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FORORD

Sikringstiltakved anleggi vassdraghar vært viet betydelig oppmerksomhet av bransjens
folk opp gjennom årene. Det har vært gjennomført tiltak dels ut fra det generelleansvar
eieren har for å hindre skader og ulykker når økt risiko for slike oppstår gjennom driften
av anlegget, og dels er de gjennomført som følge av konsesjonsvilkårgitt av offentlig
myndighet. NVE har ved sine inspeksjoner også påpekt og dels gitt pålegg om tiltak
hvor dette syntes åpenbart nødvendig.

Det er registrert ulykker med dødelig utgang, men tross dette beklageligefaktum må vi
kunne si at sikkerhetenved anleggenehar vært god når vi tar i betraktning det store antall
konstruksjoner som finnes i vassdragene.Likevel har NVE ønsket å få en samlet gjen-
nomdrøfting av spørsmålet om sikringstiltak ved vassdragsanlegg.En økning av den al-
minnelige ferdsel i og langs våre vassdrag gjør det også naturlig å få en slik gjennom-
drøfting.

Etter å ha diskutert opplegget med Olje- og energidepartementet nedsatte NVE i sam-
arbeide med Vassdragsregulantenesforening (VR) høsten 1989 et utvalg 	 Sikrings-
utvalget til å vurdere behovet for sikring mot fare for utenforstående ved anlegg i vass-
drag og til å fremme forslagtil tiltak for å redusere eller fjerne slike farer. Sikringsutvalget
har bestått av to representanter fra VR og to fra NVE.

Den rapporten som nå foreliggergir en grundig framstilling både av faremomenter og
av sikringstiltak.Innstillingen har vært gjenstand for en bred høring blant anleggseiere,og
den representerer derfor en stor sum av erfaring med sikkerhetsspørsmålsom oppstår ved
drift av anleggi vassdrag.Allikevel,sikringsproblemetkan aldri bli uttømmende beskrevet
eller fullstendig løst, men vi har ønsket å komme et stykke videre på vegen med å
minimalisere skade/ulykkesrisikoenved anleggene.Vi mener Sikringsutvalgetmed dette
har gitt et betydelig bidrag til å nå et slikt mål. Kan vi ved økt oppmerksomhet på pro-
blemet hindre en alvorligulykke, er merarbeidet berettiget.

Vi ønsker å presisereat ansvaret for sikkerheten ved anleggenehelt ut ligger på eieren.
Sikringutvalgetsarbeide endrer intet på dette og de forskjelligeforslagsom utvalget kom-
mer med er derfor formelt sett tilrådinger. Utvalgsarbeidetvil imidlertid bli distribuert i
stort antall til kraftanleggseiereog andre, og vi forutsetter at innstillingen blir studert og
anbefalingenefulgt i den grad de passer til de lokale forhold —eventuelt ogsåsupplert.

Vi forutsetter at dette utløser en omfattende nyvurdering av sikringstiltakbåde ved nye
og gamle anlegg. For NVE betyr dette arbeidet at vi nå har bakgrunn for en mer aktiv
holdning i å påpeke eventuellemangler ved anleggene.

Arbeidet er finansiert av NVE og VR i fellesskap,og det rettes en takk til utvalgets
medlemmer for vel utført arbeide.

september 1990

NVE, Vassdragsdirektoratet Vassdragsregulantenesforening

Pål Mellquist Ulf Riise

Vassdragsdirektør adm. dir.
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KAR 0 - SAMMENDRAG

Enhver eier, eller i eierssted bruker, av anlegg i vassdrager ansvarligfor sikkerhet knyt-
tet til vedkommende anlegg.Ansvarsforholdetgjelderuansett anleggetsart og størrelse,og
er således ikke begrenset til kun å gjelde større vannkraft-, vannverks- og industri-
vannanlegg.

Denne rapporten er ment å være en håndbok i spørsmålom sikring av anlegg i vassdrag
med tanke på utenforstående. Rapporten består av to deler. Første del omtaler fare-
momenter, mens siste del, kap. 12, omtaler sikringstiltak. Dertil er det vist til aktuell
litteratur i kap. 13.

Målrettet sikringsarbeidkan skjematiskdeles i to trinn. Trinn en omfatter avsløringog
lokaliseringav farepotensialer,mens trinn to omfatter tiltak for å sikre mot dissefarer.

Tiltakene kan igjen deles i to hovedgrupper. Den ene gruppen omfatter rent fysiske
arrangementer, mens den andre gruppen omfatter advarsler og opplysninger som for-
midles med forskjelligevirkemidler. Det kan ofte være nødvendig å kombinere disse
tiltaksgrupper.

Hovedregelenbør være at tiltakene rettes mot utenforstående, altså mot en gruppe som
ikke er bransjekyndig, og som ikke har de samme forutsetninger for å vurdere faremo-
mentene som bransjens eget personell har.

De tiltak som foreslåser tildels kjent og brukt ved våre anlegg.

De spenner over områder som fysiskesperringer og hindere, advarslerog opplysninger
vha. skilt, media, kart og trykksakerm.m. Imidlertid mener urvalgetat det bør gjennom-
føres en mer omfattende, ensartet og systematiskbruk av tiltakene enn hittil, for derved
ytterligereå heve sikkerhetsnivåetved anleggene.

Rapporten presenterer en ny skiltstandard for anlegg i vassdrag.

Hensikten med standardisering er at skiltene skal gjenkjennes og identifiseresav publi-
kum som “vassdragsskilt».De kjennetegnes ved form, farge og innhold, og gir lett for-
ståeligeadvarslerog opplysningerom farer som ikke er åpenbare og synligefor publikum.
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CHAPT.0 - SUMMARY

Any owner, or appropriate user, of plants in watercourses are responsible for safety in
connection with the plants under their control. Responsibility exists regardless of the
nature or size of the plant, and thus is not limited to major hydroelectric plants, water
works and industrial plants.

This report is intended as a manual dealing with aspects of safety and accessto plants
along watercoursesas applied to the general public. The report consistsof rwo parts. The
first dealing with hazards, and the second, chapter 12, discussingsafety measures.Add-
itionally, chapter 13 shows other literature of relevance.

Goal-oriented safety measures may schematicallybe divided in two phases. The first
coneerning with locating and defining potential hazards, while the second phase involves
taking steps to provide safegardsagainst these hazards.

These safegardsmay again be divided into two main groups. One consistingof physical
safegards, and the other of warnings and information of various types, employing a
number of techniques. Often it should be necessaryto use a combination of both types of
safegards.

The main guiding rule should be that safety measures should be aimed towards the
generalpublic, i.e. towards persons who have no knowledgeof the plant, and who do not
possessthe qualificationsof the plant personnel to accessthe hazards.

The safegardssuggestedhere are known and used in some degrees at our plants. They
indude such things as physical hindrances and restraints, warnings and information by
means of signs,massmedia, maps and publications and so forth. However, the committee
recommends that more comprehensive, consistent and systematic applicaton of these
measuresshould be implemented in order to improve the safetyof the plants.

This report presents a new standard of signs for use at plants along watercourses.The
purpose of standardization is that the signsmay be recognizedand identified by the pub-
lic as «watercourse signs». They exhibit similarities in form, colour and content, and
communicate easy-to-understand warnings and information on hazards that are not
immediately apparent and visible to the public.
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KAP. 1 - INNLEDNING

1.1 Bakgrunn

Mulighetene for at det kan skje ulykker i tilknytning til anlegg i vassdraghar vært til
stede så lenge slike anlegg har eksistert. Bransjenhar derfor viet sikringsspørsmålog -til-
tak, både hva angår egne ansatte og allmennheten, stor oppmerksomhet, og alvorlige
ulykkerhar vært sjeldne.

Det er imidlertid ikke laget egne forskrifter når det gjelder sikringstiltak for
allmennheten i forbindelse med vassdragsanlegg.Derfor har heller ikke forholdet vært
undergitt noen form for direkte tilsyn og kontroll fra myndighetenes side. Det har likevel
vært vanlig praksis at Vassdragstilsynet i NVE har påpekt åpenbare mangler, også på
denne sektoren, under sine tekniske kontroller av vassdragsanlegg.

Tallet på anlegg i vassdraghar økt sterkt i løpet av de siste ti-årene. Dessuten har en i de
aller siste årene vært vitne til en nærmest eksplosiv økning når det gjelder turist- og
fritidsferdseli, og langsvåre vassdrag.Disse forhold har ytterligere aktualisert både bedre
sikringstiltakog en vurdering av behovet for forskrifterog tilsyn på området.

Den direkte bakgrunn for etableringen av Sikringsutvalgetvar imidlertid en tragisk
ulykke i 1989, hvor to smågutter falt i vannet og druknet, nær inntaket til en av våre
kraftstasjoner. I et notat datert 26.01.89, redegjorde NVE-Vassdragsdirektoratet (NVE-
V) ovenfor Olje- og energidepartementet (OED) om de sikringsmessigesider av saken, og
anmodet i denne forbindelse om et drøftingsmøte med departementet. Møtet mellom
OED og NVE-V fant sted 8. august 89. NVE-V gjorde her rede for myndighetenes tilsyn
med vassdragsanlegg.

Konklusjonen fra møtet var ar hjemmelsgrunnlaget er uklart når det gjelder å kreve
sikringstiltak på generell basis i forbindelse med vassdragsanleggog å etablere offentlig
tilsyn med disse.

Etter forslag fra NVE-V, ble det enighet om å ta kontakt med Vassdragsregulantenes
forening (VR). Hensikten var å få til et samarbeid mellom myndighetene og eierne av
vassdragsanleggene.I et brev til VR, datert 18.08.89, redegjorde NVE-V for saken. Brev-
et munnet ut i et forslagom å etablereen arbeidsgruppe med to representanter fra VR og
to fra NVE-V til å se på kriterier for, og forslag til sikringstiltak. VR sluttet seg til dette
forslaget.

1.2 Målsetting

Antydninger om hvilke problemstillinger utvalget skal vurdere, og hvilke mål som skal
settes, er gitt både av NVE-V og VR. I brev av 25.09.89 uttaler NVE-V bl.a. følgende:

«Utvalget skal vurdere behovet for sikring mot fare for utenforstående ved anlegg i
vassdrag.Det skal ogsåfremme forslagtil ulike tiltak for å redusere eller fjerne slike farer.
Arbeidet bør omfatte innsamling av relevante erfaringer, og etter behov kan det også
foreslåsat nærmere utredninger iverksettes.
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1.3 Utvalgetssammensetning

Urvalget ble opprettet med følgende sammensetning:

Oppnevnt av VR

AnleggssjefRein Thorstensen (formann)
AJSArendals Fossekompani

SjefsingeniørGunnar Brox
VassdragsregulantenesForening

Oppnevnt av NVE-V:

RegionsjefAageJosefsen
NVE-Vassdragstilsynet

AvdelingsingeniørKnut Svendheim (sekretær)
NVE-Natur- og landskapsseksjonen

12
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Kap. 2 —MANDAT

2.1 Mandatets ordlyd

Etter forslagfra Sikringsutvalgetble følgendeutkast til mandat fremlagt for og godkjent
av OED, NVE-V og VR i møte den 12.01.90:

«Urvalgetskal,

med bakgrunn i relevant erfaring fra bransjen, og etter befaringerved et representativt
utvalg av vassdragsanlegg,søke å kartlegge de ulykkespotensialersom vassdragsanleg-
gene utgjør overfor utenforstående.

fremme forslagtil ulike tiltak for å fierne, redusereog/eller varsleom slikefarer.

vurdere behov for nærmere utredninger.

leggefrem sluttrapport sommeren 1990.»

2.2 Omfang og begrensninger

Utvalget forutsetter at sikringsspørsmålknyttet både til nye og tidligere utbygde vass-
dragsanleggskalvurderes.

Urvalget forutsetter videre at oppgaven også omfatter sikring knyttet til terrenginngrep
som forskjæringer,kanaler, steinbrudd, massetak,massetipper m.v.

Utvalget har satt følgende begrensninger i arbeidet:

Sikringsspørsmålknyttet til elektriskeanlegginngår ikke i arbeidet (El-tilsynet).

Sikringstiltak rettes primært mot utenforstående. Sikringstiltak for ansatte dekkes av
Arbeidsmiljølovensbestemmelser.

Sikringstiltakspesieltfor dyr kommer ikke inn under utvalgetsarbeid.

Sikring spesieltmot materielleskader vurderes ikke.

Forhold knyttet til konsesjonsbetingelser eller skyld, ansvar og erstatning i den
forbindelse,vurderes ikke.

Sikkerhetsspørsmål og ansvarsforhold knyttet til kjøring på anleggs- og driftsveier
dekkesnormalt avVeitrafikklovensog Arbeidsmiljølovensbestemmelser,og behandles
derfor ikke inngående. Skilting av anleggs-og driftsveierblir imidlertid tatt opp.

Taubaner er underlagt Taubanekontrollen, og berøres ikke i denne rapporten.
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KAP.3 - ANLEGGENES BELIGGENHET

Vassdragsanleggenesbeliggenhet er av avgjørende betydning for hvilke sikringstiltak
som er påkrevet og nødvendige å gjennomføre. En vurdering av forholdene på stedet må
derfor leggestil grunn for hvilke sikringstiltak som bør gjennomføres.Allmennheten kan
ikke forvente at det gjennomføres sikringstiltakhvor kostnadene ved arbeidene ikke står i
noe rimelig forhold til det som oppnås. Det samme forhold vil også gjøre seg gjeldende
der personell utsettes for fare ved å utføre sikringstiltakene,f.eks.ved ferdselpå usikker is
for å sette opp fysiskemerkinger ved råker (isgjerde).

Hvor fysisketiltak ikke er egnet eller praktisk/økonomisk gjennomførbare, må hoved-
regelenvære at det varsles,særligom farer som ikke er åpenbart synlige.Varslenebør angi
faren så konkret som mulig, fordi advarslerav rypen «all ferdsel på eget ansvar»,ikke gir
publikum mulighet for å vurdere den konkrete risikoen. Publikum bør dessuten kunne
forvente at det ikke bare blir etablert tilstrekkeligesikringstiltak, men også at det sørges
for tilsyn og vedlikehold av disse.

3.1 Geografisk

I vurderingen av omfanget av sikringstiltaker den geografiskebeliggenheten og tilgjen-
geligheten til vassdragsanleggetavgjørende. For anlegg som ligger avsidestil og er vans-
kelig tilgjengelig både til fots, til vanns og med terrengkjøretøy, vil kravene til sikring
kunne reduseres i forhold til mer sentralt beliggendeog lett tilgjengeligeanlegg.

3.2 Topografisk

Det bør trekkes en grense mellom dagliglivetsrisiko og den risiko som vassdragsanlegg
representerer. Kriteriene for sikring bør være at faren ikke er åpenbart synlig, er uventet
eller ekstraordinær. Hvis farene ikke er større eller annerledes enn det man er utsatt for
under vanlig ferdsel i terrenget, kan kravet til sikringstiltak reduseres. Dette kan for ek-
sempelvære tilfelleved skråninger og skjæringersom ikke representerersærligstørre risiko
enn tilsvarendenaturlige landskapsformasjoner.

3.3 Ferdsel- turisme- friluftsliv

De stedlige forhold må vurderes i lys av publikums tilgjengelighet til anleggene og
hvilken allmenn ferdseldet er rimelig å forvente. Dersom det er turløyper o.l. i nærheten
av anleggene,betinger dette særligvurdering av sikringstiltak.Det samme forhold gjør seg
gjeldendeved anlegghvor det foregårbåttrafikk, bading, fiskingo.l. i nærheten.

3.4 Urbanestrøk

Ved anlegg som ligger like ved bebyggelseog som er lett tilgjengelige,særligfor barn,
bør det stilles langt strengere krav til sikringstiltakene enn ved anlegg som er vanskelig
tilgjengelige.Sikringstiltak må inngå som en naturlig del av planleggingen av vassdrags-
anlegg.
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KAR4 - MAGASIN

Hver vinter skjer dessverreulykker i forbindelse med ferdsel på islagte elver og sjøer.
Det er imidlertid bare unntaksvis at ulykkene kan henføres til forhold avledet av våre
vassdragsanlegg.Farepotensialersom følger av bransjens inngrep i vassdrageneer likevel
tilstede, og bransjen bør derfor fortsatt vie sikringsspørsmål i denne forbindelsen stor
oppmerksomhet.

Kjennskap til isensegenskaper,og hvilke krefter som påvirker isen, er av stor betydning
når det gjelder å vurdere behov for sikringstiltak. I dette kapittel er gjort rede for forhold
som bidrar til å skape dårlig is der hvor man ellersskulle tro at den villevære god. Det er
ogsåanbefalt sikringstiltakav ulike slag.

