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FORORD
"Sikringsrapporten", forste gang utgitt 1990, var et samarbeidsprosjekt mellom NVE-Vassdragsdirektoratet og
Vassdragsregulantenes Forening (VR). Prosjektets bakgrunn,
målsetting og Sikringsutvalgets sammensetning fremgår av
kapittel 1. Sikringsutvalgets mandat fremgår av kapittel 2.
Sikringsrapporten ble gitt form av en håndbok i praktisk sikringsarbeid relatert allmennhetens ferdsel i og ved våre vassdragsanlegg, der regulanters og utbyggeres inngrep har medført forhold som kan utgjøre farer som man ikke kan forvente
er åpenbare for allmennheten.
Sikringsrapportens råd og anvisninger har i det alt vesentlige
vært tatt til følge av bransjen. Selv om bransjen også tidligere
viet sikkerheten stor oppmerksomhet, er erfaringen etter vel
tolv år med Sikringsrapporten at så vel aktive som passive sikringstiltak er blitt langt mer omfattende og ensartede.
Faremomenter og advarsler eksponeres for publikum på en
mer systematisk og entydig måte enn tidligere, f.eks. kan nevnes at vassdragsskiltene, som ble lansert i rapporten, er å se
praktisk talt over alt i landet hvor det finnes vassdragsanlegg.
Ved utgivelsen i 1990 distribuerte VR rapporten til sine medlemmer, mens NVE distribuerte den til landets fylker, fylkeskommuner, kommuner og andre aktuelle etater og foretak
som måtte antas å ha befatning med vassdragsanlegg, og som
ikke var tilknyttet VR.
Originalopplaget på 2000 eksemplarer, som ble delt likt
mellom NVE og VR, var uttømt i løpet av noen år. Videre etterspørsel gjorde at Enfo måtte reprodusere rapporten ved to
anledninger. Den ble da gitt Enfos omslagssider, men innholdet var uendret. Rapporten brukes bl.a. også som kompendium ved det kompetansegivende kurs "Damsikkerhet I".
Etter at Sikringsrapporten kom ut i 1990, har det skjedd store
endringer i vassdragsrelatert lov- og regelverk. Dette alene
aktualiserer en jourforing
av Sikringsrapporten. De mest
vesentlige av de endringer som berører vassdragssikkerhetsarbeidet, nevnes i det nedenstående i den rekkefølge de har
trådt i kraft:
•
•
•
•
•

•

Forskrift om (HMS) Internkontroll (IK-forskriften), i kraft
1992, revidert 1. januar 1997
Forskrifter for tilsyn med anlegg i vassdrag (tilsynsforskriften), i kraft 1992
Innføring av funksjonen "vassdragsteknisk ansvarlig" (VTA)
1992
Lov om vassdrag og grunnvann (vannressursloven) i kraft
2001
Forskrift om sikkerhet og tilsyn med vassdragsanlegg (sikkerhetsforskriften) i kraft 2001
(Opphever fra samme tid "Forskrifter for dammer" (1981)
og "Forskrifter for tilsyn med anlegg i vassdrag" (1992)
Forskrift om klassifisering av vassdragsanlegg (klassifise-
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ringsforskriften) i kraft 2001
Forskrift om kvalifikasjoner hos den som forestår planlegging, bygging og drift av vassdragsanlegg (kompetanseforskriften) i kraft 2001
Forskrift om internkontroll for å oppfylle lov om vassdrag
og grunnvann (IK for vassdrag) i kraft 2003

Forskrifter utdypes med underliggende retningslinjer (RL). I
den grad nye RL ennå ikke foreligger, vil retningslinjer som
fremgår av "Sikkerhetshåndboken 01.12.93", kunne anvendes.
Publikumstrafikken, som allerede i 1990 var sterkt økende, har
bare tiltatt. Trafikken har dels endret form og karakter, idet
bl.a. motorisert ferdsel og ekstremsportsaktiviteter har gjort
seg gjeldende. Nye generasjoners turister har kanskje større
behov for advarsler og sikringsomfang enn tidligere. Dette tilsier en oppgradering av varsler og tiltak knyttet til is- og
strømningsforhold i regulerte vann og vassdrag. Ulike årstider
medfører ulike faremomenter som krever sine særlige sikringstiltak. Teknologiske nyvinninger i infosammenheng og nyere
materiell for "usikker is sikring" er gitt egen omtale.
Kraftselskapene i Midt-Norge har gjort et pionerarbeid innen
opplysning og varsling. Kartsider som viser regulerte magasin
og vassdrag med markering av usikker is-områder, er lagt ut
på Internett med tilgang for allmennheten. Dette initiativ følges opp av andre kraftselskap og reguleringsforeninger, og
målsettingen er at systemet skal gjennomføres i alle aktuelle
vassdrag, slik at det blir landsdekkende. Arbeidet skjer i nært
samarbeid med NVE, som yter supplerende, relevante opplysninger. NVE legger dessuten slike opplysninger ut på sine websider; "NVE-atlas".
Spørsmål omkring allmennhetens tilgang til anleggs- og driftsveier er gitt bredere omtale enn tidligere, og forhold om
avklaring av bruksrett og kostnadsdeling er eksemplifisert.
Juridiske forhold knyttet til skyld-, ansvars- og erstatningsforhold m.m. var ikke omtalt i 1990-rapporten, men tas denne
gang opp i eget kapittel. Kapitlet er supplert med praktiske
eksempler hentet fra sammenlignbare forhold.
Skiltsortimentet i plansjeverket er utvidet med NVEs hhv.
"magasinskilt" og "minstevannføringsskilt".
Magasinskiltet
angir svingegrenser m.m, og er utstyrt med kartskisse som
angir områder med usikker is. Minstevannføringsskiltet gir
opplysninger om pålagte minstevannføringer. Videre er NVEs
flomvarslingssymboler vist i skiltporteføljen.
Skiltplansjen viser også egnet sperremateriell for markering av
råk- og områder med usikker is. Sperremateriellet leveres av
skiltleverandørene.
Aktuelle skiltleverandører

er oppgitt i kap. 13.2.

Ikke bare i lov- og regelverk, men også i anleggenes eierstruktur har det skjedd store endringer de senere år, som dels har
medført en kompleks eierstruktur. Dette er medvirkende til at
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ordet "eier" ikke lenger brukes i regelverket. Regelverket bruker benevnelsen "den ansvarlige for vassdragsanlegget", eller
i kortform, "den ansvarlige".
For å understreke den sikkerhetstenkning som bransjen, i nært
samarbeid med vassdragsmyndighetene har utvist gjennom
årene, og av hensyn til kontinuitet i bransjens interne dokumenter og håndbøker, er 1990-utgavens "Forord" gjengitt i
det nedenstående:
Sikringstiltakved anlegg i vassdraghar vært viet betydeligoppmerksomhet av bransjensfolk opp gjennomårene.Det har vært gjennomførttiltak
dels ut fra det generelleansvareierenhar for å hindreskaderog ulykker
når økt risiko for slike oppstårgjennomdriften av anlegget,og dels er de
gjennomførtsom følge av konsesjonsvilkårgitt av offentlig myndighet.
NVEhar ved sine inspeksjonerogså påpekt - og dels gitt påleggom - tiltak
hvor dette syntesåpenbartnødvendig.
Det er registrertulykkermed dødeligutgang, men tross dette beklagelige
faktum må vi kunnesi at sikkerhetenved anleggenehar vært god når vi
tar i betraktningdet store antall konstruksjonersom finnes i vassdragene.
Likevelhar NVEønsketå få en samletgjennomdroftingav spørsmåletom
Enøkning av den alminneligeferdseli
sikringstiltakved vassdragsanlegg.
og langsvåre vassdraggjør det også naturlig å få en slik gjennomdrofting.
Etter ha diskutertoppleggetmed Olje- og energidepartementetnedsatte
forening (VR)høsten1989
NVEi samarbeidemed Vassdragsregulantenes
et utvalg - Sikringsutvalget- til å vurderebehovetfor sikring mot fare for
utenforståendeved anlegg i vassdragog til å fremmeforslag til tiltak for å
redusereeller fjerne slike farer. Sikringsutvalgethar bestått av to representanter fra VRog to fra NVE.
Den rapportensom nå foreligger gir en grundig framstilling bådeav faremomenterog av sikringstiltak.Innstillingenhar vært gjenstandfor en bred
høring blant anleggseiere,og den representererderfor en stor sum av erfasom oppstårved drift av anlegg i vassdrag.
ring med sikkerhetsspørsmål
Allikevel, sikringsproblemetkan aldri bli uttømmendebeskreveteller fullstendig løst, men vi har ønsketå kommeet stykkeviderepå vegenmed å
ved anleggene.Vi mener
minimalisereskade/ulykkesrisikoen
Sikringsutvalgetmed dette har gitt et betydeligbidrag til å nå et slikt mål.
Kanvi ved økt oppmerksomhetpå problemethindre en alvorlig ulykke,er
merarbeidetberettiget.
Vi ønskerå presisereat ansvaretfor sikkerhetenved anleggenehelt ut ligger på eieren.Sikringutvalgetsarbeid endrerintet på dette og de forskjellige forslag som utvalget kommermed er derfor formelt sett tilrådinger.
Utvalgsarbeidetvil imidlertid bli distribuert i stort antall til anleggseiereog
andre,og vi forutsetter at innstillingenblir studert og anbefalingenefulgt i
den grad de passertil de lokale forhold - eventueltogsåsupplert.
Vi forutsetter at dette utløseren omfattende nyvurderingav sikringstiltak
bådeved nye og gamleanlegg. For NVEbetyr dette arbeidetat vi nå har
bakgrunnfor en mer aktiv holdning i å påpekeeventuellemanglerved
anleggene.
Arbeidet er finansiertav NVEog VR i fellesskap,og der rettes en takk til
utvalgetsmedlemmerfor vel utført arbeid.
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Denne reviderte utgave av Sikringsrapporten er et samarbeidsprosjekt mellom NVE og EBL Kompetanse AS. Sistnevnte har
stått ansvarlig for revisjonsarbeidet.
Utførelse, redigering og en del tillegg er ved Rein
Thorstensen, formann i Sikringsutvalget 1990.

Oslo, oktober 2003
EBL Kompetanse AS
Aril Thommesen
direktør
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KAP. 0 - SAMMENDRAG
Denne rapporten er ment å være en håndbok i spørsmål om
sikring av anlegg i vassdrag med tanke på publikum.
Rapporten består av to deler. Første del omtaler faremomenter, mens siste del, kap. 13, omtaler sikringstiltak. I tillegg er det vist til skiltplansje, bildeeksempler og aktuell litteratur, sistnevnte i kap. 14.
Enhver med funksjonen "den ansvarlige for vassdragsanlegg"
(den ansvarlige) jf. § 1-3, første ledd i forskrift om sikkerhet
og tilsyn med vassdragsanlegg, er også ansvarlig for sikkerhet
knyttet til publikums ferdsel, jf.5 2-9, i og ved de av den
ansvarliges vassdragsanlegg som omfattes av sikkerhetsforskriftens virkeområde, jf. § 1-5.
Vassdragsanlegg som ikke omfattes av sikkerhetsforskriftens
virkeområde, omfattes imidlertid av vannressursloven § 37 om
vedlikeholdsplikt, i tillegg til lovverkets generelle bestemmelser om eieransvar. Dette medfører bl.a. at vassdragsanlegg,
uansett klassifisering, må holdes i forsvarlig stand slik at det
ikke forvolder skade på mennesker, miljø eller materielle verdier.
Målrettet sikringsarbeid kan skjematisk deles i to trinn. Trinn
en omfatter avdekking og lokalisering av farepotensialer,
mens trinn to omfatter tiltak for å sikre mot disse farer.
Tiltakene kan igjen deles i to hovedgrupper. Den ene gruppen
omfatter rent fysiske arrangementer, mens den andre gruppen
omfatter advarsler og opplysninger som formidles med forskjellige virkemidler. Det kan ofte være nødvendig å kombinere disse tiltaksgrupper.
Hovedregelen bør være at tiltakene rettes mot publikum, altså
mot personer som ikke er bransjekyndige, og som ikke har de
samme forutsetninger for å vurdere faremomentene som
bransjens eget personell har.
De tiltak som foreslås, er dels kjent og brukt ved vassdragsanleggene. De spenner over områder som fysiske sperringer og
hindre, advarsler og opplysninger vha. skilt, media, kart og
trykksaker m. m. Tiltakene bør gjennomføres og opprettholdes
på en omfattende, ensartet og systematisk måte, for derved å
sikre et høyt sikkerhetsnivå ved anleggene.
Rapportens skiltstandard for anlegg i vassdrag er noe utvidet,
idet NVEs pålegg av 3.7.2001 om skilting m.m. ved magasin og
steder med pålagt minstevannføring er tatt med i skiltporteføljen.
Hensikten med standardiseringen, nemlig at skiltene skal gjenkjennes og identifiseres av publikum som «vassdragsskilt», og
at skiltene formidler sitt budskap på forståelig måte, må sies å
være oppnådd. Etter at skiltene ble lansert i 1990, er de i dag
å se over alt i landet hvor det finnes vassdragsanlegg, og
publikum som ferdes langs regulerte vann og vassdrag, er blitt
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fortrolig med skiltene og deres betydning. Skiltene bør fortsatt utgjøre et av hovedelementene i sikringsarbeidet.
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SUMMARY
This report is intended as a manual dealing with aspects of
public safety in the vicinity of waterpower plants and watercourses. The report consists of two parts. The first dealing with
hazards, and the second, chapter 13, discussing safety measures. Additionally, chapter 14 gives references to other literature of relevance.
Any person, acting in the function of "responsible" in accordance with the "Regulation for safety and operation of plants
in watercourses" (the Safety-regulation), 5 1-3, point 1, are
also responsible for the safety aspects, ref 5 2-9, of people in
the vicinity of the plants and waterways covered by the scope
of the safety regulations, ref 5 1-5.
Waterpower plants which are not covered by the purview of
the safety regulation, will be covered by the water resource
act 5 37, regarding mandatory maintenance and also general
law regarding ownership responsibility. This implies, among
others, that waterpower plants, regardless of safety classification, have to be properly maintained in order not to cause
damage to people, environment and material values.
Goal-oriented safety measures may schematically be divided in
two phases. The first concerned with locating and defining
potential hazards, while the second deals with preventing
these hazards.
These preventive measures are divided into two main groups.
One consisting of physical safeguards, and the other of warnings and information of various types, employing a number
of techniques. Often it is necessary to use a combination of
both types of safeguards.
The main guiding rule should be that safety measures should
be aimed towards the general public, namely towards persons
who have no knowledge of the plant, and who do not possess
the qualifications of the plant personnel to assessthe hazards.
Most of the safeguards suggested here are presently known
and used at the plants. They include physical hindrances and
restraints, as well as warnings and information by means of
signs, mass media, maps, publications and so forth. The measures should be implemented and maintained in a comprehensive and systematic manner to ensure a high level of safety.
The number of signs has been increased with two more signs,
namely the "NVE-signs", ordered by NVE 2001.07.03. The first
one, for posting near the dam construction, informs about the
dam and the reservoir. The other one informs about requirements concerning minimum realise of water flow should be
placed near by the outlet point.
The purpose of standardization, namely that people shall
recognize these signs as "waterpower signs" and comprehend
their meaning easily, has been achieved. After introduction of
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the signs in 1990, the signs are visible all over where there are
waterpower plants and watercourses in Norway. The public
seems to be used to observe them and understand the
message. We recommend continued use of the signs as a
main-element in improving the safety of the plants.
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INNLEDNING

1.1 Bakgrunn

Mulighetene for at det kan skje ulykker i tilknytning til anlegg
i vassdrag, har vært til stede så lenge slike anlegg har eksistert. Bransjen har derfor viet sikringsspørsmål og -tiltak, både
hva angår egne ansatte og allmennheten, stor oppmerksomhet, og alvorlige ulykker har vært sjeldne. Selv om eiers generelle ansvar har eksistert så lenge vassdragsanleggene har
eksistert, var det før 1990 ikke gitt egne retningslinjer eller lignende for sikringstiltak rettet mot allmennheten.
Den direkte bakgrunnen for etableringen av Sikringsutvalget
1990 var imidlertid en tragisk ulykke i 1989, hvor to smågutter
falt i vannet og druknet, nær inntaket til en av landets kraftstasjoner. I et notat datert 26.01 .89 redegjorde NVE-Vassdragsdirektoratet (NVE-V) ovenfor Olje- og energidepartementet
(OED) om de sikringsmessige sider av saken, og anmodet i
denne forbindelse om et drøftingsmøte med departementet.
Møtet mellom OED og NVE-V fant sted 8. august 1989. NVE-V
gjorde her rede for myndighetenes tilsyn med vassdragsanlegg.
Konklusjonen fra møtet var at hjemmelsgrunnlaget var uklart
når det gjaldt å kreve sikringstiltak på generell basis i forbindelse med vassdragsanlegg og å etablere offentlig tilsyn med
disse.

a

Etter forslag fra NVE-V ble det enighet om ta kontakt med
Vassdragsregulantenes forening (VR). Hensikten var å få til et
samarbeid mellom myndighetene og eierne av vassdragsanleggene. I et brev ti I VR, datert 18.08.89, redegjorde NVE-V for
saken. Brevet munnet ut i et forslag om å etablere en arbeidsgruppe med to representanter fra VR og to fra NVE-V til å se
på kriterier for, og gi forslag til, sikringstiltak. VR sluttet seg til
dette forslaget. Arbeidsgruppen ble etablert straks etter, og
arbeidet førte frem til Sikringsrapporten 1990.
Først da "forskrift om sikkerhet og tilsyn med vassdragsanlegg" (sikkerhetsforskriften) trådte i kraft 1.1.2001, ble hjemmelen for å kreve sikringstiltak på generell basis i forbindelse
med vassdragsanlegg med hensyn til publikum klart definert. I
sikkerhetsforskriftens § 2-9 heter det:
"Den ansvarlige for vassdragsanlegg skal etablere og opprettholde sikringstiltak av hensyn til allmennhetens normale bruk
og ferdsel på og ved vassdragsanlegg. NVE kan fatte vedtak
om slike tiltak."
Fravær av vedtak eller pålegg fra NVEs side fritar ikke den
ansvarlige for dra omsorg for sikringstiltak. Vurdering av sikringsbehov, sikringsvedtak og vedlikehold av tiltak skal inngå
i, og dokumenteres i IK-systemet, jf. "Forskrift om internkon-

a
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troll for å oppfylle lov om vassdrag og grunnvann". I tillegg
bør de ulike tilsynsnivåer også omfatte slike sikringstiltak.
Tallet på anlegg i vassdrag er betydelig, og i tillegg til de ca.
2500 dammer og ca. 150 rørgater som omfattes av sikkerhetsforskriften, er det et stort antall magasiner, terskeldammer,
kraftverk, anleggsveier, massetak, tipper, inntak, tunneler,
kanaler og andre anlegg som inngår i sikringsansvaret. Dertil
har en i de senere år vært vitne til en nærmest eksplosiv
økning når det gjelder turist- og fritidsferdsel i og langs våre
vassdrag. Disse forhold har ytterligere aktualisert behovet for
sikringstiltak, også med tanke på motorisert ferdsel både til
lands og til vanns, noe som tidligere var lite aktuelt.

1.2 Målsetting
Hvilke problemstillinger utvalget skulle vurdere, og hvilke mål
som skulle settes, ble gitt både av NVE-V og VR. I brev av
25.09.89 uttalte NVE-V bl.a. følgende: «Utvalget skal vurdere
behovet for sikring mot fare for utenforstående ved anlegg i
vassdrag. Det skal også fremme forslag til ulike tiltak for
redusere eller fjerne slike farer. Arbeidet bør omfatte innsamling av relevante erfaringer, og etter behov kan det også foreslås at nærmere utredninger iverksettes".

a

1.3 Utvalgets sammensetning
Utvalget ble opprettet med følgende sammensetning:
Oppnevnt av VR
Anleggssjef Rein Thorstensen (formann)
A/S Arendals Fossekompani
• Sjefsingeniør Gunnar Brox
Vassdragsregulantenes Forening (VR)
•

Oppnevnt av NVE-V:
•
•

Regionsjef Aage Josefsen
NVE-Vassdragstilsynet
Avdelingsingeniør Knut Svendheim (sekretær)
NVE-Natur- og landskapsseksjonen

Følgende personer har bidratt med innlegg til denne revisjonen av "Sikringsrapporten 1990"
•

Knut Svendheim, senioringeniør,
NVE Region sør, sekretær i "Sikringsutvalget
Om anleggsveier m.m, saerlig kapittel 12.3

•

Randi Pytte Asvall, seksjonssjef,
Seksjon for miljøhydrologi, NVE;
Om is m.m, serlig kapittel 5

•

Per Christian Bøe, overingeniør,
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Glommens og Laagens Brukseierforening (GLB);
Om bruk av IT, Internett m.m, særlig kapittel 13.4
•

Advokat Jens FE.Bibow, med bistand av h.r.advokat Erik
Samuelsen, (konsulært oppdrag)
begge advokatfirma Thommessen Krefting Greve Lund AS;
Om juridiske forhold, skyld- og erstatningsspørsmål m.m,
kapittel 3
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MANDAT 1990 - REVISJON 2003
Mandatets ordlyd
Etter forslag fra Sikringsutvalget ble følgende utkast til mandat fremlagt for og godkjent av OED, NVE-V og VR i møte den
12.01.90:
«Utvalget skal,
• med bakgrunn i relevant erfaring fra bransjen, og etter
befaringer ved et representativt utvalg av vassdragsanlegg,
søke å kartlegge de ulykkespotensialer som vassdragsanleggene utgjør overfor utenforstående.
• fremme forslag til ulike tiltak for fjerne, redusere og/eller
varsle om slike farer.
• vurdere behov for nærmere utredninger'.
• legge frem sluttrapport sommeren 1990.»

a

2.2

Omfang og begrensninger
Utvalget forutsetter at sikringsspørsmål knyttet både til nye
og tidligere utbygde vassdragsanlegg skal vurderes. Utvalget
forutsetter videre at oppgaven også omfatter sikring knyttet
til terrenginngrep som forskjæringer, kanaler, steinbrudd, massetak, massetipper mv.
Utvalget satte i 1990 følgende begrensninger i arbeidet:
•
•

•
•
•
•

•

Sikringsspørsmål knyttet til elektriske anlegg inngår ikke i
arbeidet (El-tilsynet).
Sikringstiltak rettes primært mot utenforstående.
Sikringstiltak for ansatte dekkes av arbeidsmiljølovens
bestemmelser.
Sikringstiltak spesielt for dyr kommer ikke inn under utvalgets arbeid.
Sikring spesielt mot materielle skader 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 dekkes normalt av veitrafikklovens
og arbeidsmiljølovens bestemmelser, og behandles derfor
ikke inngående. Skilting av anleggs- og driftsveier blir imidlertid tatt opp.
Taubaner er underlagt Taubanekontrollen, og berøres ikke
i denne rapporten.

Ovenstående er sitert slik mandatet lød i 1990.
Ved revisjon i 2003 er bl.a. ovenstående reservasjoner under
prikkpkt. 4, 5 og 6 fraveket, idet ansvars- og erstatningsrettslige spørsmål er gitt egen omtale i kapittel 3, og spørsmål om
bruksrett og kostnadsfordeling etc. ved anleggs- og driftsveier
er mer omfattende behandlet i kapittel 12.3.
· Anbefaling om nærmere utredning ble fremlagt i separat skrivelse ved overlevering av rapporten i 1990. Utvalget fant det ikke hensiktsmessig il ta anbefalingen med i rapporten.
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OM ERSTATNINGS- OG STRAFFEANSVAR
KNYTTET TIL VASSDRAGSANLEGG

3.1

Bakgrunn

3.1.1

Vassdragsanlegg - forenlig med andre interesser?

Våre vassdrag brukes mye til friluftsliv, sportslige aktiviteter og
rekreasjon i mange former. På samme tid representerer vassdragene vår viktigste fornybare energiressurs og utnyttes i første rekke til el-produksjon. Vassdragene tjener også en rekke
andre formål og næringsvirksomheter. Tidligere kunne det
være motstridende interesser mellom f.eks. fløtnings- og vannkraftinteresser, mens motsetningene i de senere tiår i hovedsak er blitt eksponert ved regulerings- og utbyggingsinteresser
på den ene side, og miljø- og vassdragsvern samt andre brukerinteresser på den annen side. AIie forhold tatt i betraktning er det viktig at miljø- og flerbruksinteresser vektlegges,
slik at ulike bruksmåter og hensyn kan leve side om side i vassdragene når utbygging eller regulering først er besluttet. For
å få til et slikt samvirke, må utbygging, drift og vedlikehold av
vassdragsanlegg skje på en særlig bevisst og aktsom måte.
Det forekommer dessverre ulykker ved norske vassdragsanlegg, både med person- og tingskader som følge. Det er imidlertid bare unntaksvis at ulykkene har vært forårsaket av
utbyggeres og regulanters inngrep i vassdragene, men siktemålet må være å eliminere denne typen ulykker fullstendig.
Selv om formålet med denne fremstillingen er å beskrive
reglene for eiere av vassdragsanleggs erstatningsansvar, innebærer det ingen bagatellisering av ulykkene i de tilfeller der
eieren ikke kan pålegges erstatningsansvar for ulykken.
Ulykker og skader er uansett en stor belastning for den bedrift
som vil komme i søkelyset i forbindelse med en ulykke.
Belastning og negativ oppmerksomhet vil imidlertid øke dersom virksomheten holdes erstatningsrettslig ansvarlig, og særlig dersom virksomheten er å bebreide for det inntrufne.

3.1.2

Historikk

I Norge har vi heldigvis vært forskånet for de store katastrofene knyttet til vassdragsanlegg. Likevel må nevnes en ulykke i
Trondheim så langt tilbake som i 1781, videre ulykken ved
Osfallet i mai 1916, på Hønefoss 1916 og ved Rånåsfoss i
Glomma i 1959. I alle tilfellene gikk menneskeliv tapt. Også
Rappa-dambruddet 17. mai 1976 må fremheves. Dambruddet
forårsaket ikke personskade, men førte til at to småbruk ble
fullstendig rasert, veier og veibru ble sterkt skadet osv.
Erstatningsutbetalingene andro til ca. 12 millioner kroner for
skade nedover i vassdraget, og 4 millioner kroner i tingskade
på dammen. Staten dekket her på billighetsgrunnlag 15 millioner kroner av erstatningene, mens det var forsikringsdekning
for 1 million kroner.
I 1989 skjedde det en tragisk ulykke der to små gutter falt i
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vannet og druknet nær inntaket til et kraftverk. Også på 90tallet skjedde det en ulykke med tap av to egne ansatte. De
virkelig store ulykker med tap av mange menneskeliv, som
ulykkene i Sveits, Italia og Frankrike under flommen i oktober
2002, har vi heldigvis hittil vært forskånet for.
Flomerfaringene fra 1995 var likevel en ubehagelig påminnelse om hvilke krefter som i verste fall kan slippes løs ved
dambrudd.

3.1.3

Fokus på sikkerhetstiltak
Sikkerhetstiltak knyttet til vassdragsanlegg er viet mye oppmerksomhet i Norge, og det er forhåpentligvis årsaken til at vi
har hatt såpass få alvorlige ulykker. Initiativene for bedret sikkerhet har kommet både fra kraftbransjen og statlige instanser som NVE og Olje- og energidepartementet. Forskrift om
sikkerhet og tilsyn med vassdragsanlegg av 15. desember 2000
(sikkerhetsforskriften), som trådte i kraft 1. januar 2001, er
grunnleggende på dette området, og fastslår i § 2-9 at «den
ansvarlige for vassdragsanlegg skal etablere og opprettholde
sikringstiltak av hensyn til allmennhetens normale bruk og
ferdsel på og ved vassdragsanlegg» og videre at «NVE kan
fatte vedtak om slike sikringstiltak». Lover eller forskrifter som
angir konkrete sikkerhetstiltak i detalj, finnes imidlertid ikke.
Heller ikke eksisterer det noen offentlig kontrollordning som
dekker sikkerhetstiltak på alle risikofelter.
Det er tradisjon for at NVE ved tekniske kontroller ved anleggene påpeker åpenbare feil og mangler i vedlikehold og sikkerhet. En betydelig innsats på sikkerhetsområdet ble gjort i
1989 da Sikringsutvalget ble nedsatt med to representanter
fra NVE og to representanter utnevnt av Vassdragregulantenes
forening (VR). Utvalget gjorde et omfattende arbeid og la
frem en rapport i 1990 (Sikringsrapporten). I rapporten identifiserte utvalget farer knyttet til vassdragsanlegg og kom med
tilrådinger om aktuelle sikkerhetstiltak. NVE vurderer behovet
for å utforme retningslinjer for en del sikkerhetstiltak som er
påkrevet for vassdragsanlegg i forhold til private og allmenne
interesser i og rundt vassdragene. I den sammenheng ble det
21. mai 2002 sendt ut et rundskriv til samtlige eiere av vassdragsanlegg i Norge, der det bes om at man foretar en evaluering av sikkerhetssituasjonen ved anleggene.

3.1.4

Bransjestandardens betydning
Bransjestandarden for sikkerhetstiltak er svært viktig, siden
den danner et utgangspunkt for kartlegging av aktuelle farer
og hvilke sikkerhetstiltak som bør settes i verk i denne forbindelse. Sikringsrapporten gir en god redegjørelse for hva som
kan kreves etter gjeldende bransjestandard, noe som også vil
ha betydning for juridiske konsekvenser i form av erstatningsansvar. Dette underbygges av at NVE i rundskrivet av 21. mai
2002 ber om at Sikringsutvalgets anbefalinger legges til grunn
inntil nye retningslinjer for sikringstiltak for vassdragsanlegg
foreligger. Selv om bransjestandarden vil være en relevant retningslinje for hva som regnes som forsvarlig opptreden, må
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det understrekes at det er domstolene og ikke bransjestandarden som fastlegger den til enhver tid gjeldende norm for
erstatningsansvar. Noe mer enn en klar indikasjon vil Sikringsrapporten derfor ikke gi. A følge denne skaper imidlertid
trygghet for alle som ferdes rundt vassdraget. Den setter en
standard man bør følge internt for å forebygge ulykker, og vil
ha stor betydning i vurderingen av om erstatningsansvar foreligger.

