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Allmänt 

SAMMANFATTNING 

Denna beredskapsplan avser dammsäkerheten kring Sala silvergruvas 

vattensystem. Planerna ska användas vid händelser av höga flöden, oväntade 

uppkomna skador i dammkonstruktioner samt vid dammbrott. 

Vattensystemet består av totalt 12 magasin med ca 30st dammvallar. Dammenheter 

med störst konsekvens vid dammbrott är Olov-jons dammen och Fördämningarna i 

Långforsen (Måns-Ols och Skuggan vallarna). Dessa är så kallade LSO 2:4 dammar 

och betecknas som farlig verksamhet. Skador på dessa två dammar skall tas på 

största allvar och skall omedelbart undersökas. Kartor över vattensystemet finns i 

DTU-manualen.  

BEREDSKAPSORGANISATION 

Jourverksamhet med arbetsledare tillgänglig dygnet runt samt drifttekniker 

med kort varsel. Ansvariga för dammsäkerheten finns tillgängliga via 

tjänstetelefoner. 

ÖVERVAKNING 

 Nivåövervakning/loggring vid de 4 största magasinen. Storljusen, Långsjön, 

Olov-Jons och Långforsen. Nivådata tillgängligt via webben samt via 

driftdator. Sjödatan analyseras kontinuerligt. Jämförelse av  sjödatan mot 

pegel görs regelbundet i dessa magasin för att uppnå redundans. 

 Pegelmätning sker regelbundet av driftpersonal i de magasin som ej har 

nivåloggrar.  

 SMHI –prognoser och statistik används för att förutspå väderutvecklingen.  

TILLGÄNGLIGHET TILL ANLÄGGNINGAR 

De anläggningar som bedöms vara i konsekvensklass 2 eller allvarligare är 

lättillgängliga med god infrastruktur. 

Larmplan 

Dammsäkerhetsansvarig(Enhetschef Tekniska kontoret), dammtekniskt sakkunnig 

(projektledare för vattensystemet), jourhavande arbetsledare eller annan 

myndighet initierar förhöjt läge. Se ”RUTIN FÖR ARBETSGÅNG VID 

EXTREMHÄNDELSER I VATTENSYSTEMET” 

 

1. Vid akut händelse kontaktar allmänheten jourhavande arbetsledare: 

021350780 

2. Jourhavande drifttekniker samt lämpliga jourhavande underentreprenörer 

kontaktas enligt gata/parks jourschema av jourhavande arbetsledare. 

3. Enhetschef för Tekniska kontoret samt projektledare för vattensystemet 

underrättas. Lisa Granström: 0224747561 Frans Sjöberg 0701618537 

4. Länsstyrelse, krisledningsgruppen och räddningstjänst informeras. 
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Beredskapsplaner 

RUTIN FÖR ARBETSGÅNG VID EXTREMHÄNDELSER I VATTENSYSTEMET 

Roller 

 Dammsäkerhetsansvarig (enhetschef Tekniska kontoret) svarar 

för frågor rörande säkerheten samt sköter dialogen med 

Länsstyrelsen, krisledningsgruppen, räddningstjänsten och 

allmänheten. Beslutar när larmplanen initieras. 

 Dammtekniskt sakkunnig (projektledare vattensystemet) svarar 

för frågor rörande strategier för optimal avtappning och ingrepp 

som krävs till rådande situation. Enligt modeller, manualer och 

driftsdata. 

 Arbetsledare (jourhavande) ansvarar för det yttre arbetet, 

sammankallar de yttre resurser som krävs. Tillser att åtgärder 

initieras. Tillhandahåller aktuell driftsdata från obevakade 

områden. Särskilt övervakas  platser med kända svagheter, (se  

”Information regleringar och andra svaga punkter” i DTU-

manualen) 

 Krisledningsgruppen sammankallar de ytterligare resurser som 

krävs för situationen och leder den delen i beredskapen. 

 Länsstyrelsen hålls informerad och kan överta säkerhetsarbetet. 

1. Dammsäkerhetsansvarig, dammtekniskt sakkunnig eller jourhavande 

arbetsledare initierar höjd beredskap och sammankallar till en första 

övergripande genomgång av situationen. 

2. Övergripande genomgång av händelsen, värdering av allvarligheten av 

situationen görs . Jourhavande drifttekniker är tillgänglig. Nödvändig 

personal inkallas. 

3. Första åtgärder analyseras och beslutas. Länsstyrelsen, 

krisledningsgruppen och räddningstjänsten informeras om läget. 

4. Driftpersonal sammankallas. Resurser i form av maskiner och transport 

sätts i beredskap.    