4.1 Is

Når lufttemperaturen synker utover høsten og forvinteren, vil vanntemperaturen i
magasinene avta. Når vanntemperaturen i overflaten blir 0°, danner det seg overflateis,
betegnet stålis.

Så snart et sammenhengende isdekkehar dannet seg,vil isen på undersiden ha en tem-
peratur på 00. Isens overflatemot luft blir imidlertid avkjølt ned til under 00 i kuldeper-
ioder, og det vil derfor være et varmetap fra vann til luft gjennom isen. Dette fører til at
stadig nytt vann frysertil is på undersiden, og isdekketvokseretterhvert i tykkelse.Varm-
etapet gjennom isen avtar med økende istykkelse,slik at isvekstenforegår langsommerejo
tykkere isen blir. Et snølag på isen vil ytterligere sinke isveksten.Spesieltisolerer tørr, lett
snø meget godt.

Dersom vekten av snøen blir større enn isens bæreevne,vil isen bli trengt ned i vannet
og det oppstår sprekker. Vann trenger opp gjennom sprekkene og det blir overvann. Når
overvannet blander segmed snøen, dannes det sørpeis.

Under varierende værforhold med veksling mellom mildvær og kulde, vil isdekket bli
sammensatt avvekslendelag. Det vil da bestå dels av stålisog dels av sørpeis, eller det kan
være sammensatt av flere adskilte lag med vann eller issørpeimellom.

Ved regulering av innsjøer vil isdannelsen starte noe senere enn ved uregulerte forhold.
Dette fordi det tilføres vann med høyere temperatur. Forsinkelsenavhenger av mengden
tilført varmere vann.

Etter hvert som magasinene tappes ned, vil det oppstå sprekker i isdekket langs land,
særlig der hvor terrenget er bratt og ujevnt. På grunn av oppsprekkingen vil det også
lettere bli overvann langs land enn ved uregulerte forhold. Dette vil da på enkelte steder
vanskeliggjøreeller hindre trafikk til og fra isen. Slike områder kan representere fare for
mennesker og dyr.

I nærheten av tunnelinntak og -utløp, i trange sund og på grunne partier , vil strøm-
ningshastighetenøke, og varmerevann fra dypereliggendelag pressesopp mot isen. Da vil
isen svekkes,og det kan bli områder med usikker is og råker. For å ferdes på is, kan det
være nyttig å kjenne til noen forhold som har innflytelsepå isensbæreevne:

istykkelse

type is

temperatur

spenninger

17



Faremomenterogsikringstiltakvedanleggi vassdrag

sprekker i isdekket

vekt av kjøretøy/person

hastighet på kjøretøy/person

form og størrelsepå kontaktflaten mellom is og kjøretøy/person

trafikkintensitet

Alle dissefaktorene viser at det er vanskeligå beregne en sikker bæreevnetil enhver tid.
Ferdselpå is vil derfor alltid medføre risiko. I praksis viser det seg at isen kan svikte selv
ved såkalt «sikkertykkelse».De viktigste årsakenetil at isen brister er

parkering på isen over lengre tid

sterk kulde

utmatting pga. sterk trafikk og stor hastighet

vannsjikt i isen

is som henger på skjær, steiner etc.

4.2 Inntak- utløp

Råker i isflater er farlige.Alle innsjøer har minst en råk for hver elv som renner inn og
en for hver elvsom renner ut av sjøen.

I tillegg til de forhold som er nevnt under kap. 4.1 foran, vil det også ved inntaks- og
utløpstunneler, luker o.l. lett kunne dannes svak is og råker. Innløpene kan være på flere
10-tallsmeter dybde, og ved fullt magasin representererde et begrenset faremoment. Men
etterhvert som magasinet tappes ned og vannet senkes, vil vannstrømmen inn i inntaket
få innflytelse på isforholdene på overflaten. Istykkelsen over inntaket reduseres mer og
mer, og etterhvert kan det dannes åpen råk i isen.

På våren og om sommeren kan det være lav vannstand i magasinene, derfor kan inn-
taket være blottlagt. I slike perioder kan båttrafikk i nærheten av inntak være farlig. På

grunn av vannstrømmen kan f.eks. båter føres inn i tunnelen. Det er ikke alltid grind
foran slike inntak. Se bilde nr. 1. Se i denne forbindelse ogsåkap. 7.1 og 7.2.

Andre magasin kan ha liten reguleringshøyde, dvs liten forskjell mellom høyeste og
lavesteregulertevannstand. Typiske eksemplerer magasin i elver. I disse tilfelleneer som
regel inntaket til tunnel eller kraftstasjon kun få meter under vannflaten. Disse tilfellene
representerer også farepotensialer, og det bør derfor iverksettestiltak for å forhindre fer-
dsel i farlig nærhet av inntaket. Dette gjelder både sommer og vinter.

Tunnelinntak i regulerte innsjøer kan ofte utgjøre farer for ferdselen i området. Det er
derfor viktig at det etableres sikringstiltak som til enhver tid passer for de respektive
forhold. Se særlig kap. 12.1 Avstengninger, hindringer, kap. 12.2.1 Skilt, kap. 12.4

Informasjon og kap. 12.5.8 Belysning.

4.3 Utrasninger

Strendene langs en innsjø med noenlunde konstant vannstand vil som regelha utviklet
en naturlig sikkerhet mot erosjon. Dersom vannstanden senkes eller heves ut over den
sonen som tidligere er stabilisert, utvikles det en ny likevekt for tilpassing til de endrede
forholdene. Bølgenevil i tilleggvaske ut finstoffet langsvannivåene der dette er mulig.
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Den nye strandsonen vil innta en form som avhengerav forholdene på stedet. F.eks.vil
en strand som består av mye finstoff bli forholdsvis slak, mens en strand som består av
mye stor stein, oftest blir brattere.

Når et magasin senkes,blir det naturlige mottrykket fra vannet borte, og strendene kan
gli ut på grunn av endret likevekt. En senkning av magasinet medfører også en senkning
av grunnvannstanden. I denne prosessen får grunnvannet øket hastighet ut mot maga-
sinet, og dette kan føre til utrasninger. Bølgene kan også grave ut store områder og
forårsakeerosjoner.

Elverog bekker vil også gravesegned mot det nye vannspeilet, noe som medfører at de
graversegbakover og ned i løsmassenepå land. Sebilde nr. 26.

I reguleringssammenhenger det viktig å skille mellom to hovedproblemstillinger når
det gjelderaktuelle skred- og rastyper:

1. Regulering med heving av vannstanden:

bølgeerosjonkan undergrave løsmasseneog føre til ras.

endrede poretrykksforhold kan også føre til ras, men disse er mere sjeldne. Hvor en
tidligere etablert vegetasjon har hatt en stabiliserende virkning på skråninger, for-
svinner denne effekten, fordi vegetasjonendør når vannstanden heves.

2. Regulering med senking av vannstanden:

Dette er som regel den dominerende skadeårsak og skadene kan inndeles i tre kate-
gorier:

Ras som følge av redusert grunnvannstand og endret poretrykk. Slike ras går gjerne i
deltaer og vifteavsetninger,dannet av elverog bekker. Det er denne type ras som fører
til de berydeligsteskader og er farlig for ferdselved massebevegelsei magasiner. Den
mest kritiske faseer gjerne første nedtapping. Det er derfor viktig at usikre områder er
kartlagt på forhånd, og om nødvendig holdes avstengt i denne tappeperioden.
Ras av denne type kan også forekomme i senere faser, og da som oftest pga. forut-
gående erosjon. Derfor er det viktig at disse områdene holdes under oppsikt, og at
ferdselledes utenom.

Undergravningsrasav elver og bekker ved utløpene. På kort tid kan det dannes dype
kanaler og etterhvert blir veggene bratte og ustabile og raser inn i kanalen med på-
følgende ytterligere utvidelse. Denne erosjonen stopper først når bunnen når stein-
holdig morene eller fjell. Man skal være oppmerksom på at slike undergravningsras
også kan forårsake«grunnvannsras».Denne type ras er farlig for ferdsel langs kantene
fordi toppen av skrenten er ustabil. På vinterstid kan snø, is og tele gi et falsktbilde av
stabilitetsforhold.

Bølgeerosjon kan føre til mindre utrasninger, men er i alminnelighet ikke betraktet
som noen stor fare for ferdselenlangs magasinet.

For sikringstiltak henvises til kap. 12.2.1 Skilt, 12.4 Informasjon, 12.5.1 Massefor-
flytning -planering -forbygging,samt i spesielletilfeller,kap. 12.1.1 Gjerder.

4.4 Strømninger ved regulering

Med strømninger er i denne sammenheng ment den økning av vannhastighet som
oppstår i grunne og trange sund, når senkning av et magasin fører til at det oppstår to
eller flere innsjøer. I sundene kan det oppstå fare for båttrafikken om sommeren og svak is
eller råkdannelse om vinteren. Dersom disse områdene består av løsmasser,kan det også
oppstå ras.
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Sikringstiltak, se kap. 12.2.1 Skilt, 12.4 Informasjon og i særlig tilfeller, kap. 12.1
Avstengninger,hindringer. Se ogsåkap. 10.1 Elveleierog 10.2 Kanaler.
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KAP.5 - DAMMER

Dammer besøkesofte både av barn og voksne. Som regelstopper anleggsveienved dam-
men, og den blir dermed et naturlig utgangspunkt for turer og andre fritidsaktiviteter.Dam-
mene med tilhørende konstruksjoner representerer ulike farer, alt etter type, størrelse og
utforming.

5.1 Damkonstruksjonen

Faremomentene avhenger av damtype og størrelse. Fyllingsdammer kan medføre fare
for utforkjøring, mens platedammer og høye, slankekonstruksjoner kan innebære fare for
fall.

Nyere dammer er ofte godt sikret med vangemurer, rekkverk, stabbesteiner o.l. langs
damkrona og andre steder hvor en kan falleutfor. Eldre anleggderimot, mangler ofte slike
tiltak. I dammer med adkomst inn i selvekonstruksjonen, f.eks.platedammer, er det fare
for fall fra relativt store høyder. Adkomsten bør sikres omhyggelig ved slike
konstruksjoner, slik at ikke uvedkommende får adgang. Kjøring med snøscooter o.l. på
islagte magasiner kan i verste fall resultere i utforkjøring ved dammen. Sikringstiltak, se
kap. 12.1 Aystengninger,hindringer og kap. 12.2.1 Skilt.

5.2 Adkomst

Adkomsten til dammer kan ofte være dårlig sikret og medføre fare for fall og utfor-
kjøringer. Sikring, se kap. 12.1.2 Rekkverk, kap. 12.2.1 Skilt og kap. 12.1.5.1 Bommer.
Anleggs-og driftsveierer omtalt i kap. 11.3.

Bruer, gangbaner og andre adkomster til damkrona bør være sikret med godkjente
rekkverk, se kap. 12.1.2 Rekkverk. Også skilting, se kap. 12.2.1 og bommer, kap.
12.1.5.1, bør her vurderes.

5.3 Mekanisk utstyr

På de fleste dammer er det også en del mekanisk utstyr som kan være tilgjengeligfor
publikum, f.eks. lukeopptrekk og grindrenskere. På nye damanlegg forsøkes slikt utsryr
plassert mest mulig avskjermeti hus eller inne i selve dammen. Utstyr som er tilgjengelig
for publikum bør sikresog publikum varslesom faren. Spesieltgjelder dette utstyr som er
fiernstyrt og/eller startes automatisk. Mekanisk utstyr i forbindelse med luker er omtalt i
kap. 5.4. Sikringstiltaker omtalt i kap. 12.1 Aystengninger/hindringer, kap. 12.2.1 Skilt,
og eventuelt kap. 12.3.2 Videoovervåking.

5.4 Luker

Tapping gjennom dykkede luker kan gi råk og svekket is, se kap. 4.1. Ved åpning av
luker kan det oppstå faresituasjoner både på inn- og utløpssiden pga. sterk vannstrøm.
Spesiellefarer knytter seg til flomluker eller tappeluker som åpnes automatisk, eller er
fiernstyrte. Personer som oppholder seg i nærheten kan bli tatt av strømmen. Sikrings-
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tiltak, se kap. 12.2.1 Skilt, 12.2.2 Signaler og 12.1.4 Lenser. Video-overvåking av
området, kap. 12.3.2, kan ogsåvære aktuelt.

5.5 Flomløp

Flomløp er ofte sprengt inn i terrenget like ved eller i forlengelsenav dammen. Her blir
det lett høye og bratte fjellskjæringermed de farer for fall og utforkjørslersom dette med-
fører.

Aktuelle sikringstiltak,sekap. 12.1.1 Gjerder, 12.1.4 Lenserog sperrer, 12.1.5.3 Gitter,
12.1.5.4 Grinder og 12.2.1 Skilt.

Ved lukket flomavløp,dvs, at vannet fra flomløpsterskelengår inn i sjakt eller tunnel, er
forholdene ofte spesielt farlige. Folk som ferdes i nærheten kan komme over flomløps-
terskelen og falle ned i sjakta. Spesielt advares mot bading og båtbruk nær opp til
terskelen. Sebilde nr. 2.

Sikringstiltak, se kap. 12.1 Avstengninger, hindringer, 12.2.1 Skilt og kap. 12.4
Informasjon.

Dammer med fritt overløpeller flomluker kan ogsåvære farlige.Båter kan kjøre ut over
flomløpsterskelen,spesieltved dårlig sikt og stor flomvannføring. Selvmidt på lysedagen
kan det være vanskelig å oppdage en dam med fritt overløp, når en ferdes i båt mot
overløpet.Vannflaten «gåri ett» med landskapet nedenfor dammen, sebilde nr. 3 og 4, og
tiltak er derfor påkrevet. Dette gjøresbest ved utleggingav lenser oppstrøms flomløpet, se
kap. 12.1.4, ellerved skilting, se kap. 12.2.1, eller en kombinasjon av disse.

Under vinterforhold kan ferdsel med snøscooter o.l. være forbundet med tilsvarende
farer som båttrafikken er utsatt for om sommeren. Der dette er mulig, bør det settes opp
varselskilt,se kap. 12.2.1 eller evnt. ogsåmidlertidige gjerder, se kap. 12.1.1.2.
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KAP.6 - BEKKEINNTAK

Ferdselved bekkeinntakkan representereulike farer for allmennheten, f.eks.ved:

store snøfonner over inntaket

vannstrømninger

is

fall

oversvømmelseri flomsituasjoner

utblåsing av luft fra inntakssjakten

sug i lufterør

6.1 Inntak

Inntakskonstruksjonen for bekkeinntak er tilpasset de lokale forhold, men fellesfor de
fleste er at det foran innløpet er en grind som skal forhindre gjenstander å komme inn i
tunnelsystemet. Avstanden mellom grindstavene må ikke være så stor at mennesker kan
bli ført inn i sjakten (max. 150 mm). Sebilde nr. 23.

Foran grinden er det et magasin, og størrelsen på vannvolumet varierer fra sted til sted.
Vanligvis er det lav vannhastighet gjennom magasinet, og dette kan friste til å benytte
vannet som badeplass.I bratte elverog bekker med små magasin foran bekkeinntaket kan
hastigheten på vannet være stor.

Under enhver omstendighet er det farlig å oppholde seg i vannet foran inntaket. Når
vannet renner gjennom grinden og inn i inntaket øker vannhastigheten, og personer som
føresmed vannet kan bli pressetmot og bli hengende fast mot grinden.

Om vinteren dannes det ofte is på magasinet foran inntaket. På grunn av strømnings-
hastigheten vil isen være tynn og farlig å ferdes på. Ofte legger det seg snø på isen som
ytterligereskjuler faren.

Sikringstiltak,se kap. 12.1.1 Gjerder, 12.2.1 Skilt og 12.4 Informasjon.

6.2 Inntakskonstruksjoner

Inntakene er ofte enkle betongkonstruksjoner rundt en overfallsrist. Men i enkelte
tilfeller kan det være større konstruksjoner med betongplate over inntaket og en dykket
inntaksgrind med separat lufterør eller lufterist. I slike tilfellerkan det være vanskeligfor
allmennheten å forstå den faren som inntaket representerer.

Spesielt bør eventuelle lufterør konstrueres, plasseresog sikres slik at mennesker ikke
kommer i umiddelbar nærhet av slike farlige steder. Likeledes må lufterister sikres for-
svarligslik at ikke uvedkommende kan fjerne dem. Se bilde nr. 7.

Bekkeinntak er ofte plassert i trange gjel eller i bratte skjæringer.For ferdselspesielt på
sommerstid bør det gjøres tiltak som forhindrer mennesker i å falle fra toppen av
skrenten.