3.1.5

Temaet for fremstillingen
Hovedtemaet for denne fremstillingen er eiere av vassdragsanleggs mulige erstatningsansvar ved ulike typer uhell og ulykker. Sikkerhetsforskriften definerer i § 1-3 "den ansvarlige"
for vassdragsanlegg som "eieren av anlegget". Vi vil derfor
fokusere på eiernes mulige erstatningsansvar, selv om mange
av vurderingene vil kunne være de samme for bruksrettshavere eller andre med ulik tilknytning til anleggene, som i
enkelte tilfeller f.eks. reguleringsforeninger som ikke er konsesjonær eller eier til de anlegg vedkommende reguleringsforening administrerer. Vi påpeker likevel for ordens skyld at NVE
i medhold av sikkerhetsforskriften etter søknad kan godkjenne andre enn eieren som den ansvarlige dersom det foreligger
særlige grunner.
Når vassdragsanlegg i kraftproduksjon inngår i en statsregulering, er det Statkraft SF som fremstår som ansvarssubjekt. For
den øvrige del av vårt lands kraftproduksjon er eierforholdene
varierende, til dels svært komplekse. I mange tilfeller eies
reguleringsanlegg av en reguleringsforening og i andre tilfeller av et kraftproduserende selskap direkte (offentlig, privateid eller en kombinasjon). Den ansvarlige vil i disse tilfellene
være den formelle eier, men det kan, avhengig av reguleringen av gjeldsansvaret i selskapet, etter omstendighetene bli
spørsmål også om erstatningsansvar for de enkelte deltagere.
Vi går i det følgende ikke nærmere inn på disse spørsmålene.
I drøftelsen av erstatningsansvar vil oppmerksomheten primært knyttes til person- og tingskader overfor utenforstående
tredjemenn. Sikringsspørsmål i forhold til elektriske anlegg vil
i liten grad bli berørt i det følgende. Arbeidsmiljølovens
bestemmelser om ansattes arbeidsmiljø og sikkerhet berøres
ikke. Heller ikke sikringstiltak i forhold til forurensningsskader
behandles. Ved enkelte vassdragsanlegg finnes taubaner. Disse
er omfattet av egne lovverk og behandles ikke særskilt her.

3.2

Ulovfestede ansvarsregler

3.2.1

Innledning
Sikkerhetstiltakene knyttet til vassdragsanlegg har som sin
hovedoppgave
skape trygghet rundt reguleringer og anlegg,
og hindre at ulykker forekommer. Det anbefales sterkt holde
en sikkerhetsstandard og beredskap som går ut over det som
er strengt nødvendig og heller ligger i overkant av bransjenormen.

a
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Ved ulykker med personskade kan aldri en erstatningssum
kompensere fullt ut for de fysiske og psykiske skadene som
forårsakes. For virksomheten innebærer slike ulykker normalt
en stor belastning for de ansatte, et anslag mot bedriftens troverdighet og en betydelig økonomisk utgift.
I erstatningsretten er det vanlige utgangspunktet at noen må
ha opptrådt klanderverdig (uaktsomt) for å kunne holdes økonomisk ansvarlig for skader, erstatning på grunnlag av det
såkalte skyldansvaret, jf. nedenfor under pkt. 2.3. Det spesielle
for eiere av vassdragsanlegg og en del andre potensielt store
skadevoldere er at ingen nødvendigvis behøver å ha gjort noe
galt for å kunne utløse erstatningsansvar. Eiere av vassdragsanlegg vil derfor i enkelte tilfeller kunne holdes ansvarlige,
uavhengig av egne feil og forsømmelser, såkalt erstatningsansvar på objektivt grunnlag. Domstolene vil normalt være
tilbakeholdne med å pålegge erstatningsansvar på grunnlag
av skyld, dersom ansvaret kan bygges på objektive ansvarsregler. Vi begynner derfor med å se på det objektive ansvaret i
pkt. 2.2 nedenfor. At objektivt ansvar kan pålegges uten hensyn til skyld, innebærer at det objektive ansvaret har færre
sider til internkontroll og sikringstiltak enn skyldansvaret.
Alt erstatningsansvar forutsetter et såkalt ansvarsgrunnlag.
Dette kan både være lovfestet (som f.eks. ansvar etter vannressurslovens bestemmelser eller skadeserstatningslovens
arbeidsgiveransvar, jf. pkt. 3.3.5 og 3.2.4 nedenfor), og ulovfestet som det alminnelige skyldansvaret.
Forutsetningene for at det skal kunne pålegges ansvar, er for
alle typer erstatningsansvar at det i tillegg til ansvarsgrunnlag
foreligger årsakssammenheng mellom den skadevoldende
handlingen/virksomheten og skaden, og at skaden har ført til
et dokumenterbart økonomisk tap for skadelidte.
Vi kommer tilbake til disse to vilkårene i pkt. 3.2.4 nedenfor.

3.2.2

Objektivt ansvar
3.2.2.1

Utgangspunkt og problemstilling

Det ulovfestede objektive ansvaret er utviklet gjennom rettspraksis i de seneste 100 år. Det blir også kalt ansvar for farlig
bedrift og virksomhet. Det overordnede spørsmålet ved denne
typen ansvar er hvem av to uskyldige parter som er nærmest
til å bære ansvaret for hendelsen som har utløst skade. Man
kan også spørre hvem som er nærmest til å bære tapet. Det vil
ofte være mer naturlig at eieren av et anlegg bærer risikoen
fremfor en tilfeldig skadelidt, f.eks. ved dambrudd.
3.2.2.2

Historikk og betydningen av rettspraksis

Den industrielle og tekniske utviklingen i Norge i det forrige
århundre skapte nye utslag av skaderisiko. Skyldansvaret
hadde inntil dette tidspunkt rådet grunnen alene i norsk ulovfestet erstatningsrett. Det viste seg imidlertid at skyldregelen
ikke lenger strakk til, fordi det ofte ikke var noen å klandre
for det inntrufne, f.eks. ved uventet teknisk svikt. Like fullt var
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behovet for erstatning til skadelidte til stede.

a

Det objektive ansvaret utviklet seg gradvis i rettspraksis. Til
begynne med ble skyldregelen lagt mer og mer "på strekk"
ved at kravet til aktsomhet ble satt meget strengt. Først i høyesterettsdommen i Rt 1905 s 715 finner vi et eksempel på at
det objektive ansvaret eksplisitt har kommet til uttrykk, som
et rent ansvar for farlig bedrift, uavhengig av skyld. Det objektive ansvaret er blitt videreutviklet over tid, og omfatter nå
også farlig virksomhet, drift, ting og innretning som representerer et farepotensial som vesentlig overstiger dagliglivets risiko.
I flere spesiallover finner vi også eksempler på objektivt
ansvar, f.eks. i naboloven § 2 og veitrafikkloven § 69. Av spesiell interesse i denne sammenheng er det objektive ansvaret i
vannressursloven. Dette kommer vi tilbake til senere under
pkt. 3.3.5.
3.2.2.3

Krav til skadelidte

Hvem som er skadelidt og skadelidtes egen opptreden, vil
være et viktig moment i erstatningsspørsmålet. En såkalt rolleforventning setter krav til skadelidtes handlinger. Det var
utslagsgivende for e-verkets erstatningsansvar i Rt 1940 s 16
("Klatredom I") at det var et barn som klatret i høyspenningsmasten. Hadde en voksen gjort det samme, ville bedriften
neppe blitt pålagt ansvar. Årsaken er at rolleforventningene
er
forskjellig overfor barn og voksne i et tilfelle som dette. Man
kan si at skadelidte selv, og ikke eieren av anlegget, ville være
nærmest til %bere risikoen i et slikt tilfelle.
3.2.2.4

Tre vilkår for objektivt erstatningsansvar

Tre ulike vilkår må på grunnlag av rettspraksis oppfylles for at
det skal kunne pålegges objektivt ansvar:
3.2.2.4.1 Første vilkår; ekstraordinær risiko
Det første vilkåret er at det må foreligge en ekstraordiner risiko som vesentlig overstiger dagliglivets risiko. Dette er det
mest sentrale vilkåret for ulovfestet objektivt ansvar.
Hovedsynspunktet er at næringsvirksomhet med stort farepotensial må bære det økonomiske ansvaret dersom uhellet først
skulle være ute, selv om ingen kan klandres for uhellet.
Hva som er "ekstraordinert",
ses fra den skadelidtes side.
Risikoen må være vesentlig større enn det man må regne med
i dagliglivet. Man foretar en såkalt risikodifferansebetraktning. Risikoen vurderes på bakgrunn av den farlige virksomhetens sannsynlige skadefrekvens og potensielle skadeomfang.
"Hadelandsdommen" i Rt 1934 s 265, der en kusk kjørte inn i
en ledningsstolpe, illustrerer dette. E-verket ble ikke holdt
ansvarlig på objektivt grunnlag, blant annet fordi stolpen ikke
var farligere enn et hvilket som helst tre i veikanten. På
samme måte vil farlige isforhold på magasiner ikke kunne
utløse ansvar på objektivt grunnlag uten at forholdene er
vesentlig farligere enn de ville ha vært uten regulering. Se til
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illustrasjon høyesterettsdommen
3.2.2.4.3 nedenfor.

som er referert under pkt.

3.2.2.4.2 Andre vilkår; typisk skadeforvoldelse
somheten

for den aktuelle virk-

Neste vilkår for objektivt ansvar er at det må dreie seg om en
typisk skadeforvoldelse for den aktuelle virksomhet. Typisk
kan referere seg både til måten skaden skjer på og skadens
art. Ved oppdemning av vann er nettopp skader knyttet til
flom og store endringer i vannføring typisk. Nøyaktig på hvilken måte skaden skjer, f.eks. ved dambrudd eller svikt i damluker, er da av mindre betydning for erstatningsansvaret. Se i
denne sammenheng "Kullstykkedommen"
fra Rt 1936s 345
der et stort kullstykke falt ned fra en grabb og drepte en av
mannskapet om bord på skipet. For driften var dette en typisk
skadeforvoldelse, og rederiet ble ansvarlig på objektivt grunnlag. Også den tidligere nevnte "Klatredom I" er illustrerende.
Dommen fastslo at skade som følge av barns klatring i høyspenningsmaster, var typisk ved e-verkets drift.
3.2.2.4.3 Tredje vilkår; den ekstraordinære
rende (stadig)

risikoen må være vedva-

Det tredje vilkåret er at skaden må være stadig, det vil si at
den må innebære et permanent og fremtredende faremoment. At en fare er stadig, kan vise seg både i skadefrekvens
og gjennom reallover som tyngdekraft osv. Se i den sammenheng "Gesimsdommen", Rt 1939 s 766. Her uttalte
Høyesterett at det måtte "regnes med at deler av en gesims av
konstruksjon og materialer som den omhandlede, kan falle
ned". På samme måte er f.eks. risikoen for dambrudd eller
drukningsulykker ved inntak et vedvarende faremoment, selv
om sannsynligheten normalt er svært liten.
I en dom fra 1986, hvor Høyesterett påla anleggseieren
(Varanger Kraftlag) objektivt ansvar, var situasjonen at det ved
nedtapping av et reguleringsmagasin oppsto sprekkdannelser i
isen. Reinsdyr falt i sprekker som lett ble skjult av snø.
Reineierne ble tilkjent erstatning av kraftlaget etter de ulovfestede regler for objektivt bedriftsansvar. Høyesterett la til
grunn at sprekkdannelsene i isen på grunn av reguleringen
var en stadig tilbakevendende risiko som når sitt høydepunkt
på den tid reinen trekker over området om våren. Dommen
forutsatte dermed både at isforholdene var vesentlig farligere
enn på et uregulert vann, og at dette var en vedvarende risiko.

3.2.2.5

Hensynene bak det objektive ansvaret

Dersom de tre vilkårene, ekstraordinær, typisk og stadig risiko,
er oppfylt, vil ansvar normalt kunne pålegges. I tillegg vil
enkelte av de grunnleggende hensynene bak det objektive
ansvaret kunne være avgjørende i den endelige avveiningen
av om objektivt ansvar skal pålegges.

Interessehensynet er kanskje det viktigste. Driften som skaper
risikoen, er vanligvis i eierens interesse. Dette taler for at eieren må bære ansvaret for eventuell skade virksomheten med-
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fører.
Forebyggelseshensynet er også viktig. Et objektivt ansvar gjør
at det hele tiden er lønnsomt for anleggseieren å tenke sikkerhet for unnga skader med påfølgende erstatningsansvar,
uavhengig av om eieren kan klandres for den konkrete ulykken. Hensynet innebærer en vurdering av hvem som er nærmest til å forebygge skaden. I "Taksteindommen", jf. Rt 1972
s. 965, falt en takstein fra et tak i Oslo og skadet en liten
jente. Gårdeieren ble pålagt objektivt ansvar ut fra slike forebyggelsesbetraktninger, selv om det ikke var noe å bebreide
ham.
Reparasjonshensynet er også viktig. Selv om det ikke kan konstateres noen uforsvarlig handling på skadevoldersiden, bør
skadelidte få dekket sitt uforskyldte økonomiske tap. Også
dette taler for at virksomheten er underlagt objektivt ansvar.
Ved risikoansvar knyttet til normal drift vil
forsikringshensynet, også kalt pulveriseringshensynet, st? sentralt. Eieren av anlegget vil normalt ha en økonomisk interesse
i anlegget og er nærmest til forsikre
seg mot skader. Det er
muligheten til å tegne forsikring som er avgjørende i det
enkelte tilfellet, ikke om forsikring faktisk er tegnet. Vilkåret
er her at det er praktisk og faktisk mulig forsikre seg mot
den skade det gjelder. Eventuelt tap ved erstatningsansvar kan
dermed utjevnes gjennom forsikringspremien, slik at det ikke
blir en stor belastning for bedriften. Det kan også nevnes at
erstatningsutlegg og forsikringspremie i næring går til skattemessig fradrag. Også dette taler for at farlig virksomhet bør
holdes objektivt ansvarlige for skade driften volder.

a

Forsikringsmomentet fremheves i "Klatredommen" i Rt 1940 s
16 og kan formuleres som et spørsmål om hvem som er nærmest til å forsikre seg. Eieren av vassdragsanlegg vil som den
store hovedregel være nærmere til forsikre
seg mot de fleste
typer skader knyttet til virksomheten enn potensielle skadelidte.
Ved teknisk svikt vil domstolene være raskere enn ellers til å
pålegge objektivt ansvar. I slike tilfeller kan det også være
aktuelt å pålegge ansvar, selv om risikoen ikke er stadig eller
vedvarende. Dette kan f.eks. skje i forhold til styringselektronikk for damluker som kan svikte enten uten noen klar årsak
eller på grunn av f.eks. lynnedslag.
3.2.2.6

Forhold som fritar for ansvar

Som fremstillingen over viser, kan anleggseieren holdes
ansvarlig på grunnlag av et mangfold av hendelsesforløp. Det
finnes imidlertid visse unntak. Anleggseieren er neppe ansvarlig for utenforstående tredjepersons upåregnelige handling
som et siste ledd i årsakskjeden. Vi sikter her primært til terrorisme, sabotasje og andre skadegjørende handlinger som ikke
ville ha vært utelukket med vanlige sikkerhetstiltak.
Også ved naturkatastrofer vil anleggseieren i prinsippet gå
klar av det objektive ansvaret. Det er anleggseieren som må
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påvise at hans forhold ikke er årsaken til skaden/ulykken.
Selv i de tilfeller der anleggseieren går klar av det objektive
ansvaret vil han ikke nødvendigvis være ansvarsfri. Et eksempel kan være at beredskapsplan og interne rutiner ikke fungerer etter at en stor naturkatastrofe er et faktum. I slike tilfeller
vil eieren kunne holdes ansvarlig for eventuelle skader som
kunne ha vært avverget, på grunnlag av skyldansvaret.
Ansvaret omfatter den delen av oppståtte skader som kunne
ha vært avverget til tross for at hovedårsaken til skadene lå
utenfor anleggseierens kontroll.
Vi går på denne bakgrunnen over til å se på det subjektive
ansvaret eller skyldansvaret.

3.2.3

Skyldansvar (culpaansvar)
3.2.3.1

Utgangspunkt

Skyldregelen eller uaktsomhetsregelen går ut på at en person
eller bedrift kan holdes erstatningsansvarlig når en skade oppstår som følge av uforsvarlig handlemåte eller utvist skyld.
Problemstillingen kan formuleres på forskjellige måter: Er personen eller bedriften å bebreide for den inntrufne skaden?
Burde og kunne man ha skjønt at skaden kunne inntre, og
derfor ha forhindret skaden ved opptre annerledes?
3.2.3.2

Historikk/betydningen av rettspraksis

Det er først og fremst i rettspraksis at skyldansvaret innen
erstatningsretten er utviklet. Skyldansvaret får derved, i likhet
med det objektive ansvaret, et dynamisk preg. Gjennom rettspraksis har man fått en presisering av skyldregelen anvendt på
ulike skadetilfeller, men viktigst av alt en klargjøring av de
momenter det skal legges vekt på ved vurderingen av om en
person har handlet uaktsomt.
3.2.3.3

Vilkårene for skyldansvaret

Domstolene tar normalt utgangspunkt i tre vilkår for skyldansvaret. For det første vurderes risikoen for skade; det vil si produktet av sannsynlig skadefrekvens og mulig skadeomfang.
For det andre må skadeevnen ha vært synbar for skadevolderen. Han må altså ha forstått eller burde forstått at det forelå
en risiko for skade på omgivelsene. For det tredje er det
avgjørende hvilke handlingsalternativer skadevolder hadde
som kunne ha avverget skaden. Kunne han ikke ha handlet
annerledes, må eventuelt ansvar bygges på objektive ansvarsregler.
3.2.3.4

Vurderingen av forsvarlig opptreden - bransjenormen

Hva som kan regnes som forsvarlig opptreden, er selvsagt et
vesentlig spørsmål i skyldvurderingen. Det hele bestemmes av
en rolleforventning. Det er selvsagt ikke rolleinnehaveren selv,
i dette tilfellet eieren av vassdragsanlegg, som bestemmer
hvilke krav og forventninger som stilles.
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Rolleforventningene kan variere fra livsområde til livsområde,
og fra sak til sak. Vi har tidligere vært inne på de sikkerhetstiltak bransjen kan gjøre og som forutsettes gjort for å hindre
ulykker og skader. Denne bransjenormen er et godt eksempel
på hva som med rimelighet kan kreves av eiere av vassdragsanlegg. En annen viktig målestokk er lover, forskrifter og retningslinjer, f.eks. sikkerhetsforskriften, jf. pkt. 0 nedenfor. Har
man opptrådt i strid med disse og regelbruddet fører til skade,
vil handlingen normalt medføre erstatningsansvar.
Et annet spørsmål gjelder personen som skal vurderes etter
skyldnormen. Hvilke krav kan stilles til ham? Svaret her beror
på hva man med rimelighet kan forvente av et normalt, forstandig, våkent og innsiktsfullt menneske på det området det
er tale om. Utgangspunktet er at alle bedømmes likt etter en
slik "Ola Nordmann"-standard. Særlig fagkyndige vil imidlertid kunne vurderes etter en strengere standard på grunn av
økt innsikt som vil være relevant både i forhold til skadeevne,
synbarhet og handlingsalternativer. Derimot tas det hensyn til
svakheter man ikke kan noe for. F.eks. vil særlig høy eller lav
alder, psykiske lidelser osv kunne føre til at man ikke blir holdt
erstatningsrettslig ansvarlig.
3.2.3.5

Hvilket tidspunkt er relevant for vurderingen?

Tidspunktet for vurderingen av om en person har handlet
uaktsomt, er handlingstidspunktet. Man ser på de faktiske forutsetninger og kunnskaper den påstått ansvarlige hadde på
den tiden handlingen skjedde. Man må til en viss grad forsøke
å rekonstruere hva personen tenkte og gjorde før handlingen
ble foretatt. Dersom det ikke forelå noe kjent handlingsalternativ på dette tidspunktet, er det ikke grunnlag for erstatningsansvar.
Se i denne sammenheng dommen i Rt 1973 s 1364 der en
norsk ubåt gikk i en trål. Man regnet på skadetidspunktet
med at ubåtmannskapet ville oppdage trålen på ubåtens
sonar, noe uhellet viste at man ikke gjorde. Staten ble derfor
frifunnet. På samme måte må uaktsomhetsansvaret f.eks. vurderes ut fra de hydrologiske beregningsmetodene som ble
regnet som forsvarlige på skadetidspunktet. At ny, faglig innsikt vinnes etter skadetidspunktet, skal ikke legges skadevolderen til last.
3.2.3.6

Nærmere om de tre vilkårene i skyldvurderingen

3.2.3.6.1 Første vilkår; skadeevne
Et vilkår for skyldansvar knytter seg til virksomhetens skadeevne eller risiko. Risiko eller skadeevne kan betraktes som et
produkt av sannsynlig skadefrekvens og potensielt skadeomfang. Skadeevnen vil dermed øke både med hyppigere skadefrekvens og økt skadepotensial. Med stort skadepotensial kan
dermed skadeevnen være stor, selv om skadefrekvensen synes
liten. Jo større skadeevnen er, desto større krav stilles til hva
som er aktsom opptreden. Se i denne sammenheng "Kleppdommen" i Rt 1959 s 1244, der Høyesterett uttaler:
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".. finner jeg grunn til innledningsvis å understreke den fare
og den risiko for liv og eiendom som bruk av skytevåpen alltid
vil føre med seg. Det må derfor stilles særlig strenge krav til
aktsomhet hos alle dem som på en eller annen mtite har
befatning med skytevåpen og skyting."
Dette innebærer at aktsomhetskravet f.eks. vil være langt
strengere for vedlikehold av en høyrisikodam fremfor en liten
dam i ubebygd strøk. Skadeevnen vurderes generelt, ikke i
forhold til den konkrete skade, siden det gjerne er tilfeldigheter som avgjør om skaden skjer på den ene eller den andre
måte. Det er en objektiv vurdering som legges til grunn på
bakgrunn av kunnskapsgrunnlaget som eksisterte på handlingstidspunktet. Skadefrekvensen ved vassdragsanlegg synes
ikke a vere spesielt høy, imidlertid kan skadeomfanget være
betydelig, f.eks. ved et stort dambrudd. Mulige bruddkonsekvenser er for øvrig et klassifiseringskriterium i NVEs forskrift
om klassifisering av vassdragsanlegg § 4.
3.2.3.6.2 Andre vilkår; synbar skadeevne eller risiko
Neste vilkår er som nevnt synbarhet. I "Stigedommen" i Rt
1974 s 41 ble dette spørsmålet skissert på følgende måte:
"Var det påregnelig for Aaneslands Treindustri at kjøpere av
stigen ville eller kunne komme til å bruke den den «gale»
veien. Og innebar dette en risiko som fabrikken burde ha
avverget - hvilket nok kunne ha vært gjort ved relativt enkle
tekniske endringer - eller i det minste ha advart mot i en
bruksanvisning eller ved merking på stigen?"
Et underspørsmål i denne vurderingen er hvor nærliggende
faren eller risikoen for at skaden skulle inntre var. Er den nærliggende, stilles det strengere krav til inngripen. Endrede
hydrologiske beregningsmåter illustrerer igjen poenget; etterpåklokskap skal ikke brukes mot skadevolderen, men dersom
det allerede på skadetidspunktet var klart at en konstruksjon
ikke holdt mål ut fra faglige kriterier, vil ansvar kunne palegges på skyldgrunnlag.
3.2.3.6.3 Tredje vilkår; kunne skaden avverges ved en alternativ
handling?
Det tredje vilkåret er om den påstått ansvarlige ved å handle
annerledes kunne ha unngått skaden. Vilkåret er at den aktuelle handlingen var praktisk gjennomførbar, det kreves ikke at
man gjør det umulige. Det er videre en forutsetning at det er
mer enn 50 % sannsynlig at man ved handle annerledes,
kunne ha unngått den aktuelle skade. I forhold til anleggeiers
ansvar for sine ansattes skadevoldende handlinger, kan man
f.eks. stille spørsmål ved om eieren har valgt ut riktig personell
til oppgaven og gitt gode nok instruksjoner. Har man gjort
nødvendig vedlikehold? Har man sørget for nødvendige konstruksjoner og sikkerhetstiltak?

a

Et konkret eksempel på dette er at en regulant blir klar over
regelmessige klatreaktiviteter eller juvvandring ved damanlegg der plutselige overløp kan medføre livsfare. Dersom
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anleggseieren verken sperrer av anlegget fysisk eller gjør tydelig oppmerksom på faren gjennom f.eks. skilting, vil en senere
ulykke kunne medføre erstatningsansvar på skyldgrunnlag i
den grad ulykken ville ha vært avverget dersom anleggseieren
hadde gjort forebyggende tiltak.
En annen illustrasjon er merking av is som er farlig som følge
av regulering. Er regulanten kjent med slike farlige isforhold i
et område som benyttes mye til friluftsliv, er skadeevnen synbar for vedkommende regulant. Dersom skade kunne vært
avverget ved skilting/merking, og dette unnlates fra regulantens side, vil resultatet normalt bli erstatningsansvar ved
skade. Noe annet vil det derimot være dersom særegne forhold har ført til svekkelser i isen på helt andre steder enn normalt. I slike tilfeller vil risikoen ikke være synbar, og regulanten kan gå klar av skyldansvaret på det grunnlaget.
Tidsmomentet kan i særlige tilfeller slå ut til skadevolderens
fordel, nemlig ved stort tidspress. Dette vil f.eks. kunne være
tilfellet i ekstremflomsituasjoner, hvor det må tas viktige
avgjørelser på svært kort tid. Selv om man i etterpåklokskapens lys kan konstatere at det kunne ha vært handlet annerledes for å forhindre skade, må tiden og beslutningsgrunnlaget
som var tilgjengelig på handlingstidspunktet, tas i betraktning.
Motsatt vil aktsomhetskravet være strengere der det er tid til
overveielse og vurdering av alternativer. Et eksempel på dette
er dommen i Rt 1962 s 994 som gjaldt krav mot et sykehus.
Høyesterett uttalte at "det er et viktig utgangspunkt for vur-

deringen av sykehuslegenes forhold at det ikke hastet med
operasjonen og at det heller ikke etter legenes egen vurdering hastet".

Tidsmomentet er også fremhevet i uaktsomhetsansvaret i sjøloven§ 161 siste ledd: "Ved bedømmelsen av spørsmålet om
skyld skal retten særlig ta i betraktning om det har vært tid til

overlegninger eller ikke."
3.2.3.7

Forhold som ikke fritar for ansvar

Innledningsvis kan det kort slås fast at dårlig økonomi ikke fritar for ansvar. En bedrift kan ikke unngå ansvar ved vise til
at bedriften ikke hadde tilstrekkelige midler til forebyggelse
eller sikringstiltak. Dette innebærer at ansvarlige for sikringstiltak må melde sine økonomiske behov, og si klart ifra overfor
ledelse/eiere dersom det ikke stilles tilstrekkelige midler til
rådighet. Det bør også sikres skriftlig dokumentasjon i denne
forbindelse. Dersom man ikke får nødvendig gjennomslag i
egen virksomhet, kan det eventuelt være aktuelt å koble inn
NVE som tilsynsmyndighet. Selv om dette kan oppleves som
illojalt overfor en arbeidsgiver, er det absolutt nødvendig å
handle i forhold til avdekkede risikomomenter. Ledelsen i virksomheten har ansvaret for sikkerheten, og risikerer i verste fall
straffansvar dersom denne ikke er tilfredsstillende ivaretatt og
dette medfører skade, jf. bestemmelsene i straffeloven §§ 148
og 150 som er omtalt senere.

a
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Manglende innsikt på grunn av sviktende rutiner for internkontroll vil heller ikke kunne påberopes som grunnlag for å
avvise erstatningsansvar. Dersom beredskapsplanene ikke holder mål når ulykken er et faktum, er selvsagt heller ikke dette
ansvarsfrihetsgrunn i forhold til skyldregelen.
At en skade inntreffer på en noe unormal måte, fører i
utgangspunktet ikke til at ansvar bortfaller, jf. høyesterettsdommen i Rt 1958 s 984 "Blystad Fabrikker". En gartner
hadde avtale med vaktmesteren ved Blystad Fabrikker om at
fabrikken kunne kaste rent avfall på gartnertomten. Med et
av lassene fulgte også to sekker avfallsfilm. Gartneren ville
kvitte seg med dette og satte fyr på filmen. Ilden bredte seg
til en ferdighusfabrikk på nabotomten. Eieren av nabotomten
krevde erstatning av Blystad Fabrikker og fikk medhold.
Høyesterett fant at det var utvist uaktsomhet ved å håndtere
filmen på slik måte og sluttet seg til lagmannsretten, som
uttalte at "generelt var det ikke uparegnelig at filmen kunne
bli antent ved uforsiktighet p? en eller annen mate".
3.2.3.8

Betydningen av bevis

Det er viktig å utarbeide dokumenterbare rutiner for sikkerhetsarbeidet, slik at det kan bringes på det rene om man har
gjort det som med rimelighet kan forventes for forebygge
ulykker. Dette kan være avgjørende når det skal vurderes om
det er handlet uforsvarlig. Det vil lett være en mager trøst å
ha opptrådt forsvarlig, dersom dette ikke er mulig å dokumentere i ettertid.

