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FORORD

Det har vært færre nybyggingeri vassdragenei 1988 enn i foregåendeår. Dette har i liten grad innvirketpå arbeidsmengden i Vassdragstilsynet,og det venter også mange oppgaver i
fremtiden,selv om nybyggingeneetter hvert avtar. Det vi opplever i dag og ennå sterkerevil erfare i Arene fremover,er
at mange vassdragsanleggblir nådd igjen av "aldersbølgen".
Uansett nybyggingervil det være behov for å revurdereeldre
anlegg ut fra teknisk tilstand,ny viten og skjerpedesikkerhetskrav.

Vassdragstilsynetstår oppe i en omleggingav virksomhetenmed
tanke på dette. Vår innsats i 1988, slik den fremgårav årsmeldingen,vil forhåpentligvisavspeilesituasjonen.
Selv om Vassdragstilsynetsarbeid på de enkelte anlegg fortsatt er det primære, blir det nå via prosjekterog undersøkelser fokusertsterkerepå mer generelleproblemstillinger.
Dette skal øke innsiktenog sørge for at vår viten er på høyde
med det som kreves for konstruksjonermed så alvorligebruddkonsekvensersom vi her har med å gjøre.
Vassdragstilsynettakker for godt samarbeidmed bransjen i
1988.

NVE-Vassdragstilsynet15.02.89
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1. VASSDRAGSTILSYNET
1. 1 ORGANISERING
har vært uendreti 1988.Som det går framav
Den interneorganisasjon
(VVT)sammeantallsaksbehandoversiktennedenforhar Vassdragstilsynet
som i 1987.
lereog de sammedistriktskontorer
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1.2ARBEIDSOPPGAVER
VVT er Vassdragsdirektoratets
saksbehandler
i sakersom angårtekniskkontroll,sikkerhetsmessige
vurderinger
og tilsynmed anleggi vassdrag,hovedsakeligdammer.Detteomfattergodkjenning
av planerog tilsynmed utførelseog senerevedlikehold
og driftav anleggene.Bakgrunnenfor kontrollenhar værtat alleanlegg,og da særligdammer,skalvære sikreog
dessutenat privateanleggmed hjemfalltil statenskalholdesi god
stand.I tilleggtil dennehovedoppgaven
yterVVT bistandoverforeiereav
små anlegg,førstog fremstsmådameiere,
i formav råd og veiledningi
plan-og byggeprosessen.
Vassdragstilsynet
tar seg ellersav henvendelser
når det gjelderutryggeforholdog konstruksjoner
i vassdrag.VVT gir også
informasjon
og opplæringog er normgiverfor tekniskeforholdi vassying.
I tilleggtil den rene saksbehandling
har VVT måttetengasjereseg mer i
prosjektarbeid
for å få utredetfagligeforholdsom ikkeer knyttettil
enkeltanlegg
alene,men som skalgi grunnlagfor de sikkerhetsmessige
vurderingerog avgjørelser
et offentligtilsynmå ta.

1.3FORNELL
BAKGRUNN
Den formellebakgrunnfor vårt arbeider Vassdragsreguleringsloven,
Ervervsloven,
Vassdragsloven
og delvisElektrisitetsloven.
Med hjemmeli
Vassdragsloven
er det fastsatt"Forskrifter
for tilsynmed dammeri vassdrag",som i praksisinnføreret offentligtilsynmed alle norskedammer
av noen betydning.
I tillegger det utarbeidetoffentlige"Forskrifter
for dammer",som inneholdertekniskeog formellebestemmelser
av betydningfor kontrollen.

(VVT
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DISTRIKSINNDELING
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VASSDRAGSTILSYNETS

NEBDAL SVENDSEN
MØLL
TORBLAA
MOLKERSRØD
VESTRHEIM
SOLBERG
JOSEFSEN
BACHKE
J. F. NICOLAISEN
TARSEGAV LUKER,
VENTILER,
R(3R
MV, FORHELELANDET.
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2. ARBEID
I 1988
2.1SAKSBEHANOLING
I 1988 har VVT behandletca 900 saker. Dette er noe i underkantav antallet for 1987. Likevel må en si at arbeidsbelastningenfra 1987 til 1988
har vært økende, hovedsakeligpga. mer prosjektarbeid.
Epoken med omfattendenybygging av dammer i Norge er nå over. I 1988 pågikk det kun bygging av femten nye dammer, men bare tre av disse var av
noen størrelse.Det var dammene ved Styggevatni Jostedalen (Statkraft),
BerdalsvatntilhørendeHydro Aluminium og Dokkfløyvatnsom Oppland Energiverk eier. Berdalsvatner den eneste av dammene som ble ferdig i 1988.
Våre dammer blir imidlertidstadig eldre og behovet for revurderingog ombygging er økende. Som figuren under viser var det rundt 1960 at det ble
bygget flest dammer pr år. Dette er dammer som ble bygget med andre forutsetningerog annen sikkerhetsfilosofienn man legger til grunn i dag.
Derfor er det hovedsakeligombygging/påbyggingsom utgjør byggeaktiviteten
i bransjen nå.

NYE DAMMER PR 10—AR
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Dessuten er det fremdelesen god del dammer rundt i landet som ennå ikke
er registrert.
og underlagtoffentligtilsyn. Dette arbeidet pAgår kontinuerlig og Vassdragstilsynethar tatt mål av seg til å avslutte arbeidet
innen 1992. En del av de registrertedammene er i dårlig forfatningog
krever større eller mindre utbedringer.

Eksempel på en dårlig dam hvor tiltak er nødvendig

IVVT)notat/vns/Årsberetning-88
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Fordeltpå fylkervar det fy61gende
aktivitetm.h.t.nybygging,
ombygging
og registrering
av dammeri 1988.

Fylke

Nybygging Ombygging Registrering

Østfold
Akershus

-

4
2

5

3
1

2
2
-

1
2

-

6
1

-

Rogaland

1

-

3
10

Hordaland
Sognog Fjordane
Møre og Romsdal

1
2

18

Sør-Trøndelag
Nord-Trøndelag
Nordland
Troms

1
2
4
2
1

2
2
2

2
1
4
4
-

Finnmark

-

-

-

15

26

50

Oslo
Hedmark
Oppland
Buskerud
Vestfold
Telemark
Aust-Agder
Vest-Agder

Totaltantall

Hvertår er det dessutendammersom leggesned. I h.t. §116i vassdragslovener det en bestemtprosedyresom skal følgesi slikesaker.Vassdragsdirektoratet
skal godkjenneat dammener fjerneti nødvendigutstrekningog at vassdrageter førttilbaketil sin opprinnelige
tilstand.Det
er ofte flereavdelingeri direktoratet
som er involverti en slikprosess.I en del nedleggingsssaker
melderdet seg ofte interessenter
som
ønskerå overtadammerfor andreformål,f.eks.fiske/rekreasjon.
Det er
opp til Vassdragsdirektoratet
å godkjennenye eiere,og man stillervanligviset visstkrav til økonomiog kompetanse
m.t.p.fremtidigvedlikeholdog drift.
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EKSEMPLER
PÅAKTIVITETER
I 1988
Dam Flatenfoss,A/S Arendals Fossekompani,ombygging
SaksbehandlerV. Nebdal Svendsen
Dammen er en 12 m høy overløpsdamav mur med oppstrømsbetongtetning.Den
ligger i Nidelven ca tre mil nord for Arendal og var ferdig bygget i 1928.
Dammens stabilitetvar noe dårligereenn damforskriftenekrever, og det
ble avtalt med dameier at forsterkningskulle utføres. Imidlertidble
dette arbeidet framskyndetnoe da dammen fikk skader under høstflommeni
1987. Syv steinblokkeri nedstrømsdamfot ble revet ut av flomløpsvannet.
Størrelsenpå blokkene går fram av bildet nedenunder.

