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Bakgrunden till projektet vid Lossendammen är de skärpta kraven
från RIDAS, som ställer krav på att man ska kunna avbörda ett
10000-årsflöde, även kallat klass-1-flöde. Foto: Magnus Holmgren

Projektet vid Lossendammen startade hösten 2013 och beräknas stå färdigt hösten 2016.
Foto: Magnus Holmgren

Lossendammen säkras för att klara
dagens säkerhetskrav
AV BJÖRN ASPLIND
Just nu pågår ett av de större arbetena i Sverige när det gäller att säkra vattenmagasinen.
Lossendammen i västra Härjedalen, Ljusnans största magasin, säkras för cirka 240 miljoner kronor.
Projektet omfattar främst ett nytt utskov,
tåstödbank på nedströmssidan och
ombyggnad av erosionsskyddets övre del.
Lossendammen är en av de största
regleringsdammarna i Sverige och byggdes
för mer än 50 år sedan. Den är en så
kallad klass-1+ damm, vilket innebär
mycket stora skador längs efter Ljusnan om
den skulle brista. Lossen tillhör de dammar
i Sverige med högsta säkerhetsklassningen.
Lossendammen rymmer hela 500 miljoner
kubikmeter vatten och förser 17 kraftverk
längre ned i Ljusnan, bland annat
Långå kraftverk, med vatten.
Nya normer
– Det är ett spännande projekt som har
pågått ett tag nu. Bakgrunden till projektet
är de skärpta kraven från RIDAS (Kraftföretagens riktlinjer för dammsäkerhet)
som ställer krav på att man ska kunna
avbörda ett 10000-årsflöde, även kallat
klass-1-flöde. Vi bygger ett nytt utskov
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som kan avbörda ett 10000-årsflöde.
Samtidigt har vi kvar det gamla utskovstornet som en extra säkerhet. Åtgärderna
i Lossendammen görs enbart för att höja
dammsäkerheten, säger Magnus Holmgren,
projektledare vid byggherren Ljusnans
Vattenregleringsföretag.
General- och betongentreprenör är
DAB Domiflex AB och underentreprenör
är Kraftverksbyggarna i Söderhamn som
utför mark- och bergarbeten. Totalkostnaden för det tre år långa arbetet beräknas
bli cirka 240 miljoner kronor.
Det nya utskovet byggs på väster sida
om dammen och får två exakt likadana
segmentluckor som är 13 meter breda och
6,5 meter höga. Utskovskanalen består
av en 150 meter lång betongkanal som
övergår i en 400 meter lång bergkanal som
mynnar ut i Rörhån nedströms. Det nya
utskovet i Lossen får en kapacitet på
610 kbm/sekund.
För att klara av allt innebär det

ett jordschakt på cirka 700000 kbm och
ett bergschakt på cirka 70000 kbm.
Återanvändning
– Bergmaterialet försöker vi återanvända i
projektet. Det används vid en dammtåförstärkning nedströms där filter och sten ska
höja stabiliteten i dammen. Vi lägger även
ett erosionsskydd på uppströmssidan längs
hela dammen då mycket av bergmaterialet
återanvänds. Vi har även använt material
från det tunnelberg som har legat som
ett upplag till vänster om dammen sedan
tunneln till Långa kraftverk byggdes 1972,
berättar Magnus Holmgren.
Projektet vid Lossendammen startade
hösten 2013 och beräknas stå färdigt
hösten 2016.
– Tidplanen ser ut att hålla. Vi har
några tidskritiska moment. Det första var
fångdammen uppströms som gjordes innan
schaktningen för utskovet. Där gjorde vi
tätningsarbeten mot befintlig mark,
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något som var tvunget att göras under
lågvattenperioden. Vi hann med det i tid
och kunde påbörja schakten. Nu har vi
byggt utskovet så gott som klart och luckorna levereras i början av november. Till
nästa lågvattenperiod som kommer våren
2016 kan vi schakta bort fångdammen.
Det här är också ett tidskritisk moment
och det handlar om att sätta in många
resurser under en kort period. Även
tätjordsarbeten måste utföras när det är
plusgrader så vi hoppas på en mild vår,
avslutar Magnus Holmgren. •
FAKTA

