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Konsekvensutredning för dammar ingående i Sala Silvergruvas vattensystem
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Kravomfattning enligt förordningen 2014:214

"Den som är skyldig att underhålla en damm" är enligt denna förordning skyldig att ta

fram följande utredningar och dokument.

» Konsekvensutredning, enligt 2 §

» Säkerhetsledningssystem, enligt 5 §

» Helhetsbedömning, enligt 7 §

» Dammsäkerhetsapport,enligt 8 §
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Kommunstyrelsens förvaltning

Förordning (2014:214) om dammsäkerhet

Svensk författningssamling 2014:214

2 § Den som är skyldig att underhålla en damm ska se till all det alltid finns en
dokumenterad aktuell utredning och bedömning av vilka konsekvenser som ett
dammhaveri kan medföra (konsekvensutredning).

En konsekvensulredning ska beskriva
1. hur ett dammhaveri antas ske,

2. vilka områden som kan översvämmas vid ett dammhaveri, och 3. vad som kan
skadas i de områden som skulle översvämmas vid ett dammhaveri.

3 § En konsekvensutredning behöver dock inte utföras om
1. dammen är lägre än 5 meter, och
2. ett dammhaveri vid dammen inte skulle kunna innebära att det vid
haveritidpunkten okontrollerat strömmar ut mer än 100 000 kubikmeter vatten eller
blandning av vatten och annat material.

Det-tainnebär att flera dammar i systemet måste konsekvensutredas men vår preliminära bedömning är att det är osannolikt

att konsekvensutredning av dessa dammar kommer att leda till klassning:

1} Storljusen

2] Stensjön

3) Silvköparen [Svasslal

Konsekvensutredning - Arbetsgång
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l Dammbrottsberäkning l

l Översvämningskartering l
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i lnventeringav skadeobjekt
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Slutsatserav konsekvensutredningsom utförts för Olof-Jonsoch Lángforsensdammar
i Salakommun.

Ensamladbedömningav förloppet vid ett tänkt dammbrott hargjorts med
utgångspunktfrämst från simuleringsresultat.Mot bakgrundav erhållna resultat har
sedanen inventering avskadeobjektjämförts mot områdensom riskeraratt drabbasav
översvämningi sambandmed ett dammbrott. Konsekvensernaför de olika
skadeobjektenhar dokumenterats ochjämförts mot uppställdakriterier vilket har
utmynnat i en samladbedömningoch ett förslagtill klassificeringav
dammanläggningarnavid Långforsen.
Somen konsekvensav detta föreslåsen klassningsominnebär att Längforsens
dammanläggning som helhet liksom Oloflons- dammen klassas i dammsäkerhetsklass B.
För de enskilda anläggnlngsdelarna i Långforsendammen harföreslagits
dammsäkerhetskiasser:
För MånsOls-vallen:DammsäkerhetsklassB
FörSkugganvallen:DammsäkerhetsklassB
För Kanalvallen: Dammsäkerhetsklass U

För övriga dammar inom Sala Silvergruvas vattensystem (Storljusen, Helgondammen,

Stensjön/Harsjöarna,samt SiIvköparen/Svasslajpågårarbetet med klassificeringen.

Åtgärdersomvidtas

» Konsekvensutredning: Genomfört för tre dammar, ytterligare dammar som

bedöms ha mindre konsekvenser måste granskas och dokumenteras

» Fördjupaddammsäkerhetsutredningmåstegörasför klassadedammar

» Förstärkningsåtgärderkommer att krävasför klassadedammar

» Säkerhetsledningssystem skall uppdateras

» Helhetsbedömningskallgörasvart tionde år

» Dammsäkerhetsapport: Lämnas årligen

» Ett stort antal riskträd behövertas bort från dammvallarna

» Erosionsskador på Storljusendammen behöver åtgärdas

» Övervakningssystemet behöver uppdateras och byggas ut

» Lagligförklaring kommer att krävas för de dammar som skall åtgärdas


