
Bradlow et al. (2002, s. 90) har studerat dammsäkerhetsregler i ett flertal länder och pekar på en trend –
att dammarnas sociala konsekvenser och negativa påverkan på människor får ett ökat utrymme, vilket
fodrar ökad inkludering av alla berörda aktörer i säkerhetsarbetet.
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Mot bakgrund av detta är syftet med den här studien att undersöka hur dammsäkerhetsarbetet, när det
gäller dammbrott och säkerhetsarbete mot översvämningar, samt incidenter relaterade till nyttjandet av
reglerade älvar, är organiserat och fungerar längs Skellefte- och Umeälven. Studien söker svar på
följande frågor:










Vad föreskriver regelverket för dammsäkerhet och säkerhetsarbete mot översvämningar?
Vilket ansvar har aktörerna?
Hur definieras dammsäkerhet av olika aktörer?
Vad styr säkerhetsarbetet?
(Hur) fungerar egenkontrollen och tillsynen?
Vilket säkerhetsarbete pågår idag?
Vilka har varit de allvarligaste incidenterna?
Är kunskapen om dammsäkerhet och säkerhetsarbete mot översvämningar tillräcklig bland
nyckelaktörerna?
Vilka inkluderas (inte) i (damm)säkerhetsarbetet?
Går det att se effekter av säkerhetsarbetet och beredskapsövningar? Är säkerhets- och
beredskapsarbetet tillräckligt?

Med begreppet säkerhetsarbete mot översvämningar avses i rapporten ”insatser som syftar till att
förebygga, åtgärda eller följa upp översvämningar (skadehändelser) som kan orsaka/har orsakat skador
på människa, produkt (t.ex. byggnader, vägar, ledningssystem, bilar) eller naturmiljö” (Hanberger, et
al., 2010, s.4).
Rapporten behandlar enbart dammsäkerhet och säkerhetsarbete mot översvämningar i Skellefte- och
Umeälvens nedre region i Västerbottens län. Med anledning av att studier längs Luleälven i Norrbotten
har utförts (Öhman, kommande; Öhman & Thunqvist, 2012), avser denna studie att belysa liknande
aspekter i Västerbotten. Övriga älvar i länet samt gruvdammar ingår inte i undersökningen. En ytterligare
avgränsning är att det ansvar som Statens geotekniska institut (SGI), Sveriges meteorologiska och
hydrologiska institut (SMHI), försvarsmakten, Boverket, Vägverket och polisen har för att förebygga
och agera i samband med översvämningar inte ingår i studien.

2.1

Disposition

Rapporten inleds med en beskrivning av de två älvarna som står i fokus för undersökningen, Skellefteoch Umeälven, dess dammar samt hur invånarna längs med älvarna berörs av regleringen. Därefter följer
en redogörelse för vilka aktörer som är ansvariga för säkerhetsarbete mot översvämningar och
dammsäkerhetsarbetet samt vilka lagar och regler som styr detta. I övrigt har rapporten disponerats i
enlighet med rapportens frågeställningar. I bilagorna presenteras en jämförelse av säkerhetsarbete vid
kärnkraftverk med säkerhetsarbete vid dammar/reglerade älvar (bilaga 1), respondenterna som ingår i
intervjustudien (bilaga 2), intervjumanual (bilaga 3) och en sammanställning av de incidenter som
respondenterna uppgav under intervjuerna (bilaga 4).
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3

Teoretiska utgångspunkter, metod och material

3.1 Teoretiska utgångspunkter
Studien tar sin utgångspunkt i begreppet mänsklig säkerhet och analyserar dammsäkerhet och
säkerhetsarbete utifrån ett sociotekniskt perspektiv. Begreppet ”mänsklig säkerhet” (human security),
som etablerades av Förenta Nationernas utvecklingsprogram (UNDP, 1994; Oberleitner, 2005), har
vidareutvecklats av ett flertal forskare, däribland Hoogensen & Stuvøy (2006). Med Hoogensen &
Stuvøys utveckling av begreppet hamnar fokus på just människors - individers - säkerhet. Därmed
inkluderas olika individers agerande för att skapa säkerhet, och de maktpositioner och det politiska
beslutsfattande som har betydelse i förhållande till detta. Med ”mänsklig säkerhet” som utgångspunkt
och i kombination med en internationell trend av att inkludera frågor kring ”allmänhetens säkerhet vid
dammar” (public safety around dams, Svenska Kraftnät et al. 2009; Tschantz & Wright, 2011) är
rapportens definition av dammsäkerhet bredare än den som vanligtvis används i Sverige idag. Därför
innefattas i rapportens definition av ”dammsäkerhet” även incidenter och olyckor som återkommande
inträffar när människor vistas på eller färdas över de reglerade vattendragen.
Studien utgår också från ett sociotekniskt perspektiv som innebär att varje teknisk konstruktion, varje
tekniskt system, såsom vattenkraftverk och dammar, där olika tekniska instrument används för att
kontrollera och reglera vattenflöden och producera elektricitet, är sociala system. Det innebär att det är
viktigt att analysera hur människor interagerar med maskiner, natur, vattenflöden och med varandra. Det
innebär att ekonomiska, rättsliga, historiska sammanhang är av stor betydelse för såväl frågeställningar
som analys. Med detta synsätt är vattenkraftsdammarna (såväl deras funktion som förändringspotential)
påverkade av människors personliga och ekonomiska drivkrafter samt maktförhållanden inom
organisationer och inom det vidare samhället. Detta perspektiv ger dessutom möjligheter att bättre belysa
hur bebyggelse, livsmiljöer och nyttjandet av olika platser påverkas av dammar och olika nivåer av
vattenflöden. Med hjälp av ett sociotekniskt perspektiv kan rapporten tydligare belysa hur olika aktörer
förhåller sig till säkerhetsaspekter rörande reglerade vattendrag. Inom det sociotekniska perspektivet
inryms också naturen – vattnet – som en viktig aktör. Detta innebär att hur mycket än människor
designar, planerar, interagerar med tekniska system och försöker göra upp modeller för
klimatförändringar så återstår det faktum att vatten är en extremt kraftfull aktör som påverkar
människors liv på både bra och dåliga sätt (Jonsson, 2000; Öhman och Thunqvist, 2012; Öhman,
kommande).
3.2. Metod och material
En litteraturöversikt har genomförts av forskning rörande dammsäkerhet under åren 2002-2011. Den
bygger på sökning i databaserna EBSCO och Web of Science med följande huvudsakliga sökord: dam,
social, security, safety, gender, incidents, climate change, governance, postcolonial, indigenous,
participation, management respektive risk (Idenfors, 2012). Översikten visar sammanfattningsvis att:






Forskning om dammsäkerhet huvudsakligen är av teknologisk karaktär, det vill säga fokus
ligger på tekniska artefakter, tekniska konstruktioner och det som uppfattas som rent tekniska
lösningar. Djupgående studier och analyser av vad som styr olika tekniska lösningar och
konstruktioner genom analys av mellanmänskliga interaktioner saknas. Likaså finns få studier
och analyser av människa-maskin interaktion.
Ett flertal studier framhåller behovet av att ta större hänsyn till människor och miljön i
närheten av dammkonstruktionerna, och framhåller behovet av att de som berörs av
konstruktionerna ska delta i utformningen av dessa. (Se även Hjort-af-Ornas, 2008)
Det saknas studier om säkerhetssituationen för fiskare, renskötare, turister, skoteråkare, etc.
längs reglerade älvar.
Det saknas studier och analyser av drunkningsolyckor i relation till reglerade älvar.

Den begränsade litteratur som tar hänsyn till sociala aspekter på vattenkraft argumenterar för deltagande
av bl.a. lokalbefolkning, urfolk och andra berörda som inte bara förebygger konflikter utan även
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undviker sociala och miljömässiga problem med dammar (Vari, 2004; Goulet, 2005; Amato et al., 2006;
Kim, 2008; Maganda, 2009).
Rapporten baseras också på en studie av relevanta bakgrundsdokument främst lagstiftning (lag 2003:778
och förordning 2003:789 om skydd mot olyckor, miljöbalk 1998:808), översyner av olika insatser
rörande dammsäkerhet och risker för översvämning (Nordström 2007a, Svenska kraftnät, 2010b); risk
och sårbarhetsanalyser (Västerbottens länsstyrelse, 2011), samt klimatutredningar (Nordström, 2007b).
På basis av litteraturöversikten och dokumentstudien genomfördes en intervjustudie med 15 personer
involverade i dammsäkerhets- samt översvämningsarbete i Västerbottens län, Lycksele, Skellefteå,
Umeå och Vännäs kommuner, samt två vattenregleringsföretag – dvs. Vattenregleringsföretagen och
Skellefteälvens vattenregleringsföretag (se bilaga 2). Inför intervjutillfället fick respondenterna
information om forskningsprojekten och ombads beskriva organisationsstruktur, vilka regelverk de har
att förhålla sig till samt vilka samarbeten de ingår i. Intervjuerna varade i genomsnitt drygt en timma.
Kompletterande telefonintervjuer hölls med vattenregleringsföretagen längs respektive älv för att
inkludera synpunkter från aktörer som både är dammägare och har ett samordnat ansvar för dammarna
längs älvarna. I de fall då tid inte fanns för att besvara alla frågor har intervjusvaren kompletterats genom
e-post. Intervjustudien genomfördes i form av semistrukturerade intervjuer baserade på följande teman;
ansvar, risker/incidenter, säkerhetsarbete inkl. deltagande och delaktighet, kunskap och kompetens samt
övervakning/tillsyn/hantering/utvärdering av säkerhetsarbete (se intervjumanual bilaga 2) (Kvale, 1996).
Intervjusvaren har analyserats med syfte att finna övergripande resonemang och mönster, samt att få svar
på studiens frågeställningar. Intervjumanualen som ligger till grund för rapporten är omfattande och alla
frågor och svar till dessa har inte kunnat analyseras här1. Det kom under intervjuerna upp andra frågor
och kommentarer från respondenterna. Dessa analyseras inte i denna rapport, i de fall de inte specifikt rör
frågeställningarna i syftet. Intervjuerna och rapporten ska ligga till grund för kommande vetenskapliga
artiklar.

1

Därav bestod de kompletterande intervjuerna endast av de frågeställningar som omnämns i syftet.
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4

Skellefte- och Umeälven

Umeälvens äldsta vattenkraftsanläggning, Klabböle kraftverk, strax väster om Umeå togs i bruk redan
1899, i samband med att efterfrågan på belysning ökade i staden (Brunnström & Spade, 1992). Nio år
senare, 1908, anlade Skellefteå stad Finnfors kraftverk för att tillgodose fabrikerna i området med kraft,
vilket är Skellefteälvens första vattenkraftsanläggning. Enligt Brunnström & Spade (1992), var det
industrins efterfrågan av elektricitet som var orsaken till att kraftverken Norrfors längs Umeälven och
Krångfors längs Skellefteälven byggdes 1927 respektive 1928. Staten blev för första gången ägare till ett
kraftverk i Västerbotten i och med konstruktionen av Norrfors. När elproduktion tillverkades i överskott
vid Porjus kraftstation längs Luleälven såg Vattenfall till att linjer skapades 1938 för att låta
Västerbottens kustområde nyttja kraften. Samma år länkades övre Norrland ihop med Mellansverige.
Därmed fick vattenkraften i Norrland i uppgift att inte enbart försörja det egna områdets elbehov, utan
även förse de södra delarna av Sverige med energi. Det var huvudsakligen under 1950-1980 som älvarna
i Västerbotten reglerades i samband med att förbindelserna för att överföra elektricitet från norr till söder
förbättrades (ibid; Fridlund, 1999).

4.1

Skellefteälven

Skellefteälven är ca 40 mil lång och har
sin början i Arjeplogs kommun. Sjöarna
Sädvajaure, Rebnisjaure och Hornavan
belägna ovan Arjeplog samt sjöarna
Storavan och Uddjaur, nedströms
Arjeplog är alla regleringsmagasin.
Älven rinner längs med gränsen mellan
Norrbottens och Västerbottens län.
Vattnet passerar Arvidsjaur kommun i
Norrbotten och rinner in i Malå kommun
i Västerbotten. I Bastusel är en 14 km
lång tunnel är placerad. När älven rinner
genom Norsjö kommun lämnar älven
länsgränsen. Från Rengård löper älven
längs med gränsen mellan Norsjö och
Skellefteå kommun. Slutligen rinner
älven igenom Skellefteå kommun och
stad och mynnar i Skelleftehamn och
Örviken. Älven berör således två län och
passerar fyra kommuner innan den
rinner ut i Bottenviken (Skellefteälvens
vattenregleringsföretag, 2012b).
Figur 2. Schematisk bild över Skellefteälven
(Skellefteälvens
vattenregleringsföretag,
2012a)
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4.2

Umeälven

Umeälven är 47 mil lång och löper längs med
Europaväg 12 från den norska gränsen ned till
kusten (Statkraft, 2012). Umeälvens källor är
sjöarna
Överuman,
Tångvattnet
och
Abelvattnet lokaliserade nära den norska
gränsen i Storuman kommun. Umeälven fylls
på med vatten från sjön Storjuktan i Sorsele
kommun genom en 14,5 km lång tunnel
(Wastenson et al., 2004). Därefter löper älven
genom Lycksele kommun och tätort. Umeälven
rinner genom och förbi ett antal orter i den
södra delen av Vindelns kommun. I Vännäs
kommun möter Umeälven den oreglerade
Vindelälven nedströms Vännäsby. Älven
fortsätter längs kommungränsen mellan Vännäs
och Umeå kommun. Slutligen når Umeälven
Umeå stad och mynnar i Holmsund och
Obbola. Älven flyter alltså igenom sex
kommuner innan den når Bottniska viken.
Figur 3. Schematisk bild över
(Vattenregleringsföretagen, 2012a)

4.3

Umeälven

Dammar i Skellefte- och Umeälven

Skellefteälven har totalt femton dammar, varav
tio ligger i Västerbotten. Umeälven har 21
dammar, som alla ligger i Västerbotten. Det är
Vattenfall, Skellefteå kraft, Statkraft, och Skellefteälvens vattenregleringsföretag som är ägare till
dammarna längs Skellefteälven. Längs Umeälven är det Vattenfall, Eon, Statkraft och
Vattenregleringsföretagen som äger dammarna (Västerbottens län, 2011). Under 2010 producerade
dammarna längs Skellefteälven och Umeälven ca 6,5 resp. 11,5 procent av Sveriges totala
vattenkraftproduktion (Svensk energi, 2012b).
Eftersom dammarna längs Skellefte- och Umeälven har olika ägare finns vattenregleringsföretag i
respektive älv, enligt lag 1998:812 med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet.
Vattenregleringsföretagen består av sex olika juridiska företag. Ett av dessa företag är Umeälvens
vattenregleringsföretag som ägs av dammägarna längs Umeälven. Motsvarande företag finns för
Ångermanälven, Indalsälven, Ljungan, Ljusnan och Dalälven. Vattenregleringsföretagen har en
gemensam vd, dammsäkerhetsavdelning och vattenhushållningsavdelning. Dammägarna längs
Skellefteälven är delägare i Skellefteälvens vattenregleringsföretag (Vattenregleringsföretagen, 2012c).
För att vägleda dammägarna i efterlevnaden av miljöbalkens egenkontroll tog kraftindustrin 1997 fram
kraftföretagens riktlinjer för dammsäkerhet, RIDAS. Riktlinjerna beskriver ett system för att klassificera
dammarna utifrån konsekvenser av ett dammbrott. Enligt RIDAS ska omfattningen av dammägarnas
dammsäkerhetsarbete relateras till dammens konsekvensklass (Svenska kraftnät, 2007). Som tabellen
nedan visar finns det fyra konsekvensklasser2.

