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VASSDRAGSIKKERHET ER OGSÅ FORBEREDELSER MOT DAMBRUDD

Året 1992 ga mange og viktige bidrag til norsk
vassdragssikkerhet. Det store damsikkerhetsprosjektet ble
avsluttet. Et rikt materiale over en rekke fagtemaer foreligger. Gjennom prosjektet er en rekke problemområder drøftet og
avklart, og nye utfordringer er identifisert. Vi takker Vassdragsregulantenes forening for et nyttig samarbeid og alle
bidragsytere for deres faglige prestasjoner.
Internkontrollprosjektet nærmer seg avslutning. I 1992 kom de
nye klassifiseringskriteriene for dammer på plass, sammen med
kvalifikasjonskravene til vassdragstekniske ansvarlige. Med
kravet om offentlig godkjennelse av de som skal ha ansvar for
drift og vedlikehold av vassdragstekniske anlegg er samfunnets
vurdering av disse anleggenes viktighet reflektert på en ny
måte.
Våre pålegg vdr. utskifting av smisveiste trykkrør skapte nær
sagt røre utover sensommeren 1992. Vi er tilfredse med at en
mindreverdig og farlig teknologi nå blir utfaset. Vi har
samtidig fått øynene opp for de store kostnader vassdragsbrans
jen står overfor mht nødvendige fornyelser og opprustninger i
årene fremover. Det er viktig at bransjen nå selv systematisk
gjennomgår sine anlegg, prioriterer og tidfester sitt
fornyelsesbehov og samordner seg slik at entreprenør- og
leverandørsiden kan møte en jevn etterspørsel uten det store
press på kapasitet og priser.
Vassdragstilsynets og bransjens arbeid med vassdragssikkerhet
har tradisjonelt vært av forebyggende art. Gjennom høye krav
til planlegging, utførelse og drift, har norske dammer en
gjennomgående tilfredsstillende standard, så langt vi tror å
vite. Som andre bransjer der feilkonsekvensene er store må
imidlertid også vassdragsbransjen utvikle og øve en beredskap
mot store ulykker. Dagens situasjon er lite tilfredsstillende
med en høyst uensartet innsats og standard hos dameierene.
Innføring av internkontroll kan bedre situasjonen. Nye krav
til beredskapsarbeidet med en mer effektiv oppfølging fra NVEs
side skal bevirke at vi får en mer tilfredsstillende situasjon
for samtlige større vassdrag innen medio 1995.

Trond Ljøgodt
avd. direktør
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1. VASSDRAGSTILSYNET (TT)
1.1. ORGANISERING, BEMANNING

Omorganiseringen av NVE i 1990 innebar at Vassdragstilsynet
ble en seksjon i Tilsyns- og beredskapsavdelingen sammen med
Beredskapsseksjonen. Vi titulerer oss fortsatt som
Vassdragstilsynet, selv om enkelte også velger å bruke navnet
Tilsynsseksjonen. Forkortelsen er TT.
Trond Ljøgodt ble ny avd.direktør, og Alf V. Adeler ny
seksjonssjef i Vassdragstilsynet. Adeler har fått 2-3 års
permisjon fra NVE grunnet utenlandsoppdrag i Tanzania. Vidar
Nebdal Svendsen tiltrådte som ny seksjonssjef 1.sept.-92.
Forøvrig består bemanningen av totalt 10 personer fordelt på
hovedkontoret og fire regionkontorer, inkludert avdelingens
koordinator Lisbeth Bakken, kfr. oversikt side 5.
I 1991 ble det opprettet et nytt regionkontor i Tønsberg
(Region Sør). Vår representant der er Kjell Molkersrød som er
h.h.v. tre dager i Tønsberg og to dager ved hovedkontoret.
vår mann på Vestlandet, Olav Vestrheim, har fått hjemmekontor
i Ulvik etter at kontoret på Voss ble nedlagt.
Vassdragstilsynet på regionkontorene er administrativt
underlagt Vassdragsavdelingen, men faglig tilknytning er som
før til "moderkontoret" i Oslo.
I Oslo-staben er verdenshalvomseileren Eivind Torblaa tilbake
igjen. Han er ansatt som vår NORAD-mann, og arbeider for tiden
med prosjekter i Afrika.
1.2. FORMELL BAKGRUNN

Vassdragstilsynets formelle bakgrunn er
Vassdragsreguleringsloven, Ervervsloven og Vassdragsloven. Med
hjemmel i Vassdragsloven ble det i 1982 fastsatt "Forskrifter
for tilsyn med dammer i vassdrag", som i praksis innfører et
offentlig tilsyn med alle dammer av sikkerhetsmessig
betydning. Fra 1992 er forskriften utvidet til også å gjelde
trykkrør og stenge-jtappeorganer.
I tillegg ble det i 1981 utgitt "Forskrifter for dammer", som
inneholder tekniske og formelle bestemmelser av betydning for
kontrollen.
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1.3. ARBEIDSOPPGAVER
Vassdragstilsynet er NVE's saksbehandler i saker som angår
teknisk kontroll, sikkerhetsmessige vurderinger og tilsyn med
anlegg i vassdrag. Dette skal etterhvert gjelde alle
vannpåkjente konstruksjoner : dammer, luker, ventiler, rør og
betongpropper. I tillegg yter vi bistand overfor eiere av små
anlegg i form av råd og veiledning i plan- og byggeprosessen.
Vassdragstilsynet tar seg ellers av henvendelser som angår
utrygge forhold i vassdragene. Vi gir også informasjon og
opplæring, og er normgiver for tekniske bestemmelser i
vassbygging.
I tillegg til den rene saksbehandlingen har vi engasjert oss
mer i prosjektarbeid for å få utredet faglige forhold som ikke
er knyttet til enkeltanlegg alene, men som skal gi grunnlag
for de sikkerhetsmessige vurderinger og avgjørelser et
offentlig tilsyn skal ha.
I årsrapporten ønsker vi å presentere et gjennomsnitt av de
arbeidsoppgaver og problemstillinger Vassdragstilsynet har
vært involvert i og opptatt av i året som har gått.

2.ARBEID I 1992
Arbeidsaktivitetene
følger:

l

Vassdragstilsynet fordeler seg som

(17,2%) Intern saksbeh.

(10,7%) Prosj.arb.

(13,1 %) Adm.

(25,5%) Tilsyn

(2,0%) NNCOLD
(2,5%) Fravær
(4,2%) Info
(4,6%) VAREG

(11,1 %) Komp.
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Sirkeldiagrammet er ikke direkte sammnelignbar med den for
1991 på grunn av noe forskjellig inndeling:
Forklaring til sirkeldiagrammet:
Administrasjon: Medgåtte timer til administrasjon ved hovedkontoret samt Josefsens og Bachkes timer som hhv regionsjef
(Narvik) og stedfortredende regionsjef (Trondheim).
Prosjektarbeid: I 1992 har seksjonen hatt flere prosjekter i
gang. Kort nevnt: Alkaliprosjektet, lukeprosjektet, smisveiste
rør, div. interne prosjekt som f.eks. "Retningslinjer for
flomberegninger" osv.
Intern saksbehandlinq: Herunder utarbeidelse av strategiplan
og virksomhetsplan, budsjett mv. Dessuten interne møter etc.
Tilsynsvirksomheten er her illustrert samlet, kontorarbeidjsaksbehandlig og tjenestereiser. Både fakturerbare og ikkefakturerbare timer er med.
Kompetanseoppbygging: Herunder kommer individuelle kurs, en
årlig TT-samling samt kompetansegivende arbeid i forbindelse
med selvstudier av forskjellige emner.
Internkontroll: Utarbeidelse av retningslinjer for internkontroll. Informasjon. Forberedelse til endring av TT's kontrollopplegg i samsvar med internkontrollprinsippet.
VAREG!GIS: Arbeid med Vassdragstilsynets dataregister over
vassdragskonstruksjoner som er underlagt offentlig tilsyn.
GIS (Geografisk InformasjonsSystem) er en felles informasjonsdatabase for lagring av de geografiske data som NVE har
forvaltningsansvar for. (Grunnlagsdata hentes fra Statens
Kartverk og NVE). Seksjonens oppgave har primært bestått i å
tilrettelegge damdata for NVE's GIS.
Info: Informasjon og service. Dette resultatmålet viser hvor
mye tid seksjonen har brukt til deltakelse i forskjellige
komiteer og møter, presentasjon av Vassdragstilsynet utad.
Opplæring av driftspersonell ved egne kurs i samarbeid med VR,
foredrag i inn- og utland etc., utarbeidelse av
informasjonsmateriell, inkl. utarbeidelse av denne
årsmeldingen.
Fravær: Permisjoner, militærtjeneste og sykdom.
NNCOLD: Tiden er gått med til å utøve sekretærfunksjonen for
"Den norske komite for store dammer".
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Aktivitetene på damfronten er naturlig nok en viktig oppgave
for Vassdragstilsynet. Derfor har vi i de siste
årsberetningene satt opp en tabell som viser antall nybygde,
ombygde og registrerte dammer, fordelt på fylker. Nybygde
dammer er nå nede på et minimum, mens ombygde dammer har et
oppsving fra 26 stk. i 1991 til 38 stk. i 1992. Registrerte
dammer ligger litt lavere i 1992.