3.2.4

Arbeidsgiveransvar
Etter skadeserstatningsloven § 2-1 svarer arbeidsgiveren for
skade som arbeidstager volder forsettlig eller uaktsomt under
utføring av arbeid eller verv for arbeidsgiveren. Arbeidsgiver
defineres i loven som både det offentlige og enhver annen
som i eller utenfor ervervsvirksomhet har noen i sin tjeneste.
Som arbeidstagere regnes både faste og midlertidig ansatte,
mens selvstendige oppdragstagere faller utenfor. I vurderingen tar man utgangspunkt i om de krav skadelidte med rimelighet kan stille til virksomheten eller tjenesten, er tilsidesatt. Det
er viktig å presisere at arbeidsgivers ansvar også gjelder ved
såkalte anonyme og kumulative feil fra arbeidstagernes side.
Anonyme feil oppstår når en eller annen person ved bedriften
er skadevolder, uten at det er mulig å peke ut den konkrete
enkeltpersonen. Kumulative feil foreligger når det er begått
flere feil som hver for seg ikke er a regne som uaktsomme.
Disse feilene kan imidlertid, sett under ett, anses som uaktsom
handling av virksomheten, og danne grunnlaget for skyldansvar.
Dette objektive ansvaret for arbeidsgiver vil normalt komme i
tillegg til skyldansvar for en arbeidstager, men vil selvsagt spille en avgjørende økonomisk rolle vis a vis skadelidte, på grunn
av arbeidsgivers normalt større økonomiske bæreevne.
Ansvaret omfatter ikke skade som skyldes at arbeidstageren
går utenfor det som er rimelig
regne med. Hva som er rime-

a
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lig å regne med, vurderes ut fra arten av virksomheten eller
saksområdet og karakteren av arbeidet eller vervet. Dette er
imidlertid et relativt snevert unntak fra hovedregelen om
arbeidsgivers ansvar.

3.2.5

Alminnelige krav for å kunne pålegge erstatningsansvar
Skyldansvar og objektivt ansvar er to former for ansvarsgrunnlag. I tillegg til ansvarsgrunnlag må man, etter norsk rett for å
få erstatning, påvise tilstrekkelig årsakssammenheng mellom
den foretatte handling og skaden, samt at skaden har ført til
et økonomisk tap for skadelidte.
3.2.5.1

Økonomisk tap

Det klare utgangspunkt for erstatning er at det må foreligge
et dokumenterbart økonomisk tap som følge av skaden. Det
gis altså som utgangspunkt ikke erstatning for tap av ikkeøkonomisk art, slik som sorg, savn, redusert trivsel og andre
belastninger som ikke kan måles i penger. Dette er en vesentlig forskjell fra en del andre lands erstatningsrett, f.eks. erstatningsreglene i USA.
Det er imidlertid også i Norge mulig å få en viss kompensasjon
for ikke-økonomisk tap. Dersom skaden er voldt "forsettlig
eller grovt uaktsomt", kan skadelidte få oppreisning, jf. skadeserstatningsloven 5 3-6. Men-erstatning etter 5 3-2 kan tilkjennes dersom skadelidte er blitt påført "varig og betydelig skade
av medisinsk art".
3.2.5.2

Arsakssammenheng

Anleggseieren vil videre bare komme i ansvar dersom det er
en tilstrekkelig nær og påregnelig årsakssammenheng mellom
hans handlinger eller unnlatelser og den voldte skade. En
domstol vil foreta en avgrensning mot uventede, fjerne og
avledede skader. Momenter som representerer uventede ledd i
begivenhetsutviklingen og som er dominerende arsaksfaktorer, utenfor de anleggseieren uten videre vil svare for, kan
deles inn i tre grupper, nemlig skadelidtes egen opptreden,
tredjemanns innblanding og naturkrefter mv. (En illustrasjon
på en slik uventet begivenhetsutvikling gir en høyesterettsdom fra 1933, hvor et kommunalt e-verk ble frifunnet for et
krav om objektivt erstatningsansvar hvor en hesjetråd under
arbeid på et jorde røk, spratt opp og hektet seg i en forskriftsmessig kraftledning 7 m over bakken, og voldte alvorlig skade
på den arme stakkaren som holdt i tråden. Høyesterett uttalte
at etter en streng målestokk måtte uhellet anses for vere av
så vidt enestående og uforutseelig art, at det fantes å ligge
utenfor rimelighetens grenser å pålegge e-verket ansvar for
ulykken.)

a

Vi kan sammenfatte årsaksproblemene i følgende hovedsetning: Spørsmålet er om skaden er så atypisk eller perifer i forhold til den risiko som ligger til grunn for ansvaret, at det ikke
er rimelig å ilegge ansvar, typisk «lynet fra den klare himmel
...». Det skal imidlertid mye til før anleggseieren unngår
ansvar som følge av et upåregnelig hendelsesforløp. Som
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eksempel gjentar vi at selv om en naturkatastrofe er årsak til
skaden, kan manglende eller utilstrekkelige beredskapsplaner
for en slik situasjon likevel medføre ansvar.
I "Gol Bygg"-dommen, Rt 1983 s 1052, sprang et dynamittlager i luften etter at en sinnslidende person, ansatt i bedriften,
antente bygningen. Høyesterett var delt 3-2. Flertallet holdt
bedriften ansvarlig og uttalte:
"Det forhold at han i sinnsforvirret tilstand tente på lageret,
var etter min mening ikke mer atypisk enn at det bør regnes
som en del av den generelle driftsrisiko."
Høyesterett reserverte seg imidlertid uttrykkelig mot den situasjon at en helt utenforstående person hadde tent på bygget.

3.2.6

Konklusjon - ulovfestede ansvarsregler
Til tross for at det skjer ganske få ulykker i tilknytning til vassdragsanlegg, er det grunn til å hevde at langt de fleste ulykker vil utløse ansvar for eieren, enten på objektivt eller subjektivt grunnlag. Det kan være vanskelig å bevise om det fra
anleggseierens side er utvist skyld, men like fullt kan eieren
være ansvarlig på ulovfestet objektivt grunnlag. Grunnen er at
ulykker eller uhell i forbindelse med vassdragsanlegg i mange
tilfeller, representerer en stadig, typisk og ekstraordinær risiko
ved virksomheten.

3.3

Lovfestede ansvarsregler og straffansvar

3.3.1

Innledning
I vannressursloven av 24. november 2000 nr. 82 § 5, jf. §§ 37
og 47 finner man lovfestede regler om erstatningsansvar.
Reglene tilsvarer de tidligere bestemmelser i den gamle vassdragsloven §§ 108 og 115.
Loven er bygget opp med generelle regler om aktsomhetsplikt
i § 5, som må ses i sammenheng med vedlikeholdsplikten i §
37 og sanksjoneringen gjennom erstatningsansvaret i § 47.

3.3.2

Den generelle aktsomhetsplikten i § 5 første ledd

a

Det var viktig for lovgiver presisere at det gjelder en særlig
aktsomhetsplikt og et forvalteransvar for alle som ferdes i
nærheten av eller er tiltakshavere i våre vassdrag. Dette har
kommet til uttrykk i vannressursloven § 5 første ledd som
lyder:
"Enhver skal opptre aktsomt for å unngå skade eller ulempe i
vassdraget for allmenne eller private interesser."
Bestemmelsen har både reell, informativ og pedagogisk betydning. Bestemmelsen trekker ikke frem hver enkelt som driver
tiltak eller ferdes i tilknytning til vassdrag, men gjelder helt
generelt.
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Plikt til å unngå skade og ulempe ved tiltakets planlegging og
utførelse jf. § 5 annet ledd
Vannressursloven § 5 annet ledd lyder:
"Vassdragstiltak skal planlegges og gjennomføres slik at de er
til minst mulig skade og ulempe for allmenne og private interesser. Denne plikten gjelder s%langt den kan oppfylles uten
uforholdsmessig utgift eller ulempe."
Forarbeidene til loven, Ot.prp nr 39 (1998-1999), utdyper hva
som ligger i uttrykket "uforholdsmessig utgift eller ulempe":
"Når man vurderer hva som vil være uforholdsmessig, må man
ikke bare se isolert på størrelsen av tiltakshaverens utgifter og
ulemper ved avbøtende tiltak, men vurdere det i relasjon til
forhold som:
-

art og omfang av den skade eller ulempe allmenne eller
private interesser for øvrig kan bli utsatt for, og
det økonomiske tap som eventuelt vil oppstå;
de samlede utgifter til tiltakshaverens tiltak;
hvilken reduksjon i skade og ulempe som oppnås ved de
aktuelle avbøtende tiltak og
hvilken sikkerhet det er for at dette oppnås;
i noen grad også lønnsomheten av vassdragstiltaket. ( ... )

Departementet vil presisere at tiltakshaver i denne sammenheng forventes
strekke seg forholdsvis langt, og at det ikke
er tilstrekkelig å påvise at avbøtende tiltak koster mer enn de
ulemper som derved unngås er verdt."

a

3.3.4

Vedlikeholdsplikt, jf. § 37 første ledd
Vannressursloven § 37 første ledd lyder:
"Vassdragstiltak som kan volde skade, skal den ansvarlige til
enhver tid holde i forsvarlig stand."
Bestemmelsen fastlegger en alminnelig vedlikeholdsplikt, og
det er verdt å merke seg at den har forskjellig anvendelsesområde i forhold til vannressursloven § 5 annet ledd nevnt ovenfor. Bestemmelsen har ifølge forarbeidene et skadeforebyggende formål, og det fremgår også at vedlikeholdsplikten må
ses på bakgrunn av det skadepotensialet tiltaket medfører. Jo
større skadepotensial, desto mer omfattende vedlikeholdsplikt. Det kan være nødvendig å bruke teknikker som setter
anlegget i bedre stand enn det opprinnelig var.
I annet ledd går det frem at vassdragsmyndigheten kan gi
pålegg om at vedlikeholdstiltak skal gjennomføres.

3.3.5

Objektivt ansvar, jf. § 47
Vannressursloven § 47 bokstav a pålegger ansvar for skade
eller ulempe som skyldes feil eller mangler ved vassdragstiltakets utførelse etter§ 5 annet og tredje ledd eller tiltakets vedlikehold etter§ 37 første ledd. Det er viktig å merke seg at
dette ansvaret er objektivt. Ved brudd på normene i §§ 5 og
37 vil med andre ord anleggseieren bli ansvarlig selv om han
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ikke kan klandres for det inntrufne hendelsesforløpet.
Så over til et konkret spørsmål: Kan en anleggseier som har
prosjektert, bygget og fått godkjent sine anlegg i medhold av
tidligere aksepterte hydrologiske beregninger f.eks. ved dambrudd, vise til at forskriftene ikke gjelder for ham? Svaret er et
ubetinget nei. I en gitt situasjon kan det til og med bli tale om
uaktsomhetsansvar for anleggseieren, dersom en domstol
finner at dimensjoneringen av anleggene bygger på foreldede
hydrologiske beregningsmetoder som i dag ikke tilfredsstiller
kravet til forsvarlighet. Det ligger i alle fall nær at en domstol
vil kunne konstatere at anlegget pr i dag ikke fyller de krav
som med rimelighet kan stilles til sikring mot fare for menneskeliv eller for annenmanns eiendom eller for offentlige eller
allmenne interesser, og således bygge et ansvar på vannressurslovens regler. Under enhver omstendighet må det kunne
forventes at domstolene i en skadesituasjon rett og slett vil
konstatere at hydrologiske beregninger er noe anleggseieren
utfører på egen risiko, slik at det ulovfestede objektive ansvaret for "farlig bedrift" kommer til anvendelse.
3.3.6

Sikkerhetsforskriften
Med hjemmel i den nye vannressursloven ble det gitt en forskrift om sikkerhet og tilsyn med vassdragsanlegg 15. desember 2000. Forskriftens formål er å medvirke til at vassdragsanlegg har tilfredsstillende sikkerhet for mennesker, miljø og
eiendom. Spesielt sentrale er de krav som stilles i kapitlene 2,
3 og 7. Den grunnleggende bestemmelsen om sikringstiltak
finnes i den tidligere nevnte 5 29:
"5 2-9. Sikringstiltak av hensyn til allmennheten.
Den ansvarlige for vassdragsanlegg skal etablere og opprettholde sikringstiltak av hensyn til allmennhetens normale bruk
og ferdsel på og ved vassdragsanlegg. NVE kan fatte vedtak
om slike sikringstiltak."
Tilsyn og kontroll med vassdragsanlegg skal med andre ord
foretas av den ansvarlige selv, som normalt er eieren av anlegget, jf. sikkerhetsforskriften § 1-3. Det kan i den sammenheng
nevnes at NVE skal godkjenne planer for nye anlegg og fornyelse av eksisterende anlegg, jf. sikkerhetsforskriften § 3-4. Slik
godkjennelse fritar imidlertid ikke i seg selv den ansvarlige for
ansvar om ulykken skulle være ute, jf. vannressursloven § 37,
men vil normalt utelukke skyldansvar. Eventuelt ansvar må i så
fall bygges på ulovfestet objektivt ansvar for farlig virksomhet.
I tillegg inneholder kapittel 4 i forskriften en rekke krav til
blant annet dimensjonering og utforming av vassdragsanlegg.
Den ansvarlige skal sørge for at aktuelle lover, forskrifter og
retningslinjer til enhver tid er oppfylt og at nødvendige tiltak
blir gjennomført, jf. sikkerhetsforskriften § 2-1.
Videre skal anleggets eier ifølge forskriften etablere tilfredsstillende rutiner i forhold til internkontroll(§
2-1), kompetanse (§ 2-2), beredskapsplaner (§ 2-3) og risikoanalyse (§ 2-8).
Det er klart at sikkerhetsforskriftens krav kan være avgjørende
for anleggseierens erstatningsansvar, siden de angir en norm
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innenfor det området de dekker. Skade som følger av brudd
på disse bestemmelsene, vil normalt uten videre utløse erstatningsansvar.
3.3. 7

Forskrift om internkontroll
I medhold av vannressursloven er det fastsatt en forskrift om
internkontroll 2 for å oppfylle lov om vassdrag og grunnvann
(FOR-2003-02-21-199). Forskriften bygger pa at tiltakshaver
selv skal ha ansvaret for initiativ for a sikre en systematisk
gjennomføring av tiltak slik at krav fastsatt i lov eller i medhold av lov om vassdrag og grunnvann blir oppfylt, jf. § 1.
Internkontroll er definert i § 3 som systematiske tiltak som sikrer at den ansvarlige planlegger, bygger og driver sine vassdragsanlegg/ grunnvannstiltak i samsvar med krav fastsatt i
eller i medhold av vannressursloven. Internkontrollens nærmere innhold følger av forskriftens§
4. Det er også viktig å
merke seg at internkontrollen etter5 5 i stor grad skal dokumenteres. NVE fører tilsyn med oppfyllelse av forskriften, og
kan kreve gebyr i denne forbindelse, jf. §§ 6 og 10.
Denne forskrift, "Forskrift om internkontroll for oppfylle lov
om vassdrag og grunnvann", tradte i kraft 21.2.2003.

3.3.8

Straffansvar
Straffeloven§ 148 fastlegger straffansvar for den som "volder
..) oversvømmelse, sjøskade (...) hvorved tap av menneskeliv
eller utstrakt ødelæggelse av fremmed eiendom lett kan forJrsakes, eller som medvirker hertil". Strafferammen er fengsel
inntil 21 år. Bestemmelsen rammer ikke uaktsomme handlinger, og vil normalt være uaktuell for ansvarlige for vassdragsanlegg.
Etter § 150 kan imidlertid en person også straffes med en
strafferamme på seks års fengsel dersom fare nevnt i § 148 er
frembragt "ved å unnlate å utføre en ham påhvilende særlig
plikt". Manglende oppfølging av sikringstiltak og vedlikehold
er typiske eksempler på slike forpliktelser.
Uaktsomhet kan også rammes, men da med en lavere strafferamme på henholdsvis inntil tre eller ett års fengsel, avhengig
av om uaktsomheten har ført til en ulykke eller ikke, jf. straffeloven § 150 siste ledd og § 151.
Slikt straffansvar er selvfølgelig bare aktuelt i svært sjeldne tilfeller, men understreker samfunnets syn på det alvor som
knytter seg til ansvaret for anlegg som kan volde skade.
I tillegg gir vannressursloven § 63 hjemmel for bøtestraff eller
fengsel i inntil to år ved forsettlige eller uaktsomme brudd på
vannressursloven eller nærmere angitte forskrifter gitt i medhold av loven og som fastsetter straff for forskriftsbrudd. Et
eksempel på en slik bestemmelse finnes i sikkerhetsforskriften
§ 102.
· Denne forskrift om internkontroll ma ikke forveksles med, el/er oppfattes
som alternatiy ti], HMS-Internkontrollforskriften
som tradte i kraft 01. januar
1992, revi-dert med virkning fra 1. januar 1997.
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Avslutning og oppsummering
Fremstillingen foran viser at eiere av vassdragsanlegg kan holdes erstatningsansvarlige på en rekke ulike grunnlag. Ansvar
kan oppstå både ved ulykker der virksomheten ikke er å klandre, og i situasjoner der virksomheten har brutt kravene til
aktsom opptreden.
Den ansvarlige for vassdragsanlegg og publikum har en
sammenfallende interesse i at sikkerheten er best mulig ivaretatt ved anleggene. For den ansvarlige er både hensynet til tillit i samfunnet og økonomi viktig. For publikum er det viktig å
kunne ferdes trygt ved anleggene. Trygghet og sikkerhet blir
dermed et grunnleggende og selvstendig virksomhetsmål, og
må gjøres til et felles anliggende for alle eiere av vassdragsanlegg.
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ANLEGGENES BELIGGENHET
Beliggenhetens betydning

Vassdragsanleggenes beliggenhet er av avgjørende betydning
for hvilke sikringstiltak som er påkrevet og nødvendige å
gjennomføre. En vurdering av forholdene på stedet må derfor
legges til grunn for hvilke sikringstiltak som bør gjennomføres.
Hver vinter opptrer perioder hvor visse partier av isen på regulerte vann kan bli usikker som følge av reguleringen. Dette må
det sikres mot. Man må imidlertid ikke utsette eget personell
for fare ved utsetting av rakgjerder og lignende rundt områder med usikker is. Alternativt må andre tiltak settes i verk, f
eks skilting og andre former for varsler og opplysninger.
Hvor fysiske tiltak ikke er egnet eller praktisk/økonomisk
gjennomførbare, må hovedregelen være at det varsles, særlig
om farer som ikke er åpenbart synlige. Varslene bør angi faren
så konkret som mulig, fordi advarsler av typen "all ferdsel på
eget ansvar" ikke gir publikum mulighet for å vurdere den
konkrete risikoen.
Sikkerhetskrav og sikringsansvar for vassdragsanlegg som
omfattes av sikkerhetsforskriftens virkeområde, jf. § 1-5, er
bredt omtalt i forskriftens kapittel 2, og omfatter avdekking
av behov, etablering, tilsyn og vedlikehold av sikringstiltak for
vassdragsanlegg, se særlig forskriftens§ 2.1, § 2.3, § 2.6 og§
2.9. Kravene gjelder uansett anleggenes alder
Da denne publikasjonen omhandler sikkerhet ved vassdragsanlegg generelt, påpekes at ethvert vassdragsanlegg, uansett om
anlegget ikke omfattes av sikkerhetsforskriftens virkeområde,
må holdes i forsvarlig stand slik at det ikke forvolder skade på
mennesker, miljø eller materielle verdier. Dette fremgår både
av vannressursloven § 37 og § 5, og for øvrig av norsk lovverks
alminnelige bestemmelser om eieransvar.
4.2

Geografisk

I vurderingen av omfanget av sikringstiltak er den geografiske
lokalisering og tilgjengeligheten til vassdragsanlegget avgjørende. For anlegg som ligger avsides til og er vanskelig tilgjengelig både til fots, til vanns og med terrengkjøretøy, vil
kravene til sikring kunne reduseres i forhold til mer sentralt
beliggende og lett tilgjengelige anlegg.
4.3

Topografisk

Det bør trekkes en grense mellom dagliglivets risiko 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 f.eks. være tilfelle
ved skråninger og skjæringer i tilknytning til veianlegg, steintipper, steinbrudd og andre massetak som ikke representerer
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særlig større risiko enn tilsvarende naturlige landskapsformasjoner i samme område.

4.4

Ferdsel - turisme - friluftsliv

De stedlige forhold må også vurderes i lys av publikums tilgjengelighet til anleggene og hvilken allmenn ferdsel det er
rimelig å forvente. Dersom det er turløyper o.l. i nærheten av
anleggene, betinger dette særlig vurdering av sikringstiltak
som må tilpasses årstidenes behov. Sommerlige aktiviteter,
som båtferdsel, bading, fisking o.l. i regulerte vann og utbygde vassdrag, krever andre tiltak enn vintersportsaktiviteter,
hvor usikker is kanskje medfører vinterens mest utpregede sikringsbehov.
4.5

Urbane strøk

Ved anlegg som ligger like ved bebyggelse og som er lett tilgjengelige, særlig for barn, bør det stilles langt strengere krav
til sikringstiltak enn ved anlegg som er vanskelig tilgjengelige.
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MAGASIN
Ferdsel på regulerte og uregulerte innsjøer
Til alle årstider skjer det dessverre ulykker i forbindelse med
ferdsel i, på og ved innsjøer og elver. Selv om ulykkene bare
unntaksvis kan henføres til forhold avledet av regulerings- og
utbygningsinngrep, er faremomenter som følger av inngrepene likevel til stede, og bransjen må fortsatt vie sikringsspørsmål i forbindelse med publikums ferdsel stor oppmerksomhet.
Forhold særlig knyttet til vassdrageneselvestrekninger,
menteres for seg i kapittel 11, Vassdrag.

5.2

kom-

Vinterforhold, ferdsel på is
Isforholdene og mulighetene for ferdsel på is på innsjøer varierer med følgende forhold:
• Klimaet
• Hydrologiske forhold, særlig gjennomstrømningen
• Innsjøens areal og dybde
Ved regulering kan de lokale hydrologiske forhold samt innsjøens areal og dybdeforhold endres, og dette er årsaken til at
også isforholdene vil kunne endres ved regulering.

5.2.1

Isforhold i uregulerte innsjøer
Vannets tetthet ("egenvekt") varierer med temperaturen, og
tettheten er størst ved +4C. I innsjøer og stilleflytende vann er
det en temperaturgradient
i vannet med det letteste vannet
øverst. Når lufttemperaturen synker utover høsten og forvinteren, vil også vanntemperaturen i innsjøene synke, og på ett
tidspunkt vil det vere +4C fra topp til bunn. Ved videre avkjoling og på grunn av omrøring som følge av vind og bølger vil
vanntemperaturen synke i hele innsjøen, med det kaldeste og
letteste vannet øverst og varmere vann i dypet. Temperaturen
i dypet på de fleste norske innsjøer om vinteren er fra +1C til
+3C.
Når overflatevannet er avkjølt til 0C, vil det dannes overflateis. Isdannelsen begynner i lune viker og grunnere partier, og
i stille, kaldt vær kan store innsjøer islegges meget raskt. Den
videre isdannelse foregår ved vannets varmetap gjennom is til
luft, og dette fører til at isen vokser på undersiden. Is dannet
på denne måten kalles stålis. Etter hvert som istykkelsen øker,
øker også isens isolerende virkning, og varmetapet i vannet
skjer langsommere, slik at istykkelsen øker saktere. Snø isolerer meget godt, og selv et tynt snølag vil redusere isveksten
betydelig og kan medføre at isveksten stopper helt.
Værforholdene før islegging er avgjørende for vanntemperaturen i innsjøen den aktuelle vinter, og dette kan variere mye
fra sted til sted og fra år til år.
All overflateis vil ha sprekker. Når snølaget blir tyngre enn
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isens bæreevne, vil vann trenge opp gjennom sprekkene, og
det blir sørpe og overvann på isen. Ved kulde vil dette fryse til
sørpeis, og ved vekslende værforhold vil det kunne dannes
flere lag is med vann og sørpe mellom. Det er det tykkeste
islaget som er bærende, vanligvis stålisen, eventuelt med et
pafrosset lag av sørpeis.
I alle vann skjer det en viss gjennomstrømning, forårsaket av
inn- og utstrømmende bekker og elver. Ved grunne og trange
sund, og ved innløps- og utløpsoser hvor strømningshastigheten øker, vil det skje en innblanding av varmere vann fra
dypere lag. Her vil isdannelsen forsinkes eller hindres helt, og
det blir partier med svak is og raker. Alle innsjoer vil ha minst
en innløps- og en utløpsos. Hvor store osene vil være, avhenger av dybde-, strømnings- og vanntemperaturforholdene.

5.2.2

Virkning av reguleringen på isforhold i innsjøer
Innsjøene i et vassdrag vil kunne endre karakter ved regulering. Det etableres magasiner ved oppdemming og senking av
naturlige innsjøer. Magasinene ligger gjerne i de høyest liggende områder, eller de kan være gjennomstrømte med oppdemming, med eller uten utløp eller inntak direkte fra kraftstasjon, eller det kan være innsjøer uten oppdemming hvor
gjennomstrømningen er endret. Vannstanden i magasinene vil
stort sett være synkende i vintersesongen, men variasjoner i
vannstanden som følge av "effektkjøring"
kan endre noe på
dette.
Som påpekt foran er det endringer i vannstand og gjennomstrømning som gjør at isforholdene i magasiner påvirkes
annerledes enn i uregulerte, naturlige vann og innsjøer, selv
om de klimatiske forhold er like. Virkningene av samme grad
regulering vil også variere fra sted til sted, særlig avhengig av
dybdeforholdene i magasinet eller innsjøen og det lokale
klima.
I det følgende beskrives hvordan forskjellige typer endringer
påvirker isforholdene.
Oppdemming
Ved store oppdemminger forsinkes avkjølingen av vannmassene, og derved også tidspunktet for islegging.
Nedtapping av magasiner
Nedtapping fører til at isen sprekker opp langs land.
Virkningen er størst der strendene er bratte og terrenget
ujevnt. Dette vanskeliggjør ferdsel til og fra isen, og er særlig
farlig dersom sprekkene dekkes med snø. Ved slake og jevne
strandpartier er virkningen mindre. På grunn av oppsprekkingen blir det lettere overvann langs land enn før.
Ved synkende vannstand kan det oppstå grunne partier og
nye sund, og varmere vann fra dypere lag tvinges opp mot
overflaten og svekker isen fra undersiden. Ved slike steder kan
det oppstå partier med svak is og råker der det kort tid før var
sikker is. Selv om det ikke blir råker, kan is som henger seg
opp på skjær som følge av nedtappingen, skape "iskoss" som
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stikker opp og kan være farlig for motorisert ferdsel på isen i
mørket, se bilde nr. 32.
Vannstandsvariasjoner
Ved effektkjøring av kraftverk med døgn- og ukeregulering vil
isen bevege seg opp og ned, og sprekkdannelsen blir langt
større. Det kan bli mye overvann, og isveksten forstyrres betydelig. Virkningen avhenger av størrelsen og hyppigheten av
vannstandsendringene, og regulering med store variasjoner i
vannstand kan medføre at enhver ferdsel på isen blir uforsvarlig. En virkning av energiloven (1991) er at effektkjøring er
blitt ytterligere aktualisert, og vannstandsvariasjonene i magasiner som "effektkjøres", skjer med stadig høyere frekvens og
større utslag. Dette påvirker ikke bare isforholdene, men fører
også til økende erosjonsskader i magasinenes strandsoner.
Økt gjennomstrømning av varmt vann
Temperaturen på det gjennomstrømmende vannet har stor
betydning for virkningen på isforholdene. Temperaturen på
driftsvann fra kraftverk med dyptliggende inntak i magasiner
vil vanligvis være fra + 1 til +3C. I denne sammenheng betraktes vann som "kaldt" mellom 0°C og +0,2'C, og som varmt når
temperaturen er høyere enn +0,2'C. Ved økt gjennomstrømning av varmt vann er virkningen på dype sjøer forbausende
liten. Dersom det er flere dype bassenger atskilt av trange
eller grunne sund, vil disse områdene ha svekket eller ingen is.
I grunne innsjøer vil økt gjennomstrømning av varmt vann
svekke isen betydelig, og det kan vere stromrak gjennom hele
innsjøen.
Økt gjennomstrømning av kaldt vann
Ved økt gjennomstrømning av kaldt vann er virkningen på
isforholdene liten, men det kan forårsake både tidligereislegging og tykkere is.
Inn- og utløp av tunneler
Innløp og utløp av tunneler som munner ut i vannet nær overflaten, kan sammenliknes med elveos. Det vil være en blandingssone der tunnel- eller elvevannet blandes med innsjøvannet, og det blir åpent vann og svekket is i området omkring.
Forholdene omkring tunnelinnløp og -utløp er imidlertid særlig farlig fordi de finnes på steder der det ikke er naturlig
finne elveos. Der inntak og utløp ligger under vann, kan det
være ekstra farlig. Isen på slike steder kan på høy magasinfylling være upåvirket, men etter hvert som magasinet tappes og
vannstanden synker, vil isen svekkes, og det blir områder med
dårlig is der hvor den tidligere var sikker, og hvor isen
omkring for øvrig er god. Det finnes steder der tunnelutløp
påvirker isen langt fra land og langt fra utlopsapningen, se
bilde nr. 31.
Dersom kraftstasjon stanses, vil åpne råker ved tunnelinntak
og utløp raskt kunne islegges, ofte i løpet av en natt. Hvis det
i tillegg kommer et tynt snølag eller nyisen dekkes av snødrev,
er det ingen synlige tegn på at området er ekstremt farlig dersom det ikke er merket.
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Overløpsterskler
Hvis det ved overløpsterskler ikke er inntak som kan forstyrre
isforholdene, vil isen være som på området omkring.
Overløpstersklene kan imidlertid representere en viss fare for
utforkjøring for scooterkjørere og skiløpere da tersklene kan
være vanskelige se ved vannstand lik eller nær terskelhøyden og særlig i motsol eller dårlig vær.

a

5.2.3

Om plikt til sikringstiltak i regulerte vann med usikker is
Der regulering eller annen form for inngrep i de naturlige forhold har skapt forhold som kan utgjøre faremomenter, phviler det den ansvarlige for vassdragsanlegget plikt til å iverksette og vedlikeholde sikringstiltak.
Hvor inngrep har forårsaket partier med dårlig is, og det derfor er gjort sikringstiltak, kan det også være visse partier med
usikker is uten at dette er en følge av inngrepet. Dette kan
f.eks. gjelde ved bekkers og elvers inn- og utløpsoser i magasinet. Det anbefales at sikringstiltakene også omfatter slike steder, da publikum ellers lett vil kunne tro at isen er sikker der
det ikke er gjort sikringstiltak.
På den annen side anbefales sterkt å begrense sikringstiltakene til kun omfatte
regulerte vann og innsjøer og hvor det
ellers måtte være gjort inngrep som påvirker isforholdene, selv
om uregulerte vann og innsjøer i reguleringens nærområde
også kan ha partier med dårlig is. Delvise tiltak på noen slike
steder vil lett kunne gi publikum falske trygghetssignaler og
derved bidra til uønskede resultater.
Oversikt over steder hvor isen svekkes på magasiner som følge
av reguleringer, utarbeides for tiden av NVE i samarbeid med
aktuelle regulanter. Resultatene blir lagt inn som et emne i
NVE-Atlas. Dette er tilgjengelig på NVEs Internettsider. Større
reguleringsforeninger og kraftselskap legger også ut slike
opplysninger på sine websider, se bildet 39, som viser eksempel på kart over et vassdrags reguleringsområde, utlagt på
Internett, hvor man kan "klikke" seg inn på det aktuelle vann
og få frem en oversikt over bl.a. usikker isområder m.m.
Om aktuelle sikringstiltak, se kap. 13.1 Avstengninger, hindringer, kap. 13.2.1 Skilt, kap. 13.4 Informasjon.

