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Sammanfattning: 
Denna uppsats är en studie av Sanxiadammen vid Yichang i den kinesiska Hubeiprovinsen. 

Jag redogör inledningsvis för hur projektet började och slutade, i syfte att ge läsaren de 

basfakta som behövs för att lättare komma in i den huvudsakliga texten. Även miljöpåverkan 

som ett resultat av de miljöfarliga utsläpp som förekommit i Yangzifloden har studerats för att 

bättre förstå konsekvenserna av dammbygget. Främst har hotet mot den ekologiska och 

biologiska mångfald som finns i området uppmärksammats, då detta har lett till allvarliga 

konsekvenser för miljön. Tidsramen för den här studien inkluderar perioden både före och 

efter dammprojektets tillkomst, alltså slutet av 1990-talet till början 2000-talet. 

 

Abstract: 
This essay describes the effects that have come from the construction of the Sanxia Dam, 

Yichang, Hubei province. I begin with a brief description of how the dam project started and 

ended, in order to give the reader the basic knowledge that is needed for a better 

understanding while reading the rest of the text. Focus lies on the project's impact on the 

environment, such as the pollution of the river Yangzi. In order to better understand its 

consequences, I conduct a thorough study of how the construction of this dam affects the lives 

of people and animals in the area. The threat against the ecological and biological diversity 

that exists in the area has been given extra attention, as this has led to serious implications for 

the environment. Source material selected is primarily dated from the beginning of the project 

until present, in other words from late 1990s to early 2010s.    

 

摘要：  

篇 文描述了湖北省宜昌三峡大 的建造所 生的这 论 坝 产 ( 生 及生物多 性对 态 样 )的影响. 

我首先 要介 了大 工程的开始和简 绍 坝 竣工， 者 文本的其余部分的同给读 阅读 时， 更好地了为 解所需的基本知。

文章着重于 目 境的影响该项 对环 ，如 江的 染对长 污 。 了更好地了解其后果为 ，我 行了深入研究大 建 如何进 坝 设

影响在 地区的人与 物的生命该 动 。 于生 境和生物多 性的威对 态环 样 胁已 予 外的关注给 额 ，因为 已 境造这 经对环

成了重大影响。源材料的 主要从 目的开始日期选择 项 ，直到目前， 句换 话说，从20世纪90年代末到2010年初。  
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1 Inledning 
Sanxiadammen är belägen vid staden Sandouping, Yichang, Hubeiprovinsen, Kina. Den är 

förnärvarande världens största vattenkraftverk och lockar årligen tusentals besökare på grund 

av sin magnifika panoramavy och imponerande konstruktion. Valet av geografiskt läge har 

föranlett mycket av den kritik som riktats mot bygget och faktum är att dammprojektet 

Sanxia har kommit att bli ett av de mest omdiskuterade ingenjörsprojekten i nutidshistorien. 

 

1.1 Syfte och frågeställning 
Syftet med uppsatsen är att klargöra de för-och nackdelar som blivit följden av att en damm 

av den här storleken har byggts och fokus riktas mot vad dammen kommer betyda på längre 

sikt för djur och natur, samt hur den har påverkat de boende längs med floden. Uppsatsen går 

inte närmare in på tekniska lösningar med dammens design eller konstruktion. 

 

De frågor som skall besvaras är följande: 

– Vad har projektet betytt för de boende i området? 

– Hur har dammen kommit att påverka den biologiska och ekologiska balansen i    

                     området? 

 

1.2 Disposition och avgränsning 
Kapitel 2 ger en kort bakgrund till Sanxiadammen följt av dess kronologiska historia. Kapitel 

3 behandlar tiden från det att tanken om en jättedamm uppkom tills dess att dammen stod 

färdig. I kapitel 4 redogörs för syftet bakom dammbygget, medan kapitel 5 är en mer 

djupgående studie av byggets effekter och hur regeringen hanterar rykten om korruption i 

samband med dammbygget. Resultatet av studien presenteras i kapitel 6 som även utgör 

uppsatsens sammanfattning och slutsats. 

 

1.3 Materiel och Metod 
Redan existerande kinesisk forskning kring ämnet ligger till grund för mycket av basfakta, 

medan studier av nyligen utgiven facklitteratur ger en djupare inblick i ämnet. Kinesiska 

tidningsartiklar där experter inom miljöområdet intervjuas har möjliggjort för mig att på ett 

strukturerat vis få tillgång till aktuellt källmaterial som har kunnat användas i denna studie. 

Det svåraste med att skriva denna uppsats har varit att få tillgång till objektiva studier som 
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fokuserat på de människor som berörts av omflyttningsprocessen. Ofta skiljer sig fakta 

markant beroende på var informationen inhämtats, vilket gör det svårt att få en bra överblick. 

Då den mängd information som fanns att tillgå gällande bygget täckte ett mycket stort område, 

valde jag i ett försök att begränsa uppsatsens omfattning att lägga tyngdpunkten på det som 

kommit att uppmärksammas mest inom media och politik. Istället för att ge en ytlig 

redogörelse för allt som relateras till projektet, framför jag en djupare studie av några valda 

områden som bidragit till att göra projektet omdiskuterat. 
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2  Introduktion 
“水 歌调 头游泳· ”, “Stora saker är i görningen" 

风樯动， 蛇静龟 ，起宏图. 

一 架南北桥飞 ，天 通途堑变 .  

更立西江石壁，截断巫山云雨，高峡出平湖. 

神女 无恙应 ，当今世界殊.1 

 

“Ett flygande spann, 

skall förena norr och söder, 

och förvandla den djupa jordsprickan till genomfart. 

En mur av sten skall resa sig uppströms i väster, 

och hålla tillbaka Wushans skyfall. 

Lugnt vatten skall höja sig i de trånga ravinerna, 

bergsgudinnan, om hon fortfarande är där, 

skall häpna över en så förändrad värld”. 2 

Dikt av Mao Zedong, juni 1956” 

 

Dikten ovan är skriven av Mao Zedong och ger en talande beskrivning av det område som i 

århundraden har kommit att inspirera några av Kinas mest kända poeter och filosofer och som 

blivit skådeplatsen för världens största dammbygge genom tiderna. Sanxiadammen eller 

Sanxia daba 三峡大坝 som den heter på kinesiska, har länge varit världens mest omtalade 

dammbygge. Från det att projektet startade tills att det stod färdigbyggt har resan varit allt 

annat än lätt. 

 

Vattenkraft används idag i allt större utsträckning för att kunna minska beroende av och på 

sikt ersätta fossila bränslen och bidra till att minska koldioxidutsläppen. Behovet av 

förnyelsebar energi är stort och dammen förser idag Kina med stora mängder vattenkraft. 

