:;..,.'·..

,.

,-......
a

«

-

8.

_..:.:,,,.-

..

•.

'·:

-- ::···:·

DAMSIKKERHET

RISIKOANALYSEAV DAMMER
Forprosjekt 1987
Prosjektansvarlige:
NVE - VASSDRAGSDIREKTORATETOG
VASSDRAGSREGULANTENESFORENING

á

NVE
NORGES
VASSDRAGS-

OGENERGIVERK
vassdragsavdelingen

Avdelingene

i V-dir

RISIKOANALYSE
AV DAMNER
FORPROSJEKT

./.

Vassdragsdirektoratet
og Vassdragsregulantenes
foreningoppnevnte
i 1986
en prosjektgruppe
for et forprosjekt
om riskoanalyse
av dammer.
Gruppen
har arbeidetmed prosjektet
gjennomhele 1987og rapporten
er nå ferdig.
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vil inngåi et størreprosjektom damsikkerhet
som vil pågå i ca 3 ar framover.
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Med bakgrunn i flere uhell ved bl.a. svenske dammer (Noppikoski
og Hernsj5 i 1985) Og Lutufallet i Norge i 1986, ble det etter
initiativ fra Vassdragsdirektoratets Tilsynskontor (NVE/VVT) og i
samarbeid med Vassdragsregulantenes forening (VR), etablert en
prosjektgruppe som skulle se på metoder for vurdering av damsikkerhet og prosedyrer ved unormale hendelser.
Prosjektgruppen kom i gang i januar 1987 og avsluttet sitt
arbeide i desember samme år. Resultatet fra denne forstudien
presenteres i denne rapporten som også inneholder plan for
videreføring av prosjektet.
Prosjektgruppen besto av deltakere fra. NVE/VV,
dameiere og VR representert ved:
-Adm.dir.
-overingeniør
-Overingeniør
-Sjefingenior
-Sjefingenior
-Sjefingenior

flere storre

Per Sodal (formann)

, Arendal Vasdrags Brugseierforening,
Vidar Nebdal-Svendsen, NVE/VVT,
Reimer Berg
, Statkraft-Maskinavdelingen,
Leif Nesse
, Sira-Kvina Kraftselskap,
Gunnar Brox
, VR
Jan Daleng (sekreter), VR.

For gjennomføring av analyseeksempler ble Scandpower A/S engasjert med avdelingsleder Odd Vesterhaug som kontaktperson. I
tillegg hadde prosjektgruppen en god støttespiller i fagleder
Christian Hvam, Statoil.
Gruppens foreløpige arbeide ble drøftet på et miniseminar i
aug./sept.-87 der ledende personer innen vassdragsforvaltning og
forskning deltok i tillegg til representanter fra VR og prosjektdeltakerne. Synspunkter fra seminaret er innarbeidet i denne
sluttrapporten.

Asker 15.12.87

Reimer Berg

Gunnar Brox

Jan Daleng

Vidar Nebdal-Svendsen
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1.

Risikoanalyse av dammer - forprosjekt
Scandpower: Rapport nr. 2.51.09 av 05.10.87

2.

Sporreskjema.

Kartlegging av unormale situasjoner

2
1.

KONKLUSJON

Risikoanalyse ser ut til vere
en egnet metode for systematisk analyse av dammer med manøvrerbare løp og manuelle
eller automatiske betjeningssystemer. For enklere dammer
vil metoden kunne anvendes for kvalitativ vurdering.
Risikoanalyse avdekker sikkerhetsmessige svake punkter og
vil være et godt utgangspunkt for gjennomføring av sikkerhetsfremmende tiltak. Analysen er derfor et av flere trinn
i en større prosess, sikkerhetsstyring,
som i hovedsak
består av:
identifikasjon, definisjon av kriterier
analyse av årsak og virkning
beregning av sannsynlighet for uønskete hendelser
forslag til sikkerhetsfremmende tiltak
analyse av tiltakenes virkning

En kartlegging

av unormale hendelser ved dammer viser at

vel 2/3 av eierne har erfaring av betydning for en videreføring av prosjektet.
De områdene som oftest skaper
uønskete situasjoner er:
-

tilstopping/kapasitetsreduksjon
mekanisk svikt
svikt i sensor/signaloverføring
vinterproblemer

Forprosjektgruppen
foreslår at arbeidet videreføres i et
hovedprosjekt med følgende hovedaktiviteter:
- innsamling og analyse av erfaringer og statistisk materiale
- utarbeidelse av generell dokumentasjon og retningslinjer
for etablering av sikkerhetsstyring og beredskapsopplegg
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- informasjon: jevnlig tilbakeføring av erfaringer til
dameierne og utarbeidelse av kursopplegg i forbindelse
med innføring av sikkerhetsstyring i organinasjonen
Prosjektet antas å vare i 3 år.

Det er i forprosjektet også avdekket behov for aktiviteter
utover det som er nevnt ovenfor som: revidering av damforskriftene,
utarbeidelse
av kvalitetssikringsopplegg,
klassifisering av dammer, konsekvensanalyser, opplegg for
generell anvendelse av sikkerhetsstyring, beredskapsplaner
og sikring av kompetanse og rekruttering.
Disse emnene
foreslås videreført i andre prosjekter.
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2.

INNLEDNING.

MÅLSETTING

Gjennom hele utbyggingsperioden av norsk vannkraft har det
vært lagt vekt pa bygge
gode, solide anlegg. Generelt
har sikkerheten ved anleggene vært god og vi har vært
forskånet for store dambrudd og katastrofer.
For å opprettholde den gode kvaliteten og høye sikkerhetsstandarden må anleggene følges opp. Samtidig ma man pa.
bakgrunn av. ny viten, bedre bakgrunnsmateriale, øket krav
til sikkerhet og nye problemområder vurdere anleggene på
nytt.
Vi fikk i 1981 innført "Forskrifter for dammer". Disse er
et vesentlig bidrag til a hoyne sikkerheten og gir myndighetene anledning til bedre kontroll med konstruksjon,
utførelse og vedlikehold av dammer og manovreringsutrustning. Som en følge av forskriftene skal bl.a. flomforhold
og flomberegninger vurderes på nytt, noe som har ført til
en omfattende gjennomgang av våre dammer og ombygging av
flomløp og luker.
I de senere år har man erfart at unormale situasjoner og
uventede hendelser ved dammer har gitt store og overraskende problemer, selv om dammene er dimensjonert og utført
etter gjeldende forskrifter og god og anerkjent praksis.
På grunn av hendelser og uhell ved norske og utenlandske
dammer de senere år, er myndighetene og flere dameiere
blitt opptatt av de prinsippielle og praktiske problemer
man støter på ved unormale situasjoner. I andre bransjer,
f.eks. innen kjernekraft, luftfart og oljeutvinning til
havs er risikovurdering og risikoanalyse utviklet som egnet
verktøy til a avdekke svake ledd, kartlegge sannsynligheten
for unormale hendelser og skader og hva konsekvensene kan
bli. Det er da naturlig
undersoke om analysemetoder og
erfaringer fra disse bransjene kan tilrettelegges og brukes
også innen vannkraft.
Problemene

og spørsmålene har ved flere anledninger vært
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droftet innen bransjen, spesielt mellom Vassdragsdirektoratets Tilsynskontor og Vassdragsregulantenes forening. På
et møte i november 1986 ble det enighet om å starte et
fellesprosjekt
om damsikkerhet,
spesielt med sikte på
unormale situasjoner som kan oppstå ved dammer og bruk av
risikoanalyse som et verktøy for bransjen. I første omgang
ble det oppnevnt en prosjektgruppe
for et forprosjekt.
Gruppen har arbeidet med dette siden årsskiftet og legger
med dette frem sin rapport.
Gruppens mandat har vært å undersøke om risikoanalyse kan
brukes og eventuelt utvikles til et verktøy for å bedre
sikkerheten ved dammer i Norge. For å skaffe oversikt over
unormale hendelser og et bedre statistisk materiale som
grunnlag for risikoanalyse, ble gruppen også pålagt å samle
inn bakgrunnsmateriale fra norske dammer.
Gruppen har begrenset sitt arbeid til dammer og reguleringsanlegg.
Den har ikke gått inn på vannveiene forøvrig
eller andre sider ved driften av kraftanleggene. Arbeidet
er også begrenset til vurdering av sannsynlighet for uhell
og dambrudd.
Det går ikke inn på konsekvensene av slike
hendelser.
Det er i Norge idag ca. 2000 dammer som er underlagt
offentlig tilsyn.
Det er viktig at alle disse, ikke bare
dammer for kraftproduksjon, får et effektivt tilsyn og blir
vurdert med hensyn til sikkerhet.
For alle dammer må
tilsynsfunksjonen bygges opp som et nett med flere aktører.
Gruppens arbeid har vært finansiert gjennom tilskudd fra
Konsesjonsavgiftsfondet.
Det er dessuten lagt ned en
betydelig egeninnsats fra de deltagende organisasjoner og
dameiere.
Gjennom sitt arbeid er gruppen kommet til at en oppfølging
av arbeidet i et hovedprosjekt, må ha som hovedmål å øke
sikkerheten ved norske dammer.
ledd i konstruksjoner,

En må lete etter de svake

styring, tilsyn og vedlikehold og
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forbedre disse.
Samtidig må det utvikles en sikkerhetskultur hos de som er engasjert i bygging, drift og vedlikehold.
Her står dameierne helt sentralt som eneansvarlig
for drift og dammenes sikkerhet. Resultatet av et hovedprosjekt skal hjelpe dameierne til systematisk gjennomgang
og tilsyn.
De må da være villige til aktivt a bista
prosjektet med opplysninger og erfaringer.
For dameierne vil arbeid med disse problemer gi sterkere
motivasjon
til a ivareta sikkerheten.
Kunnskaper om
påkjenninger,
oppbygging og virkemåte vil øke, og de
ansvarlige
og driftspersonalet vil bli bedre mentalt
forberedt pa a mote unormale hendelser og krisesituasjoner.
Forprosjektet munner ut i en anbefaling om a starte et
hovedprosjekt som inkluderer et forskningsarbeid for a
undersøke hyppighet og sannsynlighet for unormale situasjoner og nestenulykker i forbindelse med våre dammer,
finne nødvendige verktøy for analysearbeidet,
gjøre
dameierne sikkerhetsbevisste og finne frem til tiltak for a
unngå skader og fare. Konsekvensene av uhell og katastrofer er ikke foreslått tatt med i prosjektet, men bør
tas opp på annen måte. Rammene bør derfor være vide, og en
må være forberedt på at det kan bli nødvendig med nye sideordnede prosjekter.
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3.