5.3

Sommerforhold, ferdsel på vann

5.3.1

Generelt
Båtferdsel, fisking, bading og øvrig ferdsel i og ved regulerte
vann og vassdrag byr i de fleste tilfeller ikke på større eller
annerledes farer enn hva slike aktiviteter byr på ved og i uregulerte vann og vassdrag. Der ulykker har skjedd under ferdsel
på regulerte vann, skyldes det sjelden reguleringsinngrepene.
En må likevel ta i betraktning at reguleringsinngrep kan skape
steder og forhold med særlige faremomenter. Disse kan være
annerledes enn ved uregulerte vann og sjøer, og de vil ikke
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alltid være synlige eller åpenbare for publikum.
Faremomenter og farlige steder kan variere med magasinets
fyllingsgrad. Det er slike faremomenter vi spesielt må ha for
øyet ved vurdering av sikringsbehov.

5.3.2

Særlige faremomenter ved ferdsel på regulerte vann
I regulerte vann vil vannstanden variere både over året, og fra
det ene år til det andre. Det vil derfor være svært vanskelig,
for ikke a si praktisk umulig, å merke undervannsskjær eller å
anvise "sikre" farleder for båtferdsel. Bilde nr. 32 viser hvordan skjær kan dukke opp hvor det kanskje uka før var "rent
farvann".

Publikumstilstrømningen er stor ved attraktive natur- og
utfartsområder som anleggsveiene åpner adgang til. Ved større magasiner er det observert inntil ca. 250 parkerte biler samtidig, de aller fleste med båthengere, parkert nær damsted og
arrangerte utsettingsplasser for båter. Båtene er som regel i
storrelse 10' -- 14, mange med motorer pa flere titalls hk.
Disse har fartspotensial på 25 - 30 knop, og førernes "sjømannskap" står ikke alltid i forhold til båtenes sjødyktighet,
lasteevne og fartspotensial. Skade- og ulykkespotensial er i
stor grad til stede, og det skjer da også årvisse ulykker, i det
alt vesentlige som følge av uvettig båtbruk. Et praktisk
gjennomførbart sikringstiltak vil være å sette opp tavle ved
batutsettingsplassene, med opplysning og advarsel om at variabel vannstand vil medføre at undervannskjær kan finnes der
man på høyere vannstand ville flyte over, at "sikker farled"
ikke kan påvises, og at motorisert båtferdsel derfor bør skje
med nødvendig aktsomhet.
Nær dammers overflate/uker og ev. andre regulerings- og tappeorganer i eller nær overflaten er det områder hvor bading
og båtferdsel ikke bør skje. Ved stengt luke er ikke faren
umiddelbart synlig, og ukyndige kan forledes til å tro at man
fritt kan ferdes nær inntil. Åpnes Iuka, vil det umiddelbart
oppstå en situasjon som fort kan utvikle seg i farlig retning.
Ved inntaksdammer for elvekraftverk, og ved momentanavslag i kraftstasjonen, kan tilsvarende gjelde ved ferdsel og opphold ved eller nær flomløpets tilløp, overløp og avløp.
Tunnelmunninger - tunnelinntak i nivå med, eller nær vannspeilet, kan by på situasjoner som bør vurderes nøye, se bilde
nr. 1. Er det fjernstyrt luke i slik tunnel, eller luke som kan
manøvreres uten at betjeningen kan se tunnelens inn- eller
utløp, kan det oppstå farlige situasjoner hvis Iuka åpnes mens
det er båtferdsel eller bading like ved. Er det tur- og utfartssted eller f.eks. campingplass i nærheten, og det må påregnes
at barn driver sine aktiviteter med flytende leketøy som oppbl%sbare «bater» og "badedyr", kan det lett oppsta farlige
situasjoner. I slike tilfeller kreves derfor særlig omtanke og
vurdering av tenkte faresituasjoner, og det må gjøres effektive
tiltak for å hindre at verken barn eller voksne uforvarende
skal komme i farlige situasjoner.
Dykkede tunnelinntak
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av dykkingsdybde og andre forhold. Åpnes tappeorgan og det
oppstår strømvirvel der det umiddelbart før var stille vann,
kan dette skape farlige situasjoner for badende, se bilde nr. 6.
Forholdene bør vurderes nøye, tiltak kan være nødvendig.
Overløpstersk/er kan være farlige for båtfarende, enten overløpet er fritt eller lukket, av typen "morning glory" eller lignende. I mørkt vær, ved dårlig sikt eller midt på dagen i motsol, og med vannstand tilnærmet lik eller høyere enn terskelhøyde, kan det fra oppstrømssiden være vanskelig å se at det
er en terskel der. Kommer man med båt i retning mot terskelen uten å se den eller uten kjenne til at slike terskler i det
hele tatt finnes, kan følgen bli at den båtfarende går over terskelen, se bilde nr. 35. Man kjenner tilfelle hvor båt har gått
utfor terskel med fritt overløp, se bilde nr. 3 og 4, og tilfelle
hvor båt har "grunnstøtt" på terskel til lukket avløp og blitt
stående og vippe der, se bilde nr. 2.

a

Det er ikke praktisk mulig å liste opp alle tekniske arrangementer og situasjoner i regulerte vann som kan fremby uoversiktlige faremomenter for publikum. Eksemplene over peker
på elementære og hyppig forekommende arrangementer som
kan skape forhold som krever sikringstiltak. Regelen må være
at man nøye vurderer arrangementer og situasjoner og treffer
relevante tiltak, hensyn tatt til at publikum må anses vere
ukyndig i forhold til de foreliggende faremomenter.

a

Om aktuelle sikringstiltak, se kap. 13.1 Avstengninger, hindringer, kap. 13.2.1 Skilt, kap. 13.4 Informasjon og kap. 13.5.8
Belysning.

5.4

Utrasninger

Strendene langs en innsjø med noenlunde konstant vannstand
vil som regel ha utviklet en stabil strandsone med naturlig sikkerhet mot erosjon.
Dersom vannet reguleres med derav følgende vannstandsvariasjoner, forstyrres stabiliteten, og det må skje en tilpassing til
de endrede forholdene. Det kan ta år før nye forhold er fast
etablert.
Forholdsvis nytt i tiden er at effektkjøring med endrede tapperutiner har ført til at eldre, stabiliserte strandsoner er blitt
utsatt for nye, alvorlige erosjonsangrep. Dette er i ferd med å
skje ved en rekke kraftanlegg.
Islegging av områder som tidligere lå over eller under vannspeilet, bølgeslag med utvasking av løsmasser, endring i
grunnvannstand og vegetasjon med mer vil påvirke utformingen av den nye strandsonen, og denne vil innta former
som avhenger av forholdene på stedet. F.eks. vil en strandsone
som består av mye finstoff, bli forholdsvis slak, mens en
strandsone som består av fast lagrede masser og stor stein,
kan forbli uendret eller bli brattere.
Ødelegges tidligere strandlinjevegetasjon
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av vannstandshevning, vil forholdene ligge til rette for bølgeerosjon som kan grave ut store områder og forårsake ytterligere erosjoner ved utrasninger langt over høyvannslinjen.
Botemidlet kan i slike tilfeller være steinplastring av de utsatte
områder. Slike tiltak blir i dag satt inn både av sikkerhetsmessige, praktiske og estetiske grunner.
Når vannstanden i magasinet senkes, blir det naturlige mottrykket fra vannet borte, og partier av strandsonen kan gli ut
på grunn av endret likevekt. Vannstandssenkningen i magasinet medfører senkning av grunnvannet i strandsonen, og
grunnvannet får øket avløpshastighet ut mot magasinet.
Endringer i grunnvannstanden påvirker løsmassenes skjærfasthet.
Elver og bekker som renner inn i magasinet, vil grave seg
"bakover" fra innløpsosen og ned i løsmassene på den nye,
tørrlagte strandsone, og det dannes nye elveleier i tidligere
bunnområde. Disse nye elveleier vil ofte ha ustabile sidekanter. Se bilde nr. 26.
I reguleringssammenheng er det viktig å skille mellom to
hovedproblemstillinger
når det gjelder aktuelle skred- og rastyper:
1 Regulering med heving av vannstanden:
Hvor en tidligere etablert vegetasjon har hatt en stabiliserende virkning på skråninger forsvinner denne effekten fordi
vegetasjonen dør når vannstanden heves.
•

Bølgeerosjon kan undergrave løsmassene og føre til ras.

•

Hele torvmyrer kan flyte opp og drive utover i magasinet.
Slike torvmyrer vil ikke alltid være lette å se i mørket og
kan være farlige for båtferdsel.

2 Regulering med senking av vannstanden:
Dette er som regel den dominerende skadeårsak, og skadene
kan inndeles i tre kategorier:
•

Ras som følge av lavere grunnvannstand og endret poretrykk. Slike ras går gjerne i deltaer og vifteavsetninger,
dannet av elver og bekker. Det er denne type ras som fører
til de betydeligste skader og er farlig for ferdsel ved massebevegelse i magasiner. Den mest kritiske fase er 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. forutgående
erosjon. Derfor er det viktig at disse områdene holdes
under oppsikt, og at ferdsel ledes utenom.

•

Undergravningsras forårsaket av elver og bekker ved utløpene. På kort tid kan det dannes dype kanaler, og etter
hvert blir veggene bratte og ustabile og raser inn i kanalen
med påfølgende ytterligere utvidelse. Denne erosjonen
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stanser først når bunnen når steinholdig morene eller fjell.
Man skal være oppmerksom på at slike undergravningsras
også kan forårsake "grunnvannras". Denne type ras er farlig for ferdsel langs kantene fordi toppen av skrenten er
ustabil. På vintertid kan snø, is og tele gi et falskt bilde av
stabil itetsforholdene.
•

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

For sikringstiltak henvises til kap. 13.2.1 Skilt, 13.4
Informasjon, 13.5.1 Masseforflytning, planering, forbygging
samt i spesielle tilfeller; se kap. 13.1.1 Gjerder.
5.5

Strømninger ved regulering
Det vil alltid være en viss gjennomstrømning i både uregulerte
og regulerte vann. I regulerte vann vil strømningshastigheten
øke ved tapping, noe som vil være særlig merkbart i trange
sund og grunne partier hvor tverrsnittet er mindre enn i
magasinet for øvrig. Avhengig av bunnforholdene kan senkning av vannstanden i et magasin føre til at det oppstår to
eller flere innsjøer, atskilt av trange, strømstride partier. På
slike steder kan det oppstå fare for båttrafikken om sommeren, og en kjenner til at det har skjedd båtvelt og drukningsulykke i slikt strømstridt sund. Om vinteren vil slike områder
tidvis ha usikker is.
Sikringstiltak, se kap 13.2.1 Skilt, 13.4 Informasjon og 13.1
Avstengning er, hindringer.
Elvestrekninger
Ferdsel på elveis frarådes generelt, da slik is stort sett vil være
langt mer usikker og uberegnelig enn is på vann og innsjøer.
Usikkerhet og uberegnelighet skyldes mange forhold, og i tillegg til de naturgitte årsaker har kraftutbygging og regulering
ytterligere bidratt til å redusere elveisens brukbarhet i samferdsels øyemed.

Basert på generasjoners erfaring var det før i tiden faste isveier en rekke steder i større og mindre vassdrag, mens det i dag
er isveier i bruk bare et fåtall steder. Dette skyldes både at
behovet for isveier er blitt mindre som følge av mer veier og
broer, at bilen har fortrengt tidligere tiders transportmidler og
at isveiene på en rekke steder er blitt ubrukelige som følge av
kraftutbygging. Et mer ustabilt vinterklima har mange steder i
landet også vært medvirkende. Trygge isveier forutsetter jevnlig kontroll av isens tykkelse og bæreevne i forhold til den
aktuelle bruken.
Generelt er isforhold avhengig av de lokale forhold, og isforhold i elver vil i de aller fleste tilfeller kunne forandres raskt,
ofte i løpet av timer.
Når det gjelder utbygging og regulerings virkning på elver og
spesielt på elvers isforhold, kan en dele elvestrekningene i to
grupper;
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er redusert
er økt

Særlig stor er virkningen av regulering på isforholdene i elver
nedenfor utløpet av kraftstasjoner. Dersom driftsvannet er
varmt, vil elva kunne være isfri over lange strekninger nedstrøms der det før kunne være farbar is. Etter hvert som vannet avkjøles lenger nede, vil imidlertid elva kunne islegges
igjen. Økt vintervannføring i elva vil kunne endre strømningsforholdene, slik at svekket is og råker oppstår på nye steder.
Som følge av den stadig mer aktualiserte effektkjøring kan
den sterkt varierende vannføring som effektkjøringen medfører, være ødeleggende for isen i store deler av vassdraget,
både opp- og nedstrøms det aktuelle kraftverk.
Da is på elver i utgangspunktet må betraktes som usikker, vil
det sjelden være aktuelt med spesiell merking av svekket
elveis, men generelle advarsler i form av skilt oppsatt på strategiske steder kan være aktuelt. Fysiske stengsler langs elvestrekninger er ikke ønsket eller praktisk gjennomførbart.
Sikringstiltak, se kap. 13.2.1 Skilt, og 13.4 Informasjon.
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DAMMER
Dammer besøkes ofte både av barn og voksne. Som regel
stopper anleggsveien ved dammen, og dammen blir dermed
et naturlig utgangspunkt for turer og andre fritidsaktiviteter.
Dammene med tilhørende konstruksjoner representerer ulike
farer, alt etter type, størrelse og utforming.

6.1

Damkonstruksjonen
Faremomentene avhenger av damtype og størrelse.
Fyllingsdammer kan medføre fare for utforkjøring, mens platedammer og høye, slanke konstruksjoner kan medføre fare
for fall.
Dette siste er særlig blitt aktualisert i den seinere tid, idet slike
dammer i visse tilfeller har vært benyttet som klatreobjekter.
Der det anses nødvendig, bør det skiltes eller på annen måte
advares mot, eller nedlegges forbud mot klatring på dammen,
selv om denne slags "turister" ofte vil neglisjere både advarsler og forbud. Gjennomføring av relevante sikringstiltak er
bransjens ansvar, jf. vannressursloven § 5 første ledd, mens
publikum på sin side er ansvarlig for å utvise fornuftig og
ansvarlig opptreden, bl.a. ved å forholde seg til de opplysninger, advarsler og forbud som er gitt.
Eldre steinfyllingsdammer kan ha så bratte fyllingsskråninger
med så ustabile masser at det kan være farlig å ferdes der.
Aktuelle tiltak kan være utflating og skilting.
Nyere dammer er ofte godt sikret med vangemurer, rekkverk,
stabbesteiner o.l. langs damkrona og andre steder hvor en
ellers kunne kjøre eller falle utfor. Eldre anlegg derimot,
mangler ofte slike tiltak. I dammer med isolasjonsvegg og
adkomst inn i selve konstruksjonen, eksempelvis platedammer,
er det fare for fall fra relativt store høyder. Adkomsten bør
sikres omhyggelig ved slike konstruksjoner, slik at uvedkommende ikke får adgang.
Kjøring med snøscooter o.l. på islagte magasiner kan i verste
fall resultere i utforkjøring ved dammen. Ved vannstand lik
eller nær HRV kan særlig området ved overløpsterskler fremby
slike faresoner. Tilsvarende gjelder for motorisert båtferdsel.
Sikringstiltak, se kap. 13.1 Avstengninger, hindringer og kap.
13.2.1 Skilt.

6.2

Adkomst
Adkomsten til dammer kan ofte være dårlig sikret og medføre
fare for fall og utforkjøringer. Sikring, se kap. 13.1.2 Rekkverk,
kap. 13.2.1 Skilt og kap. 13.1.5.1 Bommer. Anleggs- og driftsveier er omtalt i kap. 12.3.
Broer, gangbaner og andre adkomster til damkrone bør være
sikret med rekkverk av anerkjente typer, se kap. 13.1.2
Rekkverk. Også skilting, se kap. 13.2.1 og bommer, kap.
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13.1.5.1, bør her vurderes.

6.3

Mekanisk utstyr
På mange dammer er det mekanisk utstyr som ikke bør være
tilgjengelig for publikum. F.eks. bør det sikres mot tilgang til
lukeopptrekk, grindrenskere og lignende. På nyere damanlegg
er slikt utstyr forsøkt plassert mest mulig avskjermet i hus eller
inne i selve dammen. Spesielt gjelder dette utstyr som er fjernstyrt og/eller startes automatisk. Utstyr som må være tilgjengelig for publikum, f.eks. sluser som forutsetter selvbetjening,
bør utstyres med lett forståelig brukerinstruksjon som gjøres
så enkel og forståelig som mulig, slik at feiltolkninger og feilgrep unngås. Fare ved, og advarsel mot misbruk, bør fremgå
av instruksen.
Sikringstiltak er omtalt i kap. 13.1 Avstengninger/ hindringer,
kap. 13.2.1 Skilt, og eventuelt kap. 13.3.2 TV- videoovervåking.

6.4

Luker
Tapping gjennom dykkede luker kan gi råk og svekket is, se
kap. 5. Ved åpning av luker kan det oppstå faresituasjoner
både på inn- og utløpssiden pga. sterk vannstrøm. Spesielle
farer knytter seg til flomluker eller tappeluker som åpnes
automatisk, eller er fjernstyrte. Personer som oppholder seg i
nærheten kan bli tatt av strømmen.
Sikringstiltak, se kap. 13.2.1 Skilt, 13.2.2 Signaler og 13.1.4
Lenser. TV- video-overvåking av området, kap. 13.3.2, kan også
være aktuelt.

6.5

Flomløp
Flomløp er ofte sprengt inn i terrenget like ved eller i forlengelse av dammen. Her blir det lett høye og bratte fjellskjæringer med de farer for fall og utforkjørsler som dette medfører.
Aktuelle sikringstiltak, se kap. 13.1.1 Gjerder, 13.1.4 Lenser og
sperrer, 13.1.5.3 Gitter, 13.1.5.4 Grinder og 13.2.1 Skilt.
Ved lukket flomavløp, dvs. at vannet fra flomløpsterskelen går
inn i sjakt eller tunnel, er forholdene ofte spesielt farlige. Folk
som ferdes i nærheten, kan komme over flomløpsterskelen og
falle ned i sjakta. Spesielt advares mot bading og båtbruk nær
opp til terskelen. Se bilde nr.2,3 og 4.
Sikringstiltak, se kap. 13.1 Avstengninger, hindringer, 13.2.1
Skilt og kap. 13.4 Informasjon.
Dammer med fritt overløp eller flomluker kan også vere farlige. Båter, både kanoer, robåter og særlig båter med motor,
kan kjøre ut over flomløpsterskelen, spesielt ved dårlig sikt og
stor flomvannføring. Selv midt på lyse dagen kan det være
vanskelig å oppdage en dam med fritt overløp, når en ferdes i
båt medstrøms og i motlys mot overløpet. Vannflaten «går i
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ett» med landskapet nedenfor dammen, se bilde nr. 3 og 4, 0g
utforkjøring kan skje. Tiltak er derfor påkrevet. Dette gjøres
best ved utlegging av lenser oppstrøms flomløpet, se kap.
13.1.4, eller ved skilting, se kap. 13.2.1, eller en kombinasjon
av disse tiltakene.
I tilfelle som vist på bilde nr. 4 kan det også være farlig å oppholde seg ved damfoten. Dammen er inntaksdam for elvekraftverk, og momentanavslag i kraftverket kan i det viste
eksempel i løpet av meget kort tid endres fra null overløp til
overløp på ca. 140 m 3/sek.
Anbefalt sikringstiltak vil være skilting, se kap. 13.2.1
På en del eldre dammer er det anordnet gangbaner ut på
dammen fra begge sider, mens det mangler bro over flomløpet. I slike tilfeller bør adkomsten til dammen sperres fysisk.
Dessuten bør det settes opp skilt som viser "adgang forbudt".
Båtutsettingsramper må alltid plasseres i trygg avstand fra
dammer og flomløp, Fortøyning av båter nær dammer eller
flomløp må ikke tillates.
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. 13.2.1 eller ev. også midlertidige gjerder, se kap.
13.1.1.2.
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BEKKEINNTAK
Ferdsel ved bekkeinntak kan representere ulike farer for publikum, f.eks. ved:
•
•
•
•
•
•
•

7.1

store snøfonner over inntaket. Disse kan lett bryte sammen
is over inntak, kan være dårlig
vannstrømninger
oversvømmelser i flomsituasjoner
fall, bratte kanter ned mot grind
sug i sjakt og /eller lufterør
utblåsing fra inntakssjakten

Inntak
lnntakskonstruksjonen for bekkeinntak er tilpasset de lokale
forhold, men felles for 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 (maks. 150 mm). Se
bilde nr. 23.
Foran grinda er det oftest et magasin med vannvolum gitt av
de lokale forhold, og varierende med tilsiget. Vanligvis er det
lav vannhastighet i magasinet, og dette kan friste til å benytte
vannet som badeplass. I bratte elver og bekker med små
magasin foran bekkeinntaket kan imidlertid hastigheten på
vannet være så stor at det åpenbart vil være farlig å bade der.
AIie inntak bør underkastes separate vurderinger med hensyn
til behov for, og eventuelt hvilke type, sikringstiltak som bør
gjøres.
Under enhver omstendighet er det farlig å oppholde seg i vannet foran inntaket. Når vannet strømmer gjennom grinda,
øker vannhastigheten, og personer som kommer nær inntil
grinda, kan bli tatt av strømmen og presset mot, og bli hengende hjelpeløst fast mot grinda. F.eks. kan ørret henge fast på
varegrind til kraftverksinntak dersom de har kommet for nær
inntil.
Om vinteren dannes det ofte is på magasinet foran inntaket.
På grunn av strømningshastigheten vil isen være tynn og farlig
å ferdes på. Ofte legger det seg snø på isen, noe som ytterligere skjuler faren.
Sikringstiltak, se kap. 13.1.1 Gjerder, 13.2.1 Skilt og 13.4
Informasjon.

7.2

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 tilfeller kan
det være vanskelig for allmennheten å forstå den faren som
inntaket representerer.
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Spesielt bør eventuelle lufterør konstrueres, plasseres og sikres
slik at mennesker ikke kommer i umiddelbar nærhet av disse
eller andre, farlige steder. Likeledes ma lufterister sikres slik at
ikke uvedkommende kan fjerne dem. Se bilde nr. 7.
Bekkeinntak er ofte plassert i trange gjel eller i bratte skjeringer. For ferdsel, spesielt på sommerstid, vil det enkelte steder kunne være aktuelt å gjøre tiltak som forhindrer mennesker i å falle fra toppen av skrenten. I alle fall bør faren varsles
med skilting.
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.
For sikringstiltak, se kap. 13.1.1 Gjerder, 13.2.1 Skilt og 13.4
Informasjon. Se for øvrig også kap. 8.3 Sjaktåpninger.

7.3

Utblåsninger
Utblåsninger er nevnt som et spesielt faremoment
keinntak.

ved bek-

Når vannet strømmer inn i et bekkeinntak, kan det styrte flere
10-talls meter ned i sjakt inne i fjellet, før det treffer vannflaten i den tunnel som skal bringe vannet videre. I fallet river
vannet med seg luft.
Når vannet lander i bunnen av sjakta, vil lufta løsrive seg fra
vannet og samle seg som en "boble" nederst i vannsøylen. Når
denne bobla er blitt stor nok, vil den fortrenge vannsøylen og
bevege seg oppover i sjakta. Lufttrykket i "bobla" vil avta
under dens vei oppover i sjakta som følge av avtagende vanntrykk høyere oppe. Luftvolumet utvides og bobla blir større,
og dermed akselererer hastigheten videre oppover. Når
"bobla" når inntaksgrinda, kan hastigheten ha økt til orkans
styrke eller mer. Utblåsningen gjennom sjaktinntaket kan da
få en dramatisk karakter som nærmest kan sammenlignes med
en dynamitteksplosjon. Utblåsningen kan forårsake store skader på inntakskonstruksjonen, og det har hendt at betong- og
stålkonstruksjoner er blitt revet løs og slengt langt av gårde.
Dersom det skulle befinne seg mennesker i nærheten når en
slik utblåsning skjer, vil de være i fare for å bli skadet, eventuelt bli truffet av løsrevne deler. Bekkeinntak hvor slike utblåsninger forekommer, bør derfor gjerdes inn.
Pendlinger i vannstanden i det tunnelsystem som bekkeinntaket munner ut i, kan resultere i "sug" ned i sjakta som følge
av innstrømmende luft ved fallende vannstand. Om man ikke
direkte står i fare for bli suget ned i sjakta, kan opplevelsen
for intetanende publikummere være ubehagelig nok, dersom
de befinner seg nær ved eller inntil inntaket.

49

FAREMOMENTER

OG SIKRINGSTILTAK

VED ANLEGG

I VASSDRAG

Sikringstiltak kan være kap. 13.1.1 Gjerder, 13.2.1 Skilt og 13.4
Informasjon. Se også bilde nr. 7.
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TUNNELER, SJAKTER,TVERRSLAG
Tunneler og andre former for åpninger i berget vil for de fleste ikke-bransjefolk neppe være særlig attraktive som oppholds- og rekreasjonssteder.
Det finnes likevel noen, kanskje særlig blant de yngre, som vil
finne slike steder spennende og utfordrende, og som vil gå på
oppdagerferd inn i berget, dersom forholdene ligger til rette
for det.
Andre, som ellers ikke har lyst på slike eksperimenter, men av
ulike grunner likevel skulle ta seg inn, kan ufrivillig og intetanende komme i faresonen, særlig i forbindelse med sjakter o.l.
Dette kapittel omtaler forskjellige former for tunneler og sjakter, og anbefaler sikringstiltak.

8.1

Forskjæringer

Det er ofte forskjæringer foran tunnelåpninger.
Forskjæringene kan i mange tilfeller utgjøre faremomenter.
Særlig gjelder dette høye og bratte skjæringskanter hvor man
uforvarende kan fare utfor til fots, på ski eller med kjøretøy.
Anbefalte sikringstiltak mot denne slags farer vil kunne være
gjerder, kap. 13.1.1, eventuelt også skilting, kap. 13.2.1.
Det er heller ikke ufarlig å ferdes nede på sålen i selve skjæringen, selv om skjæringskantene er inngjerdet slik at det ikke
er fare for fall, og selv om det heller ikke skulle være fare for
plutselige vannforingsendringer, etc .. Nedfall av stein, løsmasser og is fra bergveggene kan forekomme.
Det vil neppe være aktuelt å sette gjerde foran innløpet til
skjæringen, men et aktuelt sikringstiltak kan være skilting,
kap. 13.2.1.
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 skjæringskanter på den tørrlagte strandlinje. Disse kantene kan i mange tilfeller også ha behov for sikring.
Der hvor det ikke er praktisk mulig å etablere fysisk sperre i et
slikt område som nevnt over, og hvor det ellers ville ha vært
aktuelt å sette opp gjerde, bør det i alle fall skiltes ved gjerdeavslutningen, se kap. 13.2.1.
I noen tilfeller danner forskjæringen utløp for tunnel fra lukket flomløp, hurtigåpnende ventiler eller luker. Her kan det
skje plutselig vannføringsendring ut av tunnel, som i tillegg til
det som er nevnt foran, kan medføre farer for personer som
måtte oppholde seg i skjæringen.
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Lukket flomløp fra et inntaksmagasin i elvekraftverk kan være
særlig farlig. Har magasinet liten overflate, og det skjer
momentanavslag i kraftstasjonen, vil stasjonens vannføring
umiddelbart overtoppe flomløpet. Farlig situasjon på utløpssiden kan oppstå plutselig og uventet for personer som måtte
oppholde seg der.
Forskjæringer i forbindelse med arrangementer som her er
nevnt, har dessuten ofte det til felles at de i lange perioder
kan ligge tørrlagt eller uten strømmende vann og gi tilfeldige
iakttakere en falsk trygghetsfølelse. Derfor bør de sikres.
Anbefalte sikringstiltak vil være gjerder, kap. 13.1.1 og skilting, kap. 13.2.1.
Lignende faremomenter som er nevnt i forbindelse med utløp,
vil også kunne være til stede dersom forskjæringen danner
innløp til vannførende tunnel. Luke eller annet manøvreringsorgan kan ofte være plassert langt fra innløpet. Når disse
organer manøvreres, vil det få umiddelbare konsekvenser for
vannstrømmen i forskjæringen. Personer som oppholder seg i,
eller like ved forskjæringen, kan da lett komme i farlige situasjoner, enten de bader, fisker eller er i båt.
Anbefalte sikringstiltak vil her særlig være lenser, kap. 13.1.4
og skilting, kap. 13.2.1.