Huruvida vattenkraft kommer att medföra mindre påverkan på miljön kommer att diskuteras i 

kapitel 4 och 5, där effekterna av dammbygget granskas mer djupgående. 

                                                
1 (2010). Shui tiao ge tou youyong- Mao Zedong shi xuan wendang leixing 
2

2 Johansson, Stefan, (2006). Tre raviner: Världens största vattenkraftverk 
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Nedan följer en kortare introduktion till dammens historia för att läsaren lättare ska kunna 

sätta sig in i projektet. 

 

2.1    Sanxiadammen: Viktiga årtal 
 

1944 Den amerikanske ingenjören John Lucien Savage besöker platsen Sanxia och 

         avger efter undersökning en rapport om huruvida Xilingravinen lämpar sig för 

         ett dammbygge. 

 

1946 Den Amerikanska byrån för återvinning och Republiken Kinas resurskommitté 

         (The US Bureau of Recycling and the Republic of China Resource Committee) 

          skriver under ett kontrakt angående samarbete av utformning och konstruktion 

          av dammen.3 

 

1947 Planeringen avbryts under det kinesiska inbördeskriget. 

 

1954 Efter förödande översvämningar längs Yangzifloden, ber Mao Zedong Sovjet-       

         unionen om assistans med planering och byggande av en damm vid Sanxia. 

 

1958 Mao Zedong inspekterar platsen Sanxia. Dammprojektet skjuts upp på grund 

         av det s.k. Stora språnget framåt. 

 

1970 Som ett preliminärt steg mot det större dammprojektet Sanxia beslutar den     

         kinesiska regeringen att bygga dammen Gezhouba, vilket utgör det 

         första försöket att kontrollera Yangzifloden. 

 

1979 Ett nytt förslag läggs fram om att bygga en damm i Xilingravinen. 

 

1984 Den kinesiska regeringen beslutar att bygga en låg damm vid Xilingravinen 

         och skapa en reservoar med en vattennivå på 150 meter. Staden Chongqing, 

         som direkt berörs, motsätter sig. 

 

                                                
3Chetham, Deidre, (2002). Before the deluge: The vanishing world of  Yangtze’s three gorges 
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1989 Byggandet av dammen Gezhouba slutförs. 

 

1992 Trots kritik mot projektet, beslutar Nationella folkkongressen (d.v.s. Kinas 

         parlament) att anta förslaget om att bygga dammen, med 1,767 röster för, 177 

         mot och 664 blanka.4 

 

1993 En speciell kommitté som skall ansvara för byggandet av dammen 

         grundas. 

 

1994 Premiärminister Li Peng gör ett officiellt uttalande om att bygget av 

         Sanxiadammen har påbörjats. 

 

1997 China Construction Bank, en av de fyra största bankerna i Kina, finansierar 

         dammprojektet. Den avledande kanalen öppnas officiellt, och i och med detta     

         påbörjas arbetet på huvudkanalen och reservoaren. 

 

2003 Omplaceringen av 725,000 människor av totalt 1,2 miljoner boende i området   

          påbörjas och den första juni däms Yangzifloden igen och vatten släpps för 

          första gången på i den nya reservoaren. Under en period av tio dagar stiger 

          vattennivån i dammen från 67 meter till 135 meter. Det sista stadiet av 

          ödeläggningen av de gamla städerna och byggandet av de nya städerna i 

          området kring dammen är till största delen slutförd.5 Omplaceringen av 

          lokalbefolkning till områden som inte har översvämmats fortsätter. 

 

2005 Vattennivån i reservoaren höjs slutligen  till 157 meter. 

 

2009 Dammen står färdigbyggd.6 

 

 
 

                                                
4 Sanxia gongcheng jianshe da shiji,(1919～2006) 
5 Chetham, Deidre, (2002). Before the deluge: The vanishing world of  Yangtze’s three gorges 
6 Sanxia gongcheng jianshe da shiji, (1919～2006) 
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3 Drömmen om en damm vid Sanxia föds 

 
Byggandet av Sanxiadammen är nu ett avslutat kapitel i Kinas historia, men resan från det att 

projektet påbörjades till dess avslut har varit allt annat än lätt. 

 

Dammen var från början endast en vision. En mans dröm. Denne man var Sun Yat-sen, 

mannen som länge av kineserna har betraktats som det ”moderna” Kinas fader.7 Detta syftar 

på de storslagna planer Sun Yat-sen hade för landets ekonomi och industri. Efter att det första 

världskriget hade avslutats 1918, kom så tillfället att påbörja byggandet av det ”nya” Kina. 

Bland dessa planer fanns behovet av en ny energikälla. Energi ansågs som nyckeln till att 

utveckla industrin och på så sätt konkurrera med industriländer som USA och England, men 

också som en viktig del i att höja det kinesiska folkets levnadsstandard. 

 

Namnet Sanxia 三峡 kommer från de tre raviner som omger platsen: Xiling 西陵, Wuxia 巫峡 

och Qutang 瞿塘 i Yiling distriktet, Hubeiprovinsen, på gränsen till Sichuanprovinsen.8 Enligt 

den lokala sägnen så var det den mytomspunne kejsaren Yu禹 som skapade de tre ravinerna 

genom att gräva ett dike av aldrig tidigare skådat mått, vars syfte var att avleda flodvattnet.9 

Geologer har dock en annan uppfattning och hävdar att jordplattornas förflyttningar för drygt 

2 miljoner år sedan har format platsen till hur den ser ut idag.10Området kring de tre ravinerna 

är slående och genom denna passage flyter Yangzifloden, världens tredje största flod efter 

Nilen och Amazonfloden. Den 630 mil långa Yangzifloden har sin källa i Dangalbergen i den 

östra delen av den tibetanska högplatån och sitt utlopp i Östkinesiska sjön, strax norr om 

Shanghai. Nivåskillnaden från källan till flodmynningen är 5000 meter.11 Floden passerar idag 

                                                
7 Xu Zhiyuan, (2009). Xinglai! 
8 (2006). Changjiang Sanxia: Qutang, Wuxia, Xiling 
9 (2001). Changjiang liuyu 
10 Chetham, Deidre, (2002). Before the deluge: The vanishing world of  Yangtze’s three gorges 
11 Cao Wenxuan, (2007). xiu yudao bing fei changjiang liuyu yulei baohu you xiao shouduan 
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den 60 mil långa och en kilometer breda reservoaren med höga stensluttningar längs med 

sidorna för att slutligen fångas upp av dammen.12 För att få ett bättre begrepp om dammens 

enorma proportioner, kan nämnas nedanstående fakta: 

 

- Dammen är 185 meter hög och 2309 meter bred och klarar en genomströmning på   

            över 100 000 kubikmeter vatten i sekunden. 