2

I RIDAS nya utgåva har en ny konsekvensklass lagts till “med kriterier för att särskilja dammar där

dammbrott kan få svåra påfrestningar på samhället” (Svensk energi, 2012d).
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Figur 4. Västerbottens läns dammar i konsekvensklass
1A, 1B och 2 (modifierad) (Svenska Kraftnät, 2010a)

Tabell 1. Konsekvensklasser enligt RIDAS, kraftföretagens riktlinjer för dammsäkerhet (Svenska kraftnät, 2010b)

Konsekvensklass
1A

1B

2
3

Konsekvens
Hög sannolikhet för förlust av många människoliv. Eller, hög sannolikhet för
mycket allvarlig skada på viktiga samhällsanläggningar, betydande miljövärde
eller mycket stor ekonomisk skadegörelse.
Sannolikheten för förlust av människoliv eller för allvarlig personskada är icke
försumbar. Eller, sannolikheten är beaktansvärd för allvarlig skada på viktiga
samhällsanläggningar, betydande miljövärde. Eller, hög sannolikhet för stor
ekonomisk skadegörelse.
Sannolikheten är icke försumbar för beaktansvärd skada på samhällsanläggningar,
miljövärde eller ekonomisk skadegörelse.
(Sannolikheten är försumbar för skadeutfall enligt ovan.)

I hela Västerbotten finns 14 dammar (ca 18 procent) av landets dammar i den högsta konsekvensklassen
1A. Av dessa ligger 13 längs Skellefte- och Umeälven. Det är bara Jämtlands län som har fler dammar i
konsekvenskass 1A (15 dammar). I Dalarna finns 13 dammar och Norrbotten har 12,5 dammar i
konsekvensklass 1A (delar en damm med Västerbottens län eftersom den ligger på länsgränsen). Enligt
RIDAS är det dammar i konsekvensklass 1A som kan orsaka värsta tänkbara scenariot om den brister,
för människors liv, egendom och miljö (Svenska kraftnät, 2010b).
Tabell 2. Antal dammar längs älvarna i Västerbotten (Svenska kraftnät, 2010a och Länsstyrelsen Västerbotten, 2011b)

Skellefteälven
Umeälven
Ångermanälven
Skellefte- och Umeälven
Hela Västerbotten
Hela landet

1A
7
6
1
13
14
78

1B
1
7
6
8
14
106

2
2
8
9
10
19
293

Totalt (1A, 1B och 2)
10
21
16
31
47
477
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4.4

Invånare som berörs av Skellefte- och Umeälven

Västerbottens län har 259 286 invånare (SCB, 2010). Nästan 70 procent bor i Umeå och Skellefteå
kommun (Länsstyrelsen Västerbotten, 2011a). Enligt MSB:s rapport har översvämningar inträffat i
samtliga kommuner i Västerbotten under åren 1901-2010, med Norsjö och Robertsfors som undantag.
Sorsele och Vännäs kommun har enligt rapporten drabbats hårdast. Västerbottens län toppar listan över
antal översvämningar. MSB menar att skillnader i naturgeografin, hur länen samlat in information och
tolkningar om vilka översvämningar som varit betydande är orsaken till de stora variationerna mellan
länen (MSB, 2012a).
Tabell 3. Invånare i kommunerna längs Skellefte- och Umeälven (SCB, 2010)

Kommuner
Invånare
Längs Skellefteälven
Arjeplog
3 161
Malå
3 274
Norsjö
4 304
Skellefteå
71 641
82 380
Totalt
Längs Umeälven
Storuman
6 120
Sorsele
2 736
Lycksele
12 376
Vindeln
5 507
Vännäs
8 414
Umeå
115 473
150 626
Totalt

Människor som drabbas
Det bor mer än 82 000 människor i de fyra kommuner
som Skellefteälven rinner igenom. Längs Umeälven ligger
sex kommuner i vilka drygt 150 000 människor bor (SCB,
2010).
I många kommuner ligger bebyggelse, byggnader, industrier och
infrastruktur intill älvarna. Många människor, lokalbefolkning som
turister, bor, vistas och/eller arbetar på eller i närheten av älvarna
under sommar- och vintertid för att fiska, flytta renar, plocka bär,
köra skoter, motionera, sola, bada, mm. Det är svårt att
uppskatta hur många människor som bor intill älven och som
skulle drabbas av ett eventuellt dammbrott. Studien har inte
hittat några sådana uppgifter.

Vattenkraften påverkar på olika sätt landskapet genom byggandet av dammar och torrläggning av
vattenfåror. Men utbyggnaden påverkar också jord- och skogsbruk samt rennäring genom markförluster.
Av dessa näringar är det rennäringen som påverkats mest påtagligt av den utbyggda vattenkraften
(Öhman & Sandström, 2004). I Västerbotten som utgör en del av Sápmi - det land som bebos av samer (Öhman, 2006) finns sju samebyar3 (Länsstyrelsen Västerbotten, 2012a) som berörs av
vattenkraftsutbyggnad. Eftersom renarnas migrationsmönster till stor del följer älvdalarna är det
emellertid tolv samebyar som betar sina renar i Västerbotten vintertid och därmed på olika sätt berörs av
vattenkraftsutbyggnaden.
Figur 5. Samebyar i Västerbottens och Västernorrlands län
2010/11 (Länsstyrelsen Västerbotten, 2012a)

Dammarna längs de svenska älvarna har byggts
med syfte att producera elektricitet, men enligt
vattenregleringsbestämmelser ska inte regleringen
förvärra situationer med höga flöden. Reglering kan
mildra situationer med höga flöden under
förutsättning att magasinen inte är fyllda. Men om
magasinen är fulla ökar risken för översvämningar.
Vattenreglering är därmed inte ett säkert skydd mot
översvämningar (Räddningsverket, 2000).
Utbyggnaden av vattenkraften har medfört att
vattennivån i de reglerade vattendragen fluktuerar
3

En sameby är benämningen på ett geografiskt område där betesmarkerna nyttjas kollektivt av samebyns
medlemmar. En sameby består av flera renskötselföretag, vilka i sin tur består av en eller flera renägare.
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vintertid vilket leder till att isarnas stabilitet är svårbedömd. Detta i sin tur påverkar traditionella
flyttleder men även möjligheterna att korsa älvarna för att kunna förflytta sig från en betestrakt till en
annan. Vattenkraftsutbyggnaden och de ständiga regleringarna av vattennivåerna har därmed en mycket
ogynnsam inverkan på rennäringen (Öhman, 2011). Det är dock inte enbart rennäringen som drabbas av
vattenregleringarna. Alla boende längs de reglerade vattendragen berörs av dessa vattenregleringar
genom osäkra och instabila isar, och det är förenat med livsfara att vistas vid vissa specifika platser
samtidigt som det kan vara svårt att med blotta ögat identifiera dylika platser (Tschantz & Wright, 2011;
Öhman & Thunqvist 2012).

5

Regler och ansvar för dammsäkerhet och säkerhetsarbete mot
översvämningar

Svenska kraftnät skriver i sin rapport till regeringen (2010b, s. 44) följande: ”Tillsynen av
dammsäkerheten är i dag svag och det saknas styrande principer och mer utförliga regler för
dammsäkerhetsarbetet. Vidare saknas ett tydliggörande av vad dammägarnas egenkontrollansvar
egentligen ska innebära”. Svenska Kraftnät som idag är tillsynsvägledande myndighet för
dammsäkerheten föreslog i samma rapport att ansvaret skulle överflyttas till Myndigheten för
Samhällsskydd och beredskap (MSB). Samma åsikt upprepades i ett särskilt yttrande till den statliga
utredningen Dammsäkerhet - Tydliga regler och effektiv tillsyn: betänkande (SOU 2012:46, 455). Regler
och ansvar kring dammsäkerhet och arbetet med detta är idag i Sverige i behov av att stärkas, i fråga om
resurser såväl som organisation. Nedan beskrivs situationen som den ser ut i dagsläget ifråga om aktörer
och deras respektive ansvar, samt den lagstiftning som reglerar detta.
De första svenska reglerna för dammsäkerhet togs fram 1968 av Svenska kraftverksföreningens stiftelse
för tekniskt utvecklingsarbete efter att dammolyckor i omvärlden uppmärksammats. Det var emellertid
inte förrän det inträffade ett dammbrott i Sverige 1973 då en människa omkom, som
dammsäkerhetsregler blev ett ämne för regering och riksdag (Svenska kraftnät, 2007). Ytterligare ett
dammbrott 1985 föranledde regeringen att tillsätta en utredning (ibid) som konstaterade att
”dammsäkerheten i landet i stort sett är god och att den är på väg att ytterligare förbättras” (SOU
1987:64, s. 10). Svenska kraftnät blev efter regeringsbeslut 1998 en myndighet för dammsäkerhetsfrågor
och fick 2004 rollen som tillsynsvägledande myndighet (Svenska kraftnät, 2007).
Till skillnad från kärnkraften som producerar upp till 50 procent av all el inom Sverige och regleras av
bl.a. lag (1984:3) om kärnteknisk verksamhet, strålskyddslag (1988:220) och miljöbalken (se bilaga 1)
finns det ingen särskild lag om dammsäkerhet i Sverige, vilket det ofta finns i många andra länder (SOU
2012:46). Eftersom det heller inte finns någon juridisk definition av begreppet dammsäkerhet saknas
även en enhetlig definition. Svenska Kraftnät har föreslagit följande definition: ”dels förebyggande av
dammbrott, felaktig drift och andra händelser som kan resultera i okontrollerad och hastig utströmning
av uppdämt vatten, dels åtgärder för att begränsa skador till följd av sådana händelser (beredskap för
dammbrott)” (Svenska Kraftnät, 2010b, s. 7). Ansvaret för dammsäkerheten styrs istället av generella
regler i miljöbalkens 2, 11 och 26 kapitel, lagen om skydd mot olyckor (LSO), dess förordning samt
förordning (1998:901) om verksamhetsutövarens egenkontroll (Svenska kraftnät, 2010b).
Aktörernas ansvar för dammsäkerhet beskrivs i figuren nedan som hämtats från Svenska kraftnäts
hemsida (2012a).
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Figur 6. Aktörer och ansvarsuppgifter inom
dammsäkerhetsområdet (modifierad) (Svenska
kraftnät, 2012a)

Som
framgår
av
figuren
är
dammsäkerhetsarbetets organisering i
Sverige komplext, där flera aktörer har
ansvar för olika delar av dammsäkerheten
på nationell, regional resp. lokal nivå.
Riksdag och regering, som stiftar lagar
och
förordningar
samt
fördelar
ekonomiska resurser, har tillsammans
med Svenska Kraftnät, länsstyrelserna
och varje enskild dammägare, det yttersta
ansvaret för dammsäkerheten i Sverige.
Operativt ansvarig för tillsynen av dammarna i varje län är länsstyrelserna. Dessa har även yttersta
ansvar för krisberedskap vid eventuellt dammbrott.
Varje enskild dammägare har ansvar för att se över sina anläggningar, samt att ersätta alla skador som
uppkommer från dammbrott, oavsett hur skadan uppkommit.
Svenska kraftnät är sedan 2004 den tillsynsvägledande myndigheten för dammsäkerheten och ska bl.a.
verka för att minska riskerna för dammbrott och höga flöden (Riksrevisionen, 2007b). Till sin hjälp har
de ett dammsäkerhetsråd med representanter från Svensk Energi, SMHI, Sveriges kommuner och
landsting, MSB och länsstyrelserna. Svenska kraftnät har i uppdrag att (tillsyns)vägleda länsstyrelsens
arbete, samordna, följa upp och utvärdera tillsynen över dammar enligt miljötillsynsförordningen
(2011:13) och miljöbalken (Svenska kraftnät, 2010b & 2012a).
Förutom dessa tre instanser är även MSB, Naturvårdsverket, Boverket och varje kommun med dammar
inom sina gränser aktörer med olika ansvar för dammsäkerhet. MSB är den centrala tillsynsmyndigheten
för reglerna kring farlig verksamhet i lagen om skydd mot olyckor och ska vägleda de aktörer som
bedriver tillsyn enligt denna lagstiftning (MSB, 2012b). MSB är ansvarig för arbetet enligt förordning
(2009:956) om översvämningsrisker och har bedömt var i Sverige det föreligger översvämningsrisker4.
Bedömningen ska uppdateras vid behov, dock senast 2018, därefter vart sjätte år. Under översynen ska
MSB ta hänsyn till klimatförändringarnas inverkan på översvämningar (SFS 2009:956; MSB, 2011).
Nedan beskrivs dammägarnas, kommunernas och länsstyrelserna, samt övriga aktörers ansvar närmare.