Fylke

Nybygd

Østfold
Akershus
Oslo
Hedmark
Oppland
Buskerud
Vestfold
Telemark
Aust-Agder
Vest-Agder
Rogaland
Hordaland
Sogn og Fjordane
Møre og Romsdal
Sør-Trøndelag
Nord-Trøndelag
Nordland
Troms
Finnmark

O
O
O
O
1
O

Totalt antall

5

1

O
O
O
2
O
O
O
1
O
O
O
O

Ombygd
2
O
1
O
1

O
O
4
1
6
O
3
1
3

Registrert
O
3
O
O
2
2
2
O
1
5
O
O

2
2
1
O

O
O
1
O
O
O
O

38

16
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Bakerst i rapporten finner vi en oversikt over planlagte
/pågående nybygging/rehabilitering av dammer pr.januar 1993.

2.1. EKSEMPLER PÅ AKTIVITETER
NY DAM EINA
Grethe Holm

I 1872 forelå det en tillatelse til å "opføre en Dam ved
Hundselvens Udløb av Enavandet" for å lette fløtningen som det
het den gangen. I 1898 fikk Hunselvens Brugseierforening
tillatelse til å øke oppdemmingshøyden med 0,5m.
Det er derfor sannsynlig at murdammen ved Einavannet var 120
(96) år i 1992. Einadammen som ligger i Vestre Toten kommune

l
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Oppland, ble underlagt offentlig tilsyn i 1983.
Vassdragstilsynet inspiserte dammen flere ganger på 80-tallet
og konkluderte med at den ikke tilfredsstilte gjeldende sikkerhetskrav. Det var lekkasjer gjennom muren og flomlukene av
tre var tunge å manøvrere. Dammen er for øvrig fundamentert på
løsmasse.
I 1990 ble det lagt fram tre alternativer for bygging av ny
dam nedstrøms murdammen. I løpet av vinteren 1991/92 ble det
vedtatt å bygge en gummilukedam. Arbeidene kom i gang i juni
1992 og ble avsluttet i oktober/november. I planleggingen var
det forutsatt at hele dammen skulle fundamenteres på fjell. Da
gravearbeidene kom i gang, viste det seg imidlertd at fjellet
"forsvant" ut mot venstre landfeste. 3-4 seksjoner er derfor
fundamentert på fast lagrede løsmasser, mens resten (hele
overløpet og høyre landfeste) er fundamentert på fjell. Dammen
er 3m høy fra fundament til luketerskel. Gummiluka (levert av
Hafslund/Bridgestone) er O,5m høy og 20m lang, og den fylles
med luft. Utenom gummiluka er det montert en tappeluke, som er
levert av HATO. Berdal Strømme a.s. har vært konsulent og
entreprenørarbeidene er utført av Olaf Syljuåsen, Gjøvik.
Byggherren, Hunnselvens Brukseierforening, har fulgt opp det
daglige arbeidet.
Sluttrapport vil foreligge vinteren 1993. Vassdragstilsynet
har fått et relativt bra inntrykk av arbeidene underveis
(dammen er inspisert 3 ganger i løpet av byggeperioden) .
lOOO-ÅRS FLOM PÅ SØRLANDET?
Grethe Holm

I november/desember 1992 ble Sørlandet rammet av flom. Heldigvis var det relativt rolige vindforhold slik at man unngikk
ekstra problemer pga vindfall o.l.
på Dagsrevyen ble det bl.a. vist innslag fra Moi ved nordenden
av Lundevatn (Åna-Sira) hvor flomvannet skapte en del problemer. Iflg opplysninger fra Sira-Kvina Kraftselskap hadde ikke
reguleringen av Lundevatn noen betydning i denne sammenhengen.
Sira-Kvina Kraftselskap registrerte heller ingen spesielt høye
vannstander eller vannføringer i de øvre deler av Sira og
Kvina. En viktig årsak til dette var nok at alle magasinene
hadde vannstander under HRV da flommen startet.
Fra Trylandsvassdraget, ca 40 km øst for Lundevatn, ble det
imidlertid rapportert om ekstra mye vann. Her var alle magasinvannstander omtrent på HRV-nivå. Dameieren, Vest-Agder
E.verk, foretok et "spesielt tilsyn" 03.12.92 da flommen var
på topp. En av de ansatte tok seg fram til alle dammene for å
kontrollere dammenes tilstand og lese av vannstander. Videokamera og fotoapparat ble brukt for å dokumentere forholdene.
Ved et av magasinene, Sundsvann, ble vannstanden målt til 95%
av DFV! (DFV ble beregnet i 1991). Ved Eptevann ble det registrert en vannstand som tilsvarer ca 90% av DFV. I de to
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andre magasinene var vannstandene mere moderate. Det må tillegges at Trylandsvassdragethar et relativt lite nedbørsfelt
(A = 60,5 km 2 oppstrøms inntaket til Tryland kraftverk). Feltet
til Sundsvann og Eptevann er på totalt 32,9 km 2 •

NÅR.. 04.'?

NYE FYLLINGSDAMMER VED FJERGEN OG TEVLA.
Dag Bachke

I forbindelse med ny kraftutbygging i Meråker i Nord-Trøndelag
er det for tiden under bygging 2 steinfyllingsdammer med
sentral tetningskjerne av morene (ved Fjergen og Tevla) .
Dammene blir h.h.v. 22 m og 25 m høge, og massevolumet er på
ca. 200.000 m3 for hver av konstruksjonene. Ved Tevla blir det
et nytt magasin på 4,5 mill.m3 • Ved Fjergen vil nydammen
erstatte en gammel platedam i betong fra 1917 (betongdammen
danner nedre del av oppstrøms plastring på nydammen, kfr.
skisse). Fjergen får en tilleggsoppdemming på 5,6 m, og det
totale magasinvolumet er beregnet til 204 mill m3 • Begge
dammene ble påbegynt i 1992 og skal være ferdige i 1993.
Utbygger er Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk, rådgivende
ingeniør for dammene er Grøner Anlegg Miljø AS, mens entreprenør er VeidekkejSelmerjFuruholmen.