RISIKOANALYSE AV DAMMER

3.1

INNLEDNING
Risikoanalyse
i den form faget har utviklet seg i de
bransjer hvor analysen er tatt i bruk, har ennå ikke fått
grobunn i vannkraftmiljøet i Norge. Vår risikoanalyse har
bestått i utviklingavegenerfaringer
i et fagmiljø som i
artier har bygget seg opp i Norge. Vurdering av sannsynligheter og konsekvenser, samt nedfelling av disse vurderingene i det som i dag benevnes som kvalitetssikring, har
vært en løpende prosess uten spesiell betegnelse.
Risikoanalyse som fag er i dag videreutviklet og anvendes i
en rekke miljøer i industrien. Det var derfor naturlig å
tenke på risikoanalyse
i denne formen da prosjektet
startet.
Vannkraftfaget bruker enkle komponenter sammenlignet med prosessindustrien, men den elektriske energiproduksjonen i Norge er i dag så altomfattende at det er behov
for en mer strukturert tenkning i forbindelse med risikovurdering.
Det ble derfor tidlig bestemt at risikoanalyse som verktøy
skulle vurderes, og at dette skulle bli et viktig mal med
forprosjektet.
En rekke konsulentfirmaer arbeider i dag med risikoanalyse
som hovedbeskjeftigelse. Gruppen tok kontakt med følgende
firmaer:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Vicon - Grøner A/S
Scandpower A/S
Veritec
Technica a.s
Ingeniør A.B. Berdal A/S
Sivilingeniør Elliot Strømme A.S

For evalueringen av disse ble det tatt kontakt med Statoil.
Statoil har lenge arbeidet med risikoanalyse, og fagleder
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Christian Hvam ble tilknyttet prosjektgruppen som ressursperson.
De ovenfor nevnte firmaer er ikke alene på markedet.
Det
finnes flere, bl.a. i Trondheim. Av de som gruppen tok
kontakt med er nummer 2, 3 og 4 de firiaene som har risikoanalyse som basis for sin virksomhet. Nummer 1, 5 og 6 er
firma som har sin basis i andre fagfelt, delvis vannkraft.
Disse ble derfor også forespurt i den innledende fasen.
Det ble vedtatt velge
mellom 2, 3 og 4, som har sitt
utgangspunkt i risikoanalyse.
I.h.t. gruppens ressursperson er disse faglig sett likeverdige. Firma nummer 2,
Scandpower, ble valgt. Scandpower er utgått fra miljøet på
Kjeller. I sin introduksjonsskrivelse til prosjektet sier
de bl.a. folgende:
"Scandpower A/S har i 10 - 12 år vært kontinuerlig beskjeftiget med risikoanalyse og sikkerhetsvurderinger
innen
kjernekraft-/varmekraftomradet, og har bl.a. hatt oppdrag
for myndigheter og for eiere og operatorer av kjernekraftverk i Sverige. Scandpower har videre gjennomført et stort
antall risikoanalyser av olje- og gassinstallasjoner på den
norske kontinentalsokkel og av petroleumsanlegg pa land.
Scandpower har utviklet metoder for slike analyser. Et
antall dataprogrammer er utviklet og anskaffet som hjelpemidler i risiko- og kost/nyttevurdering.
Flertallet av
disse programmene er spesielt utviklet for olje- og gassanalyser, men enkelte av vare programmer burde kunne vere
til nytte også ved sikkerhetsanalyser av damanlegg."
Fra Scandpower ble avd.leder Odd Vesterhaug engasjert som
kontaktperson og som ansvarlig for Scandpower's rapport.
Som nødvendig informasjon til Scandpower har dameierne
bidratt med dokumentasjon og 'assistanse ved befaring.
Prosjektgruppen har bidratt med informasjon og rettledning
til Scandpower i forbindelse med vannkraftmiljoet.
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3.2

ANALYSEEKSEMPLER
For a demonstrere risikoanalyse anvendt på vannkraftanlegg
ble to dammer av ulik konstruksjon plukket ut som analyseeksempler.

Disse var:

Dam Braskereidfoss, eier Hedmark Energiverk
Bordalsdammen
, eier Statkraft
Hensikten var
finne ut om risikoanalyse er et hensiktsmessig verktøy for vurdering av dammer spesielt med tanke
på å avdekke
svake ledd og om metoden eventuelt bør
tilpasses.
Analysen omfattet utforming av akseptkriterier og beregninger av sannsynlighet for dambrudd
konsekvensene ved brudd.

uten

komme

inn på

For Braskereidfoss er det gjennomført en detaljert kvantitativ analyse, mens Bordalsdammen er vurdert.kvalitativt.
Scandpower deltok på det første orienterende mote 19.03.87
og avsluttet sitt arbeide ved a presentere rapporten på et
seminar i månedsskiftet august - september -87.
Scandpowers rapport (Rapport nr. 2.51.09 av 05.10.87) er i
sin helhet presentert i vedlegg 1.

3.3

VURDERING AV RISIKOANALYSE

I forprosjektet

er det valgt

to forskjellige dammer for

risikoanalyse, en fyllingsdam med fast overløp som i en
flomsituasjon ikke er avhengig av damvokter og en lukedam
hvor det hele tiden er nødvendig med lukeregulering for å
slippe vannet forbi.
Begge dammene er bygget etter damforskriftene
og blir
jevnlig vedlikeholdt.
Vi regner derfor at tilstanden er
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som forutsatt i damforskriftene, og dette er utgangspunktet
for risikoanalysen.
Selv om utvalget på to dammer er noe
lite, gir det likevel en klar indikasjon på nytten av
verktøyet risikoanalyse på de forskjellige typene.
Man ønsket å beregne risikoen for dambrudd (som topphendelse) på de valgte dammer og har da antatt visse bruddmekanismer.

3.3.1

Dam Braskereidfoss (lukedam)
Dammen bestr
av en betongdam med luker fundamentert pa
fjell, og en fyllingsdam
på løsmasse.
Man antok at
dambrudd
kunne oppstå pga. brudd i fyllingsdam eller
betongdam, svikt i fundament eller overtopping av fyllingsdam. De tre førstnevnte bruddmekanismer er nærmere kommentert i pkt. 3.3.2.
Overtopping av fyllingsdammen vil inntreffe ved underdimensjonering av flomlukene, utilstrekkelig lukeåpning som kan
skyldes tilstopping av drivgods i en flomsituasjon eller
menneskelig og teknisk svikt. En risikoanalyse er gjennomført for dette tilfellet, og man har antatt at brudd
inntreffer på denne dammen ved 0,5 m vann over krona.
Ut fra de konkrete resultatene i analysen vil vi trekke
frem følgende positive bidrag til damsikkerheten:
a)

Større oversikt
En del styringssystemer kan være vanskelig a vurdere
sikkerhetsmessig pga. komplisert struktur. -En risikoanalyse er et middel til å bryte ned komplekse systemer
til enklere kjeder som gir bedre innsikt i virkemåte og
oppbygning.

b)

Avdekking av svake enkeltkomponenter
De enkelte faktorer (komponenter) i et system blir
vurdert, og feilfrekvensen blir anslått.
Man kan så
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plukke ut de leddene som gir storst bidrag til den
totale svikt i systemet, og man vet da hvor man bør
sette inn tiltak for a oke sikkerheten.
c)

Kvantifisering av sikkerhetsnivået
Resultatet
av den totale analysen er et tall for
sannsynligheten for brudd. Et slikt tall kan si noe om
sikkerhetsnivået på dammer i forhold til sammenliknbare
virksomheter som industri, kjernekraftverk osv. eller
kan sammenliknes med risikoen for større trafikkulykker, brann o.l. Ved tiltak kan man styresikkerhetsnivået.

Styringsgruppen vil ellers bemerke at man i eksemplet
Braskereidfoss ikke har gått i detalj ved beregning av
sannsynligheter vedrørende adkomst, bemanning, utstyr for
midlertidig reparasjon, kranbil osv. Dette er områder hvor
vi antar at risikoanalyse vil være velegnet til å gi
konkrete resultater på en gitt dam. Menneskelig svikt og
reaksjonsmåter under stress og vanskelige situasjoner har
ikke vært omhandlet spesielt, men bør utdypes noe mer i
hovedprosjektet.
Når det gjelder bruk av analysemetoder har styringsgruppen
ansett hendelses- og feiltremetoden som anvendelig og
oversiktlig.
Data runnla et. For å kunne gjennomføre en risikoanalyse
er det nødvendig med et omfattende datagrunnlag. I Norge
har man ikke tilfredsstillende statistikk, verken over
feildata eller levetidserfaringer fra dammer eller kraftverk.
For Braskereidfoss har man derfor benyttet seg av
internasjonalt materiale fra varmekraftverk som med en viss
tilpasning har blitt vurdert som relevante data. Typiske
lukeproblemer som forkiling, tilstopping av drivgods, osv.
mangler man data for, og har mttet gjore visse antakelser.
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3.3.2 Dam Bordalen (fyllingsdam)
Dammen består av en fyllingsseksjon og et fast overløp på
fjell. Dammens bunnløp er ikke forutsatt å bli manøvrert
under flom.
Et eventuelt dambrudd kan her oppstå pga.
svikt i fundamentet, brudd i damkroppen, ras e.l. og kan
skyldes dårlig planlegging eller utførelse. Risikoanalyse
er ikke så velegnet for denne type dammer som nærmest er
statisk i sin virkemåte. Svikt kan her forekomme som følge
av påvirkning på det enkelte materialet (klima, elding
o.l.) og ikke driftsproblemer i forbindelse med manøvrering, varsling, signaloverføring, osv. Forholdene er derfor
så oversiktlige at det ikke vil være behov for en risikoanalyse i egentlig forstand. Imidlertid har man for denne
dammen gjennomfort en risikovurdering eller en systematisk
gjennomgåelse av hele dammen med risikoanalyse som modell.
Nytt erfaringsmateriale (f.eks. om tilstopping av flomløp)
kan gi utvidet grunnlag for slike vurderinger. Ved enkelte
hendelser kan det være mulig å tallfeste sannsynligheter,
men vurderingene vil ofte bygge mer på skjønn og erfaringer. Erfaringsmaterialet hentes gjennom innsamlingen av
erfaringer om unormale situasjoner.
Dette vil være en
sentral aktivitet i hovedprosjektet.
Data runnla .
Sannsynligheten
for dambrudd i dette
tilfelle har man ikke greid- å tallfeste.
Vi har ikke
relevant erfaringsmateriale som kan benyttes.
Det som
foreligger
av internasjonal statistikk over brudd og
feildata
for dammer er lite oversiktlig og presist.
Dessuten har man hovedsaklige erfaringer fra utenlandske
dammer med annen oppbygging, utførelse og ulike fundamentforhold. Disse erfaringer er derfor vanskelig
overfore
til våre forhold.