5.1

Dammägarnas ansvar

Miljöbalken berör framförallt kravet på dokumenterad egenkontroll, att förebygga och förhindra
olägenheter samt dammägarens strikta ansvar för konsekvenser av dammbrott (Svenska kraftnät, 2007).
Det strikta ansvaret innebär att varje enskild dammägare är ansvarig att ersätta alla skador som
uppkommer från dammbrott oavsett hur skadan uppkommit, där även sabotage innefattas (SOU 2012:46,
s. 102). Det enda undantaget är vid krig eller krigsliknande situationer. Miljöbalken föreskriver också att
dammägaren ansvarar att se till att dammen inte orsakar skada ”för allmänna eller enskilda intressen
genom ändringar i vattenförhållanden” (Svenska kraftnät, 2007, s. 11). Dammägaren ska vidare enligt
lagen om skydd mot olyckor ”i skälig omfattning hålla eller bekosta beredskap” för huvudsakligen
dammbrott och vidta åtgärder för att undvika eller begränsa skador till följd av en olycka (ibid, s. 7).
Dammägaren ska även analysera riskerna med dammen. Det åligger dammägaren att meddela
tillsynsmyndigheten om fara för dammbrott föreligger (ibid). Eftersom det saknas nationella riktlinjer för
4

Identifiering av områden med betydande översvämningsrisk, Steg 1 i förordningen (2009:956) om
översvämningsrisker – preliminär riskbedömning (översvämningsdirektivet, EU direktiv 2007/60/EG om
översvämningsrisker, har implementerats i Sverige genom förordning 2009:956 om översvämningsrisker) (MSB,
2011).
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dammsäkerhet i Sverige tog dammägarna 1997 fram RIDAS – kraftföretagens riktlinjer för
dammsäkerhet som bl.a. innehåller rutiner för egenkontroll (Svenska kraftnät, 2010b).

5.2

Länsstyrelsens ansvar

Länsstyrelsen har enligt miljötillsynsförordningen (2011:13) det operativa tillsynsansvaret över
dammsäkerhet enligt miljöbalken (11 kapitlet) (Svenska kraftnät, 2007). De har i uppdrag att kontrollera
att dammägarna följer lagstiftningen och villkoren i tillstånden de har fått. Om dammägarna inte lever
upp till kraven ska länsstyrelsen vidta åtgärder så att dammägarna rättar sig. Länsstyrelsen har i uppgift
att sammanställa dammägarnas årsrapporter på regional nivå, vilka Svenska kraftnät i sin tur
sammanställer på nationell nivå (Svenska kraftnät, 2010b). Det är länsstyrelsen som fattar beslut om
dammar är farlig verksamhet enligt förordningen om skydd mot olyckor (SFS 2003:789). I länsstyrelsens
uppdrag ingår att stödja och kontrollera kommunernas efterlevnad av lagen om skydd mot olyckor där
tillsyn över anläggningar som är farlig verksamhet ingår (Svenska kraftnät, 2007).
Enligt det geografiska områdesansvaret i dels förordning (2006:942) om krisberedskap och höjd
beredskap, dels förordning (2007:825) med länsstyrelseinstruktion har länsstyrelsen även ansvar för att ta
fram en regional risk- och sårbarhetsanalys varje år. Länsstyrelsen har också en avgörande roll för att
samordna krisberedskapen före, under och efter översvämningar och dammbrott inom länet mellan
lokala, regionala och nationella aktörer. Myndigheten kan ta över kommunal räddningstjänst vid behov,
t.ex. i händelse av en större översvämning eller dammbrott (Svenska kraftnät, 2010b).
Utöver detta har länsstyrelsen ansvar för regional samordning av den fysiska planeringen och ska
kontrollera kommunernas översiktsplaner ur säkerhetssynpunkt enligt plan- och bygglagen (2010:900)
(Svenska kraftnät, 2012a). Det är även länsstyrelsens roll att stödja och följa upp kommunernas arbete
enligt lagen om extraordinär händelse (Svenska kraftnät, 2010b). Varje år har länsstyrelsen i uppdrag att
rapportera till MSB om kommunernas beredskapsförberedelser och bedöma åtgärdernas effekter (MSB,
2010). Länsstyrelsen stödjer MSB:s arbete med översvämningsförordningen. Vissa länsstyrelser,
däribland Länsstyrelsen Västerbotten, ska ta fram kartor för översvämningsrisker inom
översvämningshotade områden (MSB, 2012d).

5.3

Kommunens ansvar

Kommunen har tillsynsansvar över anläggningar som klassificeras som farlig verksamhet, enligt lagen
om skydd mot olyckor (SFS 2003:778, 2 kap. 4§) där de främst ska kontrollera dammägarnas riskanalys
och beredskap för dammbrott. Ett annat viktigt område som kommunen ansvarar över är att hindra eller
begränsa skador genom räddningstjänst i översvämningssituationer, dammbrott inkluderat. Lagen om
skydd mot olyckor föreskriver kommunen att utveckla ett handlingsprogram för dels räddningstjänsten,
vilket bl.a. inkluderar riskbedömning för olyckor som kan leda till räddningsinsatser, dels för
förebyggande säkerhetsarbete (3 kap. 3§8§). Därutöver ska kommunen upplysa allmänheten om dels
räddningstjänstens förmåga vid olyckor, dels hur de kommer att varna allmänheten vid större olyckor.
Lagen om extraordinär händelse föreskriver kommunerna att ta fram en risk- och sårbarhetsanalys
innehållande extraordinära händelser som kan inträffa, dess konsekvenser och i en plan bestämma hur
dessa ska hanteras. Kommunerna ska samordna planering och förberedelser inför extraordinära händelser
med olika aktörer i kommunen. Även åtgärder vid kris ska samordnas med övriga aktörer. Därutöver ska
kommunen öva och utbilda för att kunna hantera extraordinära händelser (SFS 2006:544).
Enligt plan- och bygglagen ska kommunen ta hänsyn till risk för olyckor, översvämning och erosion vid
fysisk planering. Kommunen har ansvar att ta fram en översiktsplan i samråd med bl.a. länsstyrelsen.
Planen ska vägleda kommunens byggande (SFS 2010:900).
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5.4

Övriga aktörers ansvar

Efter 1990-talets höga flöden och översvämningar tillsatte regeringen en utredning, vilken föreslog att
älvvisa grupper skulle skapas (Svenska kraftnät, 2007). Intentionen med älvgrupperna är att aktörerna
längs älvarna ska utbyta information, nätverka, samordna förebyggande åtgärder och samarbeta i
samband med höga flöden och översvämningar. Länsstyrelse, kommuner, dammägare,
vattenregleringsföretagen, Vägverket, Banverket, polisen och SMHI är de huvudsakliga aktörer som
deltar i älvgrupperna längs respektive älv (MSB, 2012c).
När det finns flera olika dammägare längs en älv går de samman och bildar ett vattenregleringsföretag
enligt lag (1998:812) med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet. Vattenregleringsföretag ägs av
dammägarna längs älven och har ett ansvar gentemot deras delägare att bl.a. samordna och sköta
vattenhushållningen i älvarna (Vattenregleringsföretagen, 2012c).
Samordningsgruppen för information vid höga flöden m.m. bildades 1994. I den ingår bl.a.
länsstyrelserna i Västerbotten, Dalarna, Gävleborg, Västernorrland, Jämtland, vattenregleringsföretagen,
dammägare, räddningstjänsten i Östersund, SMHI och Trafikverket. Aktörerna har ansvar för att
samordna information och hantering av översvämningsrisker längs Umeälven, Ångermanälven,
Indalsälven, Ljungan, Ljusnan och Dalälven (Vattenregleringsföretagen, 2012b; Länsstyrelsen
Västerbotten, 2012b).
Svenska kraftnät och kraftindustrin har ansvar och verkar för en samordnad och samövad
beredskapsplanering för dammbrott mellan dammägare, kommuner och länsstyrelse längs Sveriges stora
reglerade älvar. Projekten resulterar i gemensamma larmrutiner- och planer samt information till
allmänheten i förebyggande syfte (områden där det föreligger översvämningsrisk) och vid dammbrott
(instruktioner om evakuering). Beredskapsplaneringsprojekt har genomförts/pågår längs Ljusnan,
Luleälven, Ljungan, Dalälven, Göta älv, Indalsälven, Skellefteälven och Klarälven. Kvarstår gör
Umeälven och Ångermanälven (Elforsk, 2006; Svenska kraftnät, 2011; Svenska kraftnät, 2012b).

6

Resultat

Resultatdelen är indelad i sex avsnitt utifrån rapportens inledande frågeställningar, enligt följande:
(6.1) Hur definieras dammsäkerhet av olika aktörer? Vad styr säkerhetsarbetet?
(6.2) (Hur) fungerar egenkontrollen och tillsynen? Vilket säkerhetsarbete pågår idag?
(6.3) Vilka har varit de allvarligaste incidenterna?
(6.4) Är kunskapen om dammsäkerhet och säkerhetsarbete mot översvämningar tillräcklig bland
nyckelaktörerna?
(6.5) Vilka inkluderas (inte) i (damm)säkerhetsarbetet?
(6.6) Går det att se effekter av säkerhetsarbetet och beredskapsövningar? Är säkerhets- och
beredskapsarbetet tillräckligt?

6.1
6.1.1

Definition av dammsäkerhet och intentioner för säkerhetsarbetet
Aktörernas definition av dammsäkerhet

Av intervjuerna med aktörerna längs Ume- och Skellefteälvenälven framkommer att de saknar en
enhetlig definition av begreppet dammsäkerhet. De refererar inte till Svenska Kraftnäts definition, men
respondenterna ansluter sig i hög grad till Svenska Kraftnäts definition ifråga om att förhindra
dammbrott när de tillfrågas hur de uppfattar definitionen. Dammsäkerhet innefattar enligt denna
definition primärt förebyggande åtgärder rörande den tekniska konstruktionen av dammarna, att det finns
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tekniska larmsystem för att säkerställa att dammar inte går i brott och övervakning för att förhindra att
dammen används på ett sätt som kan medföra dammbrott (jfr s. 14).
Eller, som en av respondenterna sammanfattar det: dammsäkerhet är kort och gott att använda
ingenjörskonst, att konstruera och ständigt utveckla säkerheten vid en damm. I det avseendet är det också
viktigt att kontinuerligt kunna väga in och kombinera väderprognoser, vattenmängder, älvens egenskaper
och omgivning, för att på så sätt förebygga och minimera risker för dammbrott och översvämningar i
nuläget men även i relation till framtida klimatförändringar.
Några av respondenterna lyfter även fram vikten av dammägarnas organisering som en indikator på
säkerhet, dvs. att de ska ha kapacitet att förhindra och förebygga oönskade händelser. Det är nödvändigt
med en väl fungerande larmplan, tillförlitliga mät- och larmsystem samt ett gott underhåll eftersom
dammarna är obemannade och styrningen sköts på distans samt att dammkonstruktionerna är gamla,
många av dem över femtio år.
Även om det finns en medvetenhet om behovet av att vidga begreppet dammsäkerhet till att även
inkludera säkerheten för människor, miljö (några respondenter nämner oljeläckage) och egendom är det
enligt respondenterna aspekter som får stå tillbaka till förmån för prioritering av flöden, stabilitet,
förhöjning, förstärkning och ombyggnationer av dammar. Om man jämför hur dammsäkerhet idag tolkas
mellan de två älvarna, dvs. Skellefte- och Umeälven, definierar respondenterna säkerhetsbegreppet något
vidare vid Skellefteälven jämfört med de intervjuade respondenterna längs Umeälven.
Denna skillnad kan möjligen förstås mot bakgrund av det projekt som pågått längs Skellefteälven som
syftar till att arbeta fram en gemensam beredskapsplanering genom att utbyta information mellan de
aktörer längs älven som ansvarar för beredskapsfrågor. Skillnaden kan också ha sin förklaring i den
översvämning som skedde i maj 2010 då vattenverket i Skellefteå översvämmades (Sveriges radio,
2010). Därmed finns ett nyligt exempel på vad som kan hända när dammarna inte sköts på ett tillräckligt
bra sätt, vilket har lett till ett utökat samarbete mellan inblandade aktörer.
Vad gäller Svenska kraftnäts definition om förberedelser för eventuella dammbrott finns denna aspekt
hos ett antal respondenter som framhåller att vid ett eventuellt dammbrott eller en översvämning är det
nödvändigt att det finns en plan för att minimera skador på människor och egendom, minska
produktionsbortfall och andra samhällsstörningar på infrastruktur, kommunikationer samt miljö.
Dammsäkerhet innefattar därmed också att det finns en etablerad krisledningsorganisation som leder och
samverkar olika aktörer i länet om olyckan är framme för att förhindra att människor skadas och
omkommer.
Respondenterna känner inte till någon särskild analys av drunkningsolyckor i förhållande till reglering av
älvar. Det är också enligt respondenterna oklart på vem ett sådant ansvar för att analysera
drunkningsolyckor skulle vila. Här går meningarna isär om det är dammägarens ansvar eller om det är
samhällets ansvar att göra en sådan fördjupad analys av drunkningsolyckor i relation till reglerade
vattendrag.
Sammanfattningsvis är således respondenterna, trots avsaknaden av en gemensam, enhetlig definition,
relativt eniga om att dammsäkerhet i huvudsak rör tekniska aspekter relaterade till själva
dammkonstruktionen. För respondenterna handlar dammsäkerhet främst om att förhindra dammbrott och
översvämningar genom installationer av tekniska komponenter, tekniska larmsystem och mätinstrument
men även med hjälp av tillsynsinsatser. De sociala mellanmänskliga aspekterna inom och mellan
organisationerna, företagen, myndigheterna samt interaktion mellan människa och maskiner och
vattenflöden nämns inte alls. Allmänhetens säkerhet på och vid dammarna (public safety around dams)
innefattas inte i definitionen.
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6.1.2

Vad styr aktörernas säkerhetsarbete?

