FORORD

Det er ikke uten en viss følelse av vemod vi utgir Vassdragstilsynets årsoversikt for 1990. Den markerer slutten på
det gamle Vassdragstilsynet, som ble nedlagt 30. september
1990. Nå er det likevel ikke verre enn at det nye Vassdragstilsynet oppsto i ny utgave allerede neste dag, den 1. oktober
1990. Den nye Tilsyns- og beredskapsavdelingen blir presentert
lenger ute i oversikten. Vi tror at sammenslåingen av de tidligere tilsyn- og beredskapsfunksjonene under en felles
paraply vil gi mulighet for en mer enhetlig innsats i sikkerhetsarbeidet, og det at dette skjer samtidig med overgangen
fra en situasjon dominert av nybygging til en situasjon der
drift/vedlikehold/beredskap synes å få størst betydning, er
neppe noen ulempe.
I fjorårets utgave av vår årsoversikt annonserte vi at 1990
nok ville bli et omveltningenes år, og det har det da også i
sterk grad blitt. Omorganiseringen av NVE og planleggingen av
det fremtidige tilsynsarbeidet har lagt beslag på mye av vår
tid og interesse,og det har ikke unnlatt å gå ut over vår ordinære saksbehandling. Likevel håper vi at årsoversikten for
1990 får frem at vi både har prøvd å holde unna med vårt
vanlige arbeid og at det har blitt tid til prosjektarbeid og
annen fremtidsrettet faglig virksomhet.
Som representanter for både det gamle og det nye Vassdragstilsynet takker vi for et godt samarbeid med personer og institusjoner ikke bare i året som gikk, men i alle år. Vi har konstatert med glede at det har vært mulig å holde en åpen og
konstruktiv kommunikasjon mellom oss og bransjen for øvrig.
Selv med uunngåelige meningsforskjeller mellom de ulike aktørene har vi alltid erfart at alle innen bransjen har vært
opptatt av det som har vært et varemerke innen norsk vassbygging: kvalitet og sikkerhet.
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Vi takker på vegne av det gamle Vassdragstilsynet og ønsker
vel møtt på vegne av det nye TT.

Alf V. Adeler
leder av tilsynsseksjonen i Tilsyns- og
beredskapsavd. i NVE

Bjarne Nicolaisen
tidl. leder av
Vassdragstilsynet
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1. VASSDRAGSTILSYNET
1.1 ORGANISERING
Omorganiseringen

av NVE har også satt sitt preg på Vassdragstil-

synet, og dette er den siste årsmeldingen
direktoratets

epoke. Den endelige

NVE ble vedtatt
sjonsplanen
trådte

01.10.90
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1.2 BEMANNING

Bjarne Nicolaisen gikk av som leder av Vassdragstilsynet
01.10.90 da den nye organisasjonen trådte i kraft. Fram til
01.01.91 var seksjonen uten ledelse. Da ble Alf V. Adeler
tilsatt som seksjonsleder. Adeler har tidligere vært tilsatt ved
konsesjonskontoret i NVE. Bjarne Nicolaisen fortsetter i seksjonen som rådgiver.
Pr 01.10.90 ble også Trond Ljøgodt ansatt som direktør for Tilsyns- og beredskapsavdelingen. Han var tidligere kontorleder ved
Energidirektoratets konsesjonskontor.
Ved regionkontoret i Førde tilt.rådteEgil Hyllestad som saksbehandler C1.03.90.
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1.3 ARBEIDSOPPGAVER

Vassdragstilsynet er NVE's saksbehandler i saker som angår
teknisk kontroll, sikkerhetsmessige vurderinger og tilsyn med
anlegg i vassdrag, hovedsakelig dammer. Dette omfatter godkjenning av planer og tilsyn med utførelse og senere vedlikehold
og drift av anleggene. Bakgrunnen for kontrollen har vært at
alle anlegg, og da særlig dammer, skal være sikre og dessuten at
private anlegg med hjemfall til staten skal holdes i god stand.
I tillegg til denne hovedoppgaven yter Vassdragstilsynet bistand
overfor eiere av små anlegg, først og fremst smådameiere, i form
av råd og veiledning i plan- og byggeprosessen. Vassdragstilsynet tar seg ellers av henvendelser når det gjelder utrygge
forhold og konstruksjoner i vassdrag, og gir også informasjon og
opplæring og er normgiver for tekniske forhold i vassbygging.
I tillegg til den rene saksbehandling har Vassdragstilsynet engasjert seg mer i prosjektarbeid for å få utredet faglige
forhold som ikke er knyttet til enkeltanlegg alene, men som skal
gi grunnlag for de sikkerhetsmessige vurderinger og avgjørelser
et offentlig tilsyn må ta.

1.4 FORMELL BAKGRUNN

Den formelle bakgrunn for vårt arbeid er Vassdragsreguleringsloven, Ervervsloven, Vassdragsloven og delvis Elektrisitetsloven.
Med hjemmel i Vassdragsloven ble det i 1982 fastsatt "Forskrifter for tilsyn med dammer i vassdrag", som i praksis innfører et
offentlig tilsyn med alle norske dammer av sikkerhetsmessig betydning.
I tillegg er det utgitt offentlige "Forskrifter for dammer",
som inneholder tekniske og formelle bestemmelser av betydning
for kontrollen.
2.

ARBEIDI 1990

2.1 SAKSBEHANDLING

I 1990 har Vassdragstilsynet i alt behandlet ca 1000 enkeltaker.
(VVT)n-vns-aarsber-90
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Selv om omorganiseringsprosessen har tatt endel tid og derfor
har påvirket behandlingen av saker og befaringshyppigheten har
likevel antall saker til behandling i 1990 økt.
Som man ser av tabellen under har det i 1990 vært meget stor aktivitet med ombygging av dammer. Antallet har økt med ca 50% i
forhold til året før. Dette har antakelig sammenheng med relativt lave byggekostnader for tiden. Byggingen av nye dammer ser
ut til å være relativt konstant rundt 20.
Fordelt på fylker var det følgende aktivitet m.h.t. nybygging,
ombygging og registrering av dammer i 1990.
Fylke
østfold
Akershus
Oslo
Hedmark
Oppland
Buskerud
Vestfold
Telemark
Aust-Agder
Vest-Agder
Rogaland
Hordaland
Sogn og Fjordane
Møre og Romsdal
Sør-Trøndelag
Nord-Trøndelag
Nordland
Troms
Finnmark
Totalt antall

Nybygd

Ombygd

Registrert

0
0
0
1
0
0
1
2
0
0
0
7
1
0
2
1
0
1
1

1
3
2
1
1
1
0

1
0
0
0
2
4
0
0
0
3
1

17

40
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0
3
2
5
0
2
8
1
1
1
3

7

3
6
5
1
2
2
0
37
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Arbeidsfordelin en ved Vassdra stils net i 1990:
På bakgrunn av timeskriving og registreringer kan vi gi følgende
oversikt over Vassdragstilsynets aktiviteter i 1990.

