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0. FOR0R
Det har lenge vært Vassdragsdirektoratets
målsettingå komme over på mer
overordnetkontroll,fremfordetaljkontroll.
Overordnetkontrollinnebærerat myndighetenesettermål for virksomheten,
og fører varierendegrad av stikkprøvekontroll
på ulike nivåer.
Disse retningslinjene
gjelderfor rør og stenge-/tappeorganer,
et selvstendig
fagfeltinnen vassbyggingsom egner seg bra for mer overordnetkontroll.
Tilsvarenderetningslinjer
planleggesfor dammerm.v., da vi ønsker å få
innførtoverordnetkontrollogså der. Planen er å integreredisse ulike
retningslinjene
i fremtiden.
Arbeidetmed disse retningslinjene
ble startet opp v&ren 1988, da
undertegnedeoppretteten referansegruppe
av fagfolkinnen fagområdet,som
sammenmed Vassdragstilsynet
har utført arbeidet.Jeg vil rette en stor takk
til disse.
Vassdragsdirektoratet
har valgt å bruke bransjen som fagressursi arbeidet
med retningslinjerfordi vi ønsker og er avhengigav samarbeidi forbindelse
med overordnetkontroll.En er avhengigav riktig informasjon,ikke for mye
og ikke for lite. Mye av retningslinjene
går ut p& beskrive hva slags
informasjonsom er relevanti de ulike faser.
Videre er det tatt hensyn til vassdragsbransjens
mangfoldighet.Den enkelte
anleggseiersstørrelsevariererfra Statkraftog fylkesverktil små vannverk
og enkeltpersoner.I den grad det er mulig er retningslinjene
forsøkt
tilpassetdette.
Til slutt vil jeg påpeke at ingen retningslinjer
er statiske,gjeldendefor
all framtid,men må forandresetterhvertsom en får ny kunnskapetc. Dette
gjelderogså disse retningslinjene.

Pål Mellquist
Vassdragsdirektor
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1.OFFENTLIG
TILSYN
1.1. KRITERIERFOR TILSYN
Dammersom er underlagt offentligtilsyn, er i sin helhet underlagttilsyn.
Det vil si at stenge-/tappeorganer
i forbindelsemed dam er underlagt tilsyn
når dammener underlagt tilsyn.
De objekter som faller inn under tilsyn ved regulerings-/ervervskonsesjon
er
underlagt tilsyn.
Videre vises generelt til vassdragsloven,som NVE-Vassdragsdirektoratet
forvalter.

1.2. OFFENTLIGTILSYNINNEBÆRER:
Rør og stenge-/tappeorganer
som er underlagt offentligtilsyn skal utføres,
drives og vedlikeholdesi samsvarmed gjeldendelover og forskrifter.
NVE-Vassdragsdirektoratet
vil føre kontrollmed objektene.Anleggseier
betaler for kontrolleni samsvarmed gjeldendebestemmelser.
Anleggseier/utbygger
er ansvarligfor at tilstrekkeligkontroll og korrigerende tiltak utføres.
Det innebærer at NVE-Vassdragsdirektoratet
forutsetterat anleggseierselv
har eller etablereret fullverdigkontroll-/tilsynssystem,
som tilfredstiller NVE-Vassdragsdirektoratet's
krav. NVE-Vassdragsdirektoratet
vil utføre
overordnetkontroll og stikkprøvekontroll.

2. SIS(GANG.
2.1

2

FUNKSJONSBESKRIVELSE

I planleggingenav et va
rosiekter en funksjonsbeskrivelse
av reguleringsanlegg
og vannvei det førsteNVE krever av dokumentasjon.
En
funksjonsbeskrivelse
skal utarbeidestidligi planleggingsfasen.
Ved nyutbyggingervil det si i sammenheng
med beslutningom byggestar, Ved revisjonerav best&endeanlegg skal en funksjonsbeskrivelse
utarbeidesi
startenav planleggingsfasen.
Ved flere ulike alternativerbeskriveshver av disse.
Funksjonsbeskrivelsen
skal alltidholdes oppdatertog revisjoner sendes
NVE-Vassdragsdirektoratet.
Ved særlighyppige oppdateringeravtalesdet med
Vassdragsdirektoratet
hvilke oppdateringersom skal oversendes.
I forbindelsemed funksjonsbeskrivelsen
utarbeidesfremdriftsplan.
Forøvrigvises til T.2.1. vedlagt,som gir en mer utdypendeforklaring.

