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FÖRORD

Vatten — och miöstyrelsen titisatte 9.1.1990 en arbetsgrupp för att förnya och
modernisera anvisningarna för dammsäkerhet samt de komptetterande
säkerhetsanvisningarna för avfattsdamnwr.

Byråingenjör Erkki Loukoki vid vatten— och mijöstyretsen var ordförande för
arbetsgruppen, övriga medtemmar var tekniska inspektören Kalervo Jotnw vid vatten — och
miöstyretsen, överinspektör Janne Koivukoski vid inrikesministeriets räddningsavdetning,
äldre ingenjör Martti Kujanpää viä Vasa vatten— och miUödistrikt, tekn. lic. Antti Lesketä
vid 1170 International Ud, diptomingenjör Jussi Pyyny vid Kemoki Oy och biträdande
professor Eero Stunga vid Tekniska högskotan. Diptomingenjör Timo Maala vid
vatten— och miöstyretsen var sekreterare för arbetsgruppen.

Byråingenjör Risto Kuusiniemi, hydrotog Esko Kuusisto, byråingenjör Kari Lampeta,
diptomingenjör Juhani Puolanne och hydrotog Risto Timonen vid vatten— och
miöstyretsen har medverkat vid förnyandet av anvisningarna. Behövtiga ändringar
i arbetsgruppens förstag till anvisningar har gjorts på basis av uttåtanden från
ohka enheter vid vatten— och miöstyretsen samt vatten— och miUödistrikten.
Oversättningen till svenska har gjorts av Fotktingets översättningsbyrå.
Byråsekreterare Arja Melartin och ritare Katri Salmela vid vatten — och mijöstyretsen
har ansvarat för utformningen av pubtikationen.
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1 Inledning

Vatten— och miljöstyrelsens befogenhet att
utfärda anvisningar för dammsäkerhet grun—
dar sig på dammsäkerhetslagen (413/84).
Enligt ]agen om åtgärder som gäller myn—
digheternas föreskrifter och anvisningar (573/
89) är anvisningar alimänna regier som inte
är förpiiktande. Anvisningarna för damm—
säkerhet är avsedda för verkställighet och
övervakning av dammsäkerhetslagen (413/
84) och dammsäkerhetsförordningen (574/
84). Dessa anvisningar ersätter vattenstyrel—
sens direktiv för dammsäkerhet av den
22.3.1985 (vattenstyrelsens duplikatserie Nr
323/1985) och säkerhetsdirektiv för avfalls—
dammar (duplikatserie Nr 429/1986), som
kompietterar vattenstyrelsens direktiv för
dammsäkerhet. Föreliggande anvisningar
gäller dammar på vilka dammsäkerhetslagen
tillämpas.

Det ankommer på vatten— och miljösty—
relsen samt underlydande distriktsförvaltning
att övervaka iakttagandet av lagen samt med
stöd av den utfärdade stadganden och be—
stämmelser med undantag av räddnings—
väsendet. Räddningsväsendet ankommer på
inrikesministeriet och myndigheter som lyder
under detta (länsstyrelsema och de kommu—
nala brandmyndighetema).

För varje damm som avses i dammsäker—
hetsiagen skall dammens ägare eller inne—

havare uppgöra ett säkerhetskontrollprogram,
som beroende på dammklassen godkänns av
vatten— och miljöstyrelsen (P—dammar) eller
vatten— och miljödistriktet (N—, 0— och
T—dammar). Eftersom dammklassen är av—
görande för villca krav som skall ställas på
dammens egenskaper måste den faststäflas
redan i början av pianeringen. Vid behov
görs även en riskutredning. Man bör obser—
vera att dammklassen kan ändras senare,
efter att dammen färdigställts, t.ex. från
N—damm till P—damm p.g.a. förändrade
omständigheter eller av andra orsaker. 1
programmet kan ingå både ordinarie kontroll
och tidsbestämda granskningar (årliga och
tidsbestämda granskningar). Av särskilda
skäl kan vatten— och miljöstyrelsen heit eller
delvis medge befrielse från ovan nämnda
kontrollskyldighet.

Dammens duglighet utreds vid ibruktag—
ningskontroll. 1 denna ingår minst en fäit—
granskning innan magasinet fylls med vatten
eller annat ämne. Ibruktagningskontrollen
åligger den ansvariga dammprojektören eller
person med motsvarande kompetens. 1 fäit—
granskningen kan efter eget skön delta re—
presentanter för vatten— och miljödistriktet
och åtminstone i fråga om P—dammar också
representanter för vatten— och miljöstyrelsen
samt brandmyndigheterna.
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Ägare till eller innehavare av damm skall Objektplanen uppgörs av dammens ägare
i en särskild säkerhetsmapp förvara material eller innehavare i samverkan med brand—
som är av betydelse med tanke på damm— myndighetema.
säkerheten. 1 bilaga 19 finns ett sammandrag av

för den händelse olycka inträffar skall dammsäkerhetsförfarandet.
för P—damm uppgöras en särskild objektplan.
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2 Författningar

2.1 DÄMMSÄKERHETSLAGEN
OCH -FÖRORDNINGEN

Dammsäkerhetslagen 1.6.1984/413

15
Då dammar byggs och används skall vad

som stadgas i denna Iag iakttas för att garan
tera och öka säkerheten.

25
Mcd damm avses 1 denna Iag för perma

nent bruk avsedd damm jämte därtiil liörande
konstruktioner och anordningar, oberoende av
vilket material som använts vid byggandet av
dammen, hur dammen byggts och vilket äm
ne som uppdäms 1 dammbassängen.

35
Denna lag tillämpas på damm vars höjd är

minst tre meter. Lagen skail likväl även tilläm
pas på Iägre damm, om den uppdämda
mängden är så stor eller bassängen innehåiler
sådant ämne att det, såvida en olycka inträf
far, kan uppkomma uppenbar fara för män
niskoliv, uppenhar sanitär fara der uppenhar
betydande fara för miljön der egendom.

Denna lag gäller likväl inte sådana dammar
p vilka tillämpas stadgandena i gruviagen
(503/65) eller kanalverket en]igt förordningen
angående kanalverket (157/63).

Denna Iag gäller endast 1 tillämpiiga delar
temporära dammar (arhetsäammar). 1 fr6ga
om dessa behöver inte i 5 § nä;nnd säker
lietsmapp upprättas eller förvaras.

45
En damm skall byggas s att anläggningen

mcd avseende p6 liällfastheten och konstruk
tionen uppfyfler s6dana krav att varken
dammen eller användningen av den medför
fara för säkerlieten.

Agare till damm är skyldig att hålla dammen
1 sådant skick att den är siiker och att den
inte medför fara eller skadliga eller menhiga
påföljder som kränker aDmlint eller enskilt
intresse.

55
Ägare till der innehavare av damm skall

i en särskild säkerhetsmapp förvara sdant
material som är av betydelse med tanke på
dammsäkerheten.

Säkerhetsmappen skall förvaras så att den
vid hotande olycka är Iättåtkomlig för veder
börande och vid beliov kan granskas av till
synsmyndighet.

Genom förordning stadgas närmare om liur
säkerhetsmappen skall uppgöras och uppdateras
så att den motsvarar förändrade förhållanden
samt hur nödigbefunnet kompietterande mate
rial skall anskaffas der utarbetas.

65
För att minska risken för skada som damm

kari orsaka, skail ett säkerhetskontrollprogram
uppgöras för varje damm som avses 1 denna
lag.

Säkerlietskontrollprogrammet uppgörs av
dammens ägare der innehavare. Programmet
skail uppgöras så att samtliga omständigheter
som inverkar p6 dammsäkerheten buir förem6l
för kontroll och granskning.

Programmet kari innehålla bestämmelser om
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såväl ordinarie koritroil sora tjdsbestämda
granskningar.

75
Om godkönnande av säkerhetskontrollpro

gram eller ändring däri beslutar vattenstyrel
sen eller, i enlighet meri vad sam stadgas ge
nom förordning, vattendistriktets vattenhyrä.

Vattenstyrelsen kan meddela niirmare anvis
ningar om uppgörandet av kontrollprogram
samt av särskih skäl heit eller delvis med
ge befrielse från kontrollskyldighet om vilken
är stadgat 1 6 5.

Over kontroll och granskningar sam avses
i programmet skall uppsättas vederbörliga pro
tokoil, sam i likhet med kontrollprogrammet
skall förvaras 1 den säkerhetsmapp sora av
ses i 5 5.

85
Beträffande anmiiinings- och handuingsskvl

dighet då dammoiycka intriiffat eiler hotar
giiller vad sam är stadgat i 28 5 lagen om
brand- och räddningsvösendet (559/75).

95
för utredande och kartläggande av skade

risk sam danm medför kari vattenstyreisen,
när skäl finns, bestiimma att den sam låter
bygga, iiger eller innehar damm skail inhämta
eller uppgöra utredning om skaderisken särskilt
för befoikningen och egendomen nedanom dam
meri (riskutredning) samt tilistälia vattenstyrel
sen, länsstyrelsen, distriktsbrandchefen samt
kommunens brandmyndigheter resultaten av ut
redningen.

Sådan damm, som avses i denna lag och
sam då olycka inträffar kan orsaka uppenbar
fara för människaliv, uppenbar sanitär fara eI
ler uppenbar betydande fara för miljön eller
egendom, beaktas sora riskobjekt i samarbets
pian sam avses 1 lagen om brand- och rädd
ningsväsendet. Dammens ägare elter innehava
re är skyldig 1tt bistå brandmyndigheterna vid
uppgörandet av pianen, att för sin del verk
ställa utredningar och uppgöra behöviiga åt
gärdspianer i anslutning till planen samt att
anskaffa och underhuilla sådana redskap och sui
dant material sam förutsätts i åtgärdsplanerna
liksom också att vidta andra åtgärder i syfte
att trygga säkerheten för människar och egen
dam med tanke på olyckar sam uppdämningen
kari medföra och att deita 1 genomförandet av
åtgärdsplanen.

Vattenstvreisen kan utfärda närmare anvis
ningar om utarbetande av den i 1 mom. nämn
da riskutredningen samt dc i 2 mam. närnnda
utredningarna och uitgärdsplanerna.

10 §
Tiilsynen över efterlevnaden av denna iag

sarnt med stöd av den utfärdade stadganden
och bestiimmetser ankommer, meri undantag

av röddningsväsendet, på vatcenstyrelsen och
den distriktsförvaltning sam Iyder under den.

115
1 fråga om uttgörder till följd av att stadgan

dena i 4 och 5 55 eller meri stöd av dem
urfiirdade bestämmelser inte har iakttagits gäl
ler 1 tiliämpiiga detar vad sam är stadgat 1
2lkap.2 5,351 och2mom.samt4S
vattenlagen (264/61).

Utgör daram eller sådan användning därav,
sam uppenbart sker i strid meri stadgandena
1 denna lag eiler i vattentagen eller bestäm
melser sam utfärdats med stöd av dem, ome
delbar fara för den ailmänna säkerheten, skall
1 tillämpiiga delar iakttas vad sam är stad
gat i 21 kap. 3 § 3 mam. vattenlagen. Vid
sidan av Iänsstyrelsen och polismyndighet kan
likväl även vattenstyrelsen eller den distrikts
förvaltning sam lyder under den vidta er
forderliga åtgärder.

12 §
Den sam bryter mot sin i 4 § nämnda skyl

dighet skall för äventyrande cv damrnsäker
heten dömas till böter eller till fängelse 1 högst
två år.

Den sam försummar sin i 6 och 7 §5 nämn
da skyidighet eller underläter att inge i 16 5
1 mam. nämnt kantroilpragram för godkännan
de inom utsatt tid skali för försummetse i
frdga ym kontrottprogram för dammsäkerbeten
dömas till böter eller till fängelse i högst sex
muinader.

Vid tiiiämpningen av straffstadgandena 1
denna paragraf gäller beträffande stadgandena i
dammsäkerhetstagen pui motsvarande sätt vad
sora är föreskrivet i fråga om stadgandena i
vattenlagen.

135
Den som 1 annat fall än dc sam avses i 12

5 1 eller 2 mam. bryter mot denna lag eller
meri stöd av den utfärdade stadganden eller
bestämmelser skall för överträdelse cv damm
säkerbetsstadganctena dömas till böter eller
till fängelse 1 högst sex månader.

14 5
Närmare stadganden ota verkställighet och

tillämpning av denna lag utfärdas genam för
ordning.

15 5
Denna lag träder i kraft den 1 augusti

1984.
Åtgärder sora verkställigheten av denna Iag

förutsätter kari vidtas innan lagen träder i
kraft.

16 §
Om en damm tagits i bmk före den 1 augusti

1984, skalt det kontrollprogram sora nämns 1 6
och 7 §5 inlämnas för godkännande före ut
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Vad som stadgas om vattenstyrelsen och
vattendistrikten gäller på motsvarande sätt
vatten— och miljöstyrelsen och —distrikten.

Dammsäkerhetsförordningen
27.7.1984/574

delar sam sådana behövs vid bedömning av
dammens säkerhet;

3) i 6 och 7 § dammsäkerhetslagen nämnt
säkerhetskontrollprogram jämte ändringar;

4) protokoil över kontrollen och granskningar;
5) myndigheters brev om vilka bestämts att de

skaii fogas till mappen; samt
6) i 9 § dammsäkerhetslagen nämnda utred

ningar och årgärdsplaner på det sätt sam stadgas
i 4 §.

3
1 6 och 7 § dammsäkerhetslagen nämnt

säkerhetskontrollprogram skatl utarbetas i god tid
innan dammen biir färdig, så att det kan god
kännas för iakttagande innan dammen tas i bruk.

Säkerhetskontroilprogram för damm sam avses
i 9 § 2 mom. dammsäkerhetslagen godkänns av
vattenstyrelsen. Säkerhetskontroliprogram för an
nan damm samt för arbetsdamm godkänns av
vattendistriktets vattenbyrå.

Förslag till säkerherskontrollprogram för damm
skali tiilstäitas vattendistriktets vattenbyrå.

1 9 § 2 mom. dammsäkerhetslagen nämnda
utredningar och tgärdsplaner skall i den ut
sträckning som omständigheterna förutsätter in
nefarta:

1) pian för åtgärder sam i händelse av olycka
skali vidtas i fråga on vattendrag eller hydrotek
niska konstruktioner;

2) utredning om material sam på förhand
skali reserveras för att avvärja olyckor;

3) utredning om aiarm och om teieförbindel
ser till kretsalarmeringscentral;

4) utredning om den personal sam dammens
ägare eller innehavare har till sitt förfogande för
act avvärja olyckor;

5) utredning am sådana övriga åtgärder av
dammens ägare eller innehavare som behövs för
att trygga människor och egendom i händelse av
olycka sam föranleds av uppdämning; samt

6) i frga om avfallsdammar, utredning om
det uppdämda ämnets beskaifenhet och mngd.

Kopior av handlingar som innehåller i 1 mom.
nämnda tgärdsplaner och utredningar skall för
varas i säkerhetsmappen för vederbörande
damm

5
Utredningar och åtgärdsplaner sam avses i 9 §

dammsäkerhetslagen och sam gäller dammar som
tas i bruk efter det att lagen har trätt i kraft skail
utarbetas så att dc kan innefartas i den samar
berspian som åsyftas i lagen om brand- och
räddningsväsendet innan dammen tas i bruk.
Om vattenstyrelsen anser att damm sam tas 1

bruk skali betraktas som sadan damm sam avses i
9 § 2 mom. dammsäkerhetsiagen, skail den
meddela länsstyreisen detta.

Vattenstvrelsen skail sända ett motsvarande
meddeiande till länsstvrelsen, om damm sam

gången av år 1988. Av särskilt vägande skäl kan
den myndighet som mcd stöd av 7 § 1 mom.
skall godkänna kontrollprogrammet för dammen
förlänga fristen. Utredningar och åtgärdsplaner
som nämns i 9 § skali härvid uppgöras av ägaren
eller innehavaren av dammen s snart det mcd
beaktande av omständigheterna är möjligt.
(z6.6.r98716t6)

1 dc fall som avses i 1 mom. skall vatten
styrelsen likväl redan på förhand, innan risk
utredningen har blivit frdig, tillställa läos
styrelserna tiligängiiga uppgifter om sidana
mcm respektive iän färdiga eller under byggnad
varande dammar, i fråga on vilka 1 9 § 2
mom. nämnd uppenbar fara tydligt kan kon
stateras även utan riskutredning.

1 friga am andra dammar än sådana som
avses i 2 mcm. och sam tagits i bruk innan
lagen trätt i kraft skall dc 1 2 man. nämoda
uppgiftei-na tillställas länsstyrelsen sedan risk
utredningarna har biivit färdiga.

P föredragning av jard- och skogsbruks -
ministern stadgas mcd stöd av 5, 7 och 14 §
dammsäkerhetslagen av den 1 juni 1984
(413/84):

1
Höjden av damm sam åsyftas i 3 § damm

säkerherslagen (413 / 81) beräknas såsom höjd
skillnaden mellan den lägsra punkten av damm
anläggningens yttergräns och den högsta ytnivå
sam det uppdämda ämnet är avsetr ari n.

D det är fraga on en gwnddamm i vatten
drag, beräknas höjden mcd avvikelse från vad
sam är stadgat i 1 mom. såsam höjdskillnaden
mellan den lägsta punkten av dammanläggning
ens yttergräns och dammens krön.

2
1 den i 5 § dammsäkerhetslagen nämnda

säkerheismappen skall i den omfattning sam
omständighcterna förutsätter samtas:

1) en redagörelse varav framgår dammens och
uppdämningsområdets dimensianer i huvuddrag
samt dc hydrologiska planeringsparametrarna;

2) en karta över dammens influensområde och
dammens situationspian samt ritningar och ut
redningar gällande dammens konstruktion till dc
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Vad som stadgas om vattenstyrelsen och
vattendistrikten gäller på motsvarande sätt
vatten— och miljöstyrelsen och —distrikten.

2.2 VATFENLAGEN OCH
-FÖRORDNINGEN

1 vattenlagen och —förordningen finns det
stadganden om dammsäkerhet i åtminstone
följande punkter.

Vattenagen 19.5.1961/264

lnleclancZe ov byggnaclsarbetet och iind?ande
av titlstcinclsvillkoren.

28 §.
Förorsakar iakttagande av föreskrifterna i

ett i stöd av denna lag rneddelat tillstånds
utslag till följd av ändrade förliållanden
men, må dessa föreskrifter på ansökan av
den, som lider men, eller, där ailmän fördel
är i fråga, på ansökan av vederbörande myn
dighet ändras utan avseende å tid, som i
27 § detta kapitel stadgats, såframt ej änd
ringen nämnvärt minskar nyttan av byggan
det. Innehavaren av rätt, som grundar sig
på tillståndsutslaget, är ej berättigad till er
sättning av sökanden för förlust av förmån,
som förorsakas av ändringen, ej heller för
kostnader, såframt dessa äro obetydiiga.

Visar det sig av säkerlietsskl vara påkallat
att ändra föreskrifterna i tillståndsutslag som
avses i denna paragraf eller att meddela nya
föreskrifter, kan föreskrifterna, oberoende av
förndrade förhållanden, ndras eller nya före
skrifter meddelas med iakttagande av vad som
annars är stadgat i 1 mom. (1.6.1984/414)

Tidigare byggda anliiggningar.

30 .
Har innan denna Iag trätt i kraft tiflstånd

gelts att bygga i vattendrag utan att före
skrifter meddelats om vad som skall iakttas
för säkerställande av allmänt eller enskiit in
tresse, till vilket öven skall hinföras anlägg
ningens säkerhet, skall anhiggningen likväl
nyttjas så att skadiga förändringar i vatren
draget ej i onödan förorsakas och att vatrnets
nyrtjande för andra ändamal så litet som möj
ligt försvåras. (1.6.1984/414)

Vattendomstolexr niå pä ansökan av an
läggnhigens ägare eller den, som lider men
av anläggningens nyttjande, så oek av ve
derhörande rnyndighet rneddela förtydli
gande föreskrifter om anläggningens nytt
jande, dock såluxida, att nyttan av anlägg
ningen genom föreskrifterna ej närnnvärt
minskas.

An liiggn ingens underhå.lt och avliigsnande.

31 §.
Ägare av anläggning i vattendrag är skyl

dig att så underhålla anläggningen, att
därav ej förorsakas fara eller skadliga eller
menliga påföljder för allmänt eller enskilt
i;itresse.

tidigare ej har ansetts vara damm som avses i 9 §
2 mom. dammsäkerhetstagen på gwnd av iindra
de omständigheter eller av annan orsak konstate
ras vara sådan.

6S
Denna förordning träder i kraft den 1 augusti

1984.

2 kap.
Alimanna stadganden om byggande i vattenclrag

Byggande och dess förtits/ittningur

Stadgandena i detta kapitel om byggande
gäller, om inte annar stadgas i fraga om viss
irg1rö, tipptirande av fast eller frisrende anord
ning, byggnad eller annan anläggning, sfsom
damm, vali, bro, Iedning. rransporranordning
eller brygga 1 eller över vatrendrag, uttörande av
rensnings-, pålnings- eller fyllnadsarbcrcn i vat
rendrag, inrättande av ny hädd samt annan
därmed jämförlig åtgärd ävensom årgärd som
avses i 1 kap. 15 §. (30.4.1987/467)

Såsorn byggande anses även sädant byg
gande på marken, varav kan förorsakas
ändring i vattnets lopp eller 1 vattenståndet
1 vattendrag.

3

Byggnadsarbetet bör så utföras, att an
läggningen 1 frAga om hållbarhet uppfyller
skäliga anspråk.
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13 kap.

Straffbestärnmelser.

3 §.
Vai’, som försummar på denna lag ellei’

i stöd av densamma meddelad föreskrift
grundad skyldighet att underhålla damm eller
annan anläggning i vattendrag ellei’ i ellei’
utanför vattendraget anlagd vail, bödd, kand
ellei’ farled, eller till vattenstånds- ellei’ vat
tenregleringsföretag hörande inröttning eller
dike, vattenledning ellei’ avloppsledning,
straffes mcd böter ellei’, där av försummel
sen kan föranledas fara för annan ellei’
annan tillhörig egendom, med fängelse ej
över sex månader.