Prosjektarbeid
21 %

Saksbehandling
28 %

Tjenestereiser

Foreningsvirksomhet 1 %

16 %

oto
rb
ko
Adrninistrasjon
23 %

ts,
'1...
' &0
--o

Sammenlikner vi med 1989 ser vi at andelen av administrasjon har
vært stigende mens det har vært brukt mindre tid på saksbehandling og tjenestereiser. Dette skyldes i hovedsak omorganiseringen, men også at reisebudsjettet ble for knapt. Ellers har det
vært brukt mer tid på prosjektarbeid enn tidligere og dette er i
tråd med tilsynets nye arbeidsmåte. I 1990 ble ialt 437 dammer
og 153 andre konstruksjoner (rør, tunneler osv) inspisert. Dette
er en nedgang fra 1989.
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Eksempler

på aktiviteter

i 1990

I det følgende gir vi eksempler fra Vassdragstilsynets ar-

beidsområder, som viser at det er mange ulike problemstillinger
man møter.
Beton kontroll ved dam R

ene, Aust-Agder kraftverk

Rygene dam ligger nederst i Arendalsvassdraget. Eksisterende
lukedam er fra 1915 og er i dårlig stand. Etter påtrykk fra
Vassdragstilsynet har Aust-Agder kraftverk planlagt ny lukedam i
betong nedstrøms. Grunnarbeidene startet våren 1990, og siden
har betongarbeidene gått jevnt. Ved årskiftet var det støpt ca
500 m3 betong. Vassdragstilsynet har lagt vekt på følgende faktorer i sin kontroll og oppfølging av arbeidene:
Nøkkelpersonellets kvalifikasjoner:
(Støpeleder, byggeplassleder og kontrollør) er vurdert i forhold
til arbeidets omfang og betydning og navngitte personer er godkjent.
Betongkvalitet er foreskrevet til C35. Imidlertid er betongkvaliteten i.h.t. standarden relatert til v/c innholdet. Vi har
akseptert et v/c tall på 0,5 siden dette er relativt massive
konstruksjoner.
Tilslag. Normalt aksepterer vi det tilslaget som blandefabrikkene bruker m.t.p. bestandighet og støpelighet uten å be om spesiell dokumentasjon. Etter de alkaliskader som nå er blitt registrert på forskjellige betongkonstruksjoner har Vassdragstilsynet
blitt nøye med å følge standardens krav om å unngå reaktivt tilslag. Petrografisk analyse er gjennomført for grusfraksjonen, og
grusen ble karakterisert som ikke reaktiv. For å være sikker på
"ren" sand er det innført Årdalsand som tidligere er analysert
og akseptert. Det var derfor ikke behov for spesialsement på an-

legget.
Tilsetningsstoffer. Det tilsettes 3 1 LP og 1 1 L pr m3 i
tillegg til noe HPS. Da tilsetningen av LP har gitt noe varierende luftinnhold har man nå gått over til ML-tilsetning.
Blandeverk. Betongen kommer fra godkjent blandefabrikk i Aren(VVT)n-vns-aarsber-90
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dal. Akerbetong er godkjent for leveranse i klasse Al
kontroll.

utvidet

I tillegg til standardens krav om prøvetaking på fabrikken tas
følgende prøver på anlegget:
Luftinnholdet måles tre ganger pr støpeskift. Resultatene har
stort sett ligget rundt 5%, men har også vært nede i under 4%
før man gikk over til ML-tilsetning.
Slumpen måles samtidig med luftinnholdet. I praksis betyr ikke
slumpmålingen noe særlig som betongindikator lenger, da bruken
av tilsetningsstoffer kan endre slumpen radikalt. Imidlertid kan
store variasjoner i slumpen være tegn på ujevne blandinger.
Slumpen har vanligvis ligget rundt 12, men har ofte vært noe
bløtere i begynnelsen av skiftet.
Vanntetthetsprøver er utstøpt og kontrollert ved SINTEF. Standardens krav om maksimalt 25 mm inntrenging under gitte betingelser har vært vanskelig å oppfylle, og kravet er først tilfredsstilt ved 60-døgns prøver.
Temperaturen måles jevnlig i fersk og herdnende betong. I de
massive konstruksjonene måler man temperaturen både i midten og
i randen av konstruksjonen. Maks temperatur i betongen har vært
ca 600C og forholdet er akseptabelt. Imidlertid har temperaturgradienten mellom midten og randen vært noe høy enkelte ganger
slik at man har vært nøye med å dekke til for å unngå svinnriss.
Terningfastheten blir kontrollert hvert støpeskift. Til å
begynne med støpte man ut 20 x 20 cm terninger pga. dnaks = 64
mm. Imidlertid er dette en upraktisk størrelse for prøving. Da
10 x 10 cm terninger frasiktet fraksjonen over 32 mm, ga omtrent
tilsvarende resultater som de store terningene, aksepterte vi
disse. Resultatene har vist trykkstyrker over 35 Mpa. Etter anleggsperioden skal en samlet oversikt sendes Vassdragstilsynet.
Betonglaboratoriet er godkjent av rådet for betongprodukter.
Støpedagboken er en nødvendig dokumentasjon på utført arbeid.
Innholdet er blitt gjennomgått og drøftet på stedet med byggele-
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delse og kontrollør, og det har vært en god oppfølging av arbeidet.
Ellers har selve utførelsen blitt fulgt opp med jevnlige inspeksjoner. Resultatet har vist en god egenkontroll og oppfølging
hos dameier.

Dam Honnefoss - Dalane Elverk, forhøyelse av dammen.
Dam Honnefoss i Grødemvassdraget i Rogaland ble i 1989 vurdert
hevet 6-7m for at reguleringsmagasinet (Kydlandsvatn) og inntaksmagasinet (ved Honnefoss) skulle demmes sammen til ett magasin. Planleggingen begynte tidlig i 1990 og utpå sommeren ble
beslutningen om påbygging tatt. Vårt første utspill i saken var
å be om en flomberegning. Pga. dammens beliggenhet, langt nede i
vassdraget, var det naturlig at beregningen omfattet hele vassdraget.
Den gamle dammen var ca. 9 m høy, bygd i betong med sparestein.
Det var allerede fra starten planer om å bygge dammen høyere, og
det fantes bl.a. ekstra opptrekksstenger til lukene for å forlenge de eksisterende stengene. Forskjellige alternativer til
påbygging ble diskutert i løpet av våren og til slutt ble det
bestemt å gå inn for en løsning som vist under:

MFV
DFV

V

HRV

Ny påstøp

Ny støttefylling

4,/

Gammel dam
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Den gamle dammen ble påstøpt en armert plate på vannsiden.
Støpen ble ført videre opp til topp ny dam. Samtidig ble det
lagt en støttefylling på nedstrøms side for å gi dammen tilstrekkelig stabilitet. Det er støpt en kulvert rundt den delen
av rørgata som blir liggende inni støttefyllingen og en tappekulvert for å føre tappeløpet ned til elveløpet. Nytt flomløp
ble lagt til venstre i forlengelsen av dammen. Fra overløpsterskelen faller flomkanalen bratt ned et lite stykke før den slaker
ut rett nedstrøms dammen og ledes ned i elveløpet. For ikke å få
vann inn mot damfoten ble det bygd en ledemur i
nalens lengde.

nesten hele ka-

Alt arbeidet på vannsiden er utført uten å bruke fangdam. Inntaksmagasinet ble tappet ned og vannet ble holdt igjen i de
ovenforliggende magasinene. I perioder var tilsiget noe større
enn forutsatt. Dette skapte noen problemer, men ved å tappe ut
vann via tappeluken i den gamle dammen og/eller ved å kjøre
kraftverket, gikk det stort sett bra.
Dammen vil være ferdig omtrent i skrivende stund, litt etter
tidsplanen. Arbeidene ble fulgt opp av Vassdragstilsynet. Hovedinntrykket var bra.