2.2.

KONSTRUKSJON,DIMENSJONERING
OG UTFØRELSE

I god tid for kostruksjonsfasen starterskal NVEVassdragsdirektoratet
være orientertom alle de prinsipielle
(tekniske)sidene
av sikkerhetsmessig
betydningved leveransen.
I den grad tidligeresaksgang ikke har fanget opp viktige
prinsipiellesider, som kan ha betydningfor sikkerheten,
skal dette klareresmed NVE-Vassdragsdirektoratet
før
konstruksjonsfasen
starter.
KontrollenVassdragsdirektoratet
utførerer i hovedtrekkstikkprøver
og kan utførespå ulike deler av leveransen.
Følgendedokumenterskal sendes inn til NVE-Vassdragsdirektoratet:
- De viktigstekonstruksjonstegningene.
- Styrkeberegninger.
- Kontrollopplegg,
både leverandørensog utbyggerens.
- Fremdriftsplan.
Ytterligereopplysninger/dokumenter
kan NVE-Vassdragsdirektoratet
be om i spesielletilfeller,eller ved grundigere
stikkprøvekontroller.
2 . . PRØVINGOG IDRIFTSETTELSE

Prøveprogramsendes NVE-Vassdragsdirektoratet
i god tid før
proving finner sted. Enkelteganger kan NVE-Vassdragsdirektoratet
delta på prøvingen.
Rapport fra prøvingensendesNVE-Vassdragsdirektoratet.
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Forøvrigvises til T.2.4. vedlagt.

2.4.

TILSYNSPROGRAM

Tilsynsprogram
skal utarbeidesfor alle objektenei vannveisystemet,
som
faller inn under offentligtilsyn.Dersom objektet inng&r i et eksisterende
vannvei-system,skal eksisterendetilsynsprogram
oppdateresmed hensyn til
det nye objektet.
Tilsynsprogram,
og rapporterfra tilsyn sendesNVE, i h.t. kap. 4.

3.IEISIXE
RN'
.1.
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OVERORDNETE
KRAVTIL VANNVEIEN

- Vannveienskal virke som forutsatti en flomsituasjon.
-Ved stengning/åpning
av reguleringsorgan
eller turbin/pumper
skal
det ikke oppstå skadeligedynamiskepåkjenningeri systemet.
-Alle trykkbelastedekonstruksjoner
skal i utgangspunktetkunne inspiseres.
Er ikke dette tilfelleskal det klart fremgåav funksjonsbeskrivelsen,
og
komponentenslevetidskal fastsettesderetter.Se pkt. 3.2.3.
-Det skal ikke oppst uventedeluftutslipp, luftlommereller vakuum som
endrer de hydrauliskeforholdenei vannveien.
-Nodavstengning
skal vurderesmed tanke på lekkasjer/brudd
på stenge-/tappeorgan eller rør.

.2.

3.2.1.

FUNKSJONSKRAV

FLOMLUKER

Definisjon:En flomlukeer en luke som skal brukes til å avlede flommer.
Hovedfunksjon:
- Skal kunne åpnes under alle forhold.
Delfunksjoner:
- Skal ikke åpnes/lukkesutilsiktet.
- Skal være lett tilgjengelige
for revisjonog vedlikehold.
- Skal tåle tappingi mellomstillinger.
Skal etter behov vernes mot tilstoppingog ising.
Forøvrigvises til T.3.2.1.vedlagt.
3.2.2.

NDSTENGELUKE

Hovedfunkson:
Selvlukkendeluke som skal kunne stengeuten ytre kraft/maskineri.
Det skal
definereshvilke{n)hendelse(r)som skal utløse nødstenging.
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Delfunksjon:
Luken skal ikke åpnes eller lukkesutilsiktet.
Luken skal være tilgjengelig
med tanke på tilsynog vedlikehold.
Nødstengefunksjonen
skal fortrinnsvisvære automatiskeller fjernstyrt.

3.2.3.

REVISJONSLUKE

Hovedfunks'on:Skal gi tilgjengelighet
til hovedlukefor inspeksjonog vedlikehold.Revisjonslukenskal i utgangspunktetogså være tilgjengeligfor
inspeksjonog vedlikehold.Dersomdette er umuligskal revisjonslukens
levetidfastsettesi samarbeidmed NVE. Minimumlevetid;60 år.