Om vinteren kan det dannes metertykke snøfonner over inntakene i trange gjel. Når så
våren kommer kan smeltevannet og luften fra sjakten undergrave disse fonnene. Det vil i
slike tilfeller medføre fare å ferdes over inntaket, og det er derfor viktig at det blir gjort
tiltak som forhindrer mennesker i å komme ut på fonnen.
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For sikringstiltak,se kap. 12.1.1 Gjerder, 12.2.1 Skilt og 12.4 Informasjon. Se forøvrig
ogsåkap. 7.3, Sjaktåpninger

6.3 Utblåsninger

Utblåsninger er nevnt som et spesieltfaremoment ved bekkeinntak.

Etter at vannet strømmer gjennom et bekkeinntak, kan det styrte flere 10-talls meter
ned i sjakt inne i Fjellet,før det treffer en vannflate. I dette fallet rivervannet med segluft.

Luft løsriverseg fra vannet og samler segi vannsøylen i sjakten. Når denne luftansaml-
ingen har fått tilstrekkeligstort trykk til å overvinnekreftene fra den fallendevannstrøm-
men i sjakten, returnerer luften med stor hastighet opp mot åpningen. Denne utblåsning-
en kan ha en dramatisk karakter som nærmest kan sammenlignes med en dynamitt-
eksplosjon.Den kan forårsakestore skaderpå inntakskonstruksjonene. Dersom det skulle
befinne seg mennesker i nærheten når en «eksplosjon»skjer, vil de være i fare for å bli
truffet og skadet av utblåsningen eller løsrevnedeler. Sikringstiltakkan være kap. 12.1.1
Gjerder, 12.2.1 Skilt og 12.4 Informasjon. Se også bilde nr. 7.
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KAR7 TUNNELER,SJAKTER,TVERRSLAG

Tunneler og andre former for «hull i berget»vil for de flesteikke-bransjefolkneppe være
særligattraktivesom oppholdssteder.

Det finnes likevel noen, kanskje særlig blandt de yngre, som vil finne slike steder
spennendeog utfordrende,og som vil gå på «oppdagerferd»inn i berget, dersom forholdene
liggertil rette for det.

Andre, som ellers ikke har lyst på slike eksperimenter, kan likevel ufrivillig og
intentanende komme i faresonen,særligi forbindelsemed sjaktero.l.

Dette kapittel omtaler forskjellige former for tunneler og sjakter, og anbefaler
sikringstiltak.

7.1 Forskjæringer

Det er ofte forskjæringer foran tunnelåpninger. Forskjæringene kan i mange tilfeller
utgjøre faremomenter. Særliggjelder dette høye og bratte skjæringskanterhvor personer
uforvarendekan fare utfor til fots, på ski eller med kjøretøy.

Anbefalte sikringstiltak mot denne slags farer vil kunne være gjerder, kap. 12.1.1,
eventuelt også skilting, kap. 12.2.1.

Det er heller ikke ufarlig å ferdes nede i selveskjæringen, sely om skjæringskanteneer
inngjerdet slik at det ikke er fare for fall, og selv om det heller ikke skulle være fare for
plutseligevannføringsendringer, etc. Nedfall av stein, løsmasserog is fra bergveggenekan
forekomme.

Det vil neppe være aktuelt å sette gjerde foran innløpet til skjæringen, men et aktuelt
sikringstiltakkan være skilting, kap. 12.2.1.

Det kan enkelte steder være vanskelig å få til en tilfredsstillende avslutning av gjerde
langs skjæringskant som går ut i vann med variabel vannstand. Isen vil kunne bryte i
stykker den del av gjerdet som til tider vil stå under vann,dersom gjerdet føres lenger ut
enn til høyvannslinjen. Ved lavere vannstander vil det da fremstå ikke-inngjerdede
skjæringskanterpå den tørrlagte strandlinje. Disse kantene kan i mange tilfeller også ha
behov for sikring.

Der hvor det ikke er praktisk mulig å etablere fysisksperre i et slikt område som nevnt
over, og hvor det ellersvilleha vært aktuelt å sette opp gjerde, bør det i alle fall skiltes ved
gjerdeavslutningen, se kap. 12.2.1.

I noen tilfellerdanner forskjæringenutløp for tunnel fra lukket flomløp, hurtigåpnende
ventiler eller luker. Her kan det skje plutselig vannføringsendring ut av tunnel, som i
tilleggtil det som er nevnt foran, kan medføre farer for personer som måtte oppholde seg
i skjæringen.

Lukket flomløp fra et inntaksmagasin i elvekraftverkkan være særligfarlig. Har maga-
sinet liten overflate, og det skjer momentanavslag i kraftstasjonen, vil stasjonens vann-
føring umiddelbart overtoppe flomløpet. Farlig situasjon på utløpssiden kan oppstå
plutselig og uventet for personer som måtte oppholde segder.

Forskjæringeri forbindelse med arrangementer som her er nevnt, har dessuten ofte det
til fellesat de i lange perioder kan liggetørrlagt eller uten strømmende vann. På den må-
ten kan de gi tilfeldigeiakttagere en falsk trygghetsfølelse.Dette bør det sikresmot.

Anbefalte sikringstiltakvil væregjerder, kap. 12.1.1 og skilting, kap. 12.2.1.
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Lignende faremomenter som er nevnt i forbindelse med utløp, vil også kunne være
tilstede dersom forskjæringen danner innløp til vannførende tunnel. Luke eller annet
manøvreringsorgan kan ofte være plassert langt fra innløpet. Når disse organer manø-
vreres, vil det få umiddelbare konsekvenserfor vannstrømmen i forskjæringen. Personer
som oppholder seg i, eller like ved forskjæringen,kan da lett komme i farligesituasjoner,
enten de bader, fiskereller er i båt.

Anbefalte sikringstiltakvil her særligvære lenser, kap. 12.1.5 og skilting, kap. 12.2.1.

7.2 Tunneler

Tunneler og forskjæringerhenger sammen, og det som er sagt om forskjæringerbør sees
i sammenheng med dette kapittel.

Faremomenter av ulike slag, som er åpenbare og selvfølgeligefor kyndig personell, be-
høver ikke være like innlysende for utenforstående. Dette bør legges til grunn ved vur-
dering av faregradog behov for sikringstiltak.

Dersom uvedkommende og ukyndige personer uvarslet og uten videre kan ta seg inn i
tunneler, rverrslagog bergrom til fots, med båt eller på annen måte, kan det lett oppstå
farligesituasjoner forårsaket av bl.a.:

Steinsprangog isras fra veggerog tak.

Fall ned i sjakter, groper, grofter og lensekummer.

Vannansamlinger i lavbrekkog groper.

Oksygenmangel.

Tilgang til luker, sjakter og leidere.

Tørrlagte tunneler kan bli vannfylte.

Delvisvannfylte tunneler kan få endringer i vannhastighet og fyllingsgrad.

Faregrad og sikringstiltak må vurderes bl.a. på grunnlag av tunnelens bruksområde,
beliggenhet, tilgjengelighet,osv. Hovedregelenbør imidlertid være at det ikke uten videre
skalværelett for uvedkommende å ta seg inn.

Det er ikke alle faremomenter som kan avhjelpesmed fysiskestengsler.Advarende og/
eller opplysende skilting vil i mange tilfeller være supplerende eller alternative tiltak, se
kap. 12.2.1.

For uvedkommende som måtte ta seg inn på slike steder, kan ikke-vannførende tunnel-
er og rverrslagogså medføre mange av de faremomenter som er nevnt over. Særlig kan
slikesteder friste til lek og opphold for barn og ungdom.

Adkomst bør sperresmed låst port, se kap. 12.1.6.1.

Tunneler som kun er rene kommunikasjonsledd mellom to eller flerevann, se bilde nr.
5, og som ikke har stengningsorganer av noe slag, kan tidvis ligge tørrlagte. Disse byr
neppe på livstruende farer forårsaket av vannet, selvom det skulle begynne å sildre vann
på tunnelsålen. I tørrlagt tilstand, eller med noe vann på tunnelsålen, vil imidlertid farene
være som nevnt under ikke- vannførende tunneler. Sikringsbehovvil derfor være tilstede,
og åpningene bør stengesmed gitter, kap. 12.1.5.3.

Vannførende tunneler kan ha manøvrerbare stengingsorganer. Slike tunneler kan til
tider ha slik vannstand at det er mulig å ta seg inn til fots, med båt eller på annen måte.
Dersom dette skjer, og luker ellerventiler åpnes, vil det oppstå livstruende situasjoner.

Helt, eller delvis tørrlagt åpning på slik tunnel bør sikrespå hensiktsmessigmåte, uan-
sett vannets strømretning. Sikring kan gjøresf.eks. med gitter, kap. 12.1.5.3 eller grinder,
kap. 12.1.5.4. Skilting, kap. 12.2.1 kan ogsåvære aktuelt.
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Dersom vannføringsendring er planlagt, og konsekvensene er store, bør også andre
sikringstiltak overveies.Se signaler, kap. 12.2.2 og overvåking, kap. 12.3. Kfr. også hva
som er sagt under kap. 7.1 om overløpved momentant avslagi kraftstasjoner.

Tunnelåpning med innstrømmende vann, og som hovedsakligeller alltid ligger under
overflaten, kan gi nedadrettede strømhvirvler. Disse kan være farlige for personer som
bader eller ferdes i båt, se bilde nr. 6. Tappes det bare tidvis gjennom systemet, kan
situasjonen faktisk være farligereenn ved jevn tapping, hvor strømhvirvelenhele tiden er
synlig.Ved tidvis tapping kan alt se fredelig og farefritt ut på overflatenså lenge det ikke
tappes. Startesså tapping, vil strømhvirvelenoppstå uventet og plutselig.

Anbefalte sikringstiltak vil være lenser og sperrer, kap. 12.1.4, skilting kap. 12.2.1,
muligens ogsåovervåking,kap. 12.3.

Om vinteren bør det vurderes særligetiltak. Strømninger ved inn- eller utløp i dykkede
tunneler kan gi svak is på steder hvor dette ellers er uventet for fremmede. Se i denne
forbindelse kap. 12.2.1 Skilt og 12.1.1.2 Midlertidige gjerder.

Usikker is og sikringstiltaki denne sammenheng er nærmere omtalt under kap. 4.1, Is.

7.3 Sjaktåpninger

Sjaktåpninger er livsfarligehvis de ikke sikres. Her, som ellers, spiller beliggenhet og
adkomstforhold avgjørenderolle når det gjelderå vurdere faregradog sikringstiltak.

Enkelte sjaktåpninger kan ligge i så steile og avsidesliggendebergveggerat de i praksis
vil være nesten utilgjengelige.De fleste ligger imidlertid slik til at turgåere, skiløpere og
personer på kjøretøyer intetanende kan komme i faresonen. Folk som ferdes i turterreng
er ikke innstilt på å vokte seg mot å fallened i slike «hull i bakken».

Sjaktåpningerliggerav mange grunner ofte i fordypninger i terrenget, slik at det dannes
traktformede åpninger, som fører like ned i sjakta.Eventuelleløsmasseri «traktsidene»kan
være lett å gli i.

Den største faren som forbindes med sjaktåpninger, er muligheten for fall ned i seive
siakta.

Sikringstiltak for sjaktåpning som ikke innebærer andre farer enn fall, er et effektivt,
fysisk stengsel. Se bilde nr. 7. Over åpningen bør det være rist, kap. 12.1.5.5, og/eller
rundt åpningen bør det være gjerde, kap. 12.1.1.

Sjakter som brukes til adkomst eller transport kan ikke lukkes med rist, men skikkelig
gjerde, kap. 12.1.1 eller annen typisk stengsel, bør være en selvfølge.Sikring kan også
gjøres på annen og kanskje enda bedre måte, f.eks. ved å bygge inn åpningen, se kap.
12.5.6.

Sjaktåpningerbør i tilleggogsåvarslesmed skilting, kap. 12.2.1.

Ved traktformede åpninger og med muligheter for å gli i skråningene, bør et eventuelt
gjerde plasseresslik at det holder folk utenfor denne faresonen. Det bør utvises spesiell
oppmerksomhet på forholdene om vinteren, da gjerdene ofte kan snø ned. I slike tilfeller
bør midlertidige gjerder, se kap. 12.1.1.2, vurderes.

Imidlertid er det også mange andre faremomenter forbundet med sjakter, avhengig av
sjaktens funksjon og «underjordiske forbindelser». Rene transport- og adkomstsjakter
utgjør kanskje i vesentliggrad fallfare.Andre sjakter som tjener som bekkeinntak, lufting
fra svingekammereeller tunnelsystemer etc., vil i tilleggogsåkunne by på andre farer som
kan komme plutselig og uventet på folk som er i nærheten.
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Ved utblåsning fra sjakt for bekkeinntak o.1.,se kap. 6.3 Utblåsninger, kan dissearte seg
som eksplosjoner.I noen tilfellerhar deler fra sjaktasoverbygningblitt funnet igjen langt
fra sjaktåpningen etter slikeutblåsninger.

Det kan ogsåoppstå sug i sjakta. Hvor ogsåandre faremomenter enn fall er tilstede, bør
det fysiskehinder omfatte ikke bare selve åpningen, men også et rimelig stort område
rundt åpningen. I tillegg til gjerder, kap. 12.1.1, bør skilting, kap. 12.2.1, være en
selvfølge.
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KAP.8 - RØRGATER

Rørgater byr neppe på de største faremomenter i forbindelse med anleggi vassdrag.De
faremomenter som rørgater likevelutgjør, kan synes åpenbare og selvfølgeligefor kyndig
personell.

Personersom ikke er kyndige, og som ved tankeløs ferdsel,opphold ellerklatring og lek
på rør ellerved rørgater, kan imidlertid komme i situasjoner som kan medføre uhell. Rør
kan være utstyrt med ytre, bevegeligeorganer. Rørgater kan ha trallebaner etc., som kan
være farligeved uvettig adferd. Se bilde nr. 8.

Hovedregelenbør væreat adgang til spesiellefarepunkter sperresfysisk,og at det skiltes,
dersom det ansesnødvendig.

8.1 Rør

Dersom røret ligger opplagt på fundamenter i skjæring eller over terreng, kan klatring
og gange på røret medføre fare for fall. Faregraden avhenger bl.a. av entringsletthet, rør-
diameter, fallhøyde og overflateglatthet. Fysiskstengseleller hindring for enhver tilgjen-
gelighet til rørgate vil neppe være verken nødvendig eller praktisk gjennomførbart, men
noen tiltak kan nok med fordel gjøres.

Adkomst til trapp, leider eller annen gangvei som brukes av betjeningspersonell for å
komme opp på røret, og hvis adkomsten ikke ligger innenfor bevoktet område, bør ut-
styresmed fysisksperre, kfr. gjerde, kap. 12.1.1.

Adgang til ytre, bevegeligeorganer som uvedkommende lett kan komme til, bør sperres
på tilsvarendemåte.

Skilting, kap. 12.2.1, kan ogsåvære aktuelt.

8.2 Fundamenter

Fundamenter av permanent art byr ikke på andre farer enn hva som er forbundet med å
klatre opp på tilsvarende klatreobjekter. Er det særlig farlige forhold forbundet med
enkelte fundamenter, bør dette selvfølgeligsikresmot på hensiktsmessigmåte.

I tilleggtil permanente fundamenter kan det forekomme resteretter provisoriskefunda-
menter fra bygge- eller vedlikeholdsarbeider. Disse bør fjernes etter at de har gjort sin
funksjon, kfr. riving, rydding, kap. 12.5.7.

8.3 Trapper

Langsrorgater kan det være trapp og/eller gangveifor inspeksjon og betjening. Dersom
disse arrangementer kan forventes å bli brukt også av uvedkommende, og det ellers ikke
er særliggrunn til å hindre disse,bør ikke gangveieneføre direkte frem til farlige,tekniske
arrangementer uten at adkomsten til disse sperres,kfr. kap. 12.1. 5 Stengsler.

Hvis det er særlige forhold som tilsier det, bør det også varsles med skilting, kap.
12.2.1.

Rester etter byggearbeider etc., bør fjernes når de har tjent sin funksjon, kfr. riving,
rydding, kap. 12.5.7.
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8.4 Trallerog spill

Tralle, skinnegangog spill har ofte vært brukt ved byggingav rør. I noen tilfellerkan det
være hensiktsmessigå beholde slikt utstyr helt eller delvismed tanke på vedlikeholdsarbei-
der etc., se bilde nr. 8. Hvis tilgjengelighetentil slike arrangementer ikke er sikret mot
uvedkommende, kan lek og misbruk av utstyret avstedkommeskader og ulykker. Det kan
imidlertid ogsåhende at slikt utstyr har blitt stående uten at det er særliggrunn for det.

Adkomst til trallerog spillbør sikresmed fysiskstengsel.Dersom dissestår inne i hus, bør
huset holdes forsvarliglukket og låst. Står arrangementenehelt ellerdelvisutendørs, bør de
gjerdesinne, kfr. gjerder,kap. 12.1.1.