Austef'ordvassdra et, Volda kommunale elverk, flomproblemer.
I Austefjordvassdraget i Volda kommune, er det tre regulerte
vatn, regnet ovenfra: Grøndalsvatn, Osdalsvatn og Kalvatn. Det
er bygget to kraftstasjoner. Kopa kraftstasjon har inntaksmagasin i Osdalsvatn og avløp i Kalvatn. Kolfoss kraftstasjon har
inntak i Kalvatn og avløp i Langevatn, som er uregulert.
Grunneiere langs Kalvatn har vært plaget med flomproblemer.
Landbruksetaten har beregnet at ca 110 dekar dyrket mark er
utsatt for oversvømmelse i flomperioder. En turiststasjon med
flere campinghytter har vært spesielt utsatt for skader ved høy
vannstand i Kalvatn. I de verste tilfellene har vannet stått i
høyde med bordplatene i de lavestliggende hyttene. Innehaveren
av turiststasjonen har i årevis stått på for å finne en løsning
på problemet. Berørte interessenter søkte i 1972 NVE, Forbygningsavdelingen om tiltak for å flomdempe Kalvatn. NVEs Vestlandskontor utarbeidet i 1976 en senkningsplan for Kalvatn på ca
( VVT )n-vns-aarsber-90
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1 m flomdempning. Planen, som var avhengig av tilslutning fra
landbruksmyndighetene, ble lagt på is i Landbruksdepartementet
pga tvil om nytteverdi i forhold til kostnad.
Siden Kalvatn og overliggende vatn er regulert, var det rimelig
at flomproblemene ble koblet sammen med reguleringen i vassdraget. Konsesjon for reguleringen bli gitt i 1922. I manøvreringsreglementet står det følgende: "Det skal ved manøvreringen has for øie at vassdragets naturlige flomvannføring såvidt
mulig ikke forøkes." Damforskriftene som kom i 1981 har krav om
det samme. Vassdragstilsynet kom inn i denne flomsaken i 1989.
Naturlige avløpskurver fra de regulerte vatn fantes ikke, og
eneste måten å sette opp slike kurver på var å finne fram til
bestemmende avløpsprofil og rekonstruere en naturlig tilstand.
Dette ble konklusjonen på et møte med de involverte parter den
31.01.1989 der Hydrologisk avdeling påtok seg å gjøre en foreløpig beregning/vurdering av naturlige avløpsforhold. Hydrologisk
avdeling som baserte sine flomforløpsberegninger på gamle kart
og tegninger av utløpene av vatnene, avga en uttalelse om forøkede flommer etter reguleringen. På grunnlag av denne uttalelsen
og med hjemmel i damforskriftene ba Vassdragstilsynet regulanten
om å framskaffe nye flomforløpsberegninger før og etter reguleringen ved å henvende seg til en rådgivende ingeniør med kompetanse på området.
Avgjørende for et best mulig resultat av en rekonstruksjon av
naturlige avløp, er å finne tilbake til de terrengprofil som har
vært bestemmende for avløpsforholdene. Vassdragstilsynet forhåndsgodkjente forutsetningene for flomforløpsberegningen, som
ble utført av Berdal Strømme a.s. Ved Grøndalsvatn ble det nødvendig med profilering i felten, mens det ved Osdalsvatn var
umulig da dammen var plassert i naturlig avløpsprofil. Kalvatn
har naturlig avløpsprofil.
De nye flomberegningene ga som resultat at begynnende skadeflom
(Q10) var forverret etter reguleringen, mens for Qdim var endringene marginale. Regulanten ble bedt om å utarbeide forslag
til tiltak for å overholde forskriftene. Vassdragstilsynet har
godkjent planer for innsnevring av flomløpene og samtidig påbygging av dammene slik at kravet om flomavledning og fribord er
overholdt. Arbeidene blir sannsynligvis utført i 1991.

(VVT)n-vns-aarsber-90
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Tilbake sto spørsmålet om disse ombygginger av dammenes flomløp
ville løse flomproblemene ved Kalvatn og da spesielt for innehaveren av turiststasjonen. Etter en ny henvendelse og oppmodning
fra skadelidte grunneier, tok Vassdragstilsynet initiativ til et
møte på turiststasjonen der en innkalte de parter og instanser
som naturlig hadde myndighet og ansvar i forholdet, sålangt
dette avtegnet seg i det foreliggende materialet. Vi gjengir
noen tallstørrelser for flommer ved Kalvatn for å belyse situasjonen:
Flomst rrelser med

'entaksintervall 10 år

ca 70 m3 s
Vannstand m.o.h.

Tilstand
Naturlig

(før reguleringen)

71,46

Regulert

(eksisterende

71,55

Regulert

(planlagt ombygd)

De registrerte

forhold)

71,39

flomproblemer

ved campinghyttene

orden ca 1 m for gjentaksintervall
flomforverrringen
tasjonen

i området

er i størrelses-

20-40 år, mens

for en Q10 utgjør ca 10 cm. Med denne dokumen-

ga innehaveren

av turiststasjonen

uttrykk

for under

møtet den 18.10.90 at han ville løse sitt flomproblem
Aktuelt

tiltak var en oppfylling

hyttene,

og heving av fundamentene

gav råd om oppfyllingshøyde,

masse og erosjonsbeskyttelse.

Forhåpentligvis

beregningene

som flomforløps-

ga.

Dam Sk.er.evatn

i Haugsdalsvassdraget

kraftselskap

- Bergenshalvøens

(BKK).

Ved Skjerjevatn

bygges hoveddam

fyllingsdammer.

Sekundærdam

Sekundærdam

fundamenteringshar saken havnet i

et riktig spor ved hjelp av den dokumentasjon

og 3 sekundærdammer,

3 i Trollgjelet

alle er

ble ferdig i 1989.

1 ble ferdig i august 1990. Det er en konvensjonell

steinfyllingsdam
turgrus,

for

et tiltak som hører inn under Plan- og bygningslova.

Vassdragstilsynet

kommunale

sjøl.

med sentral tetning av morene,

og overgangssone,

av bruddstein.