3.2..

TAPPELUKE

Hovedfunks'on:
Luken skal t@letpping i alle mellomstillinger
fre HRV uten skadelige
vibrasjoner.Luftbehovunder tappingskal dekkes uten at omkringliggende
rom utsettesfor undertrykk,som er til skade/ubehagfor betjeningen.

3.2.5.

FRITTLIGGENDERR:

Der brudd på frittliggenderør kan medførebetydeligfare for allmenne
interessereller skade på liv eller annen manns eiendomskal
rørbruddsavstengning
være montert.

. . KONSTRUKSJONTILVIRKNINGOG MONTASJE

Konstruksjonog utførelseav rør, luker,ventilerm.v. skal genereltutføres
i henhold til:
e "Forskrifterfor dammer",Universitetsforlaget.
• "Generelleregler for trykkbeholdere",
TBK.
Forøvrigskal konstruksjonog utførelsegjøres primærti henhold til
norske standarder,sekundærti henhold til internasjonale
standarder.

3.3.1.

MATERIALER

Dersom det benytteshøyfastematerialer,som har høyere flytespenningenn
St-52, skal det fremleggesdokumentasjon
som viser om sikkerhetenmed
hensyn til sprobrudder oppfylt.Dette gjelderserlig m.h.t. sveising,
deformasjonog varmepåvirkning.
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4.TILSYN
OGVEDLIKEHOLD
Tilsyn kan inndelesi 3 deler:
Hovedtilsyn.Utføres av fagligekspertiseinnen gjeldendefagfelt.
Se pkt. 4.1.

Periodisktils . Utføresav eget personellmed kompetansepå ingeniør-nivå
innen gjeldendefagfelt.
Driftstilsyn.Utføres av driftspersonell
i forbindelsemed vanlig drift.
S esielt tils . Utføresetter store belastninger,flommeretc.
Tilsynsprogrammet
skal være godkjentav NVE-Vassdragsdirektoratet.
Rapport fra hovedtilsynsendes til NVE-Vassdragsdirektoratet.
Rapport fra
øvrig tilsyn og inspeksjonerutarbeides,og skal kunne fremleggesfor NVE på
foresporsel.

4.1.KVALIFIKASJONER
Den som utførerhovedtilsynskal ha spesialkompetanse
innen fagområdetmaskintekniskvannkraftutstyr(luker/rorm.v.), f.eks rådgivendeingeniør
eller tilsvarende.I tilsynsprogrammet
skal det redegjøresfor hvem som benyttes ved hovedtilsyn.Dersom f.eks.flere firmaereller personerer
aktuelleskal disse nevnes.

4.2.

INSPEKSJONSINTERVALLER
FOR HOVEDTILSYN

Tilsynsobjektene
klassifiseresi

4 ulike grupper:

Bruddkonsekvenser
Store

Små

I

II

III

IV

Svekket

God

Tilstand
Ins eks onsintervall
I:

1-3

r

II: l4-8 &r
III: l-8 Ar
IV: 8-18 &r
Med store bruddkonsekvenser
menes fare for tap av liv eller større skade på
annen manns eiendom.
Med svekkettilstandmenes at sikkerhetenmot brudd, p.g.a. alder, korrosjon
eller konstruktiveforhold,er vesentligmindre enn det som kreves ved til-

svarendenye konstuksjoner.
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Tilstandenskal vurderes,og neste inspeksjonsår
for hovedinspeksjon
skal
fastsettes.
Det skal for hvert år sendesinn til NVE-Vassdragstilsynet
en terminplansom
viser hvilke tilsynsobjekter
som det skal føres hovedtilsynmed.

4.3. OMFANG
Alle forholdav betydningfor sikkerhetog drift av tilsynsobjektet
skal
vurderes i forbindelsemed hovedtilsynet.
Revurderingav sikkerhetmed bakgrunn i ny viten eller havari ved tilsvarendeandre konstruksjonerskal
inngå i den grad det er nødvendig.Restlevetidfor hele eller deler av konstruksjonenbor vurderes.
Oppdatertteknisk dokumentasjon
og historikkfor tilsynsobjektet
skal foreligge hos utbygger.Dersom det ikke finnes funksjonsbeskrivelse
for anlegget
skal det utarbeidesi forbindelsemed hovedtilsynet,etter nærmere avtale
med NVE. Eksisterendefunksjonsbeskrivelser
skal oppdatereshvis det er
gjort endringerav betydning.Rapportfra hovedtilsynog oppdatert
funksjonsbeskrivelse
sendesNVE-Vassdragsdirektoratet.
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Tillegg til "Retningslinjer
for
stenge·/tappeorganerog ror i
vassdragsanlegg".
Eksempler og anbefalinger.