21 kap.

$ärskilda stadganden.

1 §.
Den alimänna tilisynen över att denna lag

och med stöd av den utfärdade stadganden och
bestämmelser följs ankommer på vatten- och
miljöstyrelsen samt vatten- och miljödistrikten.
Miljöministeriet samt jord- och skogsbruksmi
nisteriet får för den förvaltning som lyder
under dem inom sitt verksamhetsområde med
dela ailmänna föreskrifter och anvisningar om
tiilsynen. (2.4.1990/308)

Lokal tillsynsmyndighet är vattennämnden
enligt vad därom i 20 kap. 3 och 8 § äi’

stadgat.
1 fråga om straffbar gärning handhava

polisrnyndighet och alimän k1agare på dem
allmänt ankommande åligganden.

2 §.
Finner i 1 § detta kapitel avsedd till.

synsmyndighet, att till dess verksamhetsorn.
råde höraiide stadgandexi i denna lag eller
i stöd av dem meddelade föreskrifter ej
följts, äger myndigheten, då allmänt intresse
det påkallar, eller på anmälan av den, som
saken rör, anmäla om saken hos alimänna.
åklagaren eller på annat sätt vidtaga åtgärd
för rättande av vad rättsstridigt gjorts ellei’
iinderlåtits.

Tillsynsmyndighet ägei’ på eget initiativ
ellei’ på anhållan av vattendornstolen rätt att
anstölla besiktningar och erforderliga under.
sökningar i fråga on anordningar samt bygg
nader oc]i andra anläggningar inom sitt
verksamhetsområde.

Ovan i 2 mom. avsedda besiktningar
och undersökningar skola, såvitt möjligt, ut
föras så, att av dem ej samkas men för

anordningens ellei’ anläggningens ägare eller
störning av företagets verksamhet och att
affärs- eller yrkeshernlighet därvid ej röjes.

3 §.
Utför någon företag ellei’ vidtager annan

åtgärd i strid mcd stadgandena i denna lag
ellei’ i stöd av dem meddelade föreskrifter
ellei’ i strid mcd stadgarna Löi’ sammanslut
ning, som bildats enligt denna lag, ellei’ för.
summar honom enligt lag ellei’ sagda före
skrifter ellei’ stadgar åliggande skyldighet
ellei’ eljest tredskas f fullgörande därav, må
vattendomstolen på anmälan av myndighet
ellei’ anhällan av den, vars rätt ellei’ fördel
saken angår, sedan vederbörande beretts till.
fälle att avgiva förklaring, mcd föreläggande
av vite ellei’ vid äventyr, att det försummade
utföres på den försumliges bekostnad, för
ordna om rättaride av vad rättsstridigt gjorts
ellei’ underlåtits. Tiflsynsmyndigheten eller
annan, som saken angår, rnå berättigas att
vidtaga erforderlig åtgärd.

Ändring i vattendomstolens utslag i ett ären
dc som avses i 1 mom. söks hos vattenöver
domstolen enligt 17 kap. 1 §. Om det finns
särskilda skät, kan vattendomstolen besluta att
utsiaget skall verkställas trots att ändring har
sökts. Då besvär har anförts, kan vattenöver
domstolen på motsvarande sätt bestuta att det
överklagade utsiaget skall verkställas innan
ärendet avgörs. Vattenöverdomstolen kan även
bestämma att beslutet om verkställighet skall
upphöra att gälta. (5.4.1991/629)

Kan ovan avsedd åtgärd eller försummelse
förorsaka uppenbar fara för annans liv, hälsa
ellei’ egendom ellei’ allmänt intresse, äger
länsstyrelse och polismyndighet rätt att vid
taga erforderliga åtgärder för farans av
lägsnande. 1 länsstyrelsens utslag må änd
ring ej sökas. Den, mot vilken åtgärden vid
tagits, må dock medetst ansökan i enlighet
mcd 1 mom. hänskjuta saken till vatten
domstoteiis handläggning.

Försummas i 2 kap. 31 § 1 mom. angiven
skyldighet att underhålla anläggning och kan
det inte utan svårighet redas ut vem som är
anläggningens ägare eller vem som annars har
ansvatet för den, får vattendomstolen pä ansö
kan berättiga en i 1 § nämnd tillsynsmyndighet
att på statens bekostnad vidta nödvändiga
åtgärder för undanröjande av fara eller olägen
het. Om ärendets handläggning gäller härvid
vad som stadgas om ansökningsmål, i fråga
om verkställigheten likväl vad 2 mom. stadgar
om handräckningsärende. (5.4.1991/629)

Om polismyndighets behörighet att stävja
jjj och befordra dem till åtal gäller vad
därom är särskilt stadgat.
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4 §.
Utföres i 3 § avsedd åtgrd på föranstal

tande av rn3mdighet, bestridas kost.naderna,
såframt vattendornstolen ej annorlunda för
ordnar, i förskott av st.atsrnedel och uttagas
av den tredskande i den ordning, som om
utökning av offentliga fordringar r stad
gad.

1 fali som avses i 3 § 4 mom. kan vat
tendomstolen på ansökan av tiltsynsmyndig
het förordna stt de kostnader som staten åsam
kats av åtgärderna heit eller delvis skall in
drivas hos den sorn försummat underhllet, cm
Idarhet senare har vunnits betriiffande denne.
(1.6.1984/414)

Vad som stadgas om vattennämnden gäller
på motsvarande sätt miljövårdsnämnden.

Vattenförordningen 6.4.1962/282

2.3 LAGEN OCH
FÖRORDNINGEN OM
BRAND- OCH
RÄDDNINGSVÄSENDET

1 lagen och förordningen om brand— och
räddningsväsendet finns det stadganden om
dammsäkerhet i åtminstone följande punk—
ter.

Lagen om brand— och räddnings—
väsendet 4.7.1975/559

Då tiltstånd för byggandc av damm som avses i
dammsäkerhetslagen (413 / 84) har erhållits, skall
dc i 1 mom. nämnda myndighetcrna i god tid
underrättas om den tidpunkt vid vilken dammen
ras i bwk. (27.7.1984/573)

3 kap.
Pianer i ansökningsm1

Attm’nna stadganden

43 §
Pianen skall uppgöras så av en person som har

tillräcklig kompetens och erfarenhct stt den utan
svårighet kan granskas. Av pianen skall framgå
vilket material samt vilka bcräkningsmetoder och
formier som använts vid dess utarbctande.
(z7. 7.1984/ 73)

Till ansökningen skall fogas ett kort sam
mandrag av företaget och dess verkningar.
(2.4. 1990/309)

45 §
För pianerade anläggningar och anordningar

skatl utarbctas rirningar och utrcdningar, av vilka
framgår konstmktioncrnas huvuddimensionering
samt dc uppgifter som bchövs för konstaterande
av anläggningarnas och anordningarnas hållfast
het och säkcrhet samt deras vcrkningar på varten
dragct ellcr användningcn av vattnct.
(27.7.1984/573)

7 kap.
Särskilda stadganden

85 §
D tillstånd till vattenstånds- eller vattenregle

ring erhMlits, skall den som utför åtgärden
mcddela vederbörande varten- och miljövårds
distrikt samt miljövårdsnämnden tidpunkten för
åtgärdens p.börjande samt tillståndsbeslutets da
tum och av vcm det meddclats. (19.9.1986/690)

1 kap.

Brand- och riiddningsväsendet.

1 S.
Angående brand. och röddningsväsendet gäl

ler vad 1 denna lag eiler mcd stöd därav iir
stadgat der bestämt.

Till brandväsendet hör förebyggande brand
skydd, vars syfre r stt på förhand hindra stt
eiden kommer lös der stt underlätta brand
släckning der stt begränsa brand och att av
värja därmed förenad fara, samt släcknings.
och andra tgärder 1 samband mcd e1dsvda.

Till räddningsväsendet hänföres enligt denna
lag sådana tgärder med anledning av explo
sionsolycka, oljeskitda, ras, tafikolycka, gas- ei-
1cr vätskeläckage, översvämning, störtregn der
därmed jämförilg olycka eiler naturtilldragelse,
vilka företages för räddande av offer och av
värjande der begränsande av förorsakade aks
dor der uppkommen fara och vilka ändamMs
enligt kan ornbesörjas på tgärd av brand
väsendets myndigherer.

Ytrerligare skafl iakttagas vad som är särskilt
stadgat i lagen om bekämpande av oljeskador,
förorsakade av fartyg (668/72) och lagen om
bekiimpande av oljeskador, som uppkommer
pi iand (378/74).

2 §.
&and- och räddningsväsendet skafl plane

ras och organiseras s, stt dc därtili anslutna
atgärdema kan vidtagas uran dröjsmål och
effektivt under sdana förhållanden då dc
crfordras.
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2 kap. 3 kap.

förvaltning.

3 5.
Den högsta ledningen, dirigeringen och över

vakningen av brand- och räddningsvsendet
ankommer pA ministeriet för inrikesärendena.
For detta ändamål finns vid ministeriet en av
delning, till vars verksamhersområde iiven kan
höra andra för avdelningen lämpade ärenden,
som handlägges av ministeriet.

För mottagande av nödmeddelanden och för
alarmering indelas landet 1 alarmeringskretsar.
Ministeriet för inrikesärendena beslutar om jo
deiningen. Alarmeringskretsarna skall bestäm
mas s1 att förbindelse från olika delar av om
rådet under alla tider av dygnet lätt kan fs
till kretsens alarmeringscentral (kretsalarme
ringscentral). I’vlinisteriet för inrikesärendena
bestämmer piatsen för kretsalarmeringscentra
len. Centralen har till uppgift att fungera som
ailmän central för nödmeddelanden.
(8.4.1983/355)

De kommuner som hör till alarmeringskrets
skall ombesörja byggandet och upprätthi1andet
av kretsalarmeringscentral. Kan kommunerna
icke enas härom eller om fördelningen av an
liiggnings- eller driftskostnaderna för krets.
alarmeringscentralen, avgöres frågan av läns.
styrelsen.

7 5.
Brand- och räddningsväsendet dirigeras och

övervakas inom länets område av länsstyrelsen.
Länen indelas 1 samarbetsområäen för brand
och räddningsväsendet så, 8tt indeiningen så
vitt möjligt följer den 1 6 5 avsedda indel
ningen 1 alarmeringskretsar. Indeiningen fast
ställes av ministeriet för inrikesärendena.

Länsstyrelsen skall 1 samråd med kommu
nernas myndigheter utarbeta pianer för bistnd
inom samarbetsomnidena samt annat samarbe
te som berör brand- och räddningsväsendet
(samarbetsptan).

1 samarbetsplan skall vid behov intagas he
stämmelser ota samarbete även med kommun
som hör till annat samarbetsomnide der till
annat iän.

för planering av samarbetet och ledning av
släcknings- och räddningsverksamheten utser
länsstyrelsen en regional brandchef för samar
betsemrådet bland brandcheferna i kommuner
na inom området samt efter behov en eller
fiera ersättare för denne bland dem som inne
har brandbefäl i huvudsyssla vid brandkårerna
i omrdet. Om den regionala brandchefens
uppgifter stadgas vid behov närmare genom
förordnirw. (29.12.1989/1338)

Brandkårer, samverkan mellan dem och
annan samverkan.

19 5.
Statens myndigheter och inrättningar är

skyldiga att giva brandmyndigheterna hand
räckning vid i denna lag avsedd brand- och
räddningsverksamhet. Angående förfarandet
vid anhållan om och givande av handräckning
utfärdar statsrådet vid behov bestämmelser.

4 kap.

Förehyggande tgärder inom hrandväsendet.

215
Ministeriet för inrikesärendena kan utfärda

bestämmelser ota arrangemang som ökar
brand- och personsäkerhen på mäss-,
utställnings-, nöjes-, läger-, kamping- och mot
svarande områden och i semesterbyar samt ota
inredning och dekorering av byggnader, koo
struktioner, lokaler eller utrymmen som är
utsatta för brandrisk eller farliga för person
säkerheten. (8.4.1983/355)

Inrikesministeriet och, när det gäller ett
enskiit objekt, brandmyndigheten i kommunen
kan föreskriva att ägaren eller innehavaren av
en byggnad, konstruktion eller lokal eller av ett
för brand- och personsäkerheten farligt upp
lags- eller trafikområde eller annat område är
skyldig att anskaffa och hålla i skick ända
målsenlig släckningsmateriet och andra anord
ningar som underlättar räddningsarbete, i den
mån detta med beaktande av brandrisken och
förhållandena i övrigt skäligen kan anses he
hövligt samt att även vidta andra nödvändiga
försiktighetsmått för skyddande av människo
liv och egendom vid olyckor.
(29.12.1989/1338)

.5 kap.

Släcknings. och räddningsverksamhet.

28 5.
Ota nägon observerar der får veta, att brand

utbrudt eller annan olycka skett eller hotar,
och icke omedelbart km släcka branden eller
avvärja faran, är han skyldig att ofördröjligen
därom underrätta dc för fara utsatta, att göra
brand- der olycksanmälan samt att efter för

måga vidtaga slädcnings- der räddningsåt
gärder.

29 5.
Sl&knings- och räddningsverksamheten ledes

av den kommuns brandmyndighet, där elds
våda har uppsttt eller annan olycka har iii

träffat, ota icke annorlunda är stadgat eller
bestämt.
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Förordningen om brand— och
räddningsväsendet 31.12.1975/1089

kan kotiima ifråga, och det härvid behövliga
bståndets stt och omfattning;

6) förstah3älps-, sjuktransport- och andra
underhåtlsarrangemang; samt

7) förfarandet viä begäran om och givan
dc av hjälp samt vid alarmering.

För planeringen av samarhetet tilisätter läns
styrelsen för varje samarbetsomrde en led
ningsgrupp och utser bland brandmyndighe
terna inom områdets kommuner en regional
brandchef jämte dennes suppleant. På den
regionala brandchefen ankommer stt övertaga
ledningen av släcknings. och räddningsverksam
heten på samarbetsområdet i situationer, sam
avses i 18 § 2 mom. Jagen om brand- och
räddningsväsendet. Minis teriet för inrikesären
dena ger närmare anvisningar om Iednings
gruppens sammansättning och uppgifter.

3 kap.
Alarmeringscentraler och atarmerings

verksamfiet.

12 §.
Kretsalarmeringscentral åligger, utöver vad

sam stadgats i 6 § 1 mom. lagen om branä
och räddningsväsendet, att vid behov fungera
som signal- och Iedningscentral för brand- och
räddningsväsendet, räddningstjänsten och he
folkningsskyddet.

På kretsalarmeringscentral ankommer även
stt vfd behov sörja för att befoikningen varnas
för olyckshändelser elter andra farosituationer.

Till förestJndare för kretsatarmeringscentral
skall utses en innehavare av befiilstjänst vid
brandkåren i den kommun där centralen är
beliigen, såvida icke i instruktionen annat
bestämts om uppgiftens handhavande.

5 kap.

förebyggande brandskydd.

24 §.
Brandchef kan bestämma, att ägare eller

innehavare av anstalt, inrättning eller lager,
sam medför brand-, explosions-, gas- eller
annan fara, är skyldig att uppgöra en utred
ning om de försiktighetsmått, som avses i 21
§ 2 mom. lagen om brand- och räddningsvä
sendet och sam är nödvöndiga för att rödda
personal, kunder och egendom, att släcka bran
den, alarmera hjälp och avvärja faran.

Vad i 1 mom. sagts gäller i tiflämpliga
delar även sjukhus, vård- och underhållsanstal
ter och -inriittningar, hotdil, varuhus och stor
butiker samt andra mcd dem jämförliga an
liiggningar.

Planen skall deigivas personalen.

Länsstyrelsen eller inrikesministeriet kan
förordna en behörig tjänsteman vid länsstyrel
sen respektive ministeriet eller en kommunal
brandmyndighet att leda släcknings- och rädd
ningsverksamheten, då en eldsvåda eller annan
olycka är sådan sam avses i 18 § 2 mom.
Länsstyrelsen eller inrikesministeriet kan även
tiilkalla sakkunniga för att bistå i uppgifter vid
ledningen av släcknings- och räddningsverk
samheten. (29.12.1989/1338)

30 S.
För släckande av brand och hindrande av

dess spridning samt vid andra i denna lag
avsedda olyckor äger den myndighet som le
der verksamheten rätt att förflytta människor,
djur och egendom samt förordna att bygg
nader, upplag och annan egendom skali för.
störas, dörrar brytas upp, inhägnader avlägs.
nas, jord grävas upp, grus, sand der jord tagas
samt diken tifitäppas, trädbestJnd nedhuggas,
moteidar anläggas och andra nödiga åtgärder
vidtagas.

För släckningsarbete äger envar rätt att taga
vatten ur annans brunn der annat vattentag.

Dc befogenheter som vid ledning av släck
nings- och räddningsverksamhet ankommer på
myndighet får f den mån det är uppenbart
nödvän&gt utövas även av person sam på
grund av s!n ställning der av annan orsak
kommer att leda verksamheten, ända till dess
myndighet övertar ledningen.

2 kap.

Planering och utvecldande av brand- och
räddningsväsendet.

9 §.
1 samarbetsplan skall utredning framläggas

om:

1) persanaistyrkor och materiel för om
rådets brandkårer;

2) sådan personal och materiel sam kan
begagnas i släcknings- och räddningsverksam
heren och sam omrdets kommuner samt
stailiga myndigheter och inrättningar ävensam
samfund inom området förfogar över och som
icke avses i punkt 1;

3) tiilgång till vatten för släckning samt
övriga släcknings- och liekämpningsmedel;

4) privatägd materiel sam lämpar sig för
släcknings- och räddningsverksamhet och per
sanal för användning av utrctstningen;

5) dc punkter, där samarbete i synnerhet
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2.4 ÖVRIGA LAGAR OCH
FÖRORDNINGAR

Förutom de lagar och förordningar som
nämns i punktema 2.1 — 2.3 hänvisas i dessa
anvisningar även till följande lagar och för—
ordningar.

O Lagen om förvaltningsförfarande (598/
82)

O Lagen om avfallshantering (673/78)
O Gruviagen (503/65)
O folkhälsolagen (66/72)
O Lagen om kommunala ailmänna sjukhus

(561/65)
O Lagen om ändringssökande i förvait—

ningsärenden (154/50)
O Polislagen (84/66)
O Hälsovårdslagen (469/65)
O Lagen (24/86) och förordningen (15 1/87)

om vatten— och miljöförvaltningen
O L.agen om åtgärder som gäller myndig—

heternas föreskrifter och anvisningar
(573/89)

O Lagen (438/58) och förordningen
(23 7/59) om befolkningsskydd

2.5 TILLÄMPNING AV
FÖRFATfNINGARNA

2.5.1 Definition på damm

Med damm avses i dammsäkerhetslagen för
permanent bruk avsedd damm jämte därtili
hörande konstruktioner och anordningar,
oberoende av vilket materia] som använts vid
byggandet av dammen, hur dammen byggts
och vilket ämne som uppdäms i dammbas—
sängen (2 § DSL). Om inte annat är sagt
avses i dessa anvisningar mcd den ailmänna
benämningen damm alla dammkonstruktioner
och driftskonstruktioner för uppdämningen i
en och samma dammbassäng.

Den riktgivande definitionen på damm
lyder på följande sätt:

Med damm avses väggartad eller vallar—
tad konstruktion som skall förhindra bakom
konstruktionen varande vätska, ämne som

beter sig som vätska eller ämnen som ur fast
ämne löser sig i vätska (t.ex. i regnvatten),
att rinna ut över lägre liggande mark eller i
vattendrag och/eller reglera strömningen
och/eller det uppdämda ämnets ytnivå.

2.5.2 Tillämpningsområde och
tindantag

Dammsäkerhetslagen och —förordningen
samt dessa anvisningar tillämpas på dammar
vars höjd är minst tre meter. De tillämpas
även på Iägre dammar, om den uppdämda
mängden är så stor eller bassängen innehåller
sådant ämne aft det vid olycka kan uppkom—
ma uppenbar fara för människoliv, uppenbar
sanitär fara eller uppenbar betydande fara för
miljön eller egendom.

Höjden av damm som åsyftas i damm—
säkerhetslagen beräknas såsom höjdsklllna—
den mellan den lägsta punkten av damman—
läggningens yttergräns och den högsta nivå
som det uppdämda ämnets yta är avsett att
nå. Höjden av grunddamm i vattendrag be—
räknas mcd avvikelse från det ovan nämnda
såsom höjdskillnaden mellan den lägsta
punkten av dammanläggningens yttergräns
och dammens krön. Hur höjden definieras i
olika fall förtydiigas 1 figurema i bilaga 11.

Som den högsta avsedda nivån för det
uppdämda ämnet betraktas den i tillstånds—
beslutet fastställda högsta höjden. Om denna
höjd inte fastställts i tillståndet, skall den i
byggnadshandlingarna bestämda höjden fast—
ställas som högsta nivå för det uppdämda
ämnet.

Dammsäkerhetslagen gäller inte sådana
dammar på gruvområden, på vilka stadgan—
dena i gruvlagen (503/65) tillämpas. Sådana
stadganden är främst säkerhetsföreskrifterna i
56 och 57 §, som gäller säkerheten vid
arbete i gruva, i dagbrott eller på plats för
grävningsarbeten samt säkerheten hos anord—
ningar och i gruvrum. Damm i gruvas ägo
men utanför den egentliga gruvan kan där—
emot omfattas av dammsäkerhetslagen.

Dc säkerhetskrav som anges i gruvlagen
motsvarar kraven i dammsäkerhetslagen.
Anvisningarna för dammsäkerhet kan även
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användas ‘ säkerhetsutredningar för gruv—
dammar. Overvakningen av dammar som
omfattas av gruviagen ankommer på tekniska
kontrollcentralen, som lyder under handeis—
och industriministeriet.

Dammsäkerhetslagen gäller inte dammar
som lyder under kanalverket. 1 tillämpiiga
delar gäller lagen arbetsdammar.