5. Driftpersonal initierar åtgärder. 

6. Resurser i form av maskiner och transport sätts in. 

7. Krisledningsgruppen initierar Varning till allmänheten. 

8. Avlysning av områden som kan översvämmas enligt 

översvämmningskartering. Se bilagor till DTU-manual. 
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LÄCKAGE UR DAMMVALL 

 

Vid mindre omfattande läckage 

1. Läckage konstateras, jourhavande drifttekniker bedömer omfattningen på 

plats. Återrapporterar till arbetsledare. 

2. Övervakning av läckaget fortgår tills ordinarie personal kan göra grundligare 

undersökningar. 

Vid stora samt vid ökande läckage  

1. Läckage konstateras, jourhavande drifttekniker bedömer omfattningen på 

plats. Återrapporterar till arbetsledare. 

2. Se ”Rutin för arbetsgång vid extremhändelser i vattensystem” 

 

 

SPETTLUCKA ELLER TRUMMAS FÖRVÄNTADE AVBÖRDNING BEGRÄNSAD 

 

1. Felet konstateras, jourhavande drifttekniker bedömer omfattningen på plats. 
Återrapporterar till arbetsledare. Om möjligt tas åtgärder. 

2. Arbetsledare beslutar om åtgärder för att uppnå erforderlig avbördning.  
 

SPETTLUCKA VID HAVERI 

 

1. Felet konstateras, jourhavande drifttekniker bedömer omfattningen på plats. 
Återrapporterar till arbetsledare. Om möjligt tas åtgärder. 

2. Arbetsledare beslutar om åtgärder för att uppnå erforderlig dämning.  
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SJUNKHÅL-VID UPPKOMST AV SJUNKHÅL ELLER UTGLIDNING I DAMMKROPP 

 

1.  Arbetsledare kallar ut tjänstgörande drifttekniker omgående. 

2. Drifttekniker på plats bedömer omfattningen av sjunkhålet eller 

utglidningen och återkopplar till arbetsledare.  

3. Vid skada som anses vara av ringa karaktär övervakas området tills 

ordinarie personal kan ta vid och mer grundliga undersökningar kan göras. 

4. Vid skada som antas kunna leda till dammbrott se ”Rutin för arbetsgång vid 

extremhändelser i vattensystem”.   

5. Arbetsbeskrivningar, se bilaga  

LÄMPLIGA BEDÖMNINGAR ATT GÖRA: 

 

 Pågår en synlig erosion i sjunkhålet? Risk för dammbrott finns. 

 -Tillkalla tillgängliga jour resurser. Inled arbetet med fyllning av 

sjunkhål, övervaka nedströms slänt, risk för utglidning föreligger. 

Stödbank vid dammtå förstärks vid behov. 

 Läckor eller pölar nedströms dammvallen där vattnet är grumligt? 

Troligen inre erosion.  

 Vid eskalerande förlopp? Risk för dammbrott finns. Se ”Rutin för 

arbetsgång vid extremhändelser i vattensystem”. Inled arbetet med att 

förstärka stödbank nedströms dammtå. Därefter fyllning av sjunkhål.    

 Vid situation där sjunkning/utglidning verkar ha avstannat? 

-Övervaka området och avvakta ordinarie personal.    

 Vid högt läckage eller vid ett ökande läckage? Risk för dammbrott finns. 

- Tillkalla tillgängliga jour resurser. Inled arbetet med att förstärka 

stödbank nedströms dammtå. Därefter fyllning av sjunkhål.    

 Vid situation där läckaget är lågt och flödet är konstant? 

-Övervaka området och avvakta ordinarie personal.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 

 

DAMMBROTT VID OLOV JONS DAMM 

1. Ansvariga inom driften konstaterar förhöjt läge.  

2. Övergripande genomgång av händelsen. Nödvändig stabs-personal inkallas. 

3.  Larmplanen initieras. Varning till allmänheten. 

4. Avlysning områden som kan översvämmas enligt 

översvämmningskarteringen. Se bilaga. 

5.  Jourhavande drifttekniker maximerar avbördningen vid Olov Jons utskov. 

Vid behov används nödutskovetvid västra delen av dammen. 

 Arbetsledare tillser att avstängningsanordning monteras mellan 

Silvköparen och Olov Jons.    

6. Driftspersonal och resurser i form av maskiner och transport sätts in. 

7. Avsänkning av magasin nedströms enligt regleringdiagram som finns i 

driftsmanualen. 

8. Dämmningsarbete inleds enligt resursplanen. 

 

DAMMBROTT VID LÅNGFORSEN 

1. Ansvariga inom driften konstaterar förhöjt läge.  

2. Övergripande genomgång av händelsen. Nödvändig stabs-personal inkallas. 

3.  Larmplanen initieras. Varning till allmänheten. 

4. Avlysning områden som kan översvämmas enligt 

översvämmningskarteringen. Se bilaga. 