INNFYLT NIVÅ
PR. UKE 44
HRV=514,O

DAM FjERGEN

o

~-

10

ISM

~=-~---=--I
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SLAMDEPONIDAMMER I CANADA. STUDIETUR.
Dag Bachke

I fjorårets årsoversikt ble det redegjort for planleggingen av
to større fyllingsdammer ved gruvebedriften Titania A/S i
Rogaland i forbindelse med deponering av avgangsmasser på land
fra 1994. Den største dammen er etterhvert blitt et
imponerende byggverk med en høyde på ca 50 m ved årets utgang.
I Norge har man hatt liten erfaring med denne type sedimenteringsdammer og deponering av så store slammengder. For å få
mere viten om slamdeponeringsproblematikken ble det i mai
arrangert en 9 dagers studietur til Vancouverområdet i Canada
med ingeniørfirmaet Klohn Leonoff Ltd. som vertskap og
veiviser. (Klohn Leonoff har vært/er konsulent for Titania) .
Med på turen var representanter fra dameieren, konsulentene
A.R.Reinertsen og Kummeneje als, samt undertegnede som
representant fra Vassdragstilsynet.
Av interessante studieobjekter må først og fremst trekkes fram
befaringen til Highland Valley Copper, som er den tredje
største koppergruve i verden (bergfangst på 90 mill.tonn/år)
Avgangsdeponidammene var enorme. F.eks. Lornex l-l Tailings
dam som ble påbegynet i 1976, var i 1992 fylt opp ca. 80 m
(slambassenget 10 km langt), og skal en gang i framtiden rage
170 m over bakken. Selve damkonstruksjonen bygges opp aven
smal tetningssone av morene/leire, med syklonert sand som
støttefylling.

LORNEX L-L TAILINGS DAM
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Damkonstruksjonen kan ved slamdeponering bygges opp etter tre
grunnprinsipper : Nedstrømsmetoden, oppstrømsmetoden eller
senterlinjemetoden. En meget viktig sikkerhetsdetalj i
byggefasen er å ha kontroll på beliggenheten av
poretrykkslinja i massene, det vil si at man etablerer et min.
fribord mellom tømmested (i damskråningen) og vannspeilet.
Hoveddammen ved Titanias anlegg i Rogaland bygges opp etter
" oppstrømsmetoden " (startdammen er ennå ikke ferdig).
Etterfølgende skisse viser i prinsippet oppbyggingen aven dam
etter dette konseptet :

This type of dam and the construetion method is illustrated in Figure 6. It was probably
the first method developed to utilise the tailings as the dam material and has become an
established technique due to its proven economy. The dam is built up by spigotting
proceeding from a starter dam in the upstream direction towards the settling pond.

4

5
9

1. Previous starter dam
2. Beach
3. Sand
4. Pond
5. Slime
6. Secondary dyke
7. Filter
8. Phreatic line
9. Reclaim pond
10. Reclaim dam

Fig.6. TAlLINGS DAM OF UPSTREAM CONSTRUCTION

10
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SMÅDAMMER
Kjell Molkersrød

Det har vært en merkbar økning i bygging, gjenreisning og
rehabilitering av små dammer i østlandsområdet den senere
tiden, bl a til vatningsdammer for landbruket som følge av
tørre somrer. For noen av disse dammene (fyllingsdammer) var
gamle retningslinjer fra Landbruksdepartementet brukt som
plangrunnlag, og Vassdragstilsynet var ikke trukket inn. En
nybygget fyllingsdam vi ble gjort oppmerksom på var nesten la
meter høy. Dette gjorde at vi tok initiativ til et møte med
Landbruksdepartementet. Resultatet ble at departementet trakk
tilbake sine retningslinjer om dambygging og TT reviderte
(13.03.92) sin "Informasjon om planlegging og bygging av små
dammer" utarbeidet av Vidar Nebdal Svendsen i 1987. Denne ble
så trykket den opp i stort opplag og sendt ut til alle fylker
og kommuner samt at Landbruksdepartementet fikk den til
distribusjon til alle landbruks- og fylkeslandbrukskontorer. I
denne veiledningen defineres små dammer som dammer med
vanntrykk mindre enn 5-6 meter og magasin mindre enn 50 000 m3 •

2.2. PROSJEKTER, UTREDNINGER
DAMSIKKERHETSPROSJEKTET
Bjarne Nicolaisen

Det praktiske arbeidet med prosjektet kom igang
l. april 1989, da Svein Larsen ble ansatt som prosjektleder.
Etter tre år gikk Larsen som avtalt tilbake til Grøner Anlegg
Miljø AS den l. april 1992. Prosjektarbeidet var ikke ferdig
på det tidspunktet, og Larsen har senere vært innleid etter
behov.
Alt prosjektarbeid er fullført i løpet av 1992, og rapporter
og oppgjør vil bli overrakt oppdragsgiverne - Norges
vassdrags- og energiverk og Vassdragsregulantenes forening på nyåret 1993.
Følgende delrapporter er utgitt i 1992:
Norges Geotekniske Institutt:
"Sikkerhet av fyllingsdammer mot lekkasjebrudd"
nr. 3)

(Rapport

Sintef NHL:
"Tilstopping av flomløp"
(Rapport nr. 4)
Norges Geotekniske Institutt - Sintef NHL:
"Overtopping av tetningskjernen i fyllingsdammer"
(Rapport nr. 5)
Nybro-Bjerck AS
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"Funksjonssikkerhet ved flomluker"
(Rapport nr. 6, del I)
Berdal Strømme a.s.
"Funksjonssikkerhet ved flomluker"
(Rapport nr. 6, del Il)
Grøner Anlegg Miljø AS - Sintef FeB:
"Alkalireaksjoner i betongdammer"
(Rapport nr. 7)

"Hovedrapport" og "Sammendragsrapport" er ferdig skrevet og
går i trykken over nyttår.
Første utkast til hovedrapport ble tatt opp i en høring med
endel ressurspersoner fra bransjen i juni 1992. Deres
synspunkter ble tatt hensyn til ved den endelige utformingen.
I oktober 1992 ble prosjektet presentert ved et symposium i
Asker, der det deltok rundt 130 personer. Symposiet var lagt
opp med presentasjon fra prosjektdeltakerne samt at endel
nøkkelpersoner var invitert til å legge frem synspunkter på
fritt grunnlag. Det var positiv respons på det fremlagte
materialet.
--------

0000

--------

Prosjektet har hatt et budsjett på ca. 5,0 mill. kr. Det ser
ut til at rundt kr. 500.000,- vil bli stående udisponert. Vi
forutsetter at prosjektets oppdragsgivere øremerker disse
midler til videre arbeid med damsikkerhetsspørsmål, og ved
prosjektavslutningen vil det bli presentert endel temaer som
vi mener det kan være aktuelt å ta opp.
For oss i prosjektet har det vært tre interessante arbeidsår,
og det har gledet oss å se at det materialet som er fremlagt
har fått en god mottakelse. vi mener at hovedrapporten vil gi
innspill i damsikkerhetsarbeidet videre fremover, og vi håper
at bransjen tar opp de råd og utfordringer prosjektet har
gitt.
En særlig anerkjennelse skal gå til Svein Larsen for hans
utholdenhet og grundighet i de vel tre årene arbeidet har
pågått.
FORSKRIFTER FOR TILSYN MED VASSDRAGSANLEGG
Bjarne Nicolaisen

Forskriftene ble fastsatt ved kgl.res. 10.01.92 og gjort
gjeldende fra 04.02.92.
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De bygger på "Forskrifter for tilsyn med dammer i vassdrag",
som har vært i bruk siden 1982. Disse er blitt utvidet til
også å omfatte trykkrør og stenge-jtappeorganer, og vi skulle
nå ha tilsynsforskrifter som grovt sett dekker de vassdragsanlegg som kan representere fare for liv og eiendom ved
brudd.
på samme måte som for dammer er det også gitt kriterier for
hvilke rør og stenge-jtappeorganer som kommer inn under offentlig tilsyn. Kriteriene tar utgangspunkt i laster og dimensjoner, og de er fastsatt etter behandling i en referansegruppe fra vassdragsbransjen.
Forskriftene omfatter planlegging, utførelse, vedlikehold og
drift av vassdragsanlegg. Både bestående og nye anlegg kommer
inn under forskriftenes bestemmelser, og det er NVE som skal
forestå det offentlige tilsynet med anleggene.
I og med dette er alle sikkerhetsmessig interessante vassdragsanlegg kommet inn under offentlig tilsyn, og det er uten
videre klart at det her foreligger en mer omfattende og realistisk tilsynshjemmel enn de tilsynsvilkår i konsesjoner og
tillatelser som Vassdragstilsynet hittil har basert mye av sin
virksomhet på. på sikt kan forskriftene kanskje helt erstatte
de nevnte tilsynsvilkårene.
Under behandling av forskriftene i departementet, ble arbeidet
med omlegging av tilsynsvirksomheten etter internkontrollprinsipper påbegynt. Det var derfor naturlig at det i forskriftene
ble tatt inn vilkår om dette, selv om vi må vente at internkontrollspørsmålene vil bli gitt en grundigere behandling i
forbindelse med det pågående arbeid med å lage ny vassdragslov.
Mange av de rør og stenge-jtappeorganer som nå vil bli registrert for tilsyn, har Vassdragstilsynet allerede hatt befatning
med i forbindelse med skader oa problemer. Innsatsen vil nå
bli systematisert og intensivert fremover. Det er grunn til å
tro at det vil bli avdekket et ikke ubetydelig behov for
tiltak på rør- og lukesiden.
INTERNKONTROLL
Vidar Nebdal Svendsen