2.5.3 Tilisynen över efterlevnaden
av lagen och speciella befogenheter

Det ankommer på vatten— och miljöstyrelsen
och den distriktsförvaltning som lyder under
den (vatten— och miljödistrikten) att övewa—
ka efterlevnaden av bestämmelsema i dam—
msäkerhetslagen och stadganden och före—
skrifter som utfärdats med stöd av lagen.
från denna övervakningsplikt undantas dock
räddningsväsendet, som ankommer på in—
rikesministeriets räddningsavdelning och
myndigheterna inom dess förvaltningsområde
(länsstyrelsema, de kommunala brandmyn—
digheterna). Vid rättande av underlåtenhet att
iaktta stadgandena om byggande och under—
håll av damm (4 § DSL) eller med stöd av
dem utfärdade bestämmelser gäller i tillämp—
liga delar vad som stadgas i 21 kap. 2 §
vattenlagen (tillsynsmyndigheternas skyldig—

het aft vidta åtgärder och rätt att anställa
besiktningar och undersökningar) och i 3 § 1
och 2 mom. (handräckning från vattendom—
stolen) samt i 4 § vattenlagen (återindrivning
av kostnader till staten).

Om en damm eller användning av den
medför omedeibar fara för den alimänna
säkerheten äger länsstyrelsen och polismyn—
dighetema (21 kap. 3 § 3 mom. vattenlagen)
samt vatten— och miljöstyrelsen eller den
distriktsförvaltning som lyder under den
(11 § 2 mom. DSL) rätt ali vidta behöviiga
åtgärder för ali undanröja faran.

2.5.4 Dammägares eller
—innehavares skyldigheter

Det åligger dammägare eller damminnehava—
re att utreda vilka bestämmelser som gäller
dammen och att på eget initiativ se till att de
följs. Vatten— och miljöstyrelsen samt vat—
ten— och miljödistrikten bistår i ärenden
angående tolkning av stadgandena. Vatten—
och miljöstyrelsen samt —distrikten utfärdar
anvisningar och informerar dammägarna om
bestämmelserna utgående från tiligängiiga
dammdata. Detta minskar dock inte damm—
ägarens skyldighet att själv hålla sig under—
rättad.
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3 Krav på dammar

3.1 KLASSIFICERING
AV DAMM

Damm klassas enligt arten av den fara som
den medför vid olycka eller enligt dammens
tilifälliga karaktär. Eftersom klassificeringen
inverkar på de krav som stälis på dammens
egenskaper (bilagorna 12—15), måste damm—
Idassen klarläggas redan på planeringsstadiet.
Dammklassen ses över innan dammen tas i
bruk, d.v.s. vid ibruktagningskontrollen (ka—
pitel 5) och vid behov även senare om änd—
rade omständigheter förutsätter det. Den
klassificering av dammar som avses i dam—
msäkerhetslagen gäller både dammar i vat—
tendrag och avfallsdammar. Grundema för
klassificeringen är följande.

P— dammar

Damm klassas som P—damm om den vid
olycka kan medföra uppenbar fara för män—
niskoliv, uppenbar sanitär fara eller uppen—
bar betydande fara för miljön eller egen—
dom.

Ovan nämnd fara kan orsakas av flodvåg
som uppkommer vid brott i damm. Fara som
är utmärkande för P—damm kan även för—

orsakas av damm som i händelse av olycka
ger upphov till uppenbar sanitär fara eller
uppenbar betydande fara för miljön till följd
av mängden och beskaifenheten av den upp—
dämda vätskan, av ämne som beter sig som
vätska eller av medspolade ämnen.

Klassificeringen av damm som P—damm
säkerställs utan undantag genom en riskut—
redning. 1 kapitel 7 beskrivs närmare hur en
riskutredning företas.

P—dammar kan också vara lägre än tre
meter. 1 fråga om P—dammar iakttas vad i
9 § 2 mom. DSL är stadgat om beredskap
för att avvärja olycka (kapitel 8).

N—dammar

Som N—dammar klassas dammar som inte är
synnerligen farliga på det sätt som beskrivits
i samband med P—dammar och som inte kan
betraktas som 0—dammar, vilka endast med—
för ringa fara.

0—dammar

Dammar som endast medför ringa fara klas—
sas som 0—dammar. Damm kan anses med—
föra endast ringa fara om den i händelse av
skada uppenbart inte kan medföra fara för
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människoliv eller sanitär fara efler, frånseft
obetydiiga olägenheter, fara för miljön eller
annans egendom.

T—dammar

Arbetsdammar på vilka dammsäkerhetslagen
tillämpas klassas som T—dammar.

3.2 GRUNDER FÖR
BEDÖMNING AV DAMMAR

Den konstruktiva säkerheten och driftssäker—
heten hos en damm skall uppfylla sådana
krav aft dammen inte medför fara för säker—
heten. Dammens gmndläggande säkerhet
bestäms när dammen pianeras och anläggs.
På säkerheten därefter inverkar förändringar
som skett med tiden, reparationer och under—
håll samt förändrade driftförhållanden.

Bedömningen av en damms säkerhet
skall grunda sig på planerings— och realise—
ringshandlingarna samt på uppgifter som
erhållits vid kontroll och granskning av
dammen. Om dessa uppgifter är otillräckliga
för bedömning av dammens säkerhet, eller
om det vid kontroll och granskning framgår
att skäl därtiil föreligger, skall dammens
ägare till behövliga delar kompiettera upp—
gifterna genom undersökningar. Säkerhets—
bedömningen utförs av en person med till—
räcklig kompetens och erfarenhet.

Vid planering och anläggning av damm
skall godkänt planerings— och byggnadssätt
iakttas. En damm skall bedömas i enhighet
med hur den med avseende på planering och
skick motsvarar de krav som vid gransk—
ningstillfället stälis på dammen. Om dammen
påvisas vara bristfällig skall den beroende på
hur alivarliga bristema är repareras eller bii
föremål för intensifierad övervakning eller
också skall användningen begränsas.

3.3 ALLMÄNNA
PLANERINGSKRAV

Planering av damm i vattendrag omfattas av
de krav på pianer i vattenrättsligt ansök—

ningsmål som anges i 43 och 45 § vatten—
förordningen (punkt 2.2). Motsvarande krav
skall iakttas även vid planeringen av andra
dammar som avses i dammsäkerhetslagen.

Dammens byggherre svarar för att dam—
men pianeras under en kompetent persons
(den ansvariga projektörens) ledning och an—
svar. Den ansvariga projektören skall ha till—
räcklig erfarenhet av planering och anläg—
gande av dammar.

Den ansvariga projektören svarar för o—
lika delområden såsom hydrologisk dimen—
sionering, planering av jord— och betong—
dammar samt reglerings— och tappnings—
konstruktioner och samordningen av dessa
pianer. Planering och dimensioneringskrav
behandlas i bilagoma 12 — 15. Förutom de
egentliga konstruktionema bör pianen även
innefatta de kontrollanordningar som ingår i
dammens säkerhetskontroll och som skall
installeras i samband med anläggningen av
dammen.

3.4 FUNKTIONSGRANSKNING

Dammen funktionsgranskas i den omfattning
som omständigheterna förutsätter. Avsikten
med funktionsgranskningen är aft utreda
risken för dammbrott under olika omständig—
heter, dammens och flodbäddarnas funktion
samt en eventueli överdämnings storlek och
varaktighet. Med olika omständigheter avses
bl.a. normala driftsituationer sommar och
vinter, situationer med högvattenföring så—
som dimensionerande fiöde (bilaga 12) samt
situationer som orsakas av driftstörningar
och —misstag.

3.5 ANLÄGGNING AV DAMM

Vatten— och miljödistriktet skall underrättas
om att dammbygget påbörjas så att myndig—
heten på förhand kan ta del av planerings—
handiingama.

När dammen anläggs skall god bygg—
nadssed iakttas. Byggnadsarbetet skall ut—
föras enligt pianerna och med kompetent
personal som är förtrogen med sina uppgif—
ter. Kvalitetsstyrningen av arbetet skall vara
oberoende av den som utför arbetet. Den
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som svarar för ävervakningen av arbetet
skall ha rätt att vid behov avbryta arbetet.
Anläggandet och kvalitetsstymingen behand—
las i bilagorna 13 — 15.

3.6 ÄNDRINGSARBETEN 1
DAMM OCH ÄNDRADE
OMSTÄNDIGHETER

Ändringsarbetenas eventueila eifekter på
dammens säkerhet skali beaktas när man
studerar altemativa utföranden, både under
planering och anläggning. Förändringar som
sker efter hand 1 konstruktioner och omstän—
digheter skall föijas genom kontroller och
tidsbestämda granskningar.

Om det är tydligt att ändringama inte
påverkar dammsäkerheten behöver kontroll—
programmet inte godkännas på nyft. Då
räcker det med en komplettering av säker—
hetshandlingarna i samband med den tids—
bestämda granskningen.

Om ändringama påverkar dammsäker—
heten bör de kontrofleras på det sätt som
anges i kapitel 5 (ibruktagningskontroll). Om
kontrollprogrammet måste ändras gäller
samma förfarande som för uppgörandet av
ett nytt kontrollprogram.

Ändringar som inverkar på dammsäker—
heten är t.ex.:
O nybyggnad av konstruktioner i damm—

delar, såsom nya öppningar, skibord och
konstruktioner som löper genom eller
under dammen

O ombyggnad, modemisering eller ändring
av jord— och betongdamm eiler kraft—
verkskonstruktion som fungerar som
damm

O förändrat användnings— och manövre—
ringssätt för dammens driftanordningar
och de strukturella ändringar som dessa
medför

O förändringar i dimensioneringssituatio—
nen, exv. ändringar som inverkar på
högvattenstånd och högvattenföringar i
vattendraget

O ändringar i förhållandena nedströms om
dammen som inverkar på klassificeringen
av dammen (t.ex. N—damm biir
P—damm)

O klassificeringen av avfallsdamm in—
verkar ändring av det uppdämda ämnets
beskaifenhet

25



4 Säkerhetsmapp för dammen

4.1 ALLMÄNT

Enligt 5 § dammsäkerhetslagen skall ägaren
till eller innehavaren av en damm förvara
sådant material som är av betydelse med
tanke på dammsäkerheten i en särskild sä—
kerhetsmapp. Säkerhetsmappen skall förvaras
sä att den vid hotande olycka är lättåtkomlig
för vederbörande och vid behov kan gran—
skas av tillsynsmyndighet. Mappen kan t.ex.
förvaras på det ställe där övervakningsperso—
nalen tjänstgör.

Säkerhetsmappens innehäil i den omfatt—
ning som omständigheterna förutsätter fast—
stälis i 2 § dammsäkerhetsförordningen
(punkt 2.1). 1 punktema 4.2 — 4.9 redogörs
närmare för innehållet i mappen. för arbets—
dammar (T—dammar) behöver ingen säker—
hetsmapp sammanställas eller förvaras.

1 säkerhetsmappen är det ändamålsenhigt
att förvara de handiingar som en kompetent
person anser vara nödvändiga för en preli—
minär bedömning av dammens säkerhet och
hållfasthet. för bedömning av dammsäker—
heten och för reparationer och underhåll skall
dock realiseringshandlingarna förvaras sam—
lade och ändamålsenligt ordnade pä annan
plats (bilaga 3).

Säkerhetsmappen skickas i tre exemplar
till vatten— och miljödistriktet tillsammans

med ett förslag till säkerhetskontrollprogram
i den omfattning programförslaget har vid
tilifället. De delar som saknas i mappen
kompietteras inom en rimlig tid i samband
med att ibruktagningskontrollen biir klar.

4.2 PÄRMBLAD,
INNEHÅLLSFÖRTECKNING
OCH FÖRTECKNING ÖVER
REALISERINGS
HANDLINGARNA

Pä pärmbladet antecknas projektets och
dammens namn, vattendragets och fiodom—
rädets namn och nummer, tillståndsbesluten
och namnen på tillståndshavaren samt dam—
mens ägare och dammens innehavare. Dess—
utom antecknas på pärmbladet när mappen
har sammanställts och av vem. Pärmbladet
uppgörs enhigt modellen i bilaga 1.

På mappens andra blad skall innchålls—
förteckningen uppgöras. 1 den skall anges
vilka handiingar mappen innehäller, vilka
handlingar som tillfogats senare och när.
Handiingarna kan placeras i samma ord—
ningsföljd som i förteckningen i 2 § damm—
säkerhetsförordningen.

1 mappen skall därnäst finnas en förteck—
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ning över realiseringshandlingarna (bilaga 2).
1 förteckningen anges vilket objekt ritningar—
na, utredningarna och undersökningama
gäller, tidpunkten för uppgörandet, vem som
utfört dem samt förvaringsplatsen.

4.3 DIMENSIONERINGS
VÄRDEN

4.3.1 Dammens och uppdämnings—
områdets huvudmått

Dammens huvudmått samt uppgifter angåen—
de utskov och trösklar antecknas i en bian—
kett enligt modellen i bilaga 4. 1 den mån
väsentiiga variationer förekommer skall de i
bilagan närmare angivna uppgifterna vid
behov redovisas skilt för olika dammdelar
eller —räckor.

Uppdämningsområdets huvudmått an—
tecknas på en blankett enhigt modellen i
bilaga 5. Dessutom skall följande handiingar
fogas till säkerhetsmappen:
O avbördningskurvor för utskov och ski—

bord
O avbördningskurvor för trösklama till

regleringsmagasinets påfyllnings— och
om]oppskanaler

O regleringsmagasinets volym— och areal—
kurvor

O dämnings— och tappningsstadga, regle—
ringsanvisning (t.ex. som ritning)

4.3.2 Hydrologisk dimensionering

De hydrologiska dimensioneringsvärdena
anges på en blankett enligt modellen i bila—
ga 6. Värdena bestäms såvitt möjligt enligt
anvisningarna i bilaga 12. Också andra di—
mensioneringsmetoder kan godtas. De kan
grunda sig på meteorologiska—hydrologiska
modeller eller på det största möjliga fiödet
(t.ex. PMF). 1 stora och regierade vattendrag
är ofta en modellkalkyl det bästa sättet att
klargöra hur fiödet fortskrider. Också i dessa

fali skall man dock alltid ange det dimensio—
nerande fiödet, som bestäms på grundval av
det mot dammklassen svarande återkomst—
intervallet, och likaså hur det dimensione—
rande fiödet beräknats.

Med dimensionerande fiöde avses inte
tappningskonstruktionemas dimensionerings—
värden utan ett fiöde som förekommer i
vattendraget med ett bestämt återkomstinter—
vali. Valet av återkomstintervall beror på
dammklassen och förhållandena i dammens
influensområde (bilaga 12).

Till säkerhetsmappen skall fogas en ut—
redning över hur de i bilaga 6 angivna di—
mensioneringsvärdena har bestämts.

4.4 KARTA ÖVER DAMMENS
INFLUENSOMRÅDE OCH
DAMMENS SITUATIONSPLAN
SAMT RITNINGAR OCH
UTREDNINGAR ANGÅENDE
DAMMENS KONSTRUKTION

De i rubriken nämnda och i bilaga 7 i exem—
piifierande syfte angivna handiingama skall
ingå i säkerhetsmappen tillsammans med
vederbör]iga rea]iseringsuppgifter. Dessutom
skall i säkerhetsmappen ingå ett sammandrag
av under byggnadstiden utförda kontroll—
undersökningar av jord—, betong— och
grundförstärkningsarbeten.

4.5 DET 16 OCH 7 § DAMM
SÄKERHETSLAGEN AVSEDDA
KONTROLLPROGRAMMET
JÄMTE ÄNDRINGAR

Anvisningar om hur kontrollprogrammet
uppgörs ges i kapitel 6. Modellblanketten
finns i bilaga 9. Det av myndigheterna god—
kända kontrollprogrammet ingår säkerhets—
mappen och det skall följas. Andring av
kontrollprogrammet förutsätter myndigheter—
nas godkännande.
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4.6 GRANSKNINGS- OCH
KONTROLLHANDLINGAR

Handiingarna angående ibruktagningskon—
trollen fogas i nödvändig utsträckning till
säkerhetsmappen. Over tidsbestämda gransk—
ningar och årsgranskningar som utförs enhigt
säkerhetskontrollprogrammet skall vederbör—
liga protokoli uppsäftas och fogas till dam—
mägarens säkerhetsmapp. Protokollen över
tidsbestämda granskningar skickas även till
myndighetema. Observationsjoumal skall
föras över kontrollen.

4.7 BREV FRÅN
MYNDIGHETER

Till mappen skall fogas brev från myndig—
hetema eller protokoll som uppsattes vid
myndigheternas granskningar, såvida i dem
bestämts att de skall fogas till mappen.

4.8 UTREDNINGAR OCH
ÅTGÄRDSPLANER SOM
AVSES 1 9 §
DAMMSÄKERHETSLAGEN

Riskutredningen behandias i kapitel 7. Risk—
utredningen och dess resultat fogas till rea—
liseringshandlingarna men inte till säker—
hetsmappen.

Om dammen är att anse som en damm
som avses i 9 § 2 mom. DSL (P—damm),
skall dammens ägare eller innehavare till—
sammans med brandmyndigheterna uppgöra
en objektplan. Objektplanen skall innehålla
de utredningar och åtgärdsplaner av damm—

ägaren eller innehavaren, vilka avses i
9 § DSL och 4 § DSf. 1 kapitel 8 redogörs
för hur man uppgör en objektplan.

4.9 AVFALLSDAMMAR

1 jämförelse med dammar i vattendrag är det
uppdämda ämnets beskaifenhet utmärkande
för avfallsdammar.

1 avfallsdammar uppdäms vätskor eller
fasta ämnen vilka medför olägenhet eller fara
för hälsan eller miljön.

Förutom de utredningar vilka i dessa an—
visningar krävs för dammar i vattendrag skall
till säkerhetsmappen för avfallsdammar fogas
en bedömning av de verkningar på hälsan
eller miljön som ett brott i avfallsdammen
skulle få. En bedömning av verkningama på
hälsan och miljön skall göras för alla av—
fallsdammar på vilka lagen tillämpas. Vid
bedömningen används en blankett enligt mo—
dellen i bilaga 17, som vid behov kompiette—
ras. Man bör observera att en avfallsdamm i
händelse av olycka kan medföra likadana
risker för befolkning och egendom nedströms
om dammen som övriga dammar.

En utredning skall även göras över det
uppdämda ämnets genomsippring (perkola—
tion). För utredningen skall redovisas upp—
gifter om såväl dammaterialets som damm—
bottnens vattengenomsläpplighet, och läck—
vattenmängderna skall beräknas. Dessutom
skall förslag till eventuellt uppsamlings— och
återpumpningssystem för läckvattnet presen—
teras. Uickage av skadliga ämnen i bas—
sängen till omgivningen begränsas och över—
vakas med stöd av vattenlagen, lagen om
avfallshantering samt hälsovårdslagen. Risk—
utredningen för avfallsdammar behandlas i
punkt 7.1.4.
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5 Ibruktagningskontroll

Vid ibruktagningskontrollen skall dammens
duglighet utredas på sådant sätt att alla fak—
torer som inverkar på dammsäkerheten be—
aktas tillräckligt. Som grund för bedömning
av dammkonstruktionemas duglighet skall
bl.a. kraven i bilagoma 12 — 15 användas.
Dammens ansvariga projektör (punkt 3.3)
eller någon annan behörig person ansvarar
för utförandet av granskningen.

Dammplanerna, kvalitetsstyrningspro—
grammet och vid behov även riskutredningen
är utgångsmaterialet för ibruktagningskon—
trollen.

1 fråga om P—damm skall i 9 § damm—
säkerhetsiagen nämnda utredningar och åt—
gärdsplaner vara uppgjorda på sådant sätt att
de kan intas i objektplanen innan dammen
tas i bruk. Objektplanen görs under Iedning
av brandmyndigheterna (kapitel 8 och bilaga
18). Dammen anses ha tagits i bruk när vat—
ten eller annat ämne som skall uppdämmas
börjar fyllas i dammbassängen.

Ibruktagningskontrollen börjar med an—
mälan till vatten— och miljödistriktet om att
byggnadsarbetena påböijas. Dammplanerna
och kvalitetsstyrningsprogrammet inges här—
vid i nödvändig omfattning till myndigheter—

na. Ibruktagningskontrollen fortsätter med
erforderliga fältgranskningar, t.ex. besiktning
av konstruktioner och grunder i arbetets
olika faser. fältgranskningen skall i vilket
fali som helst förrättas när konstruktionema
är färdiga för fyllning av bassängen men
innan vattnet tillåts böija stiga. 1 samband
med granskningen fastslås den tidtabell för
påfyllning av magasinet som konstruktioner—
nas färdigställandegrad ger möjlighet till. 1
fältgranskningen kan också medverka föret—
rädare för vatten— och miljödistriktet och
åtminstone i fråga om P—dammar även före—
trädare för vatten— och miljöstyrelsen samt
brandmyndighetema.

Ibruktagningskontrollen slutförs senast då
alla konstruktioner funktionsmässigt sett är
färdiga och tagna i det bruk driftsituationen
föranleder och de har konstaterats fungera
godtagbart. 1 samband med att ibruktag—
ningskontrollen slutförs sammanställs reali—
seringshandlingama och alla protokoil över
fältgranskningen. Av dessa uppgörs eil sam—
mandrag (slutligt utlåtande) och en duglig—
hetsframställning (bilaga 8). Dessa fogas till
dammens säkerhetsmapp.
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6 $äkerhetskontroll och granskningar

6.1 UPPGÖRANDE OCH
HANDLÄGGNING AV
SÄKERHETSKONTROLL
PROGRAMMET

för varje damm på vilken dammsäkerhets—
Jagen tillämpas skall uppgöras ett säker—
hetskontrollprogram för att minska skade—
risken som dammen kan förorsaka. Dam—
mens ägare eller innehavare uppgör eller
skaffar programmet. Den som uppgör pro—
grammet skall ha samma kompetens som den
som får planera motsvarande konstruktion.
Programmet skall uppgöras på sådant sätt, att
alla faktorer som inverkar på dammsäker—
heten biir föremål för kontroll och gransk—
ning. Programmet kan innehålla bestämmel—
ser om både ordinarie kontroll och tidsbe—
stämda granskningar (6 § DSL).