 

-  Reservoaren har en kapacitet att lagra nästan 40 miljarder kubikmeter vatten. När alla 

turbiner är igång kommer kraftanläggningen ha en effekt på 22 000 megawatt (MW).

  

- För att få ett bättre begrepp om vad dessa siffror innebär kan vi jämföra  

           Sanxiadammen med Sveriges största vattenkraftverk: Harsprånget, Lule älv.    

           Harsprånget har en effekt på 977 megawatt och ett vattenmagasin som rymmer 6      

           miljoner kubikmeter vatten.13  

 

- I det nedlagda kärnkraftverket Barsebäck, Skåne, producerade en av reaktorerna 

nästan lika mycket elektricitet som varje generator som används vi Sanxiadammen 

skall klara av– och där finns 26 generatorer.14  

 

Även om dammens användningsområde har kommit att utvidgas allt eftersom tiderna 

förändrats, så har målet varit alltjämt detsamma. Sun Yat-sen föreslog redan 1919 i boken: 

Strategi för staten del 2: Industriplaner 建国方略之二– 划实业计 , byggandet av en damm vars 

huvudsyfte skulle vara att förse Kinas befolkning med tillräcklig energi och bidra till den 

fortsatta utvecklingen av industrin, men också fungera som ett skydd mot de översvämningar 

och de perioder av torka som ofta förekom då.15 Han levde dock inte till att få se dammen stå 

färdig och sin vision bli verklighet. Möjligheterna som skulle komma av ett sådant bygge 

levde alltjämt kvar, men tidpunkten tycktes aldrig komma då bygget av dammen skulle kunna 

påbörjas. Den person som sedan kom att införliva nytt liv i projektet var ingen annan än Mao 

Zedong, Folkrepubliken Kinas grundare och obestridde ledare mellan 1949 och 1976.16 
 

                                                
12 (2001). Changjiang liuyu 
13 Persson, Tore, (2012). Tre raviner 
14 Persson, Tore, (2012). Tre raviner 
15 Lu Chaohong, (2007). Sun zhong shan- weida de geming xian xingzhe 
16 (2008). Zai ping Mao Zedong: 1949-1976 de lishi yuelaiyue qingxi 
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3.1 Ordförande Mao Zedongs dröm 

Kina för 50 år sedan. Då ett land ännu under utveckling och inte den ekonomiskt starka nation 

vi ser idag. Dokumentärfilmer som finns från denna tidsperiod visar upp unga flickor och 

pojkar citerandes det ena Mao citatet efter det andra. Sjungande bönder som arbetar på risfält 

och en känsla av samhörighet, då alla arbetade mot samma mål, nämligen att föra landet 

framåt17. Och överallt bilder av ordförande Mao Zedong, folkets ledare. Han insåg tidigt 

värdet av de unga och i dag lever alltjämt bilden av ordförande Mao kvar och han har förblivit 

en symbol för Kina. Nedan följer en redogörelse för hans roll i dammprojektet Sanxia. 

 

Likt Sun Yat-sen hade Mao Zedong storslagna planer för Kina. År 1949 efter att 

kommunistpartiet kommit till makten, började man omedelbart att investera i projekt vars 

syften var att tämja Yangzifloden. Investeringar gjordes i skyddsvallar i ett försök att 

förhindra de översvämningar som årligen uppstod och orsakade förödande skador för de 

boende längs med floden. Detta var dock bara temporära lösningar, vad som verkligen 

behövdes var en permanent lösning på problemet. Den 19:e februari 1953 anlände Mao 

Zedong till staden Wuhan. Syftet med besöket var att göra en första utvärdering av  

Sanxiaområdet och Yangzifloden, för att se huruvida området lämpade sig för  att bygga en 

damm 18Från Wuhan fortsatte färden vidare västerut på floden och med som sällskap på denna 

resa var Lin Yishan, ordförande i Vattenmyndighetens kommitté.19 Under denna resa ska Mao 

ha berättat om några av de prioriteringar han hade så fort landets ekonomi hade stabiliserats 

efter andra världskriget. Ett av dem var att bygga en damm i Sanxiaområdet, samt att bygga 

ett kanalsystem vars syfte var att avleda vatten från Yangzifloden till norra delen av Kina. 

Mao var redan missnöjd med de förslag och ritningar som lagts fram för byggandet av en 

reservoar och en damm, gjorda av just Lin Yishan. Varför fanns det ännu inga planer på 

byggandet av damm vid Sanxia? En damm som skulle sätta stopp för de nu årliga 

översvämningarna och återkommande torrperioderna en gång för alla och fungera som en 

viktig energikälla.20 
 

Efter detta besök tog idén om att bygga en damm vid Sanxia fart på allvar, men det var först 

efter 1954 års översvämning som man verkligen insåg behovet av en damm. Denna 

                                                
17 PublicResourceOrg, (2009). China leaps forward, (1958) 
18 Dai Qing (1994). Changjiang! Changjiang! 
19 (2010). Mao Zedong yu Lin Yishan tan Sanxia gongcheng he nanshuibeitiao 
20 (2010). Mao Zedong yu Lin Yishan tan Sanxia gongcheng he nanshuibeitiao 
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översvämning bidrog till ett avgörande beslutsfattande gällande projektets framtid.21 Den 1:a 

oktober 1954 på 5-års jubiléet av grundandet av Folkrepubliken Kina, framförde Mao en 

personlig förfrågan till Nikita Khrushchev, ledaren för det sovjetiska kommunistpartiet, om 

teknisk assistans i uppförandet av en damm vid Sanxia. En överenskommelse ingicks om ett 

samarbete avseende byggkonstruktionen av projektet. Dock gick åsikterna isär om var 

dammen borde placeras. De sovjetiska ingenjörerna ansåg att bygget skulle placeras vid den 

trånga sektionen Xiling ravinen. Placering av dammen på den platsen skulle förhindra 

översvämning av de större städer som låg inom Sanxiaområdet. Nackdelen med denna plats 

var att detta skulle leda till förstörelse av utmärkta områden av jordbruksmark kring Yichang 

och på grund av detta föredrog de kinesiska ingenjörerna Sandouping, den bredaste delen av 

floden inom ravinerna.22  Valet föll slutligen på det senare alternativet, detta trots att de 

Sovjetiska ingenjörerna fruktade att det här skulle komma att halvera energi utvinnandet och 

förvärra de farliga strömmarna nedanför Sandouping. Efter långa diskussioner beslutades 

slutligen att dammens utformning skulle bli 185 meter hög och skulle byggas med hjälp av 