5.  Jourhavande drifttekniker maximerar avbördningen vid Dammboskid och 

Krokforsens utskov vid Måns-Ols.    

6. Driftspersonal och resurser i form av maskiner och transport sätts in. 

7. Avbördningen Vid Olov Jons damm stryps. 

8. Avsänkning av magasin nedströms enligt regleringdiagram som finns i 

driftsmanualen. 

9. Dämmningsarbete inleds enligt resurs och arbetsplanen. 
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HÖGA FLÖDEN FRÅN NEDERBÖRD 

Vid normala förhållanden 

1. Ansvariga inom dammsäkerheten konstaterar förhöjt läge. 

2. Jourhavande drifttekniker reglerar magasinen för avsänkning enligt de 

regleringsdiagram som finns i  DTU-manualen.  

3. Övervägande om ökad avtappning eller magasinering tas med hänsyn till 

förväntat väder.  

Vid extrema samt eskalerande förhållanden 

9. Ansvariga inom driften konstaterar förhöjt läge. Se ”Rutin för arbetsgång vid 

extremhändelser i vattensystem”  

10. Jourhavande drifttekniker inleder avsänkning av magasinen, enligt de 

regleringsdiagram som finns i driftmanualen. Se bilaga. 

11. Dammsäkerhetsansvarig, dammtekniskt sakkunnig och arbetsledare 

sammankallar erforderlig personal till beredskap. Samt informerar 

Länsstyrelsen och krisledningsgruppen.  

12. Fler drifttekniker sammankallas. 

13. Storljusens södra utskov stryps och dess norra utskov öppnas. 

14. Vid de mindre magasin uppströms stryps avbördningen enligt de 

regleringsdiagram som finns i driftmanualen. Se bilaga. 

15. Resurser i form av maskiner och transport sätts i beredskap.  

16.  Övervägande om att öka avbördningen genom gruvan tas efter dialog med 

Länsstyrelsen (miljörisker finns). 

17. Överströmmning vid Svassla sker. 

18. Beslut om att stänga avbördning mellan Silvköparen och Olov-Jons övervägs. 

(beroende på magasinsnivåer) 

19. Öppning/rivning av magasin med möjlighet att avbörda till andra 

avrinningsområden inleds. 

20. Varning till allmänheten. 

21. Avlysning områden som kan översvämmas enligt 

översvämmningskarteringen. Se bilagor till DTU-manualen. 
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Resursplan -beredskapsresurser 

 Ramavtal med maskin och transportföretag finns som är tillgängliga med 

kort varsel. Se gata/parks förteckning. 

 Upplag av morän för tätning finns lagrat vid Långsjön. (position markerad 

med rött kryss på denna handlings försättsblad) 

 Bergkross i olika fraktioner samt annan erforderlig material och utrustning 

finns tillgängligt på Fabriksgatan 12. 

 Avstängningsanordning för strypning av flöden mellan Olov-Jons och 

Silvköparen finns (Lös lucka). Reducerar mängden vatten som passerar 

vallar i konsekvensklass 2 eller allvarligare. Lagrad på Fabriksgatan 12 

(Sandladan). 

 Större fraktioner, block och skut finns på Sörskogstippen. 

Arbetsbeskrivningar 

 Vid större läckage sänks magasin för att enklare och säkrare att laga 

uppkomna skador. 

 Vid tätning av sjunkhål och mindre läckage i uppströms dammvall används 

morän. 

 Vid större läckage i dammvall läggs stödbank av dränerande material mot 

läckan. Flera olika fraktioner används, en mindre fraktion mot skadan för att 

som sista fraktion vara av block i storleken minst 0,5m3 .     

 Vid dammbrott placeras stenblock ut vid upp och nedströms dammtå. Lägre 

fraktioner av stenkross läggs mot skutet i flera fraktions steg. Sedan byggs 

innanmätet upp med morän. 

Rutiner för driftspersonal vid bedömning av skada 

 Pågår en synlig erosion vid skadan? Risk för dammbrott finns. 

 -Kontakta arbetsledare, se Rutin för arbetsgång vid extremhändelser i 

vattensystemet. 

 Vid eskalerande förlopp? Risk för dammbrott finns. Se ”Rutin för 

arbetsgång vid extremhändelser i vattensystem”  

 Små läckor eller pölar nedströms dammvallen där vattnet är grumligt? 

-Troligen inre erosion. Rapportera till arbetsledare.    

 Vid uppkomst av sättningar eller glidningar? 

-Övervaka och avlys området och avvakta inför grundlig undersökning.    

 Vid högt läckage eller vid ett eskalerande läckage? Risk för dammbrott 

finns. 

- Se ”Rutin för arbetsgång vid extremhändelser i vattensystem”  

 Vid situation där läckaget är lågt och flödet är konstant? 

-Kontakta arbetsledare för grundligare undersökning.  