Damhøyden

støttefylling

filter av na-

og skrånings/kronevern

er ca 18 m, lengden 100 m og damvolumet

25.000 m3. Dammen er bygget på lagdelt fjell med mange steile
( VVT )n-vns-aarsber-90
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sprekker vinkelrett på damaksen. Det var derfor nødvendig med
omfattende rensk, en del utstøpninger av overheng og dyprenner,
samt slamming og injisering. Innbygging av masser foregikk med
0,5 m floer for morene og filtergurs, 0,5 eller 1,0 m for overgangssoner og 1,5 m for støttefylling. Massene ble komprimert
med 10 tonns slepevibrovalse.
Hoveddammen har samme oppbygning som sekundærdam 1. Den krysser
tidligere elveløp i 45° vinkel. Løpet går i en svakhetssone med
en dyprenne, der oppknuste, leirholdige masser måtte fjernes.
Fjellet på høyre side er jevnt og glattskurt, mens det på
venstre side er ujevnt med tettstående steile sprekker parallelt
med damaksen. Rensk, injeksjon og utstøpninger ble utført på
vanlig måte. Dammen ble i sesongen bygget opp til ca kt 809. De
resterende 10,5 m vil bli innbygget i 1991. Dammen vil da få et
volum på 85.000 m3, høyde 31 m og lengde 250 m. Et avtrappet
overløp i massivbetong er bygget inntil dammen i høyre side.
Sekundærdam 2 ble i 1990 bygget til kt 812. Det gjenstår da 6,5
m til neste sesong. Den vil få et volum på 16.000 m3, høyde 19
m, regnet fra kjernefot oppstrøms, og lengde 100 m. Dammen
bygges av morene med fiberduk som filter og bruddstein/naturstein som skrånings- og kronevern. Damaksen går langs en rygg
der fjellet faller av både oppstrøms og nedstrøms, og omfattende
avdekking til fjellfot, rensk og injisering av til dels dype
sprekker er utført. Både tetningssonen oppstrøms og støttefyllingen er utlagt i 0,5 m floer og komprimert med 6 tonns slepevibrovalse.
Dammene ved Skjerjevatn bygges av entreprenør H. Eeg-Henriksen.
Geoteknisk konsulent er Ing. Chr. F. Grøner, som også har damkontrollen.
Vassdragstilsynet har godkjent planer og inspisert dammene to
ganger i sesongen.

(VVT)n-vns-aarsber-90
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Skjerjevatn.

Restaurerin

Sekundærdam 1

av dammer ved A S Killin dal Gruver.

Etter nedlegging av gruvedriften i 1987 ønsket dameieren å legge
ned tre reguleringsmagasiner ved Fjellsjøen, Busjøen og Nersjøen
i Holtålen og Røros kommuner. Magasinene har vært knyttet til
selskapets private kraftverksdrift. Dammene ble underlagt NVE's
tilsyn etter "Tilsynsforskriftene " av 1982, og var på det tidspunktet meget forfalne.
Etter sterk motstand i lokalsamfunnet mot nedleggelse av dammene
ble det satt i gang en omfattende aksjon for å skaffe midler til
reparasjon av dammene. Prosjektet ble finansiert av midler fra
bl.a. Killingdal Gruveselskap, NVE, kommunene, fylket, Statens
Skoger, jeger- og fiskeforeninger, fjellstyrer og naturvernhold.
Kommunene påtok seg eieransvaret for dammene, og det ble engasjert rådgivende ingeniør for framskaffelse av nødvendige
planer. Dammene ligger uten vegforbindelse og for å minimalisere
kostnadene, ble det brukt stedlige masser til tetning av murdammene. Hele prosjektet kom på ca 1 mill. kr., som utgjorde en
tredjedel av det det ville ha kostet dersom dammene skulle blitt
reparert med betong.

(VVT)n-vns-aarsber-90
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Arbeidene var ferdig i september, og magasinene er ført tilbake
til nesten samme vannstand som tidligere regulerte vannstander.

Dam Svartvatn

Troms kraftfors nin

Svartvatn ligger på Ringvassøy i Troms fylke. Dammen, som opprinnelig er fra 1928, danner reguleringsmagasin for Skarsfjord
kraftverk.
Opprinnelig var dette en 65 m lang og opptil 7 m høy steinfyllingsdam med frontalt tetningsdekke av tre. Flomoverløpet var
plassert ca midt på dammen. Dammen var delvis fundamentert på
løsmasser og delvis på fjell.
Dammen hadde en lekkasje på over 10 1/sek som ikke ble utnyttet
til energiproduksjon. Trevirket i flomløpsterskel, vanger og
tetningsdekke var tildels sterkt angrepet av råte.
Nye flomberegninger ble utført av Berdal Strømme a.s., som også
fremla planer for rehabilitering av dammen (se typisk tverrsnitt).
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Dam Svartevatn. Duk ferdig utlagt

Hovedtrekkene i planen var å erstatte eksisterende tetningsdekke
med et nytt av kreosotimpregnert plank. I løsmassefundamentet i
forlengelsen av dekket skulle det graves en grøft ned til fjell
eller fast lagrede tette masser. I grøften legges Butylduk,
t=1,5 mm, og duken forlenges opp til toppen av tetningsdekket. I
grøften er tetningsduken beskyttet med fiberduk på begge sidene
og oppover langs tetningsdekket med et nytt lag plank.
Ny flomløpskanal ble sprengt like til venstre for dammen.
Det er ikke veiforbindelse opp til dammen, og all transport ble
derfor utført med helikopter. For å forenkle utlegging og redusere kostnader til skjøting, ble Butylduken levert "ferdigsveiset i full størrelse" etter antatt profil. Ved utlegging ble
duken rullet ut og brettet nedover skråningen. Dette var vellykket, men en nyttig erfaring var at rullen må merkes hvilken side
den skal rulles ut fra.
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Arbeidet med dammen startet 11. juni og 1. september var det
ferdig. Pga lav vannstand i magasinet og lite nedbør har en ennå
ikke fått svar på hvor vellykket rehabiliteringsarbeidet har
vært.
Flomberegninger
Etterhvert som utbyggingsaktiviteten har minket, har vi fått
bedre tid til å konsentrere oss om tilstanden av de eksisterende
anlegg. Vi har valgt å la Damforskriftenes krav til sikkerhet
gjelde for alle dammer. En viktig del av en sikkerhetsvurdering
er beregning av flommer, dvs dimensjonerende flom (Qdim) og påregnelig maksimal flom (QPMF) med tilhørende vannstander (hhv
DFV og MFV). Metodene for å beregne disse flommene utvikles
stadig. Pr. i dag godtar vi derfor bare beregninger utført etter
ca. 1984 som "nye" beregninger.
De seinere årene har vi gått ut og bedt om flomanalyser for hele
vassdrag, da dette har vist seg å være den mest rasjonelle måten.
Som eksempler på vassdrag som er i ferd med å bli flomvurdert/er
ferdig vurdert, kan nevnes Glomma/Lågen, Otra, Nea/Nidelva,
Numedalslågen, Grødemvassdraget og Kragerøvassdraget. Nye vassdrag vil bli vurdert etterhvert som behovet melder seg.
Uansett hva som er årsaken til at det blir beregnet nye flomverdier (revurdering, flomømfintlige dammer, nybygging etc.), er
flomanalysen grunnlaget for en revurdering av alle dammene i
vassdraget. Dammenes tekniske tilstand sjekkes mht overtopping/
erosjonsfare, stabilitet og styrke. Videre vurderes om flomforholdene nedstrøms dammen er forverret i forhold til naturlig
tilstand (dvs før utbygging). I mange offentlige manøvreringsreglement er det krav om at flommene ikke skal økes etter en utbygging. Damforskriftenes pkt. 7.3 og 8.2.1 krever at flomforholdene ikke skal forverres.
I noen tilfeller, der flommer ikke kan føre til noen skade av
betydning, kan vurderingen av flomforholdene før og etter utbygging forenkles ved å sammenlikne flomløpets form med tidligere utløpsprofil. Som oftest er det imidlertid nødvendig med
en nøyere vurdering. Først må det fastslås hva som er begynnende
skadeflom. Dersom naturlige avløpskurver ikke eksisterer, må
disse rekonstrueres. Det kan da være nødvendig å måle opp ut(VVT)n-vns-aarsber-90
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løpsprofilet på nytt. Flomløpets avløpskurve blir sammenliknet
med den naturlige avløpskurven for magasinet. Dersom flomløpets
form gir en økning av skadeflommene, må det bygges om. Det beste
resultatet oppnås ved å etterlikne tidligere utløpsprofil. I
mange tilfeller betyr det at det bør lages avtrappet overløpsterskel.
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2.2