Lossendammen i västra Härjedalen, Ljusnans största magasin, säkras för cirka 240 miljoner kronor.
Foto: Magnus Holmgren

Lossendammen
Vad: Säkerhetshöjande åtgärder på Lossendammen
i Ljusnan
Byggherre: Ljusnans Vattenregleringsföretag
General- och betongentreprenör:
Underentreprenör: Kraftverksbyggarna Söderhamn,
som utför samtliga mark- och bergarbeten
Konstruktör: Sweco Civil AB
Luckleverantör: OH Älvservice AB
Investering: Cirka 240 miljoner kr
Byggtid: 2013-2016
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Kranolyckan orsakade
viss försening i Höljesprojektet
Dammsäkerhetsåtgärder i Höljes kraftstation är i slutfasen av ett 3,5 år långt byggprojekt. Ca 23 200 kubikmeter betong, 1230 ton armering har använts.
Ca 160 000 fast kubikmeter fast berg har sprängts loss. När projektet är färdigt återstår mindre justeringsarbeten. Foto: Gun-Britt Moden, NCC

AV KIM HALL
Olyckan som inträffade i samband med drift och underhållsarbete vid Höljes kraftstation i norra Värmland,
orsakade viss fördröjning av dammsäkerhetsarbetena. Kranbilen välte och hamnade i Höljessjön, en person omkom.
Olyckan hade inget samband med projektet men påverkade alla inblandade känslomässigt. På själva arbetsplatsen
– Olyckan inträffade vid sidan om projektet, vid grindrensning.
Under tiden räddningstjänsten arbetade kunde vi inte driva
projektet. Fortum har nolltolerans mot olyckor och säkerheten för
våra entreprenörer är lika viktig som säkerheten för vår egen personal. På grund av olyckan fick vi kraftigt minska tappningen genom
Höljes kraftstation. Samtidigt startade mycket höga vårflöden med
en brant tillökningskurva. Det gjorde att vi var tvungna att släppa
förbi vatten genom utskoven och därmed arbetsplatsen. Den stora
vårflodsvolymen fyllde dammen danska snabbt, förklarar
Gunnar Henriksson, projektledare på Fortum.
Buffert
Visserligen var det planerat för att kunna spilla vatten igenom
projektet eftersom kraftverket skulle vara igång under tiden arbetet
med att dammsäkerhetsarbetena pågick. Vi har under normala
förhållanden dessutom en buffert i magasinet för det.
– Då vi evakuerade arbetsplatsen och släppte förbi vatten
orsakade vattenströmningen skador på vissa konstruktionsdelar
som inte var klara, bland annat nere i energiomvandlaren. Vi
fick analysera skadorna och reparera och återställa igen. Projektet
fördröjdes
två månader, dels p g a stillestånd i samband med olyckan, dels
spill och sedan reparationer på vissa delar. Men nu är det avklarat,
säger Gunnar Henriksson som är mycket nöjd med samtliga
entreprenörer och underentreprenörers insatser.
Slutbesiktning sker nu i november men mindre arbeten återstår
i falsarna i lucka 1, jobb som tillkommit under resans gång.
Totalt är det knappt halv miljon arbetstimmar nedlagda i projektet
och budgeten har hållit.
Arbetsmiljön
– När projektet startade var förhoppningen att vi skulle vara
färdiga under försommaren 2015, som var lite optimistisk,
det tar alltid mer tid än beräknat när det rör sig om stora projekt.
Vi har dock hållit den ursprungliga byggtidplanen med
färdigställande under hösten 2015.
Vid vissa känsliga arbetsmoment i projektet ville vi inte äventyra arbetsmiljön, så som parallella schaktning- och betongarbeten,
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eftersom det finns stora risker med det om man skulle arbeta
under press. Därför har vi inte stressat tidplanen säger
Gunnar Henriksson.
Ca 23 200 kubikmeter betong, 1230 ton armering har använts.
Ca 160 000 fast kubikmeter fast berg har sprängts loss.