Strømtilførselbør frakoblesnår anlegget ikke brukes.

Hvis det ikke er annen grunn til at arrangementene står der enn at ingen har fjernet
dem, bør de fjernes,kfr. riving, rydding, kap. 12.5.7.

8.5 Rørbruddsventiler- vakuumventiler

Rørbruddsventiler har vanligvisutvendige, bevegeligedeler. Disse kan være farligehvis
de er tilgjengeligefor uvedkommende. Adkomsten bør i så fall sperres fysisk, kfr. f.eks.
gjerder, kap. 12.1.1.

Rørgater er utstyrt med vakuumventiler for å utligne trykkforskjellved tømming og
hurtig avstengning av rør. Tømmehastighet, vannføring, anleggets trykkhøyde og ventil-
tverrsnitt vil være bestemmende for hastigheten på den innstrømmende luft. Ved hurtig
tømming og stor vannføring kan lufthastigheten i ventilens innløp gå opp i orkans styrke.
Ved «tilbakeslag»i systemetkan det oppstå kraftige utblåsniger.

Står ventilen inne i rom, må rommet ha lufteåpninger med gjennomstrømningsareal
betydelig større enn ventiltverrsnittet. Vakuumet kan medføre innsugning av både per-
soner og gjenstander, og kan også få hele huset til å klappe sammen, dersom ikke luf-
tingen er tilstrekkelig. Imidlertid vil neppe uvedkommende befinne seg inne i slike hus,
men det bør visesaktsomhet med hensyn til lufteåpningene. Fare for innsugning i ventil-
åpningen er også tilstede om ventilåpningen står utendørs og man oppholder seglike ved
den.

Det bør derfor sikrespå betryggendemåte slik at uvedkommende ikke oppholder seg i
farlig nærhet av slike arrangementer. Det bør sikres med fysisksperre, kfr. f eks. gjerder,
kap. 12.1.1, eventuelt ogsåmed skilting, kap. 12.2.1.
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KAP.9 - BYGNINGEROG FRITTLIGGENDE
ARRANGEMENTER

Bygningerog andre anleggi dagen er forholdsvislett tilgjengeligefor publikum, og fare-
momentene antas å være generelle. Særlig henledes oppmerksomheten på bygninger og
anleggsom er ubemannede, og som liggerutenfor det dagligetilsynsområdet.På stedersom
liggeruten tilsyn utenfor regulærarbeidstid,bør det ogsåutvisesorntanke.

Generelt bør gjelde at porter i gjerder, dører til bygninger og andre adkomståpninger
holdes forsvarliglukket og låst.

9.1 Kraftstasjoner,trafostasjoner,o.l.

Strømrelaterte sikringstiltakomfattes av andre regelverk,og medtas ikke her.

Kraftstasjoner og trafostasjoner har i noen utstrekning urvendige arrangementer som
veggfaste leidere, gallerier for rømningsveier, betjening og adkomst til utstyr o.l. Slike
arrangementer kan, dersom de er tilgjengeligefor utenforstående, friste til klatring og
opphold på farligesteder. Dette kan medføre fare for bl.a.fall.

Derfor bør adkomsten sikres med fysiskhinder, f.eks. gjerder, kap. 12.1.1, samt i noen
tilfellerogså skilting, kap. 12.2.1.

9.2 Lukehus

Lukehus kan være frittliggende i terrenget, eller være tilknyttet dammer eller andre
bygninger. Det bør være en selvfølgeat dører holdes forsvarlig lukket og låst. Det kan
likevelværeroterende ellerandre bevegeligedeler som stikker ut gjennom veggereller tak,
og som kan være farligefor uvedkommende.

Lukehus er ofte utstyrt med lufterør som munner ut i dagen, og som kan gi kraftig sug
eller utblåsning, med de farer som det medfører.

Det bør sikres forsvarligmot at uvedkommende ikke kommer i farlig nærhet til slike
steder, f.eks. med gjerder,- kap. 12.1.1, eller ved annen fysisk innbygging av farestedene,
se f.eks.ombygging, kap. 12.5.6. Skilting, kap. 12.2.1, bør ogsåoverveies.

9.3 Utendørs lagerområder

Lagertomter og opplagsplasserfor materialer, maskiner og utstyr finnes ved de fleste
vassdragsanlegg.Slike steder kan særligfriste til lek og opphold for barn og ungdom, og
mulighetene for å komme til skade som følge av fall under klatring, nedrivning av opp-
stablet gods, lek med maskiner etc., er mangfoldige.

Slikesteder bør sikresmed gjerder, kap. 12.1.1, eventuelt ogsåskilting, kap. 12.2.1.
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KAR 10 - VASSDRAG

Gjennom tidene har vårevassdragvært nyttet i samfunnets tjenestepå ulike måter og til
mangeformål.Tidligeretidersbruk medførteimidlertidikke radikaleinngrep i de naturgitte
forhold, man nyttet stort sett elverog sjøer i sin naturlige form.

Vår tids industrialisering og kraftutbygging har som kjent endret og utvidet bruksom-
rådene radikalt, og har medført store inngrep i de naturlige forhold, med konsekvenser
for folk som ferdesi, - og langsvårevassdrag.

Dette kapittel omtaler faremomenter som inngrepene medfører for allmenn ferdseli og
langs utbyggedeog regulertevassdrag,og som det bør gjøres tiltak for å sikre mot.

10.1 Elveleier

Følger av kraftutbygging og regulering er ofte at elveleierblir helt eller delvis tørrlagte.
Det kan gå flere år mellom hver gang det er vannføring av noen størrelse. Elveleierog
flomsoner kan i slike tilfeller tas i bruk på annen måte enn en gjorde før. Reguleringen
kan ha minsket hyppigheten for flom, og folk flest får dermed den oppfatning at risikoen
er nesten borte, og en glemmer fort de ødeleggelserog oversvømmelseren tidligerehadde.
Det bygges hus, veier, anlegges campingplasser, etableres industriområder og andre
aktiviteter i flomsonen, selvom dette kan være i strid med vassdragslovgivningen.Kom-
munenes bygningsvesenbør særlig merke seg disse forhold. Ved stor flom vil det i slike
tilfeller kunne oppstå situasjoner som kan føre til skade og ulykker. Sikringstiltak kan
væreinformasjon, se kap. 12.4 og skilting, kap. 12.2.1.

I tidvis tørrlagte eleveleierskjer en hurtig tilvekst av busker og trær. Vegetasjonen bør
ryddes jevnlig for å hindre at vannet i flomsituasjoner tar «nye veier»og forårsaker ero-
sjoner utenom det naturlige elveleie,med de skader og farer som dette kan medføre.

Langs elver kan det ved stor flom eller isgang skje graving og utrasing av elvebredden.
Undergraving av elvebredden med påfølgende ras kan i spesielletilfeller være en sikker-
hetsrisiko for ferdsel langs vassdraget.Sikringstiltak kan være utslaking, forbygging eller
plastring av elveskråningen, se kap. 12.5.1. Bilde nr. 27 viser en vellykket utslaking og
forbygging.

10.2 Kanaler

Kanaler er kunstige inngrep i terrenget og sikring bør vurderes. Slakekanalveggerbygd
opp av stabile masserutgjør vanligvisliten sikkerhetsrisiko.Der det er kanaler med bratte
veggereller hvor vannhastigheten er spesielt stor, bør imidlertid inngjerding vurderes, se
kap. 12.1.1.

Dersom kanalen ikke er sikret, bør plutselige og farlige vannføringsendringer varsles.
Normalt vil skilting, kap. 12.2.1 væretilstrekkelig,men i enkelte helt spesielletilfellerbør
bruk av signaler,se kap. 12.2.2, overveies.

I kanaler er ofte isen svak fordi strømmende vann gir dårlig is. Dersom den farlige
strekningen ikke er inngjerdet eller sikret på annen måte, bør det varslesmed skilt, se kap.
12.2.1.
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10.3. Terskler

Med terskler menes små dammer, anlagt i vassdrag på tvers av strømretningen, eller
andre innsnevringer av elveløpet.

Tersklene byggesvanligvis for å redusere uheldige virkninger av vassdragsreguleringer.
Dersom tersklene ligger i nærheten av bebyggelseog tilgjengelighetener enkel, vil terskel-
bassenget ofte bli brukt til friluftsaktiviteter som fisking, bading, skøyting, båtsport osv.
Plutselige vannstandsøkninger som følge av lukeåpning, flomoverløp i ovenforliggende
magasin eller ved avslagi kraftstasjon, vil kunne gi farlige situasjoner. Slike forhold bør
varslesv.h.a. skilt, se kap. 12.2.1. I tilfellerder bassenget ligger like nedenfor magasinet,
bør det ogsåvurderes andre tiltak, kfr. f.eks. 12.2.2 Signaler.

Terskler og terskelbassengi vassdrag uten fare for plutselige vannstandsøkninger, byr
normalt ikke på større faremomenter enn det som finnes ellersi vassdraget.Unntaket kan
være sleipebetongterskler som på små vannføringer kan innby både til ferdselog lek. Der
hvor det er mye ferdsel bør også slike farer varsles med skilt, se kap. 12.2.1. Nær
boligområder hvorbarn leker, kan det i spesielletilfelleri tilleggvære aktuelt med avsteng-
ing av adkomsten til terskelkronen, se kap. 12.1.1, gjerder.

10.4 Tømmerrenner

Tømmerrenner finnes fremdeles i mange av våre vassdrag.Bare et fåtall av rennene er i
bruk i dag, og eierforholdene er ofte uklare. Rennene kan ha vært bygget av fløtningsfor-
eninger, skogeierlago.l. I andre tilfellerkan de være byggetav kraftutbygger eller regulant,
uten at vedlikeholdspliktog eieransvarhar vært klarlagt.

Så lenge rennene var i bruk, ble de stort sett holdt i rimelig god stand, men etter 15-20
års uvirksomhet er tilstanden i dag ofte dårlig. Tildels står rennene falleferdige.

Fløtningsforeninger, skogeierlag,enkeltstående skogeiereog andre foretak innen tøm-
merbransjen har dels vært eiere av anleggene,dels bare brukere.

De flestefløtningsforeningerer nedlagte, eller de fører kanskjebare et passivt«papirliv»,
uten økonomiske midler eller organisert, ansvarligledelse.

Resultatet er at renner som i dag ikke er i bruk, kan fremstå som potensielle ulykkes-
forvoldere. De frister bl.a. til gangtrafikk for å krysse tørrlagte elveleier og juv. Hvis
trerenne er råtten, eller stålrenne er gjennomrustet, kan det skje skader og ulykker som
følge av fall. Renner kan også ha gått i tunnel, og selv om renna er revet og fjernet, kan
tunnelåpninger stå usikret tilbake.

Det har også hendt at padlere har forsert renner. De kan enten ha «sattvann på renna»
selv,eller inntaket kan ha vært så lekk at det har gitt brukbar vannføring.

Enkelte steder arbeidesdet med planer om å bruke nedlagte renner som «padleløyper»i
sammenheng med organisert turisme. Interessen for kulturminner omfatter også i noen
grad de gamle rennene. Skal sikkerhet ivaretas, bør ansvarsforholdeneklargjøres før ren-
nene tas i bruk til andre formål enn det de var bygget for.

Såvidt sees, fmnes det kun to løsninger på sikring av omtalte farepotensialer. Renner
som ikke er i bruk bør vedlikeholdesog sikres.Hvis ikke, bør de rivesog fjernes.

Der hvor selve renna er fjernet, kan delvis opprustede tårn og fundamenter stå igjen.
Slikebør også rivesog fjernes.

Det visestil kap. 12.5.7, Rivingog rydding. «Strakstiltak»kan væreskilting, kap. 12.2.1
og/eller inngjerding, kap. 12.1.1. Se forøvrigkap. 10.5, Andre fløtningsinnretninger.
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10.5 Andre fiøtningsinnretninger

I mange av landets vassdragfinnes også fortsatt en mengde andre fløtningsinnretninger
ellerresterav slike.Ved siden av damrnerkan det £eks.væretale om forskjelligetyper broer
eller gangbaner, kabelbaner, stein- og betongfundamenter o.a., lensefester,lensepåler,len-
ser, ledemurer i stein og betong o.a. Tømmerrenner er behandlet spesielt i foranstående
kapittel.

En stor del av de gjenstående filøtningsinnretningerrepresenterer faremomenter for all-
mennheten, særligder hvor forfalletgjør seg gjeldende. Spesieltkan påpekes faren for fall
fra dammer, broer, gangbaner, fundamenter o.a. innretninger i forbindelse med ferdselog
lek. For båttrafikk kan gjenståendepåler o.l., samt såkalt «søkketømmer»i eller like under
vannflaten være farlig.

Farenekan i stor grad reduseresved fierning av innremingene, se kap. 12.5.7 Riving og
rydding. Dessuten bør skilting, se kap. 12.2.1, samt avstengninger og hindringer, kap.
12.1, vurderes.

I noen tilfeller vil det være ønskelig med restaurering av fløtningsinnretninger. Dette
gjelder spesieltfløtningsdammer som ønskes beholdt, f.eks. pga. antikvariske, landskaps-
messigeeller fiskerimessigeforhold.

Hvis beslutning om restaurering fattes, bør ansvarsforholdetfor vedlikehold og sikker-
het være avklart.

10.6 Kvernhus, sagbruk o.i.

Mange gamle vasshjul- eller turbindrevne anlegg som fleks. møller, sager etc., ligger i
dag uttjent og forlatt langs våre vassdrag.Det industrialiserte samfunn har gradvis over-
flødiggjort disseanlegg,som tidligere fylteviktige samfunnsoppgaver.

Års uvirksomhet og manglende vedlikehold gjør at mange slike anlegg i dag fremstår i
forfallen, tildels i falleferdig stand. Slike anlegg utgjør sikkerhetsrisiki, særlig for barn,
men også for publikum forøvrig, som ferdes langs våre vassdrag,og som finner arrange-
mentene så interessanteat de begir seg inn i, - eller inntil dem.

Anleggenekan være byggetpå ulike måter, og spenner over hele spekteret fra rene vass-
hjul i stryk og fosser, til mer komplekse konstruksjoner med inntaksdam, renne eller rør
frem til vasshjuleller turbin med f.eks.påmontert sagblad,drivremmer etc., som dels star
inne i hus. Det kan også være tilhørende opptrekksarrangement for tømmer og trans-
portveier. Disse kan være råtne og farligeå klatre på ellerå gå i. Bygningersom inneholder
produksjonsutstyr kan være sterkr forfalne og delvis ratne, og stå åpne for vind og vær.
Disse er lette å ta seg inn i, med de farer for fall og annet som det medfører. Produk-
sjonsutstyret kan ogsåby på farer.

Anleggeneseierforhold er tildels uklare. I nocn tilfeller kan de ha vært personlig eiet,
mens de i andre tilfellerkan ha tilhørt grende- eller bygdelag,eller andre former for sam-
eierskap. I de fleste tilfeller vil det være vanskelig å lokalisere ansvarlige eiere. Tidens
økende ønsker og krav til vern om kulturminner vil heller ikke bidra til å forenkle sikker-
hets- og ansvarsforhold,med mindre vernepåleggogså utløser og klargjør ansvarsplikt.

I sikkerhetsøyemedville det beste i mange tilfeller være riving og rydding, kfr. kap.
12.5.7, i alle fall av de farligstedeler av anleggene. I tilfeller hvor det planleggesrepara-
sjoner eller rehabilitering av slike anlegg, vil imidlertid gjerder, kap. 12.1.1, evnt. også i
forbindelsemed skilt, kap. 12.2.1, kunne være tjenlig som midlertidig sikring.
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10.7 SLUSER

Det finnessluseanleggi noen avvårevassdrag,særligi den østre del av det sydligeNorge.
Slikeanleggkan væreeiet og fastbetjent avsluseselskapo.l. Det finnesimidlertid ogsåsluser
som ikkehar fastbetjening,men hvor brukerne må utføre slusingenselv.I sistnevntetilfeller
kan bygge- og vedlikeholdspliktpåhvile vassdragetsregulerings-eller brukseier-forening,
uten at eierforholdeneer entydig klarlagt.Hvor eierforholdeneer uklare, følgervel ogsåen
viss uklarhet i ansvarsforholdoverfor publikum, hva enten disse er brukere, eller de bare
ferdesved ellerpå anleggene.I tvilstilfellerbør eier-og ansvarsforholdklarlegges.

Sluser er i sin konstruksjon og funksjon nærmest å oppfatte som damkonstruksjoner
med tilhørende manøyreringsorganer, bygget i kanal med murte eller støpte kanalsider.
Faremomenter forbundet med dammer og kanalervil i stor utstrekning ogsågjelde sluser.
Generelt vises derfor til kap. 5 Dammer, og kap. 10.2 Kanaler, både når det gjelder
faremomenter og anbefalte sikringstiltak.