Om godkännandet av säkerhetskontroll—
programmet eller om ändringar i detta be—
stämmer vatten— och miljöstyrelsen (P—dam—
mar) eller vatten— och miljödistrikten (N—,
0—, T—dammar). Vatten— och miljöstyrelsen
kan ge närmare anvisningar om hur pro—
grammet uppgörs och av speciella skäl helt
eller delvis medge befrielse från ovan nämn—
da kontrollskyldighet. Behöriga protokoll
skall uppsättas över kontroller och gransk—

ningar som avses i programmet. Liksom
kontrollprogrammet skall dessa protokoil
förvaras i säkerhetsmappen som avses i
5 § DSL.

Kontrollprogrammet skall uppgöras i god
tid innan dammen blir färdig, sä att det kan
godkännas innan dammen tas i bruk. Ett för—
slag till säkerhetskontrollprogram skall sän—
das till vatten— och miljödistriktet (7 § DSL,
3 § DSf). Förslaget till kontrollprogram
innehåller program för både den tid då dam—
men tas i bruk och för tiden därefter.

Om inte annat avtalats om tidtabellen
skall kontrollprogrammet för P—damm till—
ställas vatten— och miljödistriktet tre måna—
der och för N— och 0—dammar samt för
T—damm (arbetsdamm) som ur säkerhets—
synpunkt kan likställas med P—damm två
månader innan dammen avses tas i bruk. För
andra T—dammar behöver inget egentligt
kontrollprogram uppgöras eller godkännas. 1
fråga om alla T—dammar skall kontrollen
ändä vara tillräcklig med beaktande av om—
ständigheterna.

förslaget till kontrollprogram skall sän—
das till vatten— och miljödistriktet i tre ex—
empiar. Efter behandlingen återsänder den
godkännande myndigheten ett exemplar av
kontrollprogrammet till dammens innehavare.
Ett exemplar förvaras hos vatten— och miljö—
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styrelsen och ett hos vatten— och miljö—
distrllctet. För ändring av kontrollprogrammet
gäller samma förfarande som när nytt kont—
rollprogram uppgörs. Försiaget till kontroll—
program kan uppgöras på en blankett enhigt
modellen i bilaga 9. Blanketten kompletteras
vid behov.

Enligt lagen om ändringssökande i för—
valtningsärenden (154/50) kan besvär anföras
över beslut antingen hos vatten— och miljö—
styrelsen (distriktets beslut) eller hos högsta
förvaltningsdomstolen (vatten— och miljösty—
relsens beslut). För att räifa till sakfel kan
myndigheterna med vederbörandes samtycke
upphäva ett felaktigt beslut eller avgära
ärendet på nytt enligt 26 § lagen om förvalt—
ningsförfarande (598/82).

6.2 KONTROLL

Åtgärderna som ansluter sig till kontroll av
dammen presenteras på en blankett enligt
modellen i bilaga 9. Gruppen av åtgärder
som redovisas i bianketten är endast rikt—
givande och den som gör upp kontrollpro—
grammet skall vid behov ändra och komplet—
tera gruppen.

Dammkontrollen omfattar bl.a. följande
(jorddammar se bilaga 13):
O övewakning av vattnets eller annat upp—

dämt ämnes höjd i bassängen
O granskning av de synliga delama av

dammkonstruktionema (jord— och be—
tongdammar, reglerings— och tappnings—
konstruktioner m.m.) samt granskning av
områdena nedströms om dammen i sam—
band med varje kontrollbesök

O observationer och mätningar som före—
skrivs i kontrollprogrammet samt övriga
för dammen specifika omständigheter

O i fråga om avfallsdammar eventuella
andra speciella frågor som berör damm—
säkerheten
De som utför kontrollen skall göras för—

trogna med uppgifterna så att de känner till
möjligheterna för olika slag av dammskador
och hur skadorna yttrar sig. De skall också
informeras om vilka åtgärder som bör vidtas

om omständigheter upptäcks som hotar
dammsäkerheten. Den som utför mätningama
bör upplysas om de gränsvärden för normal—
resultat, som om de över— eller underskrids
genast skall leda till att observatören under—
rättar den som ansvarar för dammen. Obser—
vationsjoumal skall föras över kontrollen och
iakttagelserna.

Den riktgivande kontrollfrekvensen beror
på dammens klass (P—, N— och 0—dammar),
såsom beskrivs i bilaga 10. Avvikelse från
den riktgivande frekvensen kan göras om
man använder system som ersätter kontrol—
lema (t.ex. kameror för fjärrkontroll, fjärr—
mätningsanordningar samt ADB—utrustning
och larmsystem som baserar sig på dem). 1
förslaget till kontrollprogram skall ingå en
redogörelse för hur eventuella ersättande
system används och fungerar.

Under högvattentider och efter häftiga
regn och stormar görs dessutom efter behov
granskningsbesök vid dammar som biir eller
eventuellt har biivit särskilt utsatta för på—
frestningar.

6.3 GRANSKNINGAR

6.3.1 Årsgranskning

Årsgranskning av damm skall förrättas under
is— och snöfri årstid. Vid årsgranskningen
genomgås mätningarna och observationema
som gjorts under året med beaktande av
förändringar som skett. Mätapparaturens
skick kontrolleras och vid fältgranskning
undersöks de ställen i dammen med utrust—
ning och anordningar som kräver reparation.

Vid årsgranskningen skall man särskilt
kontrollera att utskov och skibord samt tapp—
ningsanordningar i kraftverk fungerar. Sär—
skilt under vattenrika år skall man gå igenom
åtgärderna som vidtagits för att avväija och
bekämpa översvämning, så att driftpersona—
len också under år med exceptionellt höga
vattenstånd skall ha rätta handlingsanvis—
ningar för situationen i fråga. Likaså bedöms
med ledning av data som insamlats om is—
förhållandena isens verkningar på tappnings—
konstruktionema och andra eventuella risk—
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faktorer. Dessutom genomgås de kontroll—
åtgärder som driftpersonalen vidtagit under
häftiga regn.

Bassängemas påfyllnings— och töm—
ningskanaler med tillhörande anordningar
skall granskas en gång om året efter vårflo—
den. På motsvarande sätt granskas en gång
om året avfallsdammars konstruktioner och
anordningar, såsom inlopps— och tömnings—
anordningar för vätskeformiga ämnen.

Over årsgranskiilngen uppsätts protokoil
som fogas till dammägarens säkerhetsmapp.

6.3.2 Tidsbestämd granskning

Tidsbestämd granskning utförs med högst
fem års mellanrum. Tidpunkten för den
första tidsbestämda granskningen räknas från
tidpunkten för ibruktagningskontrollen.

En företrädare för dammägaren eller in—
nehavaren samt en kompetent person deltar i
utförandet av den tidsbestämda granskningen.

Tidpunkten för granskningen skall med—
delas till vatten— och miljödistriktet och i
fråga om P—dammar till vatten— och miljös—
tyrelsen, länsstyrelsen samt brandmyndig—
hetema, så att myndigheterna kan delta i
granskningen efter eget skön.

Vid granskningen
O genomgås de samiade observations—

m.m. resultaten samt protokollen över
årsgranskningarna

O förrättas de behöviiga konstruktionsbe—
siktningama

O granskas de i 9 § 2 mom. DSL nämnda
åtgärdsplanema och konstateras att de i
dem förutsafta arrangemangen fungerar

O fattas beslut om eventuel]t behöviiga
fortsatta åtgärder eller undersökningar

O utreds huruvida sådana förändringar skeft
i omständighetema eller i fråga om av—
fallsdammar i det uppdämda ämnets
beskaifenhet som inverkar på dammens
klassificering (t.ex. N—damm blir
P—damm)

Över tidsbestämd granskning uppsätts
protokoll, som fogas till dammens säkerhets—
mapp. Protokollet kan åskådliggöras t.ex.
genom ritningar, fotografier och videofilmer.
En kopia av protokollet skickas till vatten—
och mi]jödistriktet och i fråga om P—damm
även till vatten— och miljöstyrelsen, länssty—
relsen och brandmyndigheterna. Andringar
och tillägg i säkerhetsmappen sänds till vat—
ten— och miljödistriktet och i fråga om
P—damm även till vatten— och miljöstyrelsen.

32



7 Riskutredning

7.1 UTREDNING AV
SKADERISKEN

7.1.1 Allmänt

För att utreda och kartlägga skaderiskerna
som en damm kan orsaka kan vatten— och
miljöstyrelsen, när skäl föreligger, bestämma
att den som låter bygga, äger eller innehar en
damm skall låta göra eller företa en utred—
ning om den skaderisk som dammen kan
medföra, särskilt för befolkning och egen—
dom nedströms om dammen. En riskutred—
ning är nödvändig om dammen kan vara en
P—damm, d.v.s. den i händelse av olycka kan
orsaka uppenbar fara för människoliv, up—
penbar sanitär fara eller uppenbar bety—
dande fara för miljön eller egendom
(9 § DSL).

Riskutredningen syftar främst till att:

O skapa förutsättningar för att organisera
den räddningsverksamhet som behövs vid
en olycka

O ange grundema för nödvändiga åtgärder
för att avvärja eller begränsa olycka eller
hotande olycka

O redan på planeringsstadiet fastställa dam—

mens farlighetsklass och den därav be—
roende kravnivån och kontrollen som
skall tillämpas på dammen

1 punktema 7.1.2 och 7.1.3 behandlas främst
översvämning som förorsakats av brott i
damm i vattendrag (risk för människoliv
eller egendom). De speciella betingelser som
gäller för brott i avfallsdammar behandlas i
punkt 7.1.4 (fara för hälsan e]Ier miljön).

7.1.2 Jämförelse mellan olika typer
av brott

Storleken av dc skador som uppkommer vid
dammbrott står vanligen i proportion till den
avbördade vattenföringens storlek och häf—
tighet samt avledningsförmågan hos den väg
översvämningen tar. Dammbrottets verk—
ningar skall fastställas både för normala
situationer och vid högvattenföring. Dess—
utom skall en funktionsgranskning utföras
(punkt 3.4). För varje dammräcka och varje
huvudväg för fiödet skall det brottställe
väljas som är farligast i nämnda avseenden.
Förutom det farligaste brottstället skall även
ett tillräckligt antal mindre farliga brott—
ställen studeras, så att man vid en eventueil
olycka har en exakt bild av skadomas om—
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fattning oberoende av var i dammen brottet
sker.

Vid brottställena skall olika möjiiga fali
av dammbrott jämföras. Dc olika brottfallens
uppkomstsätt skall bestämmas genom mot
dammens konstruktion svarande antaganden
om dammbrottet och dess utveckling. An—
tagandena skall grunda sig på resultat som
erhållits genom beräkningar på kända fail av
dammbrott eller med hjälp av beräknings—
modeller som testats empiriskt eller på verk—
liga fali. Härvid skall dammens konstruktion
och erosionsbeständigbet beaktas.

Vid bestämning av avbördningen skall
för ändamålet lämpade beräkningsmetoder
eller modellförsök användas. Bestämnings—
metoden och beräkningssättet eller försök—
suppläggningen skall redovisas och deras
användbarhet mcd tanke på bassängens
egenskaper motiveras. Utgångsvärdena och
—antagandena skall redovisas.

7.1.3 Bestämning
ningens förlopp

av översväm—

Hur en översvämning fortskrider i dc fail
som valts på ovan anfört sätt kan bestämmas
genom försök mcd miniatyrmodeller eller
genom beräkning.

Vid försök mcd miniatyrmodeli Ieds i
terrängmodellen en mot dammbrottet svaran—
dc vattenföring till det aktuella stället. Man
bestämmer vilken höjd översvämningen når
och hur den sprids, registrerar observationer—
na på vederbörligt sätt och tolkar dem så att
dc motsvarar den faktiska terrängen.

Strömningarna i flodbädden skall huvud—
sakiigen beräknas mcd ekvationerna för
ojämn variabel strömning (ekvationerna för
dynamisk strömning). Beräkningarna utförs
mcd ett lämpligt datorprogram. För sidoma—
gasin och bassängartat fungerande flod—
bäddssträckor kan även magasinsekvationer—
na användas. Strömning över trösklar eller
genom öppningar kan beroende på ström—
ningsvägens form beräknas ur formier för
s.k. brett överfall eller strömning genom yt—
och bottenöppning.

Vidare skall man bedöma om dammar

och broar i flodbädden håller eller brister när
översvämningen kommer.

Oversvämningens förlopp skall följas så
länge det är nödvändigt för bedömning av
skaderisken.

7.1.4 Skaderisk av avfallsdamm

Också i riskutredningen för en avfallsdamm
skall man bedöma skaderisken för befolkning
och egendom nedströms om dammen mcd
tillämpning av anvisningama i punktema
7.1.1 — 7.1.3.

förutom dc fysiska verkningama av
dammbrott och utgående från dem skall man
också uppskatta faran för hälsan eller miljön
på grund av dc utsläpp till omgivningen av
olika ämnen som sker vid dammbrott. Härvid
skall man beakta bl.a. skadliga eller farliga
komponenter i det uppdämda ämnet, det
uppdämda ämnets kemiska och biologiska
egenskaper samt dc yt— och grundvattenom—
råden och vattentäkter mcd avrinningsom—
råden som ligger i översvämningens väg.
Vilka uppgifter som skall ingå i riskutred—
ningen ffamgår närmare av modellblanketten
i bi]aga 17 “Bedömning av verkningar på
hälsan och miljön vid brott i avfallsdamm’.
Bianketten kompletteras vid behov.

7.2 RISKUTREDNINGENS
RESULTAT

Resultaten av riskutredningen skall tiliställas
vatten— och miljödistriktet, vatten— och mi—
Ijöstyrelsen, länsstyrelsen, krctsbrandchefen
och dc kommunala brandmyndighetema. På
basis av riskutredningen beslutar vatten— och
miljöstyrelsen om dammen skall idassas som
P—damm.

Följande resultat skall redovisas:

1) Utredningsmetodcn specificerad och an—
visningar för hur resultaten skall läsas.

2) Data som är konstanta i dc olika fail som
behandias i utredningcn, t.cx. utgångsflöden,
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koefficienter och
riskt angivna (in—
datorkörningarna
miljöstyrelsen).

tvärsnittsuppgifter nume—
och utmatningsfilerna från
sänds till vatten— och

av översvämningsvägen anges med ett mins—
ta tvärsnittsavstånd av en kilometer och
därefter med ett minsta Wärsnittsavstånd av
5 kilometer (bilaga 16).

3) Ett sammandrag av jämförelsen mellan de
olika brottfallen. För varje fali anges i tabel—
len
O lutningen hos brottöppningens sidor samt

den slutliga höjden och bredden hos
broftöppningens boften

O tiden för brottet
O vattenståndet i bassängen när brottet bör—

jat
O typen av brott (inre erosion, bottenero—

sion, avsiktlig skadegörelse eller ytero—
sion)

O vattenföringens toppvärde

4) Resultaten av varje beräknad eller vid
modellförsök uppmätt översvämning. Resul—
taten skall på den första 5 km långa sträckan

5) Uppfattningen hos den som genomfört
utredningen om skaderisken för människoliv
och egendom (fasta konstruktioner och byg—
gnader) vid varje utrett fail av översvämning.
Vid behov görs en förteckning över de ob—
jekt som inverkar på klassificeringen. 1 för—
teckningen antecknas objektens höjdnivåer
samt vattenstånden och strömhastighetema
vid objekten.

6) En bedömning av eifekten på hälsan och
miljön av brott i avfallsdamm enligt modeli—
blanketten i bilaga 17.

7) Förslag till dammklass av den som ge—
nomfört utredningen.
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8 Ävvärjning av och beredskap
för dammolycka

8.1 AVVÄRJNING AV
DAMMOLYCKA

Den som observerar eller får veta att en
dammolycka har inträffat eller hotar och inte
omedelbart kan avvärja faran är skyldig att
omedelbart underrätta dem som hotas. Dess—
utom är han skyldig att göra en olycksan—
mälan samt aft efter förmåga vidta rädd—
ningsåtgärder (2$ § lagen om brand— och
räddningsväsendet 559/75, till vilken hän—
visas i 8 § DSL). Denna skyldighet gäller
speciellt dammens ägare eller innehavare
samt av dem anställda personer som sköter
dammen. De skall också såvitt möjligt o—
medelbart vidta åtgärder för att förhindra
eller begränsa olyckan.

De olika myndighetemas ansvar inom
räddningsverksamheten regleras i Iagstift—
ningen och på grundval av deras förpliktelse
att lämna handräckning. Fastställandet av
uppgifterna behandias i inrikesministeriets
instruktion om planering av den alimänna
räddningstjänsten 1.12.1988 (IM:s rädd—
ningsavdelnings publikationsserie A:26,
1184/701/88). När dessa anvisningar till—
lämpas på situationer vid dammolycka är
ifrågavarande myndigheters uppgifter föl—
jande:

O Brandmyndighetema ombesörjer sådana
åtgärder med anledning av dammbrott eller
därav orsakad översvämning som brand—
kårema på ändamålsenligt sätt kan ombesötja
(1 § lagen om brand— och räddningsväsendet
559/75). Med åtgärder som brandkårema
ändamålsenligt kan ombesöija förstås bråds—
kande åtgärder, vilkas handhavande förut—
sätter god aktionsberedskap och materiel som
brandkårema har samt yrkeskunskap och
erfarenhet av räddningsverksamhet vid o—
lyckor.

Ifall brandkårema anses på ett ändamåls—
enligt sätt kunna ombesöija också andra
brådskande åtgärder när dammolycka inträf—
far (21 kap. 3 § 3 mom. vattenlagen 264/61),
såsom att inleda reparation av dammen, skall
de särskilt för vaije damm på förhand instru—
eras och utbildas för dessa uppgifter. På
brandmyndighetema vilar också ansvaret för
räddningsverksamhetens ledning samt för att
planeringen av räddningstjänsten samordnas.

1 lagen (438/58) och förordningen
(237/59) om befolkningsskydd stadgas sär—
skilt om pianer som skall utarbetas för un—
dantagsförhållanden. Avväijning av damm—
olycka i undantagsförhållanden kräver sär—
skilda beredskapsåtgärder, vilka är damm—
ägarens eller innehavarens ansvar. Vid pla—
neringen för undantagsförhållanden skall
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man särskilt beakta de i undantagsförhållan—
den uppkomna nya riskfaktoremas betydelse
för dammolyckor.

O Polisen tiliser aft alimän ordning och sä—
kerhet upprätthålls, att farliga områden av—
spärras, att trafiken dirigeras och att efter—
spaningen av försvunna organiseras samt
ombesörjer sådana andra åtgärder, som p0—
Iismyndighetema på ett ändamålsenligt sätt
kan handha (1, 17 och 23...26 §S polisiagen
84/66 och 21 kap. 3 § 3 mom. vattenlagen
264/61).

Till polismyndigheternas uppgifter vid
dammolycka hör i synnerhet att varsko be—
foikningen och föra den i säkerhet från ris—
kområdet. Också polismyndighetema skall
instrueras för sina uppgifter vid dammolycka.

O Hälsovårdsmyndigheterna ansvarar för
första hjälp, primärvård, sjuktransport och
övrig sjukvård samt organisering av miljö—
hälsovården (folkhälsolagen 66/72, hälso—
vårdslagen 469/65, lagen om kommunala
ailmänna sjukhus 561/65).

O Vatten— och miljöförvaltningen (vatten—
och miijöstyrelsen och —distrikten) har att
utöva tiilsyn över dammsäkerheten (10 §
DSL 413/84), att vidta nödvändiga åtgärder
för att avvärja fara som hotar från dammen
(11 § DSL), att söija för översvämnings—
skyddet, att bekämpa vattenskador och —o—
lägenheter och att förhindra skador eller
olägenheter p.g.a. tillfrysning eller is (1 —

2 § lagen om vatten— och miljöförvaltning—
en 24/86, 12 kap. 17 och 19 § vattenlagen
264/61).

Vatten— och miljöförvaltningsmyndig—
heternas uppgifter vid dammolycka innefattar
vid behov speciellt åtgärder som inriktas på
vattendraget och dc hydrotekniska konstruk—
tionema, förhandsplanering av åtgärdema
och den sakkunskap som behövs när de
genomförs, samt så långt dc lokala möjlig—
heterna det medger också medverkan när
åtgärdema utförs. Uppgiftema preciseras
närmare i de pianer som på förhand uppgörs
i det enskiida fallet, vilket också gäller övri—
ga myndigheter.

O Vägverket biträder i röjnings— och rädd—
ningsverksamheten och ombesöijer vid
dammolycka speciellt att vägnätet repareras
och att kommunikationema upprätthålls till
verksamhetsobjekten.

8.2 HUR P-DAMM BEAKTAS
SOM RISKOBJEKT VID
PLANERING AV
RÄDDNINGSTJÄNSTEN

Kommunens operativa helhetsplan för orga—
nisering av räddningstjänsten (kommunens
pian för räddningstjänsten) omfattar en
grundpian för räddningstjänsten och planer
för verksamhetsområdena, olika typer av
olyckor och objektpianer som kompietterar
grundplanen. Kommunens brandchef ombe—
sörjer beredningen av dessa planer.

Samarbetsplanen för ett samarbetsområde
bestående av fiera kommuner berör bl.a.
bistånd mellan kommunema samt möjlig—
hetema för brandkårer och övriga myndig—
heter, samfund och företag att deita i rädd—
ningsverksamheten. Samarbetsplanen täcker
kommunernas pianer för räddningstjänsten.
Länsstyrelsen ombesörjer i samarbete mcd
samarbetsområdets ledningsgrupp att pianen
uppgörs.