TILLEGG

T.1 LIG

Eksempler og anbefalinger
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TILSYN

T.1.2. EKSEMPLER
PÅ EGEN-KONTROLL
For å illustreretilpassninger
av egen-kontroll
gis følgendeeksempler:
Landskrafter et stort statligkraftselskapsom står foran større oppgaver
innen utbygging,ombyggingog vedlikeholdav anlegg.
De har derfor manualer/standarder
for utarbeidelseav:
- funksjonsplaner
- foresporsler
- proveprogram
Kontrollbehovet
bestemmesut fra oppdragetskompleksitet.NVE konsulteresi
en del prinsippiellespørsmålnår det er særlig behov for det.(Forovrig
sendes selvsagtplaner i henhold til kap. 2 i dette heftet.)
Internkontrollen
er satt i systemslik at det blir en naturligdel
av virksomheten.En person i Landskrafter kvalitetssikringsansvarlig,
med
direktelinje til administrerende
direktør.
Kommunekrafter et mindre kraftselskap,
som bl.a. st&r ovenforoppgraderingav
et kraftverk.De har ikke kapasitettil å utføre spesifikasjoner,
kontrolloppleggm.v. alene, så de leier inn hjelp fra rådgivendeingeniørmed relevant bakgrunn. Den tidligereplanleggingsfasen,
p@ funksjonsplan-niv,utfores
av Kommunekrafti samarbeidmed rådgivendeingeniør.
Spesifikasjoner,
kontrollopplegg
m ..v. utføreshovedsakeligav rådgivende
ingenior.

Eksempler og anbefalinger

TILLEGG

10

T.2,SISGANG
T.2.1.

T.2.1.1.

FUNKSJONSBESKRIVELSEN

Folgende dokumentasjon skal inngå:

VANNVEIEN:
Vannveiens eometri.Tegning som viser vannveienmed stenge-/tappeorganer
skal inngå i i funksjonsbeskrivelsen.
Tegningenskal angi de viktigstehoveddata som: Tunnellengderog tverrsnitt,kotehøyder,lavesteog høyestere
guleringsgrensefor magasinene(LRV og HRV}, høyeste trykknivåi tunnelsystemet (bekkeinntakog ev. utslagunder vann), dimensjonerende
vannføringer
samt krav til minstevannforinger.
Liste over objekter (luker,ventiler,
grinderog rør) med angivelseav hoveddimensjoner
skal følge med.
Driftsstratei skal beskrives.Driftssesongog revisjonsperioder
skal
angis i hovedtrekk.
Adkomst o trans ortmulihet med tanke på tilsyn og vedlikeholdav de ulike
objekteneskal beskrives.
Nodavsten in er. Beskrivelseav hvilke avstengningersom skal brukes dersom
en gitt avstengningsvikter.
F llin o tmmin . Beskrivelseav prosedyrenfor fyllingog tømmingav hele
eller deler av vannveien.
Luftansamliner skal vurderes.
HVERTENKELTOBJEKT (LUKE/TVERRSLAGSPORT/VENTIL
M.V.):
Ved valg og utformingav hvert enkelt objekt må en ha visse nøkkeldata eller kriterierå gå ut fra. Dersom en ikke har eksakte data for
objektet,kan en oppgi kriterierfor hva som er bestemmende.Disse data
eller kriterierskal oppgis i funksjonsbeskrivelsen.
Hovedfunks'onentil hvert objekt skal beskrives.(Eks. flomluke,
inntaksluke,sugerorsluke,rorbruddsventil).
Kriterierfor val av ls& nin dimens'oner skal oppgis.Nokkelord:
Vannforingskapasitet,
tilgjengelighet
for inspeksjon,transportav stort
utstyr i tunnelen,etc.
Hoveddimens
'onero dimens'onerendelaster skal oppgis,i den grad de
er tilgjengelige.
Manvrerin sanordninene beskrives.
F'ernst rin o eller lokalstrin bor oppgis.

T.2.1.2.