8.2

Tunneler
Tunneler og forskjæringer henger sammen, og det som er sagt
om forskjæringer, bør ses i sammenheng med dette kapittel.
Faremomenter av ulike slag, som er åpenbare og selvfølgelige
for kyndig personell, behøver ikke være like innlysende for
utenforstående. Dette bør legges til grunn ved vurdering av
faregrad og behov for sikringstiltak.
Dersom uvedkommende og ukyndige personer uvarslet og
uten videre kan ta seg inn i tunneler, tverrslag og bergrom til
fots, med båt eller på annen måte, kan det lett oppstå farlige
situasjoner forårsaket av bl.a:
•
•
•
•
•
•
•

Steinsprang og isras fra vegger og tak.
Fall ned i sjakter, groper, grøfter og lensekummer.
Vannansamlinger i lavbrekk og groper.
Oksygenmangel.
Tilgang til luker, sjakter og leidere.
Tørrlagte tunneler kan bli vannfylte.
Delvis vannfylte tunneler kan få endringer i vannhastighet
og fyllingsgrad.

Faregrad og sikringstiltak må vurderes bl.a. på grunnlag av
tunnelens bruksområde, beliggenhet, tilgjengelighet, osv.
Hovedregelen bør imidlertid være at det ikke uten videre skal
være lett for uvedkommende a ta seg inn.
Det er ikke alle faremomenter
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stengsler. Advarende og/eller opplysende skilting vil i mange
tilfeller være supplerende eller alternative tiltak, se kap.
13.2.1.

For uvedkommende som måtte ta seg inn på slike steder, kan
ikke-vannførende tunneler og tverrslag også medføre mange
av de faremomenter som er nevnt over. Særlig kan slike steder
friste til lek og opphold for barn og ungdom.
Adkomst bør sperres med låst port, se kap. 13.1.5.2.
Tunneler som kun er rene forbindelser mellom to eller flere
vann, 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, selv om det skulle begynne å sildre
vann på tunnelsålen. I tørrlagt tilstand, eller med noe vann på
tunnelsålen, vil imidlertid farene være som nevnt under ikkevannførende tunneler. Sikringsbehov vil derfor være til stede,
og åpningene bør stenges med gitter, kap. 13.1.5.3.
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 eller ventiler åpnes, kan det oppstå livstruende
situasjoner.
Helt eller delvis tørrlagt åpning på slik tunnel bør sikres på
hensiktsmessig måte, uansett vannets strømretning. Sikring
kan gjøres f.eks. med gitter, kap. 131.5.3 eller grinder, kap.
13.1.5.4. Skilting, kap. 13.2.1 kan også være aktuelt.
Dersom vannføringsendring er planlagt, og konsekvensene
kan bli store, bør også andre sikringstiltak overveies. Se signaler, kap. 13.2.2 og overvåking, kap. 13.3. Kfr. også hva som er
sagt under kap. 8.1 om overløp ved momentant avslag i kraftstasjoner.
Dykket tunnelåpning med innstrømmende vann kan gi nedadrettede strømninger som 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 farligere enn ved jevn tapping, hvor strømvirvelen
hele tiden er synlig. Ved tidvis tapping kan alt se fredelig og
farefritt ut på overflaten så lenge det ikke tappes. Startes så
tapping, vil strømningen og virvelen oppstå uventet og plutselig.
Anbefalte sikrings tiltak vil være lenser og sperrer, kap. 13.1.4,
skilting kap. 13.2.1, muligens også overvåking, kap. 13.3.
Om vinteren bør det vurderes serlige "vintertiltak".
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. 13.2.1 Skilt og 13.1.1.2 Midlertidige
gjerder.
Usikker is og sikringstiltak
i kap. 5.
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Sjaktåpninger
Sjaktåpninger er livsfarlige hvis de ikke sikres. Her, som ellers,
spiller beliggenhet og adkomstforhold avgjørende rolle når
det gjelder å vurdere faregrad og sikringstiltak. Den største
faren som forbindes med sjaktåpninger, er faren for fall ned i
selve sjakta.
Enkelte sjaktåpninger kan ligge i så steile og avsidesliggende
bergvegger at de i praksis vil være nesten utilgjengelige.
Likevel kan enkelte turgåere, skiløpere og kjørende intetanende komme i faresonen. Usikrede sjaktåpninger bør ikke
forekomme. Folk som ferdes i turterreng, er neppe innstilt på
å vokte seg mot å falle ned i «hull i bakken».
Sjaktåpninger ligger av mange grunner ofte i fordypninger i
terrenget, slik at det dannes "trakter" som fører like ned til
sjaktåpningen. Løsmasser i «traktsidene» kan være lett å gli i.
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. 13.1.5.5, og/eller rundt
åpningen bør det være gjerde, kap. 13.1.1.
Sjakter som brukes til adkomst eller transport, kan ikke lukkes
med rist, men skikkelig gjerde, kap. 13.1.1 eller annen typisk
stengsel, bør være en selvfølge.
Sikring kan også gjøres på annen og kanskje enda bedre måte,
f.eks. ved bygge inn åpningen, se kap. 13.5.6. Sjaktåpninger
bør i tillegg også varsles med skilting, kap. 13.2.1. I alle fall
bør sjaktåpning være omhyggelig sikret med stengsel når sjakta ikke er i bruk.
Ved traktformede åpninger hvor man kan gli i skråningene,
bør gjerde plasseres slik at det holder folk godt utenfor denne
faresonen. Det bør utvises spesiell oppmerksomhet på forholdene om vinteren, da gjerdene ofte kan snø ned. I slike tilfeller kan skilting, kap. 13.2.1, være aktuell. Midlertidige gjerder,
se kap. 13.1.1.2, bør vurderes, men disse kan være problematiske holde ved like under snøfall og vekslende værforhold.
Andre sjakter som tjener som bekkeinntak, lufting fra svingekammere eller tunnelsystemer etc. er omtalt i kapittel 7,
Bekkeinntak, hvorfor det vises til dette.
I tillegg til gjerder, kap. 13.1.1, bør skilting, kap. 13.2.1, være
en selvfølge.

54

FAREMOMENTER

KAP. 9

OG SIKRINGSTILTAK

VED ANLEGG I VASSDRAG

RØRGATER
Rørgater byr neppe på de helt store faremomenter i forbindelse med anlegg i vassdrag. De faremomenter som rørgater
likevel utgjør, kan synes åpenbare og selvfølgelige for kyndig
personell, men er kanskje ikke like åpenbare for andre.
Personer som ikke er kyndige, og som ved tankeløs ferdsel,
opphold eller klatring og lek på rør eller ved rørgater, kan
komme i situasjoner som kan medføre uhell. Rør kan være
utstyrt med ytre, bevegelige organer. Rørgater kan ha trallebaner etc., som kan være farlige ved uvettig adferd. Se bilde
nr. 8.
Hovedregelen bør være at adgang til spesielle farepunkter
sperres fysisk, og at det skiltes, dersom det anses nødvendig.

9.1

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 hvor lett det er å komme
opp på røret, rørdiameter, overflatens glatthet og fallhøyde.
Fysisk stengsel eller hindring for enhver tilgjengelighet til rørgate er neppe nødvendig eller praktisk gjennomførbart, men
noen tiltak kan med fordel gjøres.
Adkomst til trapp, leider eller annen gangvei som brukes av
betjeningspersonell for å komme opp på røret, og hvis adkomsten ligger utenfor bevoktet område, bør utstyres med fysisk
sperre, kfr. gjerde, kap. 13.1.1.
Adgang til ytre, bevegelige organer som lufteventil og lignende, og som uvedkommende lett kan komme til, bør sperres på tilsvarende måte.
Skilting, kap. 13.2.1, kan også være aktuelt.

9.2

Fundamenter
Fundamenter av permanent art byr ikke på andre farer enn
hva som er forbundet med å klatre opp på tilsvarende klatreobjekter i naturen for øvrig. Er det særlig farlige forhold forbundet med enkelte fundamenter, bor disse sikres på hensiktsmessig måte.
I tillegg til permanente fundamenter kan det forekomme
rester etter provisoriske fundamenter fra bygge- eller vedlikeholdsarbeider. Disse bør fjernes etter at de har gjort sin funksjon, kfr. riving, rydding, kap. 13.5.7.

9.3

Trapper
Langs rørgater kan det være trapp og/eller gangvei for inspeksjon og betjening. Dersom disse arrangementer kan forventes
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å bli brukt også av uvedkommende, og det ellers ikke er særlig grunn til å hindre disse, bør ikke gangveiene føre direkte
frem til farlige, tekniske arrangementer uten at adkomsten til
disse sperres, kfr. kap. 13.1. 5 Stengsler.
Hvis det er særlige forhold som tilsier det, bør det også varsles
med skilting, kap. 13.2.1.
Rester etter byggearbeider etc., bør fjernes når de har tjent sin
funksjon, kfr. riving, rydding, kap. 13.5.7.

9.4

Traller og spill
Tralle, skinnegang og spill har ofte vært brukt ved bygging av
rør. I noen tilfeller kan det være hensiktsmessig å beholde slikt
utstyr helt eller delvis med tanke på vedlikeholdsarbeider etc.,
se bilde nr. 8. Det kan imidlertid også hende at slikt utstyr er
blitt stående uten særlig grunn.
Hvis tilgjengeligheten til slike arrangementer ikke er sikret
mot uvedkommende, kan lek og misbruk av utstyret resultere
i skader og ulykker.
Adkomst til traller og spill bør sikres med fysisk stengsel.
Dersom disse står inne i hus, bør huset holdes forsvarlig lukket
og låst. Står arrangementene helt eller delvis utendørs, bør de
gjerdes forsvarlig inn, kfr. gjerder, kap. 13.1.1.
Strømtilførsel bør frakobles når 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. 13.5.7.

9.5

Rørbruddsventiler - vakuumventiler
Rørbruddsventiler har vanligvis utvendige, bevegelige deler.
Disse kan være farlige hvis de er tilgjengelige for uvedkommende. Adkomsten bør i så fall sperres fysisk. Hvordan avsperringen best kan anordnes, må avgjøres på stedet.
Rørgater er utstyrt med vakuumventiler for utligne trykkforskjell under tømming og hurtig avstengning ved rørinntak.
Tømmehastighet, vannføring, anleggets trykkhøyde og ventiltverrsnitt vil være bestemmende for hastigheten på den innstrømmende lutt. Ved hurtig tømming og stor vannføring kan
lufthastigheten i ventilens innløp gå opp i orkans styrke. Ved
"tilbakeslag" i systemet kan det oppstå kraftige utblåsninger.
Står ventilen inne i rom, må rommet ha lufteåpninger med
gjennomstrømningsareal betydelig større enn ventilåpningen.
Vakuumet kan medføre innsuging av både personer og gjenstander, og kan også få hele huset til å klappe sammen, dersom ikke luftingen er tilstrekkelig. Imidlertid vil neppe uvedkommende befinne seg inne i slike hus, men det bør vises aktsomhet med hensyn til lufteåpningene. Fare for innsugning i
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ventilåpningen er også til stede om ventilen står utendørs, og
man oppholder seg like ved den.
Det bør derfor sikres på betryggende måte slik at uvedkommende ikke oppholder seg i farlig nærhet av slike arrangementer. Det bør sikres med fysisk sperre, kfr. gjerder, kap.
13.1.1, eventuelt også med skilting, kap. 13.2.1.
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BYGNINGER OG FRITTLIGGENDE
ARRANGEMENTER
Bygninger og andre arrangementer i dagen er som regel forholdsvis lett tilgjengelige for publikum. Faremomentene i
denne forbindelse antas ikke vere av de helt store, og kan
neppe være særlig overraskende eller uforutsett for publikum.
På steder som ligger uten tilsyn utenfor arbeidstid, og ved
bygninger og utendørs lagerområder som kun betjenes eller
inspiseres leilighetsvis, bør vurdering av sikringsbehov skje
under nevnte forutsetninger. Eventuelle sikringstiltak og rutiner bør inngå i IK-systemet.

a

Generelt bør porter i gjerder, dører til bygninger og andre
adkomståpninger holdes forsvarlig lukket og låst.

10.1

Kraftstasjoner, trafostasjoner, o.l.
El-relaterte sikringstiltak omfattes av andre regelverk og medtas ikke her.
Kraftstasjoner og trafostasjoner har i noen utstrekning utvendige arrangementer som veggfaste leidere, gallerier for rømningsveier, betjening og adkomst til utstyr o.l.
Slike arrangementer kan, dersom de er tilgjengelige for utenforstående, friste til klatring og opphold på farlige steder.
Dette kan medføre fare for bl.a. fall. Brannstiger etc. bør
avsluttes i slik høyde over terreng at man ikke uten ekstra
arrangementer kan ta seg opp i slike.
Adkomst til bygninger og lagerområder bør sikres med fysiske
sperringer, f.eks. gjerder, kap. 13.1.1, samt i noen tilfeller også
skilting, kap. 13.2.1. Dører og porter bør holdes forsvarlig låst.

10.2

Lukehus
Lukehus kan være frittliggende i terrenget, eller være tilknyttet dammer eller andre bygninger. Det bør være en selvfølge
at dører holdes forsvarlig lukket og låst. Vinduer bør være
laget slik at man ikke kan ta seg inn ved å knuse glasset.
Roterende eller andre deler som er ført ut gjennom vegger
eller tak, og som kan være farlige for uvedkommende, må
skjermes på forsvarlig måte.
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 forsvarlig mot at uvedkommende ikke kommer i
farlig nær-het til slike steder, f.eks. med gjerder, kap. 13.1.1,
eller ved annen fysisk innbygging av farestedene, se ombygging, kap. 13.5.6. Skilting, kap. 13.2.1 bør også overveies.

10.3

Utendørs lagerområder
Lagertomter og opplagsplasser for materialer, maskiner og
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utstyr finnes ved de fleste vassdragsanlegg. Slike steder kan
særlig friste til lek og opphold for barn og ungdom, og mulighetene for komme til skade som følge av fall under klatring,
nedrivning av oppstablet gods, lek med maskiner etc., er
mangfoldige.

a

Slike steder bør sikres med gjerder, kap. 13.1.1, eventuelt også
skilting, kap. 13.2.1.
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VASSDRAG
Gjennom tidene har våre vassdrag vært nyttet i samfunnets
tjeneste på ulike måter og til mange formål. Tidligere tiders
bruk medførte imidlertid ikke radikale inngrep i de naturgitte
forhold, man brukte stort sett elver og sjøer i sin naturlige tilstand.
Nyere tiders industrialisering og kraftutbygging har som kjent
endret og utvidet bruksområdene radikalt, og har medført
store inngrep i de naturlige forhold, med konsekvenser for
samfunnet rundt, og for folk som ferdes langs våre vassdrag.
Dette kapittel omtaler faremomenter som inngrepene medfører for allmennhetens alminnelige bruk og ferdsel i og ved
regulerte og utbygde vassdrag. Det er disse faremomenter det
påligger den ansvarlige gjore tiltak for å sikre mot.

a

11.1

Elveleier

Uregulerte vassdrag har sterkt varierende vannføring over
året. Vannføringen, som kan være svært lav i tørre perioder,
kan i nedbørsrike perioder øke til flommer av formidable størrelser i løpet av få dager. Samfunnet rundt var vel kjent med
uregulerte vassdrags naturlige variasjoner og forholdt seg deretter.
Regulering av vassdrag medfører jevnere og mer forutsigbare
vannføringer, men forhindrer likevel ikke at det av og til skjer
ukontrollerbare flommer. Regulering minsker både flomhyppighet og oftest også flomstørrelsene, og holder vannføringsvariasjonene innenfor langt snevrere grenser enn hva de ville
ha vært uten regulering.
Samfunnet rundt trekker på dette grunnlag ofte den feilaktige konklusjon at flomrisikoen nesten er borte, og man glemmer fort de oversvømmelser og ødeleggelser flommene tidligere kunne skape. Opparbeidede dyrkningsarealer som kan gi
gode avkastninger i flomfrie år, kan raseres og ødelegges helt
i løpet av noen dager med flom, og avling kan gå tapt.
Helt frem til for få år siden ble det dessuten bygget veier, hus
og kommunaltekniske anlegg i flomsoner, i tillegg til at det
også ble lagt ut industriområder, campingplasser og andre
arrangementer i slike soner.
Omkring århundreskiftet 1900-2000 ble det imidlertid innført
faste rutiner for behandling av alle offentlige og private reguleringsplaner som omfatter arealer i eller nær opp til vassdrag.
Slike planer skal etter dette sendes NVE til uttalelse. Dermed
har en fått et bedre verktøy for styring med slike etableringer.
NVEs flomsonekartprosjekt, dvs. kartlegging av spesielt utsatte
flomområder rundt omkring i landet, har også bidratt til å
hindre uønskede etableringer. Likevel kan en fortsatt se spredte tilfeller hvor det etableres virksomheter i flomsoner. Dette
kan få svært uheldige konsekvenser, både for etablererne og
andre.
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Flomsonekart vil være til betydelig hjelp under beredskapsplanlegging og planlegging av sikringstiltak. Slike kart er nå
dels ferdig utarbeidet og dels under utarbeidelse for våre
mest utsatte elvestrekninger. Egnede sikringstiltak omtales
under kap. 13.4 Informasjon og kap. 13.2 Varsler.
Under utarbeidelse av kommuneplaner og behandling av byggesaker bør kommunene særlig merke seg de forhold som er
forbundet med flomsoner, og hente inn opplysninger fra regulanter og NVE, slik de plikter iht Plan- og Bygningslovens
bestemmelser. Neglisjering eller bagatellisering av flomrisiko
vil kunne medføre store materielle ødeleggelser og ulykker.
Dersom ikke planene er forelagt NVE, og erstatningsberettigede flomskadekrav utløses, kan forsikringsselskapene kreve
regress fra de ansvarlige, dvs. vedkommende kommune i slike
tilfeller som nevnt her. Det er viktig å understreke at det ikke
er reguleringer som skaper flommer og flomsoner, og at
ansvar for flomskader i slike soner ikke kan henføres til regulant, med mindre det kan påvises at flomskadene skyldes regulanten.
Etablering av kraftverk kan medføre tidvis helt eller delvis
tørrlagte elvestrekninger. I løpet av få år kan slike elveleier
gro til med vegetasjon av betydelig størrelse. Slik vegetasjon
bør jevnlig holdes under kontroll. NVE har utarbeidet retningslinjer for slik oppfølging. Under flom hvor vannføringen
går over overløp, kanskje samtidig med at den vannføring som
normalt skulle gått gjennom kraftverk går på overløp hvis
kraftverket faller ut, vil samlet vannføring søke tilbake til sitt
opprinnelige leie. Er dette helt eller delvis blokkert, vil vannet
finne nye veier og kanskje forårsake betydelige ødeleggelser.
Tanken om erstatningskrav i slike tilfeller er nærliggende.
Under flom og isgang kan det skje erosjon og utrasing av elvebredder. Slike utrasinger kan være en sikkerhetsrisiko for
eventuell ferdsel langs vassdraget. Isgang med opplagring av
isdemninger kan føre til store flomstigninger og i enkelte tilfeller tvinge vassdraget inn i nye løp.
Sikringstiltak kan være skilting, kap 13.2.1, utslakking, forbygging eller plastring av elveskraningen, se kap. 13.5.1. Bilde nr.
27 viser en vellykket utslakking og forbygging.
Vassdragsregulering og utbygging påvirker is- og isdannelse i
elver. Forholdene kan bli vesentlig endret i forhold til hvordan
de var i elvas naturlige tilstand. I gitte tilfeller, hvor vannføringen stort sett holdes stabil og hvor vannhastigheten er lav,
vil reguleringen kunne være gunstig for islegging og ferdseissikkerhet på elveisen. I andre tilfeller kan regulering og utbygging svekke isen der den tidligere var sikker, i den grad man
kan tale om sikker elveis. Svekkelse kan oppstå ved kraftverks
utløp i "loner" og stilleflytende elvepartier hvor det tidligere
var sikker is, ved dykkede tunnelinntak og i andre forbindelser
hvor strømningsforhold endres og blanding av vann fra ulike
tilløp skjer. Hver situasjon bør vurderes for seg, og hvor forholdene taler for det, bør det gjøres tiltak. Relevante sikringstiltak vil i de fleste tilfeller være varsler, se kap. 13.2 og informa-
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sjon se kap. 13.4.

11.2

Kanaler
Kanaler er menneskeskapte, "kunstige elver", som i visse
sammenhenger kan ha behov for sikringstiltak. Slake kanalvegger bygd opp av stabile masser, utgjør vanligvis liten sikkerhetsrisiko, se bilde nr. 27. Hvis kanaler har bratte vegger
eller spesielt stor vannhastighet, eller hvis det er fare for erosjon og utrasing av kanalsidene, bør imidlertid inngjerding
vurderes, se kap. 13.1.1, eventuelt kan deler av kanalen overbygges.
Plutselige vannføringsendringer i kanal bør varsles, dersom
endringene kan medføre sikkerhetsrisiko. Normalt vil skilting,
kap. 13.2.1, vere tilstrekkelig, men i helt spesielle tilfeller bør
bruk av signaler overveies, se kap. 13.2.3.
I kanaler er isen ofte svak fordi strømmende vann gir dårlig is.
Dersom den farlige strekningen ikke er inngjerdet eller sikret
på annen måte, bør det varsles med skilt, se kap. 13.2.1.

11.3.

Terskler
Terskler kalles små, lave dammer med fritt overløp, anlagt i
vassdrag på tvers av strømretningen i hensikt å etablere terskelbasseng med "flatt vannspeil" oppstrøms tersklene. Disse
tersklene bygges enten i betong, av naturstein og andre løsmasser eller av tømmer og lignende. Se bilde nr. 35.
Det bygges i dag tre hovedtyper terskler i regulerte vassdrag.
Hovedtypen er de såkalte fisketersklene (Syvdeterskler). Disse
bygges normalt i plogform mot strømmen med fall inn mot
midten der det oftest også lages en åpning i form av et nedsenket midtparti. Den siste hovedtypen er såkalte celleterskler
eller trappekulpterskler. Som navnet indikerer, bygges disse i
form av små, sammenhengende celler eller kulper med grove
steinblokker som hovedbyggemateriale.
Dersom tersklene ligger i nærheten av bebyggelse og tilgjengeligheten er enkel, vil terskelbassengene ofte bli brukt til friluftsaktiviteter som fisking, bading, skøyting, båtsport osv, se
bilde nr. 35. Plutselige vannstandsøkninger som følge av lukeåpning, tapping fra ovenforliggende magasin eller avslag i
ovenforliggende kraftstasjon vil kunne gi farlige situasjoner.
Slike forhold bør varsles vha. skilt, se kap. 13.2.1. I tilfeller der
basseng ligger like nedenfor magasin, bør det også vurderes
andre tiltak, kfr. 13.2.3 Signaler.
Terskler og terskelbasseng i vassdrag uten fare for plutselige
vannstandsøkninger byr normalt ikke på større eller andre
slags faremomenter enn hva som naturlig finnes ellers i vassdrag. Unntaket kan være sleipe betong- og treterskler som på
små vannføringer kan innby både til ferdsel og lek. Der hvor
det er mye ferdsel, bør også slike farer varsles med skilt, se
kap. 13.2.1. Nær boligområder hvor barn leker, kan det i spesi-
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elle tilfeller i tillegg være aktuelt med avstenging av adkomsten til terskelkronen, se kap. 13.1.1, Gjerder.

11.4

Tømmerrenner
Tømmerrenner finnes fremdeles i mange av våre vassdrag, selv
om de, muligens med få unntak, ikke lenger er i bruk. Så
lenge rennene var i bruk, ble de stort sett holdt i rimelig god
stand, men etter mange tiårs uvirksomhet har tidens tann
gjort sitt, og de renner som fremdeles gjenstår, er nesten uten
unntak dels falleferdige, og dels gjenstår bare rester.
Rennenes eier- og ansvarsforhold er ofte uklare.
Er renne bygd og eid av regulant eller utbygger, eller denne
har avtalefestet eller pålagt vedlikeholdsplikt, omfattes renna
av sikringsplikt på linje med den ansvarliges plikt for sine øvrige vassdragsanlegg. Det kan imidlertid også forekomme tilfeller hvor renne etter pålegg eller overenskomst er bygd av
regulant eller utbygger, uten at det utløser eierskap eller vedlikeholdsplikt for byggepart.
Renner som eies av fløtningsforeninger
eller lignende organisasjoner, og hvor eierorganisasjonen er avviklet eller kanskje
bare fører et passivt «papirliv», uten økonomiske midler eller
ansvarlig ledelse, står i mange tilfeller for fall uten at noen
utøver lovpålagt, fornødent ansvar for dem.
Konsekvensen er at renner som ikke er i bruk, kan fremstå
som potensielle ulykkesforvoldere. De frister bl.a. til gangtrafikk for å krysse elveleier og juv. Hvis trerenne er råtten, eller
stålrenne er gjennomrustet, kan det skje skader og ulykker
ved at folk faller gjennom. Det har også hendt at padlere har
forsert renner. De kan enten ha «satt vann på renna» selv,
eller inntaket kan ha vært så lekk at det har gitt brukbar
vannføring. Enkelte steder arbeides det med planer om å
bruke nedlagte renner som «padleløyper» i sammenheng med
organisert sportspadling og turisme.
Renner kan dels ha gått i tunnel, og selv om renna er revet og
fjernet, kan tunnelåpninger stå usikret tilbake. Hvis renne tas i
organisert bruk til andre formål enn den var bygd for, må
ansvarsforhold klargjøres og nødvendige tiltak i verksettes
hvis sikkerhet skal ivaretas.
Eierløse renner som ingen drar omsorg for, bør rives og fjernes. Der hvor selve renna er fjernet og renna dels har gått i
tunnel uten at tunnelåpninger er sikret, eller hvor delvis opprustede tårn, fundamenter og bergbolter står igjen, kan disse
utgjøre farer både for mennesker og dyr. Slike rester bør også
rives og fjernes.
Ansvaret påhviler eier eller den som har myndighetspålagt
eller avtalefestet vedlikeholdsansvar. Ansvarsforhold er imidlertid ikke alltid klare eller lette
pavise. Interessen for kulturminner omfatter også i noen grad de gamle rennene og kan
ha forårsaket at besluttet rivningsarbeid ikke er blitt utført.
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Det vises til kap. 13.5.7, Riving og rydding. «Strakstiltak» kan
være skilting, kap. 13.2.1 og/eller inngjerding, kap. 13.1.1. Se
for øvrig kap. 11.5, Andre fløtningsinnretninger.

11.5

Andre fløtningsinnretninger
I mange vassdrag finnes fortsatt en mengde andre fløtningsinnretninger av ulike slag, eller rester etter slike. I tillegg til
tømmerrenneinntak i reguleringsdam eller kraftverksinntaksdam, kan det være broer, lenser og gangbaner, kabelbaner,
stein- og betongfundamenter, ledemurer i stein og betong
m.m. langs elvebreddene og i selve elveleiet, samt lensefester
og lensepåler.
Mange av ovennevnte innretninger representerer faremomenter for allmennheten. I forbindelse med ferdsel og lek påpekes
spesielt faren for fall fra broer, gangbaner, lenser, fundamenter o.a innretninger. For båttrafikk kan gjenstående påler o.l.,
samt søkketømmer i eller like under vannflaten være farlig.
Regulants og utbyggers ansvar for sistnevnte arrangementer
forholder seg på samme måte som for tømmerenner, dvs. at
ansvar utløses av eierskap eller særlig definert vedlikeholdsplikt.
Dersom inntak til tømmerrenne er integrert i regulants eller
utbyggers dam, er imidlertid inntaket del av dammen og inngår i damansvaret, selv om det i sin tid var anlagt i fløtningsøyemed, og var under fløtningens disposisjonsrett. Har slikt
inntak ikke lenger bruksinteresse, vil det som regel være sikrest og enklest fjerne det. Det må ellers vedlikeholdes og sikres.

a

Selv om langt de fleste innretninger som er omtalt her ikke
faller inn under regulants eller utbyggers ansvar, påpekes likevel at faremomenter finnes. Farene kan i stor grad reduseres
ved fjerning av innretningene, se kap. 3.5.7 Riving og rydding.
Dessuten bør skilting, se kap. 13.2.1, samt avstengninger og
hindringer, kap. 13.1, vurderes.
Fløtningsdammer og andre innretninger som ikke lenger er i
bruk, men har antikvarisk, kulturhistorisk eller annen interesse
og som derfor ønskes bevart, bør samtidig med bevaringsvedtak også definere og pålegge ansvar, slik at anleggene besørges sikret som øvrige vassdragsanlegg. Hvis ikke ansvaret klarlegges, kan slike anlegg utgjøre vedvarende farepotensialer.