Vidare uppgör länsstyreisen en sam—
arbetsplan för det Iänsomfattande samarbetet
inom brand— och räddningsväsendet, d.v.s.
Iänets samarbetspian. Den grundar sig på
samarbetsplanema för dc olika samarbets—
områdena. Dessa planer som uppgörs i kom—
munema, samarbetsområdena och Iänen
kompietterar varandra och utgör basen för
räddningsverksamheten vid alla beaktansvär—
da olyckor. Pianerna och deras inbördes
samband framstälis i figur 1.

Olycka i P—damm skall beaktas vid pla—
nering av räddningstjänsten. Omfattningen av
den olycka som läggs till grund för piane—
ringen avgör om planeringen skall innefatta
samarbetsområdet, hela länet eller om plane—
ring på kommunal nivå är tillräcklig.

Varje ägare eller innehavare av en
P—damm är skyldig att bistå brandmyndig—
hetema vid denna planering och att för egen
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Utveckling av Räddningsverk—
brand— och rädd— samhet
ningsväsendet
samt övrig rädd—
ningsförvaltning

Samarbetsområdets samarbetsplan

Räddningstjänstens grundplan

Ohjekt—
pianer

Pianer för
verksamhets—
områdena

Pianer för
olika
olycks—
typer

Räddningstjänstcns_grundplan

Pianer för Objekt— Pianer för
verksamhets— pianer olika
områdena olycks—

typer

Figur 1. Pianerna som ingår i den ailmänna
räddningstjänsten

del, i enhighet med vad som föreskrivs i
objektplanen, upprätthålla beredskap för
olyckssituationer.

Enhigt 4 § dammsäkerhetsförordningen
skall för den händelse olycka inträffar i
P—damm följande pianer och utredningar
färdigställas i den omfattning omständig—
heterna förutsätter:
1) Pian för åtgärder som i händeise av olyc—
ka skall vidtas i fråga om vattendrag eiler
hydrotekniska konstruktioner.
2) Utredning om material som på förhand
skail reserveras för att avvärja olyckor.
3) Utredning om larm och om teleförbindel—
ser till kretsalarmcentrai.
4) Utredning om den personal som dammens
ägare eller innehavare har till sitt förfogande
för aft avvärja olyckor.
5) Utredning om övriga åtgärder av dam—
mens ägare eller innehavare till skydd för
människor och egendom i händeise av olyc—
ka som föranleds av uppdämning.

6) 1 fråga om avfallsdammar utredning om
det uppdämda ämnets beskaifenhet och
mängd.

Förutom dessa angelägenheter, som det i
huvudsak ankommer på ägare eller inneha—
vare av P—damm att utreda, innefattar under—
laget för pianeringen av räddningstjänsten
resultaten av den i föregående kapitel be—
handlade riskutredningen samt de angelägen—
heter som skall utredas av brandmyndig—
heterna. Brandmyndigheterna skall speciellt
utreda organiseringen av räddningsverk—
samheten, som innefattar bl.a.:
O ledning av hela verksamheten
O kommunikationsverksamhet
O sjukvård
O underhållsverksamhet
O alarmering av befoikningen
O information

1 praktiken böijar pianeringen av rädd—
ningstjänsten för P—damm med att objekt—
planen uppgörs. Denna och beredskap för
olyckssituationer behandlas närmare i bila—
ga 18. Objektplanen skall ses över och upp—
dateras i samband med de tidsbestämda
granskningarna.

1 grundplanen för kommunens rädd—
ningstjänst skall objektplanerna för alla
P—dammar i kommunen beaktas. Innehållet i
räddningstjänstens grundplan beskrivs i in—
struktionen om planering av den allmänna
räddningstjänsten som nämndes i kapitlets
början och behandias därför inte närmare
här. Det kan dock konstateras att man bör
beakta P—dammama i grundplanens förteck—
ning över specialobjekt och där nämna de
från andra olyckssituationer avvikande spe—
cialarrangemang och uppgifter som är nöd—
vändiga för dammarna och som gäller t.ex.
verkställande organisationer, specialmateriel,
sakkunniga, bistånd kommunerna emellan
och räddningsverksamhetens deluppgifter. 1
varje P—damms objektplan till vilken grund—
planen hänvisar redogörs närmare för spe—
cialarrangemangen.

Om en olycka i P—damm berör fiera
kommuner skall detta beaktas i sam—
arbetsplanen för samarbetsområdet. Detta
görs på basis av dammens objektplan. Om
det i samma vattendrag finns P—dammar som

Länets samarbetsplan

Kommunens plan för räddningstjänsten
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Iigger i olika kommuner skall dammamas
objektplaner vid behov koppias ihop så att
olycksbekämpningen kan ske koordinerat.
Olyckan kan även beröra fiera samarbetsom—
råden, och då skall pianeringen av rädd—
ningstjänsten för alla P—dammar i vattendra—

get koordineras på Iänsnivå. Härvid skall de
enskiida P—dammamas objektplaner samord—
nas till en verksamhetsområdesplan för hela
vattendraget. Detta förutsäifer samarbete
mellan både brandmyndighetema och de
olika dammamas ägare.
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BILAGA 1

BILAGA 1. SÄKERHETSMAPPENS PÄRMBLAD

Det uppdämda vattendragsområdets nummer

______________

och namn

_________________________________________

Kommun och ort där dammen är belägen

SÄKERHETSMAPP OCH KONTROLLPROGRAM
FÖR
(dammens namn)

Bruksändamål

Tillståndsbeslut (tillståndsgivare, tidpunkt för beviljande och projektets namn)

_________________________

Datum för ibruktagandet_______________________________

Agare
Innehavare

____________________________________

Innehavarens adress och tfn

_________________

Föreslagen dammklass

______________________

Säkerhetsmappen färdigställdes
Kontrollprogrammet inlämnades för granskning

Datum och underskrift (dammens innehavare) —

Ändringar och komplefterande anteckningar

Myndigheternas anteckningar:

Dammklass

_____________________

Säkerhetskontrollprogrammet godkänt

Övriga föreskrivna åtgärder:
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BILAGA 3/1

BILAGA 3. DAMMENS REALISERINGSHANDLINGAR

Uppgiftema om hur konstruktionerna 1 före—
taget utförts kan efter behov sammanställas i
en eller fiera mappar. 1 dem ingår piane—
ringshandlingarna rörande konstruktionerna
jämte anteckningar om ändringar under
byggnadstiden eller handiingarna i oför—
ändrat skick men kompletterade med en be—
skrivning och ritningar över ändringama. 1
mappen skall dessutom ingå cl sammandrag
av uppgiftema om arbetsövervakningen samt
av besiktnings— och ibruktagningsprotokol—
len.

Som exempel har nedan uppräknats om—
ständigheter som skall framgå av en damms
realiseringshandlingar och hur de kan grup—
peras.

Hydrologisk dimensionering

O observationsmaterial
O dimensionerande fiöden och vattenstånd

samt grundema för uppskattning av dem
O konstruktionernas pianerade funktion i

dimensioneringssituationema

Jord— och bergskonstruktioner

O resultaten av jord— och berggrundsun—
dersökningar, resultaten av Iaboratorie—
undersökningar

O resultaten av undersökningar av bygg—
nadsmaterialen

O konstruktionernas dimensionering, stabi—
litetskalkyler och sättningsutredningar

O arbeten för förstärkning av jord— och
berggrunden, arbeten för förstärkning av
siäntema jämte ritningar över utförandet
och uppgift om mängderna använt mate—
rial

O Iängdsektionerna, 1 vilka antecknats om—
rådena där respektive typtvärsektioer
tillämpats

O typtvärsektioner
O arbetsbeskrivningar jämte kompiette—

ringar

O uppgifter om arbetsövervakningen
O underhållsanvisningar

Betongkonstruktioner

O dimensioneringsberäkningar, stabilitets—
kalkyler samt kvalitetskrav för material
och arbete

O belastningsritningar över tillåtna belast—
ningsnivåer

O grundläggning av konstruktionema och
anslutning till jord— och bergskonstruk—
tionema

O konstruktions— och armeringsritningar
O materialens och arbetets kvalitet vid olilca

objekt
O uppgifter om arbetsövervakningen
O underhållsanvisningar

Stålkonstruktioner (reglerings— och av—
stängningsanordningar)

O dimensioneringsberäkningar och kvali—
tetskrav för material och arbete

O konstruktionernas anslutning till övriga
konstruktioner och maskinaggregat

O konstruktionsritningar mcd tillhörande
materialbeskrivningar

O materialintyg
O ytbehandling
O drifts— och underhållsanvisningar

Maskinerier (reglerings— och avstängnings—
anordningar)

O dimensionering
O tillverkarens maskineriuppgifter, maski—

neriritningar och materialuppgifter
O monteringsritningar
O uppgifter om provdrift
O ytbehandling
O materialintyg
O drifts— och underhållsanvisningar
. reseivdelsförteckning
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BILAGA 3/2

Elutrustning (reglerings— och avstängnings—
anordningar)

O elpian
O siutiiga ritningar
O drifts— och underhållsanvisningar
O protokoli över godkänd elbesiktning

Övervaknings— och manöveranordningar
(reglerings— och avstängningsanordningar,
Iarmsystem samt kontrollutrustning)

O systemplaner och —scheman
O apparatutredningar
O beskrivning av systemet för fel— och

stömingslarm
O kopplings— och monteringsritningar, till—

stånd för anslutning till telefon— o.d. nät
O drifts—, provnings— och underhållsan—

visningar

Bestut, avtal och ersättningar (reglering,
exceptionella situationer och reservering av
material)

O tillståndsbeslut
O avtal om användning och skötsel av

konstruktionerna
O övriga juridiska omständigheter som

påverkar dammsäkerheten och handha—
vandet av den

Handlingarna rörande större reparations—
och ändringsarbeten samt granskningar skall
fogas till motsvarande tidigare realiserings—
handlingar så att handlingar för heiheter som
exempelvis grupperats enligt ovan finns på
samma ställe. Realiseringshandlingama skall
förvaras på en väl skyddad plats.
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BILAGA 5

BILAGA 5. UPPDÄMNINGSOMRÅDETS HUVUDMÅTT

__________________________

UPPDÄMNINGSOMRÅDETS HUVUDMÅTF
(Dammens namn)

UPPDÄMNINGS
OMRÅDETS
GRÄNSHÖJD HÖJDNIVÅ AREAL VOLYM

tekniskt NW

___________

m

___________ ___________

milj. m3
MV

_______

m

_______ _______

milj. m3
HW

_______

m

_______ _______

milj. m3
nöd HW

___________

m

___________ ___________

milj. m3

Använt höjdsystem:

Tekniskt NW = Höjden hos dammens lägsta tröskel.

NW 1 tillståndsbeslutet angiven sänkningsgräns, eller om denna inte angetts det
planerade lägsta vattenståndet under dammens drifttid.

HW = 1 tillståndsbeslutet angiven dämningsgräns, eller om denna inte angetts det
planerade högsta vattenståndet under dammens drifttid.

Nöd HW = Den lägsta övre ytan av dammens tätkärna när utskov och trösklar inte be—
aktas.

UPPDÄMNINGSOMRÅDETS

magasineringskapacitet (HW — NW): milj. m3
nödmagasineringskapacitet (nöd HW — HW): milj. m3
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BILAGA 6/1

BILAGA 6. HYDROLOGISKA DIMENSIONERINGSVÄRDEN

1. OMRÅDET UPPSTRÖMS OM DAMMEN:
areal

___________________

km2
sjäprocent

__________________

%
medelhögvattenföring m3/s

2. DAMMBASSÄNGENS EGET AVRINNINGSOMRÅDE:
areal

___________________

km2
sjöprocent

_________________

%
medelhögvattenföring m3/s

3. DIMENSIONERANDE FLÖDE VID DAMMEN:

A. Hela avrinningsområdet
återkomstintervall

__________________

år
högvattenföring (inlopp) m3/s
hägvattenstånd

_________________

m (höjdsystem: )
hägvattenföring (utlopp) m3/s

B. Då eventuella förbitappningar avdragits (se punkt 4)
återkomstintewall

___________________

år
högvattenföring (inlopp) m3/s
högvattenstånd

_________________

m (höjdsystem: )
högvattenföring (utlopp) m3/s

4. IFALL VATINET 1 EN DEL AV AVRINNINGSOMRÅDET UPPSTRÖMS OM DAM
MEN KAN LEDAS FÖRBI DAMMEN SKALL FÖR VARJE 5ÅDAI’rr
fÖRGRENINGSSTÄLLE FÖLJANfE UPPGIVfER ANGES (vid behov i en särskild
bilaga):

förgreningsställets läge

avrinningsområdets areal

__________________

sjöprocent

__________________

%
dimensionerande flödets återkomstintervall

__________________

år
dimensionerande flödets storlek

__________________

m3/s
högvattenstånd

_________________

m (höjdsystem: )
förbi dammen kan ledas

__________________

m3/s

*) Inbegriper också dammens eget avrinningsområde
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BILAGA 6/2

5. TAPPNINGSMÖJLIGHETER VID DAMMEN:

Största tillåtna avtappning enhigt tillståndsbeslutet

_____________________

m3Is

Övriga bestämmelser 1 tillståndsbeslutet (vid behov):

Avbördningsförmåga hos trösklar och utskov (med undantag av kraftverkets drivvatten—
föring):
vid dimensionerande högvattenstånd m3/s
vid nödhögvattenstånd m3/s

Kortaste tid för att tömma bassängen från högvattenstånd
till tekniskt Iågvattenstånd när infiödet är lika med
medelhögvattenföringen dygn

Dimensioneringsvärdena bestäms med Iedning av anvisningama i bilaga 12. De tillämpade
beräkningsgrundema samt tidskurvorna för dimensionerande fiöde, dimensionerande utflöde
och dimensionerande vattenstånd skall vid behov (d.v.s. om bassängens dämpning beaktas vid
dimensioneringen) redovisas i bilaga.
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B1[AGA 8/1

BILAGA 8. FRAMSTÄLLNING OM DAMMENS DUGLIGHET

FRAMSTÄLLNING OM

__________________________

DAMMS DUGLIGHET

På grundval av den fara som dammen kan orsaka då olycka inträffar föreslås, att dammen
klassas som i anvisningama för dammsäkerhet avsedd P/N/OIT—damm på följande grunder: —

Framställningen om duglighet grundar sig på

utredning vid ibruktagningskontroll
följande andra utredningar och granskningar

Beträifande de egenskaper som påverkar dammens duglighet har följande utretts:

Egenskap Slutledning
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BILAGA 8/2

Följande andra omständigheter som inverkar på dammens duglighet har beaktats:

Sammanfattningsvis kan följande anföras om dammens duglighet:

datering underskrift av den som uppgjort
framställningen om duglighet

Myndigheternas granskningsanteckningar:

Vid vatten— och miljödistriktet

datering granskarens underskrift

Vid vatten— och miljöstyrelsen

datering granskarens underskrift
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BILAGA 9/1

BILAGA 9. SÄKERHETSKONTROLLPROGRAM FÖR DAMM

SÄKERHETSKONTROLLPROGRAM FÖR

________________________

DAMM

Vid den tidsbestämda granskningen (med högst fem års mellanrum) skall konditionen hos
konstruktioner och anordningar fastställas samt på dammsäkerheten inverkande förändringar i
dessa genom mätningar, analys av observationsresultaten, provdrift av anordningarna samt
genom andra nödvändiga undersökningar.

Vid årsgranskningen skall konstruktionernas genom visueil inspektion, observationsresultat
och provdrift påvisbara kondition fastställas liksom förändringar som skett i den. Granskning—
en skall ske på våren eller försommaren efier vårflod och tjällossning.

Vid den tidsbestämda granskningen och årsgranskningen skall följande granskningsuppgifter
utföras för varje särskild konstruktion (anges vid behov i separat bilaga):

OBJEKT GRANSKN1NGSUPPGIF
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BILAGA 9/2

Dammen skall kontrolleras på följande sätt (kontrollfrekvens):

Dessutom skall kontroll företas om konstruktionerna utsätts för eller eventuelit har utsatts för
exceptionell belastning vid islossning, hög vattenföring, häftigt regn eller stonu.

1 kontrollen ingående åtgärder skall utföras enligt följande:

ÅTGÄRDsGRuPP UTfÖRS

1. granskning av dammkonstruktionemas synliga
delar yatje gpg

2. observation av dammens inre inspektions—
gångar och —brunnar

__________________________

3. okulär granskning av uppsamlingsbrunnarna
och utloppsställena i dammens filtersystem
(täckdikenas funktion och läckvattnets färg)

4. avläsning av observationsrör, mätningsdammar
och övriga mätanordningar

5. granskning av dräneringsdikena i områdena
nedströms om dammen

___________________________

6.

________________________________________ ___________________________

Vid kontrollen skall följande åtgärder utföras för vaije konstruktion (anges vid behov i separat
bilaga)

OBJEKT ÅTGÄRDER
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BILAGA 9/3

Det ovan sagda föreslås lända till efterrättelse

D till

_____

D tilis vidare

datering underskrift av den som gjort förslaget till
kontrollprogram

Myndigheternas granskningsanteckningar:

Vid vatten— och miljödistriktet

datering granskarens underskrift

Vid vatten— och miljöstyrelsen

datering granskarens underskrift
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BILAGA 11/1

BILAGA II. EXEMPEL PÅ HUR MAN MATER DAMMENS HÖJD

II = höjd

Se kapitel 2.5.2 samt 3 § dammsäkerhetslagen och 1 § dammsäkerhetsförordningen.

Betongdamm

Å

HW
eong amm

Kraftverk



BILAGA 11/2

L

Bergsskäming

MÄTNING AV GRUNDDAMMS HÖJD
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BILAGA 12/1

BILAGA 12. HYDROLOGISK DIMENSIONERING

1 KRAV PÅ HYDROLOGISK
DIMENSIONERING AV
DAMMAR

Vid planering av utskoven i dammar används
för det dimensionerande fiödet värdena i
tabeli 1/12. Värdena baserar sig på dammens
riskklassificering. Vid planering av bassänger
och dammar som ligger vid sidan av den
egentliga flodbädden kan det dimensioneran—
de fiödet bestämmas utgående från bassäng—
ens eget avrinningsområde om bassängens
tilloppskanaler vid behov kan stängas. Här—
vid skall det utredas om tilloppskanalerna
verkiigen kan stängas också under de speci—
eila förhållanden som råder vid exceptionelit
höga vattenföringar. När utskovens avbörd—
ningsförmåga bestäms skall man beakta
magasinets storlek samt kapaciteten hos den
eventuella fåran mellan magasinet och dam—
men. Redan i början av dammplaneringen
måste man säkerställa att dammen till klass
och dimensionering är förenlig med eventu—
eila andra dammar i vattendragsområdet.
Uppgifter om dessa fås av dammägarna och
vatten— och miljödistriktet.

Vid pianeringen av arbetsdammar kan
man efter eget skön använda mindre dimen—
sioneringsvärden, men bl.a. vid bestämning
av fribordet skall särskilt isförhållandena på
vintern beaktas, bl.a. sörjans eventuella in—
verkan. För arbetsdammar har schematiska
dimensioneringsanvisningar inte getts, efter—
som arbetsdammar används under så varie—
rande förhållanden och kraven på dem är
mycket olika beroende på de lokala förhål—
landena.

Tabeli 1/12. Det dimensionerande flödets
återkomstintervall för olika dammkiasser

IUass Återkomstintervall i år

P 5000 ... 10000
N 500 ... 1000
0 100 ... 500

2 BESTÄMNING AV DET
DIMENSIONERANDE FLÖDET

Valet av metod för att bestämma det dimen—
sionerande fiödet beror i första hand på de
hydrologiska observationer som står till buds.
Valet påverkas dessutom av bassängens
egenskaper, regleringens karaktär, reglering—
ama i området ovanför dammen samt övriga
förändringar i avrinningsområdet.

På grundval av tiligängiiga observationer
kan följande fali särskiljas:

1) Om en mer än 20 år lång serie data om
högvattenföringar vid dammiäget finns att
tillgå utförs en frekvensanalys enligt Gum—
beis metod.

2) Om en 5 — 20 år lång serie data om
högvattenföringar vid dammiäget finns att
tiligå, utförs en frekvensanalys på basis av
denna serie. Dessutom är det skäl att utföra
en frekvensanalys för en lång serie högvat—
tenföringar i ett närbeläget vattendrag. Ana—
lysen skall omfatta samma år som materialet
för det aktuella vattendraget.

3) Om en över 5 år lång observationsserie
finns från samma vattendrag nära dammen

(< 20 % ändring av avrinningsområdets
areal, inga betydande sjöar däremellan) kan
högvattenföringarna där omräknas till hög—
vattenföringar vid dammiäget i direkt pro—
portion till ytorna, varefter man beroende på
observationsseriens längd förfar som i punk—
tema 1) elier 2).

4) Om en över 5 är lång observationsserie
finns från samma vattendrag (inte oskäligt
långt från dammiäget) men den inte upp—
fyller kriterierna i punkt 3, omräknas hög—
vattenföringarna där till högvattenföringar
vid dammiäget med hjälp av nomogram,
andra observationsmaterial och alimänna
hydrologiska insikter. Därefter förfar man
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beroende på observationsseriens ]ängd som i
punkt 1 eller 2.

5) 1 övriga fail utförs Gumbels frek—
vensanalys på över 20 år långa observations—
serier från de två Iämpligaste referensvatten—
dragen. Resultaten korrigeras för de hydro—
logiska skillnaderna mellan referensvatten—
draget och det aktuella vattendraget. En ob—
servationsserie från det aktuella vattendraget,
helst vid dammiäget, är härvid särskilt viktig,
även om den är kort.

6) Om Iämpliga referensvattendrag saknas
måste man vid uppskattningen av fiödet an—
vända sig av nomogram, avrinningsområdets
hydrologiska egenskaper samt flödesobser—
vationer som under pianeringen görs vid
dammiäget.

7) Vid bestämning av fiöden med ett åter—
komstintervall över hundra år kan man an—
vända koefficienterna i tabeil 3/12.