Bakgrunnen for prosjektet er omtalt tidligere. Selve arbeidet
i prosjektgruppen har gått noe trått pga litt sprikende
meninger, nye innspill og en viss usikkerhet i hvordan man
skal komme til målet. I løpet av året har alle de fire dameierne i prosjektet (Oslo Energi, Statkraft, Norsk Hydro og
Bergenshalvøens komm. kraftselskap) laget et utkast til internkontrollsystem. Oslo Energi hadde kommet lengst med arbeidet, og det ble derfor gjennomført en "revisjon" i Hallingdal
i oktober sammen med O.E. Denne revisjonen ble lagt på et realistisk nivå med befaring og intervjuer av nøkkelpersoner.
Både O.E. og NVE syntes det hadde vært en nyttig erfaring.
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Siden damforskriftene kun omhandler driftsfasen i beskjeden
grad har det vært nødvendig å lage utfyllende retningslinjer.
Disse vil bli et supplement til forskriftene og spesielt
omhandles tilsyn, beredskap, revurdering og rehabilitering. Et
utkast forelå ved årsskiftet. Sammen med retningslinjer for
interkontroll vil retningslinjer for drift av vassdragsanlegg
være klar ca. 01.07.93.

KoRLEIS, GJEI<I< J)ET
I MølET MEI> DA MAN E '=

FAGLIGE KOMPETANSEKRAV
Vidar Nebdal Svendsen

Damforskriftenes pkt. 5.3.3 gir det offentlige tilsynet "anledning til å stille faglige kompetansekrav til de personer
som skal være ansvarlig for tilsyn, drift og vedlikehold av
anleggene". NVE stiller krav på tre nivåer og knytter disse
til anleggenes klasseinndeling.
I brev av 21.05.92 til landets dameiere orienterte NVE om
disse kravene og foreslo en samlet klassifisering av de vassdragsanlegg som tilhørte den enkelte anleggseier. på bakgrunn
av tilbakemelding fra anleggseierne ble klassifiseringen
justert noe, og NVE ba så i brev av 24.11.92 om at anleggseierne søkte om godkjenning av sitt nøkkelpersonell. Dette
gjaldt spesielt vassdragsteknisk ansvarlig (VTA) som skal ha
nødvendig faglig kompetanse på området dammer og andre vassdragskonstruksjoner som omfattes av tilsyns- og beredskapsordningene. Vedkommende skal gjennom instruks ha ansvar for å
følge opp anleggenes sikkerhet og ta de initiativ som er
nødvendige i den sammenheng. Dette forutsetter en hensiktsmessig plassering i organisasjonen.
Damvokterfunksjonen skal innehas av personell med nødvendig
kompetanse og kunnskap om de aktuelle anlegg og vassdraget.
Det er også stilt krav til ledere om kjennskap til formelt
ansvar, sikkerhetsfilosofi, beredskap og krisehåndtering.
Likeledes skal NVE nå godkjenne personer som skal gjennomføre
hovedtilsyn, og det har gått brev til alle større dameiere og
konsulenter innen vassbygging om dette.
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ALKALIREAKSJONER I BETONG.
Vidar Nebdal Svendsen.

Prosjektets bakgrunn er omtalt i forrige årsmelding. 1992 er
avslutningsåret for prosjektet, men den endelig sluttrapporten
vil først foreligge våren 1993.
Resultatet av forsyningsprosjektet vil bli offentliggjort i
fire rapporter.

*

Rapport nr 1 skal gi en generell beskrivelse av

*

Rapport nr 2 skal omhandle alkalireaksjoner i

*

Rapport nr 3 skal omhandle norske bergarter og prøvingsmetoder for tilslag med hensyn på alkalireaktivitet.

*

Rapport nr 4 skal være en sluttrapport med sammendrag av
prosjektarbeidet og anbefalinger.

alkalireaksjoner.
konstruksjoner. Diagnostisering, rehabilitering.

De fleste av prosjektets resultater er blitt offentliggjort
etterhvert med foreløpige rapporter til bidragsyterne. Dessuten ble det arrangert alkalidager på øyer den 10. og 11.09.92
hvor flere av prosjektmedarbeiderne hadde innlegg.
SIMULERING AV FLODBØLGER
Grethe Holm

Både gjennom beredskapsplaner mot unormale situasjoner og ved
plassering av dammer i konsekvensklasser (klassifisering av
dammer) kreves det at man har kjennskap til hvilke områder som
kan bli berørt av et dambrudd. Beregning av flodbølger etter
dambrudd er tidligere utført av Kraftforsyningens Sivilforsvarsnemnd (KSFN) i en del vassdrag. Gjennom prosjektet
"Simulering av flodbølger" vil TT vurdere disse beregningenes
gyldighet, samt komme fram til retningslinjer for beregninger
utført med dagens beregningsmodeller. Prosjektet vil ta
utgangspunkt i modellene MIKE 11 og DAMBRK. Prosjektet startet
så vidt i 1992 og er (foreløpig) planlagt avsluttet innen
utgangen av 1993.
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RETNINGSLINJER FOR GUMMI LUKER
Eivind Torblaa

I løpet av 1992 har Tilsyns- og beredskapsavdelingen laget et
utkast til retningslinjer for gummiluker. Utkastet er basert
på driftserfaringer og annet materiale innhentet fra de landene i verden som har montert flest gummiluker, samt egne erfaringer.
Det er frem til i dag (nov. 92) montert 5 gummiluker i Norge.
Av disse opereres 4 med luft og 1 med vann.
Gummiluker er nylig introdusert i Norge som det første landet
i Norden. vi er i en utprøvingsfase for denne luke typen under
våre forhold. vi bør derfor i denne fasen være trygge på at
risikoen knyttet til et eventuelt brudd ved en luke er minimale. Utprøvingsfasen vil være ca. 10 år. Etter den tid vil
status for lukene bli gjort opp og eventuelle modifikasjo .er
av retningslinjene bli utført.
FOU

Tildeling av FOU-midler for 1993 avgjøres før årsskiftet. TT
søkte om støtte til ialt 6 prosjekter for 1993 og fikk midler
til 4 stykker.
Simulerinq av flodbølqer (kr.32S.000), prosjektleder
Grethe Holm (se egen presentasjon side 18) .
Dataassistert måleteknikk (kr 143.000), prosjektleder
Eivind Torblaa.
vi vil i 1993 fordype oss i instrumentering og muligheter for
utvidet bruk av data-assistert måleteknikk ved norske dammer.
Prosjektet vil i hovedsak omfatte:

*

Instrumentering av norske dammer. Er den tilstrekkelilg ?

*

Gir moderne teknologi nye muligheter for overføring av
data som kan ha betydning for damsikkerheten ? Bør Vl
tenke i nye baner ?

*

Behandlingen av observasjoner, er den tilfredstillende ?