Dammers manøyreringsorganervil normalt ikke være tilgjengelig for publikum. Ved
ubetjente slusermå det imidlertid være helt eller delvisfri adgang til manøvreringsorgan-
ene. Dette medfører også mulighet for barns lek og annen ubetenksom omgang med
arrangementene.

Av særligefaremomenter nevnes:

Fall fra kanalsider,vangemurer og/eller sluseporter

Klem, slag og andre skader fra bevegeligedeler, roterende drivverk og/eller trans-
misjoner

Anbefalte sikringstiltak vil, i likhet med hva som fremgår av de kapitler som det er
henvist til ovenfor, særligvære gjerder, kap. 12.1.1, rekkverk, kap. 12.1.2 og skilt, kap.
12.2.1. Ved ubetjente sluser bør det dessuten være tavle som gir betjeningsanvisning,og
hvor eventuellesærligefaremomenter omtales.

Ut over det som er nevnt, bør sluseportenesdrivverk og transmisjoner skjermes i størst
mulig grad.

10.8 VANNVERK,AQUA-OG ANDREVASSDRAGSANLEGG

Konvensjonellevannkraftanlegg og større anleggselementerer separat behandlet i de
enkelte kapitler. Det vil imidlertid også finnes anlegg og arrangementer i våre vassdrag
som ikke er særligomtalt i det foranstående, men som likevelmedfører ansvar for sikker-
het relatert publikum. Det visesderfor generelt til hva som er sagt om eier-, resp. bruker
og ansvarsforholdi kap. 0 Sammendrag.

Større vannverk som nytter magasinvann og har ordinære dammer, regulerings- og
overføringsanlegg,vil i stor grad kunne sammenlignesmed tradisjonellevannkraftanlegg.
Eier- og ansvarsforboldforsåvidtgjelder farer og sikringstiltaker det neppe heller tvil om,
hva enten det gjelderoffentligeellerprivate bedriftersvannverk. M.h.på faremomenter og
sikringstiltak vises generelt til hva som er sagt om de enkelte, sammenlignbare anleggs-
elementer, og spesielt til hva som er sagt i kap. 4 Magasin, kap. 7 Tunneler, sjakter
tverrslag,kap. 8 Rørgater og kap. 9 Bygningerog frittliggende arrangementer, samt kap.
10 Vassdrag.

Større vanningsanlegg med dammer, rørgater, inntak etc.,representerer også vissefarer
for publikum. Faremomenter og anbefaltesikringstiltaki slikeforbindelservil i noen grad
være av samme karakter som hva som er sagt i kap. 5 Dammer, kap. 6 Bekkeinntak og
kap. 8 Rørgater.
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I de senere år er det i vassdragbygget anlegg til formål og aktiviteter som adskiller seg
fra tradisjonell vassdragsutbygging.Særliggjelder dette anlegg for fisk og fiskeoppdrett,
såkalte aquaanlegg. Klekkerierog smoltanlegg blir oftest knyttet til vassdrag.Matfiskan-
legg kan også være lagt i eller ved vassdrag.Aquaanleggeneer oftest private forretnings-
foretak, og eier- og ansvarsforholder som regelklare.

Vannforsyning til klekkerier og smoltanleggkan omfatte både inntaks- og regulerings-
dammer, tildels også med overføringer, hvor det brukes rørledninger. Konstruktivt og
funksjonelt kan slike anlegg i noen grad sammenlignes med vannkraft- og vannverks-
anlegg, selvom dimensjonene er betydelig mindre. Faremomenter og behov for sikrings-
tiltak forsåvidt angår aquaanleggenesvannforsyning vil følgeligogså ha noe til fellesmed
tilsvarende for vannkraftanlegg. Det visesderfor til kap. 5 Dammer, kap. 6 Bekkeinntak
og kap. 8 Rørgater.

Selveproduksjonsdelen av aquaanleggene,enten det er klekkerierog smoltanlegg i eller
ved vassdrag,ellerdet er matfiskanleggi vann og sjøer, er av økonomiske og driftsmessige
årsaker som regel så godt sikret mot uvedkommende at de normalt ikke representerer
noen fare for allmennheten.

Anleggfor sport- og fritidsaktiviteter finnes det en del av, og flere er under planlegging.
Vannsportsanlegg er ofte anlagt i stryk og mindre fosser og brukes bl.a. til padling og
såkalt «rafting». Det planlegges også baner for organisert konkurransesvømming og
bading i stryk. Enhver sportslig aktivitet medfører visse faremomenter for utøverne. Det
er imidlertid ikke disse farer det her fokuserespå, men de eventuelle farepotensialersom
sportsanleggene utgjør overfor utenforstående, og som anleggets eier, eller i eiers sted
bruker, er ansvarligfor.

Eierforhold i forbindelse med vannsportsanlegg kan være noe uklare. Initiativtaker til
anleggets oppførelse kan f.eks. være idretts- og sportsforeninger, eventuelt i samarbeid
med grunneiere og kommuner, uten at eier- og ansvarsforholder entydig klarlagt.

Faremomenter for utenforstående og eventuelle sikringstiltak i forbindelse med
tekniske arrangementer for igangværendevannsportsanlegg bør vurderes i hvert enkelt
tilfelle.Ved planleggingav nye anleggbør slikeforhold tilleggesvekt.

Raftingbaner m.v. kan være utstyrt med tversgåendeståltau eller lignende for oppheng
av markører. Slike tversgåendeforbindelser kan friste til klatring og entring over stryket.
Det kan i slike tilfeller være behov for en viss form for sikring, f.eks. med skilting, se
derfor kap. 12.2.1 Skilt.
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KAP.11 - TERRENGINNGREP

Byggingav anleggi vassdragvil som regelogsåomfatte terrenginngrep i det omgivende,
«tørre land». F.eks.kan morene- eller sandtak ligge langt fra byggeplass.Slike massetak,
åpnet og brukt av byggherren,utgjør en del av det vassdragsanlegghvor materialeter brukt,
og er følgeligunderlagt ansvarfra anleggetseier.

Kapittel 11 omtaler forskjelligetyper terrenginngrep, og anbefaler sikringstiltak etter
vurdert behov.

11.1 Massetak - steinbrudd

Avde massetakstypersom er aktuelle i forbindelse med vassdragsutbyggingerrepresen-
terer steinbruddene både de langt flesteog største faremomentene. Med pallhøyderpå 12-
18 meter er det ferdsel langs kantene og faren for fall ned i bruddet som er den største
risikofaktor. Ferdsel inne i bruddet kan også være farefull, spesieltpå grunn av stein og
isfallo.l. fra bergveggene.

Sikringstiltak, se særlig kap. 12.1.1 Gjerder og kap. 12.2.1 Skilt. I enkelte tilfeller kan
det ogsåvære aktuelt med avslakingog masseforflytning,se kap. 12.5.1.

Ferdseli og langs eldre løsmassetakkan i spesielletilfellermedføre en vissrisiko når det
gjelderfall, utforrasning, steinsprangeller ras. Dissemassetakble i mange tilfelleravsluttet
med svært bratte skråninger, ofte lik eller nær opp til massensnaturlige rasvinkel.

I massetak fra de siste 10-12 år derimot, har det ved avslutning blitt satt stadig stren-
gere krav også når det gjelder skråningsvinkler.Nyere massetak har derfor så slakeskrån-
inger at de ikke er rasfarlige.

Sikringstiltak, se særligkap. 12.1.1 Gjerder og kap. 12.2.1 Skilt. Når det gjelder eldre
massetakvil også masseforflytningog planering kunne være aktuelt, se kap. 12.5.1.

11.2 Steintipper

I forbindelse med anlegg i vassdragfinnes stort sett to hovedtyper av steintipper. Disse
er av massefra henholdsvis konvensjonell tunneldrift og fra fullprofilboring.

Tipper fra konvensjonell tunneldrift kan igjen deles i to typer. Tipper av eldre dato er
lagt med bratte skråninger og er sammensatt av grovere steinmasser enn det tipper fra
moderne tunneldrift vanligvis inneholder. Ved siden av en viss fallrisiko, cr det spesielt
faren for utrasing eller løsriving av enkeltblokker ved ferdsel i skråningene som er farlig.
Noen stor risikofaktor utgjør imidlertid ikke disse tipper.

Skulledet i enkeltetilfellerlikevelværenødvendigmed sikringstiltak,se særligkap. 12.1.1
Gjerder, kap. 12.2.1 Skilt samt kap. 12.5.1 Masseforflytning - planering - forbygging.

Tipper fra de siste 10-15 år er gjennomgåendesluttformet med så slakeskråninger at de
ikke utgjør noen særligrisiko. Unntak kan være tipper i bratt terreng, f.eks. i forbindelse
med tverrslag eller «vinduer» ut mot bratte lier eller skrenter. Her er tilgjengeligheten
oftest såvidt begrenset at det normalt ikke vil være allmen ferdsel i området. Skulle det
imidlertid være det, kan sikringstiltakvære gjerding, kap. 12.1.1 og skilting, kap. 12.2.1

Masse fra fullprofilboring er særdelessmåknust og tett. Dette fører bl.a. til at massen
ikke blir selvdrenerende.Dermed kan den også bli ustabil ved lagring i tipper, særlighvis
vann får anledning til å renne over tippoverflaten. Dette vil lett føre til at det dannes
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«elveleier»i tippen, med derav følgende erosjoner og utrasninger. Hvis tippoverflaten er
slik at det demmes opp store vannmengder, kan dette resultere i «skjærbrudd»i dypere lag
i tippen, og man kan få «dambruddlignende»masseutrasninger,selvom tippskråningene
er slake.Følgeligbør det sørgesfor kontrollert vannavledning og drenasjeav slike tipper.

Sikringstiltakved siden av masseforflytningog planering, se kap. 12.5.1, kan ogsåvære
skilting kap. 12.2.1, og i helt spesielletilfeller,kap. 12.1.1 Gjerder.

11.3 Anleggs- og driftsveier

Både i regulerings- og ervervskonsesjonerer det normalt tatt inn bestemmelser om
anleggs- og driftsveier. Følgende vilkår er vanligvis fastsatt: «Veier, broer og kaier som
konsesjonærenanleggerskal kunne benyttes av allmennheten med mindre departementet
(OED) treffer annen bestemmelse».(Vassdragsreg.lovenav 19.07.69, § 12, kap. 6).

I tidligere konsesjoner ble det sagt slik: «Veger,bruer og kaier, som konsesjonen an-
ligger, skal stillestil avbenyttelsefor allmennheten forsåvidtdepartementet finner at dette
kan skje uten vesentligeulemper for anleggene».

Dersom det ikke lykkeså få til en fornuftig fordeling av kostnadene til nødvendig ved-
likehold av en anleggs-ellerdriftsvei, og det ikke er rimelig å påleggekonsesjonærendette
alene, vil OED etter søknad kunne gi tillatelsetil at en slikvei stengesfor allmenn ferdsel
ellereventuelt nedleggeseller fiernes.

I tilfeller hvor konsesjonæren vet at en anleggs- eller driftsvei eller deler av denne er
trafikkfarlig, bør veien midlertidig stenges inntil forholdet er utbedret eller eventuelt
tillatelse fra OED til permanent stenging er gitt. Etter søknad kan slik tillatelse bli gitt
dersom arbeidene og kostnadene ved å sette veien i trafikksikkerstand, er uforholdsmessig
store i forhold til allmennhetens nytte avveien.

Veier som tidvis eller hele året holdes stengt for allmen biltrafikk o.1.,stenges og sikres
normalt v.h.a. bommer, se kap. 12.1.5.1, i kombinasjon med skilting, kap. 12.2.1.

I enkelte tilfeller,spesieltpå avsidesliggendesteder, kan det pga. manglende respekt for
bommer og skilt være behov for ytterligere tiltak for å hindre uønsket trafikk. Fysiske
hindringer i form av steinblokker i vegbanen eller fjerning av en del av veilegemet kan
være nødvendig.

Det kan imidlertid ofte være en god del ferdsel til fots langs anleggs-og driftsveiersom
er stengt for biltrafikk o.l. Faremomentene her vil vel sjeldenvære annerledes eller større
enn ved ferdsel i terrenget rundt. Normalt vil det derfor heller ikke være særlig aktuelt
med sikringstiltakpå slike veier, bortsett kanskje fra eventuell skilting, kap. 12.2.1, i helt
spesielletilfeller,f.eks. for å varslefare om stein- og/eller isfallfra bratte skjæringerpå veier
nær bebyggelse.

En anleggs- eller driftsvei er i juridisk forstand å betrakte som en privat vei. Er slike
veier ikke stengt for allmen trafikk er de også underlagt veglovens(lov av 21. juni 1963)
bestemmelser med de sikringstiltak denne hjemler når det gjelder private veier. I denne
forbindelse er § 56 av spesiell interesse. Bl.a. fremgår her følgende: «Vegsjefenkan kon-
trollere om private vegar som er opne for allmen ferdsel er trygge nok. Finn vegsjefenat
bruk av motorvogn på ein privat veg er særlegfarleg,kan han påleggestyret eller tilsyns-
mannen eller den ansvarlegefor vegen å setjeopp varselskilt».

I samsvar med disse bestemmelser er det i dag vanlig praksis at eiere av anleggs- og
driftsveier,åpne for allmen ferdsel, setter opp egne opplysnings- og/eller fareskilt som gir
informasjon om veitype og standard. Se i denne forbindelsekap. 12.2.1 Skilt.
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KAR 12 - SIKRINGSTILTAK

Dette kapittel anbefaler en del sikringstiltak som allerede er vel kjente, og som i stor
utstrekning brukes i forbindelsemed sikringav anleggi vassdrag.

De anbefalte sikringstiltak representerer ikke noe revolusjonerende nytt på området,
men det er forsøkt å systematiseregenerelletiltak som kan gjøresmed relativt enkle mid-
ler, og som kan bidra til å høyne sikkerhetsnivåetved våre anlegg, dersom tiltakene gjen-
nomføres i større grad og mer konsekvent enn hva tilfellet er i dag.

I kapittel 12.2,1 Skilt, introduseres imidlertid en ny skiltstandard for anlegg i vassdrag.
Skilt brukes for å formidle budskap. De skilt som brukes rundt i våre vassdrag i dag er
preget av stor individualisme,se bilde nr. 9, og formidler i hovedsaksine budskap verbalt.
Ved å gjennomføre en skiltstandard, som i større grad uttrykker seg ved hjelp av form,
farge og symbolspråk, vil budskapet lettere nå sin målgruppe. Målgruppen vil også
utvides til å omfatte ikke- norsktalende personer, samt tildels også barn som ikke er lese-
kyndige. Barn har lett for å oppfatte symbolfigurer.

Generelt gjelder at sikringstiltak ikke bare skal utføres, men også vedlikeholdes.Dårlig
vedlikeholdte sikringstiltak kan utgjøre større fare enn om de ikke hadde vært utført.
Derfor bør fastevedlikeholdsrutiner innarbeides.

Gjennomlesning av sikringskapittelet kan kanskje få enkelte til å se på kjente forhold
med «nye øyne», og bidra til å henlede oppmerksomheten på detaljer som kanskje ikke
har vært påtenkt eller som muligens kan ha vært oversett.

12.1 Avstengninger, hindringer

12.1.1.1 Permanente gjerder

Hvilke gjerdetyperdet bør satsespå de i enkelte tilfeller,avhengerav en rekke faktorer.
Dimensjonering og materialvalgmå avpassesetter forholdene på stedet, spesielthva angår
fysiskepåkjenninger. Belastningenekan være ekstreme i områder med store snø- og ispå-
kjenninger. Det kan også være tale om andre påkjenninger, f.eks. når det gjelder barns
klatring ellerskubbingfra beitedyro.l.

Styrken på et gjerde avhenger i vesentlig grad av stolpenes materiale, utforming og
dimensjon. Også festingen (nedstøpingen o.1.)av disse samt avstivingog eventuell bar-
dunering er viktige faktorer.

Forsinket stål er i dag det mest brukte stolpematerialet, når det gjelder gjerder ved
vassdragsanlegg.Disse stolpene er oftest L-, T-, H- eller U-profiler. Også hulprofiler blir
brukt.

I de senere år har aluminiumsstolper kommet på markedet. I mange sammenhenger
kan slikestolper værefullt brukbare. Erfaringerviser imidlertid at disse ikke egner segder
hvor det er tale om store mekaniskepåkjenninger, se bilde nr. 10.

Impregnerte trestolper blir også brukt. Spesieltanvendeligeer disse i løsmasserog når
det gjelder midlertidige gjerder, eller gjerder som tas ned om vinteren.