Vi på MBM Halmstad AB, är en av de mest
proffsiga UE på armering och betong i Sverige.
Vi har lång erfarenhet och håller hög kvalitet.
Vi utför vårt arbete tryggt och smidigt.
Företaget startades år 2009 och hette då MBM BYGG.
Det var då en enskildfirma med bara 2 st yrkesarbetare.
Med åren har vi utvecklats positiv och år 2012 stängde vi ner
MBM BYGG och bildade fram MBM HALMSTAD AB med
en hel ny organisation och ledning med större målsättning.
Det var en ära att vi på Mbm Halmstad kunde bidra
stort till projektet som utfördes på Höljesdammen samt
Lossen dammen.
Vårt mål är att komma överens med våra anställda, kunder
och samarbetaspartners. Vi tar eget ansvar för vårt arbete
till fullo så våra kunder kan känna sig trygga.

www.mbmhalmstad.se

Vi är byggentreprenörer
på Höljes Kraftstation

www.ncc.se
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Med ca 1000 bar vattentryck och 300 liter vatten i minuten har BVA bilat
betongen. För att arbetet skulle hinnas med innan vårfloden kom
körde BVA med dubbla utrustningar. NCC har sedan gjutit betong där vattnet
skall gå när utskoven öppnas.

BVA Bygg & Industriservice har arbetat som underentreprenör
till NCC och har bland annat bilat utskov 1 och 2.
– 250 mm djupt gammal betong togs bort med vattenbilning.
Pelarna där vattnet rinner in i dammluckan har vi bilat för att
göra det möjligt för renovering. Det var akut att få bågsättarna
på plats för att kunna fortsätta renovera när vattnet är högt,
förklarar Mikael Saikoff, vd för BVA Bygg och Industriservice.
Dubbla utrustningar
För att arbetet skulle gå riktigt snabbt körde BVA med dubbla
utrustningar. Arbetet var tvunget att bli klart innan vårfloden
kom. BVA har vakuum-sugit och rensat berget. Det stora jobbet
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bestod i att rensa berget nedströms.
– Etapp 1 utfördes dygnet runt i tio dagar under februari när
vattnet var lågt på framsidan av dammen. Arbetet med etapp 2
påbörjade vi i maj och körde fram till juli under dagtid,
tillägger Mikael Saikoff.
Även om projektet i sig är slutfört kommer NCC att arbeta
kvar över vintern med att ordna till det sista. Under mars fram till
semestern utförs det sista i renoveringen av utskoven.
– Detta ligger utanför kontraktet. Trots att vi drabbades av
en tragisk olycka som egentligen var utanför projektet har
stämningen varit god. Vi har tillsammans med Fortum jobbat hårt
med arbetsmiljön och har hela tiden haft ett högt arbetsmiljötänk
för alla i projektet. Det finns alltid risker med att arbete i höga
slänter, både vad gäller bärighet och fallande föremål. Vi har gjort
allt som stått i vår makt och Fortum har stått till sitt, säger
Fredrik Berg, platschef på NCC.
Nu skall säkerhetsåtgärderna vid Höljes kraftstation vara åtgärdade för värsta tänkbara flöde som kan tänkas ske på 10 000 år. •
FAKTA
Höljes kraftstation, Klarälven
Vad: Säkerhetshöjande åtgärder vid kraftstation i Torsby
Byggtid: juni 2012-oktober 2016
Byggherre: Fortum Generation AB
General- och byggnadsentreprenör: NCC Construction Sverige Region Väst
Värde: Cirka 450 miljoner kr