Även om de intervjuade aktörernas definition av säkerhetsarbete primärt tar sin utgångspunkt i tekniska
aspekter baserar till exempel ett av vattenregleringsföretagen sina intentioner för dammsäkerhetsarbetet
också på RIDAS policy, vilken bl.a. syftar till att ”skydda människors liv och hälsa, men beaktar även
andra skyddsbehov” (Svenska kraftnät, 2010b, s. 17) och ska hålla god internationell nivå. Båda
vattenregleringsföretagen samarbetar internationellt genom ICOLD, International Committe On Large
Dams och SwedCOLD (den svenska kommittén för stora dammar som är samlingsorganisation för
aktörer inom dammsektorn och som representerar dessa gentemot ICOLD) genom att utbyta information.
ICOLD är ett forum för kunskaps- och erfarenhetsutbyte, främst representerat av företag inom
dammsektorn, som bl.a. arbetar med att ta fram standarder och riktlinjer för dammsäkerhet. SwedCOLDs
verksamhet består bl.a. av att anordna informationsmöten och stödja dammteknisk forskning (ICOLD,
2012, SwedCOLD, 2012a).
Flertalet kommuner anger att deras säkerhetsarbete grundar sig på det nationella målet i lagen om skydd
mot olyckor - att värna om människors liv och hälsa samt egendom och miljö. En kommun framhåller
målet att räddningstjänsten ska bedrivas effektivt, vara likvärdig och påbörjas i god tid. Det är alltså
framförallt räddningstjänstbegreppet som vägleder samtliga kommuners säkerhetsarbete (dvs. om det
händer något). En kommun nämner även att diskussioner kring aktuella händelser och omvärldsanalyser
påverkar deras säkerhetsarbete.
Det finns internationella överenskommelser inom dammsäkerhetsområdet, men det är framförallt
nationella intentioner, från MSB, försvarsmakten och Svenska kraftnät, men även från
vattenregleringsföretagen och dammägarna, som styr länsstyrelsens dammsäkerhetsarbete inklusive
krisberedskap. Det geografiska områdesansvaret och översvämningsförordningen föreskriver
länsstyrelsen ansvar för översvämningsfrågor. Länsstyrelsens mål med säkerhetsarbetet mot
översvämningar är att konsekvenserna ska lindras.
Det är framförallt nationella intentioner, lagen om skydd mot olyckor, miljöbalken och RIDAS som har
en något vidare intention rörande dammsäkerhet och säkerhetsarbete mot översvämningar som styr det
lokala och regionala säkerhetsarbetet. I praktiken styr vattendomarna (se nedan) i hög grad
säkerhetsarbetet. Till viss mån påverkas länsstyrelsens säkerhetsarbete även genom internationell
styrning, exempelvis översvämningsdirektivet. Denna styrning framkommer endast i begränsad
omfattning i intervjuerna med de lokala aktörerna. Direktivet kan trots detta ha haft genomslag på
nationell nivå, vilket dock inte undersökts. Klart är att direktivet inte styrt de undersökta kommunernas
säkerhetsarbete på ett tydligt sätt, annat än genom att Vännäs bidragit med underlag till länsstyrelsen
som utgått från direktivet.

6.2
6.2.1

Aktörernas ansvarstagande
Dammägarna och vattenregleringsföretagen

I enlighet med rådande lagstiftning och branschens egna riktlinjer framhålls dammägarnas primära
ansvar för dammsäkerhet, dvs. ansvar att underhålla dammarna, förebygga dammbrott, för beredskap
och konsekvenserna av ett dammbrott (5.1). Flertalet av de intervjuade tjänstemännen vid länsstyrelsen
och de fyra kommunerna i studien uppfattar att dammägarna tar sitt ansvar och framhåller som exempel
arbetet med dammsäkerhet, ett utvecklat säkerhetstänkande och förstärkningsarbeten. Några tjänstemän
anser emellertid att det är svårt att uttala sig i frågan dels pga. att det saknas kompetens och resurser att
bedöma om ansvaret uppfylls, dels pga. att det saknas insyn i hur säkerhetsarbetet bedrivs.
Bland de intervjuade företrädarna för dammägarna, dvs. vattenregleringsföretagen, är uppfattningen att
man tar sitt ansvar både som dammägare (5.1) och som samordningsansvarig. Ansvaret är även riktat
mot ägarna av dammen och rör till exempel vattenhushållnings- och hydrologiska frågor. Genom att
övervaka nivåer, flöden, temperaturer och nederbörd kan de föra information vidare till dammägarna så
att de kan fatta beslut om elproduktion. Ett uppdrag för vattenregleringsföretagen är att se till att
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dammägarna tar ut vattnet i tid när magasinen börjar fyllas så att det inte uppstår några
säkerhetsrelaterade problem. Båda vattenregleringsföretagen har också till uppgift att ansvara för
kontakter med - och informationsöverföring till - myndigheter, kommuner, enskilda, civila samhället och
massmedia.
Generellt framhåller respondenterna att regleringen kan användas som instrument för att begränsa
översvämningar som kan orsakas av naturligt höga flöden i älvarna. Detta är emellertid svårt att belägga,
då dammarna aldrig haft översvämningskontroll som syfte, utan enbart är konstruerade med elproduktion
som främsta mål.
Ett av vattenregleringsföretagen menar att de framförallt arbetar med dammsäkerhet, men att de
samordnade beredskapsplaneringsprojekten är en insats vad det gäller att förebygga översvämningar.
Flera respondenter anser att dammägarna/vattenregleringsföretagen framförallt har ansvar att förebygga
översvämningar och att hålla vattennivåerna enligt de vattendomar de beviljats. Skellefteälvens
vattenregleringsföretag kan vid exempelvis ett vårflöde inte alltid ”begränsa på det sätt man skulle vilja
både produktionsmässigt och säkerhetsmässigt utan måste hålla sig inom de marginaler och de villkor
som finns för tillstånden” (Peter Lindström, Skellefteälvens vattenregleringsföretag). Detta innebär bland
annat att dammägaren inte kan lägga vattennivåerna för lågt inför ett väntat högt flöde, vilket kan
innebära problem om alltför mycket vatten strömmar till under en kort tidsperiod. Det hänger till viss del
samman med de vattendomar som fastställer hur mycket vatten som får eller måste tappas genom en
damm eller vattenkraftverk. Av intervjuerna framkommer att vattendomarna i vissa fall upplevs
föråldrade och skulle behöva ändras för att ta mer hänsyn till nuvarande förhållanden inte minst till följd
av klimatförändringarna.
6.2.2

Länsstyrelsen

Länsstyrelsen (vilka har ansvaret som framgår av kap. 5.2) anser att de skulle lägga mer tid på tillsyn
över både dammsäkerheten och kommunerna om det fanns en tydligare lagstiftning, tillräckligt med
kompetens, tid och/eller resurser. Länsstyrelsen lägger ca 10 procent av en heltidstjänst för att utöva
tillsyn över länets alla dammar. Länsstyrelsen använder RIDAS som vägledning/stöd både när de fattar
beslut om vilka anläggningar som är farlig verksamhet enligt lagen om skydd mot olyckor och under
tillsynen gentemot dammägarna där miljöbalken är otydlig. Tillsynen är inte dimensionerad för att
granska stora bolags egenkontroll utan då får Svenska kraftnät hjälpa till.
Flera av de övriga respondenterna känner antingen inte till att länsstyrelsen bedriver tillsyn över
dammsäkerheten eller riktar kritik mot det arbetet. Det framkommer under en intervju att det finns
skillnader mellan olika län hur man samarbetar med kommunerna. En av respondenterna som har
erfarenhet från att arbeta med länsstyrelsen i Norrbotten respektive Västerbotten uppfattar att det finns
skillnader mellan länsstyrelserna vad det gäller deras förmåga att inkludera, informera och samarbeta
med kommunerna när de utövar tillsyn över dammägare. Jämförelsen utfaller inte till Västerbottens
fördel.
När det gäller myndighetens samordningsansvar fullföljs det genom ett flertal grupper eller nätverk med
samordningsfunktioner. De huvudsakliga är det regionala rådet för krisberedskap och skydd mot olyckor,
samverkan mellan de sex norra länen (NordSam), älvgrupperna, samordningsgruppen för information
vid höga flöden mm., beredskapssamordnarnätverket samt risk- och sårbarhetsnätverket. Myndighetens
förebyggande arbete består bl.a. av en risk- och sårbarhetsanalys, krisledningsplan och en plan för att
hantera dammbrott längs Skellefteälven. Av intervjuerna framkommer att det framförallt är
länsstyrelsens respondenter som har övat ett dammbrottsscenario. Övningen som ägde rum längs
Luleälven var dock inte initierad av Norrbottens länsstyrelse, utan detta var övningen Barent’s Rescue,
2011, vars yttersta syfte var att öva Barentssamarbetet och därmed förmågan att ta emot och koordinera
internationell assistans från svensk sida vid en omfattande katastrof i Barentsregionen (MSB, 2012e).
Det finns dock planer för en övning med fokus på dammbrott i Västerbotten som då också skulle
inkludera kommunerna i Västerbotten.
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Länsstyrelsen sammanställer vårflodsrapporter på länsnivå, utifrån uppgifter från länets
vattenregleringsföretag, som dels används i myndighetens samverkansarbete, dels skickas till MSB
(vilka i sin tur sammanställer rapporter på nationell nivå). Länsstyrelsen har även sammanställt vilka
översvämningar som inträffat i länet till MSB och ska fördjupa sitt arbete i de områden som MSB pekar
ut utifrån redovisningen, enligt översvämningsförordningen. Vännäsby är det enda område i
Västerbotten som identifierats som ett av 18 riskområden för översvämningar och kommer att ingå i
Sveriges rapportering till EU-kommissionen (MSB, 2011). Av intervjuerna framkommer det att arbetet
med översvämningsfrågor prioriteras relativt högt, men att de ekonomiska ramarna begränsar vad man
skulle vilja åstadkomma.
6.2.3