Stolpene bør dimensjoneres etter forventet belastning. Her spiller også gjerdehøyden
inn. De største påkjenninger får en i snørike områder på steder hvor det er snø- og issig.
Her bør det brukes kraftige dimensjoner, solid fundamentering og tilstrekkelige aystiv-
ninger samt eventuelt barduner. Stolper med påsveisteføtter av rundstål o.1.,blir normalt
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svakeremed hensyn på bøyning. På fjellgrunn har det derfor store fordeler å kunne støpe
fast hele profflet.

Det er viktig at stolper i vinkelpunkt blir skikkelig avstivet, fortrinnsvis med stag i
gjerdedukens plan, kfr. bilde nr. 11. I helt spesielletilfeller kan det være nødvendig med
bardunering i tillegg. Barduner har imidlertid sine klare ulemper, spesielt for skiløpere.
Gjerdets plassering i terrenget har avgjørende betydning for stabilitet og holdbarhet.
Gjerde som er plassertytterst på kanten av stup eller i bratt skråning er spesielt utsatt for
brekkasjep.g. av snø og issig.Det bør derfor trekkes noen meter tilbake, og inn på slettere
mark. Også av miljømessigegrunner bør gjerde plasseresslik at det ikke danner silbuett.
Se skisse

riktig feil
plassert plassert

Figur 1. Skissen viser h.h.v.
feil, og riktig gjerdeplassering

feil plassert

Naturligvis har også dimensjon og kvalitet på gjerdeduken samt festingen av denne
betydning for et gjerdesstyrke og holdbarhet. Oppspenning av gjerdeduk gjøresvanligvis
v.h.a. tråd oppe og nede. I områder med store snø- og isbelastninger,anbefalesimidlertid
at en som aystivingoppe bruker vinkeljern i stedet for tråd, se bilde nr. 11.

Mest holdbart og mest brukt er den smårutede gjerdeduktypen av forholdsvis tykk,
varmforsinket og/eller plastbelagt tråd, såkalt flettverk. Denne produseres i en rekke
høyder opp til 2 m, men høyere kan spesialbestilles.Rutestorrelsen er normalt 50 mm.
Når det gjelder plastbelagt flettverkvil vi anbefaleen grå eller grågrønn farge.

Til «sommergjerder»o.a. midlertidige gjerder, se kap. 12.1.1.2, blir vanlig sauenetting
oftest brukt.

Høyden på et gjerde må tilpasses formålet og forøvrig tilpasses forholdene på stedet,
dvs. snømengder i området og faregradenved det som skal avskjermes.Ved særligfarlige
anleggog der hvor det f.eks.dannes store snøfonner, kan gjerdehøyderpå 2,5 - 3 m være
nødvendig. Se bilde nr. 12. NB! piggtråd må ikke brukes. På utsatte steder kan det også
være aktuelt å forlenge stolpene og sette opp ekstra netting eller eventuelt refleksgjerde,
sperretau o.l. vinterstid, se kap. 12.1.1.2 Midlertidige gjerder.
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12.1.1.2 Midlertidige gjerder

Refleksgjerderblir særligbrukt der det er behov for midlertidig sikring, enten i forbind-
elsemed anleggsarbeiderellerved merking og avskjermingav råk i is. Sliktgjerdekan bestå
av tau oppspent mellomstolper, ofte med refleksersom henger på tauet med passemellom-
rom. Det finnes ogsåtau som i segselver reflekterende.

Refleksgjerderbrukes ofte på is for å markere usikker is, rak og inntak o.l. Stolper bores
ned i isen med passende mellomrom og tau strekkesmellom og festestil stolpene, helst i
to høyder. Etter uvær og kraftig snøfall må refleksgjerdenesjekkesog tau og stolper må
flyttes dersom snøforholdene tilsier det.

12.1.2 Rekkverk

Den mest brukte materialtypen når det gjelder rekkverkpå betongdammer, gangbaner,
broer o.1.er forsinket stål. Stolpene er som regel av U- eller H-profil, mens gjennomgå-
ende rør oftest brukes som håndlist, knelist og fotlist. Se bilde nr. 13.

Det er viktig at slike rekkeverk blir rikelig dimensjonert og solid forankret. Når det
gjelder dimensjoneringen er det viktig både at det er harmoni mellom stolper og gjen-
nomgående rør, og at det hele star i et riktig forhold til det byggverkrekkverket står på
ellerved. Se bilde nr. 14.

Når det gjelder sikkerheten er det aaturligvis viktig at det ikke blir for stor avstand
mellom rørene. Heller ikke må det nedre røret, dvs. fotlisten, stå så høyt at barn kan gli
eller falle under denne, se bilde nr. 15. Utkragede rekkverk på broer eller dammer anbe-
falesav denne grunn ikke, selvom det har praktiske fordeler ved f.eks.snørydding.

Endeavslutning av rekkverk er viktig både sikkerhetsmessigog estetisk.Alt for ofte ser
en rekkverk som på en måte blir «hengende i luften», uten skikkeligforankring eller av-
slutning, f.eks.mot bygninger o.l. eller imot terreng. Se bilde nr. 16.

Når det gjelder veirekkverk,ofte kalt guardrail, er det den vanlige vegvesentypensom
brukes og anbefales, også for anlegg i vassdrag. Også her er endeavslutningene viktige.
Forøvrigvisestil «Utdrag fra vegnormalene»i Vegdirektoratetshåndbok i vegbygging.

12.1.3 Steinvanger - stab bestein

Steinvanger, f.eks. på toppen av fyllingsdammer eller langs kanten av steinbrudd o.1.,
kan ved siden av det estetiske også ha en sikringsmessigfunksjon i forhold til feks. bil-
trafikk. I mange tilfeller vil det kunne være et godt alternativ til veirekkverk. En viss
minimumshoyde må til for å ivareta denne sikringsfunksjonen. Vanger bør av denne
grunn ikke byggeslavereenn 60 - 70 cm. Se bilde nr. 17.

Ved bruk av «stabbestein»som sikring for biltrafikk må dissevære store og tunge nok til
å kunne tåle en «trøkk». De må dessuten være skikkelig og stabilt opplagte og
fundamenterte.

Steinstørrelsen må avpasses etter situasjonen. Et klart minimumskrav må imidlertid
være at slikestabbestein ikke lar segvelte med håndmakt.

Kombinasjonen stabbestein og kjetting kan også brukes som sikring. Kjettingen må da
væregrov nok til å tåle snø- og isbelastninger.Vi vil her anbefaleen minimumsstørrelse på
12 mm av den varmforsinkede typen. Kjettingen må dessuten være solid forankret til
stabbesteinene. Se bilde nr. 18.
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12.1.4 Lenser og sperrer

a. Lenser

Lenservar først i bruk i forbindelse med tømmerfløting, og de lensetyper som brukes
dag er utviklet fra fløtningslensene.

Lenser er effektive hjelpemidler for å hindre flytende gjenstander fra å komme inn i
områder hvor de er uønsket, og for å hindre båtferdsel inn i farlige områder. Riktig
lensetype, rett montert, vil oftest dekke beggefunksjoner.

Vanligvisanbefaleslenser foran:

grinder

åpne inntak

overløp/flomløp

luker

De viktigste faktorer å ta hensyn til ved bruk og montering av lenser er:

valg av type

Det bør velgestype tilpasset formålet, og i sikringsøyemedbør det tilleggessærligvekt
at lensa gir bergingsmulighet for båtfarende som ved motorstopp, årebrekkasje, båtvelt
eller av annen grunn kommer «pålensa».

Dagens lensetyperer som regelutført av:

sveisedestålelementer

tømmer i kombinasjon med stål og Leks.bildekk

PHE-rør, se fig 2

GUP-rør, se fig. 3

ganglensemed flyteelementerav ekspandert skumplast

Det gjøressærligoppmerksom på at lensenessikringsfunksjonbest blir ivaretatt dersom
de fysiskhindrer båter i å passere. Dertil bør lenser utstyres med skilt som advarer mot
farer ved kryssing,se kap. 12.2.1 Skilt.

1 200 mm

galvanisert wire

PEH Ø 280 mm PEH Ø 315 mm

Figur 2. Snitt gjennom dobbel lense.
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sektor av GUP-rør

PEH Ø 400 mm

rør fylt med sand'

sektor av GUP-rør

Figur 2. Snitt gjennom enkel lense.

• Montasje, forankring og plassering

Det er viktig at lenseneplasseresslik at de effektivtskjermerog avledertrafikken. Fig.4,
5 og 6 viser typiske eksempler på hvordan gunstig plasserte lenser kan bidra til sikring, i
tillegg til andre funksjoner. Erfaringer viser også at det er behov for justeringer og for-
bedringer etter at lensene har vært i bruk en tid. Dette gjelder både lensetraseog -utform-
ing. Derfor bør lensene bygges med nødvendig fleksibilitet mot landfestene, og med
bevegelsesfrihetmellom lenseseksjonene.

Videre viser erfaringer at lenser oftest utsettes for krefter som er betydelig større enn
først antatt. Det anbefales derfor at bade konstruksjonselementer, ståltau, kjettinger,
landfesterog andre forankringer dimensjoneresgrovt.

Lenser bør normalt forankres i fjell. Der hvor dette ikke er mulig bør det støpes en
tilstrekkelig dimensjonert forankring i betong. Dimensjonering av forankring, bolter,
ståltau eller kjetting bør utføres av fagkyndige.

Plasseringav lenser er viktig. Det er ofte en tendens til at lenser blir plassert der hvor
det er mest økonomisk gunstig, men dette er ikke alltid sammenfallende med
sikkerhetsverdien.

Lensen bør plasseres der hvor vannhastigheten er lav, slik at både voksne og barn enten
kan redde segopp på denne eller arbeide seg til land.

Spesielti områder som brukes til rekreasjoner det viktig at det er sikker avstand mellom
lensen og det farligeområdet. I særligetilfeller, f.eks. i tettbygde strøk, bør det vurderes å
etablere to lenser.

Det vises forøvrig til kap. 13 Aktuell litteratur, se VR's rapport «Lenser»av 10. sept.
1985, som omhandler eksempler, erfaringer,kostnader, m.m.
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Forartkringsmuligheter

b. Sperrer

Med sperrer menes i denne sammenheng tiltak i tunnelåpninger som hindrer trafikk i å
bli fort inn i tunnelen der hvor det er frispeil vannstrøm. Det er flere metoder som be-
nyttes til dette. De vanligsteer:

Ståltau eller grov kjetting som spennes horisontalt mellom tunnelveggene like innen-
for åpningen, ca. 1/2 m over vannflaten. Dette benyttes som regel i de tilfeller hvor
vannstanden er relativ konstant.

Ubåt-nett av staltau festet i tunnelhengen. Dette har et rutenett på ca. 20 x 20 cm og
dekker hele tunneltverrsnittet. Nettet henger fritt og kan pendle ettersom vann-
strømmen går inn eller ut av tunnelen.

• Grove kjettinger festet i hengen med avstand ca. 20 cm. Kjettingene kan henge fritt
eller de kan være festet til en fellesstål-drageri bunnen.

12.1.5 Stengsler

12.1.5.1 Bommer

Bommer er vanligvisutfort i forsinket stal. Av sikkerhetsmessigehensyn er det viktig at
slikebommer malesi signalfarverog da helst med en lysreflekterendetype. Sebilde nr. 20.

Bommer kombineres ofte med skilt, se kap. 12.2.1. Det er viktig at skiltene ikke plas-
serespå selvebommen. Skiltene vil da kunne væredekket eller ute av syne, hvis noen har
åpnet eller brutt opp bommen.

Figur 6. Godt plassert lense
foran flomløp i magasin.

magasin

ankerfeste

LENSE

ankerfeste

flomløp
med 3 skjakt-



åpninger
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12.1.5.2 Porter

Ved tunnelmunning for ikke-vannførende tunneler som f.eks. adkomst,- tverrslag,etc.,
bør det anrettes fysiskstengsel i form av port med lås. Port og lås må være solid utført
bestandig materiale, og bør gis skikkeliginnfestning. Oftest brukes stålport med sylinder-
ellerhengelås,og porten støpes fast ved eller i tunnelmunningen. Sebilde nr. 21.

Ved tunnelmunning i dagen, hvor Iukeåpning, flomavledningetc kan gi plutseligvann-
føring ut av åpning, bør det også anrettes fysiskstengsel.

Dette kan gjøres på flere måter, bl.a. brukes en form for «topphengslet»port, se bilde
nr, 22, med så svakt dimensjonert bunnlås at denne brytes av vanntrykk fra innsiden,
dersom det ikke er tid til å frigjørelåsen.Porten kan utstyresmed forriglingi åpen stilling,
slik at den ikke behøver å «ri»på vannstrømmen under tapping.

Ved forrigling i åpen stilling, husk å lukke porten ved avsluttet tapping!

«Porten»kan også lagesi form av topphengslede elementer, f.eks. av relativt tunge stål-
bjelker.Åpningen mellom bjelkenebør ikkeværestørre enn 150 mm. I lukket stilling slår
bjelkene an mot et bunnanslag, som plasseresslik at bjelkene står noe ut av loddretning
og ikke kan løfresopp med håndmakt.

12.1 .5.3 Gitter

Ved delvisdykkede tunneler med inngående vannstrøm, og hvor det ikke er varegrind,
oppstrøms lense etc., kan det være behov for annen form for fysiskstengseleller hindring
med tanke på båttrafikk, bading, etc. Se bilde nr. 19.

Ståltau ellergrov kjetting som spennes horisontalt mellom tunnelveggenelike innenfor
åpningen, ca. 1/2 m overvannflaten kan benyttes i de tilfellerhvor vannstanden er relativt
konstant. Slikt stengselkan også anrettes ved f.eks.oppheng av «ubåtnett»av ståltau. Nett
av grov kjetting kan også brukes, eller rutenett oppsveistav stålstengere.l., med lysåpning
tilpasset formålet, men som dog ikke gjøresså stor at det åpner for uønsket inngang.

Gitteret kan spennes fast i, eller umiddelbart innenfor tunnelåpningen.

12.1.5.4 Grinder

Med dette forstås i alminnelighet varegrinder. Varegrinder monteres ved eller i inntak,
og har som kjent til formål å «sile»vannet ved innstrømning i tunneler eller inntak for
kraftstasjoner, pumpeanlegg etc., slik at ikke fremmedlegemerskal trenge inn i systemet.
Avhengigav størrelsen på grindens gjennomstrømningsåpninger, snakker man om hen-
holdsvis fin- eller grovvaregrind. Sistnevnte tar sikte på å «sile»ut tømmer o.a.større
gjenstander.

Varegrind, f.eks. en vanlig grovvaregrind,vil være en velegnet sperre foran et tunnel-
inntak. Hvor slik er montert, må tunnelen ansessikret mot inntrenging.

I andre tilfeller, hvor inntaket tidligere har stått åpent, men hvor det i ettertid blir
driftsmessigbehov for montasje avvaregrind, kan dette anbefalesogsåsom sikringstiltak.

Der hvor vannhastigheten er stor, kan det ogsåvære behov for å sikremot «fasthenging»
på grinda, kfr. derfor også lenser, kap. 12.1.4. Skilting, kap. 12.2.1, kan også komme i
betraktning.

12.1 .5.5 Rister

Ved sjaktåpninger bør det anrettes fysisk sperre over åpningen. Sjaktens funksjon vil
være avgjørendefor hvilken type sperre som kan brukes.
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Risten skal tjene både funksjonelle og sikringsmessige hensyn. Avstanden mellom
riststavene (lysåpningen), må ikke være så stor at barn kan falle gjennom, og bør under
ingen omstendighet værestørre enn 150 mm. Se bilde nr. 23.

Rister for bekkeinntak skal tjene flere formål, og kan bli utsatt for store krefter både
horisontalt og vertikalt, opp- og nedadrettet. Slike rister må dimensjoneres grovt og
forankres særliggodt.

Det bør heller ikke være åpninger i sider etc. som danner opplegg for rista, med større
lysåpning enn mellom riststavene,dvs. 150 mm.

12.2 Varsler

12.2.1 Skilt

Verdien av skilting avhengerav flere faktorer.

Skilt bør plasseresslik at de er godt synlige,og fallernaturlig inn i synsfeltetfor dem de
retter seg mot. Montasjehøyden bør tilpasses slik at skiltene ikke skjules av normal
snøhøyde, vegetasjon, oppstikkende terrengformasjoner eller andre hindringer. Vegeta-
sjonen bør ryddes jevnlig, slik at skiltene ikke «gror ned». I særligetilfeller kan det også
være behov for å belyseskilt, slik at de er godt synligeogså i mørket.

Skilt bør være opplysende på en enkel måte, og det bør tilsiktes at skiltets budskap vil
bli forstått også av barn som er lite, - eller ikke lesekyndige,og av personer som ikke, eller
bare dårlig behersker norsk.