3.3.3 Fremdrift og konklusjon
Risikoanal se er et egnet verktøy for dammer med manøvrer-
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bare lop og med forskjellige avlesnings- og styringssystemer, enten manuelle eller automatiske.
Man kan ogsa tenke seg a gjennomfore analyser av enkelte
funksjoner eller deler av en dam, f.eks. beregne risikoen
for hindret atkomst av personell til dammen ved f.eks.
flom, ras, veibrudd osv.
Det vil også være mulig å vurdere risikoen for uønsket
lukeåpning,
noe som ble svært aktualisert etter den
uønskete lukeåpningen i Alta hasten -87.
Risikovurderin kan utføres på mindre komplekse dammer som
en grundig gjennomgang og eventuell revurdering av forhold
som har stor betydning for dammenes sikkerhet.
En slik
risikovurdering
må gjennomføres etter en standadisert
metodikk som bygger på erfaringer fra unormale situasjoner
på dammer og som kan gi grunnlag for tiltak for å bedre
sikkerheten.

3.4

ERFARINGER FRA UTLANDET
Sett i globalt perspektiv har man kjennskap til
dambrudd gjennom tidene. Disse hadde ofte sine
årsaker i den begrensede kjennskapen som man
hadde til teknologien med å bygge og vedlikeholde

en mengde
naturlige
tidligere
dammer.

I de siste 80 - 90 årene har kunnskapen om dambygging øket
betraktelig,
slik at antall brudd av nyere dammer er
betydelig redusert.
Dambrudd hvor en kjenner forholdene før, under og etter
bruddet har gitt øket forståelse av årsak og forløp. Dette
har gitt verdifull viten som grunnlag for planlegging og
bygging av nye dammer. Det eksisterer betydelig kunnskap om
dammer i vannkraftmiljøene rundt om i verden både blandt
dameiere og i forskningskretser, og dette har selvølgelig
avspeilet seg i litteraturen.
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.

Prosjektgruppen har ikke foretatt noen systematisk litteraturgjennomgang, men man har sett på en del av den internasjonale litteraturen som eksisterer om "Sikkerhet ved
dammer".
Disse beskrivelser
angir ofte detaljert den
statistiske sannsynligheten for dambrudd generelt, men det
er vanskelig å finne eksempler hvor denne statistikken er
anvendt på konkrete konstruksjonsdeler på en dam.
Sikkerhet ved dammer er prioritert høyt i de fleste land,
men oppfølging gjennom lovverk og regler for praktisk
tilsyn varierer sterkt. I den litteratur som er studert
finner man ingen konkrete retningslinjer-for en analyse av
risiko for krisesituasjoner ved dammer, og følgelig ingen
krav fra myndigheter om at en slik vurdering skal foretas.
I annen industri er dette ofte en naturlig del av kravene
som stilles.
Risikoanalyse av eksisterende dammer er lite brukt internasjonalt. Bl.a. vil man i ICOLD's publikasjoner knapt
finne begrepet
nevnt, selv om det i forbindelse med
klassifiseringen
av dammer, forsikring mot dambrudd og i
andre sammenhenger mer eller mindre bevisst foretas visse
risikovurderinger.
Ser man bort fra sannsynligheter for brudd og bare tar for
seg nedstrøms forhold, så gjøres det konsekvensanal ser i
mange land. Ofte vil slike analyser være knyttet til
dambrudd som følge av krigshandlinger/sabotasje
og vil
dermed gi kriterier for sikkerhetskrav og evakueringsplaner.
I planleggingsfasen av en dam vil mange beregningsforutsetninger innebære vurderinger og angi aksepterte nivåer av
risikoer.
Dersom man vurderer driftsfasen av en dam
forlanger en rekke land fremlagt planer fra dameieren for:
- drift og vedlikehold
- instrumentering
- tiltak i krisesituasjoner
- evakueringsplaner.

15

Dette er utførlig beskrevet i litteraturen og har vært
gjenstand for mange internasjonale konferanser. Der kommer
det ofte frem interessante synspunkter på hvorfor de
forskjellige land har så avvikende filosofi bak vurderingene av damsikkerhet.
Ser man på risikoanalyse isolert, vil man bl.a. i litteraturen finne følgende forhold i en del land:
Sverige
konstruksjonsdeler (f.eks. luker) tas for tiden med i
et risikoanalyse-prosjekt av ca. 30 kraftverk.
Finland
- har ingen krav til risikoanalyse, men derimot omfattende krav til forhåndsstudie av et dambrudds forløp.
Portugal,
Australia og New Zealand
- Ingen generelle krav til risikoanalyse.
USA

- Ingen entydig konklusjon,
fordi lover og regler
varierer fra stat til stat. Bureau of Reclamation har
startet risikoanalyse på sine nyeste dammer, med fokus
på nyere kjennskap til seismikk, hydrologi og ingeniørteknologi generelt.
Canada
- har utført etterkontroll av eksisterende dammer, selv
om begrepet risikoanalyse ikke synes vare
brukt.

Konklusjon
a)

Prosjektering av nye dammer:
I flere land er det i nyere tid foretatt omfattende
beregninger av sannsynligheten for dambrudd og konsekvensene av brudd, før bygging. Det eksisterer en mengde
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litteratur om dette tema.

b)

Risikoanalyse av eksisterende dammer:
Det er tilgjengelig svært meget informasjon om sikkerhet
ved eksisterende dammer, men risikoanalyse er tilsynelatende lite benyttet på disse.
Det er imidlertid en
rekke land som har vurdert dammene med hensyn pa konsekvenser etter et brudd og det foretas en generell gjennomgang av de enkelte dammer (med tilhørende konstruksjoner)
for a kontrollere at de tilfredsstiller. landenes forskrifter og dimensjoneringsforutsetninger.
Gruppen mener at det i hovedprosjektet bør gjennomføres
systematiske litteraturstudier og etableres kontakt med
utenlandske dameiere og myndigheter for å hente inn mest
mulig viten og relevante erfaringer for prosjektet.
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4.

KARTLEGGING AV UNORMALE SITUASJONER

4.1

INNLEDNING
En av aktivitetene i forprosjektet gikk ut pa a kartlegge
unormale situasjoner ved de norske dammene. Denne kartleggingen ble gjennomført ved hjelp av en spørreundersøkelse
blant medlemmene i VR og andre dameierne med dammer som
faller inn under Damforskriftene.
VR's medlemmer er
utelukkende reguleringsforeninger og kraftselskap, mens de
øvrige representerer vannverk, industri og noen få kraftselskap. Ialt ble 218 dameiere tilskrevet med følgende
svarfordelingen:

VR-MEDLEMMER
FORESPØRSEL TIL

102

SVAR FRA

83

SVARPROSENT

81,4

IKKE-MEDLEMMER
116

91
78,4

IALT
218

174
79,8

Hensikten med kartleggingen var a skaffe grunnlag for en
mer inngående undersøkelse og analyse i hovedprosjektet.
Spørsmålene var derfor utformet slik at de kunne besvares
enkelt med ja eller nei, men med muligheter for korte anmerkninger. Sporreskjema er gjengitt i vedlegg 2.

4.2

SVARENE

De fleste dameiere har 'svart at de har erfaringer eller
eksempler som kan være av interesse for prosjektet. Det er
imidlertid noe påfallende at enkelte tildels store dameiere
svarer at det overhodet ikke har forekommet unormale situasjoner ved noen av dammene deres, eller at de ikke har
informasjon som er relevant for det videre arbeidet. ca.
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36 % av alle dameiere·har svart "nei" på alle spørsmålene.
Vi velger å tolke dette dithen at spørsmålene kan ha.vært
formulert for konkret og ikke har fanget opp alle nyansene.
Dette bør følges opp i hovedprosjektet, slik at verdifulle
erfaringer ikke utelates.
Svarfordelingen er vist i Diagram 1. Fordelingen er regnet
ut i % av antall dameiere for hhv. VR-medlemmer ( M ...M)
( I ...I ). Dette er vist for hvert
og ikke-medlemmer
spørsmål. Hver M og I representerer 1 %.
Resultatet viser at spørsmålene som omhandlet:
eller annen kapasitetsreduksjon

1.a

Tilstopping
flomløp, -

1.b

Mekanisk svikt ved lukemanøvrering,

2.a

Vinterproblemer og

1.d

Svikt i sensor eller signaloverføring

av

markert hadde flest ja-svar. Når det gjelder spørsmålene
1.a, 1.b og 2.a, har mellom 20 0og 30% av alle dameierne
relevante erfaringer for prosjektet, både eiere av kraftverksdammer og andre.
1.d er det i størst utstrekning eierne av
For sporsml
kraftverksdammer som har anmerkninger med 23% mens bare 10%
av de øvrige har svart positivt på dette. Det skyldes
sannsynligvis at kraftverksdammene i større grad er utstyrt
med elektromekaniske komponenter for overvåking og regulering enn f.eks. vannverksdammer. Dette forholdet kan også
forklare spørsmål:
1.c

Strombrudd,

hvor kun kraftverksdammer har uregelmessigheter (13%).
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SVARFORDELING i %

SPØRSMÅL
1

1.