Dam Flatenfoss
I følge modellforsøkpå NHL-laboratorietskyldtes skadene trykkpulsasjoner
i overløpsstrålen.
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Utbedringav dammen ble gjennomførtmed følgendemål:

Sikre nedstrømsdamfot mot skadeligetrykkpulsasjoner.
øke dammens stabilitet.

Sikrinqav nedstr ms damfot ble utført for å redusere effektenav skadelige trykkpulsasjoner.Det var viktig å få en best mulig glatt og avrundet
form mot damfoten,og det ble derfor støpt en buet betongplatefra dammen
til fjellet nedstrømsplata som ble festet i uthugde slisser i de nederste
steinskiftene.Betongplataer ca 0,5 m tykk, og er hovedsakeligfundamentert på drenerendemasser (sprengstein).Dammen har også fått et forbedret
drenasjesystemi foten for å hindre at vann blir stående inne i dammen og
derved gi ekstra trykk.

<k

Dam Flatenfoss

(VVT
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Forsterknin av dam ved o

s ennin . Eksisterendekrone i mur er blitt

fjernet i 2 m's høyde, og det er støpt opp en ny betongkronesom fundament
for oppspenningen.Kravet til betongkvaliteter C35, og det har man oppnådd med god margin. I alt er dammen spent opp med 39 stag (stålwirer).
Stagene er forankret8 m ned i fjell. Fremgangsmåtenfor oppspenningenvar
godkjent på forhånd.Hvert stag ble spent gradvis opp til en prøvelastpå
70 % av bruddlastenog låst slik at det får en permanentlast på 55 %.
På to av stagene var det enkelte kordeler som røk under oppspenningen,men
totalt sett har ikke dette noe å si for sikkerheten,og utbedringenhar
vært meget vellykket.

Oppspenningav kabler på dam Flatenfoss

(VVT)notatIvnslArsberetning-88
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HoveddamKvitinvatn BergenLysverker,ombygging
Saksbehandler
0. Vestrheimog V. NebdalSvendsen
Dammener en ca 12 m høy massivbetongdambyggeti 1918og påbyggeti
1929.
PA 1970-tallet
ble det registrert
en horisontalsprekkpå dammensluftside
i praktisktalthele lengderetningen.
Sprekkener sannsynligvis
av eldre
dato da det groddenoe mose i den,men den er ikkeomtalti tidligererapporter.

,

Markertsprekkpå luftsidenav dam Kvitingen
Da Vassdragstilsynet
i 1987og -88 så nærmerepå tilstandenpå en del massivdammervar det naturligå få en revurdering
også av dam Kvitingsvatn.
Etteravtalemed dameierble dammenkjerneboret
og hulleneble filmetinnvendig.Selvom kvalitetenpå filmenvar noe slett,fikkvi littopplysningerom betongenog sprekkesystemet
inne i konstruksjonen.
Videoopptak
er et godt supplementtil vanligborprøvestudier
og kan anbefales.Resultateneav undersøkelsen
har vistat dammenhaddeen del partiermed dårlig
og utvasketbetong.Detteforholdetgjordeat man i stabilitetsberegningene ikkekunneta hensyntil buevirkningen
i konstruksjonen.
Beregningene
har vist at forsterkning
er nødvendig.Dissearbeidenevil bli gjennomført
sommeren1989.

(VVT
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og
Dam Skotfoss, A/S Union, lu!zehavari
Dam Sarpsfoss, A/S Hafslund og A/S Borregaard,lukeskade

SaksbehandlerJ. F. Nicolaisen.
Den 14. august 1988 skjedde et lukehavaripå Skotfosskraftverkved Skien.
En av de to store klappelukenepå 24,5 x 2,8 m løsnet plutseligfra lagrene. En mindre lekkasje i bunnstokkenvar det eneste forvarselet.Luken ble
ført nedover med strømmenog ikke gjenfunnetfør flere uker senere, da lå
den ca 200 m nedstrømsdammen.
Ingen menneskelivgikk tapt.

Arsaken til bruddet er uheldig utformingav lagrene.Det er spesiellelagersegmentersom bærer luken og som lett får ujevn belastning.Det som
utløste bruddet er sannsynligvisat boltene til et av disse lagersegmentene ble overbelastetog røk, noe som i sin tur førte til overbelastning
på de øvrige lagre. Denne luketypener produserti Tysklandav Stahlbau
Rheinhausseni 1951. Den havarerte luken skal nå erstattesmed en segmentluke, og man vil bygge om lagrene på den andre luken seinere.

Tilsvarendeklappelukesom på Skotfoss er det også to av på Sarpsfoss
kraftverk.Dameier ble varslet om lukehavarietav Vassdragtilsynet,og
etter undersøkelserfant man begynnendesvikt også i lagrene på disse
lukene. Ombyggingsarbeiderble umiddelbartsatt igang på den ene av
lukene.Ombyggingenvil koste ca tre mill, kroner og skal være ferdig ca
15. april a.h.t. vårflommen.Den andre luken på Sarpsfossskal bygges om
høsten -89. Etter kontakt med den tyske produsentener det slått fast at
det ikke er flere luker av denne typen i Norge.

Haukelandkraftstas'on,Dalane Elverk, rørbrudd
SaksbehandlerJ. F. Nicolaisen

Den 12. desember 1988 havarerteet nytt GUP-rør ved Haukelandkraftstasjon. Skadene i terrengetble relativtstore da rørbruddsventilikke var
montert, og det tok noe tid før røret ble stengt.

Røret er ikke underlagtoffentlig tilsyn. Imidlertidvar VVT interesserti
årsak og hendelsesforløpog inspisertederfor røret etter bruddet.Den
sannsynligebruddårsakener svikt i koblingene.Det har vært tilsvarende
brudd på andre anlegg.

(VVT)notat/vns/Arsberetning-88
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Vassdragstilsynetvil kartleggehvor man har slike rør ellers L Norge og
ta initiativtil en kontrollav disse.

/

r

.g

Skader etter rørbruddetpå Haukelandkraftstasjon.
Dammer i Ulla-F rreanle et, Statkraft,kontrollmålinger
Saksbehandler0. Vestrheim.
Alle dammene er nå ferdige,og arbeidene i 1988 har vært konsentrertom
nedriggingav utstyr og brakker,opprydding,terrengbehandling,gjødsling
og såing. Blåsjømagasinetble på høsten oppfylt til kote 1052,50 som er
2,5 m under HRV.