Sovjet. Expertis till att bygga dammen fanns nu att tillgå och allt tycktes peka mot att 

projektet nu äntligen skulle sättas igång.  Kina befann sig dock vid det här tillfället i 

inledningsstadiet av den första 5-års planen, vars syfte var att påbörja omvandlingen av landet 

till en supermakt, därav kom igångsättningen av dammbygget att fördröjas ytterligare två år 

och det var inte förrän 1956 som Mao återigen förde ämnet på tal.23 

 

År 1956 simmade Mao för första gången i Yangzifloden, då i största hemlighet och av en ren 

tillfällighet. Det var först år 1966 som hans simturer blev till offentliga evenemang och i och 

med simturen detta år sköt hans popularitet bland unga kineser i höjden och hans status som 

ledare över Folkrepubliken Kina stärktes.24 Mellan 1956-1966 simmade Mao hela 17 gånger i 

Yangzifloden och efter år 1966 kom sedan simturerna att användas som bevis på att man kan 

lyckas med allt, bara man har den rätta viljan.25 Simturerna blev till politisk propaganda och 

ledde fokus bort från ”det stora språnget”, som i början av 1960-talet hade lett till att 

miljontals människor svalt ihjäl på grund av den livsmedelsbrist som uppstått för att 

tillgodose de höga spannmålskvoter införda av staten, och tystade den kritik som då förekom 

                                                
21(2010). Mao Zedong yu Lin Yishan tan Sanxia gongcheng he nanshuibeitiao 
22 (2008). 1954 nian, Mao  zhuxi zeng changshi shouhui Wai Menggu zhuquan, 
23 Chetham, Deidre, (2002). Before the deluge: The vanishing world of the Yangtze’s three gorges, s. 153 
24 Watkins, Thayer (2001 ). The great proletarian cultural revolution in China 1966-1976, San José State    
    UniversityDepartment of Economics 
25

 (2009). Mao Zedong 1966 nian weihe yao zai Changjiang youyong? Weile xiang Liu Qing shi 
   qiang 
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mot regeringen. Nu skulle blickarna vändas framåt och därför beslutade Mao att gå vidare 

med projektet. Oktober 1969 tas ämnet upp på nytt av Liu Feng, dåvarande medlem i Kinas 

centralkommitté, och i det nya förslaget framgick att dammen skulle fungera som ett skydd 

mot översvämningar, förbättra sjöfartens förutsättningar och generera ström till samhälle, 

industri och befolkning.26 

Den 30 december, år 1970 godkände Mao byggandet av vattenkraftverket Gezhouba som ett 

preliminärt steg mot det större dammprojektet Sanxia.27 Åren som följde kom projektet med 

jämna mellanrum på tal och 1979 lämnade ministeriet för vattenresurser in ett förslag om 

projektet till statsrådet i Wuhan. Detta förslag godkändes, men det var först 1992 som 

förslaget antogs av Nationella folkkongressen och 1997 påbörjades bygget. Sedan följde den 

omtalade omplaceringsprocessen av berörd befolkning och 2006 stod dammen färdig och klar 

att börja användas. År 2009 utnyttjades dammen till sin fulla kapacitet.28 Idag går regelbundna 

båtturer som tar besökare till det största dammbygge som finns att skåda idag och det är en 

imponerande syn, men uppfyller den verkligen de syften som den byggdes för? 

 

4   Varför just en damm? 
 

Jordens befolkning fortsätter att öka, medan vår planets ändliga resurser förblir alltjämt de 

samma. Dagens generation står inför svåra beslut som kommer att avgöra kommande 

generationers förutsättningar på planeten. Idag förbrukar fortfarande världens länder fossila 

bränslen, detta trots att vi idag är medvetna om den negativa växthuseffekten och vad den 

leder till. Vi är alla förbrukare av energi, vissa mer än andra och varje land har olika 

förutsättningar beroende på läge, storlek, befolkning och naturtillgångar. Den kanske mest 

bidragande faktorn som ligger bakom detta trängande behov av energi är något så enkelt som 

konsumtion. Kina har länge strävat efter att få befinna sig på samma nivå som USA, Kanada, 

England och Frankrike, vars gemensamma nämnare är att de är högt utvecklade industriländer. 

Kinas industri har genomgått en rekordartad utveckling de senaste åren och landet har kommit 

att bli ett av världens mest inflytelserika och mäktigaste länder. 

 

Med en befolkning på över 1,3 miljarder och en ökande konsumtion har Kina, likt resten av 

världen, börjat känna av det allt mer ökande energibehovet. Landet är i stort behov av att hitta 

                                                
26 (2010). Gezhouba gongcheng 
27 Chen Yun, (2003). Sanxia gongcheng dashi huifang (jiezhi 2002nian 10yue 29ri) 
28 Meng Wei, (2006). Guanyu Sanxia gongcheng de xin lu zhuisuo yu linghun kaowen 
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nya energikällor för att försörja befolkning och industri. Kina brottas för tillfället med en rad 

problem på denna front. Landet, likt många andra, lider av vattenbrist och detta kan tyckas 

konstigt då Kina är ett land i besittning av flera floder och har närhet till hav.29 Den snabba 

tillväxten har påverkat naturen negativt och för att vara ett så stort land är naturresurserna 

förvånansvärt få. Landet är en stor konsument av kol och olja, men eftersom detta inte 

kommer att räcka på sikt har man därför börjat investera allt mer i förnybara energikällor och 

så sakteligen börjat se mer till de tillgångar som faktiskt finns att tillgå, som till exempel 

vattenkraft. 

 

4.1 Vattenkraft 
Idag nämns ordet vattenkraft och Sanxia i samma mening, då dammen har kommit att bli en 

symbol som lyfts fram av dem som vill hävda att människan kan tämja naturen. För många 

regioner i Kina är bristen på vatten den största ekonomiska, sociala och politiska utmaningen 

att lösa. Efter årliga perioder av torka har landets vattenresurser minskat, medan behovet ökat. 