10 e

·10

30

HINDRET FLOMAVLEDNING

a. Tilstopping eller
kapasitetsreduksjon

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

I

b. Mekanisk svikt

IIIIIIIIIiIIIIIIIIIIIIIIII
c.

Strømbrudd

d. Svikt i sensor eller
signaloverføring
1ITIITIII}
e. Redusert tilgjengelighet

•

Administrative
forhold

g. Andre forhold

IIIIIIIII
MMMMMMM

IIIIIIIII I
MMMM

III

2.

UFORUTSETTE
BELASTNINGER

a. Vinterproblemer
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
b. Endrede belastninger

MMMMMM

c.

M

Endrede forhold

I

IIII
d. Akutte skader

MMMMMMMMMM

IIIIIIIIIIIIIII
e. Overtopping

MMMMMMMMMMM

IIIIIIIII II

•

Andre forhold

MMMMMM

IIII

DIAGRAM1.

.
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Videre kan bemerkes at 16% av kraftverkseierne har svart
bekreftende på spørsmål:
1.e

Redusert tilgjengelighet.

Her er tilsvarende prosentandel for øvrige dameiere i
underkant av 10. Dette kan forklares med at hovedtyngden av
kraftverksdammene ligger langt til fjells.
Nevnes bør også spørsmålene:
2.d

Akutte skader og

2.e

Overtopping

hvor svarprosenten var mellom 10 og 15 med en svak overvekt
på øvrige dammer.

4 .3

KONKLUSJON
Hensikten med denne spørreundersøkelsen var a kartlegge
erfaringer dameierne har i forbindelse med ulike unormale
situasjoner. Kartleggingen viser at minst 2/3 av dameierne
har erfaringer som er relevant for det videre arbeidet i et
hovedprosjekt.
De spørsmålene som ga høyest svarprosent omhandlet:
Tilstopping eller annen kapasitetsreduksjon
Mekanisk svikt
svikt i sensor eller signaloverføring
*Vinterproblemer
Det er relativt liten forskjell på kraftverksdammer og
dammer for annet formål når det gjelder svarfordelingen,
men for spørsmål som omhandler strømtilførsel og sensor
eller signaloverføring, er det en markert overvekt av "ja"svar for kraftverksdammer, sannsynligvis på grunn av høyere
grad av fjernbetjening og -overvking.
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5.

HOVEDPROSJEKT

5.1

INNLEDNING
En sentral oppgave i forprosjektet var å vurdere videreføring av arbeidet og utarbeide forslag til handlingsplan.
Prosjektgruppen konkluderer med at arbeidet bør videreføres
i form av et hovedprosjekt.
Det. er utformet et arbeidsprogram for dette prosjektet med forslag til organisering,
plan for gjennomføring og finansiering. Arbeidsprogrammet
og planen skisserer kun rammene for prosjektet og det
forutsettes at det utarbeides en detaljert prosjektplan ved
igangsettingen av hovedprosjektet.
Gruppen har videre behandlet en del tema som ikke anses a
være innenfor hovedprosjektets rammer, men har ner tilknytning til, eller er en naturlig oppfølging av hovedprosjektet. Prosjektgruppen anbefaler derfor at disse temaene tas
opp i form av nye prosjekter eller vurderes på annen måte.

5.2

PROGRAM

5.2.1

Innsamling og analyse av erfaringer og statistisk materiale
a. Definisjon av metodikk
Innsamling og viderebehandling av erfaringer og statistisk
materiale tilrettelegges
slik at det kan dekke de forskjellige behov i hovedprosjektet.Det ma utarbeides retningslinjer for dette arbeidet ved prosjektets begynnelse.
Det er viktig at både analyse- og fagsiden er aktivt med i
denne fasen. Edb-behovet defineres.
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b. Innsamling og analyse
Unormale situas'oner ved norske dammer
Kartlegging foretas med utgangspunkt i spørreundersøkelsen
utført i forprosjektet og NVE/VVT's arkiver.
kontakt
med de enkelte dameiere for a utdype

Det tas
nærmere

erfaringer, nestenulykker og ulykker som har forekommet.
Faglig og analyttisk bearbeiding av informasjonen utføres.
Unormale situas'oner ved utenlandske dammer
Det gjennomføres litteraturstudier og etableres kontakt med
dameiere med relevante erfaringer for prosjektet og norske
forhold. Faglig og analyttisk behandling av informasjonen.
Statistiske data
Innsamling og vurdering av eksisterende data for f.eks.
standardkomponenter
og -utrustning som brukes i dammer.
Faglig og analyttisk bearbeiding.

c. Databaseoppbygging
Oppbygging av database og utvikling av nødvendige programmer for behandling av informasjonen i pkt. 1.2 gjøres slik
at hjelpemidlet
kan tas i bruk så tidlig som mulig i
innsamlingsfasen.

d. Dokumentasjon
Det utarbeides rapport fra analysen av unormale situasjoner. Rapporten blir a betrakte som delrapport i prosjektet, men skal utformes slik at den også skal kunne distribueres til dameiere og andre interesserte. Undersøkelsen
vil sannsynligvis frembringe nyttig informasjon som bidrar
til oket sikkerhet, og det er viktig at informasjonen kan
fores tilbake til dameierne

s

tidlig som mulig.
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5.2.2 Sikkerhetsstyring
a. Utvikling og tilpassing av analysemetoder
Risikovurdering/risikoanalyse som metode er i forprosjektet
demonstrert på to damtyper. Man bør utføre vurderinger og
analyser av flere dammer eller deler av dammer slik at
ytterligere erfaring vinnes. Gjennom dette kan det utvikles
metoder for anvendelse på de ulike damtyper og tilpasses
der f.eks. statistiske data mangler. Eventuelle standardmetoder vurderes utarbeidet.

b. Sikkerhetsstyring ved drift
Det er nødvendig å sette risikoanalyse i en større sammenheng. Sikkerhetsstyring omfatter både kartlegging, analyse,
beregning/måling, tiltak for reduksjon av risiko, oppfolging av tiltak og tilsyn. Beredskap for skadebegrensning ved
ulykker er også en naturlig del i dette opplegget. Det
utarbeides et opplegg for sikkerhetsstyring
i form av
retningslinjer og håndbøker· som tilpasses og detaljeres av
den enkelte bruker. Opplegget kan omfatte følgende:
verordnet

policy, kvalitetssikringsopplegg

Sikkerhetshndbok

Akseptkriterier
Driftsrettede

dokumenter

Ti1syn
Prosedyrer

ved unormale hendelser

Beredskap
Forholdet
Kurs-

til media/publikum

og øvelsesopplegg
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c. pplegg

ved planlegging

Det utarbeides hovedretningslinjer og generell dokumentasjon for kvalitetssikring
innen planlegging.
Det tas
spesielt sikte på ombygging og andre mer omfattende tiltak
i eksisterende anlegg.

5.2.3 Informasjon

a. Informasjon om prosjektet
Det er avgjørende for prosjektet a ha god kontakt med
dameierne, spesielt i kartleggings- og innsamlingsfasen.
Informasjon om prosjektet og de erfaringer som innhentes
bør skje som et motiverende element og rettes mot alle nivå
i organisasjonen. Prosjektfremdriften må i den grad det lar
seg gjøre legges opp slik at nyttige erfaringer fortløpende
tilbakeføres dameierne i form av delrapporter, artikler,
bildemateriell, møter, seminarer etc.
Informasjon og delrapportering legges inn i prosjektets
fremdriftsplan som egen aktivitet.

b. Kursopplegg
Det utarbeides
et eget kursopplegg
for innføring av
sikkerhetsstyring
ved drift av norske dammer. Man bør
vurdere opplegg for både generelle kurs og intern opplæring
og trening basert på dameiernes egne ressurser.
Kursplanlegging inngår som egen aktivitet i prosjektet.

5.2.4 Spinoff
Det er allerede i forprosjektet avdekket behov for aktiviteter som enten har nær tilknytning til hovedprosjektet
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eller vil være en naturlig oppfølging av det, men som ikke
er forutsatt utført innenfor rammen av hovedprosjektet slik
dette til nå er definert. Disse oppgavene kan løses ved å
initiere nye prosjekter parallelt med, eller som fortsettelse av hovedprosjektet, eller rammene for hovedprosjektet
kan endres.
Nedenfor nevnes noen aktiviteter frembragt under forprosjektet som bør vies oppmerksomhet i hovedprosjektet og
eventuelt videreføres som egne prosjekter.

a. Revidering av Damforskriftene
Prosjektet

vil trolig

avdekke

behov

for gjennomgang

av

gjeldende regelverk og påvirke etablerte dimensjoneringsog sikkerhetskriterier. .Det vil være naturlig at Damforskriftene gjennomgås i eget prosjekt hvor man foretar:
Generell revidering av Damforskriftene basert på resultater
fra dette prosjektet og eventuelt videreføring av undersøkelser og resultater derfra.
Gjennomgang og revidering av dimensjonerings- og sikkerhetskriterier hvor man tar hensyn til bl.a. sikkerhet og
tverrfaglig helhet og hvor risikonivå og akseptkriterier
nedfelles.
Innarbeidelse av krav til beredskapsopplegg ved unormale
situasjoner og ulykker i forskriftene.

b. Klassifisering av dammer
Det utarbeides program for klassifisering av dammer ut fra
sannsynlighet for brudd og konsekvens. Alle dammer klassifiseres i henhold til dette programmet.
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c. Damulykkesforsikring. Konsekvensanalyse
Dette prosjektet tar kun for seg sannsynlighet for dambrudd
uten
ga inn på konsekvensene ved brudd. Det er forutsatt
at konsekvensanalysen er eller vil bli ivaretatt i andre
prosjekter. Resultater fra dette prosjektet vil imidlertid
være et nyttig supplement til det pågående arbeidet med
etablering av egen damulykkesforsikring. Det forutsettes
derfor at det etableres kontakt mellom disse to prosjektene
for gjensidig oppfølging.