Betongens levetid (kr 100.000), prosjektleder E. Hyllestad.
Man har tidligere regnet at betong nærmest er et evigvarende
materiale. I det siste har man imidlertid oppdaget flere
11 betongsykdommer 11
som er med på å bryte ned betongen. NVE har
bl.a. vært med på å påvise de skader og problemer alkalireaksjoner kan medføre for betong. Men det neste spørsmålet er
hva alkalireaksjoner og andre nedbrytningsprosesser betyr for
dammers sikkerhet.
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SINTEF har engasjert seg i dette spørsmålet og bl.a. invitert
NVE til å være med i et større internasjonalt prosjekt.
Lukeskader (kr. 140.000), prosjektleder Jan Fredrik
Nicolaisen.
2.3 INFORMASJON

Vassdragstilsynet har i 1992 forelest/deltatt ved følgende
kurs/seminarer :
Jan:
- Seminar om småkraftverk, Olavsgård.
"Opprusting og utvidelse av vannkraftverk".
Deltager : G.Holm
Mars

- VR, Teknisk medlemsmøte, Drammen.
Deltagere : G.Holm, V.N.Svendsen, J.F.Nicolaisen,
A.V.Adeler
- FOU - programmet "Vassdragsdrift", Leangkollen.
Deltager : Aa.Josefsen
- NTH, Institutt for vassbygging.
"Lovgivning, tilsyn og kontroll"
Foreleser : D.Bachke

Mai

- Studietur til Canada, Vancouver m/omegn.
"Slamdammer i forb. med gruvedrift".
Deltager : D.Bachke

Juni

- Hydro Power 1992, Lillehammer.
Deltagere
G.Holm, O.Vestrheim, A.V.Adeler

Juli

- Studietur til Østerrike, Sveits, Italia, Frankrike.
"Maskinteknisk utstyr i forb. med damsikkerhet".
Deltager: J.F.Nicolaisen

Sept

- Temadager om "Alkalireaksjoner", øyer.
Deltagere: G.Holm,V.N.Svendsen,E.Hyllestad,D.Bachke
- Årsmøte "Dambyggerforeningen", Meråker.
Deltagere : K.Molkersrød, D.Bachke

Okt

- Damsikkerhetsseminar, Asker.
Forelesere: V.N.Svendsen, Bj.Nicolaisen
Deltagere : Aa.Josefsen, K.Molkersrød, G.Holm,
D.Bachke
- Damsikkerhetskurs I.
Forelesere: Bj.Nicolaisen, V.N.Svendsen

Nov

- Damsikkerhetskurs Il.
Observatører : K.Molkersrød, D.Bachke (1 uke)
Forelesere: D.Bachke, Bj.Nic., V.N.Svendsen
Deltager: J.F.Nicolaisen
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Des

- Beredskap- og sikkerhetskonferanse, Tromsø.
Foreleser : Aa.Josefsen
- Seminar om mikrokraftverk, Oslo.
Deltager : G.Holm

I tillegg har de fleste ansatte i Vassdragstilsynet deltatt på
diverse EDB - kurs.

2.4. INTERNE KURS

Vassdragstilsynet har hatt en felles samling i 1992. Dette var
i Alta i tidsrommet 11-14. juni. Foruten administrative saker
ble følgende temaer berørt
-

Damsikkerhet, internkontroll, kompetansekrav
Bygging av slamdammer
Betongarbeider i vassbygging
Flom- og kriseberedskap i NVE

I tillegg hadde vi en befaring til dam Virdnejavri i Alta og
dam Skipsfjorden ved Honningsvåg. Vår gode støttespiller og
medarbeider Aage Josefsen loset oss trygt og sikkert gjennom
fjorder, dammer og daler til en uforglemmelig aften i strålende midtnattsol ved Nordkapp.

EG c.5KULLE
/KKJE TC:KE" DEN
cS/STEZ fr N~ GAl(
D~T

FoR.

RUNDT
HE:~.I

"
AA:J-

2.5. EKSTERNE KURS
Damsikkerhetskurs I (tidligere "Grunnkurs i damtilsyn")
Kurset hadde et opphold i 1991, men ble arrangert igjen i 1992
i Trondheim. Kurset skal arrangeres sålenge det er interesse
samt aktuelle personer "å lære opp."
Kurset er rettet mot damvoktere og annet driftspersonell.
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Damsikkerhetskurs Il
Når NVE nå går ut og stiller kompetansekrav til dameiere vil
det være naturlig at man også sørger for et opplæringstilbud
ved siden av Damsikkerhetskurs l. Kurset sikter mot personer
som sitter i funksjoner med vassdragsteknisk ansvar. Kurset er
et eksamensrettet etterutdanningskurs (EEU-kurs) i regi av
NTH.

Kurskomiteen har bestått av
-Eystein Kallhovde, VR
-Odd Guttormsen, NTH
-Per Sødal, Arendals Vasdrags.B.f.
-Bjarne Nicolaisen, NVE - Vassdragstilsynet
-Vidar N. Svendsen, NVE - Vassdragstilsynet
Kurset er av 2 ukers varighet, med en uke i Trondheim og siste
uke i Oslo. Deltagerantallet første gangen var på 15 personer.
på grunn av stor søkning vil kurset i 1993 bli arrangert 2
ganger med 20 deltagere som øvre grense.
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Temaene som behandles på Damsikkerhetskurs Il er:
-

Formelle forhold , lover og forskrifter
Laster på dammer
Geologiske undersøkelser
Generell hydrologi
Flomhydrologi
Flomløp, tappeløp,
Stengeorganer , trykkrør
Norsk dambygging
Betongdammer
Fyllingsdammer
Dambru dd og uhell
In t ernkontroll , klassifisering
Sikkerhet, risiko , tilsyn, unormale situasjoner
Beredskap

Kurset ble godt mottatt, og nedenfor vises et bilde fra NHL
under demonstrasjon av modellforsøket "overtoppi n g av
fyllingsdammer ". Deltagern e på k u rset i forgrunn en .
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DEMONSTRASJON AV MODELLFORSØKET
"OVERTOPPING AV FYLLINGSDAMMERII
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2.6. DIVERSE
VAREG
Kjell Molkersrød

Fordi Cyber-maskinen som VAREG ligger på skal fases ut har det
i 1992 pågått hektisk virksomhet med programutvikling for nye
VAREG. Arbeidet ledes av Oddbjørg Reenskaug, AD, som har hjelp
av andre i AD samt konsulenter (Control Data). Kjell Molkersød
definerer TT's krav til programmet. Et vesentlig kraver
større brukervennlighet. Mye av tiden i 1992 gikk med til
nyanskaffelser og kursing, men store deler av analysearbeidet
ble også unnagjort. Arbeidet med en testversjon ble påbegynt.
Det er avsatt 500 000 kr til utviklingsarbeidet.
Det ble lagt inn data i 1992 for 450 inspeksjonsenheter derav
300 dammer. For en god del av dammene er det foretatt såkalt
forenklet registrering, da vi har prioritert en komplett
oversikt over dammer underlagt offentlig tilsyn fremfor fullstendig detalj oversikt over hver dam. Totalt var det ved
årsskiftet lagt inn 3900 inspeksjonsenheter hvorav 1900 dammer. Registreringsarbeidet er i hovedsak utført av Gunnar
Solberg og Ove Møll, men også andre saksbehandlere har bidratt. Dessuten fikk vi på slutten av året inn Dag Lindland
som ekstrahjelp, som utgjør et vesentlig tilskudd. Irene
Guttormsen står fortsatt for det vesentligste av punche-arbeidet.
NNCOLD
Kjell Molkersrød