Allt eftersom behovet av vatten ökat, så har förorening av vattnet blivit ett allt större problem, 

vilket har förvärrat vattenbristen ännu mer. Rapporter från 2003 visar att 70 % av vattnet i 

Kina, i fem av de sju största floderna: Huaihe 淮河, Songhuahe 松花河, Haihe海河, Gulafloden 

黄河 och Liaohe 河辽 , är otjänligt för konsumtion både för människor-och djur.30 Idag är läget 

alltjämt det samma och trots att behovet av dricksvatten blir allt mer trängande, fortsätter 

föroreningen av vatten att öka. Detta har bidragit till det höggradigt förorenade vatten som 

flyter i dagens floder. Dagens generation tvingas därför brottas med de vattenproblem som 

råder idag, skapade av den generation som lade grunden för det ”moderna” Kina. Idag läggs 

allt mer fokus på förnybara energikällor som solenergi, vindkraft och vattenkraft. Med tanke 

på landets enorma potential för utvinnande av vattenkraft, är det inte svårförståeligt att detta 

kommit att bli en av huvudinriktningarna i landets mera långsiktiga planer. I dessa långsiktiga 

planer ingick också dammprojektet Sanxia. 

 

På grund av de årliga översvämningar som inträffade längs med Yangzifloden, kom bygget av 

en damm att bli allt mer brådskande. Dessa årliga vårfloder orsakade förödelse för de boende 

längs med floden och en damm skulle sätta stopp för detta. Dammen skulle också användas 

                                                
29Economy, Elizabeth C, (2004). The environmental challenge to China’s future: The river runs 
   black, s. 69 
30 Economy, Elizabeth C, (2004). The environmental challenge to China’s future: The river runs 
   black, s. 69 



15 
 

som ett medel mot den torka som årligen inträffade mellan november och april.31 Varje år 

inträffade det att floden under torrsäsong torkade ut på vissa delar och förhindrade 

framkomligheten till hamnstaden Chongqing.32 Tidigare var floden svår att navigera på grund 

av starka strömmar och de svårupptäckta grund som fanns. Genom att bygga en damm skulle 

man kunna kontrollera vattenflödet och förbättra navigering och sjöfart. Dammen bidrar nu 

till att kontrollera den vilda Yangzifloden och detta har lett till att 1,5 miljon hektar 

jordbruksmark kring dammen och de 15 miljoner invånarna vid Jianghanslätten och 

Dongtingsjön är bättre skyddade från översvämning och torka. 

 

Den sista bidragande faktorn var kanske den allra viktigaste: energi. Projektet förser landet 

med ren energi och genom att utveckla vattenkraften, hoppas man på sikt kunna avveckla 

utvinnande av olja, kol och andra fossila bränslen som idag står för den största delen av 

energiproduktionen. Den kinesiska regeringen satsar nu mycket på ”ren” energi och hoppas 

att dammprojektet på sikt kommer att bidra till minskning av koldioxidutsläpp. Landet är idag 

världens största utvinnare av soluppvärmt vatten och att värna om miljön får allt större plats i 

landets mer långsiktiga planer. Den kinesiska regeringen anser att projektet går till historien 

som en social och ekonomisk framgång för landet.33 

 

5   Dammbygget: Nackdelar 
Vatten är idag en bristvara för många länder och har kommit och kommer att spela en 

betydande roll, inte bara för människans existens, utan också för djur- och natur. Idag råder 

akut vattenbrist för en stor del av världens länder, men då alla inte har så fördelaktiga 

förutsättningar som vi här i Norden, kan en lösning på detta problem tyckas långt borta. Listan 

på de negativa effekter som har kommit ur detta dammbygge kan göras lång, dock bör det 

tilläggas att läget innan dammen byggdes var kritiskt eftersom Kinas vattenbehov är stort och 

flera av landets floder är höggradigt förorenade. Dammen ger landet nytt hopp inför framtiden 

och en länge efterlängtad lösning på problemet med vattenbristen för landets befolkning. 

 

 

 

                                                
31 Guohong, Peng & Liu, Baijun, (2010). Chanjiang shuiliwei: bu neng ba xiwang dou jituo zai 
   sanxia daba shang 
32 (2006). China’s three gorges dam to begin flood control with a bang, 
33 (2007). Sanxia daba jianhaohou you naxie haochu, you you shenme huaichu? 
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5.1 Nackdelar 
De problem som förväntats uppstå innan dammbygget skulle komma att stå färdigt, visade sig 

bli fler än väntat. Det stod tidigt klart att det skulle krävas en massiv skogsavverkning för att 

bereda plats för dammen, avledning av Yangzifloden för att kunna bygga dammen, platser av 

historiskt intresse skulle täckas av vatten och människor som bodde inom det geografiska 

läget för dammen skulle komma att omplaceras och städer sprängas.34 Det som har bekymrat 

många av kritikerna är att dammens geografiska läge inte är särskilt logiskt, utan det finns 

andra ställen som hade varit lämpligare och orsakat mindre skada på miljön. Kritikerna frågar 

sig nu om det inte hade varit bättre att bygga 6-7 stycken mindre versioner av dammen, då 

detta ej orsakat samma inverkan på miljön och haft en mer positiv effekt på landets ekonomi 

eftersom kostnaden blivit mindre.35 Inför byggandet av dammen anordnade det Kinesiska 

folkets politiska rådgivande konferens och Ekonomiska entreprenads kommitté år 1985 en 

guidad tur till Sichuan och Hubeiprovinserna, för att genom en noggrann utvärdering av 

projektet få svar på om dammen borde byggas eller ej. Resultatet kom i form av en rapport 

som inlämnades till den kinesiska regeringen och dess titel kom att lyda: ”Dammprojektet 

Sanxia borde ej få klartecken”,“三峡大 的 划不 予前坝 计 应给 进”. Detta på grund av följande 

anledningar:36     

- Kostnad 

- Flodkontroll 

- Sedimentering 

- Förstörelse av fornlämningar 

Dessa fyra anledningar är grunden till mycket av den kritik som riktats mot projektet och 

därför följer här nedan en närmare granskning för att redogöra för om det finns någon grund 

för detta. 

 

Kostnad: 

Att det skulle kosta en stor summa pengar att bygga dammen var det aldrig någon tvekan om, 

men under årens lopp har budgeten ändrats ett flertal gånger. Den ursprungliga budgeten som 

godkändes av den Nationella folkkongressen den 3:e april 1992 låg på 57 miljarder yuan, idag 

uppskattat till 62 miljarder svenska kronor.37 Detta innefattade då byggandet av dammkroppen 

                                                
34 Guo Zhen, (2006). Shijishang zui da de hunningtu zhong li ba: Sanxia daba 
35Dai Qing, (2007). Changjiang Sanxia daba gongcheng pouxi 
36 Ma Jun, (1999). China’s water crisis, s. 59 
37 (2009-). Valutorna.se 
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och omplacering av berörd befolkning. Två år efter att den ursprungliga budgeten godkänts 

ökade den till ytterligare 90 miljarder yuan. Detta kan tolkas som ett bevis på att kostnaden 

för det ursprungliga förslaget som lämnades in till den Nationella folkkongressen hölls 

avsiktligt lågt för att få förslaget godkänt och folkets stöd. Den totala kostnaden kom till sist 

att överskrida 180 miljarder yuan.38  
     

Flodkontroll: 

Dammen kan inte helt eliminera risken för översvämningar som ju var en av anledningarna 

till att dammen byggdes. Sedimentet i området kring Sanxia består inte bara av bottenslam, 

utan även av kilstenar och grus. Detta leder till att när reservoaren nu är byggd samlas 

ansamlingar av kilsten och grus och vattennivån höjs, vilket leder till ökad risk för 

översvämningskatastrofer uppströms Chongqing.39 Detta enligt vattenkonservatorexperten 

Huang Wanli efter utredning på platsen. 
 