Kommunerna

I intervjuerna framträder stora skillnader mellan kommunerna när det gäller deras uppfattningar om
kommunerna tar sitt ansvar för dammsäkerhet och översvämningar. Förutom att det varierar när det
gäller om kommunerna har eller inte har dammar som utgör farlig verksamhet lägger de olika
tyngdpunkt vid olika verksamheter. Skellefteå lägger exempelvis mer tyngd vid ansvar för farliga
dammar, medan Vännäs och Umeå har mer fokus på att hantera översvämningsrisker.
I Vännäs anser respondenterna att de tar sitt ansvar att förebygga översvämningar då de har lokaliserat
riskområden, lagt ut bergmassor och stora klippblock (strandskoning) längs delar av Umeälven för att
undvika erosion och rasrisker. Umeå menar att deras ansvar fullföljs genom riskanalyser och på basis av
det genomfört strandskoningar, varnat allmänheten för till exempel rasrisker vid älven och stängt av
cykel- och gångvägar vid höga flöden. I Lycksele uppfattas inte översvämningar som en prioriterad
fråga.
I intervjuerna framkommer det att respondenter anser att lagen om skydd mot olyckor är otydlig och att
kommunen varken har tillräckligt med kunskap eller resurser för att upptäcka brister under tillsynen.
Även en annan kommun anser sig sakna kompetens och vägledning för att uppfylla kommunens
tillsynsuppgift. Trots att länsstyrelsen har tagit fram checklistor och manualer för att stödja
kommunernas tillsyn finns det många kommuner i länet som inte har utövat tillsyn eftersom det är en
relativt ny arbetsuppgift. Det framkommer i intervjuerna att kommunerna i Jämtland arbetar mer aktivt
med tillsyn över farlig verksamhet än Västerbotten.
Samtliga kommuner, med Umeå som undantag, har utarbetat övergripande risk- och sårbarhetsanalyser
över vilka extraordinära händelser som kan inträffa i kommunen och dess konsekvenser (Lycksele
kommun, 2010; Skellefteå kommun, 2011; Umeå kommun, 2011; Vännäs kommun, 2011b). En
övergripande risk- och sårbarhetsanalys är emellertid under utarbetande i Umeå kommun. Samtliga
kommuner har också krisledningsplaner eller planer för att hantera extraordinära händelser (Lycksele
kommun, 2006; Skellefteå kommun, 2007a; Umeå kommun, 2008; Vännäs kommun, 2011a) samt
handlingsprogram för olycksförebyggande verksamhet och räddningstjänst (Umeå kommun, 2006 &
2005; Skellefteå kommun, 2007b; Vännäs kommun, 2007; Lycksele kommun, 2011). Alla kommuner
har inkluderat översvämningar/höga flöden som en risk i deras risk- och sårbarhetsanalyser, medan alla
kommuner utom Vännäs inbegripit dammbrott som en risk. Enligt Vännäs och Lycksele ska
krisledningsplanen baseras på risk- och sårbarhetsanalysen. Det är bara Skellefteå som har en plan för att
hantera dammbrott, om än från 70-talet (Skellefteå kommun, 2012). Umeå kommer att ta fram en sådan
plan under 2012. Lycksele har insatsplaner för alla dammar. Ett flertal respondenter uppmärksammar
brister i det kommunala ansvaret vad det gäller att minska översvämningsrisker genom fysisk planering,
vilket förklaras med att många kommuner söker erbjuda attraktivt, strandnära boende.
Trots att kommunernas ansvar täcker in allt från fysisk planering, tillsyn över dammar, beredskap för
dammbrott och översvämning samt riskanalyser framgår det att kommunerna inte arbetar strategiskt med
förebyggande åtgärder för att förhindra eller mildra ett dammbrott utan fokus verkar ligga på
beredskapsåtgärder om något skulle inträffa. Många kommuner verkar dock vara relativt väl förberedda
vad det gäller fysiska åtgärder, exempelvis pumpar, värmestugor, översvämningsmateriell, medan någon
kommun trots återkommande översvämningar inte har tillgång till exempelvis sandsäckar utan räknar
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med att ordna det den dag det behövs. Förutom begränsade resurser menar de intervjuade tjänstemännen
att anledningen till varför kommunerna primärt jobbar med beredskapsplaner i händelse av olycka istället
för förebyggande åtgärder är att det inte är ett ansvar som åvilar kommunerna utan åligger antingen
dammägarna eller länsstyrelsen.
Det råder viss oklarhet bland respondenterna vem som har ansvar för och tillsynen över säkerheten längs
älven – kommunen, länsstyrelsen, dammägaren och/eller vattenregleringsföretaget.
Det samordnade beredskapsprojektet längs Skellefteälven framhålls som en förebyggande insats som
förbättrar hanteringen före, under och efter olyckor samt samhällsplaneringen. Några av respondenterna
menar att de älvar som slutfört projektet ligger före i dammsäkerhetsarbetet medan andra inte lägger ned
tid på det för att projektet börjar om några år. Förutom älvgruppens aktörer ingår även Boliden i projektet
eftersom ett dammbrott i gruvdammen skulle påverka säkerheten, i värsta fall leda till dammbrott, i
vattenkraftsdammarna nedströms. Aktörerna ska ta fram egna planer för hur de ska hantera
översvämningar och dammbrott. Projektet har resulterat i att kommuner och länsstyrelse får tillgång till
dammägarnas beredskap vid dammbrott. Därigenom har aktörerna numera information om vilka broar
som ska spärras av (och i vilken ordning), vilka bostadsområden som ska utrymmas (och i vilken
ordning), vilka anläggningar som kommer att beröras och hur mycket tid man har på sig. Projektet längs
Skellefteälven avslutades i januari 2012 (SwedCOLD, 2012b). Projektet längs Ångermanälven ska
påbörjas medan Umeälven står sist på tur.
Sammanfattningsvis följer säkerhetsarbetet längs Skellefte- och Umeälven det regelverk som beskrivs i
avsnitt 5. Det är framförallt dammägarna som arbetar med förebyggande åtgärder vad det gäller
dammsäkerhet. Länsstyrelsens och kommunernas tillsynsansvar är en förebyggande åtgärd men den
begränsas av resurser, tid, kompetens och otydlig lagstiftning. Kommunerna förefaller göra olika
riskbedömningar och en del har arbetat mer med den typen av frågor än andra, det gäller till exempel
kommunernas ansvar över den fysiska planeringen där vissa kommuner tillåter bebyggelse och
byggnation i översvämningsbenägna områden. Kommunerna fokuserar framförallt på deras uppdrag att
hålla med beredskap om olyckan är framme.

6.3

Incidentrapportering

Tjänstemännen vid kommuner och länsstyrelse anser att de brister som upptäckts i samband med tillsyn
inte varit allvarliga eller något som skulle kunna leda till dammbrott. Exempel på brister är sjunkhål,
kortslutning, smörjning av knarrande luckor, att något inte slår till i rätt läge, att värmeutrustning inte
fungerar, att något fryser fast eller att batterier avsedda för reservkraft inte fungerar. Dammägarna
lämnar in separata rapporter till länsstyrelsen om brister resp. åtgärder och kan ange att de ska åtgärda en
brist om två-tre år. En kommun menar att de är dålig på att kontrollera att brister åtgärdas, men eftersom
dammägarna har egna kontrollsystem förutsätter de att bristerna åtgärdas.
Flera tidigare utredningar och undersökningar framhåller brister i möjligheter för länsstyrelser (och
kommuner) att följa upp och granska dammägarnas egenkontroll. Riksrevisionen skriver exempelvis
”Länsstyrelsernas tillsyn av dammägarnas egenkontroll innebär i huvudsak att länsstyrelserna granskar
den blankett som dammägarna skickar in en gång per år och som länsstyrelserna sedan skickar vidare
till Svenska kraftnät” (2007b, s. 7). Den statliga utredningen om dammsäkerhet som färdigställdes i juni
2012 går vidare på detta spår och framhåller betydelsen av att varje berörd länsstyrelse har en
dammsäkerhetshandläggare med både bred och djup kunskap i förhållande till dammkonstruktioner,
juridik och tillsynsmetodik (SOU 2012:46, s. 284). Därmed framstår antagandet ovan om att bristerna
åtgärdas av dammägarna själva som väl optimistiskt och dessutom möjligen grundat på bristande insikter
i det faktiska dammsäkerhetsarbetet.
I Bilaga 4 är de incidenter som respondenterna nämner under intervjuerna sammanställda. Det har
framförallt varit länsstyrelsen, kommunerna och vattenregleringsföretagen som samverkat, utbytt
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och/eller spridit information till allmänheten i situationer med höga flöden och översvämningar som i
huvudsak orsakats av stora mängder nederbörd och/eller snösmältning. I intervjuerna framhålls tre
orsaker till det dramatiska och höga flödet i Skellefteå i maj 2010 då vattenförsörjningen stängdes av:
problem i samregleringen längs Skellefteälven, problem med automatiseringen/tekniken och att
vattenverket ligger för nära älven. En snabb snösmältning var orsaken till översvämningarna längs
Umeälven i Vännäs 1995 då bl.a. hemvärnet tillkallades för att bygga provisoriska vallar. Enligt
respondenterna är dessa två incidenter de mest allvarliga som inträffat längs Skellefte- och Umeälven.
Ett av vattenregleringsföretagen kan inte uppge några incidenter längs älven samt Lycksele som inte har
erfarenhet av översvämningssituationer, förutom vid vårfloder då källare kan fyllas med vatten.

6.4

Kunskap om dammsäkerhet och översvämningsrisker

I Svenska kraftnäts rapport om de statliga insatserna för dammsäkerhet uppmärksammas bristfällig
kompetens, kunskap och erfarenhet hos de aktörer som utövar tillsyn över dammsäkerheten (Svenska
kraftnät, 2010b). Med anledning av rapportens slutsatser ställdes följande frågor till respondenterna:
Vilken kunskap har du om stora dammar/översvämningar och varifrån kommer denna kunskap? Har
du/ni tillräckligt med kunskap om dammsäkerhet och översvämningsrisker? Vilka aktörer förefaller
ha/inte ha tillräckliga kunskaper?
Av intervjuerna framkommer det att länsstyrelsen har en funktionell uppdelning av ansvaret för
översvämningsfrågor respektive dammsäkerhetsfrågor, vilket i sin tur har medfört att respondenterna har
förvärvat olika kompetenser/kunskaper relaterade till sina arbetsuppgifter. Kunskapen samordnas dock
inom ramen för de forum där information utbyts mellan aktörerna; älvgrupperna, samordningsgruppen
för höga flöden mm. och beredskapsplaneringsprojektet. Av intervjuerna framkommer det också att den
ansvariga personalen vid länsstyrelsen hade sämre kunskap om Skellefteälven jämfört med Umeälven
varför de besökte dammarna längs Skellefteälven för att täcka denna kunskapslucka. Övergripande anser
länsstyrelsen att de har god men inte tillräcklig kunskap om dammsäkerhet, översvämningar och
översvämningsrisker pga. brister i kompetens och/eller tid. Generellt är dock kunskapen rörande
översvämningar högre jämfört med kunskapen om dammar.
Länsstyrelsens kunskap om dammsäkerhet och översvämningsrisker har förvärvats genom erfarenheter i
nuvarande tjänster, internt samarbete, forum för informationsutbyte, en särskild utredning vid Ajaure
dammen längs Umeälven, MSB:s och Svenska kraftnäts arbeten, seminarium anordnat av SwedCOLD
samt STF:s ingenjörsutbildning.
Även i flera av de kommuner som undersökts finns en funktionell uppdelning mellan dels tjänstemän på
räddningstjänsten som ansvarar för förebyggande dammsäkerhetsarbete, tillsyn och hantering av
eventuella olyckor samt hantering av översvämningsrisker dels samordnare som har mer övergripande
”planeringsfunktioner”. Kunskapen är således i hög grad knuten till vilken befattning som
respondenterna innehar i respektive kommun, samt givetvis om det finns dammar som utgör en risk i
kommunen. Kunskaperna varierar emellertid mellan de olika intervjuade tjänstemännen, så även
bedömningen av vilken typ av kunskap man behöver; detaljkunskap eller mer generell kunskap som till
exempel kännedom om vem man kan vända sig till för att få information. I de undersökta kommunerna
uppfattar de tjänstemän som har ansvar för dammsäkerheten att de har relativt goda kunskaper om
dammsäkerhet för att till exempel räddningstjänsten ska kunna hantera konsekvenser av en eventuell
olycka. Däremot varierar åsikterna vad det gäller deras kunskap för att kunna bedriva tillsyn och
förebyggande dammsäkerhetsarbete. De som menar att de saknar sådan kunskap anser att det beror på
såväl tidsbrist som kompetens för att tjänstemännen ska nå den nivå som MSB föreskriver vad det gäller
tillsyn över farlig verksamhet. De förväntar sig ha tillräckligt med kunskap om dammsäkerhet efter att
beredskapsplaneringsprojektet är avslutat. Andra brister rörande kunskap är avsaknaden av erfarenhet av
dammbrott. Trots att dammbrott definieras som en risk, ingår det inte i alla kommuners risk- och
sårbarhetsanalys. Även om kommunerna ingår som deltagare i älvgrupperna, framkommer det i
intervjuerna med tjänstemän längs Umeälven att det saknas kunskap om ansvarsfördelningen mellan
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lokala, regionala och centrala myndigheter för dammsäkerhet. Det tyder på att kunskapsutbytet inom
älvgruppen inte är tillräcklig eller att länsstyrelsens dammsäkerhetsarbete inte är tillräckligt synliggjort i
älvgrupperna och att Umeälvens aktörer är i behov av ett beredskapsplaneringsprojekt.
Kommunerna har tillägnat sig kunskap om dammar genom erfarenheter i nuvarande tjänst, älvgruppen,
det experter berättar, litteratur, beredskapsplaneringsprojektet längs Skellefteälven och utbildning. Vissa
tjänstemän pekar också på behovet av att förlita sig på den kunskap som tillhandahålls av dammägarna.
Översvämningar är en risk och ingår därför i kommunernas övergripande risk- och sårbarhetsanalys.
Kunskap relaterade till översvämningar bygger till stor del på förvärvad erfarenhet av översvämningar.
En av de intervjuade tjänstemännen menar exempelvis att de kommuner som brukar ha problem med
översvämningar känner till vilka områden som brukar drabbas vid höga flöden. Trots det framgår det att
det finns brister i kunskapsnivån främst pga. att erfarenheterna av t.ex. de svåra översvämningarna 1995
vid det här laget är daterade. Samma tjänsteman menar att kommunerna har mer kunskap att hantera
översvämningar och mindre om andra områden och åsyftar då antagligen på förebyggande verksamhet.
Det framgår att kunskapsnivån hos tjänstemännen i nätverket för beredskapssamordnare varierar
beroende på vilken roll de har i organisationen. De som är placerade på räddningstjänsten har ofta mer
kunskap om praktisk hantering av översvämningar och om var översvämningsmateriel finns medan de
som har andra roller kan ha annan typ av kunskap; hur översvämningar uppstår, konsekvenser, mm.
Majoriteten av respondenterna i studien anser att dammägarna och/eller vattenregleringsföretagen är de
aktörer som har kunskap om både dammsäkerhet och översvämningsrisker. Vissa lyfter fram deras goda
kunskaper om översvämningsrisker men de flesta betonar deras kunskap om dammsäkerhet, i alla fall de
stora bolagen. Flera av respondenterna på kommunal nivå påtalar, på basis av det ansvar som
kommunerna har för befolkningen, ett behov av få ta del av denna kunskap i större utsträckning. Även
här framträder således ett behov av beredskapsplaneringsprojektet för att öka kunskapsutbytet.
Generellt anser sig vattenregleringsföretagen ha tillräckligt med kunskap och kompetens och har
inhämtat sina kunskaper på liknande vis som övriga respondenter med tillägget att de deltagit i
forskning. De menar att övriga aktörer är lyhörda och utnyttjar älvgrupperna för att få mer kunskap om
höga flöden och översvämningar. Många respondenter anser att älvgruppen som helhet har en
sammanhållande god kunskap om översvämningsrisker och/eller dammsäkerhet eftersom varje
representant bidrar med sina specifika kunskaper och perspektiv.
Till följd av den funktionella uppdelningen av befattningar och ansvar varierar också kunskapen mellan
olika aktörer och nivåer. Det medför emellertid ett stort behov av samordning. Älvgrupperna,
samordningsgruppen för information vid höga flöden mm. och beredskapsplaneringsprojektet längs
Skellefteälven fyller därmed en viktig funktion vad det gäller kunskapsutbyte mellan aktörerna. I viss
mån förefaller kunskapen vara erfarenhetsbaserad. Eftersom det aldrig inträffat ett dammbrott men
däremot översvämningar har respondenterna mer kunskap om det senare genom förvärvad erfarenhet.
Kunskapsbristerna förefaller större längs Umeälven jämfört med Skellefteälven vilket delvis beror på att
en samordnad beredskapsplanering ännu inte genomförts för Umeälven under vilket dammägarna och
vattenregleringsföretagen delar med sig av sina (detalj)kunskaper om vilka konsekvenser ett dammbrott
skulle innebära. Överlag förlitar sig respondenterna vid såväl länsstyrelsen och kommunerna till stor del
på dammägarna när det gäller den tekniska säkerheten.