Vurdering av flomberedskap

Funksjonsbeskrivelsen
skal i tilleggtil & beskriveanleggets
hovedfunksjonerogså inneholdevurderingerav anleggetsevne tilå takle

TILLEGG

unormale situasjoner.

Eksempler og anbefalinger
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En samletvurderingav de forholdsom er kritiskefor flomlukemanøvreringen

i en flomkrisesituasjon
er nødvendigav hensyn til damanleggetssikkerhet.
Ofte kan utenforliggende
forhold,som kan være vanskeligeå forutsi,være
avgjorendei praksis:
Veiforbindelse
og tilgjengelighet
til dammenkan bli ødelagt,annen
adkomstmå finnes.
Andre praktiskeproblemerså som at nødstrømforsyning
eller det
mekaniskeikke fungererkan by på meget store problemer.

Driftspersonell
kan være opptattav andre, mer nærliggendeforholdennå
redde dammen.Nedstrømskonsekvenserved lukeåpningkan også være store.
Slike problemerbør være klarlagtpå forhånd,i den grad det er mulig.
Ved mange dammerkan andre forholdenn dambruddha større skadepotensiale:Vannet kan ved høy vannstand ta et annet lop og/ellerandre
verdier (hus,kraftstasjon,veier e.a.) kan oversvømmes.

T.2.3.

PROVINGOG IDRIFTSETTELSE

HENSIKTENMED PRØVEPROGRAMMET:
Det skal kontrolleresom leveransenoppfyllerspesifiserte
krav.
Sikkerhetenskal ivaretasunder prøving.
Tilbakemelding;dokumentere
eventuellfunksjonsendring
for fremtiden
ved rapport fra prøvingen.
ET PRØVEPROGRAM
BØR ETTERBEHOVOMFATTE:
Kontrollav at vannvei med tappe-/stengeorgan
og opptrekker
utført som forutsattm.h.t. dimensjonerog hydrauliskutforming,
at stålkonstruksjoner
er korrosjonsbeskyttet.
Funks'onsrove ved torrkjring og ved varierendevanntrykk og
lukeåpning.Det må tas hensyn til at man ved prøvetappingen
ikke
skaper uholdbaretilstandernedoveri vassdragetved plutselig
økende og stor vassføring.Der det er nødvendig,må det varslesom
tappingpå forhånd.Flomlukeri dammerbør prøves en og en for å
unngå for stor vassføring.Prøvingav luker kan så langt det er
mulig legges til perioderhvor vanntapet fra magasinerikke betyr
noe, f.eks. som forhndstappingfor flomoverlop.
Tap av magasinvann kan ikke påberopessom årsak til å sløyfeprøvinger,men
eventuellutsettelseav prøvingermå kunne drøftes.
Observasjoner.
Under funksjonsprøven
observeresforholdsom:
Manøvrerbarhet.Det må observeresom luken bevegerseg jevnt
og om manovreringskreftene
ligger innenforantatte grenser.
Ved hydrauliskespill måles hydraulisktrykk og ved mekaniske
spill måles strømstyrkepå amperemeter.
Maksimalverdier
bør
være definertpå forhånd.Ved luker med tosidigopptrekkmå
det undersøkesom det trekkesjevnt på begge sider. Hydrauliske anlegg kontrolleresm.h.t. tetthet.Lukene kjøres til

TILLEGG
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endestillinger
for kontrollav endebrytere.

Strømningsbildet;
stabilitet,virvler,bølger,sprut, erosjon
etc.
Vibrasjoner.Disse observeresved å lytte og å føle på utsatte
konstruksjonsdeler
(luker,lukestang,spill og fundamenter).
Vedvarendekraftigbråk og vibrasjonerunder tappingtyder på
uheldigehydrauliskeforhold.Det bør man søke årette på for
å unngå skade på luke m/tilhorendekonstruksjoner.
Tetthetav luker, pakkbokserog innstopingav foringer.Observeres visueltder det er mulig. I enkeltetilfellerkan det
vere nodvedigmed lensingav undervann for f observert
tettheten.Krav til tetthetkan angis (l/min.,sprut-tett,
dråpetettetc.).
Luftbehov.Måling av absoluttluftbehover av mindre interesse. Det skal kontrolleresat lukene får den luftingsom er
nødvendig.Det er ikke akseptabeltat luftinnsuging
gir
følbartundertrykkeller kraftigluftstrømi lukehus,sjakter
og andre steder hvor folk ferdes.
Etterinseks'on.Etter funksjonsprover
inspiseresbest mulig om
vannveien med tappe-/stengeorgan
og manøvreringsanordning
har fått
synlige skader.
Ra ort fra rovin . Rapportenbør inneholdealle relevanteobservasjoner.Der prøveprogrammet
strekkerseg over noe tid, f.eks.
fordi det kan gå lang tid før man får fullt vanntrykk, bør foreløpig rapportutarbeidesog sendes inn til NVE.