Sedimentering: 

Ett av de allvarligaste problemen med dammbygget är sedimenteringen i Chongqings hamn, 

vilket hindrar framkomligheten för sjöfarten. Sedimentation är en process som bygger på att 

partiklar som är tyngre än vatten förr eller senare sjunker till botten. Mindre partiklar som 

grus eller sandkorn sjunker också, men det tar längre tid innan de når botten.40 När 

vattennivån når det planerade djupet på 175 meter i reservoaren, rinner bakvattnet ned till 

Chongqing. Under högvattensäsongen lägger sig det massiva bottenslammet från floden 

uppströms i Chongqings hamn och förvandlar den till en död plats. Sedimentet som samlas i 

dammen orsakar biologiska skador och minskar den biologiska mångfalden i floden.41 
 

Förstörelse av fornlämningar: 

För många arkeologer och historiker är detta projekt en katastrof då dammbygget har kommit 

att bidra till ödeläggningen av förhistoriska monument och arkeologiska utgrävningar.  Av de 

1 300 arkeologiska platser som fanns i området, beslöt arkeologer att mellan 400 och 500 

skulle bevaras.42 När vattennivån sedan höjdes täcktes resterande platser och en enorm mängd 

av historia har gick om intet. 

                                                
38 Ma Jun, (1999). China’s water crisis, s. 60 
39 Huang Wanli, (2006). Huang wanli de yuyan: Weixian de Sanxia 
40 Strand, John, (2002). Våtmarker som sedimentations fällor 
41 Dai Qing, (2007). Changjiang Sanxia daba gongcheng pouxi 
42 Yannan, (2005). Sanxia gongcheng shi nian zhen xiang: shi ge mei xiangdao 
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5.2 Miljöpåverkan 
Det svårt att föreställa sig vad dammen skulle få för effekt på lång sikt, eftersom det aldrig 

byggts en damm av den här storleken innan. Mycket av det som har inträffat under projektets 

gång hade kunnat undvikas om noggrannare studier och efterforskning hade genomförts 

istället för att skynda på bygget. Sedan dammen stod klar har man kunnat konstatera att 

dammen fungerar som den energikälla den var tänkt från början, men fortfarande återstår 

problem att lösa. Detta kommer att kräva en stor ekonomisk insats och för att trygga dammens 

framtid är det nödvändigt att ta itu med nedanstående problem:43 

 

- Försämring av vattenkvalité 

- Ökade risker för jordbävning och jordskred 

- Miljöfarligt avfall 

- Påverkan på djurlivet 

- Omplacering av ett stort antal människor 

 

Försämring av vattenkvalité: 

Eftersom flodvattnet förvaras i en reservoar är vattnets flöde långsammare och dess förmåga 

att rena sig själv minskar. Om detta problem lämnas utan åtgärd, kommer vattenreservoaren 

att bli en förgiftad pool som kan komma att skada hälsan för de människor som bor i området 

kring dammen.44 Myndigheterna har därför valt att investera 35 miljarder yuan för att finna en 

lösning på problemet.45 

 

Ökade risker för jordbävning och jordskred: 

Dammen kan komma att orsaka en jordbävning och detta kan få förödande konsekvenser för 

de boende i området. Anledningen till detta är att när fördämningen håller kvar så mycket 

vatten uppstår ett tryck, vilket får vattnet att tränga in i sprickor i den underliggande 

berggrunden och orsaka skiktglidningar som sedan kan leda till en jordbävning.46Det var bara 

150 jordskred uppströms när dammbygget först demonstrerades, men 1500 jordskred har 

uppstått sedan dammen byggdes, en nära tiofalt ökning. Orsaken var att jordskred, 

förorsakade av den höjda vattennivån, inte togs med i beräkningarna under det inledande 

                                                
43 Du Yanfei, (2011). Waimei: zhongguo chengren sanxia gongcheng dailai buli yingxiang 
44 Hai Yan, (2010). Sanxia daba mianlin yanjun wenti 
45 Xin Fei, (2007). Zhonggong chengren Sanxia wenti zhuanjia: Bizhong tuiwei zi bao 
46 Huang Wanli, (2006). Huang wanli de yuyan: Weixian de Sanxia 
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skedet.47 Då det med stor sannolikhet kan komma att inträffa en jordbävning orsakad av 

reservoaren och dammen, är de åtgärder som vidtagits för tillfället inte tillräckliga för att 

förebygga ras orsakade av en jordbävning på en magnitud över 6,5 på richterskalan. 

 

I områden runt reservoaren har alla lättodlade markområden uppodlats.48 I de fall där 

migranter tvingats lämna sina hem på grund av dammbygget och slagit sig ner för att börja 

odla på höjderna, har detta lett till att kvalitén på den redan brukade jorden försämrats och så 

även vattenförhållandena. Det uppstår då en risk för att gyttjan ska börja glida och antalet 

jordskred har ökat dramatiskt. Om dammen orsakar en jordbävning, jordskred eller 

lerglidning, kommer det att medföra allvarliga skador för människors liv och egendom. Den 

kinesiska regeringen har därför valt investerat 103 miljarder yuan i försök att kontrollera 

skreden där bland annat trädplantering har upprättats för att minska den pågående 

jorderosionen  49  

 

Miljöfarligt avfall: 

Över en miljard ton avloppsvatten släpps varje år ut i Yangzifloden och innan dammen 

byggdes förde floden med sig majoriteten av detta ut i havet.50 Sedan reservoaren tillkom 

lagras istället vattnet och detta har fått floden att på sina ställen liknas vid en illaluktande 

kloak. Redan innan höjningen av vattennivån påbörjades var problem som till exempel 

utsläpp av miljöfarliga ämnen väl kända. Men, eftersom behovet av en ny energikälla var så 

stort påbörjades snabbt bygget och därför lades inte stor vikt vid de delar av projektet som 

skulle minskat spridningen av miljöfarligt avfall. När vattennivån höjdes flöt avloppsvatten, 

hushållsspill, gödsel och kemikalier med floden. Detta avfall skulle sedan komma att flyta ner 

till reservoaren när vattennivån höjdes och bidra till att det redan förorenade vattnet blev ännu 

smutsigare.51 

 