1992 var et initiativrikt år for Den norske komite for store
dammer, da det ble vedtatt å søke eksekutivmøtet 1995 lagt til
Norge (Oslo). Invitasjonen vil i konkurranse med andre, bli
behandlet ved avstemming i Kairo i november 1993. Hvis Norge
får arrangementet, vil det bli gjennomført i samarbeid med den
nederlandske damkomiteen.
For å markedsføre vår invitasjon har det pågått arbeid med å
lage en brosjyre som skal distribueres til alle ICOLD's medlemmer. Dette har Eivind Torblaa vært primus motor for. NVE
har stilt en meget villig Torblaa til disposisjon som sekretær
i en eventuellorganisasjonskomite og det ble søkt OED om
penger til dette.
Et betydelig bidrag i faglig sammenheng i 1992 er den nye PCprogramvaren som gir oss referanser til alle artikler som er
skrevet til ICOLD's 17 kongresser. Dette er en enbrukerversjon
som foreløpig er installert på Molkersrøds PC i Oslo. Den vil
etter hvert bli installert på bibliotekene hos NVE, NTH, NGI
og VR og kan ellers anskaffes av alle som måtte ønske det.
Programvaren vil bli løpende oppdatert.
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Bjarne Nicolaisen hadde i 1992 sitt siste år som NVE's representant i Den norske komite for store dammer idet han trådte
ut ved årsskiftet etter 9 års aktiv deltakelse.
pål Mellquist (i NVE frem til sommeren 1992) og Nils Roar
Sælthun har også bidratt fra NVE henholdsvis som representant
i ICOLD's PR-komite og bidragsyter til ICOLD's symposium om
"Extreme Floods" under eksekutivmøtet i Granada i september.
Kjell Molkersrød har også i 1992 sittet som sekretær.
GIS - GEOGRAFISK INFORMASJONSSYSTEM
Grethe Holm

Innføringen av GIS i NVE startet sommeren 1991 etter at
Geodata AS var valgt som leverandør av systemet ARC/INFO.
Tilsyns- og beredskapsavdelingen har hatt en person i
prosjektgruppen for "Innføring av GIS i NVE" siden starten.
Våren 1992 deltok en person fra Vassdragstilsynet på grunnkurs
i ARC/INFO. Deretter begynte vi å knytte data fra VAREG - en
database over anlegg som er underlagt offentlig tilsyn - til
GIS. Målet var å få knyttet både dam- og rørdata til GIS i
løpet av 1992 slik at det skulle være mulig å lage enkle
kartpresentasjoner. Av forskjellige grunner endte det opp med
at vi kuttet ut rørdata og konsentrerte innsatsen om damdata.
Ved utgangen av 1992 var et utdrag av damdataene fra VAREG

tilgjengelig via GIS. Det var mulig å få fram beliggenheten av
dammer på skjerm eller som kartplott på lik linje med en rekke
andre NVE-data.

NORAD-ENGASJEMENT
Eivind Torblaa

Kompetansen vi sitter inne med i Vassdragstilsynet er svært
attraktiv i mange NORAD-prosjekter som omfatter
vassdragskonstruksjoner av sikkerhetsmessig betydning. Etter
at vi involverte oss sterkere i dette arbeidet i 1991 har
interessen for våre tjenester økt. Land i den tredje verden
har ofte en svak forvaltning og er sjelden i stand til å
absorbere større vannforsynings- og vannkraft prosjekter på en
tilfredsstillende måte. Dette kommer gjerne til uttrykk gjennom dårlig oppfølging og vedlikehold i driftsfasen. Dette har
på lengere sikt både en uheldig sikkerhetsmessig og økonomisk
side. vår oppgave er å prøve og bedre denne situasjonen i de
prosjektene vi er involvert l .
I 1992 arbeidet vi først og fremst i Lesotho. Prosjektet ble
beskrevet i fjorårets årsrapport. Prosjektet har så langt gitt
oss mange nyttige erfaringer som vi vil arbeide videre med i
vårt kommende arbeid i tilsvarende regi.
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BUDSJETT, ADMINISTRASJON ETC.
Vidar Nebdal Svendsen

Økonomi:

I 1992 har Vassdragstilsynet reist for tilsammen kr 405.000,-.
I forhold til 1991 ble det i 1992 brukt et noe større beløp
til reiseaktiviteter. Kompetanseoppbygging og reiser i den
forbindelse er da holdt utenfor.
Tilsynsseksjonens reiseutgifter fordeler seg slik de siste
årene (før 1991 er VVT's beløp satt opp)

Beløp

År
1987

VVT

480.000

1988

VVT

524.000

1989

VVT

495.000

1990

VVT

547.000

1991

TT

374.000

1992

TT

405.000

År

Refunderte utgifter

1985

1.180.000

1986

1.180.000

1987

1.375.000

1988

1. 512.000

1989

1. 616.000

1990

1.649.000

1991

1.625.000

1992

1. 467.000

Utstyr. I 1992 er det innkjøpt lite nytt utstyr til seksjonen.
på EDB-siden er det gjennomført oppgraderinger og miljømessige
tilpasninger av utstyret.
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NVE
NORGES VASSDRAG5OG ENERGIVERK

VEDLEGG

PÅGÅENDE DAMAKTIVITET
(Planlagt/pågående
nybygging/rehabilitering)
FYLKE

AUG 91

JAN 92

AUG 92

JAN 93

------------------------------------------------------------Østfold
Akershus
Oslo
Hedmark
Oppland
Buskerud
Vestfold
Telemark
Aust-Agder
Vest-Agder
Rogaland
Hordaland
Sogn og Fjordane
Møre og Romsdal
Sør-Trøndelag
Nord-Trøndelag
Nordland
Troms
Finnmmark

7
4
2
4
7
2
O
11
2
l
l
12
O
4
9
3
6
4
l

9
3
4
3
5
3
3
12
3
2
3
15
l
6
8
7
7
5
O

12
2
4
3
7
6
7
13
3
5
6
18
l
7
3
5
5
2
O

12
l

SUM

79

99

109

109

9
2
5
4
7
13
3
3
6
la
3
8
3
7
9
3
l

•
\1*1'

~

NVE/TT
KJM/LBA/AR0

NVE
NORGES VASSDRAGSOG ENERGIVERK
o

o

PLANLAGT/PAGAENDE NYBYGGING/REHABILITERING AV DAMl\1ER
PR JANUAR 1993

PLANLAGT/
PÅGÅENDE
TILTAK

•
ARSAK
TIL
TILTAK

4 m

Rehab.

TT-pålegg

1993

Massivdam

4 m

Rehab.

TT-pålegg

1993

Borredalsdammen

Murdam/jorddam

6 m

Stabilitetsforbedring

TT-pålegg

1993

Halden E.verk

Brekke dam

Massivdam

Skal rehab./forsterkes

TT-pålegg

1993

Halden Hovedvassdrags Br.e.f.

Kolstadfoss dam

Massiv-/lukedam

3 m

Rehab ..

Eget init.

1994

Haldenvassdragets
Kanalselskap

Sidedam for øvre
Brekke sluse

Massivdam

3 m

Rehab.

TT-pålegg
Eget init.

1993

Helge Egeland

Branndam

Jorddam

4 m

Ny

Eget init.

1993(?)

Odd A. Gjerlaug

Vatningsdam

Jorddam

4 m

Ny

Eget init.

1993(?)

Saugbruksforeningen A/S

Porsnes dam

Lukedam

2 m

Bedre flomavledn

TT-pålegg

1993

Saugbrugsforeningen A/S

Langsjølungen dam

Massivdam

3 m

Erst. gml. dam
m/ny

TT-pålegg/
eget init.

1993(?)

Spydeberg kommune

Dam ved Lysern

3 m

Flomberegninger

NAVN

TYPE

Alf Hallen

Dam ved Vegar
Fabrikker

Massivdam

Stensli Kraft A.S.

Strøms foss dam

Fredrikstad og
Omegn Vannverk

EIER

HØYDE
(CA)

ANTATT
FERDIGSTILT

ØSTFOLD

--

-

40 m

Platedam
-----~

-

-

--

--

-----

---

.. _---------

-,!,T-påleSI~_. _ 1993

f:\lisbeth\damtab.aro

-

EIER

Svarverud Gård
v/Finne

TYPE

NAVN

(ca)

PLANLAGT/
• •
PAGAENDE
TILTAK

•
ARSAK
TIL
TILTAK

HØYDE

ANTATT
FERDIGSTILT

Nøadammen

Massivdam

4 m

Rehab.

TT-pålegg

1993

Glitterud

Mur-/betongdam

7 m

Utbedre luftside

TT-pålegg

1993

Oslo kommune (OVA)

Dam Bjørnsjøen

Murdam

8 m

Rehab.

TT-pålegg

1994(?)

Oslo kommune

Dam Skjersjøen

Murdam

4 m

Rehab.

TT-pålegg

1994(?)

Oslo kommune

Dam Maridalsvann

Lukedam

6 m

Rehab.