Fra konsesjonenfor Ulla-Førreutbyggingen
ble gitt i 1974, har det tatt ca
14 år å fullføreanlegget.Kraftstasjonenesom er knyttet til denne utbyggingenregnes å kunne produsereca 5,7 TWh pr år, og det utgjør ca 5%
av landets samlede produksjonpå 110,3 TWh i rekordåret1988.

(VVTinotat/vns/Arsberetning-88
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er en steinfyllingsdam
med sentraltetningskjerne
av asfaltbetong.
Den er instrumentert
for målingav vannstand,jordtrykk,
tøyning,indredeformasjoner
og har i alt åtte målestederfor lekkasjer.
For
målingav ytredeformasjoner
er det montertbolteri toppav asfaltkjerne,
samtkrone-og skråningsbolter
på luftsideog vannside.Vannstandog lekkasjerfjernavleses
daglig.
Storvassdammen

Oddat rndammener Norgeshøyestesteinfyllingsdam,
og den har sentralmorenekjerne.
Det målesvannstand,lekkasjer,
poretrykk,
tøyningog deformasjoner.Tettingav lekkasjeri fjelletved søndreanslutninghar pågåtti
hele sommer.Lekkasjeneer nå reduserttil ca 7 u/s,og det er en aksepta
bel verdipå en så stordam.
Førreskardo F rreheidammen,-;
er steinfyllingsdammer
med morenekjerne.
Her målesbare lekkasjerog overflatedeformasjoner.
er en betongdamsom bestårav en midtrehvelvseksjon
og to
massivesideseksjoner.
Dammener instrumentert
for målingav poretrykk
fjellfundamentet,
deformasjoner
(v.hj.a.pendel),lekkasjerog temperatur.
Førrevassdammen

1988er det foretattetterinjeksjon
av vertikalfugene
i øverstedel av
hvelvdammen.
Det ble benyttetmikrosement
med tilsetting
av plastiserende
middel.Resultatetvar tilfredsstillende
og kostnadenerelativtsmå,sammenlignetmed epoxysom er brukti nedredel av dammen.
De foreliggende
målingerog rapportervisernormaletilstanderfor alle
dammene,med moderatedeformasjoner
og små lekkasjer.
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Førrevassdammen
Dam Storvatni Gausvikvassdra
et, Sør-TromsElforsyning,
rehabilitering
Saksbehandler
Aa. Josefsen.
Den opprinnelige
dammenvar ferdigbyggeti 1920.Den var 290 m langog
størstehøydevar ca 7 m. Dammenvar fundamentert
på løsmassermed et oppstrømstetningsteppe
av stampettorv og bestoav en jordfylling
på vannsiden og steinfylling
på luftsiden.
Nordredel av dammenhaddesentraltetning av betong.Det var over flereår målt storelekkasjerpå dammen(150200 l/s)og både fyllingsseksjon
og tappeløpvar i så dårligforfatning
at
hele dammenmåtterehabiliteres
(pålegggittav NVE-Vassdragstilsynet
04.10.83).

(VVT)notat/vns/Arsberetning-88
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Det ble besluttetå byggeen ny dam likenedstrømsden opprinnelige.
Eksisterendedam ble beholdtsom fangdamog inngåri oppstrømsstøttefylling.
Den nye dammener en fyllingsdam
med en sentraltetningskjerne
av morene
og filtersoneav finfraksjonert
steinog fiberduk(setegningav typisk
tverrsnitt).
Betongeni det gamleoverløpetvar i megetdårligforfatning,
og det ble
derforfjernet,og nytt overløpble støpt.Betongeni dammensmassivdel
(tappeløpet)
haddeforvitringsskader.
Her ble det renskettil "frisk"
betong,primetog utbedretmed reparasjonsmørtel
tilsattfiber.
Arbeideneble utførtsesongene1987og 1988og beløpseg totalttil ca
10 mill.kroner.

1=Morene
2=Finfraksjonert
stein
3=Sprengstein
4=Sprengstein d>0,5 rri
5=Overskuddsmasser
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+137,25

sikkerhetsvurdering
Elergendam, A/S MerakerSmelteverk,
Saksbehandler
D. Bachke.
Fjergendam ble byggeti 1917som en av de førsteplatedammene
i Norge.
Størstehøydeer 13 m og lengdenca 250 m. Dammeninngårsom ett av flere
vassdragsanlegg
i Meråkersom hjemfallertil stateni 1989.Offentligtilsyn ble anordneti 1941,men dammenhar vært inspisertav Vassdragstilsynetfra ca 1925.
På grunnav vissekonstruksjonsog utførelsesmessige
svakheterved dammen
har det foregåttkontinuerlige
utbedringer
på pilarer,plater,dilatasjonsfuger,støpeskjøter
m.v. Blantanneter i alt 17 pilarer(i sin opprinnelige formuarmert)helt ellerdelvisforsterket.
Utbedringene
er utført
etterprogramsattopp av rådgivendeingeniør.Dammener også vurdertav
nåværendedirektørved TrondheimElverk,RagnarMyran,i forbindelse
med
en damundersøkelse
i 1960-årene,
samtved en diplomoppgave
i 1976ved NTH.

/

/

/./

/

' ///72,/./

Fjergendam
Vassdragstilsynet
har etterflereinspeksjoner
av dammende sisteårene
vurdertdammensom sikkerhetsmessig
akseptabel.

(VVT)notat/vns/Arsberetning-88
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Det foreligger
planerfor ny kraftutbygging
i Meråker(medNord-Trøndelag
Elektrisitetsverk
som utbygger).Fjergenvil bli hovedmagasinet
i den nye
utbyggingen
med ny fyllingsdam
nedstrømsfor gamledammen.
Den nåværende
dammenkan tidligstregneså bli ersi-attet
av ny dam om åtte år.
På dennebakgrunnhar rådgivendeingeniøri 1988framlagten ny tilstchndsrapportfor dammen.Konklusjonen
ble at dammenfortsattkan være i drift
inntilny dam bygges,forutsattat vedlikeholdet
av konstruksjonen
opprettholdessom før (i det alt vesentligevedlikehold
av damplaten).
Tilsynsrapport
utarbeidesog sendesVassdragstilsynet
to gangeri året.
Nedle in av dammertilhørende
A/S KillingdalGrubeselskap,
Saksbehandler
D. Bachke.
I 1988har nedleggingav tre damanleggi Holtålen og Røros kommuner stått
sentralt.Etterat gruvedriften
ble nedlagti 1987ønsketdameierenogsåå
leggened reguleringsdammene
ved Fjellsjøen,
Busjøenog Nersjøen,som har
vært knyttettil selskapetskraftverksdrift.
Dammeneble førstunderlagt
NVE'stilsynetter"Forskrifter
for tilsynmed dammeri vassdrag"i 1982,
og de var på det tidspunktmegetforfalne.
Gruveselskapet
har ikke funnetdet økonomiskforsvarlig
å repareredammene
for å opprettholde
magasinvannstandene
til HRV. Det er søktom nedlegging
i h.t. vassdragslovens
§116, noe som i utgangspunktet
betyrat man fjerner
dammeneog tilbakefører
vassdragettil naturligtilstand.
Ettersterkmotstandi lokalsamfunnet,
fra kommuner,fjellstyrer,
jegerog fiskeforeninger,
har dameiereni samrådmed Vassdragsdirektoratet
framlagten plan for etablering
av tersklermed noe høyerevannstandenn det
som tilsvarerfullnedlegging.
Det gjenstårå se i 1989om løsningeneblirgjennomført
i henholdtil den
framlagteplan,ellerom lokalsamfunnet
selv vil gå mer aktivtinn (med
midler)for å etablereen høyerevannstand.Det vil i så fallbetingenye
eieremed medfølgende
ansvarfor for driftog vedlikehold
av konstruksjonene.
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Dokkautb in en - OpplandEnergiverk,
nybygging
saksbehandler
E. Torblaa.
Arbeideneved Dokkaverkene,
som i.hovedsaker utførelseav to fyllingsdammerog to kraftverkmed 43 km sprengttunnelnærmerseg slutten.
Dam Kjøljua,den minsteav dammene,er nestenferdig.Som vist på
er dam Dokkfløyvatn
også snartferdig.I 1988er det innbygdca 1,6.106
m3 masseri dammen.
Videreer alle sprengningsarbeider
ferdigutført.
1988-sesongen
har gått greituten størreproblemerog man liggergodtan i
forholdtil fremdriftsplanen.
Vassdragstilsynets
engasjement
har stortsettdreidseg om kontrollav
planer,med særligvekt på de to dammene,gjennomgang
av måleresultater
og
inspeksjoner
på anlegget.
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Dam Dokkfløyvatn01.11.88.Oppfyllingav magasinetstartet samme dag.