6.5

Lokalbefolkningens inkludering och delaktighet – resurs eller särintresse?

I likhet med annan forskning som rör förvaltning av naturresurser förespråkar forskning kring dammar
och dammsäkerhet med en social inriktning att aktörer eller intressenter (stakeholders) i högre
utsträckning bör involveras i säkerhetsarbetet eftersom det leder till ökad medvetenhet om risker, men
även att fler är involverade i de varningssystem som behövs för att kunna förebygga allvarliga incidenter
(Bowles et al 1997; Amato et al., 2006; Hjort-af-Ornas, 2008; Pittock & Hartmann, 2011).
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För att undersöka hur situationen ser ut inom säkerhetsarbetet längs Skellefte- och Umeälven ombads
respondenterna beskriva hur de har resonerat kring delaktighet, om de tar tillvara på lokalbefolkningens
kunskap i säkerhetsarbetet samt om lokala invånare som varnar för ev. risker ses som en resurs eller
företrädare för särintresse och hur de ser på tillförlitligheten i deras uppgifter. Respondenterna
tillfrågades vad som innefattas i säkerhetsarbetet, om både bebyggelse och människor som rör sig (t.ex.
bärplockare, fiskare, turister, renskötare etc.) ingår samt om man har låtit t.ex. samebyar m.fl. delta i
arbetet.
6.5.1

Länsstyrelsen

Länsstyrelsen nämner att det inte är intressant att andra aktörer än de som är operativt ansvariga för
åtgärder under en kris deltar i framtagandet av övergripande planer och styrdokument för länets
krisorganisation. Detta eftersom syftet är att aktörerna behöver ta fram gemensamma planer. Däremot
kan det vara relevant att sprida information om konsekvenser av exempelvis översvämningar för en
bredare allmänhet. Generellt anser länsstyrelsen att lokalbefolkningens kunskap är värdefull men
överlåter ansvaret för inkludering av civila samhället på kommunerna eftersom de planerar på detaljnivå.
Länsstyrelsen hyser dock tilltro till lokalbefolkningens uppgifter om larm. I länsstyrelsernas plan för att
hantera dammbrott längs Skellefteälven ska dammägare larma när ”hot från individ eller organisation”
inkommer (Länsstyrelsen Västerbotten och Norrbotten, 2011, remiss, s. 5). Myndigheten anser att både
människor som rör sig och bebyggelse ingår i säkerhetsarbetet men framhåller att det är omöjligt att
skydda alla mot allt. Bebyggelse ingår enligt plan- och bygglagen vad det gäller översvämningsrisker.
Ansvaret för att säkra människor som rör sig ligger enligt länsstyrelsen framförallt på dammägarna
genom att underhålla, skylta och se till att människor inte vistas där det är farligt, men länsstyrelsen kan
vid behov även spärra av områden som är farliga.
6.5.2

Kommunerna

Kommunerna inkluderar i varierande grad övriga organisationer i säkerhetsarbetet. Vännäs har tagit fram
översiktsplanen i samråd med länsstyrelsen och kommuninvånarna i form av diskussioner samt möten.
Det är för övrigt endast en riskanalys kring översvämningar och skred som ingår i översiktsplanen.
Dammbrott ingår inte i översiktsplanen eftersom kommunen har som utgångspunkt att dammarna inte
kommer att brista. I samtliga kommuner, med Lycksele som undantag, finns frivilliga resursgrupper.
Dessa kommuner kan ta del av de ingående föreningarnas resurser vid kris. Vännäs, Skellefteå och Umeå
har påbörjat sitt arbete med att samordna åtgärder inför och vid extra ordinära händelser med övriga
aktörer genom att starta krisforum/krissamverkansråd där privata och offentliga organisationer som
arbetar med beredskap ingår. I Vännäs saknas näringslivet medan landsbygdsrådet, Röda korset,
Civilförsvarsförbundet, hemvärnet, frivilliga resursgruppen och frivilliga radioorganisationen ingår i
krisforumet. Fokus i krisgrupperna ligger främst på beredskapsfrågor och samarbete när något inträffar
samt hur kommunerna kan ta del av organisationernas resurser vid kris, men grupperna kan också
diskutera risker och sårbarheter samt gå igenom t.ex. ett översvämningsscenario. Lycksele har utan
framgång försökt bilda ett krisforum och idag ingår endast vissa delar av näringslivet i deras
säkerhetsarbete. Länsstyrelsen bedömer att det finns brister i krishanteringsförmågan vad det gäller
kommunernas samverkan med externa aktörer men påpekar att antalet krishanteringsgrupper har ökat
under de senaste åren (Länsstyrelsen Västerbotten, 2011a, s. 37).
Trots att samebyarna är aktörer som i hög utsträckning berörs av vattenreglering, samt dessutom är
rättighetsinnehavare då de har renskötselrätt för renbetesområden som kan beröras av såväl dammbrott
som andra regleringsrelaterade översvämningar ingår de inte i kommunernas säkerhetsarbete. Generellt
råder det okunskap bland tjänstemännen om att samtliga kommuner i undersökningen utgör
renbetesområde. Detta innebär att renarna inte enbart passerar kommunen utan att samebyarna betar sina
renar under en stor del av vinterhalvåret inom kommunernas gränser. Det är endast en kommunal
respondent som påtalar att samerna är involverade och en viktig part eftersom de kallas till möten och är
en remissinstans ifråga om exempelvis vattendomar och miljökonsekvensbeskrivningar för dammar och
kraftstationer.
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Kommunerna tar tillvara på lokalbefolkningens kunskap i liten och oorganiserad form. Några kommuner
inhämtar inte kunskap från lokalbefolkningen eftersom de framförallt inhämtar sin kunskap från
dammägarna. En kommun hämtar kunskap om skador och konsekvenser av höga flöden från
dokumentation av tidigare anställdas erfarenheter. I en kommun går meningarna isär vad det gäller
tillvaratagande av lokalbefolkningens kunskap. Vissa respondenter välkomnar larm och erfarenheter från
ortsbefolkningen i samband med översvämningar eftersom kommunen inte har resurser att själva bevaka
älven medan andra tycker att larm från lokalbefolkning gällande översvämningar inte behövs eftersom
de får tidiga signaler från kommunerna uppströms när mycket vatten är på väg. Generellt ser
kommunerna lokalbefolkning som en resurs och har hög tillförlitlighet till de varningar och andra
uppgifter som lämnas till kommunerna, framförallt vid höga flöden. Några respondenter känner till att
lokala invånare har varnat om brister på damm (dock inte i den egna kommunen).
Det framkommer under intervjuerna att det i huvudsak är fast bebyggelse som inkluderas i kommunernas
säkerhetsarbete. Samtliga kommuner anser dock att även människor som rör sig på eller runt dammarna
innefattas även om det är svårare att trygga deras säkerhet. Enligt en kommun beror det dels på att
kommunen har uppgifter om vilka som bor i och äger fastigheter, dels för att det i dammägarens ansvar
endast ingår krav om att varna om det är omedelbar fara, vilket gör det svårt tidsmässigt att säkra
människorna som finns i närheten och inte är kopplade till fast bebyggelse i samma område. Om en
olycka inträffar längs Skellefteälven kommer Skellefteå att låta en helikopter spana av området för att
förbättra säkerheten för människor som rör sig i området. En kommun önskar ett bättre
alarmeringssystem för att förbättra säkerheten ytterligare. Vissa kommuner menar antingen att ett
dammbrott inte innebära någon allvarlig fara för bebyggelse eller så har de inte arbetat med säkerhet för
människor som rör sig nedanför, på eller vid dammarna vad det gäller konsekvenser av ett dammbrott.
6.5.3

Vattenregleringsföretagen

Båda vattenregleringsföretagen har ett uppdrag att sprida information till myndigheter, kommuner,
enskilda, civila samhället och massmedia (6.2.1). Men vad det gäller att inkludera allmänhet och
organisationer i damsäkerhetsarbetet sker det i begränsad och oorganiserad omfattning. Ett av de
intervjuade företagen framhåller att lokalbefolkningen saknar kunskap om vattenreglering och
vattenregleringens förutsättningar. Av intervjuerna framkommer också att eftersom verksamheten i hög
utsträckning styrs av vattendomar finns inget större utrymme att anpassa sig efter olika önskemål. Det är
därför ingen större mening med att involvera allmänheten i detta arbete. Larm från lokala invånare och
organisationer välkomnas dock och tas på allvar, vilket enligt ett av företagen inträffar stundtals. Ett av
vattenregleringsföretagen hävdar att de har ett gott samarbete med samebyarna som bygger på kontakter,
förtroende, erfarenhetsutbyte och diskussioner om förväntningar och förutsättningar, men samebyar
deltar inte aktivt i det fysiska dammsäkerhetsarbetet. För större ombyggnationer på dammar som det
krävs tillstånd för måste vattenregleringsföretagen samråda med alla berörda däribland samebyar. Vad
det gäller säkerheten för människor som rör sig vid, på och nedanför dammarna hänvisar
vattenregleringsföretagen till dels RIDAS förhållningssätt och dess konsekvensklassning av dammar
beroende på hur många som skulle beröras av ett dammbrott, dels till Elforsk projekt som undersöker
vilka varningssystem man bör använda sig av för att varna allmänheten vid dammbrott (Elforsk, 2009).
Branschen har lagt ned mycket resurser på detta och kommer att implementera varningssystem i älvarna
2013-2014, som ska varna närboende om något haveri eller översvämningsrisk vid höga flöden inträffar.
Det är oklart vad och hur man resonerat om delaktighet i det beredskapsplaneringsprojekt som pågår
längs Skellefteälven, men civila samhället, samebyar och lokalbefolkningen tycks inte vara inkluderade.
Enligt en respondent kan delaktighet bli en fråga för beredskapsplaneringsprojektet när mer detaljerade
planer utformas. I projektet har fotografier och nedskrivna observationer från höga flöden jämförts med
de beräkningar som konsulterna har gjort för att se om de stämmer. Det är oklart om
fotografier/observationer kommer från anställda eller lokala invånare.
I en rapport om fem svenska dammanläggningar, i vilken Ajaure dammen i Ume älv analyseras,
konstaterar Svenska kraftnät et al. (2009, s. 16) att det ”finns ett behov av att utvärdera riskerna och
genomföra åtgärder relaterade till antagonistiska hot mot dammar (security) och allmänhetens säkerhet
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(public safety)". I rapporten framhålls att det finns en internationell trend att hantera just dessa aspekter dammsäkerhet, antagonistiska hot, allmänhetens säkerhet – samlat (ibid. s.16).
Sammanfattningsvis tar kommunerna i viss mån tillvara på lokalbefolkningens kunskap i
säkerhetsarbetet när en olycka inträffar, men i mindre utsträckning i det förebyggande arbetet vad det
gäller risker. I de kommuner som har bildat krisforum ingår organisationer som arbetar med
beredskapsfrågor. Fokus ligger dock på åtgärder och resurser när något inträffar. Säkerhetsarbetet är
framförallt utformat för att trygga säkerheten för bebyggelse, vilket betyder att säkerheten för människor
som rör sig är bristfällig. Samebyar är utelämnade ur kommunernas och länsstyrelsens säkerhetsarbete
medan ett av vattenregleringsföretagen pekar på ömsesidiga kontakter. Samebyar är dock involverad
som part i de fall det krävs tillstånd och miljökonsekvensbeskrivningar för ombyggnationer. Med andra
ord har Västerbotten relativt goda förutsättningar att följa vad forskning med social inriktning
förespråkar – det vill säga ökad delaktighet från allmänhet och rättighetsinnehavare. I dagsläget görs
dock detta endast i begränsad omfattning.

6.6

Effektivt eller otillräckligt säkerhetsarbete?