PROSJEKTER

OG UNDERSØKELSER

Følgende prosjekter har pågått i 1990.
Damsikkerhet - risikoanalyse - sikkerhetsstyring
B. Nicolaisen.
Som nevnt i årsoversikten for 1988 ble det det året etablert en
styringskomité for prosjektet. Den 1. april 1989 tiltrådte sivilingeniør Svein Larsen som prosjektleder på heltid for de tre
årene prosjektet vil vare.
Prosjektet vil i hovedsak arbeide med sikkerhet knyttet til
driftssituasjonen ved dammer, og innsamling blant dameiere av
erfaringsmateriale fra unormale driftssituasjoner var hovedaktiviteten i begynnelsen.
Prosjektet har videre startet eller er med i følgende aktiviteter:

Tilstopping av flomløp.
- Funksjonssikkerhet ved manøvrerbare flomløp.
Lekkasjerisiko ved eldre fyllingsdammer.
- Fyllingsdammers evne til å tåle overtopping.
Forberedelse og håndtering av krisesituasjoner ved dammer,
beredskapsplanlegging.
Dambrudd og alvorlige skadetilfeller.
Aldring av dammer.
Resultatet av arbeidene vil bli presentert i delrapporter i
løpet av prosjektperioden. Sluttrapport vil foreligge våren
1992. Det foreligger en oppsummering over de delrapporter som er
utarbeidet og det utredningsarbeide som er utført.
Prosjektet er finansiert ved tilskudd fra Konsesjonsavgiftsfondet, medlemsfinansiering innen VR og et tilskudd på kr
295 000 fra NVE.
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Smisveiste

rør

J. F. Nicolaisen.
Den 20.02.90 skjedde det rørbrudd ved Maudal kraftverk
land. Et av de to smisveiste turbinrørene
som førte til store materielle
Undersøkelser

av rørbruddet

Vassdragstilsynet.

gikk til brudd, noe

skader rundt kraftstasjonen.

ble gjort av Nybro-Bjerck

Utbedringstiltak,

av større deler av rørledningen,
Rørbruddet

i Roga-

som inkluderte

a/s og

utskifting

ble utført.

ga støtet til videre undersøkelser

av sikkerheten

ved

øvrige smisveiste rør i Norge. Vassdragstilsynet utarbeidet en
liste over 24 anlegg som ut fra tidligere undersøkelser utført
av Nybro-Bjerck a/s og vurdering av bruddkonsekvenser ble ansett
å representere størst risiko.
Etter anleggsinspeksjoner

og drøftinger

med partene

ble det

høsten 1990 gitt pålegg om utskifting av smisveiste rør ved
Hydro Energi's anlegg ved Rjukan, Høyanger og Årdal innen en
frist på 15 år.
Videre inspeksjoner
smisveiste

og undersøkelser

ved Statkrafts

rør er gjort i løpet av høsten

dersøkelsene

er planlagt

1990. Rapport

fra un-

utgitt i løpet av 1991, i samarbeid

mellom NVE-Vassdragstilsynet
Internkontroll

anlegg med

og Statkraft-PM.

i damsikkerhetsarbeidet

V. Nebdal Svendsen
Tilsyn-

og beredskapsavdelingen

kontrollopplegg
ordnet kontroll.

i NVE vil nå omorganisere

for anlegg i vassdrag
Dette vil i praksis

ternkontrollsystemet

sitt

og legge mer vekt på oversi at man går over til in-

som er i tråd med statens kontrollvirksom-

het for øvrig, jfr. Ot.prp. 48 (1989-90) om internkontroll.
Hjemmel

for innføring

av internkontroll

er §144 i vassdragslo-

ven.
For å kunne gjennomføre

internkontroll

hos den enkelte anleggs-

eier vil det være nødvendig med retningslinjer
presisering

og en nærmere

av hvordan dette skal fungere i praksis.

NVE ønsker

derfor å starte et prosjekt sammen med Vassdragsregulantenes
(VVT)n-vns-aarsber-90
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forening og noen større dameiere for å definere kontrollnivå,
omfang og organisering av internkontrollsystemet.
Mye av den faglige kompetansen som er utviklet gjennom en

årrekke i bransjen er nå i ferd med å forsvinne. Det vil derfor
være en viktig satsing framover å beholde og utvikle kompetanse
som er nødvendig i en vedlikeholdsfase. Opplæringstilbud til
alle i bransjen bør utbygges ytterligere. Krav til sertifikater
og kompetanse på de ulike plan vil bli vurdert i prosjektet.
økt erfaring, ny viten og skjerpede krav innen flere fagfelt har
dessuten ført til et økende behov for ombygging ut fra en sikkerhetsmessig vurdering. Dette er forhold som damsikkerhetsprosjektet har fokusert på, og som bør videreføres gjennom det nye
prosjektet.
Fra NVE vil prosjektgruppen bestå av Bjarne Nicolaisen, Jan
Fredrik Nicolaisen og Vidar Nebdal Svendsen. Sistnevnte vil være
prosjektleder.
Ellers vil Alf Adeler sitte i styringsgruppen som skal dannes i
første del av 1991.
Forskrift for tilsyn med dammer, trykkrør og stenge/tappeorganer i vassdrag
Vassdragstilsynet utarbeidet i 1988 et forslag til en forskrift
som nevnt ovenfor. Dette er en utvidelse av "Forskrifter for
dammer" slik at også andre konstruksjoner av sikkerhetsmessig
betydning blir underlagt offentlig tilsyn. Denne forskriften har
til nå ligget i departementet til behandling, men har nylig
blitt omarbeidet og juridisk seksjon arbeider med en utvidelse
til også å omfatte krav om internkontroll.

Retningslinjer for stenge-/tappeorganer og rør
J. F. Nicolaisen.
I samarbeid med en faglig referansegruppe av fagfolk fra bransjen har Vassdragstilsynet utarbeidet retningslinjer for planlegging og drift av stenge-/tappeorganer og rør i vassdragsanlegg.
(VVT)n-vns-aarsber-90
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Retningslinjene søker å realisere større grad av overordnet kontroll, og mindre detaljkontroll.
Et viktig bidrag i den forbindelse er funksjonsbeskrivelser, et
planleggingsverktøy som utbygger kan ha nytte av, samtidig som
den gir Vassdragstilsynet en oversiktlig informasjon.
øvrig tar retningslinjene sikte på en ny giv i revisjoner av
eksisterende luker m.v. Krav til maksimale tidsintervaller
mellom hovedtilsyn av stenge-/tappeorganer er angitt på basis av
bruddkonsekvenser og tilstand.
For

Status for betongdammer
V. Nebdal Svendsen.
I 1988 satte Vassdragsregulantenes forening i gang et prosjekt
for å få en oversikt over kvaliteten på våre betongdammer. Styringsgruppen har bestått av:
Gunnar Kummeneje, Statkraft (formann)
Magne Maage, Selmer Furuholmen
øystein Vennesland, Noteby A/S
Olav Gautefall, Forskningsinstituttet for Cement og Betong
Vidar Nebdal Svendsen, NVE-Vassdragstilsynet.