Den gamle dammen ved Dokkfløyvatn
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2.2 PROSJEKTER
OGUNDERSØKELSER

Følgendefagligeprosjekter
har pågåtti 1988.

DAMSIKKERHET
- RISIKOANALYSE
- SIKKERHETSSTYRING

Som omtalti årsmeldingen
for 1987har en prosjektgruppe
fra bransjen
gjennomført
et forprosjekt
"Risikoanalyse
av dammer"i 1987.Sluttrapporten forelå15.12.87.Det ble der trukketopp retningslinjer
for et hovedprosjektom damsikkerhet,
som er tenktå løpeover tre år.
På et forberedende
møte 21.04.88ble rammerfor styringog økonomiav
detteprosjektet
vurdert,og en styringskomité
ble så etablert21.10.88.
Den fikkflg.sammensetning:
BjarneNicolaisen,
NVE-Vassdragstilsynet,
formann
DagfinnLysne,NTH-Institutt
for vassbygging
Jan Daleng,Vassdragsregulantenes
forening(VR),sekretær
ThorleifHoff,StatkraftDDB
Vi håperå ha fåtttilsattprosjektleder
i løpetav vinteren-89,slikat
arbeidetkan kommeigangfra da av.
I hovedsakvil prosjektet
dreieseg om beståendedammerog deressikkerhet. Driftsforhold
og unormalesituasjoner
vil bli lagtvekt på. Det skal
samlesinn og systematiseres
erfaringsmateriale
både fra Norgeog andre
relevanteland.Prosjektetskal føre fremtil retningslinjer
og tiltakfor
sikkerhetsstyring
ved dammer.
Underveisvil det bli gitt informasjon
til dameiereog andreinnenbransjenved kurs/seminar
og på annenmåte.
Kostnadeneved prosjektetforutsettes
dekketved tilskuddfra Konsesjonsavgiftsfondet
og ved medlemsfinansiering
innenVR.

(VVT)notat/vns/Arsberetning-88

24

SMISVEISTE
RØR
Bakgrunnenfor prosjekteter et behov for å undersøkesikkerhetenved en
del eldre smisveisteturbinrørved kraftverki Norge. Vi har i de senere
år hatt enkelte brudd på denne rørtypen.Prosjektetskal redegjørefor de
materialtekniskeforhold ved eldre smisveisterør, og dessuten konkret
vurdere sikkerhetenav enkelte utvalgte rør. Prosjektetvil danne en
faglig basis med tanke på eventuellevidere undersøkelserav tilsvarende
rør.
Vassdragstilsynethar engasjertNybro-BjerckA/S til å utføre prosjektet.
Det er skrevet en foreløpigrapport fra undersøkelsenog sluttrapportvil
komme i februar/mars-89. Hovedkonklusjonenser ut til å bli at det trengs
mer kunnskap om hva som er kritiske sprekkestørrelsefor brudd ved smisveiste rør.

Prosjektetfinansieres50% av NVE, 50% av røreierne,og vil koste NVE ca
50 000 kroner.

STENGE/TAPPEORGANER
OGRØR.RETNINGSLINJER
Vassdragstilsynetskontroll av slike konstruksjonerhar hittil i hovedsak
konsentrertseg om beregningene,mens produksjon,montasjeog utprøving
har vært for lite påaktet.Den offentligekontrollenhar også kommet noe
sent inn, ofte etter at system og utforminghar vært fastsattog produksjonen alt igang.

Dette har vi ønsket å endre på, og vi har i 1988 arbeidetmed utformingav
retningslinjersom vil innføre en del nye prinsipperved offentlig tilsyn
av slike konstruksjoner.De vil sikre at kontrollenogså omfatter de valg
og avgjørelsersom tas tidlig i prosessen,enten det gjelder nybygging
eller ombygging.
I dette arbeidet har Vassdragstilsynethatt hjelp og korrektivav en
referansegruppefra bransjen som har bestått av:
Reimer Berg, maskinavdelingeni Statkraft
Jan Daleng, Vassdragsregulantenesforening (VR)
Alf Sveen, Berdal-StrømmeA/S
Leif Vinnogg, Nybro-BjerckA/S
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Saksbehandler
for Vassdragstilsynet
har værtJan FredrikNicolaisen.
Sentralti retningslinjene
er:
Funks'onsbeskrivelse.
Den skalgi bedreoversiktover vannveienog
funksjonentil de ulikestenge/tappeorganene.
En slikbeskrivelse
er
bl.a.tatt i bruk i Statkrafthvormaskinavdelingen
arbeidermed å videreutviklesystemettil et mer avansertkodetsystem.
Funksionskrav.
Det setteskrav til funksjonog virkemåtei stedenfor å
stilledetaljertetekniskeproduktkrav.
SamtidigønskerVassdragstilsynetå baseresine kontrollrutiner
på mer internkontroll.
Et foreløpigutkasttil retningslinjer
vil bli drøftetog ytterligere
tilpassetfør de tas i bruk.Disseretningslinjene
vil etterhvertinngåsom
en del i et settretningslinjer,
som Vassdragstilsynet
har sattseg som
mål å utarbeideinnenalle fagområder
i løpetav de nærmesteår.