Diverse åtgärder har vidtagits för att förbättra situationen, till exempel förbjud mot utsläpp av 

giftigt avfall från industrierna längs med floden, det investeras nu stora summor för att åtgärda 

                                                
47 Huang Wanli, (2010). Qinghua daxue jiaoshou sheng qian yuyan: 12tiao liyou ying zheng sanxia daba zhongjiu 
yao tiqian zhadiao 
48 Liu Xiangmei, (2007). Sanxia kuqu de qihou pingjia ji jin 54 nian lai de qihou bianhua 
49 Yannan, (2005). Sanxia gongcheng shi nian zhen xiang: shi ge mei xiangdao 
50 DaiQing, (2007). Changjiang Sanxia daba gongcheng pouxi 
51 DaiQing, (2007). Changjiang Sanxia daba gongcheng pouxi 
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problemet med det förgiftade vattnet i reservoaren och reningsverk har byggts för att förbättra 

kvalitén på vattnet.  

 

5.3 Påverkan på djurlivet 
Det är oundvikligt att projekt av den här storleken medför förändringar och Sanxia dammen 

har sannerligen inneburit förändringar. Yangzifloden tjänar som uppehälle åt de miljoner 

människor som bor längs med floden och det är just lokalbefolkningen som tydligast märker 

av förändringarna och vittnar om de effekter som dammbygget medfört. Förutom en kraftig 

nedgång för fisket har även algblomningen ökat kraftigt de senaste åren på grund av den 

förändrade vattentemperaturen. Tidigare har floden varit rik på fisk, särskilt flera arter av 

karpfisk som till exempel: svartkarp, gräskarp, silverkarp och marmorkarp. Den här typen av 

karpfisk behöver den stimulans som kommer av att vattennivån höjs under den årliga 

sommarfloden för att inleda parningslek.52 Sedan byggandet av dammen påbörjades har det 

skett en kraftig minskning av dessa arter på grund av att de lämpliga ”lekområden” för fisken 

har minskat. Orsaken till detta är den ständigt föränderliga vattennivå som regleras av 

dammen. Den kinesiska regeringen har infört fiskeförbud under de tre månader som fiskens 

parningsperiod pågår, i ett försök att öka fiskbeståndet. Nu diskuterar kinesiska ekologer om 

att införa ett fiskeförbud på tio år gällande Yangzifloden, i ett försök att rädda dessa arter från 

utrotning.53 

 

De senaste åren har investeringar gjorts i så kallade fiskodlingar, vars syfte är att föda upp de 

fiskarter som riskerar utrotning. Tanken är god, men arbetet kan vara förgäves då dammen 

hindrar fisken från att föröka sig anser hydrologen Huan-Zhang Liu, som hävdar att 

utplantering av fisk inte kommer få något resultat då det är dammen som är själva problemet. 

Dammen hindrar flodens naturliga flöde vilket leder till sedimentering som samlas i 

reservoaren. Flodens förändrade flöde ger en fluktuerande temperatur i vattnet, vilket stör 

fiskarnas fortplantning och detta har bidragit till att vattenmiljön för de arter som lever där 

inte längre är lämplig.54 Projektet har orsakat drastiska förändringar i ekosystemet och har 

kommit att påverka djurlivet på ett sätt som har lett till att många djurarter dött ut på grund av 

                                                
52 Hai Yan, (2010). Sanxia daba mianlin yanjun wenti 
53 Long Shu, (2011). Sanxia daba xia 3 sheng han qing yanzhong 
54 The Three Gorges Project on the Ecology and Environmental Monitoring System Information 
   Management, (2011). Jian zhan yuanyou jiance bei jing ji xianzhuang zhan dian jieshao 
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att deras levnadsmiljö helt förändrats.55 Sötvattensfisk påverkas särskilt av de ständiga 

förändringarna i vattenflödet. En av de mest kända är den beryktade rosa Yangzi- 

floddelfinen ”Baiji”, 白鱀, som år 2006 förklarades vara utdöd på grund av miljöförstöring.56 

Andra arter som Da nian yu; Jättemalen 大鲶鱼, Zhonghua xun; Kinesisk stör 中华鲟, 

Zhonghua shiwenxun yu; Kinesisk paddelfisk 中 匙吻华 鲟鱼 och Baixun; Vit stör 白鲟, är bara 

några av de arter som hotas av utrotning på grund av dammbygget.57 En rapport från 

jordbruksministeriet har avslöjat att byggandet av dammen kommer att leda till att flodens 

strömmar, temperatur och vattenkvalité i de övre och nedre delarna av dammen på sikt kan 

komma att orsaka en negativ effekt för de utrotningshotade arter som lever där.58  

 

5.4 Omplaceringsprocessen 
Det som har kommit att skapa opposition i världen är den omtalade omplaceringen av de 

drygt 1,4 miljoner människor som tidigare bott i dammområdet. Ända sedan beslutet om 

bygget gick igenom 1992, har den internationella miljörörelsen attackerat bygget. Kritiken 

riktades mot det stora antalet människor som tvingades lämna sina hem för att göra plats åt 

dammen och de 1 miljon byggnader som förstördes inför att dammen skulle vattenfyllas.59 

Den kinesiska regeringen har meddelat att alla kommer att bli kompenserade och få en 

ersättning på 600 yuan om året (cirka 600 svenska kronor), i 20 år för att deras 

levnadsstandard ska förbättras.60 Denna summa skiljer sig markant mot tidigare löften då 

varje tvångsomflyttad person skulle få en ersättning på 40 000 yuan.61 Under åren då dammen 

byggdes har man funnit att tjänstemän omdirigerat projektfonder till andra ändamål eller ned i 

egen ficka. Enligt 2007 års granskningsrapport från det nationella granskningskontoret har 

280 miljoner av de 9,6 miljarder yuan som tilldelades mellan år 2004-2005 blivit förskingrade 

av lokala myndigheter.62 Det har förekommit flera upplopp och demonstrationer bland de 

människor som tvingats flytta på grund av dammen och sedan sent 1990-tal har hundratals 

                                                
55 Cao Wenxuan, (2007). Xiu yudao bing fei Changjiang liuyu yulei baohu you xiao  shouduan 
56 Xiong Linhui, (2012). Shijie shou ge bai ji tun guan jian guan xìjié dangxiaoping te pi 10 wan yuan 
57 Zhang Hong, (2007). Anhui shimin zai Changjiang Tongling duan faxian baiqitun (shipin), 
58 Stone, Richard, (2008). Three gorges dam: Into the unknown 
59 Wu Xiaoli, (2008). Wang Xiaofeng: Yimin gongzuo chuyu sanxia gongcheng zui zhongyao 
   weizhi 
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bönder som ansåg att de ej kompenserats under omplaceringen protesterat.63 Den totala 

omplaceringskostnaden har hittills uppgått till över 400 miljarder yuan. 