d. Kvalitetssikring
Det er ved flere anledninger i forprosjektet antydet behov
for mer systematiske og enhetlige metoder for sikring og
kontroll av kvaliteten på produkter og tjenester innen
vannkraftbransjen. Det bør utarbeides et kvalitetssikringsopplegg
tilpasset
bransjen
ut fra de erfaringer man
allerede har om dette fra annen virksomhet.

e. Generell anvendelse av sikkerhetsstyring
Med utgangspunkt i de erfaringer man får ved anvendelse av
risikoanalyse og sikkerhetsstyring i dette prosjektet, kan
tilsvarende metodikk-vurderes for anvendelse på resten av
vannveien og kraftstasjonen. Utgangen på denne aktiviteten
vil eventuelt danne grunnlaget for et nytt prosjekt for
tilrettelegging
av metodikken for andre deler av kraftanlegget.

f. Beredskapsplaner
Det kan med utgangspunkt i hovedprosjektet være aktuelt a
utarbeide overordnede beredskapsplaner sentralt samen med
berørte dameiere angående materiell, ressurs- og utstyrsbehov, varsling, forhold til media/publikum, opplegg for
kriseøvelser, etc.
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g. Sikring av kompetanse og rekruttering
En av forutsetningene
for at kvalitet og sikkerhet skal
kunne opprettholdes er at et tilfredsstillende kompetansenivå ivaretas. Dette igjen krever at fagmiljøene innen
undervisning, forskning og forvaltning og hos leverandører,
entreprenører og konsulenter opprettholdes,
helst også
utvikles og at rekrutteringen sikres.
Forprosjektgruppen har i flere sammenhenger vært inne på at
det faglige nivået vil synke som et resultat av naturlig
avgang og svakere rekruttering.
En av de viktigste oppgavene i denne forbindelse er a
dokumentere den viten som·er tilegnet i den tidligere svært
aktive

planleggings-

og utbyggingsperioden,

slik at den

gjøres tilgjengelig for den nye generasjon ingeniører.
Denne viten vil ytterligere kunne foredles ved a kombinere
den med en etter hvert betydelig driftserfaring. Kompetanseutviklingen
bør også rettes mot de stadig økende
oppgaver innen vedlikehold, ·ombygging og oppgradering av
eldre anlegg.

h. Nye prosjekter
Dersom det i hovedprosjektet
avdekkes behov for videreføring av aktiviteter utover prosjektets rammer, utarbeides
nødvendig dokumentasjon slik at etablering av eventuelle
nye prosjekter kan tilrettelegges.

28

5.3

PROSJEKTORGANISERING

5.3.1 Styring
Hovedprosjektet er tenkt styrt av en styringsgruppe på 5
personer.
Det bør være representanter fra NVE, VR, NTH,
statkraft og en representant fra dameiere.
Prosjektet ledes av en prosjektleder som styrer de enkelte
delprosjekter og rapporterer til styringsgruppen.
Prosjektleder vil være meget sentral i prosjektet, og det
bør stilles høye kvalifikasjonskrav til vedkommende.
styringsgruppen vil spesielt peke på solid erfaring og stor
bredde innen vassbygg og god kontakt innen bransjen generelt. Ellers bør det legges vekt på erfaring i prosjektledelse og evne til å formulere seg skriftlig (dokumentasjon, delrapporter osv.).
Prosjektet
er antatt a vare i 3 ar og prosjektleder
engasjeres for hele denne tiden.

5.3.2 Ressursbehov
Forprosjektet
har laget en plan for gjennomføring av
hovedprosjektet, se fi . 1. Man har anslått et totalt
ressursbehov pa 162 manedsverk, dvs. 13,5 arsverk. Man har
da vurdert de enkelte postene skjønnsmessig ut fra den
erfaring man har i bransjen.
Man har i utgangspunktet
antatt at de forskjellige delprosjekter utføres av konsulenter evt. medarbeidere på engasjement. Imidlertid kan
det på enkelte felt f.eks. databaseoppbygging benyttes
studenter eller diplomkandidater, som kan redusere kostnadene noe. Det bør også vurderes om noen av delaktivitetene kan danne grunnlag for et dr.ing.studium.
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5.3.3 Finansiering
I.h.t. ressursplanen er det antatt et tidsforbruk totalt på
162 manedsverk, dvs. 19.440 timeverk (antar 120 effektive
timer pr. maned). Konsulentpris pr. time 1987 på senioringeniør er ca. kr. 450,-. Ut fra en slik timepris vil
prosjektkostnadene bli ca. 8,75 mill. kr. I tillegg kommer
reiseutgifter
etc. anslått til 2,0 mill.kr.
Totale
prosjektkostnader vil da bli 10,75 mill.kr. over 3 år,
altsa ca. 3,6 mill.kr. pr. r.
For 1988 har prosjektet fatt bevilget kr. 800.000 av VR's
andel fra Konsesjonsavgiftsfondet og vil overføre ca.
200.000 fra midler i forprosjektet.
Prosjektet regner
ellers med en viss støtte fra større dameiere og antar at
dette rlig kan bli ca. kr. 500.000. Likevel vil det vere
behov for økt støtte fra det offentliges side. Prosjektets
hovedmål er å gi dameierne og den offentlige tilsynsmyndighet et bedre vurderingsgrunnlag for
ke sikkerheten ved
norske dammer og staten har et spesielt ansvar for denne
utviklingen. Man kan også vise til hendelsen ved Alta som
forte til uonsket lukeapning med fare for liv og eiendom
nedstrøms som resultat.
For å kunne forbygge slike og tilsvarende situasjoner er
det viktig at prosjektet blir gjennomført og at de sikkerhetsmessige forhold ved våre dammer blir nærmere vurdert i
denne sammenheng.
Da prosjektet er forskningsrettet, mener styringsgruppen at
det bør defineres som et forskningsprosjekt og få en fast
årlig stotte f.eks. pa 2 mill.kr. til det er avsluttet.

RESSURSPLAN
TOTALT TIDSFORBRUK
PR AKTIVITET PR PERSON

TIDSFORBRUK I MND.

AKTIVITET

00.

TIMER

PROSJEKTLEDER
INNSAMLING OG ANALYSE

1

Definisjon av metodikk

1.1.

Unormale situasjoner v/norske dammer im

1.2.1

Unormale situasjoner

v/utenl. dammner innsaml 1.2.2

-

MND

4320.

36

720

6

3240

27

360

3

Statistiske data.analyse

1.2.3

1080

9

Databaseoppbygging

1.3

1200

10

Dokumentasjon

1.4

600

5

SIKKERHETSSTYRING

2
2.1

278o

23

Utvikling og tilpassing
Sikkerhetsstyring

av metoder

ved drift

2.2

3960

33

Opplegg ved planlegging

2.3

360

3

INFORMASJON

3

Informasjon

3.1

240
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1.

INNLEDNING

På oppdragav Vassdragsregulantenes
forening(VR)og Vassdragsdirektoratetstilsynskontor(VVT)har ScandpowerA/S (ScP)gjennomførten
pilotstudievedrørendebruk av risikoanalysefor å vurdere/påvirke
dammerssikkerhet.
Som underlag for denne bedomninger konkrete analyserog vurderinger
utført for to dammer. Studienhar vært avgrensettil å omfattesannsynlighetfor dambruddog har ikke dekket analyse av konsekvenseneved
et mulig brudd. Videre er sikkerhetsmessige
akseptkriterierfor
dammerdiskutert.
Dam Braskereidfossog Bordalsdammen
har vært studieobjektfor
analyseneog HedmarkEnergiverkog Statkrafthar stilt disse anleggene
til disposisjonfor befaringog har bisttt med informasjonog dokumentasjonvedrørendeanleggenesoppbyggingog drift.
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2.

TERMINOLOGI
Fagområdetsikkerheter i analytiskhenseendefortsatten ung disiplin
og det er derfor nødvendigå innledeframstillingen
med & definereen
del begreperog sette dem inn i sin sammenheng.
Med grunnbegrepetsikkerhetforstårvi:
Vedvarendefravær av uønsketog uforutsigbarttap eller skade på
personersliv og helse
iljo

materielle/økonomiske
verdier.
Sikkerhetbrukes som et overordnetbegrep,normaltuten noen tallfesting. Det skal tilleggesat mange oppfattersikkerhetsom
utelukkenderettet mot person og miljø.
Risiko er - enkelt uttrykt- det motsatteav sikkerhet,og begrepet
brukes for & karakterisereog eventuelttallfestemulighetenefor og
følgene av de uønskedeog uforutsettehendelsenesom medførertap
eller skade. I dette ligger at risiko inneholderto hovedelementer.
Det ene er frekvenseller sannsynlighetfor hendelseneog den andre er
omfang av tap eller skade dersom hendelseneinntreffer.
Risiko framkommersom:
Observertrisiko,dvs. i sin helhet basert på driftserfaringfor
aktuelt anlegg/virksomhet.
Ekstra olert risiko,dvs. framtidigrisiko beregnet ut fra
observertrisiko i identiskeller likartetvirksomhet.
Prediktertrisiko,dvs. risiko beregnetut fra modellerav
anlegget/virksomheten
der erfaringsdata
p delsystemniv&danner
utgangspunktet.
En risikoanalysevil bestå i å beregne en framtidigrisiko og vil

framkommesom ekstrapolerteller som prediktertrisiko.
For å skaffe et grovt bilde av risiko,vil en ekstra olert risiko
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kunne være tilfredsstillende.Det kreves imidlertidat de virksomheter/anleggen onsker& analysereer rimeliglike de anlegg man har
erfaringfra. Dersom dette er oppfylt,kan en altså bruke f.eks.
erfaringsmaterialet
fra en viss type dam for & komme fram til bruddsannsynligheten
i en framtidigperiodefor en dam av sammetype.
Problemeter imidlertidat virksomhetene/anleggene
normalt ikke er
identiske. Videre vil den statistikksom foreliggersjeldenvære omfattendenok til å kunne gi en god konfidenshva gjeldersannsynlighet
for sjeldne hendelser(som f.eks.dambrudd). Dessutenvil verdienav
gjennomfore en risikoanalysei hovedsakligge i å identifiserede
sikkerhetsmessig
svake punkter i den/de aktuelle anlegg/ virksomheter.
Slike problemerog begrensningeri bruk av ekstrapolertrisiko motiverer bruk av rediktertrisiko,der erfaringsmateriale
hva gjelder
delsystem,komponenteretc. i det aktuelleeller i likartedeanlegg
utnyttesved hjelp av en system-modellfor eksempelvisansl#

sann-

synlighetfor den sjeldne hendelsendambrudd.
Reduksjonav risiko oppnås både ved & redusereforekomstenav feil
eller hendelsersom kan lede til en ulykke, og ved å reduserekonsekvenseneav ulykkendersom den opptrer. Vi snakker om forebyggende
tiltak for å forhindreulykker og om beredskapfor

mote ulykker.