"BETONGSYKDONNER"
Med bakgrunni såkalte"betongsykdommer"
i en del vanligebetongkonstruksjonerhar Vassdragstilsynet
villetundersøkeom også betongdammer
kan ha
slikeskader.Det er fokusertpå karbonatisering
og alkali-kiselreaksjon,
og detteer blittbehandleti to separateundersøkelser.
Det er Vassdragstilsynet
selv som har gjennomført
undersøkelsene.
Karbonatiserin
Når en armertbetongkonstruksjon
er tilstrekkelig
karbonatisert
kan armeringenkorrodere,noe som i verstefallkan føretil tap av konstruktiv
bæreevne.Karbonatiseringsprosessen,
som angriperfra overflaten,
avhenger
hovedsaklig
av det miljøetbetongener i. Fuktighetog innholdetav CO2 i
luftener av stor betydning,likeledesbetongkvaliteten.
Ut fra detteble
21 dammeri heleNorgevalgtut og undersøktmed en enkelmetode.
Resultatet
er stortsettat de kontrollerte
konstruksjoner
er litekarbonatisert,
slikat detteikke er et problempå norskebetongdammer
i dag.
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Prosjektetvil bli presenterti form av en rapport som vil foreliggevåren
1989.
Alkali-kiselreaksion
Dette er en kjemisk reaksjonmellom alkalier i porevannetog silikatholdige tilslagsmineralersom vil føre til volumendringav betongen. 19 dammer
fra hele Norge ble valgt ut, hovedsakligpå grunnlagav hvilket geologisk
område de ligger i.
Resultatet så langt er at det på svært mange av de utvalgte dammene er
oppdaget riss/sprekkmønstersom kan indikerealkali-kiselreaksjon.
Et
endelig resultatav undersøkelsenvil ikke foreliggefør kjerneprøverfra
de aktuelle dammene er blitt vurdert og testet i laboratorium.Vassdragstilsynet regner med å kunne legge frem en foreløpigrapport i løpet av mai
1989.

HVELVDAMIDERSØKELSEV
Prosjektetble startet i 1985 og nærmer seg nå sin avslutning.Se årsberetningenfor 1987.
Fase 1 - ingeniørgeologiskkartleggingog enkel stabilitetsberegning
- var
utført for 15 av de 17 dammene i 1987. De to siste ble behandleti 1988.
For 10 av dammene kunne konklusjonen"tilfredsstillendestabilitet"
trekkes etter fase 1 mens de resterendesyv dammer gikk til fase 2 videre undersøkelserog beregninger.
I fase 2 ble fem av de syv dammene funnet i orden stabilitetsmessigmens
de to siste gikk videre til en fase 3 - enda mer inngåendegeologiskundersøkelsemed tilhørendeberegninger.

For den ene av de to dammene er fase 3 gjennomførtmed konklusjon "tilfredsstillendestabilitet".Ved årsskiftetgjenstår derfor kun én dam av
de opprinnelige17 hvor konklusjonenennå ikke er trukket.Fase 3 vil for
denne dammen bli utført i 1989.
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NYEKONSTRIMSJONSTYPER
Gummiluker
I forbindelse
med at de gamledammeneved Kjeldalog Lundei Telemarkskanalennå skalerstattesmed nye, vil de såkaltegummilukerbli introdusert
i Norge (ogNorden).De skalerstattede tungtmanøvrerbare
nåleløpenepå
de nåværendedammene.
Ellersi verdener gummiluker- ogsåbetegnetgummidammer
- mye brukt.I
alt skaldet væreca 1500i bruk,de flestei Jdpan,som også er største
produsentav lukene.Ellersbrukesde mye i USA,og i Europaer det særlig
Østerrikesom anvenderdem. Der er det ca 30 slikeinstallasjoner.
Lukenefinnerman i anleggfor irrigasjon,
flom-og tidevannskontroll,
vannforsyning
og vannkraft.
De førstegummilukerble produserti 1956,og det er storebildekkprodusentersom lagerdem. Lukenetil Kjeldalog Lundedammerskal leveresav
det japanskefirmaetBridgestone.
Vassdragstilsynet
har vært positivtinnstilttil at gummilukerintroduseres ved dammersom Kjeldalog Lunde.På beggestederer det bare små magasiner,og eventuelle
driftsvansker
med lukene vil ikke kunne representere
uakseptabelfare nedstrøms.
De spørsmål som ellers er stilt, knytter seg til lukenes bruksegenskaper
og sikkerhet:
materialegenskaper,vedlikehold,levetid
fare for vibrasjonerog ustabiliteti alle tappesituasjoner
funksjonunder vinterforhold(is, kulde m.v.)
sårbarhetved sabotasje.
Vassdragstilsynetv/ E. Torblaa fikk anledningtil å bli med på en studietur til USA, der man fikk demonstrertbruk av gummilukerog drøftet driftsforhold med brukere. Erfaringenefra turen bidro vesentligtil at Vassdragsdirektoratethar akseptert bruk av gummilukerved Kjeldal og Lunde
dammer.
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De lukersom skalanvendesher,vil bli manøvrertmed innvendiglufttrykk,
som vist på figuren.
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2.3 INFORMASJON

GRUNNKURS
I DAMTILSYN(TILSYNSKURS)

Kontaktperson
B. Nicolaisen.
Arrangør:NVE-Vassdragstilsynet
og Vassdragsregulantenes
forening.
De 17 tilsynskursene
som ble holdti tiden1984-1988skullebådedekkedet
fortløpende
behovfor opplæringav driftspersonell
i damtilsynog ta seg
av det "etterslep"
som var tilstedeved at slikekurs ikkevar holdttidligere.I alt har 380 deltatti kursene.
I 1988ble det avvikletett kurs i Sarpsborg,
og det er meningenå avholde
ett pr år fremover.Vi konstaterer
at mye overordnetpersonelletterhvert
deltarpå kursene,og det ser vi på som positivt.
Det er i 1988foretatten viss utvidelseog modernisering
av opplegget.

FILMPROSJEKT*DAMSIKKERHET"

Kontaktperson
V. NebdalSvendsen.
Filmenskullei h.t. kontraktenvært ferdig01.04.88.Dettehar imidlertid
ikkevært muligå få til.Pr 31.12.88er filmenferdigklippet.Det er
også lagtpå kommentarer,
men det gjenstårlydeffekter
og finpussing
av
detaljer.Filmenblir ca 31 minutterlang,og vi regnermed at den blir en
nyttigopplysningsfilm
om damsikkerhetsarbeidet
i Norge.

FOREDRAG
ETC.

Vassdragstilsynet
har holdtfølgendeforedragi 1988:

- Vassdrasre ulantenesårsm te i Kristiansand
1.-2.mars 1988.
B. Nicolaisenorienterteom bakgrunnenfor vår innsatspå stålsiden
og behovetfor videresatsing.
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J. F. Nicolaisentok opp videre perspektiverved innføringav kvalitetssikring på stålsiden.
V. Nebdal Svendsenorienterteom karbonatiseringog alkali-kiseireaksjoner i betong.
B. Nicolaisenredegjordefor undersøkelsenav fundamentstabilitet
ved
våre hvelvdammer.

NTH, forelesningfor hovedfagstudenteri vassbygging8. april 1988.
«Offentligtilsyn med vassdragsanlegg"(B. Nicolaisen).
"Fyllingsdammer- skader, utbedringer,eksempler" (Dag Bachke).

Hærens befalsskole,Hønefoss,forelesningfor ingeniørvåpenet
14. april 1988.
Dambyggingog forskrifter.Eksemplerpå skader. V. Nebdal Svendsen
foreleste.

Oslo kommune Vann- o

avl sverket, 26. april 1988.

Seminar for ansatte ved Sektor for nedbørfeltene.K. Molkersrødforeleste om offentligdamtilsyn,egentilsyn,dammer, flom/flomavledning,
krisesituasjoneretc. (utdragav Tilsynskurset).