TT-pålegg

1994(?)

Oslo kommune

Store Gørja

Tømmerkiste

4 m

Rehab.

TT-pålegg
Eget init.

1994 (?)

Oslo kommune

0rfiske

Mur-/fyllingsdam

9 m

Rehab.

Eget init.

1994(?)

Oslo kommune

Hospitsveien

Murdam

5 m

Rehab.

Eget init.

1994(?)

Oslo kommune

Kaldbakkveien

Betongdam

5 m

Rehab.

Eget init.

1994(?)

Oslo kommune

Nøklevann

Murdam

7 m

Rehab.

TT-pålegg

1994(?)

Oslo kommune

Langlidammen

Hvelvdam

Stab.kontroll/
ombygg. flomløp

TT-pålegg

1994

Oslo kommune

Bindingsvann

Murdam

3 m

Flomberegn./Rehab.

TT-pålegg

1994

Oslo kommune

Rausjø

Murdam

4 m

Flomberegn./Rehab.

TT-pålegg

1994

_~ Irl

Flomberegn. /Rehab.

TT-pålegg

1994 ~~-'

AKERSHUS

Bærum kommune

OSLO

I

_Oslo kommune

Svarto~

_

35 m

Massivdam _
2
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EIER

NAVN

(ca)

PLANLAGT/
• •
PAGAENDE
TILTAK

•
ARSAK
TIL
TILTAK

HØYDE

TYPE

ANTATT
FERDIGSTILT

HEDMARK

Anders Kiær

Danuner Søkkunda

Fyll. dam
Tønunerkistedam

7 m
5 m

Nye danuner skal
erstatte gamle

TT-pålegg

1993

Nord-0sterdal kr.lag

Dam Sølna

Hvelvdam

-

Ombygging

Konsesjon

1993

Glonunen og Laagens
Br.eierfor.

Dam Aursjø i Skjåk

Fyll.dam m/1
flomluke

9 m

Lage nytt (ekstra)
flomløp planlegges

TT-pålegg/
eget init.

1995

Hunnselvens
Br.eierfor.

Dam SkjeIbreia

Betongdam

3 m

Utb. og lage nytt
flomløp

TT-pålegg

1993

Lillehanuner og
Gausdal elverk

Dam Rausjøen

Murdam m/oppstrøms betongplate

6 m

Utbedr. pga flomber. planlegges

TT-pålegg

Oppland E.verk

Fossheimfoss kr.v.

Bet.dam
m/klappeluke

3 m

Ny utbygging

Konsesjon

1993

Staten v/NVE

Dam Ula

Murdam

14 m

Utbedre dam

TT-pålegg

1993/94J

OPPLAND

?

I

I

BUSKERUD

I

I

I

For. Til Hallingdalsvassdr. Reg.

Krøderen reg.dam

BorregaardHellefos AS

Dam Hellefossen

15 m

Lukedam

15 m

Lukedam

3

Stabilitetskontroll

TT-pålegg

Stabilitetskontr/
ombygg flomløp

TT-pålegg

1993
I

1993(?)

f:\lisbeth\damtab.aro

II

EIER

NAVN

TYPE

HØYDE
(ca)

•
ARSAK
TIL
TILTAK

PLANLAGT!
• •
PAGAENDE
TILTAK

ANTATT
FERDIGSTILT -

--

--

Modum kornmo elverk

Dam Soneren

Nåledam

4 m

Erst. nåler med
luke

Eget init.

1993(?)

Nedre Eiker kornmo

Dam Ulevann

Murdam

4 m

Ornbygg flomløp

Eget init.

1993

Borre kornmune

Lørjedarnmen

Massivdam

5 m

Gjenreise gml dam

Eget init.

1993(?)

E. Eikeberg og
H. Kr. Heum

Vatningsdam på Vold

Jorddam

6 m

Ny

Eget init.

1993(?)

H.A. Kjølsrød

Vatningsdam på
Kjølsrud

Jorddam

9 m

Forsterking

TT-pålegg

1993(?)

Holmestrand
kommune

Dam Store Basseng

Mur!fyllingsdam

5 m

Rehab.

TT-pålegg

1993(?)

Tofte Industrier

Diverse dammer

Div. typer

Revurd. flomavledn.evne,
rehab.

Nye flomberegn.!
TT-pålegg

Vestfold kraftselskap

Reg. Daleelva

Murdam

4 m

Ny utbygging

Eget init./
ny kons.

1993(?)

Foss Bruk

Dam i Sagfallet

Massivdam

8 m

Rehab.

TT-pålegg

1993(?)

Kongens dam

Murdam

Rehab.
Oppst. uklart

TT-pålegg!
ny ~}~~rd

VESTFOLD

div.

?

TELEMARK
Brd. Sørensen

12 m

4

?
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-------------

I EIER

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ----

I NAVN

---------

----------

TYPE

HØYDE
(ca)

PLANLAGT/
• •
PAGAENDE
TILTAK

•
ARSAK
TIL
TILTAK

I

ANTATT
FERDIGSTILT

Kragerøvassdr.
Br. eierfor.

Dalsfoss dam

Forblendet

20 m

Nytt flomløp

TT-pålegg/
nye flomb.

1994

Statkraft

Bordalen dam

Fyllingsdam med
morene

20 m

Nytt flomløp

TT-pålegg/
nye flomb.

1994

Statkraft

Songa

Fyll.dam
m/morene

23 m

Utbedring

TT-pålegg/
eget init.

1994(?)

Vafoss bruk

Inntaksdam

Murdam

11 m

Ombygging lukeløp

TT-pålegg/
nye flomb.

1996

0st-Telemarkens
Br.eierfor.

Møsvatn

Betong/
fyllingsdam

25 m

Ombygging

TT-pålegg

1993(?)

0st-Telemarkens
Br.eierfor.

Tinnsjøen

Lukedam

8 m

Ombygging

TT-pålegg

1995(?)

0st-Telemarkens
Br.eierfor.

Mårvatn

Murdam

12 m

Ombygging

TT-pålegg

1997(?)

Aust-Agder kr.v.

Hekni kr.v.
Dam Tjørmo

Luke/fyll.dam

10 m

Ny utbygg.

Eget init./
Ny kons.

1994

Lillesand kommune

Kaldvelldammen

Murdam

Ombygging

Eget init.

1993

Otteraaens
Br.eierf.

Store Førsvatn

Tømmerkistedam

Erst. gml. dam
med ny

TT-pålegg

1993

AUST-AGDER

6 m
2-3 m

I

VEST-AGDER

Kristiansand
kommune

I

,

Div. vannverksdammer
--------

Mur-/betongdamme
-~

----------------

5

4-8 m

Utbedring av
dammer

TT-pålegg

1993(?)

f:\lisbeth\damtab.aro

----

I

EIER

----------

--

-

HØYDE

TYPE

I NAVN

(ca)

.. _---

------------

PLANLAGT/
• •
PAGAENDE
TILTAK

•
ARSAK
TIL
TILTAK

Ny dam
Ny dam

Eget init.
Eget init./
Ny kons.

1993

ANTATT
FERDIGSTILT

ROGALAND

Hjelmeland Kr.verk
(Gjenoppbygging)
Breilandsvatn
Gåsavatn

Lyse Kraft

Massivdam
Massivdam

5 m
7,5 m

1993

Lyse Kraft

Oltedal kr.v.

Rør

Det blir trolig ny
kraftst. også

TT-pålegg,
nytt rør

1994

Saudefaldene

Dam Øvre Sandvatn

Overløpsdam

Støpes om

Eget init.

1993

Saudefaldene

Dam Steinavatn

Trebukkedam

Skadet av snølast
utbedre 2 bukker

Eget init.

1992

Hydro Energi
Røldal-Suldal

Dam Kvanndalsfoss

Betongdam

Planlegger bygging
av flomløp

Eget init.

1995

BKK

Fossdalselvi:
Gråsidevatn

Murdam

8 m

Utbedre skader

TT-pålegg

1993

BKK

Fossdalsvatn

Murdam 1 stk
Massivdam 1 stk

35 m
3,3 m

Ombygging
flomløp/fribord

Eget init.