Grenseoppgangen
mellom disse typer av tiltak er imidlertidnoe
flytende.
En annen begrepsinnledning
man støter på er reell risiko i motsetning

til o

levd risiko.Reell risiko representerer
her den objektivetall-

festederisiko uttryktved sannsynlighetog konsekvens.Opplevd risiko
er en ikke tallfestbarfølelseav fare hos enkeltindivider
og grupper.
Hensiktenmed gjennomføringav risikoanalyservil i regelenvære å gi
underlag for & kunne påvirkeeller styre sikkerheten. Vi snakker
derfor om sikkerhetsstrin , der man med utgangspunkti en bør-verdi
(akseptkriteriet)
gjennomforeren risikoanalysefor & ansl& risikonivå. Ved avvik fra akseptkriteriene
vil man ved hjelp av sikkerhetsstyring identifisereinnsatsområderog iverksettetiltak for å nå
ønsket sikkerhet.
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3.

AKSEPTKRITERIER

3.1

Generelt
Innen ulike myndighets-og næringslivsområder
treffesstadig beslutninger som direkte,eller oftere indirekte,innebærervurderingav
ulykkesrisiko. Slike beslutningerkan være basert på mange ulike
prinsipperog metoder.
Innen mange tradisjonelle
virksomhetsområder
vil det, med utgangspunkt
i erfaring,være etablerten industriellpraksis og et tilsvarende
regelverkfra myndighetenesom i stor detalj regulererutførelseog
driftsmessigeforhold. Problemetmed slike detaljreglerkan være at
de ikke raskt nok kan tilpassesendrede forutsetninger(f.eks.ny
teknologi). Videre vil det reelle risikonivåsom etableresmed et
slikt regelverk,ofte bli svært forskjelligfra et virksomhetsområde
til et annet.
Størst frihet i utforming,og i prinsippbest definisjonav akseptabel
sikkerhetfås ved å stillekrav til totalrisikoforbundetmed aktuelt
anlegg.
For & vise at et slikt akseptkriterium
er oppfylter det nødvendigå
gjennomføreen risikoanalysesom i sin mest utvikledeform inneholder
estimat av det totale spektretav sannsynligheterog konsekvenserav
ulykker. Risikoanalysen#pner for en rekke forskjelligeangrepsm&ter
for å framskaffeunderlag for rasjonellebeslutningeri sikkerhetsspørsmål,men stillerpå sammetid store krav til kunnskaper og
modeller for risikopåvirkende
forhold.
Følgendetyper av konsekvenserkan det være aktueltå formulere
sikkerhetsmessige
akseptkriterierfor:
Skade av ansatte
Skade av ikke-yrkeseksponerte
(tredjepart)
individuell·
samfunnsmessig
Miljoskader
Materiell/akonomisk
tap og skade.
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De akseptkriterier
som kan verifiseresved en risikoanalyse,(elleri
prinsippved driftserfaring)
vil ha formenav en høyest akseptabel
sannsynlighet(frekvens)knyttet til en gitt konsekvens,- alternativt
en maksimalkonsekvensknyttet til hendelserav en viss sannsynlighet.
Når slike kvantitativeakseptgrenserskal fastlegges,vil følgende
prinsipperlegges til grunn:
Risiko for menneskerog miljø skal ikke være høyere enn det som
er akseptertinnen likartedevirksomheter.
Tiltak som redusererrisiko for menneskerog miljø ytterligere
skal implementeres
dersom de kan gjennomføresinnen rimelige
kostnadsrammer.
Anlegget skal være kostnadseffektivt,
dvs. risikoreduserende
tiltak skal koste mindre enn verdienav den risikoreduksjon
som
oppnås (gjeldermateriell/økonomisk
risiko).
I stedet for

utnyttedet totalerisikobildetmed dets komplette

spektrumav sannsynligheterog konsekvenser,
vil man innen visse
områder finne et regelverksom bare gjør bruk av noen få hovedelementeri dette bildet.
Den vanligstemetodikksom bygger på en forenklingav det totale
risikobildet,er metodenmed dimensjonerende
uhell.I

sin enkleste

form foreskrivesi denne metode et antall helt spesifikkebelastninger
eller uhellstypersom anleggetskal kunne motstå på en angitt måte.
En slik praksis er vanlig innen kjernekraftindustrien.

I andre varianterav denne metodenvil ulykkeneikkevære entydig
gitt, men skal velges med utgangspunkti sannsynlighet. Deler av
regelverketinnen norsk offshore-industri
er utformetetter dette
prinsipp. I bilag A er retningslinjer
for sikkerhetsmessig
vurdering
av plattformkonsepter
vist som et eksempel.
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3.2

Forsla til aksetkriterier
De enkelte damanleggskal oppfylleakseptkriterier
for sikkerhetmot
brudd. Akseptkriteriene
skal ha en slik form at de best mulig kan
anvendesfor verifisere at sikkerhetsnivået
er oppfyltog opprettholdt b#de ved planlegging,byEgingog drift.

3.2.1

Personrisiko_for
yrkeseksponerte
Ikke behandletinnen rammenfor forprosjektet.

3.2.2
To hovedtyperav kriterierer her aktuelle.
Den ene formulererakseptabeltnivå hva gjelderrisikoenkeltindividet
er utsatt for fra næringsvirksomhet.(Tredjeparts individrisiko.)
Samfunnetbør her gjennomkrav til risikonivå,sikkerhetssoner,
etc.
påse at enkeltindividet
i sin bolig,ved trafikki områdetetc. ikke
utsettesfor risikout over et gitt nivå. Dette bør gjeldeuansett
hvor mange/f%som utsettesfor faren. Et utgangspunktfor& bestemme
dette nivået er risikofra naturligeårsaker (lynnedslagetc.) som er
ca. 1 10 - 6 pr. år. Tilleggsrisiko
fra næringsvirksomhet
i denne
størrelsesorden
vil alltidvære akseptabel.
Forutsettervi at befolkningen
nedstrømsen dam,oppleverkraftverket
som fordelaktigfor seg selv (tilgangpå elektrisitet,
veier, service
i kommunenetc.),vil et risikonivåpå 1 10- 5 pr. år være akseptabelt.
Den andre hovedtypeav kriteriumtar hensyn til dambruddetskonsekvens
med tanke på antall dødsoffer. Ved evalueringav denne samfunnsmessi e risikomå det etableresen sammenheng
mellomulykkesforløpets
muligekonsekvensuttryktsom antall døde og den tilhørendeanslåtte
sannsynlighet.
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Den framkomnefordelingsfunksjon
aksepteresdersomden indikererat
dammenhar en likearteteller.
lavererisikoenn andre anlegg med samme
samfunnsnytte.
Som en forenklingav denne fordelingsfunksjon
kan det statistiskforventedeantall dødsfallpr. år pga. dambruddberegnes.
Problemetmed

formulereet kriteriumknyttet til denne samfunns-

•

risikoer at det eksisterermeget få analyserfra sammenlignbare
anlegg. For at sammenligningen
skal være riktigmå sammenligningsobjektetvære innen samme"kultur"som den aktuelledammenog ha en
samfunnsverdi
som er mest mulig lik. Eventuellenegativefaktorerved
de to objektene(i tilleggtil risiko)bor ogs@ vere likartet. Dette
betyr at en referansefra andre, mere tett befolkedeland, ikke uten
viderekan godtasi Norge.
I figur 1 er det vist en del risikonivåer
fra Storbrittaniaog
Nederlandsamtet foreslåttkriteriumfor ikke akseptabelsikkerhet
(Groningen)
.
Forutenat niv#eneer forskjellige,
kan en merke seg at Groningenkriteriethar en bratterehellningenn de andre kurvene. Dette
skyldesat kriterieter bygd opp med en aversjonmot store ulykker.
Samfunnetvil nemligha letterefor

akseptereflere mindreulykker

enn en stor, selv om summenav antall menneskelivsom går tapt er den
samme. F.eks.er akseptabelsannsynlighetfor 10 dde 10- b pr. år,
-6

mens for 100 døde er tilsvarendetall 10 .
Sammenhengen
mellom akseptabelsamfunnsrisiko
og samfunnsverdi
kan
som en førstetilnærmelse
antas å være lineær,dvs. for et anlegg med
10 ganger høyereproduksjonsverdi
kan 10 ganger høyere sannsynlighet
for de enkeltekonsekvensklasser
aksepteres. I praksis må dette modifiseres,blant annet også her på grunn av den aversjonsom gjelderfor
ulykkerder mange menneskelivgår tapt.

Frekvens
pr. Ar

Gruver. Statistikkfra GB

- 1

-10
-10

-2

Canvey(petrokompleks)
-1o?

-10

-l

Meteorer(GB)

-1o?