11.6

Kvernhus, sagbruk o.l.
Mange gamle vasshjul- eller turbindrevne anlegg som f.eks.
møller, sager etc. ligger i dag uttjent og forlatt langs våre vassdrag. Det industrialiserte samfunn har gradvis overflødiggjort
slike anlegg som tidligere fylte viktige samfunnsoppgaver.
Års uvirksomhet og manglende vedlikehold gjør at mange
anlegg i dag fremstår i dårlig, dels falleferdig stand. Slike
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anlegg utgjør en sikkerhetsrisiko, særlig for barn, men også
for publikum for øvrig, som ferdes langs våre vassdrag, og som
finner arrangementene så interessante at de begir seg inn i,eller inntil dem. Det er imidlertid bare unntaksvis at ansvarsforhold i disse sammenhenger kan knyttes til regulant eller
utbygger.
Anleggene kan være bygget på ulike måter, og spenner over
hele spekteret fra rene vasshjul i stryk og fosser, til mer komplekse konstruksjoner med inntaksdam, renne eller rør frem til
vasshjul eller turbin med f.eks. påmontert sagblad, drivremmer
etc., som dels står inne i hus. Det kan også være tilhørende
opptrekksarrangement for tømmer m.m. som kan være råtne
og farlige ? klatre pa eller ? g@i.
Bygninger som inneholder produksjonsutstyr kan stå åpne for
vind og vær, og være sterkt forfalne. Bygningene er lette åta
seg inn i, med de farer for fall og annet som det medfører.
Produksjonsutstyret

kan også by på farer.

Eier- og ansvarsforhold er her som tidligere nevnt ofte uklare.
I noen tilfeller kan anleggene ha vært personlig eid, mens de i
andre tilfeller kan ha tilhort grende- eller bygdelag, eller
andre former for sameierskap. I de fleste tilfeller vil det være
vanskelig
lokalisere ansvarlige eiere. Tidens økende ønsker
og krav om vern av kulturminner vil heller ikke bidra til å forenkle sikkerhets- og ansvarsforhold, med mindre vernepalegg
også utløser og klargjør ansvarsplikt og fører til forsvarlig sikring.

a

I sikkerhetsøyemed ville beste sikringsarbeid ofte være riving
og rydding, kfr. kap. 13.5.7, i alle fall av de farligste deler av
anleggene. I tilfeller hvor det planlegges reparasjoner eller
rehabilitering av slike anlegg, vil imidlertid gjerder, kap.
13.1.1, ev. også i forbindelse med skilt, kap. 13.2.1, kunne
være tjenlig som midlertidig sikring.

11.7

Sluser

I sydøstre del av landet finnes sluseanlegg i flere vassdrag.
Slike anlegg kan være eid og fast betjent av sluseselskap o.l.
Det er imidlertid også sluser som ikke har fast betjening, men
hvor brukerne må utføre slusingen selv.
Sluser er i konstruksjon og funksjon murte eller støpte damkonstruksjoner, atskilt med manøvreringsorganer i form av sluseporter, og er som sådanne underlagt NVEs regelverk for
vassdragsanlegg. Sikringstiltak relatert publikum gjelder følgelig også for sluser.
I noen tilfeller kan bygge- og vedlikeholdsplikt påhvile vassdragets reguleringsforening, selv om ikke eierforholdene er
klarlagt. I særlige tilfeller kan også andre foretak/organer
være ansvarlig for sluser.
Med uklare eierforhold
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hold overfor publikum, hva enten disse er brukere, eller de
bare ferdes ved eller på anleggene.
Generelt vises derfor til kap. 6 Dammer, og kap. 11.2 Kanaler,
både når det gjelder faremomenter og anbefalte sikringstiltak.
Dammers manøvreringsorganer vil normalt ikke være tilgjengelig for publikum. Ved ubetjente sluser må publikum ha
adgang til manøvreringsorganene. Dette medfører også
mulighet for barns lek og annen ubetenksom omgang med
arrangementene.
Av særlige faremomenter
•
•

nevnes:

Fall fra kanalsider, vangemurer og/eller sluseporter
Klem, slag og andre skader fra bevegelige deler, roterende
drivverk og/eller transmisjoner

Anbefalte sikringstiltak vil, i likhet med hva som fremgår av de
kapitler som det er henvist til ovenfor, særlig være gjerder,
kap. 13.1.1, rekkverk, kap. 13.1.2 og skilt, kap. 13.2.1.
Ved ubetjente sluser bør det dessuten være tavle som gir
betjeningsanvisning, og hvor eventuelt særlig faremomenter
omtales. Ut over det som er nevnt, bør sluseportenes drivverk
og transmisjoner skjermes i størst mulig grad.

11.8

Vannverk, aqua- og andre vassdragsanlegg
Regelverket for vassdragsanlegg gjelder også vannverks-, vannings-, industrivann- og aquaanlegg som nytter magasinvann
og har ordinære dammer, regulerings- og overføringsanlegg.
Eier- og ansvarsforhold er i disse sammenhenger som regel
klare.
Vedrørende faremomenter og sikringstiltak vises generelt til
hva som er sagt om de sammenlignbare anleggselementer, og
spesielt til hva som er sagt i kap. 5 Magasin, kap. 8 Tunneler,
sjakter tverrslag, kap. 9 Rørgater og kap. 10 Bygninger og
frittliggende arrangementer, samt kap. 11 Vassdrag.
Vannverksrør er unntatt fra NVEs regelverk.
I de senere år er det i vassdrag bygget anlegg til formål og
aktiviteter som atskiller seg fra tradisjonell vassdragsutbygging. Særlig gjelder dette anlegg for fisk og fiskeoppdrett,
såkalte aquaanlegg. Klekkerier og smoltanlegg blir oftest
knyttet til vassdrag. Matfiskanlegg kan også være lagt i eller
ved vassdrag. Aquaanleggene er oftest private forretningsforetak, og eier- og ansvarsforhold er som regel klare.
Vannforsyning til klekkerier og smoltanlegg kan omfatte både
inntaks- og reguleringsdammer, dels også med overføringer
gjennom rørgater. Konstruktivt og funksjonelt er slike anlegg
å sammenligne med vannkraft- og vannverksanlegg, selv om
dimensjonene er betydelig mindre. Faremomenter og behov
for sikringstiltak for så vidt angår aquaanleggenes vannforsy-
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ning vil i prinsippet tilsvare det som gjelder for vannkraftanlegg. Det vises derfor til kap. 6 Dammer, kap. 7 Bekkeinntak
og kap. 9 Rørgater.
Selve produksjonsdelen av aquaanleggene, enten det er klekkerier og smoltanlegg i eller ved vassdrag, eller det er matfiskanlegg i 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.
Anlegg for sports- og fritidsaktiviteter finnes det en del av, og
flere er under planlegging. Vannsportsanlegg er anlagt i stryk
og mindre fosser og brukes bl.a. til padling og 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 fokuseres på, men de eventuelle farepotensialer som
sportsanleggene utgjør overfor utenforstående, og som den
ansvarlige for anlegget hefter for, hva enten det er idretts- og
sportsforening, eventuelt i samarbeid med grunneier og/eller
kommune.
Faremomenter for utenforstående og eventuelle sikringstiltak
i forbindelse med tekniske arrangementer for igangværende
vannsportsanlegg bør vurderes i hvert enkelt tilfelle. Ved planlegging av nye anlegg bør slike forhold tillegges vekt.
Raftingbaner mv. kan være utstyrt med tversgående ståltau
eller lignende for oppheng av markører. Slike tversgående forbindelser 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. 13.2.1 Skilt.
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TERRENGINNGREP
Anlegg i vassdrag vil som regel også medføre terrenginngrep i
det omgivende, "torre land". Feks. kan steintipper og andre
massedeponi, morene- og sandtak ligge langt fra byggeplass,
og anleggsveier må føres frem. Slike veier, massedeponi og
massetak, anlagt, åpnet og brukt av tiltakshaver til byggeformålet utgjør elementer i det samlede ansvarsomfang for vassdragsanlegget.
Kapittel 12 omtaler forskjellige typer terrenginngrep,
anbefaler sikringstiltak etter vurdert behov.

12.1

og

Massetak - steinbrudd

Av de massetakstyper som er aktuelle i forbindelse med vassdragsutbygginger, representerer steinbruddene både langt de
fleste og største faremomentene. Med pallhøyder på 12-18
meter og mer er det ferdsel langs kantene og faren for fall
ned i bruddet som er den største risikofaktor. Ferdsel inne i
bruddet kan også være farlig, spesielt på grunn av stein - og
isfall fra bergveggene.
Ferdsel i og langs eldre løsmassetak kan i spesielle tilfeller
medføre en viss risiko når det gjelder fall, utforrasing, steinsprang eller ras. Disse massetak ble i mange tilfeller avsluttet
med svært bratte skråninger, ofte lik eller nær opp til massens
naturlige rasvinkel, se bilde nr. 34.
I massetak fra ca. 1980-tallet og seinere er det blitt satt stadig
strengere krav ved avslutningen, også når det gjelder skråningsvinkler. Massetak fra denne tid og seinere har derfor som
regel så slake skråninger at de ikke er rasfarlige.
Sikringstiltak, se særlig kap. 13.1.1 Gjerder og kap. 13.2.1 Skilt.
I enkelte tilfeller kan det også være aktuelt med avslakking og
masseforflytning, se kap 13.5.1.

12.2

Steintipper

I forbindelse med anlegg i vassdrag finnes stort sett to hovedtyper av steintipper. Steinmasser fra konvensjonell tunneldrift
har en annen og vesentlig grovere fraksjonering som gir andre
lagrings- og stabilitetsegenskaper i den ferdig utfylte tipp enn
hva steinmasser (borkaks) fra fullprofilboring
gir.
Tipper fra konvensjonell tunneldrift kan også være forskjellig
hva angår fraksjonering, utforming og stabilitet. Tipper av
eldre dato er lagt med brattest mulige skråninger og er
sammensatt av enda grovere steinmasser enn hva tipper med
stein fra nyere, konvensjonell tunneldrift vanligvis inneholder.
I sistnevnte tilfelle, fra omkring 1980-tallet og seinere, er som
regel tippskråningene maskinert i noen grad, og gjort slakere
enn naturlig rasvinkel.
Ved siden av en viss fallrisiko, kan det også være fare for utra-
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sing eller løsriving av enkeltblokker ved ferdsel i skråningene.
Noen stor risikofaktor utgjør imidlertid ikke slike tipper.
Skulle det i enkelte tilfeller likevel være nødvendig med sikringstiltak, se særlig kap. 13.1.1 Gjerder, kap. 13.3.1 Skilt samt
kap. 13.5.1 Masseforflytning, - planering, - forbygging.
Tipper fra ca. 1980-tallet og seinere har i likhet med massetak
vært lagt med så slakke skråninger at de ikke utgjør noen særlig risiko. 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 så vidt begrenset at
det normalt ikke vil være allmenn ferdsel i området. Skulle det
imidlertid være det, kan sikringstiltak være skilting, kap.
13.3.1, og gjerding, kap. 13.1.1.
Masse fra fullprofilboring
er særdeles småknust, den inneholder mye finstoffer. Steinfyllinger med slikt materiale blir lite
selvdrenerende og svært tett. Dermed kan den også bli ustabil
ved lagring i tipper, hvis:
•

overflatevann får anledning til å renne over tippoverflaten,
vil det lett føre til at det dannes "elveleier" i tippen, med
derav følgende erosjoner og utrasninger.

•

tippoverflaten er slik at det kan dannes "innsjøer" på den,
kan det resultere i endret porevanntrykk i tippmassen og
svekke dennes skjærfasthet, slik at man kan få skjærbrudd i
tippens dypere lag. Dette kan gi dambruddlignende utrasninger, selv om tippskråningene er slake. Følgelig bør tippoverflaten anlegges med fall slik at vannet avledes og det
ikke dannes vannansamlinger.

Sikringstiltak ved siden av masseforflytning og planering, se
kap. 13.5.1, kan også være skilting kap. 13.2.1, og i helt spesielle tilfeller, kap. 13.1.1 Gjerder.

12.3

Anleggs- og driftsveier
I de senere år har det skjedd en voldsom trafikkøkning på
anleggs- og driftsveier, bygget og vedlikeholdt av regulant
eller utbygger, og trafikken bare tiltar. Trafikkøkningen gjelder skogbruk, sauedrift, hytteutbygging og hyttebruk, jakt,
fiske og turisme generelt.
I regulerings- og ervervskonsesjoner gitt i forbindelse med
vannkraft- og reguleringsanlegg er det normalt tatt inn
bestemmelser om anleggs- og driftsveier, og følgende vilkår er
ofte gitt:
"Veier, broer og kaier som konsesjonæren anlegger skal
kunne benyttes av allmennheten med mindre departementet (OED) treffer annen bestemmelse".
(Lov 1969 - 06 -19 § 12, kap. 6 om endringer i vassdragsreguleringsloven av 14. des.1917)
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I tidligere gitte konsesjoner ble det ofte sagt slik:
"Veger, bruer og kaier som konsesjonæren anlegger, skal
stilles til avbenyttelse for allmennheten for så vidt departementet finner at dette kan skje uten vesentlige ulemper for
anleggene".
Det er også gitt konsesjoner hvor anleggsveier ikke omtales i
vilkårene. Veiene kan likevel bli underlagt bestemmelser i
samråd med utbygger når anleggsarbeidene er avsluttet.
Videre finnes anlegg og anleggsveier bygget før konsesjonslovens tid. I mange tilfeller trafikkeres også disse veiene av
næringsinteresser og allmennheten generelt, selv om det aldri
har vært gjort avtaler eller fattet bestemmelse om det.
Anleggs- og driftsveier, anlagt til begrenset bruk for mange år
eller tiår siden, har i mange tilfeller dekket tiltakshavers behov
også etter at anleggstiden var over. Samtidens tilleggsbelastning fra annen trafikk spilte som regel liten rolle.
De senere års voldsomme trafikkøkning har skapt helt andre
situasjoner. Smale veier med vanskelige kurvatur- og stigningsforhold kan i mange tilfeller fremdeles tilfredsstille tiltakshavers drifts- og tilsynsbehov, men grunneiere, andre næringsbrukere og allmennheten finner ikke forholdene tilfredsstillende og forlanger opprustning og jevnlig vedlikehold, selv
om det ikke er gitt at man har veirett eller krav å stille i det
hele tatt.
Ulike syn på rettigheter, plikter, vilkår og bestemmelser, vurdert ut fra den enkeltes forutsetninger, ståsted og bruksinteresse gjør at det kan oppstå til dels steile motsetningsforhold.
Ved vurdering av slike forhold bør man særlig være oppmerksom på at anleggs- og driftsvei i juridisk forstand er å betrakte
som privat vei. Privat vei som ikke er stengt for allmenn ferdsel, er underlagt veglovens (lov av 21. juni 1963) bestemmelser
med de sikringstiltak denne hjemler når det gjelder private
veier.
I denne forbindelse er veiloven
fremgår her følgende:

§

56 av spesiell interesse. Bl.a.

"Vegsjefen kan kontrollere om private vegar som er opne
for al/men ferdsel er trygge nok. Finn vegsjefen at bruk av
motorvogn på ein privat veg er sær/eg farleg, kan han
pålegge styret eller tilsynsmannen eller den ansvarlege for
vegen å setje opp varselskilt"..
Slike skilt (skilt 1.06, ev. med underskilt 3.05) bør settes opp
både ved innkjøringen(e), i eventuelle kryss langs veien samt
ved begge ender av spesielt farlige strekninger hvor veien passerer skrenter, stup, elver smale broer etc. og hvor veien og
kantene ikke er sikret.
I tillegg til bestemmelser hjemlet i veiloven av 1963 bør også
Internkontrollregelverkets
bestemmelser vurderes i slike
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sammenhenger. Fravær av pålegg er ikke ensbetydende med
ansvarsfritak.
Kostnadsdeling i forbindelse med vedlikehold og eventuell
standardheving av anleggsveier er ikke alltid omtalt i regelverk og bestemmelser. Dersom det ikke lykkes å få til en fornuftig fordeling av kostnadene til nødvendig vedlikehold av
en anleggs- eller driftsvei, og det ikke er rimelig å pålegge
konsesjonæren dette alene, vil det etter søknad kunne gis tillatelse til at en slik vei stenges for allmenn ferdsel eller eventuelt nedlegges eller fjernes. Tidligere måtte slik søknad avgjøres av OED, mens avgjørelsen i spørsmål om stengning av
anleggsveier nå er delegert til NVE med OED som ankeinstans.
I tilfeller hvor konsesjonæren mener at en anleggs- eller driftsvei eller deler av denne er trafikkfarlig, bør konsesjonæren
stenge veien midlertidig inntil forholdet er utbedret eller
eventuell tillatelse til permanent stenging er gitt. Tillatelse
kan bli gitt dersom arbeidene og kostnadene ved å sette veien
i trafikksikker stand er uforholdsmessig store i forhold til allmennhetens nytte av veien.
Kostnads- og ansvarsdeling kan løses ved overenskomst, f.eks.
slik det fremgår av nedenstående tilfelle:
Anleggsveier anlagt i forbindelse med en utbygging i ca. 1950
fikk stadig økende bil-, traktor- og lastebilferdsel i tilknytning
til storstilt skogsdrift, hytteutbygging og generell turist- og fritidsutfart. Belastningen var langt større enn veiene var bygd
for, og dette førte til dårlig og dels farefull veistandard med
klager og krav om vedlikehold og utbedring. Grunneiere,
andre næringsinteresser, hytteeiere og publikum for øvrig
mente seg ikke forpliktet til å delta i utbedring av de påklagede forhold, men at utbygger alene var ansvarlig for nødvendig
utbedring og vedlikehold.
Utbygger tok saken opp med OED, og konklusjonen ble at
utbygger ikke pliktet
holde veiene i bedre stand enn hva
som var påkrevet for utbyggers eget behov. Videre ble det fra
OEDs og NVEs side signalisert at dersom veiene kunne være
farlige for allmennheten å trafikkere, kunne utbygger søke tillatelse til å stenge veiene for allmennhetens trafikk.
Stillet overfor dette så hovedbrukerne seg tjent med å inngå i
samarbeid med utbygger. Sistnevnte foretok en generell opprustning av veiene og forpliktet seg til et årlig, indeksregulert
kontantbidrag, mot at hovedbrukerne påtok seg ansvar og
forpliktelser. Det ble dannet veilag med plikt til å drive og
vedlikeholde veiene. Veiene ble stengt med bommer, og det
ble utstedt årskort mot avtalt pris til faste brukere, mens allmennheten ellers ble avkrevet bompenger.
Tilsvarende og lignende ordninger som nevnt over er etter
hvert blitt mer vanlige, og ordningene har vist seg fungere.
Bommer, skilt og betalingsordninger respekteres og fungerer
best der grunneiere og hovedbrukere er involvert i ansvaret
for veien.

a
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Veier som tidvis eller hele året holdes stengt for allmenn biltrafikk o.l., stenges og sikres normalt vha. bommer, se kap.
13.1.5.1, i kombinasjon med skilting, kap. 13.2.1.
I enkelte tilfeller, spesielt på avsidesliggende steder, 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 veibanen eller fjerning av en del av
veilegemet kan være nødvendig.
Det kan imidlertid ofte være en god del ferdsel til fots langs
anleggs- og driftsveier som er stengt for biltrafikk o.l. Faremomentene her vil vel sjelden være annerledes eller større
enn ved ferdsel i terrenget rundt. Normalt vil det derfor heller
ikke være særlig aktuelt med sikringstiltak på slike veier, bortsett kanskje fra eventuelt i helt spesielle tilfeller, skilting, kap.
13.2.1, for å varsle om fare for stein- og/eller isfall fra bratte
skjæringer der slike veier ligger svært nær bebyggelse.
I samsvar med bestemmelser er det i dag vanlig praksis at
eiere av anleggs- og driftsveier som er åpne for allmenn ferdsel setter opp egne opplysnings- og/eller skilt som gir informasjon om veitype og standard. Se i denne forbindelse kap.
13.2.1 Skilt.
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SIKRINGSTILTAK
Dette kapittel anbefaler en del sikringstiltak som allerede er
vel kjente, og som i stor utstrekning brukes i forbindelse med
sikringsarbeider ved anlegg i vassdrag. Ved systematisk å
gjennomføre generelle tiltak som kan gjøres med relativt
enkle midler, vil det bidra til å holde et høyt sikkerhetsnivå
ved våre anlegg.
Sikringsrapporten 1990 introduserte en skiltstandard for
anlegg i vassdrag, jf. kap 13.2.1 Skilt. De skilt som tidligere var
i bruk rundt i våre vassdrag, var preget av stor individualisme,
se bilde nr. 9. Skiltstandarden av 1990 fikk bred anvendelse,
og skiltene er i dag å se over alt i landet hvor det finnes vassdragsanlegg. Skilt brukes for å formidle budskap. Som kjent
uttrykker vassdragsskiltene sine budskap i hovedsak ved hjelp
av form, farge og symboler. Målgruppen vil dermed utvides til
også å omfatte ikke-norsktalende personer, samt barn som
ikke er lesekyndige. Barn har lett for å oppfatte symbolfigurer.
Som supplement til nevnte metoder har nyere tids teknologi
gitt publikum tilgang til Internett og web-sider etc., hvor man
kan hente inn oppdaterte kart og opplysninger om is- og snøforhold m.m. i forbindelse med regulerte vann og vassdrag.
Bl.a. NVE, EBL Kompetanse AS, større regulanter og kraftselskap legger ut og ajourfører slike nettopplysninger, og disse
omtales flere steder i rapporten, se bl.a. kap 13.4.
Generelt gjelder at sikringstiltak ikke bare skal utføres, men
også opprettholdes 3• Dårlig vedlikeholdte sikringstiltak kan
utgjøre større fare enn om de ikke hadde vært utført. Derfor
skal sikringsarbeidene også omfattes av Internkontroll
og innarbeides i IK-systemet'.
Gjennomlesning av sikringsrapporten kan kanskje få enkelte
til å se på kjente forhold med "nye oyne", og bidra til å henlede oppmerksomheten på detaljer som kanskje ikke har vært
påtenkt eller som kan ha vært oversett.
Ved anlegg av fysiske sikringstiltak
miljømessige hensyn.

13.1

bør man også vektlegge

Avstengninger, hindringer

13.1.1 Gjerder
13.1. 1. 1 Permanente gjerder
Hvilke gjerdetyper det bør satses på de i enkelte tilfeller,
avhenger av en rekke faktorer. Dimensjonering og materialvalg må avpasses etter behov og stedlige forhold, spesielt hva
gjelder fysiske påkjenninger. Belastningene kan være ekstreme
i områder med store snø- og islaster. Det kan også være tale
3
Jf. sikkerhetsforskriften
Jf. sikkerhetsforskriften
'Jf. Internkontrollforskrift
7 første ledd
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om andre påkjenninger, f.eks. når det gjelder barns klatring
eller skubbing fra beitedyr o.l.
Det vises for øvrig til § 103 i plan- og bygningsloven (PBL)
hvorav fremgår at kommunen også utenfor tettbygd strøk kan
gi påbud om gjerding og gi regler om utforming av gjerder,
samt til 5 104 om orden på, og bruk av ubebygd areal og sikringstiltak ved byggverk. En antar imidlertid at nevnte bestemmelser i PBL neppe vil avstedkomme tvistigheter omkring
utforming og bruk av gjerder, da bruk, utforming og dimensjonering må bestemmes av sikringsmessige, klimatiske og
andre bestemmende kriterier.
Styrken på et gjerde avhenger i vesentlig grad av stolpenes
materiale, dimensjon og utforming. Også innfestingen (nedstøpingen o.l.) av disse, samt avstiving og eventuell bardunering er viktige faktorer.
Forsinkede ståprofiler er det vanligste stolpematerialet for
gjerder ved vassdragsanlegg. Stolpene er oftest L-, T-, H - eller
U -profiler, men også hulprofiler blir brukt.
Aluminiumsstolper og duk kan i noen sammenhenger være
brukbare, og materialegenskapene har visse fordeler.
Erfaringer viser imidlertid at aluminium ikke egner seg der
hvor det er tale om store fysiske påkjenninger, se bilde nr. 10.
Gjerder som bryter sammen i stort snøvær, gir liten grad av
sikkerhet.
Impregnerte trestolper blir også brukt. Spesielt anvendelige er
disse i løsmasser og når det gjelder midlertidige gjerder, eller
gjerder som tas ned om vinteren.
Både stolper og duk bør dimensjoneres etter forventet belastning. Belastningen er ikke bare gitt av klima og forventet
mengde snø og is, men også av nødvendig gjerdehøyde. Høye
gjerder kan på sine steder være påkrevet i sikringsøyemed.
Værharde, snørike områder og steder med snø- og issig gir de
største påkjenninger. Her bør det brukes kraftige dimensjoner,
solid fundamentering og tilstrekkelige avstivninger samt eventuelt barduner. Stolper med pasveiste fotter av rundstål o.l.
blir normalt svake i rundstålpartiet med hensyn til bøyning. På
fjellgrunn er det derfor fordelaktig med så grove borehull at
man kan støpe fast hele profilet.
Det er viktig at stolper i gjerdets vinkelpunkt blir skikkelig
avstivet, fortrinnsvis med trykkstag i gjerdedukens plan, se
bilde nr. 11. I helt spesielle tilfeller kan det være nødvendig
med bardunering i tillegg. Barduner har imidlertid klare ulemper, spesielt for skiløpere. Bergbolter for bardunfeste kan
dessuten komme i konflikt med dyrs ferdsel, og oppstikkende
bolter bør avkortes mest mulig, og utstyres med kulehode slik
at de ikke forvolder skader på mennesker eller dyr som tråkker på boltene.
Gjerdets plassering i terrenget har avgjørende betydning for
stabilitet og holdbarhet. Generelt gjelder at gjerder plasseres
slik at snø- og issig tas i lengderetning. Gjerde som er plassert
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ytterst på kanten av stup eller i bratt skråning, er spesielt
utsatt for brekkasje pga. snø og issig. Gjerde bør derfor trekkes noen meter tilbake inn på slettere mark, se skisse fig. 1.
Også av miljømessige grunner bør gjerde plasseres slik at det
ikke danner silhuett.
riktig

Figur I. Skissen viser h.h.v.
feil.- og riktig gjerdeplassering
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Naturligvis har også dimensjon og kvalitet på gjerdeduken
samt innfestingen av denne betydning for gjerdets styrke og
holdbarhet. Oppspenning av gjerdeduk gjøres vanligvis vha.
tråd oppe og nede. I områder med store snø- og isbelastninger
anbefales imidlertid at en som avstiving oppe bruker vinkeljern i stedet for tråd, se bilde nr. 11.
Mest holdbart og mest brukt er den smårutede gjerdeduken
av forholdsvis tykk, varmforsinket og/eller plastbelagt tråd,
såkalt flettverk. Denne lagerføres i en rekke høyder opp til 2
m, og større høyde kan bestilles. Rutestørrelsen er normalt 50
mm. Når det gjelder plastbelagt flettverk, vil vi anbefale en
grå eller grågrønn farge, avhengig av omgivelsene. I barskog
bør en grågrønn farge benyttes, mens gråfarger egner seg
best i høyfjellet.
Til sommergjerder o.a midlertidige gjerder, se kap. 13.1.1.2,
blir vanlig sauenetting oftest brukt, forutsatt at ytre belastninger ikke er store.
Høyden på et gjerde må tilpasses formålet og for øvrig tilpasses forholdene på stedet, dvs. terrengforhold, snømengder i
områder og faregraden ved det som skal avskjermes. Ved særlig farlige anlegg og der hvor det f.eks. dannes store snøfonner, kan gjerdehøyder på 2,5-3 m være nødvendig. Se bilde nr.
12.
NB! Piggtråd må ikke brukes!

a

På utsatte steder kan det vinterstid også være aktuelt
forlenge stolpene og sette opp ekstra netting eller eventuelt
refleksgjerde, sperretau o.l. Se kap. 13.1.1.2 Midlertidige gjerder:
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13.1.1.2 Midlertidige gjerder
Midlertidige gjerder eller andre former for stengsler, gjerne
utstyrt med refleksanordnig, er særlig aktuelt der man kan
forvente trafikk av skiløpere på islagte vann hvor regulanters
og utbyggeres inngrep har forårsaket partier med usikker is.
Usikker is på slike steder er særlig omtalt under kap 5,
Magasin, og det vises til dette.
Slike refleksgjerder kan også være aktuelle i forbindelse med
kortvarige arbeider på steder der publikum ikke forventer å
finne slike aktiviteter, og hvor aktiviteter eller lagret utstyr
kan sette publikum i fare.
Røde markører (trafikkjegler og/eller rør) av type som brukes
til veiarbeidsvarsling, tilvirket av komposittmateriale, er velegnet til midlertidig avsperring av farlige områder, enten det
dreier seg om usikker is eller annet. Spenner man reflekstau
eller andre former for reflekssnorer mellom markørene, dannes sammenhengende gjerde som synes godt, og snorforbindelsen bidrar til å holde markørene på plass. Storm og uvær
kan velte og forflytte markørene, men det skal svært mye til. I
alle fall er de lette å sette på plass igjen, og arrangementet
bør sjekkes og eventuelt settes i stand igjen snarest etter slikt
uvær. Systemet har i noen vintre vært brukt ved enkelte kraftselskap i Midt-Norge, og erfaringene har vært gode, se bilde
nr 33.
Markørene, kjegler og rør, se bilde nr 36 og 37, markedsfores
av skiltleverandørene. De er enkle å montere, og de synes
godt. Forutsatt at de gjøres flytedyktige, se bilde nr 38, hvilket
kan ordnes av leverandøren ved bestilling, er de forholdsvis
greie samle inn igjen når isen går.

a

Refleksgjerder kan selvsagt også utføres på andre måter, f.eks.
ved bore stolper ned i isen med passende mellomrom og
strekke reflekssnorer mellom, helst i to høyder. Etter uvær og
kraftig snøfall må refleksgjerdene sjekkes, og tau og stolper
må flyttes dersom snøforholdene tilsier det.
Gjelder avsperringsbehovet andre formål enn råker i is og
gjerdehøyden er viktig, f.eks. ved avsperring rundt bekkeinntak eller lignende, er kjegler eller rør neppe det rette. Her er
det nok bedre med reflekssnorer oppspent mellom lange staurer.