NITO-kurs i Bergen 28.-30 september 1988.
Driftsentralen- E-verketskrumtapp i kriseberedskap.
V. Nebdal Svendsenorienterteom damforskrifteneog om risikoanalyseog
sikkerhetsstyring.

NTH, EEU-kurs i Vassdragsteknikk13. oktober 1988.
Lovgivning - tilsyn og kontroll.
Dag Bachke foreleste.

Vassdra sre ulantenesforenin arrangerte6.-8. desember 1988 en konferanse om opprustingav krafverk.
B. Nicolaisenorienterteom påbyggingog utbedringav dammer.
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2.4KURSOGSEHINARER
Vassdragstilsynet
har i 1988deltatti følgendekurs:

EKSTERNE
KURS
Betonrehabiliterin Trondheim5.-7.januar1988,NIF.
E. Torblaa
Kursetga en omfattendeorientering
i metoderog muligheterfor å utbedre
betong.Dessutenble det gitt eksemplersom er relevantefor vårtarbeid
innendetteormådet.
FICS-brukerkurs,
Kvam Data,Mastemyr21.-24.mars 1988.
K. Molkersrødog 0. Vestrheim
Programsystemet
FICSbrukesførstog fremstpå NORD-maskiner.
Vassdragsregisteretog Konsesjonsdatabasen
er lagetpå FICS.
Kvalitetssikrin
o ledelse,Stavanger14.-16.juni 1988,NIF.
J. F. Nicolaisen
Kursettok for seg den sisteutviklingen
innenkvalitetssikring
og internkontroll.Kommunalog arbeidsdepartementet
arbeidermed lovforslag
om et
genereltkrav til alle virksomheter
om internkontroll,
og dettesto sentralti kurset.
Konferanseom internkontroll,
Oslo 16 august1988.
B. Nicolaisen
FAD ønsketmed konferansen
å vise hvordanstatligeinstitusjoner
kunne
leggeopp til internkontroll
innensineområder.Det ble gitt en del
eksemplerfra internkontroll.
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H droloikurs1988,Randsvangen
9.-11.november1988.
0. Vestrheim
Kursetble arrangertav NVE'shydrologiske
avdeling(VH).Representanter
fra VH's forskjellige
kontorerpresenterte
sinearbeidsområder.
Etter
hvertforedragfikkkursdeltakerne
prøveseg på å løsehydrologiske
oppgaverinnende ulikefelt.Demonstrasjon
av utstyrvar en del av kurset.
Ber mekanikkdaen 1988,Oslo 25. november1988.
Aa. Josefsen
En rekketemaerble belystgjennomkorteforedrag.Av særliginteressefor
Vassdragstilsynet
var foredragene
om lekkasjerfra råsprengte
trykksjakter, erfaringer
med luftputekammer,
dimensjonering
av tverrslagspropper
og
ikkeminsten redegjørelse
for geologiskefunnog stabilitetskontroll
ved
den hvelvdamundersøkelsen
som Vassdragstilsynet
har fåttutført.
VR-konferanse
i Kristiansund
6.-8,desember1988.
D. Bachke
"Opprusting
og utvidelseav kraftverk"
Kursetomhandletbl.a.:
erfaringerfra prosjektarbeid
vedrørendeopprusting
og utvidelseav
kraftverk
eksemplerfra konkreteprosjekter
lovverket,
konsesjonsbehandling
den energipolitiske
situasjonpr desember1988
flerbruksplanlegging.

INTERNE
MRS
En da s seminari virksomhets
lanle in i Oslo 9. juni 1988.
Følgendepersonerdeltok:K. Molkersrød,
V. NebdalSvendsen,E. Torblaa,
J. F. Nicolaisenog D. Bachke.
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INTERNASJONALE
KURS% SEMINARER
ICOLD-konress i USA
Den 16. Internasjonalekongress for store dammer ble arrangerti San Francisco, 12.-17. juni. D. Bachke og Aa. Jo:.;fsen
deltok på kongressenog påfølgende studietur.K. Molkersrøddeltok på kongresseni egenskapav sin
sekretærfunksjoni NNCOLD.

På kongressenble bl.a. følgendetema behandlet:Fyllingsdammermed andre
kjernetyperenn leire, nye konstruksjonmetoderfor betongdammerog dimensjonerendeflom og flomkontrolli driftsfasen.Studieturengikk til statene i nord og vest, og i alt ni dammer ble besøkt. Størst utbytte ga turen
opp til restene etter Tetondammen,en opprinnelig93 m høy fyllingsdamsom
brøt sammen under 1. gangs oppfyllingav magasinet i 1976. Her fikk man en
inngåendeingeniørgeologiskorienteringsamtidigsom hele damområdetble
befart.
Studieturtil USA
E. Torblaa var som nevnt med på studieturtil USA 4.-10. august for å se
nærmere på bruk av gummilukerpå dammer. øvrige norske deltagere på turen
var: Bård Aspen, Statkraft,Alf Sveen, Berdal Strømme A/S og Håkon Haga,
Vassdragsdirektoratet.

Det var firmaet Bridgestonesom sto for oppleggetog i alt tre damanlegg
med gummilukerble besøkt (se nærmere omtale under "nye konstruksjonstyper" side 27.)

2. 5 EL113

VAREG
KontaktpersonK. Molkersrød.
For 1988 ble det bevilget kr 90 000,- fra Konsesjonsavgiftsfondets
rådighetsbeløptil VAREG/SEVAREG.
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Midlene er alt vesentligbeayttet til konsulentbistandfra Control Data
A/S i forbindelsemed oppdateringog nyutviklingav programmerfor
rapporterog vis-bildersamt vedlikeholdog forbedringav prosedyrer.
Dette har effektivisertbruken en del, selv om VAREG etter hvert er blitt
et ugammeltuverktøy, som krever store ressurserved nyutvikling.
Det ble i 1988 matet inn data for ca 500 inspeksjonsobjekter
og halvparten
er dammer. Ved årsskifteter det totalt innlagtca 2700 inspeksjonsobjekter hvorav ca 1250 dammer.
Nytt av året er forespørslerom kjøp av informasjonfra databasen.Vassdragstilsynetvil etter hvert kunne imøtekommeslike ønsker.

2.6ANNENVLRKSONHET

NWOOLD
Sekretær K. Molkersrød,medlem B. Nicolaisen.
Vassdragstilsynethar sekretærverveti Den norske komite for store dammer
(NNCOLD),som er en del av ICOLD (InternationalCommissionon Large Dams).
Arbeidet omfatter vanlige sekretær-og kassererfunksjon,men også informasjonstiltak,en del utredningsarbeidi forbindelsemed undersøkelser
og oversikterved norske dammer.
Virksomheteni 1988 har først og fremst vært knyttet til deltakelseni
ICOLD-kongresseni San Franciscoi juni måned hvor Norge deltok med 76
personerog presentertefem artikler (se også egen omtale s 29, Internasjonale kurs og konferanser).