Inverkan av övriga faktorer beaktas på föl—
jande sätt:

A. Om bassängvolymen är så stor att man
kan anta att det dimensionerande fiödet för—
svagas, skall hela hydrografen för det di—
mensionerande fiödet bestämmas (figur
1/12):
1. Mcd hjälp av de årliga högvattenför—
ingarnas maxima beräknas dc mot olika
varaktigheter (t.ex. 1, 3, 5, 10 och 20 dygn)
svarande högvattenföringarna och när de
infaller i förhållande till flödets maximum.
2. En frekvensanalys enligt Gumbels metod
utförs på högvattenföringar av olika varak—
tighet.
3. Man bestämmer en hydrograf mcd hög—
vattenföringar av olika varaktighet enligt
punkt A.2 och tidpunkter relativt flödets
kulmination enhigt punkt A.1.

Om det på basis av punkt A.1 är uppenbart
att stora fiöden har ett annat tidsförlopp än
små kan detta beaktas då tidpunkten fastställs
för fiöden av olika varaktighet.

Hydrografcn behöver inte nödvändigtvis
bestämmas om dammens dimensionering
räcker till även för ett odämpat fiöde.

3. En serie observationer av ett regierat
fiöde kan i regel inte som sådan läggas till
grund för frekvensanalys av exceptionella
fiöden. 1 sådana fali måste man utgå från
avrinningen från området uppströms om
regleringsanläggningama som åtminstone i
huvudsak förutsäfts vara oregierat.

C. Om betydande regieringar har genom—
förts i det uppströms belägna avrin—
ningsområdet skall man vid beräkning av det
dimensionerande fiödet i ailmänhet utgå ffån
den längst uppströms liggande regleringen.
Härefter fortsätter man nedströms och be—
stämmer i tur och ordning varje damms in—
verkan på det dimensionerande fiödet (vid
behov beaktas dammbrott). 1 praktiken inne—
bär detta i regel att man av dammägarna och
vattenmyndigheterna måste få uppgifter om
dammarna i flodomrädet och deras inverkan
på fiödet.

D. Om det uppströms liggande avrinnings—
området är kraftigt utdikat eller om där an—
nars företagits åtgärder som påverkar avrin—
ningen skall detta beaktas då det dimensio—
nerande fiödet bestäms. Innan frekvensana—
lysen utförs omräknas högvattenföringarna
från tiden före ingreppet till nuläget mcd en
koefficient som skall beakta ingreppets ef—
fekt. Om ändringarna i avrinningsområdet
fortgår och deras siutiiga storlek kan upp—
skattas kan detta beaktas när koefficienten
bestäms.

E. Om dammen (och anslutande bassäng)
ligger vid sidan om den egentliga flodbädden
eller om vattnet uppströms om dammen mcd
t.ex. överledningskanaler leds från en del av
vattendraget till en annan skall man i varje
förgreningspunkt utreda hur vattenföringen
fördelar sig vid exceptionella fiöden. Fördel—
ningen skall bestämmas utgående från de
rådande förhållandena eftersom dc dimensio—
neringsvärden som använts vid pianeringen
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Iångt ifrån alltid motsvarar verkligheten. Om
en av fårorna i förgreningsstället kan av—
stängas heit kan detta beaktas när det di—
mensionerande fiödet bestäms. Då måste
man emellertid förvissa sig om aff fåran
säkert kan stängas om så fordras. 1 vissa
vattendrag kan vattnet under exceptionella
fiöden ta vägar som avviker från det normala
även om de nämnda anläggningama inte
skulle ha byggts.

3 BESTÄMNING AV
DIMENSIONERANDE
HÖGVATfENSTÅND
DIMENSIONERANDE

När det dimensionerande högvattenståndet
och dimensionerande utflödet bestäms utgår
man från det dimensionerande fiödet, vatten—
ståndet när detta börjar och bassängens are—
alkurva. 1 befintiiga dammar är det dimen—
sionerande högvattenståndet entydigt bestämt
av det dimensionerande fiödet och utgångs—
vattenståndet. För dammar som planeras
söker man den lämpiigaste kombinationen av
dimensionerande högvattenstånd och dimen—
sionerande utflöde. 1 båda fallen läggs till det
beräknade dimensionerande högvattenståndet
en säkerhetsmarginal som skall beakta in—
verkan av vind, ändringar i vattenföringen
och is. Vid bestämning av dammens av—
bördningsförmåga beaktas inte kraftverkets
drivvattenföring.

Vid mycket små bassängvolymer är
dimensionerande utflödet lika stort som di—
mensionerande fiödet. Utgångsvattenståndet
saknar då praktisk betydelse och det dimen—
sionerande högvattenståndet bestäms mcd
ledning av det dimensionerande fiödet samt
flodbäddens och dammens avbördningsför—
måga.

Vid större bassängvolymer beräknas det
dimensionerande högvattenståndet och det
dimensionerande utflödet antingen med en
enkel vattenbalansmetod eller med en metod
som beaktar vattenytans lutning i bassängen.
Den senare skall användas för långa och

smala bassänger. Tidsintervallets Iängd i
beräkningen beror på bassängens areal och
inflödets storlek. Grafiskt kan resultaten
återges såsom i exemplet i figur 1/12. Till
utgångsvattenstånd vid sommar— och vinter—
fioder och vid bassänger mcd liten vatten—
volym är det skäl att välja dämningsgränsen
och vid vårfloden det av driffförhållandena
beroende vattenstånd som råder före fioden.

Isfördämning eller issöija i en älv kan
leda till ett högvattenstånd mcd väsentligt
Iängre återkomstintervall än den vid tilifället
rådande högvattenföringens. Aven volymen
hos den is som samlas i dammbassängen och
isens effekt på tappningsanordningarna kan
ha stor inverkan på högvattenståndet i bas—
sängen.

Valet av återkomstintervall för det vid
dimensioneringen av utskoven använda in—
fiödet påverkas dels av den hållfasthet mot
brott som dammsäkerheten förutsätter, dels
av dammbyggets ekonomi. Åtcrkomstinter—
vallet är i sig en statistisk storhet, och i och
mcd att dammen biir äldre ökar sannolik—
heten för att det dimensionerande fiödet
överskrids. Om dammens användningstid

OCH
UTFLÖDE

Dimensionerande
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Figur 1/12. Exempel på resultatet av en maga—
sinberäkning för en bassäng
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antas till t.ex. 100 år är under denna tid san—
nolikheten för eft fiöde med längre åter—
komstintervall än så 63 % och sannolikheten
för eft fiöde med längre återkomstintervall än
500 år 18 % (tabeil 2/12). Eftersom dammar
frånsett arbetsdammar pianeras för långa an—
vändningstider är det inte motiverat att di—
mensionera dem för korta återkomstinter—
vali.

Dammplaneringen underläifas av det
faktum ali den relativa förändringen i det
dimensionerande fiödet minskar när Ater—
komstintervallet ökar. 1000—årsflödet är
nämiigen bara 30 % större än 100—årsflödet
(tabeil 3/12). Dammens anläggningskostnader
ökar därför i allmänhet inte särskilt mycket
när återkomstintervallet förlängs.

Tabeil 2/12 Sannolikheten (%) för att dimensionerande fiödet överskrids under åter—
komstintervallet som funktion av dammens planerade användningstid.

flödes äterkomst— Planerad användningstid (a)
intervail (a)

10 50 100 200 500 1 000

10 65 99 100 100 100 100
50 18 64 87 98 100 100

100 10 40 63 87 99 100
200 5 22 39 63 92 99
500 2 10 18 33 63 86

1000 1 5 10 18 39 63

Tabeil 3/12 Mot Gumbels fördelning svarande högvattenföringskvoter vid eli antal orter.

Observationsplats HOI 000 HOS000 HOI 0000
HQ100 HQ100 HQIOO

4:6 Lieksanjoki, Ruuna 1.28 1.47 1.55
4:24a Koitajoki, Lylykoski 1.27 1.46 1.54
4:8087 Kallavesi, Konnus + Karvio 1.28 1.48 1.57

14:9 Vuosjän’i, Huopanankoski 1.27 1.46 1.54
14:29 Nilakka, Ayskoski 1.28 1.48 1.56
14:50 Petäjävesi, utlopp 1.30 1.51 1.60
16:la Forsby å, Pyliäjärvi 1.35 1.59 1.70
28:3 Aura å, Hypöistenkoski 1.32 1.55 1.65
35:94 Loimijoki, Maurialankoski 1.30 1.50 1.59
42:10 Kyro älv, Lansorsund 1.26 1.44 1.51
44:5 Lappo å, Pappilankari 1.29 1.49 1.57
51:2 Lestijoki, Lestijäivi 1.28 1.47 1.56
54:4 Pyhäjoki, Pyhäkoski 1.29 1.49 1.58
57:7 Siikajoki, liinkelä 1.30 1.51 1.60
59:19 Lammasjärvi, utlopp 1.29 1.49 1.58
60:4 Kiiminginjoki, Haukipudas 1.30 1.50 1.59
61:19 Ijo älv, Merikoski 1.26 1.45 1.52
65:17 Kemihaara, Kummaniva 1.26 1.43 1.51
65:36 Ounasjoki, Marraskoski 1.31 1.4$ 1.56
67:8 Muonio älv, Muonio 1.25 1.43 1.51
67:22 Tome älv, Karungi 1.25 1.42 1.49
71:8 Juutuanjoki, Saukkoniva 1.2$ 1.48 1.56
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BILAGA 13. KRAV PÅ JORDDAMMAR

1 PLANERING

1.1 Projektörens kompetens

Den som pianerar P— och N—dammar och
med dem jämställbara T—dammar skall ha
samma kunskaper i grundbyggnad och jord—
mekanik som en dipiomingenjör i byggnads—
teknik med dessa ämnen som huvudämnen.
Dessutom krävs minst fem års erfarenhet av
geoteknisk planering. Den som pianerar
P—damm skall dessutom ha erfarenhet av ali
pianera jorddammar.

1.2 Laster och beräkningsfall

Dammens olika delar skall dimensioneras
med beaktande av konstruktionsmaterialets
egen vikt, trycket på grund av infiitration
(porvattentryck), krafiema som förorsakas av
vågsvall och tjäle samt trafiklasten på dam—
mens krön. Under byggnadsskedet kan dess—
utom belastningar orsakas avb].a. vibrationer
på grund av sprängningar. Ovriga yttre be—
lastningar ska]l beaktas från fail ti]l fail.

Dammens stabilitet skall beräknas åt—
minstone under byggnadsskedet (den farli—
gaste situationen vanligtvis då arbetet siut—
förs), vid normala driffförhållanden samt
efter att vattenståndet snabbt har sänkts (den
farligaste situationen vanligen då vattnet
sjunker från HW—nivå till teknisk NW—
nivå). Ovriga belastningsfall skall studeras
från fail till fall. När stabiliteten beräknas
granskas stabiliteten hos både dammen och
hos dammen och undergrunden.

Sättningar i dammen och undergrunden
behandias med normala beräkningsmetoder.

1.3 Beräkning av genomsippringen

Läckaget genom, under och omkring enjord—
damm studeras i olika tvärsnitt. Beräknin—

gama utförs med hjälp av tillförlitliga
ADB—program. Separat granskas konstruk—
tioner som byggs samman med eller igenom
dammen, såvida fiödesvägarna inte bryts så
att fiödet är mindre än i den omgivande
dammen.

Mcd hjälp av kalkylerna bestäms läcka—
gens storlek och flödeskoncentrationema (de
största strömhastighetema och maximigradi—
entema).

1.4 Beräkning av stabiliteten

Stabiliteten beräknas i olika tvärsektioner
åtminstone för belastningsfallen i punkt 1.2.
Beräkningen kan utföras mcd antingen total—
säkerhetsmetoden eller delsäkerhetsmetoden.
Totalsäkerheten bestäms som förhållandet
mellan skjuvhållfastheten och skjuvspän—
ningen i den antagna brottytan. När del—
säkerhetsmetoden används vid brottgräns—
tillstånd tillämpas anvisningarna för grund—
byggnad, Pohjarakennusohjeet (RIL 121—
1988j

Ätminstone när dammkonstruktionema
består av material som deformeras i mycket
olika grad när dc belastas till sin högsta
hållfasthet (i ytterlighetsfallet lerkärna/
sprängsten) skall granskningen av brott—
gränstillståndet kompletteras mcd en gransk—
ning av dc formförändringar som uppstår vid
normal drift. 1 ovan nämnda fail kan en
granskning enligt totalsäkerhetsmetoden eller
brottgränstillståndet ge en alliför fördelaktig
bild av dammens stabilitet.

1.5 Minimikrav för dammar

1.5.1 Stabilitet

Dammens totala stabilitet skall vid konstant
genomsippring vara minst 1,5. 1 slutet av
byggnadsarbetet och vid en plötslig sänkning
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av vattenytan (HW—NW) skall den totala
stabiliteten vara minst 1,3.

1.5.2 Dammens fribord

Fribordet i N— och P—dammar (avståndet
mellan dammens krön och HW—nivån) be—
stäms på grundval av den största våghöjden
vid HW. Fribordet skall vara minst två gån—
ger den största vågens höjd. Våghöjden kan
preliminärt beräknas enbart på basis av det
fria vattenområdets iängd. Vid en noggran—
nare dimensionering beaktas de rådande
vindarnas riktning, hastighet och varaktighet.

fribordet skall dock alltid vara minst lika
med det tjäldjup som uppstår vid en
köldperiod som återkommer en gång på tio
år (i regel den faktor som bestämmer fribor—
dets storiek).

Fribordet i 0—dammar bestäms på mot—
svarande sätt på grundval av den största
våghöjden eller det tjäidjup som uppstår vid
en köldperiod som återkommer en gång på
fem år.

1.5.3 Darnniens säkerhetsrnarginal

P—och N—dammars säkerhetsmarginal (höjd—
skiilnaden mellan tätkärnans övre yta och
HW—nivån) skall vara minst 0,4 m. 1
0—dammar är minimikravet 0,3 m. Till dessa
minimimått skall läggas sättningsmån för
konstruktionerna och grunden.

1.5.4 Beklädnaden på damrnens
uppströrnsslänt

Sten—/biockstorleken i uppströmssläntens
beklädnad och beklädnadens tjocklek be—
stäms på grundval av den största våghöjden.
Beklädnadens omfattning bestäms av hög—
vattenståndets variationsgränser. Om man viii
förhindra att isbelastningen skadar beklädna—
den får den dimensionerande våghöjden inte
vara mindre än 1,5 m. Om mindre stenblock
används måste man bereda sig på att tidvis
reparera konstruktionen.

1.5.5 Darnmens krön

Krönets bredd i P— och N—damm skall vara
minst fyra meter. Om dammen är över 10 m
hög skall bredden ökas med 0,5 m och där—
efter med 0,5 m för varje 10 m som höjden
ökar. På basis av särskild utredning kan
3,5 m godtas som krönbredd för N—dammar
som är lägre än fyra meter. O—damms krön
skaii vara minst tre meter brett.

Krönet skall vara farbart i hela sin
längd.

1.5.6 Darnmens filter— och
dräneringssystcm

Dammens filter— och dräneringssystem skall
dimensioneras så att det under alla förhållan—
den skyddar tätkärnan mot erosion, avieder
det läckvatten som sipprar genom, under och
omkring dammen samt utjämnar eventuella
toppar i strömningsgradienterna. Fiitret skall
uppfyila givna krav på kornstorlek och vara
ca 100 gånger mer vattengenomsiäppligt än
det material som är avsett att skyddas. Drä—
neringssystemet skall kunna bortieda mer än
tio gånger den beräknade totala Iäckvatten—
mängden.

1.5.7 Vegetation

På jorddammens krön och uppströmsslänt får
inga träd växa och på nedströmsslänten inga
träd med större diameter vid roten än
50 mm. Avsteg från detta krav kan göras
endast efter separat utredning för den aktu—
eila dammen.

1.6 Arkivering av
planeringshandlingar

Kalkyler och materiaiuppgifter samt andra
planeringshandlingar skall förvaras så att de
är tillgängliga då eventuella reparationer
senare utförs. De viktigaste uppgifterna om
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pianeringen arkiveras tillsammans med reali—
seringshandlingarna på det sätt som bestäms
i dessa anvisningar.

2 BYGGNADSARBETET

2.1 Arbetsledning och
övervakrnngspersonal

Arbetsledningen och övervakningspersonalen
skall ha tillräcldig erfarenhet av att utföra
krävande jordbyggnadsarbeten, och de per—
soner som ansvarar för dessa uppgifter skall
ha tidigare erfarenhet av arbeten på jord—
dammar.

Övervakningspersonalen och arbetsled—
ningen skall verka oberoende av varandra
och övervakningspersonalen skall ha rätt att
avbryta byggnadsarbetena då omständig—
heterna, de använda materia]en eller arbets—
metoderna avviker från de som föreskrivs i
planeringshandlingarna.

Projektören skall medverka i övervak—
ningen genom att följa genomförandet av de
mest kritiska arbetsmomenten och genom att
granska byggplatsprotokollen.

2.2 Kvalitetsstyrning av arbete och
material

Arbetet kontrolleras genom fortiöpande ö—
vervakning av arbetsutförandet. Arbetets och
materialens kvalitet övervakas minst i den
omfattning som föreskrivs i kontrollpro—
grammet som uppgjordes i samband med
planeringshandlingarna. 1 programmet skall
fastslås de minimikrav som skall gälla för
både materialundersökningar och kontroll—
prov på konstruktionerna.

Protokoil skall föras över kontrollpro—
ven. Av protokollen skall framgå provens
tidpunkt, resultat, eventuella avvikelser och
gjorda rättelser m.m. på så sätt att de ställen
där kontrollprovens utfördes också i efter—
hand kan bestämmas entydigt.

2.3 Arkivering av uppgifter under
byggnadstiden

Kontrollrapportema och resultaten från alla
prover för kvalitetsstymingen samlas på ett
och samma ställe och arkiveras. Dessutom
skall man göra eft sammandrag av dem och
foga det till dammens realiseringshandlingar.

På basis av mätningar som utförts under
byggnadstiden uppgörs dessutom resultatrit—
ningar, av vilka skall framgå det slutgiltiga
utförandet av konstruktioner och grundarbe—
ten och eventuella ändringar i planerna under
byggnadstiden.

3 KONTROLL

3.1 Kontrollpersonal

Personalen som deltar i ibruktagningskon—
trollen samt de tidsbestämda granskningarna
behandlas i kapitien 5 och 6. Dessutom re—
kommenderas att dammens projektör eller en
person med motsvarande erfarenhet deltar i
årsgranskningarna (åtminstone i fråga om
P—dammar)

Personalen som utför den ordinarie kon—
trollen ska]l utbi]das på den aktuel]a dammen
så att dammens särdrag beaktas tillräckligt.

3.2 Kontroll av läckvatten

Uickvattnet kan övervakas med hjälp av
portrycksmätare, grundvattenbrunnar, täck—
dikeskonstruktioner och dräneringsdiken. Vid
kontrollen skall man särskilt ge akt på änd—
ringar i portryck, vattenstånd eller läckvatt—
nets mängd och beskaifenhet (färg, grumlig—
het o.s.v.). Efter att dammen byggts (senast
innan den första tidsbestämda granskningen
utförs) skall larmgränser fastställas för por—
vattentrycket, vattenståndet i grundvatten—
rören och/eller de uppmätta läckvattenmäng—
derna. Om Iarmgränsema över— eller under—
skrids skall detta leda minst till en inspek—
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tion som utförs av en sakkunnig.
Särskilt skall man ge akt på källor, våta

områden i tenängen nedströms on dammen,
ändringar i växtligheten (t.ex. riklig upp—
komst av vide) samt områden som inte fryser
under vintem eller blir tidigt snöfria på vå—
ren.

Om nedströmsvattnet når ända fram till
dammen kan läckvattenmängden i alimänhet
inte mätas. för aft få reda på läckvattnets
beskaifenhet bör kontrollema förläggas till
tidpunkter när inga strömningar förekommer
i nedströmsfåran.

Koncentrationer i läckvattenmängderna
kan studeras bLa. med jordradar. Det är att
rekommendera att alla jorddammar under—
söks med jordradar med jämna mellanrum.
Med hjälp av radarresultaten kan man också
placera kontrollanordningar (pickupar till
portrycksmätare, grundvattenbrunnar m.m.)
vid de observerade koncentrationerna, var—
igenom övervakningens kvalitet förbättras.

3.3 Kontroll av konstruktionerna

Konstruktionema kan kontrolleras genom
mätningar (avvägning, sättningsobservationer
m.m.) och okulärt. Den okulära kontrollen
skall framför alit inriktas på förändringar
(insjunkningar/sprickor i krönet eller siänter—
na, beklädnadens skick, avvikande tjällyft—
ningar o.s.v.). Körspåren på dammens krön
får inte vara djupare än 50 mm.

Jorddammar skall hållas fria från växt—
lighet så att eventuella formförändringar lätt
kan iakttas. Särskilt skall dräneringsdiken
hållas rena.

Tjälbildningen i dammkrönet och siän—
terna skall regelbundet observeras. Som hjälp
kan användas mätningar av tjällyftning, tjäl—
djup och temperaturen i konstruktionen.

3.4 Arkivering av kontwllresultaten

Kontrollresultaten arkiveras och av dem görs
ett sammandrag för årsgranskningama och de
tidsbestämda granskningama.

4 ARBETSDAMMÄR

4.1 Planering

För planering av arbetsdammar gäller samma
krav som för planering av permanenta dam—
mar. Stabiliteten under drift behöver dock
endast vara 1,3 (totalsäkerhet). Vid stabili—
tetsberäkningama skall man använda det
högsta vattenstånd som förekommer under
driften och den största trafiklasten under
byggnadstiden.

4.2 Byggande

Vid byggandet av arbetsdammar, vid över—
vakningen av byggandet och vid kvalitets—
styrningen skall man i tillämpiiga delar iaktta
anvisningarna för övervakning av egentliga
jorddammar.