13.1.2 Rekkverk
Rekkverk på betongdammer, gangbaner, broer o.l. er oftest
utført i forsinket stål. Stolpene er som regel av L-, U- eller Hprofil, mens gjennomgående rør ofte brukes som håndlist,
knelist og fotlist. Se bilde nr. 13.
Det er viktig at slike rekkverk blir rikelig dimensjonert og solid
forankret. Ved dimensjonering er det viktig både at det er
harmoni mellom stolper og gjennomgående rør, og at det
hele står i riktig forhold til det byggverk rekkverket står på
eller ved. Se bilde nr. 14.
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Når det gjelder sikkerhet, er det 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 anbefales av denne grunn ikke, selv om det har praktiske fordeler
ved f.eks. snørydding.
Effektivt hinder mot barns klatring i rekkverk med horisontale
stenger eller rør kan være å spenne flettverk på innsiden i
hele rekkverkets høyde. Imidlertid kan det være til hinder for
snørydding. Brukes flettverk, anbefales den vanlige gjerdeduken av forsinket og/eller plastbelagt type.
Endeavslutning av rekkverk er viktig både for sikkerhet og estetikk. Alt for ofte ser en rekkverk som på en måte blir "hengende i lufta", uten skikkelig forankring eller avslutning, f.eks.
mot bygninger o.l. eller mot terreng. Se bilde nr. 16.
Når det gjelder veirekkverk, ofte kalt guardrail, er det den
vanlige veivesentypen som ofte brukes og anbefales også for
anlegg i vassdrag. Også her er endeavslutningene viktige. For
øvrig vises til "Utdrag fra vegnormalene" i Vegdirektoratets
håndbok i veibygging.

13.1.3

Steinvanger - stabbestein

Steinvanger, f.eks. på toppen av fyllingsdammer eller langs
kanten av steinbrudd o.l., kan ved siden av det sikringsmessige
også ha en estetisk funksjon. I mange tilfeller vil steinvanger
kunne være et godt alternativ til veirekkverk. Vangene må ha
en viss minimumshøyde for a ivareta sikringsfunksjonen, og
bør av denne grunn ikke være lavere enn 60-70 cm. Se bilde
nr. 17.
Ved bruk av "stabbestein" som sikring for biltrafikk må disse
være store og tunge nok til å kunne "tåle en trokk". De må
dessuten være skikkelig og stabilt opplagte og fundamenterte. Steinstørrelsen må tilpasses formål og miljø. Et klart minimumskrav må imidlertid være at steinen ikke lar seg velte med
handmakt.
Kombinasjonen stabbestein og kjetting kan også brukes som
sikring. Kjettingen må da være grov nok til å tåle snø- og isbelastninger. Vi vil her anbefale en minimumsstørrelse på 12 mm
av den varmforsinkede typen. Kjettingen må dessuten være
solid forankret til stabbesteinene. Se bilde nr. 18.

13.1.4

Lenser og sperrer
Lenser:

Lenser var tidligere i bruk i forbindelse med tømmerfløting,
og de lensetyper som brukes i dag, er utviklet fra fløtningslensene.
Lenser er effektive hjelpemidler for å hindre flytende gjen-
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a

stander i komme inn i områder hvor de er uønsket, og for å
hindre båtferdsel inn i farlige områder. Riktig lensetype, riktig
montert, vil oftest dekke begge funksjoner.
Vanligvis anbefales lenser foran:
• grinder
• åpne inntak
• overløp/ flomløp
• overflateluker
En viktig faktor åta hensyn til ved bruk og montering av lenser, er valg av type. Lensa må passe til formålet, og i sikringsøyemed bør det tillegges særlig vekt at den gir bergingsmulighet for båtfarende som ved motorstopp, årebrekkasje, båtvelt
osv. "kommer på lensa".
Dagens lensetyper er som regel utført av:
• Sveisede stålelementer påmontert flyteelementer
• Tømmer i kombinasjon med stål og f.eks. bildekk
• PHE-ror, se fig. 2
• GUP-ror, se fig. 3
• Ganglense med flyteelementer av ekspandert skumplast
Det gjøres særlig oppmerksom på at sikringsfunksjonen best
blir ivaretatt dersom lensa fysisk hindrer båter i a passere.
Dertil bør lenser utstyres med skilt som advarer mot fare ved
kryssing, se kap. 13.2.1 Skilt.

1 200 mm

galvanisert wre

PER 2 315 mm

PEH ' 280 mm

igur 2. Snitt gjennom dobbel lense.
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av GUP-rr

PER 2 400 mm

ror fyit med sand
sektor av GUP-ror

Figur 2. Snitt gjennom enkel lense.

Montasje, forankring og plassering
Det er viktig at lensene plasseres slik at de effektivt skjermer
og avleder trafikken. 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 forbedringer etter at lensene har vært i bruk en
tid. Dette gjelder både lensetrase og -utforming. Derfor bør
lensene bygges med nødvendig fleksibilitet mot landfestene,
og med bevegelsesfrihet mellom lenseseksjonene.
Videre viser erfaringer at lenser oftest utsettes for betydelig
større krefter enn først antatt. Det anbefales derfor at både
konstruksjonselementer, ståltau, kjettinger, landfester og
andre forankringer dimensjoneres grovt.
Lenser bør normalt forankres i berg. Der hvor dette ikke er
mulig, bør det støpes en tilstrekkelig stor forankringskloss i
betong. Dimensjonering av forankring, bolter, ståltau eller
kjetting bør utføres av fagkyndige.
Plassering av lenser er viktig. Der er ofte en tendens til at lenser blir plassert der hvor det er billigst, men det er ikke alltid
sammenfallende med sikkerhetsverdien. Lensa bør plasseres
der hvor vannhastigheten er lav, slik at både voksne og barn
enten kan redde seg opp på den, eller arbeide seg langs lensa
inn til land.
Spesielt i områder som brukes til rekreasjon, er det viktig at
det er sikker avstand mellom lensa og det farlige området. I
særlige tilfeller, f.eks. i tettbygde strøk, bør det vurderes å etablere to lenser.
For øvrig vises til kap. 14 Aktuell litteratur, se VRs rapport
«Lenser» av 10. sept. 1985, som omhandler eksempler, erfaringer, kostnader, m.m.
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Figur 6. Godr plassert lense
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Sperrer
Med sperrer menes i denne sammenheng fysiske anordninger i
tunnelåpninger for
hindre trafikk, frivillig eller ufrivillig, i å
bli ført inn i tunnel med frispeil vannstrøm.

a

Det er flere metoder som benyttes til dette:
•

•

•

Ståltau eller grov kjetting som spennes horisontalt mellom
tunnelveggene like innenfor åpningen i minst to høyder,
den øvre ca. 100 cm over vannflaten. Dette forutsetter i de
fleste tilfeller at vannstanden er relativt konstant.
"Ubåtnett" av ståltau festet til øvre del av tunnelvegger og
heng. Ubåtnett har et rutenett på ca. 20 x 20 cm og kan
dekke hele tunneltverrsnittet.
Nettet kan henge fritt og
pendle etter som vannstrømmen 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
felles stålbjelke som henger nær, eller ligger løst på bunnen.

Nevnte metoder er også omtalt under pkt. 13.1.5.3 og
13.1.5.4.

13.1.5 Stengsler
13.1.5.1 Bommer

Bommer er vanligvis utført i forsinket stål, men aluminium
brukes også, dersom klimatiske og andre påkjenninger ikke er
for store. Av sikkerhetsmessige hensyn er det viktig at slike
bommer males i signalfarger og helst med en lysreflekterende
malingtype. Se bilde nr. 20. Bommer kombineres ofte med
skilt, se kap. 13.2.1.
OBS! Det er viktig at skiltene ikke plasseres på selve bommen.
Hvis bommen er brutt opp og blir stående åpen, kan skiltene
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være dekket eller ute av syne.

13.1.5.2 Porter
Ved tunnelmunning for ikke-vannførende tunneler som f.eks.
adkomst, tverrslag og lignende, bør det anrettes fysisk stengsel i form av port med lås. Port og lås må være solid utført i
bestandig materiale, og bør gis skikkelig innfestning. Oftest
brukes stalport med sylinder- eller hengelås, og porten støpes
fast ved eller i tunnelmunningen. Se bilde nr. 21.
Ved tunnelmunning i dagen, hvor lukeåpning, flomavledning,
bypass etc. kan gi plutselig, og eventuelt også uvarslet vannføring ut av åpning, bør det også anrettes fysisk stengsel.
Dette kan gjøres på flere måter, bl.a. brukes en form for
"topphengslet port", se bilde nr. 22, med så svakt dimensjonert sperre ved bunnen i lukket stilling at sperrearrangementet brytes ved vanntrykk fra innsiden, dersom det ikke er tid til
å frigjøre sperren. Porten kan utstyres med forrigling (arrangement som sperrer bevegelse) i åpen stilling, slik at den ikke
behøver å «ri» på vannstrømmen under tapping.
Ved forrigling
tapping!

i åpen stilling, husk å lukke porten ved avsluttet

"Porten" kan også lages i form av topphengslede elementer,
f.eks. av relativt tunge stålbjelker. Åpningen mellom bjelkene
bør ikke være større enn 150 mm. I lukket stilling slår bjelkene
an mot et bunnanslag som plasseres slik at bjelkene står noe
ut av loddretning og ikke kan løftes opp med håndmakt.

13.1.5.3 Gitter
Ved delvis dykkede tunneler, og som tidvis kan ha lange perioder med frispeil, med eller uten inngående vannstrøm, og
hvor det ikke er varegrind, oppstrøms lense etc., kan det være
behov for annen form for fysisk stengsel eller hindring med
tanke på båttrafikk, bading, osv. Se bilde nr 19.
Ståltau eller grov kjetting som spennes horisontalt mellom
tunnelveggene like innenfor åpningen, ca. 1/2 mover vannflaten, kan benyttes i de tilfeller hvor vannstanden er relativt
konstant. Slikt stengsel kan også anrettes ved f.eks. oppheng
av «ubåtnett» av ståltau. Nett av grov kjetting kan også brukes, eller rutenett oppsveist av stålstenger e.l, med lysåpning
tilpasset formålet, men som dog ikke gjøres så stor at det
åpner for uønsket inngang. Gitteret kan spennes fast i tunnelåpningen, eller umiddelbart innenfor, og kan kombineres med
skilting.

13.1.5.4 Grinder
Med dette forstås i alminnelighet varegrinder. Varegrinder
monteres foran innløp, og har som kjent til formål å «sile»
vannet ved innstrømning i tunneler eller inntak for kraftstasjoner, pumpeanlegg eller lignende, slik at ikke fremmedlegemer
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skal trenge inn i systemet. Avhengig av lysåpningene mellom
grindstavene, snakker man om henholdsvis fin- eller grovvaregrind. Sistnevnte tar sikte på å «sile» ut tømmer og andre større gjenstander.
Varegrind, f.eks. en vanlig grovvaregrind, vil være en velegnet
sperre foran et tunnelinntak. Hvor slik er montert, anses tunnelen sikret mor inntrenging.
Hvor inntak tidligere har stått åpent, men hvor det i ettertid
blir driftsmessig behov for varegrind, kan dette anbefales også
som sikringstiltak. Er vannhastigheten stor, kan det også være
behov for å sikre mot «fasthenging» på grinda, kfr. derfor
også lenser, kap. 13.1.4. Skilting, kap. 13.2.1, kan også komme
i betraktning.

13.1.5.5

Rister

Sjakter bør ha fysisk sperre over åpningen. Sjaktas funksjon vil
være avgjørende for hvilken type sperre som kan brukes. Rista
skal tjene både drifts- og sikringsmessige hensyn.
Lysåpningene mellom riststavene må ikke være så store at
barn kan falle gjennom åpningene, og åpningene bør under
ingen omstendighet være større enn 150 mm. Se bilde nr. 23.
Det bør heller ikke være åpninger i sider etc. som danner opplegg for rista, med større lysåpning enn mellom riststavene,
dvs. 150 mm.
Rister for bekkeinntak skal tjene flere formål, og kan bli utsatt
for store krefter både horisontalt og vertikalt. Slike rister må
dimensjoneres grovt og forankres særlig godt. Der det er fare
for utblåsning fra sjakta, må nærområdet rundt gjerdes inne,
slik at det holder publikum på avstand. Det må også skiltes,
slik at hensikten med inngjerdingen fremgår klart.

3.2

Varsler

13.2.1

Skilt

Skilt har stor verdi som budskapsformidlere. Det forutsetter
imidlertid at ønsket budskap eksponeres på riktig måte og i
riktig omfang, på riktig sted og til riktig tid.
Skilt bør plasseres slik at de er godt synlige, og faller naturlig
inn i synsfeltet for dem de retter seg mot. Montasjehøyden
bor være slik at skiltene ikke skjules av normal snøhøyde,
vegetasjon, oppstikkende terrengformasjoner eller andre hindringer. Vegetasjonen bør ryddes jevnlig, slik at skiltene ikke
"gror ned". I helt spesielle tilfeller kan det også være behov
for å belyse skilt, slik at de er godt synlige også i mørket. Etter
snøfall med vind må skilt ofte rengjøres for is og snø for å
være leselige.
Skilt bor være opplysende på en enkel måte, og det bør tilsiktes at skiltenes budskap vil bli forstått også av barn som er
små eller ikke lesekyndige, og av personer som ikke, eller bare
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dårlig, behersker norsk. Formidling av slike budskap tenkes
primært oppnådd ved å bruke et begrenset antall symbolskilt,
som i kraft av form og enkle figurer formidler sine budskap.
Skiltene, som utføres i samme materiale, form og mål som veitrafikkskilt, utføres i farger som kombineres på annen måte
enn hva som brukes i veiskiltsammenheng.
Man kommer likevel ikke alltid utenom bruk av tekstskilt,
enten som supplement til symbolskilt, eller til formidling av
budskap som ikke enkelt lar seg illustrere ved symboler. Er
tekstskilt påkrevet, bør det vurderes om teksten også bør være
fremmedspr?klig.
Brukes tekstskilt som supplement til symbolskilt, bør tekstskiltet monteres sentrisk under det symbolskilt det skal supplere
og ha samme bredde som symbolskiltet. Hvis skilt nr 1.10 brukes, vil det ofte være aktuelt å supplere med tekstskilt for
konkretisere faren best mulig. I slike tilfeller bør behovet for
samisk eller fremmedspråklig tekst vurderes som supplement
til norsk.

a

Intensjonen da skiltstandarden ble introdusert i 1990, var at
publikum skulle gjenkjenne og identifisere skiltene som vassdragsskilt. Etter ca. 13 års erfaring med skiltene kan man slå
fast at intensjonen er innfridd.
Standardisering av enkelte tekstskilt inngår i skiltplansjeverket, men det vil nok også være behov for skilter med andre
tekster. Tekstene bør i så fall være entydige, kortfattede og
klare. Skiltenes dimensjoner, utforming og farger bør følge
standarden.
Skilt kan brukes alene der hvor andre tiltak er lite praktisk
gjennomførbare eller lite påkrevet, og/eller som supplement
til andre tiltak.
Hensiktsmessig skilting er effektivt hjelpemiddel for å:
•
•
•

VARSLEOM FARER
KUNNGJØRE FORBUD
GI OPPLYSNINGER

- trekantet form med symbolfigur
- sirkuler form med symbolfigur
- rektanguler form med tekst

Farger og fysiske mål
Av praktiske og økonomiske grunner er veitrafikkskiltenes
standard for utforming og mål valgt som normgivende.

Skilt anbefales produsert av 3 mm sjøvannsbestandig aluminium 5052, og bør være krommattert og lakkert for best korrosjonsbeskyttelse.
Fargekoder
er rødt og blått på hvit bunnfarge. Omramming skal være blå,
symbolfigur og tekst skal være røde. Vann skal markeres med
blått. Bunnfarge skal være hvit refleksfolie type EG.
Fysiske mål:
• Trekantskilt skal være likesidet med sidekant=
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I produsentens fagterminologi
(LS = liten størrelse)

heter det Trekant LS,

•

Rundt skilt skal ha Ø 600 mm. I produsentens
gi heter det Rundell LS

•

Underskilt (rektangulært) bør normalt ikke være bredere
enn hovedskiltet. Vanligvis vil runde skilt ikke kreve underskilt, men i de tilfeller det skulle være nødvendig, anbefales
at underskiltet ikke gis større bredde enn rondellens diameter. Det anbefales å konferere med produsenten ved
bestilling av skilt som ikke fremgår av plansjen. Standard
formgivning og farger bør tilsiktes. Bredden på skiltets blå
ramme bør som hovedregel være lik bredden på symbolskiltenes ramme. Unntaksvis kan det være hensiktsmessig
gi rammen annet mål. Bokstavhøyde og linjeavstand bør
følge standarden for tekstskilt som fremgår av skiltplansjen.

fagterminolo-

a

Form og innhold
Skiltene uttrykker seg ved form og innhold, se skiltplansjen,
vedlegg 1A.

13.2.1.1 Fareskilt
TREKANTET skilt angir FARE. Farens art beskrives ved hjelp av
enkel symbolfigur. Skiltet har ikke tekst.

13.2.1.2 Forbudsskilt
RUNDT skilt angir FORBUD. Forbudet beskrives ved hjelp av
enkel symbolfigur. Skiltet har ikke tekst.

13.2.1.3 Opplysningskilt
REKTANGULÆRT skilt uttrykker sitt budskap verbalt. Teksten
bør være entydig, kortfattet og klar. Skiltet har normalt ikke
symbolfigur. (Obs! Unntatt herfra er NVEs "magasinskilt", se
skiltplansjen; "Myndighetsp@lagte skilt". Magasinskiltet inneholder både tekst og kartskisse.)

NVE- skilt for magasin og minstevannføring
I henhold til vassdragsreguleringsloven av 17.12.1917 og vassdragsloven av 15.3.1940 har NVE ved rundskriv til vassdragsregulanter av 3.7.2001 gitt pålegg om oppsetting av opplysningsskilt og merking av reguleringsgrenser m.m. Videre
pålegges oppsatt minstevannføringsskilt
som er lett synlig for
publikum der det er pålagt minstevannføring. Dette skiltet
skal være supplert med skala/målestav med angivelse av
nivå(er) for minstevannføring(er).
Detaljer om tekniske arrangementer, skiltenes innhold og plassering fremgår av ovennevnte rundskriv.
Utforming og innhold i ovennevnte skilt fremgår av skiltplansjen, vedlegg 1B, se "Myndighetpalagte
skilt". Skiltene kan
bestilles hos de oppgitte skiltleverandører, men tekst og øvrig
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innhold må spesifiseres ved bestilling. Alternativt kan skiltene
"egenproduseres" (PC), printes ut, lamineres og monteres i
såkalt "RT-ramme" (rutetidsramme). RT-ramme føres av skiltleverandorene, og kan fåes i størrelse A3 og A4. Slik egenproduksjon er en enkel, rimelig og akseptabel ordning, som bl.a.
har den fordel at det er lett supplere eller korrigere skiltenes
innhold ved behov, f.eks. der lokalt høydesystem senere må
konverteres til offentlig gjeldende høydesystem.
NVE-skiltene vises også på NVEs sider på Internett,
www.nve.no
NVEs- flomvarslingssymboler:
Ved utsendelse av skriftlige flomvarsler angir NVE flomstørrelser ved hjelp av symbolfigurer, innlagt på trekantskilt. Slike
flomvarsler med symbolskilt er tatt inn i skiltporteføljen, se
"Slik varsler NVE flom", vedlegg 1C.

13.2.2 Godkjente skiltleverandører
Nedenfor er listet opp godkjente leverandører av skilt for vassdragsanlegg. Disse er alle godkjente som leverandører av trafikkskilt til Statens vegvesen:
Botne Fabrikker AS:
Olav Duuns vei 17, 3080 Holmestrand
Tlf:
33 06 66 00
Faks: 33 05 34 80
E-post: adm@botnefabrikker.no
Web: www.botnefabrikker.no
Euroskilt AS:
Postboks 100
2607 Vingrom
Tlf: 61 24 80 50
Faks: 61 26 24 20
E-post: post@euroskilt.no
Web: www.euroskilt.no
Nor-Skilt:
Fabrikkveien 27, 4033 Stavanger
Tlf:
51 57 87 50
Faks: 51 57 87 60
E-post: firmapost@nor-skilt.no
Web: www.nor-skilt.no

13.2.3 Signaler
Lyd- og lyssignal brukes ved enkelte vassdragsanlegg for varsling av spesielle farer. Hovedprinsippet ved slik varsling er at
varslingstiden må være tilstrekkelig lang, slik at alle som
måtte befinne seg i faresonen, får tid nok til å komme seg ut
av fareområdet. Denne form for varsling forutsetter at det ved
skilt, oppslag eller på annen måte gjøres kjent hva signalene
betyr, ellers vil signalene fortone seg uten mening for det
publikum de er rettet mot.
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Flere steder er det campingplasser, badeplasser eller andre
aktivitetsområder i eller like ved vassdrag hvor en kan få rask
økning av vannføring. På slike steder kan det være behov for
signaler. Dette må vurderes og bestemmes ut fra forholdene,
og beslutninger må gjøres kjent på stedet. I vurderingene må
tidsfaktor, topografiske forhold og bruken av områder tillegges vekt. Regelmessige prøver og kontroll av utstyr og signaler
(lyd og lys) er viktig.
Det er imidlertid absolutt berettigede motforestillinger til å
installere lys- eller lydsignaler til bruk på åpne, utendørs steder som ikke står under daglig tilsyn og kontroll:
•

•

•
•

Tekniske feil og elektriske impulser under tordenvær kan
medføre utidig alarmutløsning, eller funksjonssvikt ved tilsiktet utløsning.
Guttestreker eller hærverk kan sette selve sirenen (eller
armaturet) ut av funksjon, uten at signalgiveren registrerer
dette.
Gjentatte prøver, eller utidige utløsninger av alarm kan
gjøre at signalene ikke tas alvorlig når det virkelig gjelder.
Tilfeldige forbipasserende, f.eks. utenlandske turister, som
ikke er lokalkjent og som ikke kjenner til at alarmsignaler
brukes som vassdragsrelatert varsling, kan misforstå eller
feiltolke signalene slik at de forårsaker uonskede reaksjoner. Uten kjennskap til signalenes betydning kan de også
bli ignorert, og derved går sikkerhetspoenget med alarmen
tapt.

Erfaringer med slike alarmanlegg, akustiske signaler - sirener,
har ikke alltid falt heldig ut hos det publikum som varslene er
tilsiktet. Slike signaler bør derfor bare overveies brukt i helt
spesielle tilfeller, og etter grundig vurdering.

13.2.3.1 Lydsignaler

Sirener kan brukes som varslingsanlegg. De kan betjenes
enten manuelt eller automatisk. Bruk av lydsignaler kan være
aktuelt like nedenfor et magasin hvor f.eks. lukemanøvrering
kan gi kraftig og plutselig økning av vannføringen. Skal sirener brukes, må de ha slik lydeffekt at signalene blir hørt over
den delen av vassdraget som skal varsles. Skilt må samtidig
angi hva sirenesignalene betyr.
Eksempel på prosedyre kan være at varsling starter senest 30
minutter før tapping begynner, og at lydsignaler skal ha en
varighet på 5 minutter.

13.2.3.2 Lyssignaler

Lyssignal kan også være effektivt som varsling. Effekten er
best dersom en bruker blinkende eller roterende lys. Lys- og
lydsignal kan brukes i kombinasjon. Varsling med lyssignal kan
også være aktuelt ved mekanisk utstyr som starter opp automatisk, f.eks. grind renskere.
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13.2.3.3 Andre signaler

En måte å varsle båtfarende at de nærmer seg farer, kan være
oppspenning av tau med hengende røde eller oransje plastremser over elveløpet oppstrøms farestedet. Slik varsling kan
bl.a. være aktuelt i vassdrag med padling og annen båtferdsel.
Da nevnte oppheng ikke er direkte miljøvennlige og dessuten
er sårbare for sterk vind, bør man være noe kritisk og innskrenke "opphengstidens" varighet etter behov, f.eks. i padlesesongen, eller hvis det oppstår mer kortvarige, litt uvanlige
situasjoner. Normalt bør varsling skje ved bruk av skilt på elvebreddene, på eventuelle skjær og/eller på utlagte lenser.

13.3

Overvåking

13.3.1 Manuell kontroll, observasjon

Med manuell kontroll menes i denne sammenheng vakthold
ved eget personell. Dette er omstendelige og ofte ressurskrevende tiltak og benyttes derfor bare i spesielle faresituasjoner
som kan oppstå som følge av flom, uvær, store og plutselige
vannføringsendringer eller fylling og prøving av vassdragsanlegg.
I spesielle tilfeller kan det være nyttig med fotoceller montert
slik at det gis signal til betjent sted hvis mennesker eller kjoretøyer passerer et bestemt sted, slik at personellet umiddelbart får informasjon om "inntrengeren" og kan forholde seg
deretter.

13.3.2 TV- /videoovervåking

TV-/videoovervaking av spesielle konstruksjonsdeler eller
områder kan være et effektivt og relativt rimelig sikringstiltak.
Signalene kan overføres til betjente kraftstasjoner eller fjerntliggende driftssentraler. Dog pekes på at TV-overvåking er
underlagt særlige bestemmelser, jf. Datatilsynet, slik at legalitetsforhold må bringes på det rene og tillatelse innhentes før
man går til slike installasjoner
Fordelene med slik overvåking er at personellet til enhver tid
er informert om tilstanden ute i felten. Dermed kan maskineri
opereres og vannføringer endres under betryggende forhold.
Mennesker som befinner seg i, eller nærmer seg, farlige områder kan bli advart gjennom lyd- eller lyssignaler. Begrensningene i nytteverdi kan være uvær og mørke. Dette
synes imidlertid
vere et avtagende problem fordi det utvikles stadig nytt utstyr med bedre evne til "å se i mørket".

a

13.4

Informasjon

Alt etter vassdragsanleggets faremomenter og beliggenhet er
det viktig å drive en kontinuerlig og effektiv opplysningsvirksomhet rettet mot publikum. For anlegg, hvor risiko og publikumstilstrømning er sesongbetont, er det viktig å gjenta informasjonen (advarslene) foran hver sesong. Informasjon om

88

FAREMOMENTER

OG SIKRINGSTILTAK

VED ANLEGG I VASSDRAG

farer ved vassdragsanlegg kan gis med forskjellige hjelpemidler. Uansett informasjonsbærer må informasjonen være enkel
og klar, slik at misforståelser og feiltolkninger unngås. Det er
viktig å fokusere på aktsomhet i stedet for skremsler.
Hensikten er ikke å skremme publikum fra å ferdes i naturen,
men å informere, slik at man skal kunne ferdes trygt.
Den generelle velstands- og fritidsøkning medfører både en
betydelig økning og en omlegging av publikums ferdsel og
bruk av naturen. Dette må tas i betraktning ved vurdering av
sikringstiltak. Yngre og mer uerfarne personer utgjør en stigende andel av publikumstrafikken i fjell og langs vassdrag,
og ekstremsport av ulike typer griper stadig mer om seg. Mot
bedre vitende, og på tross av advarsler og tiltak, setter utøvere av sistnevnte aktiviteter seg i mange tilfeller langt ut over
grenser for sikker adferd.
Sikkerhet avhenger ikke bare av de opplysninger, advarsler og
fysiske tiltak som den ansvarlige etablerer og opprettholder,
men selvsagt også av publikums egen adferd og respekt for de
varsler og anvisninger som gis.
Når fjellturer planlegges og man har tilgang til Internett, kan
ulike kart og andre former for nyttige turinformasjoner, f.eks.
dagsaktuelle opplysninger om is- og snøforhold m.m. legges til
grunn under planleggingen. Vel ute i terrenget må man fortsatt forvente at de "gamle" former for informasjon blir viktigst, nemlig papirbaserte kart, skilt, merking, brosjyrer og
oppslag. Bruk av GPSfor å holde orden på hvor man er i forhold til kartet, vinner også om seg etter hvert som prisen gjør
slikt utstyr tilgjengelig for "Hvermansen".
Tross nyere tids teknologisk utstyr vil "gammeldagse" sikringstiltak ikke bli overflødige eller på annen måte uaktuelle. Ikke
alle publikummere befatter seg med moderne utstyr, og dessuten vil moderne teknologi aldri kunne erstatte de konvensjonelle sikringstiltak, men bare supplere dem.
For unormale situasjoner vil spesielle forhold gjelde. Unormale
situasjoner i vassdrag er av begrenset geografisk utbredelse,
slik at det først og fremst er lokalaviser og lokale etermedier
som TV og radio man må basere seg på. I tillegg bør den aktuelle regulant eller kraftselskap holde sine web-sider løpende a
jour med utviklingen. SMS-tjenester forventes også etter hvert
å utvide tilbudene i form av abonnering på spesielle info-tjenester.
Med den "digitaliserte revolusjon" (fra ca. 1990) er digitale
kart blitt stadig mer utbredt, både som grunnlag for papirkart
og som tjeneste over Internett. Digitale kartbaser gir mulighet
for raske oppdateringer og søkbare kart, men krever også et
"tyngre" IT-miljø for produksjon. Her anbefales derfor et tett
samarbeid med NVEs seksjon for miljøhydrologi/GIS-seksjonen,
som har ansvaret for Norges vassdrags-database. Ulike tjenester kan f.eks. kjøpes fra NVE ved behov som grunnlag for utarbeiding av kartmateriale. Fordelen vil da være at oppslag og
kart får samme form på markeringer og tegnsettinger.
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Statens Kartverk er den andre sentrale aktøren med ansvar for
Norges geografiske kartbase, som igjen er grunnlag for de
fleste kart som produseres. Temakart for turformål er viktige
her. Ulike former for merking av vassdragsanlegg og mulige
"fareområder" er diskutert med Den Norske Turistforening, og
en ønsket standard med tegnsetting og informasjon er innarbeidet. Produksjon av slike kart kan kjøpes fra flere leverandører.