- (,

-10

Groningen(NU
-1o?
-8

-10

1

10

100

1000

10,000
entall døde

FIGUR1: Risikonivfter
og akseptkriterier

00
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Basert på historiskedata er det sannsynlig.atpersonrisikoknyttet
til dambruddinternasjonalt
har liggetpå et høyere nivå enn det som
vil vare akseptabeltfor ny industrivirksomhet.Dette kan sies& vare
i samsvarmed de prinsippersom styrerindividenesog samfunnetsoppfatningav akseptabelrisiko. Faretypeneknyttet til vannkraft vil
ligge nær opptil faretyperfra naturmiljøet,de vil ha en kjent
karakter,og de vil være historiskveletablerti nasjonalsammenheng.
Holdningentil risikoknyttet til dambruddvil derfor gjerne være
mindre kritiskenn overforny teknologimed "smygende"farer som man
ikke er kjent med (stråling,gifter etc.). Den opplevderisikovil
følgeligvære mindre og et høyere (reelt)risikonivåakseptabelt.

Ikke behandletinnen rammenfor forprosjektet.

3.2.»

Materiellog okonomisk_risiko
Materiellog økonomiskrisiko er knyttet til ulykkeskonsekvenser
i
form av:
skade på dam og kraftverk
skade på tredjepersonseiendom
tapt el-produksjon
Den høyeste akseptablerisiko skal i prinsippbestemmesved en
optimaliseringder kostnaderknyttet til risikoreduserende
tiltak i
anlegg, drift og beredskapveies mot den statistiskforventedeverdien
av risikoreduksjonen.
Det er i faglitteraturen
/1/ gjort gjeldendeat når det gjelder
dambrudd,vil denne økonomiskeoptimalisering
gi en dambruddsannsynlighetsom er høyere enn det som er akseptabeltnår det gjelder
risiko for mennesker.
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4.

AV DAM BRASKEREIDFOSS
RISIKOANALYSE

4.1

Generelt
BraskereidfossKraftverk,som ligger i Glomma,ca 25 km syd for
Elverum,har en installerteffekt ca. 20 MW ved en vannføringpå
270 m?/s og fallhoydeca. 9.5 m. Hoyre del av dammenbest&r av en
på løsmasser. Venstredel består av en
fyllingsdamfundamentert
på fjell,og som inneholderkraftbetongseksjonsom er fundamentert
flom er på
stasjon,luker, tømmerløpog fisketrapp. Dimensjonerende
ca. 3600m?/s og avledesmed hjelp av flomluker,tommerlukeog bunnluke. Se figur 2. Ref. /2/.
I henhold til oppdragetskal analysenomfattesannsynlighetfor dambrudd, men konsekvenseneav brudd skal ikke modelleres. I utgangspunktet antas det å være to hovedtyperav hendelsersom leder til
brudd i fyllingsdammen.
Den ene er knyttet til skalt overtopping,dvs. at vannivået i dammen
stiger så mye over damkjernenat dammenblir utsatt for en rask og
ukontrollerteroderingnår vannet strømmerover damkronen.
Den andre hovedtypener knyttet til feili dam eller fundamentsom
leder til progressivlekkasje,eroderingog brudd via andre mekanismer
enn overtopping.

4.2

Overtopping

44.2.1

Dam Braskereidfosser utstyrtmed tre segmentluker(flomluker)på

20 x 8,2m (luke 3, 4 og 5 i figur 2), en tømmerlukepå 8 x 4 m (luke
1) og en bunnluke på 2,8 x 8 m (luke 2). ·
Kraftverketreguleresnormalt slik at vannivået er konstant på kote
er det turbin og bunnlukesom reguleres
163,2 m. Ved vinterregulering
automatisk.Ref. /3/.
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Om sommerenreguleresturbinenog flomlukeneautomatisk. Er tilsiget
størreenn det aggregatetklarerA ta unna (270m3 /s), åpnes flomslik at
sekvensielt,
lukene. Det er forutsattat disse er programmert
luke 1 ved behov først åpnes opp til 100, deretteråpnes luke 2 og så
luke 3.

Ved nomineltvannivå (kote163.2)er kapasitetenpr. flomluke
ca. 800 m3 /s. Når vannivåetnår toppenav damkjernen(kote164,9),er
kapasitetenca. 1060 m3 /s /2/. Tømmerlukenhar en kapasitetpå ca.
100 m3/s ved nomineltniv 163,2,okende til ca. 150 m3/s ved kote
1644,9.Bunnlukenhar sammekapasitetsom turbinen,270 m 3 /s.
Kraftverketer normaltbare bemannetpå dagtidmandag - fredag.
i
fra driftssentralen
I tillegger det fjernovervåket/-styrt
Heradsbygda,og av hjemmevaktknyttet til denne.
fra Glommenog LaagensBrukseierMed utgangspunkti flomstatistikk
foreninger følgendefrekvensertatt som utgangspunktfor analysen/4/.
Flomfrekvens
10-års 50-rs
Dognmiddel(m°/s): 2076

2572

100-års 500-4rs 1000-års
2775

323+

3931

I tillegger det innhentetinformasjonom at 1-Ars flommener ca.

1600 ? /s.
er ca. 5 mill. m3 pr. /5/.
Magasinstørrelsen
4.2.2

for feil
Generell_modell
avsnittenedekkerbare
Den analysesom gjennomføresi de etterfølgende
antas dette
driftsfasen. Med hensyn til de aktuellefeilmekanismer
være det dominerendebidrag. Det bør imidlertidbetonesat risiko
knyttet til vedlikeholdogså bør dekkesinn i en komplettanalyse av
en dam i drift. For nye dammertilkommerdessutenbygge- og innkjoringsfasene.
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For å dekke det totale risikobildetbest mulig innen begrensede
rammer,må en velge ut et antall tilstandereller scenariersom i
utgangspunktetbedømmeså være representative.Det kan de være ved at
de stillerstore krav til reguleringsorganene
(hastighet,kapasitet)
eller ved at de stillermere begrensedekrav, men til gjengjeldforekommerhyppigere. Dersom det viser seg at risikobildetdomineresav
en enkelt hendelsesutvikling,
er dette en indikasjonpå at denne bør
brytes ned i flere deltilstanderfor å muliggjøreen mere detaljert
modellering.
For dammenantas en kritisk tilstandå inntre når vann-nivåetstår ved
kote 167,2, dvs. 0,5 mover damkronen. Alleredenår _nivåetnår toppen
av damkjernen(kote 164,9),

antes imidlertiddette å være en tilstand

som medførerikke ønsket påkjenningpå dammen(lekkasjeetc.). For
nivåøkningerra 163,2 (HRV)og.opp til 1644,9 finnes godt dokumenterte
modellforsøksom viser avløp som funksjon av nivå for et antall lukekobinasjoner /2/. I analysensførstesteg velges derfor som uønsket
slutthendelseat niv#et n&r kote 164,9.
Uønsketnivå kan oppstå ved at:
1)

Vannforingenøker og lukereguleringen
kompensererikke for
dette (konstantlukeåpning).

2)

Vannforingenøker ut over lukenes maksimalekapasitet.

3)

Flomlukenestengerpå grunn av feil i reguleringssystemet.

Med tanke på hvor lang tid som står til rådighet,er det av interesse
å finne hvordan nivået stigermed tiden. Anvendes modelldatafra /2/
og en vannforingsokning
p 28 m/s pr. time, kan en differensialligning settes opp og ut fra løsningenfinner en at for det mest
pessimistiskeutgangspunktetvil nivået stige fra nomineltnivå (kote

163,2) til toppen av kjernen (kote164,9) i lopet av 13 timer.
Denne situasjonenoppstårnår vannføringeni utgangspunkteter

270 /s (turbindrift)
og ingen flomlukeåpner når vannføringenøker
28 m'/s pr. time.

1#

Starter økningenfra 800 m3 /s (1 flomlukeåpen} og ingen ytterligere
avledningtilkommer,vil det ta ca. 17 timer før tilsvarendenivå nås.
Starter økningen fra 1600 m3/s (2 flomlukeråpne}, vil det ta ca.

23 timer ved tilsvarendeforutsetning.
Tilsvarendevil en økning fra 2400 m3/s ved nomineltnivå til topp
kjerne ta ca. 31 timer ved 3 åpne flomluker.
Tilstandenat vannivået ligger i høyde med kjernen i fyllingsdammen
er
i seg selv ikke kritiski et kortsiktigtidsperspektiv.Det videre
forløp mht. risikoenfor vannstrømmingover damkronenetc. er diskutert i kapittel4.2.6.
+.2.3

Som beskreveti .2.1

vil analysenav denne type feil omfatte

risikovurderingknyttet til ulike flomsituasjoner.Hver av disse
situasjonermed økende vannføringstillerkrav på økende avledningskapasitet,og er modellerti hendelsestre.
Følgende3 tilstanderer valgt:
Tilstand

Vannføring

Nødvendig
avløp

?/s
A

1060

B

2130

- 2130
- 3200

C

3200

-

3600

Frekvens
1/år

2 flomluker

1

3 flomluker

10'

3 flomluker
tømmer-og

2 10?

bunnluke
For tilstandeneA og B vil nødvendigavløp normaltoppnås ved automatisk åpning av flomluker. Bare dersom feil oppstår i denne funksjon, er operatørinngrepnødvendig. Hendelsestrærnefor disse to tilstandene er derfor modellertlikartet.
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For tilstandC vil manuell åpning av luker være nødvendigog bemanning
av stasjonener derfor den logiskestartenav modelleringav dette
forløpet.
44.2.3.1Ti1stand A
Hendelsestrefor denne tilstandener vist i figur3.

De utgrenings-

spørsmålsom er angitt, forklaresnærmerei det følgende.
T

Økende vannføring?
Dette er topphendelsen,
og for tilstandA har denne en frekvens
ev 1 pr. Ar. Vannforingener i intervallet1060 - 2130 /s.
Nødvendigavløp fås ved at 2 flomlukerer åpne.

1.

Feil i reguleringssystemet?
Dekker sensor og signalbehandlingsdelen
av flomlukesystemet.
Sammenmed spørsmål2 {manøvreringssystemet)
dekker dette sannsynlighetenfor feil i den automatiskereguleringen. Vedrorende
tallestimatet,
se bilag B.