Prosjektet ble avsluttet i 1990.
Undersøkelsen ga følgende hovedkonklusjoner:
Betongskadene på norske dammer er ubetydelige med hensyn på dammenes funksjon og sikkerhet. Til tross for dette er det enkelte
dammer som bør overvåkes nøyere i fremtiden. Dette gjelder spesielt slanke dammer bygget i 1960-årene. Disse dammene synes å
være mer utsatte for sprekkdannelser og krakeleringer enn tilsvarende eldre dammer. Årsaken til dette er ikke klarlagt.
Frost er den mest utbredte skadeårsak. Disse skadene er i det
alt vesentlige lokalisert til trapper, gangbaner og brystninger
og representerer således ikke noen fare for dammenes sikkerhet
eller funksjon.

(VVT)n-vns-aarsber-90
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Karbonatiseringsdybden er liten i forhold til betongoverdekningen på de fleste dammer. Typiske verdier er 2-5 mm karbonatisering og 35-45 mm betongoverdekning (platedam, 30 år gammel,
luftside plate). Armeringskorrosjon anses derfor ikke å være noe
alvorlig problem.
23 av de 55 dammen som ble underøkt, ble anbefalt til nøyere undersøkelse (en fase 2 undersøkelse). Årsaken til dette var i det
alt vesentlige mistanke om alkalireaksjoner. Dameiere som har
slike dammer ble anbefalt å engasjere sakkyndig assistanse.
Rapport fra undersøkelsen kan man få ved å kontakte Vassdragsregulantenes forening.
I Norge er mye magasinvann aggressivt overfor betong. Dette
skyldes lavt pH-nivå (5-6) og lite innhold av kalsiumoksid
(mindre enn 10 mg/l). Siden betongen er av så høy kvalitet, har
vannkvaliteten liten betydning på betongens bestandighet.
Rapport

STATUS FOR DAMMER
AV BETONG I NORGE

Statkraft

VASSDRAGSREGULANTENES
FORENING (VR)

(VVT)n-vns-aarsber-90
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Alkalireaksjoner

i

betong

V. Nebdal Svendsen
SINTEF ved FCB (Forskningsinstiuttet for Cement og Betong) har
satt igang et forskningsprosjekt om alkalireakjsoner i betong.
Prosjektet ble startet våren 1990 med følgende styringsgruppe:
Vidar Nebdal Svendsen
Roar Nålsund
Trine Tveter
Dagfinn Riise
Gudrun Lundevall

NVE (formann)
Statens vegvesen, Trøndelag
FABEKO
Statkraft
Norcem

Prosjektgruppen ved FCB består av:
Svein Willy Danielsen
Harald Justnes
Inger Meland
Viggo Jensen
Prosjektet må sees på bakgrunn av at det har blitt observert
akalireaksjoner på betongkonstruksjoner enkelte steder i Norge, og ut
fra Norsk Standard NS3420-L5 "Krav til betong" hvor det heter:
"Tilslaget skal ikke inneholde alkalireaktive materialer,
svovelkis, magnetkis eller andre kjemisk aktive stoffer i
slike mengder at det kan virke skadelig på betongens egenskaper."
Dette prosjektet

vil derfor utvikle norske undersøkelsesmetoder

alkaliskadet betong og dessuten kartlegge forekomster av alkalireaktivt tilslagsmateriale for å kunne forebygge skader i
fremtiden. Prosjektet vil også gjøre forsøk med utbedring av
eksisterende skader, bl.a. ved prøving av nye metoder og materialer.
ved

Prosjektet vil gå over en 3-års periode og hadde i 1990 et
budsjett på ca kr 1.000.000,-. En rekke dameiere og
organisasjoner er med på prosjektet.
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Hvelvdamundersøkelsen
(Etterkontroll

av fundamentstatbiliteten

ved hvelvdammer)

K. Molkersrød.
Undersøkelsen som pågikk fra 1985 til 1990 omfattet 17 hvelvdammer høyere enn 30 m av de ialt 77 norske hvelvdammene. Utenom
dette prosjektet er dammene ved Førrevatn, Virdnejavri og Vinkelfallet undersøkt på tilsvarende måte og funnet å ha tilfredsstillende stabilitet. For de fleste av de 17 kunne man konstatere ved en geologisk kartlegging at stabiliteten av fundamentene
var akseptabel. Ved de øvrige dammene gjorde man mer eller
mindre omfattende stabilitetsberegninger, og også for disse konkluderte man til slutt med at fundamentene hadde tilstrekkelig
sikkerhet.
Behovet for å undersøke også de øvrige dammene har vært drøftet
internt i Vassdragstilsynet, og det har også vært tatt opp med
Ing. Chr. F. Grøner A/S. Det har vært vurdert om det finnes
enkle kriterier for å peke ut dammer der nærmere undersøkelser
kunne være påkrevet. Det er enighet om at det i alle fall vil
være nødvendig med geologisk ekspertise for å få en pålitelig
vurdering. Slike undersøkelser av alle damfundamentene vil nødvendigvis få et betydelig omfang. Resultatene fra de undersøkelser som er gjort er så positive, at det ut fra en sikkerhetsmessig vurdering ikke kan sies å være behov for ytterligere omfattende kontroll. Fundamentforholdene ved norske hvelv dammer
anses å være betryggende.
Et forhold som både dameierne og Vassdragstilsynet må være oppmerksom på, er erosjon i fundamentet som følge av flom og andre
miljøpåkjenninger. Dette kan på sikt svekke stabiliteten. Forholdet følges best opp med et godt tilsynsopplegg.
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Undersøkelsen er omtalt i NVE-rapport nr V 33.
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Sikringsutvalget
Aa. Josefsen.
"Faremomenter og sikringstiltak ved anlegg i vassdrag"
Et utvalg bestående av representanter fra VR og NVE ble nedsatt
våren 1989 og fremla høsten 1990 en rapport med ovennevnte
tittel.
Rapporten får du fritt tilsendt ved å kontakte NVE v/biblioteket
eller Vassdragsregulantenes forening.
Rapporten er ment å være en håndbok i spørsmål om sikring av
anlegg i vassdrag med tanke på utenforstående. Målrettet sikringsarbeide kan skjematisk deles inn i to trinn. Trinn 1 omfatter avsløring og lokalisering av farepotensialer, mens trinn 2
omfatter tiltak for å sikre mot disse farer. Rapporten er også
todelt. Første del omtaler faremomenter, mens siste del omtaler
aktuelle sikringstiltak. Tiltakene som foreslås er tildels
kjente og brukt ved vassdragsanlegg. Utvalget mener at det bør
gjennomføres en mer omfattende, ensartet og systematisk bruk av
tiltakene enn hittil, for derved å heve sikkerhetsnivået ytterligere.
Ny skiltstandard for vassdragsanlegg presenteres. Intensjonen er
at anlegg i vassdrag skal ha sin egen skiltstandard slik at publikum kan gjenkjenne og identifisere skiltene som "vassdragsskilt". Skiltene kjennetegnes ved form, farge og innhold, og gir
lett forståelige advarsler og opplysninger om farer som ikke er
åpenbare og synlige for publikum.
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Faremomenter
ogsikringstiltak
vedanleggi vassdrag