Det finns olika uppfattningar bland respondenterna om säkerhetsarbetet är tillräckligt och vilka
effekterna är av det. Flera respondenter har svårt att bedöma tillräckligheten eftersom det beror på vad
målsättningen är, vem som granskar och ställer kraven, samt pga. att det aldrig inträffat en olycka. Flera
kommuner tycker inte att deras förebyggande säkerhetsarbete är tillräckligt eftersom det arbetet inte har
prioriterats i organisationen, för att resurser begränsat dem eller för att det saknas ett fysiskt
alarmeringssystem. En kommun däremot menar att deras förebyggande arbete vad gäller
översvämningar är tillräckligt. Båda vattenregleringsföretagen menar också att de gör ett bra arbete och
har gjort stora investeringar.
Att det är svårt att bedöma effektiviteten beror också på att arbetet är inriktat på att förebygga olyckor
eller skadehändelser som inträffar mycket sällan. Men om även åtgärder för att förhindra
drunkningstillbud räknas in är det uppenbart att det finns brister. Det finns dock vissa effekter av
säkerhetsarbetet som är lättare att bedöma vilket redovisas nedan.5
Tjänstemännen på kommunerna och länsstyrelsen anser generellt att riskmedvetenheten har ökat hos de
som deltar i säkerhetsarbetet och beredskapsövningar, men däremot inte hos allmänheten. Allmänhetens
riskmedvetenhet förväntas dock att öka genom den information som Vattenfall delat ut om riskerna kring
Stornorrfors och genom den information som kommer att delas ut till hushåll som ett resultat av
beredskapsplaneringsprojektet längs Skellefteälven. Respondenterna anser sig dock inte kunna säga
något på ett generellt plan om hur riskbeteendet har påverkats av säkerhetsarbete och
beredskapsövningar.
Många respondenter har svårt att svara på om kunskapen om den enskildes och dammägarens ansvar har
påverkats genom säkerhetsarbete och beredskapsövningar. Det mönster som går att uttyda är att
respondenterna som ingår beredskapsplaneringsprojektet har fått bättre kunskap om den enskildes och
dammägarens ansvar. De menar även att projektet kommer att öka kunskapen bland allmänheten om
ansvarsfördelningen mellan projektets ingående aktörer.
Av intervjuerna framkommer det olika uppfattningar om hur beredskapsövningar och säkerhetsarbete
påverkat den upplevda säkerheten och tryggheten. Inom länsstyrelsen går åsikterna isär. En tjänsteman
anser inte att den upplevda säkerheten och tryggheten påverkats, varken bland allmänheten eller bland de
som ingår i säkerhetsarbetet. En annan tjänsteman menar att den upplevda säkerheten och tryggheten
borde ha påverkats om människor får veta att aktörerna har ett aktivt säkerhetsarbete, såsom
beredskapsplaneringsprojektet och länsstyrelsens arbete med larmsystem för att förbättra säkerheten på
5

Det var generellt svårt att få svar på frågor om effekter.
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dammarna. Samma tjänsteman framhåller att alla som bor längs älvarna borde känna till att dammar
innebär en risk men att de som inte gör det kan uppleva otrygghet om de får information om riskerna i
samband med säkerhetsarbetet. De andra tjänstemännen kan inte svara på denna fråga eftersom de inte
aktivt sökt kunskap om detta eller arbetar med det. En kommun anser att den upplevda säkerheten och
tryggheten inte har påverkats eftersom allmänheten inte får information om att respondenterna övar och
samverkar med varandra. Skellefteå säger sig leva i "någon slags falsk trygghet" eftersom de aldrig övat
dammbrott och "inte riktigt vet vad man är dålig på" (Mattias Hagelin, Skellefteå kommun). En
kommun har kommunicerat till allmänheten att de lever i en trygg kommun vad det gäller ras, skred och
höga flöden, och därmed kan allmänheten känna sig trygg. En kommun kan inte svara på om det
förändrats eftersom allmänheten inte vet om att aktörerna har övat. En kommun tror inte att allmänheten
känner sig otrygg, vilket antagligen beror på att det aldrig inträffat en allvarlig olycka längs älven.
Generellt anser respondenterna att samverkan i det förebyggande säkerhetsarbetet och räddningsarbetet
har stärkts. En händelse kan hanteras på ett bra sätt om involverade aktörer i vardagen har planerat och
ingått i formella och informella nätverk samt samarbetat kring planer, rutiner och kontaktlistor.
Relationer mellan aktörer är kort och gott viktiga och underlättar vid kris. En kommun framhäver
beredskapsplaneringsprojektet som den huvudsakliga faktorn som gynnat samverkan mellan olika
aktörer. I och med projektet märker dammägarna att andra aktörer tycker detta är viktigt och får
förståelse för vilka behov andra aktörer har. För en kommuns del har älvgrupperna främjat
säkerhetsarbetet eftersom flera aktörer deltar, vilka lär känna varandra, utbyter aktuell information och
knyter nya kontakter.
Det framträder inte någon enhetlig bild om beredskapsövningar och säkerhetsarbete har minskat antal
inträffade incidenter eller begränsat uppkomna skador. Många respondenter längs Umeälven (inkl.
tjänstemän på länsstyrelsen) kan inte svara, har inte kunskap eller är inte tillräckligt insatt i vidtagna
åtgärder för att bedöma situationen längs hela älven. En tjänsteman på länsstyrelsen säger att det
olycksförebyggande arbetet har fungerat bra under senare år. Några kommuner har svårt att avgöra vad
räddningstjänsten förebygger och förhindrar - om t.ex. en slänt inte hade rasat om den inte strandskotts.
En respondent menar att effekten antagligen är störst hos räddningstjänsten eftersom de arbetar med
vardagsolyckor, vilka är lättare att förebygga och se skillnad på. Tjänstemän i en kommun kan peka på
statistik som visar att skador har minskat till följd av utbildning och övning som minskat risker,
konsekvenser och händelser. En kommun tycker inte att beredskapsövningar och säkerhetsarbete har
minskat varken skador eller incidenter. Däremot har antalet insatser ökat eftersom det förbättrade
samarbetet med dammägarna inneburit att dammägarna numera har kunskap om vilka resurser
räddningstjänsten har och gjort det lättare att kontakta räddningstjänsten istället för att själva försöka lösa
problemet.
En kommun anser att när flera olika aktörer deltar i övningar såsom polis, landsting och privata företag,
uppmärksammar dammägarna att det finns ett intresse vilket i sin tur driver dammägarna till att bli
bättre, vara förberedda och eventuellt även mer informativa. Länsstyrelsen insåg att de har ett behov av
att öva efter att de deltagit i den större dammbrottsövningen 2011 i Norrbotten. Beroende på hur
övningen är uppbyggd och hur den sprids, leder övningar till att de som deltar får ökad medvetenhet om
konsekvenser, ansvarsfördelning, hur rutinerna fungerar och behov av samverkan, menar länsstyrelsen.
Övningar kan även leda till bättre planering och ge en erfarenhet av att t.ex. larmplanen fungerar, att
telefonnumren är korrekta, vilket kan överföras till personer som inte deltog i övningen. Vissa
respondenter anser att säkerhetsarbete och beredskapsövningar ökar kunskapen och förbättrar deras
förberedelse att hantera olyckor, oavsett omfattning samt kommunikation och teknik. I samverkan med
dammägarna får kommunen mycket kunskap, bl.a. om vilka resurser dammägarna kan bidra med. Det är
genom att samverka, öva och utvärdera som en kommun menar att de blir bättre.
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7

Slutsatser

Syftet med den här studien har varit att undersöka hur dammsäkerhetsarbetet när det gäller dammbrott,
säkerhetsarbete mot översvämningar, samt incidenter relaterade till nyttjandet av älvar är organiserat och
fungerar längs Skellefte- och Umeälven. Nedan presenteras studiens sex slutsatser:

1. Dammsäkerhetsarbetet och säkerhetsarbetet mot översvämningar längs Skellefte- och
Umeälven uppvisar brister ifråga om resurser, kompetens och insyn.
För det första har länsstyrelsen och kommunerna inte tillräckligt med resurser, kompetens eller tid att
bedriva den tillsyn som lagstiftningen föreskriver. Till följd av detta finns det brister i myndigheternas
insyn i vilket säkerhetsarbete som bedrivs och hur säkerhetsarbetet bedrivs. Dammägarna, däremot,
hävdar att egenkontrollen fungerar. För det andra är samverkan mellan säkerhetsarbetets aktörer
otillräcklig bl.a. eftersom många aktörer inte vet vilka ansvarsområden de inblandade aktörerna har.
Allmänheten och lokalbefolkningen inklusive samebyarna deltar i begränsad omfattning eftersom
säkerhetsansvariga har olika syn på värdet av att samverka med dem. För det tredje är säkerhetstänkandet
och säkerhetsarbetet längs älvarna mindre utvecklat i jämförelse med t.ex. kärnkraftens säkerhetsarbete.
Säkerheten runt kärnkraftverken inkluderar säkerheten för människorna som bor och vistas i närheten
och är inte endast av teknisk karaktär.

2. Dammsäkerhetsarbetet inkluderar inte allmänhetens säkerhet vid och på dammar
(public safety around dams).
Det arbete som pågår för att förbättra säkerheten för människor intill reglerade älvar fokuserar främst på
dammbrottsscenario och översvämningar vilket utelämnar de olyckor som inträffar på svaga isar och i
torrfåror till följd av den ”normala”, dagliga vattenregleringen. Respondenterna inhämtar inte kunskap
om risker längs älvarna från lokalbefolkningen och samebyarna. Till följd av detta uppfattas inte
riskerna för drunkning på dammar och älvar som ett säkerhetsproblem som aktörerna har ansvar för. Det
saknas också statistik och analyser som kan ge underlag för förståelse av kopplingen mellan drunkningar
och incidenter på reglerade vattendrag. Medan det finns en internationell trend att förebygga dessa
olyckor saknas initiativ för dylikt arbete längs de undersökta älvarna i Västerbotten såväl som i Sverige i
stort.

3. Det finns oklarheter rörande vem som har ansvar för dammsäkerhet och för
säkerhetsarbete mot översvämningar.
Tjänstemännen i studien uppfattar att lagstiftningen som styr deras arbete är otydlig. Länsstyrelsen och
kommunerna har inte heller resurser, kompetens och tid för att bedriva det säkerhetsarbete som
lagstiftningen föreskriver. Å ena sidan anser majoriteten av respondenterna att dammägarna och
vattenregleringsföretagen tar sitt ansvar över dammsäkerheten, medan länsstyrelsen, å andra sidan, har
för lite resurser och bristfällig kompetens för att granska denna egenkontroll. Även kommunernas ansvar
för att förebygga och vidta åtgärder vid översvämningar uppfattas som oklart.

4. Dammsäkerhetsarbetet i Västerbotten inkluderar endast i begränsad omfattning
sociala aspekter, lokal kunskap tas inte tillvara, och allmänhet och
rättighetsinnehavare ignoreras i stor utsträckning i säkerhetsarbetet.
För det första inkluderas lokalbefolkning endast i begränsad omfattning i det dammsäkerhetsarbete som
framförallt fokuserar på åtgärder och resurser vid eventuella dammbrott och översvämningar. För det
andra är allmänhet, berörda lokala aktörer och rättighetsinnehavare som till exempel samebyar i stort sett
exkluderade från att formulera vilka risker som finns längs älvarna och att påverka det förebyggande
säkerhetsarbetet. För det tredje är dammarna längs älvarna framförallt utformade och hanteras med
teknisk expertis och beaktar inte sociala aspekter, dvs. hur människor - lokalboende och samebyar 29

nyttjar älvarna. Även om vissa aktörer menar att lokal kunskap och larm från lokalbefolkningen är
viktiga att ta tillvara samt att det pågår arbete med detta finns det idag inga organiserade system för att
tillvarata denna kunskap eller dylika larm.

5. Det är generellt svårt att bedöma effekter av säkerhetsarbetet kring dammar och längs
älvarna, men klart är att pågående säkerhetsarbete, i form av till exempel enskilda
projekt och övningar, ökar kunskaperna om risker och ansvar, samt stärker
samverkan mellan olika aktörer.
Det är svårt att mäta effekter av förebyggande insatser när dammbrott och översvämningar sällan
inträffar eller aldrig har inträffat inom den avgränsade region som undersökts. En del projekt och grupper
(t.ex. beredskapsplaneringsprojekten och älvgrupperna), med syfte att förbättra samverkan och
samarbete mellan aktörerna, har dock haft positiva effekter på riskmedvetenhet och ansvar. Detta innebär
dock inte att arbetet eller kompetensen är tillräckligt upparbetad, utan det framstår som om det finns
mycket kvar att göra på denna punkt.

6. Dammsäkerhet uppfattas främst handla om tekniska konstruktioner medan människamaskin- natur och mellanmänskliga och organisatoriska säkerhetsaspekter hamnar i
skymundan.
Dammsäkerhet uppfattas av de intervjuade i huvudsak röra själva dammkonstruktionen och att förhindra
dammbrott och översvämningar genom installationer av tekniska komponenter, tekniska larmsystem och
mätinstrument, samt även tillsynsinsatser. De sociala mellanmänskliga aspekterna inom och mellan
organisationerna, företagen, myndigheterna och interaktion mellan människa och maskiner och
vattenflöden, samt allmänhetens säkerhet på och vid dammarna uppfattas inte av de intervjuade
säkerhetsansvariga som centrala i begreppet dammsäkerhet.
Det som framkommer från intervjuerna i kombination med utredningar och översyner från
Riksrevisionen, Svenska Kraftnät och den statliga utredningen 2012 är svårigheten att kommunicera
olika typer av kunskap om dammkonstruktioner, vattenflöden, tillsyn av dammägarnas egenkontroll och
uppföljning av juridiska förhållanden. Kunskapen om dammkonstruktionerna och vattenflödena är störst
hos dammägarna medan den är låg hos de instanser som skall övervaka att dammägarna sköter sin
egenkontroll. Frågan kvarstår här kring hur en sådan kompetens skall kunna byggas upp på länsstyrelse
och kommunnivå. Här krävs troligen omfattande ekonomiska resurser, men också en satsning där fokus
inte enbart hamnar på tekniska konstruktioner och distanskontroll – utan på just organisatoriska
sammanhang, samt studier av hur aktörerna interagerar med och förstår maskiner och vattenflöden, samt
hur allmänhetens och till exempel samebyarnas delaktighet ska kunna organiseras.

30

8

Bilagor
Bilaga 1. Säkerhetsarbete vid kärnkraftverk jämfört med säkerhetsarbete vid
dammar/reglerade älvar
Säkerhetsarbetet vid kärnkraftverk är mer omfattande i jämförelse med säkerhetsarbete vid
dammar och längs reglerade älvar. Kärnkraftssäkerhetsarbetet är inte endast av teknisk karaktär,
utan omfattar även organisation, administration och människa (SOU 2012:46).