Dette tenkes oppnådd ved å bruke et begrenset antall symbolskilt, som i egenskap av
utforming og enkle strekfigurerformidler budskap. Skiltene forutsettes utført i fargersom
ikke brukes i veiskiltsammenheng.

Ikke alle budskap lar seg formidle med symboler. Ved behov bør symbolskilt derfor
suppleres med tekstskilt. Tekstskilt bør normalt monteres sentrisk under det symbolskilt
det skal supplere. Bruk av samiskeller fremmedspråkligtekst bør vurderes.

Intensjonen er at anlegg i vassdragskal ha sin egen SKILTSTANDARD, slik at publi-
kum kan gjenkjenne og identifisereskiltene som gjeldende for anleggi vassdrag.

Standardisering av enkelte tekstskilt inngår i anbefalingen, men det vil nok også være
behov for individuell tekst. Teksten bør i så fall være entydig, kortfattet og klar. Skiltets
utforming og farger bør følgestandarden.

Skilt kan brukes alene der hvor andre tiltak er lite praktisk gjennomførbare eller lite
påkrevet, og/eller som supplement til andre tiltak.

Hensiktsmessigskilting vil være effektivehjelpemidler for å:

VARSLEOM FARER (trekantet form med symbolfigur)

NEDLEGGE FORBUD (sirkulærform med symbolfigur)

GI OPPLYSNINGER (rektangulærform med tekst)

FARGER OG FYSISKE MÅL

Skiltenehar hvit bunnfarge, med blå innramming og rød tekst/billedspråk.

Vann symboliseresmed blått.

Fysiske mål fremgår av skiltplansje. Av praktiske og økonomiske grunner er
veitrafikkskiltenesstandard for utforming og mål valgt som normgivende.
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FORM OG INNHOLD

Skiltene uttrykker segved form og innhold.

Se skiltplansje med ytterlige opplysninger på side 59 —65.

12.2.1.1 Fareskilt

TREKANTET skilt angir FARE. Farens art beskrivesved hjelp av enkel symbolfigur.
Skiltet har ikke tekst.

12.2.1.2 Forbudsskilt

SIRKULÆRT skilt angir FORBUD. Forbudet beskrives ved hjelp av enkel symbol-
figur. Skiltet har ikke tekst.

12.2.1.3 Opplysningsskilt

REKTANGULÆRT skilt gir verbal OPPLYSNING. Skiltet har normalt ikke symbol-
figur. Teksten bør være entydig, kortfattet og klar.

12.2.2 Signakr

Lyd- og lyssignalbrukes ved enkelte vassdragsanleggfor varsling av spesiellefarer som
det er tid til å varsle.Hovedprinsippet er at varslingstidenmå være tilstrekkeliglang, slik
at alle som måtte befinne segi faresonen får tid nok til å komme segtil sikkert område.

Flere steder er det campingplasser,badeplassereller andre aktivitetsområder i eller like
ved vassdraghvor en kan få rask økning avvannføring. På slikesteder kan det være behov
for signaler.Dette må vurderesog bestemmesut fra forholdene og gjøreskjent på stedet. I
vurderingene må tidsfaktor, topografiskeforhold og bruken av området tilleggesvekt.

Prøving og kontroll av signalene(lyd og lys) med jevne mellomrorn er viktig.

Det kan imidlertid være berettigede motforestillinger til å innstallere lys- eller lydsig-
naler til bruk på åpne, utendørs steder som ikke står under daglig tilsyn og kontroll:

tekniske feil kan medføre utidig alarmutløsning, eller funksjonssvikt ved tilsiktet
utløsning.

guttestreker eller hærverk kan sette selve signalet ut av funksjon, uten at pulsgiveren
registrererdette.

gjentatte prøver, eller utidige utløsninger av alarm kan gjøre at signalene ikke tas
alvorlignår det virkeliggjelder.

Slike signaler bør derfor bare overveies brukt i helt ekstreme situasjoner, og etter
grundig vurdering.

12.2.2.1 Lydsignaler

Sirener kan brukes som varslingsanlegg.De betjenes enten manuelt eller automatisk.
Bruk av lydsignalerkan væreaktuelt like nedenfor et magasinhvor f.eks.lukemanøyrering
kan gi kraftig og plutselig økning av vannføringen. Sirenene må monteres slik at
lydeffektenblir tilstrekkeligfor den delen avvassdragetsom skalvarsles.Skilt må samtidig
angi hva sirenesignalenebetyr.

Eksempel på prosedyre kan være at varsling starter senest 30 minutter før tapping be-
gynner og at lydsignaletskalha en varighet på 5 minutter.
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12.2.2.2 Lyssigna1er

Lyssignalkan ogsåværeeffektivtsom varsling.Effektener best dersom en bruker blink-
ende eller roterende lys. Lys- og lydsignal kan brukes i kombinasjon. Varsling med
lyssignal kan også være aktuelt ved mekanisk utstyr som starter opp automatisk, for
eksempelgrindrenskere.

12.3 Overvåking

12.3.1 Manuell kontroll, observasjon

Med manuell kontroll menes i denne sammenheng primært vakthold ved personell fra
anleggseier.Dette er et omstendelig og ofte ressurskrevendetiltak og benyttes som regel
derfor bare i ekstreme faresituasjonersom kan oppstå under flom, i uvær, eller ved større
lukemanøyreringero.l.

I spesielletilfeller kan det være nyttig med fotoceller montert slik at det blir observert
hvis mennesker eller kjøretøyer passereret bestemt sted. Disse signalene kan også kobles
til et videokamera som startes, slik at personellet umiddelbart får informasjon om
«inntrengeren».

12.3.2 Video - overvåking

Videoovervåkingav spesiellekonstruksjonsdeler eller områder er et effektivtog relativt
rimelig sikringstiltak.Videosignalenekan overførestil betjente kraftstasjoner eller fjernt-
liggendedriftssentraler.Systemeter ennå lite utprøvet i Norge, men det er ventet at denne
metoden for overvåking av farlige områder blir mer benyttet etterhvert som man får
erfaring med teknikken.

Fordelene med slik overviking er at personellet til en hver tid er informert om til-
standen ute i felten. Dermed kan maskineri opereres under betryggende forhold og men-
nesker som nærmer seg farlige områder kan bli advart gjennom lyd- eller lyssignaler.Be-
grensningene i nytteverdi har vært uvær og mørke. Dette synes imidlertid å være et av-
takende teknisk problem fordi det utvikles stadig nytt videoutstyr som er lysømfintligog
som dermed får bedre evne til «åse i mørket».

12.4 Informasjon

Alt etter vassdragsanleggetsfaremomenter og beliggenhet er det viktig å drive en kon-
tinuerlig og effektiv opplysningsvirksomhet. For anlegg hvor risiko og besøkstall er
sesongbetont, er det viktig å gjenta informasjonen (advarslene)foran hver sesong. Infor-
masjon om farer ved vassdragsanleggkan gis med forskjelligehjelpemidler. Der hvor det
haster, er radio og TV beste løsning. Informasjonen må være så enkel og klar som mulig,
slik at misforståelserog feiltolkninger unngås.

12.4.1 Brosjyrer/plakater

Ved større vassdragsanleggtrykkes det ofte opp brosjyrer med kart som forteller om
utbyggingen. Utbyggingskartet informerer også til en viss grad om risikoområder. Ut-
deling av brosjyrene skjer best gjennom turistkontorer eller på camping- og overnat-
tingsplasseri området.

51



AFaremomenterogsikringstiltakvedanleggi vassdrag

Ved hovedadkomstene til området kan det med fordel settes opp plakat skilt som viser
hva utbyggingen omfatter. Opplysninger om hvor en kan få tak i kart som viser spesielle
fareområder, bør fremgå av informasjonskilt og brosjyren. Ved behov bør teksten også
være samiskog/eller fremmedspråklig.

12.4.2 Kart

Distribusjon av spesiellekart som viservassdragsanlegg,veier og turistløyper kan gi god
informasjon til brukere av området. Alle elverog vann vil til tider ha usikkerog svakis. På
kartet markeresområder der isen er spesieltsvakpå grunn av reguleringen, med f.eks. rød
farge. Det er viktig at kartet ikke blir «overlesset»med informasjon slik at det virkelige
budskapet forsvinner. Bildenr. 24 viser eksempel på kart hvor farligeområder er markert
med rødt.

I enkelte vassdrag kan det også være aktuelt med kart som viser farlige områder for
padlere og andre som driver med vannsportaktiviteter.

Distribusjon av kartene bør planleggesog gjennomføres systematisk. I tillegg til turist-
kontorer bør kartene sendes til bl.a.turisthytter, hoteller og andre overnattings- og
serveringsstederm.v. i det aktuelle området.

Likeledesbør kartene sendes til aktuelle myndigheter, samt lokale lag og foreninger som
driver aktivitet i reguleringsområdet. Dette kan gjelde jeger- og fiskeforeninger,
speiderklubber, hjelpekorps, idrettslag o.l.

12.4.3 Annonsering

I særligetilfellerkan det være nyttig å annonsere i dagspressenom farer ved vassdrags-
anlegg. Dette kan gjeldebåde planlagte og akutt oppståtte unormale situasjoner, som kan
innebære farer som ikke er vanlige. I tillegg til utdeling og oppslag av kart over utbyg-
gingsområderer det nyttig å annonsere om usikker is og andre farer, særliglike før vinter-
og påskeferier.

2.4.4 Radio TV

Varsling og orientering gjennom lokalradioen er en meget rask og effektiv informa-
sjonsmåte når farer oppstår plutselig og det ikke er tid til å bruke pressen. De fleste
krisesituasjonersom oppstår ved vassdragsanlegger av lokal karakter og det er derfor kun
i helt spesielletilfeller at det er aktuelt å varsle gjennom landsdekkende radio eller TV.
Utviklingen i dag tyder imidlertid på at også lokalfiernsynblir alminnelig og da vil også
dette være et aktuelt medium for å gi rask informasjon om plutselig oppståtte krise-
situasjoner.

12.5 ANDRE SIKRINGSTILTAK

12.5.1 Masseforflytning - planering - forbygging

Masseforflytningog planering kan sikre mot farer i f.eks.bratte og ustabile massetakog
tipper i områder med stor ferdsel.I noen tilfellerkan det være tilstrekkeligå knekke kanten
øverst i skråningen for å få massen til å stabilisereseg selv. Hvis skråning er sværtbratt og
massenustabil,kan det imidlertidvisesegnødvendigå slakeavstore delerav massetaketo.l.
Se bilde nr. 25.
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Der hvor større og mindre bekker renner gjennom løsmassebruddeller over tipper, må
det sikres mot graving. Anordning av bekkeløp og plastring eller forbygging av disse vil
ofte være nødvendige for å hindre erosjoner som kan gjøre området farefullt å ferdes i. I
noen tilfeller vil det kunne være aktuelt å lede vannet forbi utsatte tipper og massetak
v.h.a. dreneringsrør o.l. Det kan ogsåvære nødvendig å lede bekker utenom massetakog
tipper. Kfr. også kap. 11.2 Steintipper.

Høye steinbruddsvegger kan gjøres mindre farlige enten ved å slake øvre del v.h.a.
sprenging eller ved å doze eller laste masser inn mot veggene i bunnen av bruddet.
Kombinasjon av vekksprengingog tilbakefyllingkan ogsåværetjenlig.

I magasiner kan vannstandsendringer gjøre strandsonen ustabil og farlig å ferdes langs.
Se bilde nr. 26. For å hindre erosjoner og grunnbrudd kan det for slike områder, i eller
nær opp tiI tettbebyggelse,være aktuelt å forbyggedeler av strandsonen.

Det samme kan i spesielletilfellerværeaktuelt når det gjelderkanalsidero.l. Se bilde nr.
27.

12.5.2 Vegetasjonsetablering

Vegetasjonsetablering,fra gress til busker og trær, kan være en effektiv måte å sikre på.
Dette gjelder f.eks.både løsmassetak,tipper, kanalsiderog veiskjæringerm.v. Vegetasjons-
røttene vil ofte på en effektiv måte binde massene sammen, og dermed hjelpe til med å
stabiliseredet hele.

Både gressog andre urter og mange typer busker og trær etablerer seg naturlig i masse-
tak, tipper o.1.,i hvert fall når en tar tiden til hjelp. Viktige pionerer i så måte er foruten
gressf.eks.geitrams, or, vier og bjørk.

I ustabile masserer det imidlertid ofte svært viktig å få til en rask vegetasjonsutvikling,
slik at denne kan demme opp for utvasking og erosjoner. Arlige overgjødslinger, f.eks.
med 40-50 kg fullgjødselpr. da., vil kunne værepositivt. Øket næringstilgangvil bidra til
at den naturlige innvandringen av gress,busker og trær skjer raskere.

For ytterligere å øke tempoet i vegetasjonsetableringen,vil det imidlertid i mange til-
fellervære aktuelt både å gjødsle,så og plante til slikearealer. Sebilde nr. 28.

12.5.2.1 Gress

Når det gjelder gresser i dag frø til arter for de flesteforhold vanlig handelsvare.Bland-
inger med fåresvingel,rødsvingel,engkvein, engrapp og hvitkløveranbefales.Disseartene
egner seg godt på skrinne arealer og greier seg også høyt til fiells. Det anbefales en
frømengde mellom 6 og 12 kg pr. da. avhengig av forholdene på stedet, frøtyper og
hvilken tetthet som ønskes.

12.5.2.2 Busker og trær

Bådevier, or, bjørk og furu finner seggodt til rette i massetak,på tipper og langs kana-
Isidero.l. På tipper og i massetaker det oftest furu, men også i noen grad bjørk og or som
plantes. Disse er vanlig handelsvarepå planteskoler.

Til å stabilisere kanalsider egner vier og or seg best. Or blir ofte plantet ut som stik-
linger på slikesteder.

12.5.3 Omlegging og merkingav stierog turløyper

Stier, turløyper o.l. som går like i nærheten av f.eks. steinbrudd eller ustabile massetak,
strandsoner, kanalsider o.1.,knyttet til vassdragsanlegg,bør leggesom, merkes ekstra eller
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sikres på annen måte. Når det gjelder steinbrudd kan dette i spesielletilfeller også være
aktuelt for vinterløyper som skiløyper,scooterløypero.l.

En omlegging bor startes i sikker avstand fra det farefulle området. Hele strekningen
bør merkes ekstra godt, samtidig som merkingen av den tidligere trase fjernes.

Der hvor det ikke er praktisk mulig å legge om stien eller løypa i sikker avstand fra
steinbruddet, massetaket o.I., må det settes ekstra strenge krav til merkingen. På som-
merføre vil oppsetting av steinvarder, kombinert med rødmerking, lede godt.

I tilleggtil merkingen kan det være nødvendig med skilting som både forteller om faren
og som anmoder de som ferdesder om å følgemerket løype. (Skilt 1.10,Annen fare, med
underskilt 3.06, Følg merket løype).

På spesieltutsatte steder, feks. ved smalepassasjerpå kanten av brudd o.1.,kan det være
aktuelt med oppsetting av gjerde eller tau å holde seg i. I ulendt terreng kan det på slike
steder ogsåvære nødvendig både å sprenge og planere, for å få en sikker sti.

Når det gjelder merking av vinterløyper anbefaleskvisting, oppsetting av bambus- eller
plaststaker o.1.,eller i spesieltfarligeområder, bruk av refleksgjerdero.1.,se kap. 12.1.1.2
Midlertidige gjerder.

12.5.4 Broer - idopper o.l.

Enkelte steder kan det være nødvendig å anlegge gangbroer eller klopper for å kunne
passerehindringer i forbindelse med anleggi vassdrag.Slikehindringer kan være flomløp
o.1.,kanaler, damområder eller f.eks. smale passasjer,som tidvis brytes pga. reguleringer.
Se bilde nr. 29.

Gangbroer på bjelker bør ha skikkelig rekkverk, helst på begge sider. Når det gjelder
klopper av tømmer o.l. bør det som et minimum spennes over wire o.l. til å holde seg
helst på beggesider ogsåher. Klopper i forbindelsemed flomløp, kanaler o.l. vil ofte være
sleipe og glatre pga. fuktigheten. Av denne grunn bør dekket utformes slik at det gir
brukbart fotfeste også under slike forhold. (Skilt 1.10, Annen fare, med underskilt 3.07,
Glatt gangbane).

Vedlikeholdav hengebroerog klopper er spesieltviktig. I høyfjelletvil slike innretninger
enkelte steder kunne bli utsatt for ekstreme belastninger av sno og is. I slike tilfellerbør
broene eller kloppene, ellerdeler av disse,tas ned og lagrespå et sikkerrsted vinteren over.