1993

BKK

Eksingedalsv.dr.
Askjelldalsvatn

Steinfyll.dam
med s.morene

34 m

Utbedr. oppstr.
skrån.vern og
kronevern samt
heving av tettekjerne

Eget init

1993

I

13,5
m

HORDALAND

--

- - _ _..

6
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I

EIER

I

----

NAVN

-

TYPE

-

HØYDE
(ca)

--

..

PLANLAGT/
PAGAENDE
TILTAK

•
ARSAK
TIL
TILTAK

ANTATT
FERDIGSTILT

Statkraft

Dam Nordelva
Eidfjord N

Bet. sperredam

<5 m

Utbedr. skade etter steinras

Eget init.

1993

Statkraft

Dam Rundavatn
Eidfjord N.

Betong massiv

8,5 m

Innkort. av gml.
overløp

TT-pålegg

1993

Statkraft

Ulla-Førre Storvassdammen

Fyllingsdam

Statkraft

Folgefonnanlegget
Juklavatn Hoved- og
sek. dam

Steinfyllingsdammer 2 stk

65 m
23 m

Utbedre lekkasjer

TT-pålegg

1993

Statkraft

Folgefonnanl.
Dravladalsvatn

Steinfyllingsdam

29 m

Utbedre luftside

Eget init.

1995

Tyssefaldene

Dam Ringedalsvatn

Betong, massiv,
m/frittstående
tetn.plate

33 m

Evt. øke avledn.
kapasi tet. Rep.
fuger i plate og
brystning

TT-pålegg/
ny flomvurd.

1993

Stryn komm. v.v.

Dam Holevatn

Steinfyllingsdam med betongtetning

lO m

Heving av damkrone

TT-pålegg

1993

Vågsøy komm.
vassverk

Sidedam Skramsvatn

Jorddam med
frontal betongtetning

2 m

Heving av damkrone

TT-pålegg

1994

Voss og Omland
Energiverk
(Oslo Energi)

Leinafoss kraftverk

Betongdam

5 m

Erst. gammel dam
med ny

Eget init.

1993

Utbedr. kjørebane

1993

I SOGN FOR FJORDANE

7
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HØYDE
(ca)

NAVN

TYPE

Dyrkornanleggene
A/S

Dam Dyrkornvatn

Samfengt
morenedam

Hareid kornmo elverk

Dam Hammarstøylsvatn

Jorddam m/myrtetn.kjerne

Statkraft

Dam Aursjøen

Steinfyllingsdam m/oppstrøms
tetn.plate

Statkraft

Dam Gråsjø

Statkraft

Dam Follsjø

EIER

..

PLANLAGT/
PAGAENDE
TILTAK

ÅRSAK TIL
TILTAK

4 m

Heving av damkrone

TT-pålegg

1993

3 m

Heving av damkrone

TT-pålegg

1993

40 m

Utbedring tetn.platen (erst. deler av plankedekket m/sprøytebetong

Eget init/
TT-pålegg

1993

Steinfyllingsdam m/morenetn.

65 m

Forhøyelse morenekjerne.Div. plastringsarbeider

TT-pålegg

ca 1994

Steinf.dam med
morenetetning

70 m

Utbedring vanns ide
(plastring) Forsterking damtå
Utvidelse sjaktflomløp

Eget init./
TT-pålegg

ca 1994

Jorddam m/torvtetning
massiv overløpsdam

5 m

påbygg. jorddarn

Ny flomb.

4 m

Innen
1996

Innsnevring overløp

17 m

Innsnevring overløp Brystning

Fribord/skadeflom

1993

ANTATT
FERDIGSTILT

MØRE OG ROMSDAL

,

Volda kornmo elverk

Volda kornmo elverk

Grøndalsvatn

Osdalsvatn

Murdam m/front.
tetningsplate i
betong

-----------

8

- -

-
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EIER

NAVN

HØYDE

TYPE

(ca)

.

PLANLAGT/
PÅGÅENDE
TILTAK

ARSAK TIL
TILTAK

Full rehabilitering

TT-init.

1993

Utvidelse flomløp.
Ombygging til
Steinfyllingsdam
m/betongtetning

Eget init.

1993

Helt ny dam lik
den gamle

TT-pålegg

1993

Utbedr. av tetting
av fyllingsdammen.
Div. vedlikeholdstiltak

TT-pålegg

1993

Betongplate på
vannsiden

Eget init.

1993

ANTATT
FERDIGSTILT

SØR-TRØNDELAG

Røros kommune

Dam Hittersjøen

Tømmerk.dam

Statens skoger/
Røros kommune

Dam Håsjøen

Betongdam

Statens skoger/
Røros kommune

Tørresdalsdammen

Tømmerkistedam

2 m

Namsos kommune

Dam Barstadvatn

Murdam
Steinfyllingsdam

10 m
7 m

Nord-Trøndelag
Elverk

Inntaksdam Ulvilla
kr.v.

Murdam

Nord-Trøndelag
Elverk

Dam Fjergen

Steinfyllingsdam m/morene

25 m

Nybygging

Ny kraftutb.

1993

Nord-Trøndelag
Elverk

Dam Tevla

Steinfyllingsdam m/morene

25 m

Nybygging

Ny kraftutb.

1993

Nord-Trøndelag
Elverk

Dam Vannebovatn

Murdam

6 m

Utvidelse flomløp

TT-pålegg
(nye flomanalyser)

1993

Verran kommune

Dam Langvatnet

Murdam

5 m

Rep. , utvid.
flomløp

TT-pålegg

1993

2 m
1, Sm

NORD-TRØNDELAG

4 m

9
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I

.

I

I

EIER

NAVN

TYPE

HØYDE
(ca)

PLANLAGT/
• •
PAGJ...ENDE
TILTAK

ARSAK TIL
TILTAK

Flomberegn.
Rehab

TT-pålegg

1993

ANTATT
FERDIGSTILT

NORDLAND

Dragefossen kraftanlegg

Øvre Tverråvatn

Murdam m/oppstr. bet.

7 m

Elkem-Salten

Siso-nord

Fylingsdam
m/ morene

19 m

Utb. skråningsvern

TT-pålegg

1995

Helgeland kraftlag

Dem Dalevatn

Lamelle/masiv/
fyllingsdam

18

Flomberegning
Utvidelse flomløp

TT-pålegg

1993

Nesna kommune

Dam Tungavatn

Fyllingsdam
m/sentral betongvegg

9 m
1,5 m

Påbygg. og rehab
av hele dammen

TT-pålegg

Statkraft

Røssvassdammen

Fyllingsdam
m/morene
fyllingsdam
m/oppst.bet.

20 m

Rehab. eller ny
dam

TT-pålegg

1994

(?)

?

9 m

Statkraft

Dam Storglomvatn

Fyllingsdam
m/asfaltkjerne

125
m?

Ny dam

Ny utb.

1998
(92-98)

Statkraft

Holmvassdammen

Fyllingsdam
m/asfaltkjerne

55 m

Ny dam

Ny utb.

1998

Statkraft

Kalvassdammen

Fyllingsdam
m/morenekjerne

53 m

sprengbart felt
i overløpet

TT-pålegg

1993

10

----
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I

BIBR

NAVN

HØYDE

TYPE

(ca)

PLANLAGT/
PÅGÅENDE
TILTAK

•
ARSAK
TIL
TILTAK

ANTATT
FERDIGSTILT

TROMS

Kvænangen kr.v.

Dam Småvatn

Fyllingsdam
m/frontal betongplate

36 m

Setn.skader under
vurdering

TT-pålegg

1994

Statkraft

Altevassdammen

Fyll. dam m/morene

33 m

Utb. skråningsvern

TT-pålegg

1993(?)

Troms Kraftforsyning

Dam Rieppejavari

Fyll. dam m/
morene

25 m

Ny flomberegning
Flomavledning

TT-pålegg

1994

Dam ørretvatn

Hvelvdam

12 m

Rehabilitering

TT-pålegg

1994

FINNMARK

Repvåg kraftlag

11
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