12

Eksempler og anbefalinger

TILLEGG

T.3.TISI
T.3.2.
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FUNKSJONSKRAV-FLOMLUKER

T.3.2.1. SIKRINGMOT FEILMANVRERING
Med feilmanøvreringmenes utilsiktetåpning eller lukking av stenge/
tappeorgan(er).
Elektroniskes stemer Pro ramvareskal inneholdesikring mot feilmanøvrering. Kortslutningav datamaskiner,
strømstanseller lignende skal ikke gi
feilmanøvrering.Operatørfeilskal forebyggesmed god brukerinformasjon,
samt signal når luken(e) manøvreres.
Elektriskekom onenter bør sikres mot feilmanøvreringsom følge av brann
{sammensmelting
av elektriskeledninger)eller brudd på strømforbindelse
i den utstrekningdet er mulig.
H drauliskes sternerskal sikres mot alvorligefeil som følge av:
- vann i oljesystemet
- brent eller opphengtventil
- rør-/slangebrudd.
Mekaniske s stemer skal vurderes for & hindre at luka blokkerekeller
åpner/lukkerutilsiktetsom følge av brudd h.v. Sikring kan skje ved at en
har et reserveopptrekk,som er uavhengig av hovedopptrekket.Dette betinger
at hovedopptrekketkan settes ut av funksjon og ikke hindrer for bruk av
reserveopptrekket.
T.3.2.2.

MANUVRERING

SELVÅPNENDEFLOMLUKER
Med selvåpnendeluker menes luker som ikke er avhengigav ytre kraft for å
åpne. Eks. klappeluker,sektorluke,gummiluke.
- Sikrin mot utilsiktetå nin kan skje ved forriglingav luka mekanisk.
F.eks med bruk av en låseboltsom gjør at luka ikke åpner hele lukeløpet.
(En sikring av flomlukermot utilsiktetåpning er ikke nødvendigder
konsekvensenenedstrømsikke er store.)

- Å nin under alle forhold:
Det skal være mulig &pne luka uten ytre energitilførsel,
ved å åpne en
ventil for hånd e.l.
SELVLUKKENDEFLOMLUKER
Her menes f.eks. segmentluker,valseluker)og rullelukersom kan lukkes uten
ytre energiforsyning.
Sikrin mot utilsiktetå nin kan skje relativtenkelt på selvlukkende
luker. Det er som oftest tilstrekkeligmed forsvarliglåsing av lukehus,
samt låsing av betjeningsknappe.l. inne i lukehuset.

- A nin under alle forholder langt viktigereved selvlukkendeluker. Ener-

TILLEGG
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giforsyningenskal sikresunder alle forhold:
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Flomlukerved dammerder høy vannstandeller overtoppingkan være kritisk
for dammene.a., skal ha tilfredstillende
nødstrømsforsyning
tilgjengelig.
Dersom vannstandeni tilleggkan stige raskt,bør et reserve-opptrekk
tilrettelegges.
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T.4
TILSYN
OGVEDLIKEHOLD
T.4.1.KVALIFIKASJONER
Hvem skal utføre hovedtilsyn?
Eksempler:
Kraftselska A har betydeligefagligeressurseri sin tekniskestab. I sin
tekniskeavdeling har de to maskiningeniører
med sivilingeniørutdanning
og
betydeligerfaringfra leverandør-og konsulentfirma
innen maskinteknisk
vannkraftbransjen.I tillegghar de en nyutdannetmaskiningeniør.
De utførerderfor hovedtilsynselv, da de har tilstrekkeligkompetansei
kraftselskapet.
Kraftselska B har kun en maskiningeniør,som har særlig kompetansepå
områdetventiler.Ved hovedtilsynav ventilertar selskapetsegen
maskiningeniørseg av disse,da han anses for kvalifisert.
Ved hovedtilsynav luker, rør m.v. leies inn hjelp fra et rådgivende
ingeniørfirmamed særlig erfaringpå området.I enkelte tilfellerleies
også leverandørfirma
inn.