Ellers ble det nedsatt en arbeidsgruppei høst med Bjarne Nicolaisensom
formann for å planleggegjennomføringenav et temamøte i 1989 om flommer
og flomavledning.
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VIRKSO*ETSPLANLEGGING
(VP)
Etter pålegg fra departementetstartet NVE sin virksomhetsplanlegging
i
1988. I hver avdeling ble det utpekt en arbeidsgruppesom skulle prioritere delmål, arbeidsmålog anslå tidsforbrukfor å nå disse. Fra Vassdragstilsynetvar det B. Nicolaisenog V. Nebdal Svendsen som deltok. Arbedet
ble ledet av representanterfra Habberstadog Statskonsult.For Vassdragsavdelingenble følgendedelmål utarbeideti prioritertrekkefølge:

Omstruktureringav Vassdragsavdelingen.
Faglig styrkingog overgang til overordnetkontroll i Vassdragstilsynet.
Bedre samarbeidetmed andre forvaltningsorganer.

Sikre videreføringav faglig kompetanse.
Registreringav alle dammer som skal undergis offentligtilsyn.
Kriseberedskaphos regulant.
Tidshorisontenfor delmåleneer utgangen av 1992.
Vassdragstilsynetvil prioriterede to første målene og har utpekt personer og planlagt ressursforbrukenfor disse aktivitetenei 1989.

For Pkt. 1 er det avsatt 490 timer i 1989 og B. Nicolaisenog Aa. Josefsen
skal arbeide mest med saken. Bl.a. vil man ta kontakt med andre statlige
kontrollinstansersom utfører sikkerhetskontrollfor å se hvordan de har
lagt opp sitt arbeid.

For Pkt. 2 er det avsatt 1200 timer i 1989, og det vil hovedsakeligvære
V. Nebdal Svendsen og J. F. Nicolaisensom skal stå for arbeidet.Vassdragstilsynetvil i årene fremoverendre sine kontrollrutineri retning av
mer overordnetkontroll.For at dette skal fungere er det nødvendigmed
sterkere grad av internkontrollhos de som planlegger,bygger og driver
vassdragsanlegg.For at slike kontrollrutinerskal bli innarbeidet,vil
det være nødvendigmed håndbøker/retningslinjer
for å spesifiserede krav
vi stiller i så måte.
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På stålsidenhar man allerede startet opp med arbeidet i samarbeidmed en
referansegruppe(se side 24).

DIVERSE
Foruten at Vassdragstilsyneter med i en del interne utvalg og komiteer er
B. Nicolaisenmed i "Sakkyndigutvalg for dammer", for Beredskapsavdelingen (EB).

2.7BUDSJETT.
ADMINISTRASJON
ETC.
I 1988 har Vassdragstilsynetreist for kr 524 000. Kongresser,studieturer
til utlandet osv, er da holdt utenfor.

Avdelingensreiseutgifterkan fordelespå følgendemåte:

Ar

Vassdragstilsynet.Konsesjonskontoret Avd.direktør VV totalt
kr 480 000

1987

1988

kr

97 000

78 %

16 %

kr 524 000

kr 110 000

80 %

17 %

kr

40 000
6 %

kr

18 000
3 %

kr 618 000
100 %
kr 652 000
100 %

Som vi ser av tabellener Vassdragstilsynetsdel av reisebudsjettetnokså
konstant rundt 80 %.
I 1988 har reisevirksomhetenstort sett gått som normalt og reisebevilgningene har vært tilstrekkeligtil å gjennomføreden sikkerhetskontrollvi
har lagt opp til.
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BUDSJETTOPPLEGG
Vassdragstilsynethar tidligereanbefalt for sitt reisebudsjettat det
deles i to, en del som omfatterden refunderbaredelen av utgifteneog en
del som omfatter øvrige reiseutgifter.Dette har ikke fått noe gjennomslag
i departementet.
Imidlertidfikk Vassdragstilsynetved brev av 13.07.88fra OED en merinntektsfullmakt.Når de refunderbareutgifteneoverfor dameiernehar nådd
kr 1 450 000,- kan man overskridebudsjettrammenemed 40% av den merinntekten den videre aktivitet innbringer.
I 1988 har Vassdragstilsynettatt inn 1 512 000,- i tilsynsavgifterog
kunne altså ha benyttet merinntektsfullmakten.
Imidlertidhar ikke dette
vært nødvendig i år.

Ingen ny stilling er forslått for 1991-budsjettetpga. trange budsjettrammer. Imidlertider behovet det samme som nevnt i 1987, én ny stilling.

UTSTYR
1988 ble det anskaffetet videokameraved hovedkontoret.Det vil bli
brukt til dokumentasjonved inspeksjonerog til å utarbeideinstruksjonsvideoer for bruk både internt og f.eks. overfor smådambyggere.
Kameraet har til nå vært brukt til registreringav en del lukeskaderog
dessuten på studiereisentil gummidammeri USA.
Det ble ellers anskaffet to stk. mobiltelefoneri 1988. En til distriktskontoret på Voss og en til hovedkontoret.Telefonenehar vist seg meget
nyttige i bruk som faglige og sikkerhetsmessigekontakterved inspeksjoner,
foruten at det er meget rasjoneltå kunne bruke noe av reisetidentil
å gjøre avtaler, drøfte faglige problemermed konsulenteneosv.
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VASSDRAGSDIREKTORATETS
REGIONORDNING

Forbygningsavdelingen
har "i alle år" hattdistrikskontor
i Nord-Norge,
Trøndelagog på Vestlandet.
Etterhverter disseblittsupplertmed saksbehandlere
også fra andreavdelingeri V. Vassdragstilsynet
har i dag en
mann på hvertav kontorenei Narvik,Trondheimog Førde.
Vassdragsdirektoratet
har ønsketå styrkesin representasjon
i distriktene, og sakenhar vært forberedti utvalgsarbeid
og høringer.I 1988har
brikkenefaltså mye på plassat det fra 1. januar1989etableresregionkontorerfor hele landet.Disseblirmer selvstendige
enn dagensdistriktskontorer,og det er meningenat forbygning,
hydrologi,natur-og landskap
og teknisktilsynskalutgjøreen tverrfaglig
enhet,som kan representere
V's samledearbeidsområde
på en bedremåte.Både service-og kontrollfunksjonenvil bli styrketved dette,selvom regionordningen
ikkemedfører
øket bemanning.
Foreløpiger det foreslåttfem regioner.For Vassdragstilsynet
vil tre av
dissevære i funksjonfra 1. januar1989.Det er meningenat regiongrensene skal følgefylkesgrenser
og at de skalværeens for alle avdelinger.
Det vil ta noe tid å få dettetil,det vil krevetilpassninger
personellmessigog praktisk.
Foreløpiger følgendeoppleggavtalt:
RegionNord,Narvik.
Regionsjef:
EinarKummeneje,VRN.
Vassdragstilsynets
representant:
Aage Josefsen.
Regionenog Vassdragstilsynets
områdeomfatterNordland,Tromsog
Finnmarkfylker.
Re ion Midt-Nore, Trondheim.
Regionsjef:
EinarSæterbø,VRM.
Vassdragstilsynets
representant:
Dag Bachke.
RegionenomfatterSør-Trøndelag
og Nord-Trøndelag
fylker.Vassdragstilsynetsområdevil inntilvidereogså omfatteden delenav Møre og Romsdal
som liggernord for Rauma/Romsdalsfjorden.
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Vest,Førde.
Rection
VRV.
GunnsteinBrakestad,
Regionsjef:
Ove Mø11.
representant:
Vassdragstilsynets
VassRegionenomfatterMøre og Romsdal,Sognog Fjordaneog Hordaland.
områdevil inntilviderebareomfatteMøre og Romsdalsør
dragstilsynets
samtSogn og Fjorde.
for Rauma/Romsdalsfjorden
RegionSvd og RegionØst
er etablertpå papiret,men det er ikkeavklarthvordandet vil påvirke
En avklaringbør kommei 1989.
arbeidsopplegg.
Vassdragstilsynets
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3.SIKKERHETSARBEIDET
I ARENEFREMOVER
1 1988har Vassdragstilsynet
bruktmer tid enn tidligeretil å ta seg av
beståendevassdragsanlegg
- særligdammer- og derestilstandog problemer. Dettehengerklartsammenmed at det for tidener mindrenybygging.
Anleggeneblir også eldreog krevermer tilsynog revurdering.
Samtidig
introduseres
det stadignyttutstyrog nye rutinersom trengernærmere
sikkerhetsmessig
vurdering.
Både i 1986,1987og i 1988har det f.eks.vært tilfellerav utilsiktet
åpningav flomlukeri dammer,noe som har førttil fareog skadenedstrøms.Feilmanøvreringen
kan førestilbaketil svikti styringssystemene.
Det er truffettiltaki de konkretetilfellerfor å unngågjentakelse,
og
Vassdragstilsynet
har ellersfåttklarlagtde tekniskeog administrative
årsakenetil uhellene.Sakenevil bli fulgtopp, og Vassdragstilsynet
vil
også se på risikoenfor utilsiktetstengingav damluker.Underflomkan
dettebådemedføreskaderog truedamsikkerheten.
Det storedamsikkerhetsprosjektet,
som nå er startetopp,vil ta opp både
disseog andresikkerhetsforhold
som er knyttettil driftav dammer.