4.3 Kontroll

Arbetsdammar kontrolleras i huvudsak av
personalen på byggplatsen. Ett kontrollpro—
gram skall alltid uppgöras för arbetsdammar
som vad farligheten beträifar kan jämställas
med P—dammar. för övriga arbetsdammar
uppgörs ett särskllt kontrollprogram efter
projektörens eget skön.
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BILAGA 14. KRAV PÅ BETONGDAMMAR

1 PLANERING

1.1 Projektörens kompetens

Den som p]anerar en betongdamm skall ha
av konstruktions— och dammklassen fram—
gående tillräcklig utbildning och för uppgif—
ten Iämplig erfarenhet av att pianera betong—
konstruktioner.

Betongdammens projektör ftngerar som
ansvarig projektör eller är underställd den
ansvariga projektören. Den ansvariga pro—
jektören svarar för samordningen av de olika
delpianema.

P— och N—dammars betongkonstruktio—
ner skall pianeras enhigt konstruktionsklass 1.
1 denna konstruktionsklass fastställs projek—
törens kompetens av en expertnämnd som
utses av personalorganisationer inom bygg—
nadsbranschen och organisationer inom be—
tongbranschen.

1.2 Laster och beräkningsfall

Belastningarna beräknas enligt belastnings—
anvisningama för konstruktioner, Rakentei
den kuormitusohjeet (RIL 144—1990).

Dimensionerande fiöden och motsvaran—
de vattenstånd kan beräknas på grundval av
statistiska observationer enligt bilaga 12.
Upptrycket i dammbottnen kan beräknas
genom analys av läckvattenströmmarna om
vattengenomsläpplighetsdata som baserar sig
på forskningsrön finns att tillgå för berg/—
jordgrunden. Kalkylerna kan utföras två—
eller tredimensionellt. Den använda pro—
gramvaran skall vara utprovad och godkänd
för ändamålet. Vid behov skall resultaten
verifieras genom mätningar.

1.3 Kombination av laster

Lasterna kombineras mcd tillämpning av be—
Iastningsanvisningama så att storleken av

samtidigt verkande laster beaktas. Särskilt
skall man beakta olika vattenstånd och is—
belastningar som uppträder samtidigt.

1.4 Beräkning av stabiliteten

Konstruktionen skall ha tillräcklig säkerhet
mot stjälpning och glidning. Säkerheten fast—
stälis antingen med totalsäkerhetsmetoden
eller mcd gränstillståndsmetoden.

Vid användning av totalsäkerhetsmeto—
den kan säkerheten mot stjälpning anses vara
tillräcklig om den är >1,5 1 normala driftför—
hål]anden och >1,3 i underhål]ssituationer,
när konstruktionen är tom och utan maskiner
och anordningar. Säkerheten mot glidning
skall i normala driftförhållanden vara >2,0
och i underhållssituationer >1,8. Säkerheten
beräknas mcd hjälp av specifika laster.

Då gränstillståndsmetoden används kan
man vid granskningen av säkerheten mot
glidning och stjälpning tillämpa bl.a. dc
norska anvisningarna för dammprojektering
(Forskrifter for dammer, Norges vassdrags—
og elektrisitetsvesen 1982).

Stabiliteten och säkerheten mot glidning
kan även bestämmas mcd hjä]p av lämpiiga
FEM—modeller.

1.5 Metoder för att förbättra
stabiliteten

Dammens stabi]itet kan förbättras genom
användning av förspända ankare. Ankama
kan vara antingen lin— eller stångankare.
Endast s.k. dubbelskyddade ankartyper läm—

par sig för ändamålet. Om ankare används
för att förbättra stabiliteten vid normal drift
skall spänningen i ankarna kunna kontrolle—
ras under driften.

Konventionella förspända eller icke för—
spända kamstålsankare som gjuts in i berget
beaktas inte som stabiliserande faktor vid
stabilitetsberäkningama, om inte deras lång—
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tidshållfasthet och deformationsförmåga samt
konstruktionernas rörelseförmåga säker—
stälis.

Mkarnas funktion skall kunna kontrol—
leras under drift.

Konventionella täckdiken vars funktion
inte kan kontrolleras under driften beaktas
inte som portryckssänkande faktor. Upp—
tryckets storlek kan kontrolleras med por—
trycksgivare som placeras under dammen.

1.6 Materialens egenskaper

Vid pianeringen av dammkonstruktioner
skall man beakta kraven på vattentäthet och
frostbeständighet vid bestämning av miljö—
klassen. Konstruktionema hör i regel till
miljöklass 1.

Vid planering av massiva konstruktions—
delar skall man säkerställa aft inte volym—
förändringar som förorsakas av hydratise—
ringsvärme inverkar menhigt på konstruktio—
nen. 1 regel skall man använda cement med
låg värmeutveclding. 1 normala fail behöver
man inte vidta skyddsåtgärder om tempera—
turskillnaden mellan konstruktionens inre
delar och ytan är mindre än 20 °C.

Vid behov skall man också beakta den
uppiösande inverkan på kalkföreningar av
aggressiva komponenter som transporteras
mcd luften och regnvattnet.

1.7 Konstruktionens verkningssätt

Dammen skall med dilatationsfogar uppdelas
1 sektioner varvid man bl.a. skall beakta
grundläggningsförhållandena. Maskinaggre—
gaten skall 1 alimänhet placeras i separata
block. Betongdammens anslutning till jord
dammar eller omgivande fyllningar skall
pianeras 1 samverkan med projektets geotek—
niska projektör.

Volymförändringar p.g.a. hydratiserings—
värme under byggnadstiden beaktas genom
att man indelar konstruktionen i gjutdelar
och väljer delamas gjutordning så fördelak—
tigt som möjligt.

1.8 Dokumentering av
planeringsmaterialet

Planeringsmaterialet dokumenteras enligt
anvisningama för konsliiiktionsberäkningar,
och handiingamas arkiveringsplats antecknas
i förteckningen över realiseringshandlingar.

2 ÖVERVAKNING UNDER
BYGGNADSTIDEN

2.1 Arbetsledningens behörighet

Den arbetsledare som svarar för betongarbe—
tena på byggplatsen skall ha den behörighet
konstruktionsklassen förutsätter samt i regel
även behörighet aff leda svåra arbeten.

2.2 Kvalitetsstyrning av arbetet

Kvalitetsstyrningen beträifande betongkon—
stmktioner sköts enligt betongnormema.
Omständigheter som är av väsentlig betydel—
se för dammsäkerheten skall granskas 1 takt
mcd att arbetet fortskrider. Granskningarna
skall journaiföras i tillräcklig omfattning.
Omständigheter som skall följas och doku—
menteras är bl.a. beskaifenheten och vat—
tengenomsläppligheten hos berg och mark i
undergrunden, spänningen i eventuella för—
spända ankare, temperaturen 1 gjutna delar
OSVO

2.3 Dokumentering av uppgifter
från byggnadstiden

Över prov i samband mcd kvalitetsstyrning
och besiktningar under byggnadstiden skall
göras ett sammandrag som fogas tifl hand—
Jingarna för ibruktagningskontrollen. Upp—
gifterna rörande kvalitetsstyrningen arkiveras
tillsammans mcd realiseringshandlingarna.
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3 DRIFTSKONTROLL

Kontrollobjekt av betydelse för dammsäker—
heten under driften är bl.a. funktionen hos
täckdiken och ankare, Iäckvattnets mängd
och beskaifenhet samt förändringar i dessa.

Anordningar i vattenvägar och under—
vattenskonstruktioner granskas om möjligt i
samband med underhåll e.d, då konstruktio—
nema är frilagda. Protokoli förs över gransk—
ningama och fogas till materialet över de
tidsbestämda granskningarna. Vid behov
används dykare.
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BILAGA 15. KRAV PÅ TAPPNINGSLUCKOR

1 STÅLKONSTRUKTIONER

Vid pianeringen av luckornas stålkonstruk—
tioner skall pianeringsanvisningarna för stål—
konstruktioner SfS 3200 föijas. Driftförhål—
landena skall beaktas i hållfasthetskraven för
materialen.

Belastningama beaktas i enhighet med
belastningsanvisningarna för konstruktioner,
Rakenteiden kuormitusohjeet (RIL 144—
1990).

2 MASKINERIER

Överbelastningsskydd:
Om konstruktionen är sådan aft maskineriet
eller luckan skadas vid överbelastning skall
maskineriet vara förseft med en anordning
till skydd mot skada och ett ändamålsenligt
Iarm.

Förhindrande av sneddragning:
Sneddragning av iuckoma skail förhindras
antingen mekaniskt eller elektriskt. Om
sneddragning som stör funktionen förekom—
mer skall i maskineriet finnas en givare som
anger detta samt eil system med vilket luck—
an kan dras rätt.

Kedjornas funktion:
Om kraften överförs till iuckan av kedjor
skall kedjornas och spelens funktion säker—
ställas även vintedid.

Smörjanordningar:
Luckorna skall kunna smöijas lätt och risk—
ftitt och den som är ansvarig för iuckomas
funktion skall se till aH nödvändiga smörj—
ningar utförs i enhighet med underhåiispro—
grammet.

Provdrift:
Maskineriets funktion skall vid behov säker—
ställas genom provdrift.

3 ELUTRUSTNING

Vid pianering och användning av elutrust—
nfng skall elsäkerhetsföreskriftema följas.

Gränslägesbrytare:
Maskineriet skall vara försett med gräns—
lägesbrytare som fungerar säkert och stoppar
luckan i dess gränsiägen samt i vissa speci—
aisituationer.

Uppvarmning:
Om iuckan måste kunna manövreras också
undet den kaila tiden av året skall luckan
och styrskenorna i utskovsöppningen i regel
förses med uppvännning. Om maskineriet
och eiutrustningen kräver ett varmt maskin—
rum elier en driftcentral skail uppvärmningen
i dessa fungera.

Luckans Iägesdata:
Luckans operatör skali få betryggande infor—
mation om Iuckans position.

Varningsanordningar:
Om fara för människoliv kan föreiigga när
luckan plötsligt öppnas skail varning ges
med siren eller motsvarande anordning.

4 DRIVTS- OCH
UNDERHÅLLSANVISNINGAR

Bruks— och underhållsanvisningar skall utar—
betas för Iuckan och de skali förvaras på
ändamåiseniigt sätt.
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5 RESERVLYFTSYSTEM

P—dammar och N—dammar:
Luckan skall förutom det egentliga lyftmas—
kineriet ha ett reservsystem som Iyfter luckan
tillräckligt snabbt i förhållande till dammens

spelrumstid. Spelrumstiden är den tid inom
vilken en störning eller skada kan leda till en,
farlig situation. Spelrumstiden kan vara t.ex.
den tid vattnet behöver för aft stiga från HW
till nöd—HW. Reservlyftsystemet skall dess—
utom tillåta öppning av luckan vid elavbrott.
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BILAGA 16. REDOVISNING AV RISKUTREDNINGENS
ÖVERSVÄMNINGSDATA

Uppgifterna om varje utrett, beräknat eller
vid modellförsök uppmätt fall av översväm—
ning skall återges i en kartskiss (1:20 000)
samt i tabellform med uppgift om vatten—
stånd och vattenföring i de olika tvärsnitten
under översvämningens olika skeden.

ÖVERSVÄMNINGSKARTA

Av kartan skall framgå:

O översvämningens kulminationsområde
d.v.s. gränsiinjen för det högsta vatten—
ståndet

O översvämningsområdets gränser en halv
timme samt en timme efter brottet

O dc markerade tvärsnittens lägen och
identifieringsnummer

O tidpunkten för det högsta vattenståndet
vid varje markerat tvärsnitt, räknad i
timmar efter brottet

Översvämningskartan kan t.cx. göras som
en täckskiss till grundkartan varvid grund—
kartans höjdkurvritning som finns på trans—
parent papper används som kartunderlag.
Täckskissen skall förses mcd passmärke och
lokaliseringsbeteckning.

TABULERADE
ÖVERSVÄMNINGSDATA

Översvämningsdata för de markerade tvär—
sektionerna skall återges i tabellform på
följande sätt:

O för varje tvärsnitt vattenståndet (W),
vattenföringen (Q) och strömhastigheten
(v) vid olika tidpunkter under över—
svämningen

O en samlingstabell som för varje tvärsnitt
anger
— utgångsvattenföringen (m3/s) före

översvämningens början
— högvaftenföringen (m3/s)
— tidpunkten då högvaftenföringen nås,

räknad i timmar från brottet
— utgångsvattenståndet (+m) före över—

svämningens början
— högvattenståndet (+m)
— tidpunkten då högvattenståndet nås,

räknad i timmar från brottet
— den största höjden (m) till vilken

fiödet stiger vid fåran, d.v.s. skill—
naden mellan högvattenståndet och
utgångsvattenståndet

— dc maximala strömhastighetema (m/s)

Ovan nämnda tabulerade översvämningsdata
skall fogas till översvämningskartan så att
översvämningsdata för varje tvärsnitt är lätta
att läsa. För att göra uppgifterna på över—
svämningskartan mer åskådliga kan man där
utrymmet det medger överföra en del av dc
tabulerade data till täckskissen.

Figur 1/16 visar en översvämningskarta i
form av en täckskiss.
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halv— och heltimmeskurvor för vattenståndet efter brottet

— tvärsnittets identifieringsnummer

tid efter brottet då vattenståndet når den största höjden i tvärsnittet

kurvan för högsta vattenstånd efter brottet

Figur 1/16. Riskutredningens översvämningskarta
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BILAGA 17. BEDÖMNING AV VERKNINGAR PÅ HÄLSAN OCH
MILJÖN VID BROTT 1 AVFALLSDAMM *)

1 ALLMÄNNA UPPGIFFER

Dammen böijade fyllas år

__________________________________________

Fyliningen upphörde år

________________________________________

(om bekant)

Uppskattad största mängd avfall
i bassängen (m3)

Genomsniftlig årlig ökning av
mängden fiytande avfall (m3)

Recirkulering av processvatten (%)

Bassängens volym (m3)

Andel fiytande avfall (%)
av bassängvolymen

Omfattas bassängen av
avloppsvattenkontrollen

Olika ämnen (halter och mängder) i det från bassängen utgående avloppsvattnet (t.ex. enligt
den senaste årsrapporten från den obiigatoriska kontrollcn av avlopps— eller Iäckvattnen):

*) detaljer ges vid behov i separata bilagor

72



BILAGA 17/2

2 UTREDNING OM AVFALLETS BESKAFFEN}ET 1 BASSÄNGEN

2.1 För hälsan och miljön skadliga eller farliga ämnen i det uppdämda ämnet

Menhiga Uppkomstsätt Mängd/ Placerings— De ämnens andel
eller t.ex. process halter tidpunkt/ (%) av total—
farhiga placeringssätt mängden som vid
ämnen eventuellt damm—

broft spolas ut
i omgivningen

Beskrivning av de uppdämda ämnenas farlighet för hälsan och miljön:

2.2 Eventuehla andra ämnen i avfallsbassängen:
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2.3 Kemiska och biologiska analyser av det uppdämda avfallsämnet (analyserna skall göras
vid behov, om hälsorisker och miljörisker i samband med avfallsdammen inte kan bedömas
på annat sätt)

1) pH—värde

2) elektrisk ledningsförmåga

3) totalkvävehalt

4) totalfosforhalt

5) kemisk syreförbrukning (COD)

6) tungmetaller

7) eventuella skadliga organiska

ämnen eller ämnesgrupper

8) akut förgiftning hos vattenloppor

Daphnia magna EC5O (24 eller 4$ h)

3 UTREDNING AV FARAN VID EVENTUELLT DAMMBROTF (om flodvågsberäkningar
eller modellförsök har utförts för brottet på avfallsdammen skall resultat av dessa användas i
punktema 3 och 4)

3.1 På en kopia av grundkartan skall en ritning över avfallsämnets spridning vid eventuelit
brott redovisas, Iikaså riskobjekten inom spridningsområdet

3.2 Fara för människoliv, hälsa, miljö eller egendom som förorsakas av dammbrott (om över—
svämningen vid brott kan ta fiera olika vägar skall dessa utredas särskilt)
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3.3 Ytvattenområden där översvämningen kan gå fram, deras avrinningsområden, grundvatte—
nområden, deras tillrinningsområden, ytvattentäkter, grundvattentäkter, hushållsbrunnar eller
andra liknande riskobjekt (om översvämningen vid brott kan ta fiera olika vägar skall dessa
utredas särskilt)

3.4 Avfallsämnets verkningar på vattendrag och miljö vid eventuelit dammbrott (t.ex. luktolä—
genheter, estetiska olägenheter, syrebrist, fiskdöd; om översvämningen vid brott kan ta fiera
olika vägar skall dessa utredas särskilt)
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4 FÖR}IANDSÅTGÄRDER OCH BEREDSKAP FÖR SKYDD AV RISKOBJEKT VID
EVENTUELLT BRO1T (Utredningen kan innehålla t.ex. 1) uppgifler om dikessystem, dal—
formationer i terrängen m.m., där avfallets spridning kan hejdas och där det kan samias upp
2) pianer och material för byggande av tillfälliga dammar i tenängen, eller för byggande av
dammar i dikessystemet för att hejda avfallets spridning 3) skyddsvallar runt riskobjekten)

5 ÖVRIGA FAKTORER SOM SKALL BEAKTAS
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BILAGA 18. OBJEKTPLAN FÖR P-DAMM OCH BEREDSKAP
FÖR OLYCKSSITUATIONER

1 OBJEKTPLANENS
SAMMANSÄTTNING OCH
HUR DEN UPPGÖRS

P—dammens ägare eller innehavare
objektpianen tillsammans med
myndigheterna. Objektpianens
sammansättning presenteras nedan.

Objektplanens delar (DÄ = dammens ägare
eller innehavare, BM brandmyndighet)

1) Beskrivning av skaderisken (DÄ)
— alimän beskrivning av dammen och

vattendraget
— granskning av riskutredningen

2) Information om händelsen (DÄ och BM)

3) Åtgärder som inriktar sig på vattendraget
och hydrotekniska konstruktioner sarnt
reparation av skadoma på dammen (DA)

4) Personal— och materielresurser som be—
hövs för att avvärja oiycka
— dammägarens (DA)
— övrigas (BM)

5) Material som behövs för aft avväija
olycka (DA)

6) Övriga förhandsåtgärder till skydd mot
dammolycka (DA och BM)

7) Utredning om det i avfailsdammen upp—
dämda ämnets beskaifenhet och mängd
samt de risker det medför (DA)

8) Räddningsverksamhet vid olycka (BM)

Till objektplanen fogas följande bilagor:

O schematisk ritning över larmförbindel—
sema (BM)
— alannering av myndighetema
— aiannering av befoikningen

O dammägarens personal (DA)
O materiekesurser (DA och BM)
O karta (1:20 000) över dammområdet,

vägförbindelserna och piatser där repara—
tionsmateriai kan hämtas (DA)

En dyiik objektpian innehåiler sådana ut—
redningar och åtgärdsplaner som avses i 4 §
dammsäkerhetsförordningen. Pianen för—
varas hos brandmyndighetema och en kopia
av den placeras i dammens säkerhetsmapp.
Dessutom har brandmyndighetema erhållit
en operativ karta över riskutredningens re—
sultat (jfr kapitel 7).

Den i objektplanen beskrivna verksam—
heten kan i sina huvuddrag ske eniigt upp—
stäliningen i figur 1/18. Innehåiiet i objekt—
pianen preciseras i de föijande punktema.

2 BESKRIVNING AV
SKADERISKEN

Dammens ägare elier innehavare fogar till
början av objektpianen en kort ailmän be—
skrivning av dammen och vattendraget.
Beskrivningen skall begränsas till omstän—
digheter av väsentlig betydelse vid olycka.

Under den här punkten ger också dam—
mägaren en i ailmänna drag hållen redo—
görelse om riskutredningens väsentiiga re—
sultat.

uppgör
brand—

allmänna
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SKADAN OBSERVERAS 1
Smärre skador

smäne

skador

Figur 1/18. Verksamhet som preciseras i objektplanen

Mlvariiga skador

KRETSALARMCENTRALEN
automatisk kontrollpunkt
för skadeanmälningssystem
har eventuelit instal—
Ierats i kretsalarmcentralen

Anmälan om observationen

rIigaDAN

Överblick av läget
Brådskande räddnings— och reparationsåtgärder påbörjas
Befoikningen som hotas omedelbart alarmeras och utryms
Verksamhetsorganisationema alarmeras

Mera detaljerad bedömning av skadan och risken den medför
Ledning av räddnings— och reparationsåtgärderna
— brandmyndiglieterna
— dammägaren
— ledningsorgan med den sammansättning som situationen kräver
— specialister

Skador som medför fara för människoliv

+

Övriga skador

Räddning av befolkning och egen—
dom som är i fara samt omedeibara
nödfallsåtgärder som inriktar sig
på vattendraget eller på hydrotekniska
konstruktioner (11 § 2 mom. DSL) för
att avvärja och begränsa skadorna

+
Reparationsplan

ir

Befoikningen alarmeras
— utomhuslarmdon vid dammen
— radio
— polis och brandkår
Utrymning (befolkning, boskap)
Egendom skyddas och förs i säkerhet
Området avspärras
Trafiken dirigeras
Information
Vattenpumpning mm.

Ansökan om undantagstillstånd som
andra riskavvärjningsåtgärder än de
omdelbara nödfallsåtgärdrba förut
sätter (21 kap. 19 § vattenlagen,
ändr. 605/82)

‘II,

Reparationer och nödvändiga
säkringsåtgärder, som utförs
i enlighet med undantags—
tillståndet (bassängen töms,
dammama öppnas eller
stängs o.s.v.)
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3 INFORMATION OM
HÄNDELSEN OCH
KONTROLLER

Dammens ägare eller innehavare skall till—
sammans med brandmyndighetema utreda i
vilken form uppgifter om dammskada, ho—
tande olycka eller olycka kan uppträda och
hur de skall förmedlas till brandmyndig—
heterna (kretsalarmcentralen och brandkårer—
na), dem som utför regieringen (distriktscen—
tralerna och dammskötama), dammens inne—
havare (de ansvariga), vatten— och miljö—
myndigheterna (vatten— och miljödistriktet
samt experter), de viktigaste användarna av
vattnet och vattendraget (vattentäkter och
dammar nedströms om dammen) samt väg—
och trafikövervakningsmyndigheterna (hota—
de broar, vägverket och polisen).