T.4.2. INSPEKSJONSINTERVALLER
FOR HOVEDTILSYN
Her er eksempelpå overordnetplan for hovedtilsyn:
Et kraftanlegghar følgendestålkonstruksjoner
som det skal føres
hovedtilsyn ved:

- 5 flomluker
- 1 bunntappeløp
- 1 tappelukei tunnel med revisjonsluke
- 2 rørledninger
- 2 rørbruddsventiler
- 2 turbinventiler
- 4 revisjonsventiler
På et oversiktskarttegnes ovennevntekonstruksjonerinn, med tilhørende
bokstav (flomlukeA,B, m.v.)
Følgendeoverordneteplan utarbeides:

Forrige
hovedtilsyn

Konstruksjon
Flomluke
Flomluke
Flomluke
Flomluke
Flomluke

A
B
C
D
E

1980
1980
1980
1981
1981

Bunntappeløp
i dam
Rør
Rør

1977
1978

I
II

Neste planlagte
hovedtilsyn

Leverandør

Byggeår

1990
1990
1990
1990
1990

Akerselven
Akerselven
Akerselven
Akerselven

1956
1956
1956
1956
1956

1991

Kverner

1956

1991
1992

Ferrum
Kværner

1953
1955

Akerselven

m.v.

Siste
utført

utbedring

Hve utfører
hovedtilsyn

1982
1982
1983
1983
1984

RAdgivende
Rdgivende
RAdgivende
RAdgivende
RAdgivende

ingenior
ingenir
ingenior
ingeniør
ingeniør

A
A
A
A
A

Egne fagfolk

1978
1979

1981

Leverandør
Leverandør

B og egne
B og egne

Leverandør

C

folk

fagf

Horbruddsvent i I I
Rorbruddsvent il 11

198,

1991

Stens li

1985

1992

Sørumsand

1956

Leverandør

C

Turbinventil
Turbin-

198,

1991

Kverner

1955

Rådgivende

ingeniør

D

1985

1992

KvPnr

1955

Rådgivende

ingeniør

D

l<t ll

Kvar·ner

l'F,f,

Egne fagfolk

!'I'll

Kyr'nor

19,

Egne fagfolk

I

'tr

177

!

Kv@nor

077

vent

Revis

I

i I I[
jons-

1

Ia
ventil
Hovis jonslb
vent il
Ryisjonsvent il

l In

198,

l'l'l.:'

Rev1sjOnsvr-nf

1986

i I Ilt,

1g8,

l'N..'

I

I

Egne fagfolk

I Egne

fagfolk

0.1RFRKLARING
1.1.

Stene ta eor aner: luker, tverrslagsporter,
ventilerog
revisjonsavstengninger
med tilhørendemaskineri/utstyr.
Frittli ende tr kkror: ror som ligger i dagen og frittliggende(ikke innstøpt) i tunnel. Gjelderogså nedgravderør som har tilnærmetsammeskadepotensialesom rør i dagen.
Trykkhøyde:Mulighetfor størstestatisketrykk.
L så nin sarealet:Maksimaltvanngjennomstrømningsareal
i stenge/tappeorgan.
Objektet:I denne sammeheng
menes stenge/tappeorgan
m.v.
1.2.

Internkontroll-rinsi et betyr at myndighetenesettermål for virksomheten,
og foretarstikkprover.Den enkeltevirksomhetskal forovrigvere' "selvkontrollerende".
Forovrigvises til NS 9000-9003.
(Systemeter kjent fra industrienog oljevirksomheten).
2.1.

Revisjonav beståendeanlegg: I denne sammenheng
menes omfattende
sikkerhetsmessig
kontrolleller ombyggingav vassdragsanlegg.

3.2.
Funksjonskraver krav til funksjoneller virkemåteav en konstruksjoneller
et system av konstruksjoner.

3.2.1.
Selvå nende flomlukeer en flomlukesom kan åpne ved hjelp av egen tyngde,
vanntrykketmot luken eller en motvektsom er festet til luken på forsvarlig
måte.
Selvlukkendeflomlukeer en flomlukesom må ha maskinelleller manuell kraft
for å kunne åpne. Eks. segmentluke,
valselukeog planluke.