1.00 Fareskilt

1.01 Overhspaterskel,
person

1.02 Overlepscerskel,
håt

1.03 Overløpsterskel,
kjererey

1.04 Tunnelåpning,vannstrem
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Internprosjekt i hydraulikk. Revurdering av flomløpskapasitet.;
D. Bachke og G. Holm
Både ved planlegging og kontroll av flomløp har man tidligere
brukt mer eller mindre faste overløpskoeffisienter. Disse har
enkelte ganger vært for gunstig antatt.
Dette kan gi mange godkjente dammer større flomstigning enn forutsatt, og kommer kanskje i tillegg til den ekstra flomstigningen man kan få på grunn av de nye flomstørrelsene etter damforskriftene. Prosjektet går ut på å gjennomføre en mest mulig
korrekt overløpskapasitetsberegning for et representativt utvalg
av dammer, og resultatene skal sammenlignes med tidligere
utførte beregninger.
2.3 INFORMASJON
Grunnkurs i damtilsyn (tilsynskurs)
B. Nicolaisen.
Også i år er det holdt to kurs:
- Åmli kurs-senter, 07.-10.05.90 med 25 deltakere.
- Scandic Hotell, Asker, 05.-08.11.90 med 33 deltakere.
Kursene har vært i tradisjonell form med forelesninger, befaringer og gruppearbeid. Med de tanker vi nå gjør oss om en videre
kompetanseutvikling innen bransjen, er det klart at fremtidige
tilsynskurs må innpasses i en ny og større helhet.

Foredrag etc.
Vassdragstilsynet har i 1990 forelest/deltatt ved flg. kurs/
seminarer mv.
Januar:

Lehrstuhl und Institutt fUr Wasserbau und Wasserwirkschaft, Aachen.
Seminar om "Stauanlage im Wandel der Anforderungen".
Foreleser: B. Nicolaisen: "Dam Supervision,
reevaluation and rehabilitation in Norway"
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Februar:

Kurs i lederutvikling,
Josefsen,

Mars:

B. Nicolasien

NTH-Institutt
Foreleser:

Hallingdal.

D. Bachke, Aa.

deltok

for vassbygging.

D. Bachke:

"Lovgivning,

tilsyn og

kontroll"
Hærens Ingeniørhøyskole,
Foreleser:

Hvalsmoen.

K. Molkersrød:

"Dambygging

og

sikkerhetskrav"
SWEDCOLD/VAST/VATTENFALL,

Saltsjøbaden,

"Dammsäkerhetsseminatium
Foreleser:

B. Nicolaisen:

design flood. Norwegian

April:

'90".

NIF, Storefjell

"Measures to meet increased

approach"

"Revurdering

og rehabilitering

av

dammer"
Foreleser:

D. Bachke:

"Bakgrunn

for revurdering

og

rehabilitering"
Foreleser:

B. Nicolaisen:

G. Holm og E. Hyllestad
Oktober:

Norsk Betongdag.
Foreleser:

Seminar om betongforskning.
av dammer"

KTH Stockholm

deltok

Vassdragsregisterets
K. Molkersrød

"Betongforskningens

og vedlikehold

Dammsåkerhetssymposium,
B. Nicolaisen

oppgaver"

deltok.

V. Nebdal Svendsen:

plass i utbygging

November:

"Fremtidige

brukerforum,

Lillestrøm.

deltok.

Ellers har V. Nebdal Svendsen i samarbeid med prof. S.W. Danielsen ved SINTEF levert følgende bidrag til ICOLD's damkongress i
Wien: "Aging of Norwegian Concrete Dams with emphasis on alkali-aggregate

reactions".

Dette hører inn under Question

kongressen

og har hovedoverskrift

measures".

Foredraget

lireaksjoner

"Aging of dams and remedial

er en gjennomgang

i Norge og eksempler

suten er mulige utbedringsmetoder
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for alka-

på skader i betongdammer.
vurdert.

Des-
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Diverse
I tillegg til Vassdragstilsynets

som er nevnt tidligere,

er B. Nicolaisen

valg, og i EB's sakkyndige

i komiteer

deltakelse

medlem

og utvalg

i VR's betongut-

utvalg for beredskapsmessig

sikring

av dammer.
Dessuten

er Vassdragstilsynet

i endel interne NVE-utva

representert

2.4 INTERNE KURS
Vassdragstilsynet

i Førde 30.05-01.06.

hadde sin årlige samling

En felles befaring

for å samordne

og drøfte arbeidet

fremover.

ble gjennomført

på dam Grimsosen

i Høyanger.

2.5 EDB
EDB
med omorganiseringen

I forbindelse
behandlere

For flere av saks-

skal benytte tekstbehandling.

behandlerne

i tilsynet har det medført

arbeidsrutinene.

en merkbar

av

m.m. nå i startfasen.

Så langt har vi hatt pc til alle på regionkontorene
og blyant).

omlegging

Vi må nok regne med å bruke endel tid på å lære

oss tekstbehandlingsredskapet

(de resterende

Oslokontoret

at alle saks-

ble det vedtatt

og en på

har klart seg med Tandbergterminaler

Det ble anskaffet ytterligere

to pc'er til Oslokon-

toret på slutten av året. Målet er at alle skal ha hver sin pc
og kunne bruke den både til tekstbehandling

og som terminal

til

VAREG i løpet av 1991.

VAREG
K. Molkersrød.
For 1990 ble det bevilget kr 100 000,- fra Konsesjonsavgiftsfondets rådighetsbeløp
Noe under halvparten
dernisering,

til videreutvikling

av VAREG/SEVAREG.

av dette er brukt til viderutvkiling

bl.a. er det anskaffet
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presentere data på en lettfattelig måte. Resten er avsatt til
tilpasning til GIS (se neste avsnitt) som vil bli tatt i bruk i
NVE i 1991.
Mengden nye data som er innlagt i 1990 er beskjeden pga. manglende kapasitet (ved årsskiftet lå det inne data for ca 3.100
inspeksjonsenheter hvorav vel 1.400 dammer). Det vesentligste er
registrert ved bruk av ekstern hjelp (Gunnar Solberg på pensjotidl. tilsatt i Vassdragstilsynet, nå pensjonert).
nistavtale

GIS
K. Molkersrød
GIS står for Geografiske Informasjons-Systemer og med begrepet
menes stedfestede data som på en eller flere måter kan presenteres i form av digitale kart.
I 1989 ble det opprettet en prosjektgruppe i NVE. Denne ble
utvidet i 1990 til å omfatte alle avdelinger i NVE. I løpet av
1990 ble det utarbeidet en behovsspesifikasjon og senere en
kravsspesifikasjon som ble sendt til et utvalg potensielle tilbydere. Det ble omtrent samtidig sendt søknad om midler fra
NVE's strategipott. Antatt totalt investeringsbehov for årene
1991-1993 er ca 3,5 mill. kroner.
Vassdragstilsynet har alle sine data i VAREG koordinatfestet og
er et langt skritt på veien til å kunne nyttiggjøre seg GIS.
Vårt første mål er å produsere temakart hvor utvalg av inspeksjonsobjekter presenteres med symboler på kart i forskjellig
målestokk, gjerne sammen med tabellariske oversikter.