Här utreds också vilka uppgifter anmäla—
ren särskilt bör lämna och hur uppgiftema
skall verifieras. Uppgifterna i denna punkt
skall också framställas i form av ett larm—
förbindelseschema, vilket kan ingå som bila—
ga i objektplanen (för att underlätta upp—
dateringen av uppgifterna). Personalen som
sköter dammen skall ha särskilda anvisningar
om hur larmet skall ges. Distriktscentraien
som sköter regieringen är fortiäpande be—
mannad och har därför en central ställning i
detta avseende.

4 ÅTGÄRDER SOM INRIKTAR
SIG PÅ VAfENDRAG
OCH HYDROTEKNISKA
KONSTRUKTIONER
SAMT REPARATION
AV DAMMSKADA

Dammens ägare eller innehavare skall i
objektplanen utreda de åtgärder genom vilka
man efter dammbrott eller vid hot om sådant
omedelbart kan förhindra eJ]er begränsa de
skador som olyckan annars kan leda till.
Beroende på omständigheterna kan man för—

söka reparera dammskadan, genom repa—
rationsåtgärder förhindra aff den utvidgas
eller fördröja detta eller regiera påfyllnings—
och tömningstappningen.

Av objektplanen skall framgå om vattnet
i nödfall kan ledas någon annanstans. Sär—
skilda åtgärder som innebär ingrepp i kon—
struktionema skall redovisas liksom för—
utsättningama för dem. Vidare skall framgå
på vilka ställen nödåtgärdema kan sättas in,
t.ex. var dammen kan öppnas eller var fåran
kan blockeras eller ledas över och vem som
får utföra sådana åtgärder (11 § DSL). Här
skall också preciseras hurudan expertis och
vilka redskap och material som behövs för
att utföra nödåtgärdema och hur räddnings—
personalen på förhand skall instrueras för
sina uppgifter.

Påfyllnings— och tömningstappningen
skall genast kunna inledas när larmet gått.
Därför skall tillses att kretsalarmcentralen
genast kan meddela den som utför reglering—
en, såsom kraftverket, fjärrkontrollcentralen
(t.ex. distriktscentralen) eller dammskötaren.
Dammägaren ger på förhand anvisningar om
sättet på vilket regieringen skall utföras och
skall dessutom i sin pian utreda regleringens
art och vilka följdema blir i vattendraget av
en reglering som eventuellt avviker från
tillståndsvillkoren. Dessutom skall av planen
framgå vilka vattendragsreglerare nedströms
i vattendraget som samtidigt skall informeras
om o]yckan och regleringsåtgärderna.

Dammägaren skall i objektplanen även
ge pre]iminära anvisningar om reparation av
dammskadan. En tillfällig reparation av
dammskadan utförs med användning av bl.a.
följande reparationsmetoder:

O det skadade stället avstängs med spräng—
sten, sandsäckar o.a. tunga föremål och
material som forslats till platsen eller
med material som lösgörs från damm—
krönet invid det skadade stället

O det skadade stället skyddas med filter—
o.a. dukar som hindrar det på skadan
lagda materialet att föras bort
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O det skadade stället tätas mcd presenning—
ar och folier som breds ut över dammens
uppströmsslänt

O skadade utskov stängs med sättar, nålar,
skivor m.m.

O betong— och jordkonstruktioner stöds
med tryck— och stödbankar.

De första reparationsåtgärdema vid
dammskada kan vara brädskande. Den erfor—
derliga snabbheten kan i vissa fall nås bara
mcd hjälp av brandmyndigheterna och deras
materiel. Därför skall man också i objekt—
planen beakta hur den erforderliga materie—
len kan erhållas och i tilhäcklig omfattning
informera brandkåren om nödreparationsåt—
gärder på dammen.

5 PERSONAL- OCH
MATERIELRESURSER
SOM BEHÖVS FÖR ATT
AWÄRJA OLYCKA

Dammens ägare eller innehavare skall fram—
lägga uppgifter om personalen som står till
förfogande, såsom personernas antal, drift—
ställen och vilka uppgifter dc utför. För dc
ansvariga skall anges namn, expertisområde,
hemadress och Iarmkontakter. Uppgifter som
ändras skall redovisas i bilaga för aft under—
lätta uppdateringen av pianen.

Dammens ägare eller innehavare utreder
även vilken materiel i form av grävmaskiner,
bandschaktare, hjullastare, transportvagnar
för maskiner, bilar för jordtransport, mobi]—
kranar och injekteringsutrustning och —mate—
rial dc i dc preliminära anvisningarna an—
givna reparationsåtgärdcrna skulle kräva och
vilken materiel dammägaren har. Brandmyn—
dighcterna katalogiserar och undcrhåller mcd
hjälp av dammägaren sådan utomstående
materiel. För att undedätta uppdateringen
skall uppgifter som ändras uppges i bilaga.

6 MÄTERIAL SOM BEHÖVS
FÖR ATF AVVÄRJA OLYCKA

Dammens ägare eller innehavare skall om—
besörja aft sprängsten eller natursten för
reparation av dammskada finns lagrat eller
annars tillgängligt i närheten av dammen.
Sprängstensförrådet eller stentäkten skall
vara belägen så att reparationsåtgärdema kan
sättas in var som helst på dammens krön
inom en timme efter aft lastningen påbörjats.

Den totala mängden sprängsten eller
natursten som finns till förfogande skall vara
3 H [m3J där H är dammens högsta höjd i
meter. För dammar som hör till en och sam—
ma magasin behöver dock inte reserveras
mera sten än 2 000 lös—m3. Sprängstenens
genomsnittliga blockstorlek skall vara minst
0,1 m3 och naturstenens minst 0,2 m3. Dc
största stenarna skall vara högst 1 m3, vilket
en 10 tons hjullastare ännu klarar av.

Om det inom ovan nämnda köravstånd
från dammen inte finns material som Jämpar
sig för tätning av dammen (t.ex. morän)
skall även detta lagras i motsvarande mängd
som sprängsten. Uppgifter som är nödvändi—
ga för anskaffning av grus och sand skall ges
i objektplanen.

1 objektplanen skall ingå en karta över
platser där uttag av sprängsten och morän för
förhandslagring kan ske. På kartan skall
utmärkas vägar och uppkörningsställen längs
vilka materialet kan forsias till dammen.
Dessutom skall man utreda tillgången till
annat material som behövs vid reparations—
arbetena, såsom filterduk.

7 ÖVRIGA
FÖRHANDSÅTGÄRDER 1 FALL
AV DAMMOLYCKA

Om det inom det eventuella skadcområdet
nedströms om dammen bor människor så
nära dammen att brand— och räddningsvä—
sendet inte hinner larma dem i tid skall inom
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det särskilda riskområdet finnas ett system
med vilken alarmeringen hinner göras i tid.
Den riktgivande tidsgränsen inom det sär—
skilda riskområdet är två timmar efter
dammbrottet.

Brandmyndighetema bedömer behovet av
ett sådant system och siutsatsen skall fram—
läggas i objektplanen. Enligt lagen om
brand— och räddningsväsendet kan brand—
myndighetema förordna om nödvändiga
apparatanskaffningar.

Om det av andra orsaker (se inrikesmi—
nisteriets instruktion 30.4. 1979 om lokala
Iarmsystem, IM räddningsavdelnings pubii—
kation 5/1979) inte är nödvändigt aft bygga
ett Iarmsystem i området, ligger kostnadsan—
svaret hos dammägaren. Systemets Iarmdon
skall vid behov kunna startas både från
dammen, ifrågavarande fjärrkontrollcentral
eller kretsalarmcentral. När larmsystemet
pianeras kan inrikesministeriets ovan nämnda
instruktion om lokala larmsystem användas.
Det särskilda larmsystemets funktion skall
klarläggas i objektplanen.

8 UTREDNING OM DET
UPPDÄMDA ÄMNETS
BESKAFFENHET OCH MÄNGD
1 AVFALLSDAMM OCH
RISKEN DETTA MEDFÖR

1 objektplanen skall dammens ägare eller
innehavare göra en bedömning av inverkan
på hälsan och miljön av brott i avfallsdamm
samt av åtgärder som krävs för att avväija
faran. Vilka omständigheter som skall redo—
visas framgår närmare av modellblanketten i
bilaga 17. IfyIId kan denna blankett använ—
das som ifrågavarande utredning (jfr
punkt 7.1.4).

9 RÄDDNINGSVERKSAMHET
VID OLYCKA

Brandmyndighetema utarbetar i objekt—
pianen en utredning om räddningsverksam—
heten vid olycka i P—damm. Utredningen
gäller de extra och specialarrangemang som
kan bii nödvändiga vid räddningsverksam—
heten efter en dammolycka.

Sådana specialarrangemang, till vilka
skall hänvisas också i räddningstjänstens
grundplan på kommun— och vid behov på
samarbetsområdesnivå, kan bii nödvändiga
bia. i följande fail:

O fastställande av de myndigheters och
samfunds uppgifter som deltar i rädd—
ningstjänsten

O samarbete och bistånd mellan kommu—
nema

O ledningsfunktionen vid olycka

O telekommunikationer

O sjukvård och miljöhälsovård

O underhållsverksamhet (proviantering,
tillfällig inkvartering, materialunderhåll,
tillgång till underhållsförnödenheter)

O a]armering av befoikningen (varning,
hänvisning till skydd och evakuering)

O infonnation vid olycka

Ovan nämnda planering sker i enlighet
med inrikesministeriets anvisningar. Plane—
ringsunderlaget är resultaten av riskutred—
ningama för en eller fiera på varandra
fö]jande P—dammar. 1 resultaten har den ail—
varligaste tänkbara olyckssituationen an—
tagits.
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BILAGA 19. SAMMANDRAG AV
fÖRFARANDET

DAMMSÄKERHETS

PLANERING
— under ledning av den ansvariga

projektören och på hans ansvar
— dammklassen fastställs
— hydrologisk dimensionering
— vid behov riskutredning
— planering av konstruktionerna

DAMMSÄKERHETSMAPP
— skickas till vatten— och miljödistriktet i

tre exemplar jämte förslaget till
kontrollprogram

— mappen kompietteras mcd de delar
som fattas i samband med att
ibruktagningskontrollen blir färdig

— mappen hMls aktueli genom att den
kompletteras i samband mcd tids—
bestämda granskningar och special—
situationer

ANLÄGGANDE
— anmälan till vatten— och miljö—

distriktet när bygget påbörjas
— god byggnadssed och kvalitets—

styrning AVVÄRJNING AV ..DAMMOLYCKA
OCH BEREDSKAP FOR SADAN
P—damm (innan vatten eller annat ämne
börjat fyllas i magasinet):
— riskutredning (dammens ägare eller

innehavare)
— övriga utredningar och åtgärdsplaner

enligt 9 § DSL och 4 § DSF (dammens
ägare eller innehavare)

— objektplan (brandmyndigheterna och
dammens ägare eller innehavare)

IBRUKTAGNINGSKONTROLL
— böar med anmälan till vatten— och

rniljödistriktet om att byggnads—
arbetena påbörjas

— alla omständigheter som inverkar på
dammsäkerheten utreds

— åtminstone en fältranskning görs
innan magasinet börjar fyllas mcd
vatten eller annat ämne

— slutligt utlåtande och duglighets—
framställning

SÄKERHETSKONTROLL
PROGRAM
— försiaget inges till vatten— och

miljödistriktet i tre exemplar, för
P—damm 3 månader och for övriga
dammar 2 månader innan dammen
tas i bruk

— ordinarie kontroll
— års— och tidsbestämda granskninar
— programmet för P—damm godkönns

av vatten— och miljöstyrelsen, för
N—, 0— och T—damm av vatten—
och miljödistriktet
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BILAGÄ 20. BEGREPPSFÖRTECKNING OCH FÖRKLARINGAR

HANDLINGAR

Realiseringshandlingar

Säkerhetsmapp 5 § DSL
och 2 § DSF

Säkerhetskontroflprogram
6—7 § DSL

Riskutredning
9 § 1 mom. och
3 mom. DSL

Resultat av riskutred—
ningen 9 § 1 mom. DSL

Dammägares utredningar
och åtgärdsplaner med
tanke på olyckor 9 §
2 mom. DSLoch4DSF

Samarbetsplan för brand—
och räddningsväsendet
7 § BRL, 6 § BRF och
9 § 2 mom. DSL

Dammens realiseringshandlingar är de i bilaga 3 nämnda centrala
planerings— och byggnadshandlingar som behövs när dammens
duglighet utreds och när dammen underhålls.

Dammens säkerhetsmapp är en dokumentsamling i vilken det för
dammsäkerheten betydelsefulla material skall samias som nämns
i 2 § DSF.

Dammens säkerhetskontrollprogram är en handling som föreskriver
hur alla på dammsäkerheten inverkande omständigheter skall
kontrolleras och granskas med vissa mellanrum. Vatten— och miljö—
styrelsen kan ge närmare anvisningar om hur kontrollprogram—
met skall uppgöras.

Riskutredningen är en bedömning av den skaderisk som en damm
vid olycka kan medföra särskilt för befolkning och egendom
nedströms om dammen. Vatten— och miljöstyrelsen kan, när skäl
finns, bestämma att den som låter bygga, äger eller innehar en damm
skall låta göra eller företa en utredning om skaderisken. Vatten—
och miljöstyrelsen kan ge närmare anvisningar om hur ut—

redningen skall företas.

Resultaten av riskutredningen är ett sammandrag av den i utredningen
avsedda skadan, dess omfattning och tidsförlopp, och de är ett
underlag för brandmyndigheternas objektplan. Dammbyggaren,
—ägaren eller —innehavaren som införskaffat utredningen skall sända
dess resultat till vatten— och miljöstyrelsen och —distriktet,
länsstyrelsen, kretsbrandchefen samt kommunens brandmyndigheter.

Dammägarens iftågavarande utredningar och pianer, som uppräknas
i 4 § DSF, ligger till grund för brandmyndighetemas objektplanering.

Brandchefen skall i kommunen uppgöra en operativ helhetsplan
som innehåller bl.a. de ailmänna grunderna för organisering av
verksamheten i olika olycks.situationer och grundläggande uppgifter
om särskilt utsatta objekt. Länsstyrelsen skall 1 samverkan med de
kommunala myndighetema utarbeta planer för bistånd och annat
samarbete inom samarbetsområdet, också innefattande andra
myndigheters, samfunds och enskiidas möjligheter att delta 1
släcknings— och räddningsverksamheten. 1 kommunemas och
samarbetsområdenas samarbetsplaner beaktas i 9 § 2 mom. DSL
avsedda dammar som riskobjekt.
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Objektplan 6 § BRF och Med tanke på dammolycka som avses i 9 § 2 mom. DSL uppgörs
9 § 2 mom. DSL under brandmyndigheternas ledning en till samarbetsplanen knuten

objektplan på grundval av dammägarens utredningar och planer,
vilka avses i 9 § DSL och 4 § DSf.

HYDROLOGISKA BEGREPP

Högvattenstånd, HW Högvattenstånd är det högsta vattenståndet under en viss tidsperiod.
1 alimänhet avses det högsta vattenståndet under ett dygn
(dygnsmedelvärdet eller en enstaka obsewation per dygn). 1 samband
med högvaftenståndet bör i regel också den tidsperiod anges som
observationema gäller, t.ex 87,50 m (1960—1980).

Lågvattenstånd, NW Lågvattenstånd är det lägsta vattenståndet under en viss tidsperiod.
1 alimänhet avses det lägsta vattenståndet under eft dygn (dygnsme—
delvärdet eller en enstaka obsewation per dygn). förutom Iågvatten—
ståndet bör i regel också den tidsperiod anges som observationema
gäller, t.ex 86,50 m (1960—1980).

Nödhögvattenstånd, Nödhögvattenstånd är det högvattenstånd som om det överskrids
nöd HW kan leda till förändringar i dammkonstruktionerna.

Tekniskt lågvattenstånd, Tekniskt lågvattenstånd är det konstruktivt lägsta möjiiga
tekn. NW lågvattenståndct vid dammöppning, hävert eller naturlig tröskel.

Högvattenföring, 110 Högvattenföring är den största vattenföringen under en viss tidsperiod.
1 allmänhet avses den största vattenföring som uppträder under ett
dygn, men t.ex. HO (5 dygn) avser det största värde medelvär—
det av vattenföringen under fem på varandra följande dygn når.

1 samband mcd högvattenföringen bör i regel också den tidsperiod
anges som observationema gäller, t.ex. 150 m3/s (1960—1980). Om
det observerade stället i vattendraget är en sjö eller någon annan
bassäng som dämpar fiödestoppama används ofta begreppen 110
(inlopp) och HQ (utlopp), med vilka avses bassängens ingående
respektive utgående högvattenföring.

Hydrograf Hydrograf är en tidskurva för fiödet eller för vattenståndet, d.v.s.
en kurva som anger hur vattenföringen eller vattenståndet ändras
under successiva dygn, i allmänhet under flodtider.

Återkomstintervall 1[rr Återkomstintervall är en statistisk storhet som avser t.ex. den
tidsperiod under vilken det angivna värdet på högvattenföringen
i genomsnitt inträffar en gång. T.ex. uttrycket “HQ (1/1000) är
200 m3Is” innebär att en högvattenföring på minst 200 m3/s i
genomsnitt uppträder en gång på 1000 år.
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Dimensionerande fiöde Dimensionerande fiöde är den inflödeshydrograf d.v.s. tidskurva
för infiödet, som svarar mot det på grundval av dammens egenskaper
och säkerhetsklassificering vaida återkomstintervaflet.

Dimensionerande Dimensionerande högvaften är det högsta vattenstånd som
högvatten förekommer under det dimensionerande fiödet. Härvid antas dammens

hela avbördningsförmåga vara mobiliserad frånsett kraftverkets
drivvaftenföring.

Dimensionerande utflöde Dimensionerande utflöde är den med ledning av dimensionerande
fiödet, magasinvolymen och utskovens avbördningsfönnåga beräknade
hydrografen för dammens utflöde vid det utgångsvattenstånd som
bestäms av bassängens driftsätt.

KONSTRUKTIONSBEGREPP

Höjden av damm 1 § DSF Höjden av damm beräknas som höjdskillnaden mellan den lägsta
punkten av dammanläggningens yttergräns och den högsta ytnivå
som det uppdämda ämnet är avsett att nå. 1 fråga om grunddamm
beräknas höjden med avvikelse från det ovan nämnda såsom
höjdskillnaden mellan den Iägsta punkten av dammanläggningens
yttergräns och dammens krön.

Grunddamm Grunddamm är en damm över vars krön vattnet är avsett att strömma.

Avfallsdamm Avfallsdamm är en damm där avfallsämne uppdäms.

Fribord Dammens fribord är höjdskillnaden mellan dammens krön och den
högsta nivå till vilken det uppdämda ämnet är avsett att stiga.

Säkerhetsmarginal Dammens säkerhetsmarginal är höjdskillnaden mellan tätkärnans
(dammens täta deis) övre yta och HW—nivån.

DAMMKLASSIFICERINGSBEGREPP

P—damm Damm som i händelse av olycka kan medföra uppenbar fara för
människoliv, uppenbar sanitär fara eller uppenbar betydande fara
för miljön eller egendom. P—damm kan även vara lägre än tre
meter.

N—damm Damm som inte medför uppenbar fara på det sätt som ovan beskrivs
för P—damm och som inte kan betraktas som O—damm, vilken endast
medför ringa fara.

O—damm Damm som endast medför ringa fara. Med ringa fara avses att
dammen i händelse av olycka helt uppenbart inte kan medföra fara
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T-damm

för människoliv eller sanitär fara, eller, frånsett obetydiiga
olägenheter, fara för miljön eller annans egendom.

De arbetsdammar (fångdammar i Sverige) på vilka dammsäker—
hetsiagen tillämpas klassas som T—dammar.

BEGREPP VID SÄKERHETSKONTROLL

Ibruktagningskontroll

Tidsbestämd granskning

Årsgranskning

Vid ibruktagningskontroll utreds hur dammen uppfyller kraven på
dammsäkerhet (dammens duglighet med tanke på dammsäker—
heten). Ibruktagningskontrollen kan ske i etapper.

P—, N— och 0—dammar som berörs av DSL skall minst en gång
på fem år undergå tidsbestämd granskning. Vid tidsbestämda
granskningar utreds på grundval av företagen kontroll, fäit—
granskningar och realiseringsdata förändringarna i dammens skick
och förändringarna i förhållanden som påverkar dess styrka. Vid
tidsbestämda granskningar utreds också eifektiviteten i dammägarens
åtgärdsplaner (9 § 2 mom. DSL).

Dammar som berörs av DSL skall undergå årsgranskning en gång
om årct. Vid årsgranskningen utreds hur konstruktionernas och
anläggningarnas skick och funktion bibehållits.

Kontroll Kontroll är fortgående observation av dammens skick, företagen
med vissa intervaller.

Godkännande av säker—
hetskontrollprogram för
damm 7 § DSL och 3 §
DSF

ANDRA BEGREPP

Dammolycka 3 § 1 mom.
DSL 9 § 2 mom. DSL

Om godkännande av kontrollprogram eller ändring däri beslutar
vatten— och miljöstyrelsen i fråga om P—dammar och vatten— och
miljödistriktet i fråga om N—, 0—, och T—dammar. Kontrollpro—
grammet skall tillställas distriktet senast två månader, i fråga om
P—damm dock senast tre månader innan dammen tas i bruk.

Med dammolycka avses att damm eller anordningar som hör till
den går sönder eller utsätts för driftstörningar på sådant sätt att
plötslig och farlig utströmning av det uppdämda ämnet uppstår eller
hotar att omedelbart uppstå.

Angående mera detaljerade begrepp och definitioner rörande dammar
hänvisas till Teknillinen patosanasto (Helsingfors 1983; ej svenska),
som publicerats av Suurpadot — Suomen osasto ry, och till litteraturen
i branschen.
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