13.4.1 Sesongpregede informasjoner og tiltak; sommer - vinter
Ved sikring i vassdragssammenheng er det påkrevet å skille
mellom to sesonger, nemlig sommer og vinter, eller med andre
ord; Uten is og med is. Bransjens inngrep i vann og elver har
skapt ulike faresituasjoner under hhv. sommer- og vinterforhold. Sikringstiltak mot disse farer er nærmere beskrevet i hhv.
kapittel 5 Magasin og kapittel 11 Vassdrag.
Om vinteren er det først og fremst usikker is som følge av
regulanters og utbyggeres inngrep i vann og vassdrag som
krever sikringstiltak. Sommerens faremomenter, skapt av inngrepene, kan også kreve sikringstiltak. Det gjelder bl.a. uoversiktlige og variable strømnings-, vannstands- og vannføringsforhold i vann og elver, samt urene farleder ved motorisert
båtferdsel på regulerte vann med varierende vannstandsforhold.
Uansett årstid og vekslende faremomenter påpekes med tyngde at nyere tids teknologi og informasjonstilgang kun kan
supplere fysiske tiltak, men ikke på noen måte erstatte disse.

13.4.2 Brosjyrer og plakater
Ved større vassdragsanlegg trykkes det ofte opp brosjyrer med
stiliserte eller reelle kartutsnitt som forteller om utbyggingen.
Utbyggingskartet informerer også til en viss grad om risikoområder. Utlegging av brosjyrer som omhandler samme tema, er
heller ikke uvanlig. Slik utlegging skjer best gjennom turistkontorer og på bensinstasjoner, dagligvarebutikker, hoteller
samt camping- og overnattingsplasser i området.
NVEs pålegg av 3.7.2001 om "magasinskilt" m.m., vedlegg 1B,
gir nærmere bestemmelser om nevnte forhold, herunder også
plassering av slike magasinskilt, jf. kap. 13.2.1.3. Ved hovedadkomstene til området kan det med fordel også gis opplysninger om hva utbyggingen omfatter og hvor man kan få tak i
kart og brosjyre som viser spesielle fareområder Ved særlig
behov bør teksten i kart og brosjyrer kanskje også være samisk
eller fremmedspråklig. Art og omfang av mulige nødvendige
opplysninger ut over hva som fremgår av NVEs pålegg, bør
vurderes i det enkelte tilfelle.
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13.4.3 Kart
Distribusjon av spesielle kart som viser vassdragsanlegg, veier
og turistløyper kan gi god informasjon til brukere av området.
Det er inngått samarbeid med Statens Kartverk og NVE for å
utvikle en tjenlig standard for markering av vassdragsanlegg
på kart, både installasjoner og spesielle risiko- og fareområder.
Mange steder vil det være hensiktsmessig å utarbeide temakart for spesielle brukere og sesonger. Kartene kan ellers lett bli
overlesset med informasjoner slik at hovedbudskapet forsvinner. Vintersesongens faremomenter er i hovedsak knyttet
til usikker is. Typisk sesongkart for vinter er vist ved bilde nr.
24. Sommersesongens faremomenter er mer knyttet til de
overraskelser som strømningsforhold i magasiner og utbygde
elvestrekninger kan by på, og de "urene farvann" som oppstår
for motorbåtferdsel ved varierende vannstander i magasiner.
Distribusjon av kartene bør planlegges og gjennomføres systematisk. I tillegg til turistforeninger og turistkontorer bør kartene legges ut på bl.a. turisthytter, bensinstasjoner, dagligvareforretninger, hoteller og andre overnattings- og serveringssteder i det aktuelle området.
Det kan også være naturlig sende kartene til aktuelle lokale
myndigheter, lag og foreninger som driver aktivitet i reguleringsomradet, f.eks. jeger- og fiskeforeninger, speiderklubber,
hjelpekorps, idrettslag o.l.

13.4.4 Annonsering
Annonsering er mest aktuelt der vassdragsanlegg ligger i tilknytning til viktige feriemål og løypenett. Slik annonsering
knyttes gjerne til vinter- og påskeferier under tema "Respekt
for islagte vann", og er mindre aktuell i sommersesongen.
Annonseringen bør ikke fokusere på skremsel og usikkerhet,
men på det positive ved turer i fjell og natur, kombinert med
respekt for de særlige forhold som kan gjelde ved regulerte
vann

13.4.5 Radio, TV og Internett
De fleste krisesituasjoner med tilknytning til vassdragsanlegg
er oftest av lokal og relativ kortvarig karakter. Varsling og orientering gjennom lokal-radio og -TV er en rask og effektiv
informasjonsmåte når farer oppstår plutselig og det ikke er tid
eller anledning til å bruke andre virkemidler. "Den ansvarlige"
kan i tillegg oppdatere sine web-sider med relevante, "dagsferske" varsler og orienteringer.

13.5

Andre sikringstiltak

13.5.1 Masseforflytning - planering - forbygging
Masseforflytning og planering kan sikre mot farer i f.eks. bratte og ustabile massetak og tipper i områder med stor ferdsel. I

91

FAREMOMENTER

OG SIKRINGSTILTAK

VED ANLEGG

I VASSDRAG

noen tilfeller kan det være tilstrekkelig å knekke kanten
øverst i skråningen for å få massen til å stabilisere seg selv.
Hvis skråning er svært bratt og massen ustabil, kan det imidlertid vise seg nødvendig å slake av store deler av massetaket
o.l. Se bilde nr. 25.
Der hvor større og mindre bekker renner gjennom løsmassebrudd eller 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 vha. drenelede bekker utenringsrør o.l. Det kan også være nodvendig
om massetak og tipper, kfr. også kap. 12.2 Steintipper.

a

Høye steinbruddsvegger kan gjøres mindre farlige enten ved å
slake øvre del vha. sprenging eller ved å doze eller laste masser inn mot veggene i bunnen av bruddet. Kombinasjon av
vekksprenging og tilbakefylling kan også være tjenlig.
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
til tettbebyggelse være aktuelt å forbygge deler av strandsonen.
Det samme kan i spesielle tilfeller være aktuelt når det gjelder
kanalsider o.l., se bilde nr. 27.

13.5.2 Vegetasjonsetablering
Vegetasjonsetablering, fra gress til busker og trær, kan være
en effektiv måte å sikre på. Dette gjelder f.eks. både løsmassetak, tipper, kanalsider og veiskjæringer mv. Vegetasjonsrøttene vil ofte på en effektiv måte binde massene sammen,
og dermed hjelpe til med å stabilisere det hele.
Både gress og andre urter og mange typer busker og trær etablerer seg naturlig i massetak, tipper o.I., i hvert fall når en tar
tiden til hjelp. Viktige pionerer i så måte er, foruten gress,
f.eks. geitrams, or, vier og bjørk.
I ustabile masser er det imidlertid ofte svært viktig å få til en
rask vegetasjonsutvikling, slik at denne kan demme opp for
utvasking og erosjoner. I ustabile skråninger vil forskjellige
typer nett eller matter på en effektiv måte kunne binde massene inntil et tilfredsstillende vegetasjonsdekke er etablert.
Her er kokosmatter eller lignende av organisk type å anbefale,
da disse råtner etter en tid. Årlige overgjødslinger, f.eks. med
40-50 kg fullgjødsel pr da, vil kunne være positivt. I noen tilfeller vil kalking kunne være nødvendig. Øket næringstilgang
vil bidra til at den naturlige innvandringen av gress, busker og
trær skjer raskere.
For ytterligere å øke tempoet i vegetasjonsetableringen, vil
det i mange tilfeller være aktuelt både å gjødsle, så og tilplante slike arealer. Se bilde nr. 28.
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13.5.2.1 Gress
Når det gjelder gress, er frø til arter for de fleste forhold vanlig handelsvare. Blandinger med faresvingel, rodsvingel, engkvein, engrapp og hvitkløver anbefales. Disse artene egner seg
godt på skrinne arealer og greier seg også høyt til fjells. Det
anbefales en frømengde mellom 6 og 12 kg pr da, avhengig
av forholdene på stedet, frøtyper og hvilken tetthet som
ønskes.

13.5.2.2 Busker og trær
Både vier, or, bjørk og furu finner seg godt til rette i massetak,
på tipper og langs kanalsider o.l. På tipper og i massetak er
det oftest furu, men også i noen grad bjørk og or som plantes.
Disse er vanlig handelsvare på planteskoler. Til å stabilisere
kanalsider egner vier og or seg best. Or blir ofte plantet ut
som stiklinger på slike steder.

13.5.3 Omlegging og merking av stier og turløyper
Stier, turløyper o.l. som går like i nærheten av f.eks. steinbrudd eller ustabile massetak, strandsoner, kanalsider o.l. knyttet til vassdragsanlegg, bør legges om, merkes ekstra eller sikres på annen måte. Når det gjeldet steinbrudd, kan dette i
spesielle tilfeller også være aktuelt for vinterløyper for ski- og
scooterbruk.
En omlegging bør startes i sikker avstand fra det farefulle
området. Hele strekningen bør merkes ekstra godt; og merking av tidligere trase fjernes.
Der hvor det ikke et praktisk mulig å legge om stien eller
løypa i sikker avstand fra steinbruddet, massetaket o.l., må det
settes ekstra strenge krav til merkingen. På sommerføre vil
oppsetting av steinvarder, kombinert med rødmerking lede
godt.
I tillegg til merkingen kan det være nødvendig med skilting
som både forteller om faren og som anmoder de som ferdes
der om å følge merket løype. (Skilt 1.10, Annen fare, med
underskilt 3.06, Følg merket løype. Bruk av skilt 3.01 f.eks.
sammen med fareskilt, må skje slik at det ikke kan herske tvil
om hvorvidt pilen peker i trygg retning, eller i den retning
faren er.)

På spesielt utsatte steder, f.eks. ved smale passasjer på kanten
av brudd o.l., kan det være aktuelt med oppsetting av gjerde
eller tau å holde seg i. I ulendt terreng kan det pa slike steder
også være nødvendig både å sprenge og planere for å få en
sikker sti.
Når det gjelder merking av vinterløyper, anbefales kvisting,
oppsetting av bambus- eller plaststaker o.l., eller i spesielt farlige områder, bruk av refleksgjerder o.l., se kap. 13.1.1.2
Midlertidige gjerder.

93

FAREMOMENTER

OG SIKRINGSTILTAK

VED ANLEGG I VASSDRAG

13.5.4 Broer - klopper o.l.
Enkelte steder kan det være nødvendig å anlegge gangbroer
eller klopper for å kunne passere hindringer i forbindelse med
vassdragsanlegg. Slike hindringer kan være flomløp o.l., 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 i, helst
på begge sider også her.
Klopper i forbindelse med flomløp, kanaler o.l. vil ofte være
sleipe og glatte 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.)
Vedlikehold av hengebroer og klopper er spesielt viktig. I høyfjellet vil slike innretninger enkelte steder kunne bli utsatt for
ekstreme belastninger av snø og is. I slike tilfeller bør broene
eller kloppene, eller deler av disse, tas ned og lagres på et sikkert sted vinteren over.

13.5.5 Trapper, stiger og leidere
Sikringsspørsmål for slike arrangementer som kun er tilgjengelige for eget personell, er ivaretatt av annet regelverk, og
omtales derfor ikke her.
Hvis tilgjengeligheten også omfatter utenforstående, eller det
er grunn til å anta at arrangementene også kan bli brukt av
disse, kan sikringsspørsmål komme i et noe annet lys.
Provisoriske trapper og leidere, f.eks. i forbindelse med byggeeller vedlikeholdsarbeider på steder hvor det må regnes med
at publikum ferdes, bør enten være utført slik at de er forsvarlige å ferdes i også for utenforstående, eller de bør sperres av
på effektiv måte. Bilde nr. 30 viser hvordan det ikke bør være.
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 utførelse og standard som minst svarer til Arbeidstilsynets
forskrifter og veiledninger for slike arrangementer.

13.5.6 Ombygging
Ved planlegging av nye vassdragsanlegg skal hensyn til ulike
sider ved sikkerhetsbegrepet inngå, herunder sikkerhet relatert allmennhetens ferdsel i og ved anlegget, jf. sikkerhetsforskriften. Anlegget kan ofte utformes og utstyres slik at faremomenter og behov for ekstra sikringstiltak minimaliseres.
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Dersom vassdragsanlegg ikke er planlagt og bygget med slike
forhold for øyet, kan det i gitte tilfeller være aktuelt
foreta
ombygging av deler av anlegget eller enkelte konstruksjoner.

a

Endring av utforming kan ofte være nok for å redusere det
aktuelle faremoment, se også kap. 13.5.1 om masseforflytning
og planering.
Ved anlegg som har vært i drift i noen år og hvor en har høstet litt erfaring, kanskje særlig fra vinterforhold, har man
bedre grunnlag for å gjøre forbedringer av sikkerhetsmessig
betydning.

13.5.7 Riving og rydding
Dette er ikke bare et estetisk spørsmål, men vedrører i høy
grad også sikkerhets- og miljøaspektet. Ferdigstilte arbeidsplasser skal ikke forlates med gjenstående rester etter rigg,
materialer og løsgods av diverse slag. Slike ting kan forvolde
skader på folk som ferdes på stedet, og kan være farlige for
dyr og dessuten virke skjemmende i miljøet. Selv om eierforholdene til rester, løsgods etc. kan være uklare, vil sikringsansvaret overfor omverdenen i siste instans påhvile "den ansvarlige".
Når et fullført arbeid forlates, bør det foretas en arrondering
av terrenget slik at det ikke er groper og "fallgruber" .
Fundamenter o.l. for maskiner og utstyr bør rives og fjernes,
og alle rester og løsgods fjernes.
Heller ikke under arbeidsperioden, utenfor arbeidstid, i helger
og ferier etc., bør arbeidsstedet ligge forlatt uten at farlige
gjenstander er ryddet og tatt hånd om på forsvarlig måte.
Eventuelt bør området gjerdes forsvarlig inne og holdes avlåst.

13.5.8 Belysning
Særlige farepunkter som om dagen er åpenbare for enhver, er
ikke alltid like åpenbare i mørket. Sikringstiltak av ulike slag
er heller ikke alltid like effektive i mørket som i dagslys.
Imidlertid vil det neppe være stor publikumstrafikk langs vassdrag og på utsatte steder i mørket, slik at generelt belysningsbehov ikke kan sies å være påtrengende.
I helt spesielle tilfeller kan det imidlertid være ønskelig å belyse særlige farepunkter nær campingplasser og lignende. Dette
kan f.eks. gjelde overløpsterskel, tunnelinntak, elveleie og
kanal med hurtig varierende vannføring. Eventuelle varselskilt
på slike steder vil også bli mer eksponert med belysning, jf.
kap. 13.2.1 Skilt.
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AKTUELL LITTERATUR
Norges vassdrags og energidirektorat (NVE):
• Lov 24. november 2000 nr 82 om vassdrag og grunnvann
(vannressursloven) i kraft 2001
• Forskrift om sikkerhet og tilsyn med vassdragsanlegg (sikkerhetsforskriften) i kraft 2001
• Forskrift om klassifisering av vassdragsanlegg (klassifiseringsforskriften) i kraft 2001
• Forskrift om kvalifikasjoner hos den som forestår planlegging, bygging og drift av vassdragsanlegg (kompetanseforskriften) i kraft 2001
• Forskrift om internkontroll for å oppfylle lov om vassdrag
og grunnvann (IK for vassdrag) i kraft 2003
• NVE, Hydrologisk avdeling, rapport 4-77: Vanntemperatur
og isforhold i våre vassdrag. Generelt om virkningen av
vassdragsreguleringer i berørte vassdrag og tilstøtende fjorder.

Vassdragsregulantenes forening (VR):
• Is og isproblemer i regulerte vassdrag, 1992

•

Aktuelt fra USA: «Guidelines for Public Safety at
Hydropower Projects» på folgede internettside:
http ://www. fe re.gov/hyd ro/hyd ro2. htm.

Aktuell litteratur

oppgitt i utgave 1990

NVE - Statkraft, redigert av Torleif Hoff:
• Anleggsveier - driftsveier
Vassdragsregulantenes forening:
• Bekkeinntak pa kraftverkstunneler
• Grindrenskere og renskerutiner
Norges Geotekniske Institutt 1988:
• Faktorer som har betydning for utløsning og rekkevidde av
flomskred, og mulige sikringsmetoder
Tidligere NTH - Geologisk Institutt 1988:
• Løsmassestabilitet ved innsjøsenkninger
NVE - Vassdragsdirektoratet 1988:
• Råkdannelse ved utslipp i innsjoer (rapport fra
Lomen prosjektet)
NHL- Norges Vassdrags- og Havnelaboratorium:
• Sikring mot erosjon i vassdrag
NVE- Norges Vassdrags- og Energiverk og Riksantikvaren:
• NOTAT nr VOS 1990, Eldre innretninger i vassdrag

96

FAREMOMENTER

OG SIKRINGSTILTAK

VED ANLEGG I VASSDRAG

VEDLEGG 1A SKILT, NUMMER OG TEKSTER
Fareskilt

1.02 Overløpsterskel, båt

1.01 Overlopsterskel, person

1.03 Overlopsterskel, kjoretoy

n

1.05 Usikker is

I .04 Tunnelåpning, vannstrøm
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1.07 Sjakt, stup, brace skråning

1.08 Elveleie, kanal, plutselig vannstrøm

1.09 Stromhvirvel, dykket tappeløp, inntak

I

'•

/

1.11 Fare for utblåsning

1.10 Annen fare (bor suppleres med

opplysningsskilt)
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JR-FE488385BG998i8209493
#%44814e8.4tee,14. :,z758,g584,8tee"#ef

Forbudsskilt

2.01 Adgang forbudt for uvedkommende

2.02 Bading forbudt

2.03 Fisking forbudt
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al6e

38i253865

Opplysningsskilt

MASKINERI
STARTER

4

UTEN VARSEL

3.01

Pil, retningsviser

3.02

som vise på skite

4.01

som 3.01

4.02

5.01

som 3.01

MASKINERI STARTAR UT AN
VARSEL

6.01

som 3.01

5.02

7.01

som 3.01

MASIIDNA VOULGA
DIEDITKEAHTT'A

6.02

MACHINERY MAY START
WITHOUT WARNING

7.02

MASCHINE SCHALTET SICH
OHNE WARNUNG EIN

LUKER ÅPNES

ANLEGGSVEI

UTEN VARSEL

-- DARLIG STAND ARD

3.03

som vise på skite

3.04

som vise på skilc

4.03

LUKER OPNAST UTAN VARSEL

4.04

ANLEGGSVEG

5.03

LUNKKAT RAHPOJIT
DIEDITKEAHTT A

6.03

GATES MAY OPEN WITHOUT

-- DARLEG STAND ARD
5.04

WARNING
7.03

LUKEN FFNEN
WARNUNG

RAHKADUSGEAIDNU
- HEAJOS DILIS

6.04

SERVICE ROAD
- LOW STANDARD

7.04

UNBEFESTIGTER WEG

SICH OHNE

FØLG
ÅPEN SJAKT

MERKET LØYPE

3.05

som vise på skilc

3.06

som vise på skilc

4.05

OPE SJAKT

4.06

FØLG MERKA LØYPE

5.05

RABASCEAKKOROKKAHAT

5.06

CUOVO MERKEJUVVON LAHTU

6.05

OPEN SHAFT

6.06

KEEP TO MARKED PATH

7.06

WEGMARKIERUNGEN
BEACHTEN

7.05

OFFENER SCHACHT
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VEDLEGG 1B MYNDIGHETSPÅLAGTE SKILT

y

70mm

70 mm
N:48 pkt

Tekst pa kart: Helvetica 20-24 pkt.

avn

...

eguleringsmagasin
for navn
Regulant: Navn
Hoyeste regulerte vannstand
(HRV): x,x m

Hoydenolt

Laveste regulerte vannstand
(LRV): X.X m
Hoydesystem: Regulant
paforer aktuelt hoydesystem
Skilt for HRV og malestav: se kartskisse

-- Brodtekst; Helvetica 40 pkt/64
-------

Undertltlel: Helvetica 52 pkU54
Magasin-navn: Helvetica 100 pkt/110

Inn!ak

re

Ma es tav

\
50

100

m

Plass for regulants
logo

A

• Usikker is-ikon: kan fas vektorisert
(illustrator eps) fra
NVEs informasjonskontor
(rst@nve.no)

Fra Navn
Pålagt minstevannførin
10.0 m3 si tidsrommet 16. mai til 15. september
Dette tilsvarer 47 cm pa vannstandskalaen
2.5 m? s i tidsrommet 16. september til 15. mai
Dette tilsvarer 13 cm pa vannstandskalaen

• Ikke plasser logo eller tekst i
ramme
• Tegn inn (forenklet) bygninger og
vegsystem i området
Tttel: Helvetica 100 pkt/ 110
Brodtekst: Helvetica 40 pkt/ 48

Ref: Kgl. res. 3. april 1970
Regulant: Navn evt. logo
Brudd pa dette palegg meldes til
Norges vassdrags- og energidirektorat

Biafarge CMYK: 100 1 43 ! 0 / 18

PMS: 301

RAL 5010

Rodfarge CMYK: 0 / 91 / 76 / 6

PMS 186

RAL 3000

Magasinskilt.
Skiltet skal være montert ved damstedet, og skal inneholde
som fremgår av ovenstående. Områder med usikker is skal
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merkes på kartskissen. Høydesystem som høydene er gitt i skal
oppgis. Hvis annet enn Statens Kartverks system er benyttet,
bør forskjellen til dette oppgis.

Minstevannføringsskilt.
Skiltet skal inneholde som fremgår av ovenstående, og skal
plasseres nær minstevannføringens utløp, og der skal være
anordnet skalert målearrangement som viser den aktuelle
vannføringen. Der målepunkt for minstevannføring ligger slik
til at man ikke ønsker at folk skal gå dit, kan opplysningsskiltet, sammen med display som viser vannføring, plasseres på et
mer egnet sted.

For begge skilter gjelder:
Skiltene kan leveres av samme leverandører som for de øvrige
vassdragsskiltene. Dimensjon og utforming er standardisert,
men innholdet er individuelt og må oppgis ved bestilling i
hvert enkelt tilfelle.
Alternativt kan skiltinnholdet tegnes ut på eget PC-tegneprogram, printes, lamineres og monteres i såkalt RT-ramme
(rutetidsramme) i størrelse A4 eller bedre; A3. RT-rammene
leveres av samme skiltleverandører som nevnt over.
Sistnevnte alternativ har en viss aktualitet der hvor innholdet
av diverse grunner må endres i oversiktlig fremtid, f.eks der
lokale høydesystemer må tilpasses tidens aktuelle høydesystem
etc.
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VEDLEGG 1C NVEs FLOMVARSLER

fJ
NVE

Informasjon

nr. 1 2007

fra Norges vassdrags- og energidirektorat

Slik varsler NVE flom
NVEvarslerflom ellerstor
flom når vi venter at vannføringen i vassdragvil nå en
viss størrelseeller at vannstanden i en sjø vil overstige
en viss vannstand.Etflomvarselgjelderførst og fremst
for uregulerteog lite regulerte vassdrag.

Varsel om flom

get. De ansvarlige for lokal beredskap skal ha kunnskap om dette. På
bakgrunn av kjennskap til tidligere
flommer og eventuelt flomsonekart,
må den lokale beredskapen vurdere
om flommen vil gjøre skade. I så
tilfelle må de gjøre tiltak foråredusere skadeomfanget.

Melding fra NVE
NVEsender Varsel om flom" nar vi
venter vannforing med gjentaksintervall på mer enn fem år. Det betyr
en vannføring som over en lang tidsperiode i gjennomsnitt opptrer mer
sjelden enn hvert femte år. 'Varsel
om flom" er merket med ovenstående symbol og blir fulgt opp daglig
med "Melding fra NVE"så lenge
flomsituasjonen pagar.

Varsel om stor flom
Sendes når vi venter vannføring med
mer enn 50 års gjen taksintervall.
'Varsel om stor flom" er merket med
ovenstående symbol og blir fulgt
opp daglig med "Melding fra NVE"så
lenge flomsituasjonen pågår.

Flom vs. skadeflom
Et 'Varsel om flom" eller 'Varsel om
stor flom" behøver ikke bety at vi
venter skadeflom. Det er avhengig
av skadepotensialet langs vassdra-
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Ved andre forhold som kan medføre
skade i og langs vassdrag, vil NVE
sende ut "Melding fra NVE".Det kan
for eksempel dreie seg om vannforing som er spesielt stor for rstiden, forhold som kan øke faren for
isgang, kortvarig og intens nedbør
som kan føre til lokale oversvommelser og så videre.
NVEvil også sende ut melding når vi
venter vannføring omkring middelflom og opp mot grensen for 'Varsel
om flom".

Regulerte vassdrag
Reguleringer vil i de fleste tilfeller
virke flomdempende og flomvarsler
gjelder derfor ikke nødvendigvis i
sterkt regulerte vassdrag. Når reguleringsmagasinene er fulle, vil imidlertid vassdraget oppføre seg som om
det ikke er regulert. Flomvarselet vil
da gjelde også i disse vassdragene.
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VEDLEGG 2 BILDER
Der hvor ikke annet er angitt er fotoene tatt av utvalgets
medlemmer.

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

-,
',

.!"'--.:-1:
........,,

Bilde nr. 2: Lukket flomavløp med overløpsterskel. Varsling fra
vannsiden, ståltau m/markører.
Foto: Dannevig foto, Arendal
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Bilde nr. 3: Tilsynelatende fritt fram for batfarende ...
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 forøvrig bilde nr. 19.

.'<a
.,..., ......

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

Ii
-

-

·•·.

.

et.,

Bilde nr. 8: Rørgate med trallebane o.a.
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Bilde nr. 9: Dagens skiltjungel er preget av stor individualisme.
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Bilde nr. 10: Gjerder med aluminiumsstolper
anbefale ...

er ikke alltid å

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

pa2,5-

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 farlige «smutthull».

Jf,

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 plassert på selve bommen.

Bilde nr. 21: Solid stål port 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 overstige 150 mm.
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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 masseuttak reduserer rasfare - og er dessuten miljøvennlig.
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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 masseuttak vil påskynde
vegetasjonsinnvandringen og redusere erosjonsfare.
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Bilde nr. 29: Dårlig sikret gangbro og usikret klopp.
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Bilde nr. 30: Mangelfull sikring av kant og trapp.
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Bilde nr. 31: Åpen råk på grunn av dykket utløp fra kraftverk.
Her kan det dannes tynn is i ekstreme kuldenetter, eller hvis
kraftverket står i noen timer. Behov for sikring?
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Bilde nr. 32: Vintertapping av magasin. I tillegg til at isen brekker i strandsonen, dukker det opp «undervannsskjær» etter
hvert som vannstanden synker. Iskossene som dannes her kan
være farlige for motorisert ferdsel på isen. Om sommeren kan
undervannsskjær være farlige for motorisert båtferdsel. Behov
for advarsler og eventuelt annen form for sikring?
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Bilde nr. 33: Område med usikker is er godt markert med trafikkjegler. I tillegg er det brekkasje og råk med nattgammel is
ved strandsonen (nederst i bildet). Et tynt snølag kan skjule
mye. Behov for oppfølging av tiltak?

Bilde nr. 34: Slik skal ikke et forlatt
og miljøhensyn må vektlegges.
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Bilde nr. 35: Terskelbasseng, mye benyttet til fritidsaktiviteter.
Terskelen er godt varslet med «flytere» montert på vaier.

I
Bilde nr. 36: Kjegle på fot

i

Bilde nr. 37: Rør på fot

Slike veimarkører er også vel egnet for markering av usikker
is-områder. Kjeglen har den fordel at den er mer stabil, til
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gjengjeld er den tyngre og mer plasskrevende under transport
og lagring. Røret er noe høyere, og har visse transport- og lagringsfordeler.
Begge typer kan gjøres flytedyktige, slik at de er greie å samle
inn når isen har gått. Det kan ha visse fordeler å spenne
reflekssnor eller lignende mellom kjeglene (eller rørene), men
ulempen kan være at reflekssnora kan feste seg i bunnvegetasjon eller stein ved nedtappet magasin, slik at markørene ikke
flyter opp ved magasinfylling og stigende vannstand.

Bilde nr. 38: Markørene kan gjøres flytedyktige.
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Usikker is
På kartutsnittene
vil man finne dette
fareskiltet. Dette
skiltet viser områder der isen er usikker, og at det er en
viss fare for å tråkke gjennom isen.

Kraft
Sist oppdatert:
Ansvarlig:
Øystein Kjørsvik/
Ole K. Grøtnest
Olav Helgemo

,·~t .__,,_

.e

/

r»

G

Gsinges

/,

Nord-Trøndelag

.,

1,

Tr»

'

'

rondkeens;o:dee

Trondheim
link til TEV

Ko.,'

Ror6

Bilde 39. Ovenstående viser et oversiktskart, lagt ut på
Internett, over et fjellområde hvor TrønderEnergi har magasiner. Kartet omfatter også de nord-vestlige deler av Glommens
og Laagens Brugseierforenings (GLB) interesse- og ansvarsområde. Ved å klikke på de enkelte magasiner vil man få opp
kart som viser bl a områder med usikker is. Som det fremgår
av ovenstående, har oversiktskartet også link til GLB. GLB har
utarbeidet tilsvarende på sine web-sider for nedenforliggende
del av GLBs virksomhetsområde.

125