12.5.5 Trapper, stiger og leidere

Sikringsspørsmålfor slike arrangementer som kun er tilgjengeligefor eget personell er
ivaretatt av annet regelverk,og omtales derfor ikke her.

Hvis tilgjengelighetenogsåomfatter utenforstående,ellerdet er grunn til å anta at arran-
gementeneogsåkan bli brukt av disse, kan sikringsspørsmålet komme i et noe annet lys.

Provisorisketrapper og leidere, f.eks. i forbindelse med bygge- eller vedlikeholdsarbei-
der på steder hvor det må regnes med at publikum ferdes, bør enten sperresav, eller være
utført slik at de er forsvarligeå ferdes i også for utenforstående. Hvis arrangementene gir
adgang til farligesteder, bør også dette leggestil grunn ved vurdering av sikkerhetsrisiko.
Arrangementene bor i slike tilfellersperres.Se bilde nr. 30.

Utenfor arbeidstid bør provisoriske leidere og stiger fjernes, slik at de ikke innbyr til
klatring på steder hvor uvedkommende ikke bør være.

Permanente trapper og leidere, fastmontert på dammer, gangveier og steder hvor det
kan ventes at publikum ferdes, bør ha en utforelse og standard som minst svarer til
Arbeidstilsynets forskrifter og veiledninger for slike arrangementer.
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12.5.6 Ombygging

Ved nybyggingav anlegg i vassdragbør faremomenter vurderes allerede på planstadiet.
Anleggetkan ofte utformes slik at faremomenter ikke oppstår og behovet for sikringstiltak
blir minimalt.

Dersom vassdragsanleggetikke ble bygget med dette for øye, kan det være aktuelt å
foreta ombygging av deler av anlegget eller enkelte konstruksjoner. Endring av utform-
ingen kan ofte værenok for å reduseredet aktuelle faremomentet, se ogsåkap. 12.5.1 om
masseforflytningplanering.

Ved anlegg som har vært i drift i noen år og hvor en har høstet litt erfaring, kanskje
særlig fra vinterforhold, har en et bedre grunnlag for å gjøre forbedringer av sikkerhets-
messigbetydning.

12.5.7 Riving og rydding

Dette er ikke bare et estetiskspørsmål,men vedrører i høy grad ogsåsikkerhetsaspektet.

Ferdigstiltearbeidsplasserbør ikke forlates med gjenstående rester etter rigg, materialer
og løsgodsav diverseslag.Slike ting kan forvoldeskader på folk som ferdespå stedet.

Selv om eierforholdene til løsgodset kan være uklare, vil sikringsansvaretoverfor om-
verdenen som regelpåhvile anleggetseier.

Når et fullført arbeid forlates,bør det foretasen arrondering av terrenget slikat det ikke
er groper og «fallgruber».Fundamenter o.l. for maskiner og utstyr bør rivesog fjernes, og
alt løsgods transporteres til egnet oppbevaringssted.

Også under arbeidsperioden, utenfor arbeidstid, i helger og ferier ete., bør ikke arbeids-
stedet ligge forlatt uten at fareforvoldende gjenstander er ryddet og tatt hånd om på
forsvarligmåte.

12.5.8 Belysning

Særligefarepunkter som om dagen er åpenbare for enhver, er ikke alltid like åpenbare i
mørket. Sikringstiltakav ulike slager heller ikke alltid like effektivei mørket som i dags-
lys. Imidlertid vil det neppe være stor publikumstrafikk lang vassdragog på utsatte steder
i mørket, slik at generelt belysningsbehovikke kan sieså være påtrengende.

I helt spesielletilfellerkan det imidlertid væreønskelig å belysesærligefarepunkter nær
campingplass og lignende. Dette kan £eks. gjelde overløpsterskel,tunnelinntak, elveleie
og kanal med hurtig varierende vannføring. Eventuellevarselskiltpå slike steder vil også
bli mer eksponert med belysning,jfr. kap. 12.2.1 Skilt.
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KAP.13 - AKTUELL LITTERATUR

NorgesVassdrags-og Elektrisitetsvesen,Vassdragdirektoratet
(Universitetsforlaget):

FORSKRIFTER FOR DAMMER
Norges Vassdrags-og Elektrisitetsvesen,Vassdragdirektoratet (Universitetsforlaget):
SMA DAMMER, veiledning for planlegging,byggingog vedlikehold.
NVE Norges Vassdrags-og Energiverk,Direktoratet for naturforvaltning,
Riksantikvaren—Direktoratet for kulturminnevern:
Notat Nr. V 05, ELDRE INNRETNINGER I VASSDRAG

NVE- Statkraft, red. avTorleif Hoff:

ANLEGGSVEGER —DRIFTSVEGER

Vassdragsregulantenesforening:

GRUNNKURS I DAMTILSYN
TD —NYTT NR 2, 85 LENSER m.m.
BEKKEINNTAK PÅ KRAFTVERKSTUNNELER
INNRETNINGER FOR PERSONTRANSPORT I FORBINDELSE MED
VANNKRAFTVERK
GRINDRENSKERE OG RENSKERUTINER

Norges Geotekniske Institutt 1988:

FAKTORER SOM HAR BETYDNING FOR UTLØSNING OG REKKEVIDDE
AVFLOMSKRED, OG MULIGE SIKRINGSMETODER

NTH —Geologisk Institutt 1988:

LØSMASSESTABILITETVED INNSJØSENKNINGER

NVE Vassdragsdirektoratet1988:

RÅKDANNELSEVED UTSLIPP I 1NNSJØER rapport fra Lomenprosjektet

NHL —Norges Vassdrags-og Havnelaboratorium:

SIKRING MOT EROSJON I VASSDRAG

KursdageneNTH 1975, NIF's kurskompendier:

DRIFT AV KRAFTRFORSYNINGSANLEGG, PERSONSIKKERHET OG
ANSVAR
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Skiher, nummer og tekster

mål
Mål på trekantskilt: sidekant = 700 mm. Runde skilt diameter 700 mm.

700 700

Målstandard for en og flerlinjetekster:

tekst ; sentesk

70

35
35
35

70

350 350




ANLEGGSVEI

DÅRLIG STANDARD




);70 560

ÅPEN SJAKT

7




MASKINERI

35
35

70

STARTER




UTEN VARSEL
35,




70
700

3.00 Opplysningsskilt, bokmål

4.00 Opplysningsskilt, nynorsk

5.00 Opplysningsskilt, samisk

6.00 Opplysningsskilt, engelsk

7.00 Opplysningsskik, tysk

Fargekoder

Blått nr. 3M-rød701 RAL3000 PMS 186

Rødt 3M - blå 710 RAL 5010 PMS 301

Hvit bunnfarge
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Utførelse

Skiltene bør utføres i samme materiale og standard som veitrafikkskilt.I den anledning
opplysesat nedenstående medlemmer av Norske Skiltprodusenters Forening er godkjen-
dte som leverandører av veitrafikkskilt til Statens Veivesen og Vegdirektoratet. Nevnte
leverandørervil kunne leverede skilt som er vist på skiltplansjen, og vil på bestilling også
kunne levereandre tekster:

Trafikk & Veimerking AS, Postboks 92, Fabrikkveien 27, 4033 Forus

Botne FabrikkerAS, Olay Duuns vei, Boks C, 2081 Holmestrand

Euroskilt AS, Haslevollen3, 0575 Oslo 5

Norskilt AS, Postboks 64, 1545 Vestby

Hydro Aluminium AS, Vik verk, 5860 Vik i Sogn

Andre skilt produsenter kan ogsåkontaktes.

Eventuelleøvrigespørsmål om skilt bes vennligst rettet til:

VassdragsregulantenesForening, Postboks 145, N-1371 Asker
tlf. 02 - 78 00 65
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1.00 Fareskilt

1.01 Overløpsterskel,person 1.02 Overløpsterskel,båt

1.03 Overløpsterskel,kjøretøy

1.04 Tunnelåpning, vannstrøm 1.05 Usikker is
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1.06 Usikret skråning, dårlig veistandard 1.07 Sjakt, stup, bratt skråning

1.08 Elveleie, kanal, plutselig vannstrøm

1.09 Strømhvirvel, dykket tappeløp, inntak 1.10 Annen fare (bør suppleres med
opplysningsskilt)
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Faremomenterogsikringstiltakvedanleggi vassdrag

2.01 Adgangforbudt for uvedkommende

2.02 Badingforbudt

2.03 Fiskingforbudt
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3.00 Opplysningsskilt

3.01 Pil, retningsviser

4.01 som 3.01

5.01 som 3.01

6.01 som 3.01

7.01 som 3.01

MASKINERI

STARTER

UTEN VARSEL

3.01 som vist på skilt

4.02 MASKINERI STARTAR UTAN
VARSEL

5.02 MMIIDNA VOULGA
DIEDITKEAHTTÅ

6.02 MACHINERY MAY START

WITHOUT WARNING

7.02 MASCHINE SCHALTET SICH
OHNE WARNUNG EIN

3.03 som vist på skilt

4.03 LUKER OPNAST UTAN VARSEL

5.03 LUNKKAT RAHPOJIT
DIEDITKEAHTTA

6.03 GATES MAY OPEN WITHOUT
WARNING

7.03 LUKEN OFFNEN SICH OHNE
WARNUNG

ÅPEN SJAKT

3.05 som vist på skilt

4.05 OPE SJAKT

5.05 RABAS CEAKKOROKKAHAT

6.05 OPEN SHAFT

7.05 OFFENER SCHACHT

3.04 som vist på skilt

4.04 ANLEGGSVEG

DÅRLEG STANDARD

5.04 RÅHKADUSGEAIDNU

HEAJOS DILIS

6.04 SERVICE ROAD
- LOW STANDARD

7.04 UNBEFESTIGTER WEG

3.06 som vist på skilt

4.06 FØLG MERKA LØYPE

5.06 CUOVO MERKEJUVVON LÅHTU

6.06 KEEP TO MARKED PATH

7.06 WEGMARKIERUNGEN
BEACHTEN

LUKER ÅPNES

UTEN VARSEL

FØLG

MERKET LØYPE
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GLATT

GANGBANE




STØY

—GI SIGNAL

3.07 som vist på skilt 3.06 som vist på skilt

4.07 GALTTGANGBANE 4.08 STØY —GJEV SIGNAL

5.07 NJALÄHASVAZZINMADII 5.08 SCAPMA—DIEDIT MERKKAIN

6.07 SLIPPERYSURFACE 6.08 NOISE —USE HORN OR LIGHTS

7.07 VORSICHT! RUTSCHGEFAHR 7.08 LARM—WARNSIGNALGEBEN




KRAFTSTASJON





—INGEN ADGANG




DAMANLEGG

3.09 som vist på skilt 3.10 som vist på skilt

4.09 KRAFTSTASJON 4.10 DAMANLEGG




—IKKETILGJENGE 5.10 BUODDORÄHKADUS
5.09 ENERCIARUSTTET 6.10 DAM




—SISBEASSANGILDOJUVVON
7.10 DAMMANLAGE

6.09 HYDROELECTRIC PLANT





—NO TRESPASSING




7.09 WASSERKRAFTWERK





—KEIN ZUTRITT





REGULERT VANN





—VARIABEL





VANNSTAND




3.11 som vist på skilt




4.11 REGULERTVATN





—VARIERENDEVASSTAND




5.11 B0 UDDUDUVVON CAZADAT





—MOLSASUDDI CAFICED'ASSI




6.11 REGULATEDRESERVOIR





—WATERLEVELMAYVARY




7.11 GESTAUTESGEWÄSSER





—VERANDERLICHER





WASSERSTAND
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Der hvor ikke annet er angitt er fotoene tatt av utvalgetsmedlemmer.

Bilde nr. 1: Usikret inntak, tidvis dykket og tidvis dels åpent.

Bildenr. 2: Lukket flomavløpmed overløpsterskel.Varsling fra vannsiden, ståltau m/markører.
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Foto: Dannevig foto, Arendal

Bilde nr. 3: Tilsynelatende fritt fram for båtfarende

Foto: Dannevig foto, Arendal

Bilde nr. 4: ... men, slik fortoner situasjonen seg sett nedenfra.
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Bilde nr. 5: "Har du lyst, har du lov"? Nei, slike åpninger bør normalt sikres.
Tunnelåpninger kan friste til besøk og bør normalt sikres med stengsel.

Se forøvirg bilde nr. 19.

Bilde nr. 6: Sikring av dykket inntak med farlig strømhvirvel.
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Bilde nr. 7: Godt sikret luftesjakt.

Bilde nr. 8: Rørgate med trallebane o.a.

Elvetopet kan settast
under vatn utanvarsel.

ILING Elt!
The riverbed rnay be

tlooded without
warntrtg.
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WIRSEi

Mosvatner regulertI samba
Ullasforreutbygginga.
Hagste regularte vasstand: 51820
Lagests regulertevasstand:516.20nait.
Ver nvarksan, è sprakkerI isanner land.
Iitrygt r senmdenavvable
er

DA TIIRRULOTEuretme KANFÅ
FULLVANNFØRINOI LØPETAVMEGET
KORTTIDOOUTENVARSEL.ADVARES

ALLEPÅDETINNSTENDIOSTEM

ERPES.I ELVE

ADVARSL
ALL PEROSEL OVER DAM

OG OVERLØP SKJER PÅ EGET

ANSVAR.

Bilde nr. 9: Dagens skiltjungel er preget av stor individualisme.
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Bilde nr. 10: Gjerder med aluminjurosstolper er ikke alltid å anbefale

Bilde nr. 11: Solid gjerde med stag i gjerdedukens plan og vinkeljernavstiving oppe.
Merk at hele stolpeprofilet er faststopt.
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Bilde nr. 12: På særlig farlige steder kan gjerdehøyder på 2,5 —3,0 m være nødvendig.

Bilde nr. 13: Solid rekkverk med gjerdeduk som ekstrasikring.
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Bilde nr. 14: Spesielt solid og harmonisk rekkverk med vertikale sprosser.

Bilde nr. 15: Rekkverket mangler fotlist.
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Bilde nr. 16: Dårlig tilpasning mellom gjerde og rekkverk skaper farlig usmutthull".

Bilde nr. 17: Skikkelige steinvanger sikrer både gående og kjørende.
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Bilde nr. 18: Stabbesteiner med kjetting sikrer farlig steinbruddskant.

Bilde nr. 19: Solid sperre foran tunnelinnløp.
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Bilde nr. 20: Bom og skilter malt i signalfarver av lysreflekterende type.
Merk at skiltene ikke er passert på selve bommen.

Bilde nr. 21: Solid stålport foran adkomsttunnel.
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Bilde nr. 22: Topphengslet port foran flomløpstunnel.

Bilde nr. 23: Solid rist foran bekkeinntak.
Lysåpningen mellom stavene bør ikke oversitge 150 mm.
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USIKREVATN!
/

k4tSKREDNAT

FYRESDAL

VOT

GAUSVA;N

//-
)

BORSÆ r

cl9W3st.

8

IS4r-

ROLLEIVSTADVATN

LYTINGSVATN

355

URVATN

VRIDAL

TEGNFORKLARING
	 Regulertevatn

	 Fareområde

= Nedslagsfeltet

	 Grensenedslagsfelt

  Veg

	 ... Tunnel

Kanal

Kraftstasjon/pumpestasjon

Dam

Skiheis

15km

Kartetviser Arendalsvassdragets
nedslagsfeltog dei vatn og
elvestrekningarsom er regulera.
Alle elverog vatn vil til
tider ha usikkerog svak is.
Kartetviser dei områder der isen
kanveraspesieltsvekka
på grunn av reguleringane.
Vermerksampåsprekker
i isen langs land.
Bruk eksisterandebruer der dei finst.

WSVATN

‘‹wpw°s5

ecx-5.°

0NNEFOSS

/46 kP

9

NELAUG

UTGJEVEFEBRUAR1988AVARENDALSVASDRAGSBRUGSEIERFORENING.Tlf.: (041)26 050
OGI/S SKAFSAKRAFTVERK.Tlf.: (036) 55 140

Bilde nr. 24: Arendals Vasdrags Brugseierforenings kart er et godt eksempel på hvordan
informasjon om usikker is kan bekjentgjøres.
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Bilde nr. 25: Planering og avslaking av bratte massetak reduserer rasfare

—og er dessuten miljøvennlig.

Bilde nr. 26: Erosjon i strandsonen til reguleringsmagasin.
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Bilde nr. 27: Utslaking og sikring av kanalsider kan være nødvendig.

Bilde nr. 28: Tilsåing og gjødsling av massetak vil påskynde vegetasjonsinnvandringen
og redusere erosjonsfare.
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Bilde nr. 29: Dårlig sikret gangbro og usikret klopp.

Bilde nr. 30: Mangelfull sikring av kant og trapp-.
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