UTVIDETTILSYN
Offentligtilsynmed anleggi vassdragvar opprinnelig
knyttettil konsesjoner/tillatelser,
og det var behovetfor sliketillatelser
og ikke
behovetfor tilsynsom avgjordehvilkeanleggsom kom inn underoffentlig
tilsyn.
Da vi i 1981fikk "Forskrifter
for dammer",var det en forutsetning
at de
dammersom forskriftene
skullegjeldefor også måttekommmeinn underen
offentligtilsynsordning.
Det førtetil at vi i 1982fikk "Forskrifter
for
tilsynmed dammeri vassdrag".
Beggeforskriftene
har vassdragslovens
§144som utgangspunkt.
De omfatter
i hovedsaksammekategoridammer,og vi har i og med dettefåttet damtilsyn som har sikkerhetsom hovedmotiv.
Nå er det ikkebaredammersom er sikkerhetsmessig
interessante,
også
andrevassdragskonstruksjoner
kan få alvorligekonsekvenser
ved brudd.
Trykkrørog stenge/tappeorganer
er viktigsti slik sammenheng.
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Vassdragstilsynethar i 1988 sammen med referansegruppenfra bransjen utarbeidet et forslag til utvidede tilsynsforskrifter,som omfatter både
dammer, rør og stenge/tappeorganer.
Som for dammer er det definert visse
minstedimensjonerog - trykk når det gjelder hvilke rør m.v. forskriftene
skal omfatte. Vi søker på denne måten å fange opp de viktigstekonstruksjonene uten å lage en omfattendeog byråkratiskordning.
Forslagetblir forelagtOlje- og energidepartementeti 1989.

FORSLAGET
:

FORSKRLFTER
FORTILSYN
MEDANLEGG/
KONSTRUKSJONER
I VASSORAG.

Det er i medhold av vassdragslovenav 15. mars 1940 §144 ved
kgl.res

fastsatt følgende forskrifterfor tilsyn med

anlegg i vassdrag:

Det anordnes offentlig tilsyn med bygging, ombvgging,drift og
vedlikeholdav anlegg i vassdrag således:

etablerteog nye dammer når disse gir mulighet for heving
av vannstandtil statisk vanntrykkved dammen på 4,0 meter
eller høyere eller som muliggjørmagasineringav 0,5
millioner m3 vann eller mer.
etablerteog nye dammer med høyde/magasinmindre enn angitt
under litra a når disse gir mulighet for heving av
vannstandtil statisk vanntrykkved dammen på minst 2,0
meter og som muliggjørmagasineringav minst 10.000m3 vann
og dammen på grunn av sin beliggenheteller utførelsekan
fremby fare for liv eller eiendom, eller medføre ulempe for
offentligeeller allmenne interesser.
etablerteog nye frittliggendetrykkrørmed største
diameter på mellom 0,4 m og 1,0 m

og mulighet for statisk

vanntrykk på minst 100 m.
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trykkrørmed største
etablerteog nye frittliggende
diameterpå minst 1,0m, og mulighetfor statiskvanntrykk
på minst40 m.
trykkrørsom ikkedekkesav
etablerteog nye frittliggende
litrac ellerd med størstediameterminst0,4 m, som har
mulighetfor statiskvanntrykkpå minst40 m,og som på grunn
ellerutførelsekan frembyfare for liv
av sin beliggenhet
ellereiendom,ellermedføreulempefor offentligeeller
allmenneinteresser.
med lysåpningsareal
etablerteog nye stenge-/tappe-organer
på minst 1,0 m2 , og med mulighetfor statiskvanntrykkpå
minst4,0 m.
med lysåpningsareal
etablerteog nye stenge-/tappe-organer
på minst0,2 m2 , og med mulighetfor statiskvanntrykkpå
minst 100 m.

§2
Norgesvassdrags-og energiverkbemyndigestil å forestå
i vassdragsom nevnti §1.
tilsynetmed anlegg/konstruksjoner

§3

som nevnti
Byggingellerombyggingav anlegg/konstruksjoner
§1 kan bare skjeetterplanergodkjentav Norgesvassdrags-og
Anleggetseier har ansvaretfor at fullstendige
energiverk.
planerblir sendtinn.
§4
bygging
Anleggetseier plikterå meldefra om forestående
som angitti §1.
ellerombyggingav anlegg/konstruksjoner
og energiverkfor
MeldingensendesNorgesvassdragsog vurderingav eventuellefarerellerulemper.
registrering
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For anlegg/konstuksjoner
som byggesi henholdtil meddelte
vassdragskonsesjoner
ellertillatelser
ettervassdragsloven
sendesingensærskiltmelding.

§5

Anleggetseier har ansvaretfor at anleggi vassdragutføres
og vedlikeholdes
på forsvarlig
måte,jfr.§§108 og 115 i
vassdragsloven
av 15. mars 1940,og i samsvarmed vedtatte
forskrifter
og pålegg.

§6
For tilsynetskalanleggseieren
betaleen avgifti samsvarmed
vassdragsloven
av 15.mars 1940§144,nr.4.Forøvrigskjer
utøvelsenav tilsynsmyndigheten
overanleggi vassdragi
samsvarmed §§ 144-146,jfr. §109i vassdragsloven
av 15.mars
1940.

§7

Disseforskriftene
trer i kraft
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