2.6 ANNEN VIRKSOMHET
NNCOLD

Sekretær K. Molkersrød, medlem B. Nicolaisen.
Arbeidet i Den norske komité for store dammer har i 1990 omfattet vanlige sekretær- og kassererfunksjoner og deltakelse i de
to møter som er avholdt. En del tid har gått med til forberedelse til ICOLD-kongressen i Wien i 1991. Norske forfattere har
(VVT)n-vns-aarsber-90
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levert fire artikler til kongressen hvorav Vassdragstilsynets V.
Nebdal Svendsen har vært medforfatter i ett (se side 36).

Virksomhetsplanlegging (VP)
Alf V. Adeler.
Virksomhetsplanleggingen startet i 1988, og det ble definert
ialt seks delmål for det daværende Vassdragstilsynet, se
Vassdragstilsynets årsoversikt for 1989. Omorganiseringen
omkalfatret disse målene, og det ble nå pålagt hver avdeling å
utarbeide nytt budsjett og ny virksomhetsplan for 1991 etter
gitte retningslinjer. Planen skulle inneholde:
Omtale av seksjonens utfordringer og prioriteringer. Tabelloversikt over resultatmålene med ressursanslag, ansvar og
resultatmål knyttet opp mot NVE's delmål.
Fremdriftsplaner for spesielle prosjekter.
Timefordeling pr. ansatt.
Omtale av de enkelte resultatmål, resultatindikatorer
og/eller milepæler.
De stramme budsjettrammene har gitt systemet en tøff start, og
hardhendte prioriteringer har vært nødvendig. I noen grad har vi
måttet foreslå å redusere på aktiviteter - f.eks. inspeksjonsreiser
som vi ellers betrakter som sentrale for å kunne gjøre
en god jobb.
For å følge opp virksomhetene har NVE utvidet sitt nye regnskapssystem på EDB - ES4 - til også å omfatte fakturerings- og
tidsregistreringssystem. I den forbindelse har Lisbeth Bakken
deltatt i et utvalg som har utredet et felles faktureringssystem
i NVE og Kjell Molkersrød i et utvalg som har arbeidet med timeregistreringssystemet. Vassdragstilsynet tok i 1989 i bruk timeog faktureringssystemet NEXUS. Dette ble for siste gang brukt i
1990. Fra 1991 vil de tilsvarende systemer i ES4 bli tatt i
bruk.
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2.7

BUDSJETT,

ADM/NISTRASJON

ETC.

økonomi
I 1990 har Vassdragstilsynet

reist for kr 547 000. Turer til ut-

landet osv, er da holdt utenfor. Budsjettet
kr 385.000,-,
hyppighet

noe som tilsier en betydelig

av dammerk med de konsekvenser

3A i(K3E. 1)t)AT
"DU
KtA.L.EFØE
LSYN t446.1>

for 1991 er på
redusert

inspeksjons-

det kan få.

HEN kEiSeBUDS.iETT6T
VAiT jo ,
UTrANIE):

jAU
.G-

"DAP-o-te

•• •

•••

9-5

Vassdragsavdelingens

reiseutgifter

fordeler

seg på følgende

måte:
År

kr 480 000
1987

1988

97 000
16 %

kr 524 000

kr 110 000

80 %

17 %
kr

88 %
kr 547 000

1990

kr

78 %

kr 495 000
1989

VVK

VVT

83 %

42 000

Avd.direktør
kr

6 %
kr

80 000
12 %

(VVT)n-vns-aarsber-90

18 000
3 %

kr

26 000
5 %

7 %
kr

40 000

kr

33 000
5

%

VV totalt
kr 617 000
100 %
kr 652 000
100 %
kr 563 000
100 %
kr 660 000
100 %
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1990 har Vassdragstilsynet fått refundert fra anleggene kr 1 649
tilsynsutgifter. Av tabellen under ser vi at det er en liten nominell økning fra 1989 i beløp, men korrigert for prisstigning
er det en faktisk nedgang.

Ar

Refunderbare
utgifter

%
økning

antatt
prisstigning

faktisk økning
i % i forhold
til året før

1985

1 180 000

1986

1 180 000

0%

7%

-7%

1987

1 375 000

14%

6%

8%

1988

1 512 000

9%

5%

4%

1989

1 616 000

6%

4%

2%

1990

1 649 000

2%

4%

- 2%

Utstyr

Et fotoapparat til Narvikkontoret og 2 pc'er til hovedkontoret
ble kjøpt inn i 1990.

3, SIKKERHETSARBEIDET
I ÅRENEFREMOVER
av avdelingsdirektør

Trond Ljøgodt

Et hovedmål i NVE's målstruktur er:
- Tilfredsstillende beredskap og sikkerhet ved forvaltning av
landets energi- og vassdragsressurser.
Ansvaret for dette hovedmål har fra 1. oktober 1990 ligget i den
nyopprettede Tilsyns- og beredskapsavdelingen. Avdelingen samler
NVE's fagmiljøer innenfor områdene vassdragssikkerhet og kraftforsyningsberedskap i krig, krise og fred.
Norsk kraftforsyning og norske dameiere forvalter store verdier.
Samfunnet er avhengig av at disse verdiene forvaltes på en måte
(VVT)n-vns-aarsber-90
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som gir trygghet mot ulykker og sikkerhet i alle situasjoner.
Det primære ansvaret ligger hos dameierne og kraftselskapene
selv. Vår erfaring viser at de er seg sitt ansvar bevisst. Samarbeidet mellom NVE's og de forskjellige fagmiljøer er derfor
velutviklet og godt.
I et samfunn i utvikling endres også rammebetingelsene. Krav til
mer forretningsmessig drift av kraftselskapene medfører intern
omprioritering av oppgaver og ressursbruk. Fra en sikkerhetsmessig synsvinkel kan en frykte at dette vil gå ut over de oppgaver
som umiddelbart ikke tjener selskapenes inntjening.
Vi registrerer en nedbemanning hva gjelder bygningsteknisk kompetanse hos dameierne som følge av at den store utbyggingsperioden er slutt. Våre vannkraftanlegg er med sin robuste og levedyktige teknologi på veg til å få en alderssammensetning som er
oppsiktsvekkende for tekniske anlegg. Den høye alderen indikerer
imidlertid at vi må gi vedlikeholds- og sikkerhetsarbeidet ennå
høyere prioritet i årene fremover.
Sikkerhets- og beredskapsarbeidet i NVE står ved begynnelsen av
dette ti-året overfor utfordringer som må løses i nært og fortrolig samarbeid med bransjen. Den nye avdelingen vil derfor
legge vekt på å videreføre det gode samarbeidet som over årene
er bygget opp mellom fagfolkene hos dameierne, i Vassdragsregulantenes forening og hos oss selv. Endrede rammebetingelser
og nye utfordringer som nevnt ovenfor, skaper behov for revurdering av tidligere arbeidsmåter. Vi innbyr bransjen og deres
organisasjoner til å ta del i denne prosessen.
Vi frykter at nedbemanningen av bygningsteknisk kompetanse hos
dameierne på sikt vil redusere sikkerheten i vassdragene: Innføring av interkontroll på området vassdragsteknikk vil kunne
motvirke dette. Gjennom innføring av internkontroll vil eiers
ansvar for sikkerhet klargjøres og understrekes. Interne kontroll- og oppfølgingsrutiner vil formaliseres. Vi vil videre
vurdere å innføre formelle krav til utdannelse og erfaring for
det personellet som i fremtiden skal ha ansvar for drift og sikkerhet av større tekniske anlegg i våre vassdrag.
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