Det finns särskilda bestämmelser vad det gäller kärntekniska olyckor, bl.a. om beredskapszonerna
kring kärnkraftverken, att bl.a. varna befolkningen, dela ut och lagra jodtabletter. Länsstyrelserna i
de län där kärnkraftverk är lokaliserade har även ett ansvar för räddningstjänsten och att ta fram
en plan för alarmering och utrymning (SFS 2003:789). Beredskapszonen runt t.ex. Forsmark
sträcker sig 12-15 km runt kärnkraftverket inom vilken boende tilldelats jodtabletter och
information i händelse av olycka. Det finns ett utomhus- och inomhussystem för att varna
allmänheten i händelse av en olycka. Länsstyrelsen har en plan för att kunna utrymma allmänheten
inom zonen. Det finns även en indikeringszon ca 50 kilometer runt kärnkraftverket där det finns
planer för hur radioaktivt utsläpp ska kartläggas efter olycka (Länsstyrelsen Uppsala län, 2012; se
även Länsstyrelsen Hallands län, 2012; Länsstyrelsen Kalmar län, 2012). Säkerheten kring
kärnkraften kontrolleras på internationell, nationell, regional och lokal nivå. En stor skillnad i
jämförelse med vattenkraften är att det finns lokala säkerhetsnämnder i de kommuner som har en
kärnkraftsreaktor. Nämnden består av representanter från alla politiska partier, vilka bevakar
verksamheten, informerar allmänheten och är den ”viktigaste kontakten med de lokala
beslutsfattarna” (Vattenfall, 2012). Dessa nämnder har kritiserats för att inte fungera som
allmänhetens ombud såsom det var tänkt (Hanberger, 2010). Mot den bakgrunden föreslår
strålsäkerhetsutredningen därför att nämnderna ska förstärkas och ges en bredare
sammansättning (SOU 2011:18, kap 16).
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Bilaga 2. Personer i intervjustudien

Peder Lönneborg
Christer Papmehl
Curt Hörnqvist
Monica Nilsson
Mattias Hagelin
Erik Nordlund
Fredrik Thoms

Lars Tapani
Erika Wiklund
Conny Eriksson
Tore Forsberg
Gunnar Jonsson
Roger Öberg
Peter Lindström
Gunnar Sjödin

Befattning/arbetsområde
Dammsäkerhet
Krisberedskap
Beredskapsdirektör
Krisledningsorganisation
Brandingenjör
Säkerhetsskyddssamordnare
Säkerhetssamordnare,
säkerhetsskyddschef,
krisberedskapssamordnare
Brandchef
Beredskapssamordnare och
säkerhetsskyddschef
Räddningschef
Samhällsbyggnadschef
Brandingenjör
Räddnings- och myndighetschef
Verksamhetsdirektör
Teknisk chef, ansvarig för avdelningen
Dammar och dammsäkerhet
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Organisation
Länsstyrelsen Västerbotten
Länsstyrelsen Västerbotten
Länsstyrelsen Västerbotten
Länsstyrelsen Västerbotten
Skellefteå kommun
Skellefteå kommun
Umeå kommun

Umeå kommun
Vännäs kommun
Vännäs kommun
Vännäs kommun
Lycksele kommun
Lycksele kommun
Skellefteälvens Vattenregleringsföretag
Vattenregleringsföretagen

Bilaga 3. Intervjumanual
Respondenten/bakgrund
1. Hur länge har du arbetat med dammsäkerhets-/översvämningsfrågor? Beskriv dina
arbetsuppgifter nu. Hur mycket tid använder du, i timmar och procentuellt av din tjänst, hur
sker arbetet i detalj; är det i form av möten, egen utbildning, egen övervakning? T.ex. har du
själv varit ute och informerat dig vid dammar, kraftverk? Hur mycket och vilka?
2. Beskriv dina arbetsuppgifter vid en eventuell kris. (Har du varit med om någon sådan i skarpt
läge, vad gjorde du i så fall då?)
3. Vilken kunskap har du om stora dammar/översvämningar? Varifrån kommer denna kunskap?
4. Med vem samarbetar Du/din organisation (dammägare, älvgrupper, länsstyrelsen, kommuner)
i det förebyggande arbetet mot översvämningar och insatser vid
dammolyckor/översvämningar?
5. Hur och om vad samarbetar ni? (Om det är möten, vilka personer deltar? Hur ofta? Kan du
beskriva ett sådant möte, hur det gick till? Vilka förefaller ha tillräckliga kunskaper? Vilka
förefaller ej ha tillräckliga kunskaper?)
6. Vilka lagar och regler (inkl. internationella) styr ditt och andras förebyggande arbete resp.
krisarbete när det gäller dammsäkerhet och översvämningar?
- På vilket sätt styr/vägleder regelverket arbetet?
Ansvar
7. Vilket ansvar uppfattar du att Du/din organisation har för att förebygga dammbrott och
översvämningar? Har du/ni något ansvar för säkerheten vid själva dammarna? I vilken
utsträckning anser du att ni tar ert ansvar?
8. Vilket ansvar anser du att andra aktörer/myndigheter har?
- Finns det oklarheter kring olika dammägares ansvar för kostnader vid dammbrott och
översvämning längs Skellefteälvens/Umeälvens? Kan de stå för sådana kostnader? I
vilken utsträckning anser du att andra aktörer tar sitt ansvar?
- Vilket ansvar bör politiker på nationell resp. lokal nivå ta för säkerhets- och
beredskapsarbetet vid dammar och älvar?
- Finns det olika syn på hur mycket pengar som ska avsättas på dammsäkerhet och
förebyggande arbete mot översvämningar bland aktörerna? Finns t.ex. partipolitiska
skillnader?
Dammsäkerhet
9. Hur definierar du dammsäkerhet? Varifrån har du hämtat din definition? Vems och vilken
säkerhet gäller det?
10. Finns det, enligt din/din org. bedömning, tillräckligt med kapacitet att hantera
dammbrott/översvämning, t.ex. maskiner på plats vid dammarna, vägar att frakta maskiner,
vägar att evakuera befolkning, osv?
Risker/incidenter
11. Vilka är, enligt din uppfattning, de största potentiella riskerna för dammbrott/översvämningar?
Hur ser du på jordbävningars resp. klimatförändringarnas inverkan? Hur sannolikt tror du
ATT det kan hända en större olycka?
12. Vilka incidenter har hittills varit de allvarligaste längs Umeälven, i nedre regionen, i Umeå,
Vännäs och Lycksele resp. Skellefteälven? Vilka skador har inträffat? Hur pass
allvarliga/omfattande har de varit?
13. Har drunkningsolyckor analyserats i förhållande till reglering av älvar och miljöförändring?
Säkerhetsarbete inkl. deltagande och delaktighet
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14. Vilket förebyggande säkerhetsarbete resp. vilka beredskapsinsatser vid
dammbrott/översvämningar finns idag? Vad är din/din organisations roll i detta arbete? (om
det inte redan framkommit)
15. Vad är det som innefattas i säkerhetsarbetet – ingår både bebyggelse och människor som rör
sig, t.ex. bärplockare, fiskare, etc.?
16. Vilka intentioner/mål har varit vägledande för säkerhetsarbetet? I vilken grad har
internationella överenskommelser respektive nationella, regionala och lokala intentioner varit
vägledande? Finns det en samsyn på vad som görs/bör göras?
17. Vilka medverkar i det förebyggande arbetet och beredskapsövningar?
18. Har du/ni tillräckligt med kunskap om dammsäkerhet och översvämningsrisker?
- Finns det, enligt din uppfattning, tillräcklig kunskap på länsstyrelsen, i kommunerna och
hos dammägarna om dammsäkerhet och översvämningsrisker?
- Hur ser kunskapsöverföringen ut inom din organisation? (T.ex. om någon går i pension?
Börjar på annat arbete? Om någon blir sjuk, barnledig?)
19. Vilka har inkluderats i (planeringen av) säkerhetsarbetet? Vilken betydelse har de som varit
inblandade haft för säkerhetsarbetet?
- Har man t.ex. låtit samebyar och sameföreningar, civila samhället, m.fl. delta i arbetet?
Hur har man resonerat om delaktighet?
- Tar man vara på den kunskap som lokalbefolkningen har om reglering och
dämningsgränser i säkerhetsarbetet?
- Ses lokala invånare som varnar som en resurs eller företrädare för särintresse?
- Hur ser man på tillförlitligheten i deras uppgifter?
20. Är säkerhets- och beredskapsarbetet tillräckligt enligt dig/din organisation?
Övervakning/tillsyn/hantering/utvärdering av säkerhetsarbete
21. Vet du vad som ingår i dagens tillsyn av säkerheten vid dammar resp. säkerheten längs
Skellefteälven/Umeälven?
- Hur ofta genomförs tillsyn av dammar resp. säkerheten längs Skellefteälven/Umeälven?
- Är lagstiftningen tydlig och tillräcklig för att bedriva tillsyn över dammsäkerhet resp.
säkerheten längs älvarna?
22. Hur bedömer du tillsynen och det förbyggande säkerhetsarbetet längs
Umeälven/Skellefteälven jämfört andra svenska älvar och motsvarande arbete internationellt?
- Har brister påtalats i tillsynsrapporter? Vilka?
- Har ev. brister åtgärdats?
- Är tillsynen tillräcklig?
23. Har någon form av uppföljning, utvärdering eller bedömning av säkerhetsarbetet gjorts?
24. Vad är din bedömning av effekter av säkerhetsarbetet och beredskapsövningar:
- Har riskmedvetenhet, riskbeteendet förändrats?
- Har kännedom om dammägarnas och den enskildes ansvar påverkats?
- Har den upplevda säkerheten och tryggheten påverkats?
- Kan man se effekter på att incidenter har minskat, att skador begränsats etc?
- Har samverkan i det förebyggande säkerhetsarbetet och räddningsarbetet stärkts?
- Annat?
25. Har man inom din organisation eller i samverkansnätverk kunskap om människors reaktioner
vid översvämningskriser (stormen Gudrun eller internationellt), Har ni diskuterat det vid era
möten? Har man arbetat med sådana frågor längs Umeälven/Skellefteälven?
Information, kommunikation
26. Hur uppfattar du/din organisation behovet av information till allmänheten om dammbrott/
översvämningsrisker?
- Hur informeras allmänheten idag?
- Är informationen tillräcklig och relevant?
- Tror du att människor vet vad de ska göra om larmet går?
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27. Känner allmänheten till de risker som finns i de närområden de befinner sig i? Vet man något
om hur människor bedömer risker och säkerhetsläget? Är det många som uttrycker oro resp.
inte gärna talar om det?
28. Har du andra synpunkter som ej tagits upp?

(Fråga som endast ställdes till vattenregleringsföretagen:)
-

Hur ser ni på kritiken från Svenska kraftnät i den rapport som gavs ut nyligen där
länsstyrelsen fick mycket kritik för bristande tillsyn?
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Bilaga 4. Incidenter som framkommer under intervjuerna
Område
Alla älvar i
Västerbotten, bl.a. i
Arjeplog och Arvidsjaur
Umeälven, Ahasjön

Tidpunkt
Sept, 2011

Incident
Höga flöden

Skador
-

Orsak
Mycket nederbörd

Aktörer
Länsstyrelsen, kommuner,
vattenregleringsföretagen.

Åtgärder
Samverkan

Vår, 2011

Översvämning

Översvämning av
Hemavan flygplats

Mycket nederbörd och snabb fjällflod.
Flygplats ligger nära reglerad sjö.

Hemavans flygplats vallades
in. Samverkan.

Skellefte- och
Umeälven, främst
inlandet
Skellefteälven,
Skellefteå

Vår, 2010

Höga flöden

Snösmältning

2007-2008?

Umeälven, från
Hemavan till Storuman,
Ammarnäs och Sorsele
samt i Umeå
Skellefteälven,
Skellefteå

2004 och 2005

Höga
flöden/översväm
ning
Översvämning

Översvämning av
Hemavan flygplats.
Ras och skred.
Vattenfyllda källare

Länsstyrelsen, Hemavans
flygplats, räddningstjänsten,
vattenregleringsföretagen.
Länsstyrelsen, Hemavans
flygplats, kommuner, MSB
Försvarsmakten, allmänheten.
Räddningstjänsten,
fastighetsägare.

Översvämning av
Hemavan flygplats

Snösmältning och mycket regn

-

-

17 maj 2010

Högt flöde

Krissituation, nära på
extraordinär händelse.
Vattenverket tog in
vatten och stängdes av.

Skellefteås krisorganisation.
Vattenverket. Allmänheten.

Information till allmänheten.
Kontakt mellan aktörer.

Umeälven, nedströms
Pengfors

Vår eller höst?
1997

Översvämning

Erosion.

-

-

Umeälven, Vännäs

Vår 1995

Översvämningar
Vattennivå steg
3-4 m.

Vägbro längs
Vindelälven brast och
vatten spreds ut på
åkrar. Vattenfyllda
källare.

En dammägare längs älven hade inte tagit
med det höga flödet i beräkningarna. Ev.
var det problem med det
automatiska/tekniska på dammluckorna.
Problem med samregleringen.
Vattenverket placerat för nära älven - ett
samhällsbyggnadsproblem.
Höst- eller vårregn? Ev. berodde det på att
dammägarna inte hade kontroll över
dammluckorna.
Snabb snösmältning i både skog- och
fjällområden. Vatten från Vindelälven
backade upp längs Umeälven.

Kommuner uppströms
Vindelälven. Vännäs kommun.
Hemvärnet. Bodens
ingenjörregemente.
Västerbottens regemente.

Byggde provisoriska vallar
längs Vindelälven. Ställde
vagnar med grus på
järnvägsbro över
Vindelälven.
Informationsutbyte.
Återskapade vallar och
invallningsföretag.

Intensivt regn.
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Samverkan. Samordning om
materiella resurser.
Information.
Pumpa bort vatten ur
källare.
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