 

Regeringen utlovade att förbättra boendet för de människor som flyttat, att höja standarden på 

sjukhus och skolor och arbetsprogram till de människor som flyttat med syftet att öka deras 

chanser att få jobb i städerna. Idag bor fortfarande ett stort antal av de som tvingats flytta kvar 

i de provisoriska bosättningar som anlades under projektets gång. Istället för att försörja sig på 

jordbruk och fiske, söker sig nu allt fler till turistnäringen och många av de boende längs med 

floden försörjer sig nu som besättningsmedlemmar på de fartyg som dagligen för med sig 

turister till området. 

 

6  Sammanfattning 

Under den här studien har jag redogjort för de effekter som dammbygget medfört. Mitt fokus 

har legat på dammens för- och nackdelar och anledningarna till att beslutet att bygga dammen 

togs. Ytterligare faktorer, exempelvis omplaceringsprocessen, har bidragit till att forma den 

bild som råder över projektet idag. Jag har genomfört studier för att i uppsatsen kunna 

klargöra om dammen är en stundande miljökatastrof eller en framgångsrik modell för 

kommande generationer. 

 

Under studiens gång har det framkommit att den vattenbrist som rått i landet under det senaste 

århundradet var en de av de bidragande orsakerna till att dammen byggdes. Likaså kom 

energiförsörjning att vara projektets främsta fördel. Under studiens gång framkom också att 

dammprojektet har flera allvarliga brister, såsom ökad risk för jordbävningar och jordskred, 

den ökade sedimenteringen, miljöfarligt avfall, samt påverkan på djur-och växtliv. Dessa 

faktorer bidrar till att dammens existens ifrågasätts.  

 

Ansamlingen av miljöfarligt avfall i reservoaren är en av de mest synliga effekterna av bygget 

och lokalbefolkningen är de som får leva med det smutsiga vattnet. Den här typen av 

föroreningar har pågått under många år och är alltså inte ett problem som har dykt bara i 

samband med dammen. Det som har fått lokalbefolkningen att reagera är att allt avfall nu 

samlas längs med strandkanterna, eftersom det inte längre kan föras bort med floden och ut i 

                                                
63 Wu Xiaoli, (2008). Wang Xiaofeng: Yimin gongzuo chuyu sanxia gongcheng zui zhongyao 
   weizhi 
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havet. Utsläpp av miljöfarligt avfall och diverse typer av sopor är naturligtvis inget positivt, 

men kanske är det detta som krävs för att folk ska förstå att det i slutändan påverkar dem 

själva?  Tidigare dumpade man som sagt alla sopor och avfall i floden, men när man nu 

tvingas leva med konsekvenserna som blir av allt det avfall som slängs, kanske man äntligen 

inser att något måste göras. Lyckligtvis läggs nu mer fokus på att förbättra vattenkvalitén och 

förhindra den jorderosion som ökat under projektets gång. Vidare har åtgärder såsom 

fiskeförbud, fiskfarmer och strängare lagar som verkar mot utsläpp av miljöfarliga ämnen 

vidtagits för att försäkra sig om att den biologiska och ekologiska mångfald som fortfarande 

existerar i området bevaras för kommande generationer.  

 

En annan av de negativa effekter som kommit utav bygget är förlusten av historiska reliker. I 

och med att vattennivån höjdes, ligger nu många av dessa reliker under vatten. Det är en bit av 

landets historia som har gått förlorad, men samtidigt måste man ibland offra något gammalt 

för att satsa på något nytt. Sanxiadammen är just nu världens största dammbygge genom 

tiderna och i och med detta har Kina fått ett nytt historiskt monument som är värt att bevara 

för kommande generationer. 

 

Jag har även lagt fokus på den omtalade omflyttningen av berörd befolkning under byggets 

gång. Läget för dessa människor är i nuläget mycket svårt och det är just denna del av 

projektet som jag anser borde ha hanterats på ett bättre sätt. Klart är att dessa människor inte 

har fått den kompensation som utlovats och att många har fått svårt att försörja sig. Tidigare 

stod jordbruk och fiske för den största delen av inkomsten, men sedan dammen stod färdig har 

allt fler människor fått chansen att försörja sig på de turister som kommer för att besöka 

platsen och städerna längs med floden börjar så sakteligen att återhämta sig. Det satsas stora 

summor på att försöka åtgärda de negativa effekter som kommit utav bygget och detta talar 

för att de som tvingats flytta slutligen kommer få den kompensation de förtjänar.  

 

6.1 Slutsats 
Baserat på de frågeställningar som förekom i inledningen har så följande slutsats kunnat dras: 

Vad har projektet betytt för de boende i området? Hur har dammen kommit att påverka den 

biologiska och ekologiska balansen i området? 

Med tanke på den enorma påverkan på miljön som denna byggprocess har inneburit är det 

föga förvånande att kritik har riktats mot detta projekt. Om den biologiska och ekologiska 
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mångfald som fortfarande existerar i Kinas floder ska kunna bevaras för kommande 

generationer får de misstag som gjordes vid byggandet av Sanxiadammen aldrig upprepas 

igen. På senare år har naturskyddet beaktats i högre grad, vilket försök att återställa 

vattenkvalitén i landets floder samt strängare lagar och förbud mot utsläpp visar.   

Sammantaget anser jag att detta talar för att den ekologiska och biologiska balans som rubbats 

under projektets gång på sikt kommer att återställas och levnadsmiljön för de djur- och 

växtarter som existerar i området kommer att bevaras.   

 

Klart är också att om hela projektet skötts på ett mer genomtänkt sätt, hade många av de 

problem som uppstått kunnat undvikas. Förhoppningsvis fortsätter Kina på samma linje och 

investerar mer i förnybara energikällor. I detta arbete kan byggandet av flera dammar vara en 

effektiv åtgärd för att säkra bristen på vatten och minska användningen av fossila bränslen. 

 

Jag anser att projektet i slutändan får klassas som en framgång, på grund av dess enorma 

energitillförsel av ren energi till befolkning, samhälle och industri. 
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