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Hög nivå på Vattenfalls dammsäkerhetsarbete enligt 
oberoende experter 
 
Vattenfalls dammsäkerhetsarbete håller en hög internationell standard enligt en 
ny oberoende internationell granskningsrapport. Bakom granskningen står en 
grupp värdsledande experter på dammsäkerhet.  
 

– Resultat är mycket glädjande eftersom vi på Vattenfall har en ambition att vara en av de 

världsledande inom dammsäkerhetsområdet. Därför har vi också engagerat internationell expertis för 

att få till stånd en oberoende och återkommande granskning av vårt arbete, säger Christer Ljunggren, 

chef för Vattenfall Vattenkraft. 

 

Granskarna Pat Regan, Principal Engineer Risk Informed Decision Making, Federal Energy 

Regulatory Commission, USA och Stephen Rigbey, Director Dam Safety, British Columbia Hydro, 

Canada har vid denna granskning studerat rapporter, beslutsunderlag, säkerhetsrutiner, 

underhållsplanering och framtida investeringar.  

 

– Vattenfalls dammsäkerhetsverksamhet är väl utvecklad och utförd. Generellt sett så kan Vattenfall 

anse sig ha ett dammsäkerhetsarbete som möter, och inom vissa områden överträffar, normerna för  

industrin, och kan utan tvekan anse sig vara en ledare inom utveckling och tillämpning, säger Pat 

Regan.’ 

 

Den nu genomförda granskningen är en uppföljning av den som genomfördes för ca 10 år sedan och 

de som avsåg dammanläggningarna i Suorva och Ajaure 2007 och 2008. 

 

Några områden där Vattenfall kan förstärka sin position som en av de världsledande kraftbolagen på 

dammsäkerhet är ytterligare utvärderingar av dammluckors funktion samt att tidsmässigt koordinera 

granskning och tolkning av insamlade data.  
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