2.

Feil i manovreringssystemet?
Dette dekker de elektromekaniske
og mekaniskedeler av flomlukesystemet (2 flomluker). Disse delers funksjon er nødvendigogså
for den manuellemanøvreringen(spørsmål
6} hvilketmotiverer
oppdelingeni spørsmål1 og 2. For estimat av tallverdi,se
bilag B.

3.

Feil i alarmsystemet?
Den eksisterendeinstallasjonen
inneholderikke alarmopplegg
knyttet til unormalthøyt {ellerlavt) nivå i dammenut over den
flottørsom skal regulerevannstanden. Visse typer av feil i
reguleringssystemet,
inklusivefeil i flottøren,kan derved lede
til avvik i nivå uten at dette oppdages.Ifølge avdelingsingeniør
0lberg i HedmarkEnergiverker det nå bestiltet kompletterende
uavhengigsystem med sensorersom skal overvåkenivået. Dette er
inkluderti modellen. Se videre bilag B.
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4.

Ingen bemanninginnen3 timer?
Utgangspunktetfor den modellertehendelsesutviklingen
er at
stasjonener ubemannetnår økningeninntrer. (Detteer sannsynligvisen meget konservativantagelse.) Dersom automatreguleringener feil, er det nødvendigå bemanne kraftverket
snarest. Det forutsettesat dersom alarmsystemetikke fungerer,
vil dette ta mere enn 3 timer.

5.

Ingen bemanning innen6 timer?
Ved de mest kritiske tidsforløpvil man totaltha13 - 14 time.r
til disposisjonfor å få i stand nødvendigavløp. Dette betyr at
etter 6 timer begynner mulighetenfor mere tidskrevendetiltak&
reduseres.

6.

Manuell manøvreringav lukene umulig?
Her siktes det til enkle "trykk på knappen" tiltak som forutsetter at manovreringssystem
er feilfritt.

7.

Reparasjon,improvisesjon
umulig?
Tiltakeneknyttet til dette spørsmålomfatteromkoplinger,
utskiftningeretc. som kan gjøres med det utstyr og det personell
so finnesp

8.

stedeteller i driftssentralen.

Ingen eksternassistanse?
Dette dekker bistand fra utstyrsleverandører
og framforalt
tilgang til kranbilersom kan løfte opp flomlukene.

9.

Sprengning?
Som en siste utvei kan sprengningav damlukeneoverveies.
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Klasse
innen rammenfor anasluttilstander
Det er valgt tre forskjellige
lysen.
OK tilsvarerat man har lykkes med nødvendigavløp.
at man har sprengtdamlukene.
R1 tilsvearer
R2 er den tilstandat vannet når toppenav damkjernen.
Frekvens
Her angis de beregnedefrekvensenefor slutthendelsene.
0

summerin av bidra ene til risiko,tilstandA

4 og 8 respekDe størstebidragenetil Rl og R2 er hendelseskjedene
tive 5 0g 9.
Dammen
i manovreringssystemet.
4 og 5 opptrerved funksjonsfeil
bemannesinnen3 timer,men verkenreparasjoneller ytre assistanse
leder til nødvendigavløp i flomlukene.

8 og 9 inngår også feil i manovreringssystemet.
I hendelseskjedene
Her skjer bemanningenav dammensenereenn 3 timer,men innen 6 timer.
Også her mislykkesman med reparasjonog eksternassistansefor å åpne
flomluken.
Summertover alle bidrager frekvensene

Rl
R2

r
a

Sum R =

3.9 10?
1/Ar
1.68 10:? "

5.6 10?

1/Ar
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4.2.3.2

Ti1standB
Hendelsestrefor utviklingbasert på denne tilstander vist i figur 4.
Nedenforer gitt kommentarersom berørerforskjellerrelativttilstand A.
T

Økende vannføring?
Vannføringenligger i intervallet
2130 - 3200 ?/s og har en
frekvensav 10'

2.

pr. Ar.

Feil i manøvreringssystemet-?
For tilstandBer det nødvendigat alle 3 flomlukeråpnes.
Se videre i bilag A.

4. Ingen bemanninginnen3 timer?
I denne situasjonenantas beredskapenå være høyere enn under
tilstandA, og sannsynlighetenfor at dammenikke er bemannet
etter 3 timer,er derfor lavere.

5.

Ingen bemanninginnen 6 timer?
Effektenav feil i alarmsystemet
vil bli mindre ved den høyere
beredskapenog sannsynlighetenfor& ikke ha bemanning etter
6 timer derfor lavere.

7.

Reparasjonumulig?
Idet alle tre flomlukenemå fungere,vil det være færre frihetsgrader for improvisasjoner.Reparasjonerkan også ta lengre tid.
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0 summerin av bidra ene til risiko,tilstandB
For tilstandBer det som ventet de sammehendelseskjeder
som for
tilstandA som gir de størstebidrag til risikoen{4,5, 8 og 9).
Summertover alle bidrag er frekvensene

4.2.3.3

R1

1.80

R2

=

7.7

Sun R

=

2.6 10°

10°

1/r

10?

1/Ar

Tilstandc
Hendelsestrefor denne tilstander vist som figur

5.

De utgrenings-

spørsmålsom er angitt, forklaresnærmerei det følgende.
T

Økende vannføring?
Vannføringligger i intervallet3200 - 3600 ?/s og har en
-2

frekvensav 2 10

pr. år. Alle flomluker,tømmerlukerog

bunnluker må fungere.
1.

Feil i alarmsystemet?
Selv om stasjonenantas være bemannet,vil en tidlig alarm
påskynde tiltakene.

2

og 3.

Ingen bemanninginnen 3 (6) timer?
Svært lav sannsynlighetfor at dammenikke blir bemannet
{skyldeshøy beredskapi denne ekstremeflomsituasjonen).

4. Manøvreringav flomlukerumulig?
Sannsynlighetenfor& ikke lykkes med å åpne alle flomluker
umiddelbartvil være den sammesom summenav feilsannsynlighetene
1 og 2 i tilstandB.

(Feili reguleringssystemet
eller feil

i manovreringssystemet.)
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5.

Manovreringav øvrige luker umulig?
Estimatfor sannsynlighetfor dette utfall er vist i bilag B.

6.

'Reparasjonumulig?
Her vil reparasjoni de ulike feilsituasjoner
ha ulik sannsynlighet. Se bilag B.

7.

Ekstern assistanse?
Dette er diskuterti bileg B.

8.

Sprengningumulig (uonsket)?
Se videre i bilag B.

Klasse
Utfalletav hendelseskjedene
er oppdelti 5 forskjelligeklasser:
OK: Vellykket.
Rl: Sprengningav damluker.
R2: FlomlukerOK, øvrige luker feil.
R3: Flomlukerfeil,øvrigeluker OK.

R4: Flomlukerfeil,øvrigeluker feil.
summerin

av bidra ene til risiko tilstandC

I figur 6 er det vist en utskriftder hendelseskjedene
er systematisertetter klasse. På sammemåte som i tilstand A og Ber de
størstebidrag knyttet til feil i manøvreringssystemet
som ikke blir
avhjulpetved reparasjoneller eksternassistanse.
Summertover alle bidrag er frekvensene:

1.78 10?

R2

•
•

R3

=

R4

=

6.6
3.# 1o-

Sum R

=

2.6

Rl

1. 0l4

1o
1o

10?

1/r
"
"
t

1/år

2l

File name ••••••
Title ••••••••
Date first used •.•
Date

Sequence

last

Class

Tl245678 RA
T2345678 R4
T12345678R4
T45678
R4
T24567B
R4
Tl45678
R4
T234678 R3
Tl234678 R3
T4678
R3
T24678
R3
Tl4678
R3
Tl24678
R3
Tl235678 R2
R2
T25678
T5678
R2
R2
Tl5678
Tl25678
R2
T235678
R2
T467
Rl
Tl24567
Rl
T23467
Rl
Tl23567
Rl
T567
Rl
T2567
Rl
Tl23467
Rl
Tl234567 Rl
T234567
Rl
T2467
Rl
Tl567
Rl
Tl467
Rl
T4567
Rl
T24567
Rl
Tl4567
Rl
T12567
Rl
Tl2467
Rl
T23567
Rl

modified

DAM6.TRE
DAM BRASKEREIDFOSS - TILSTAND C
06-16-1987
.09-15-1987

Probabilities
0.166E-14
.630E-13
0.252E-16
0.270E-10
0.716E-11
0.288E-14
0 ..108£-09
0.432£-13
0.S40E-07
0.ll9E-07
O0.480E-11
0.285£-11
0.120E-13
0.224E-08
0.809£-08
0.719E-l2
0.593E-12
0.300£-10
0.126E-06
0.388E-14
0.252E-09
0.280E-13
0.189£-07
0.522£-08
0.l0lE-12
0.588E-l6
0.147E-12
0.27BE-07
0.168E-11
0.112E-10
0.630E-10
0.167E-10
0.672E-14

0.138£-11
0.66SE-ll
0.699E-10

FIGUR6: Hendelseskjeder
for tilstandC
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4.2.4

Vannføringover maksimal_evlopskapasitet
Denne tilstandD tilsvareren storrevannforingenn3600. m'/s, hvilket
overskrideravløpskapasiteten
ved full åpningpå alle flomluker,samt
tømmerlukeog bunnluke,ved vannivå·
164,9(tilsvarertoppen av
fyllingsdammens
kjerne).
Ut fra tabell i avsnitt4.2.1 estimeresfrekvensfor tilstandD:
R

=

8

10

pr. Ar.

Dette tilsvarerdirektede sluttilstander
R som er beregnet for A,
Bog C.

».2.5
Dette tilstandkan oppstå ved en feil i flomlukensreguleringssystem.
Utgangssituasjonen
vil være at minst en flomlukeer åpen (helteller
delvis)og at en spesifikkfeilmedeinntrefferi reguleringssystemet
slik at luken(e)stenges.
Ut fra diskusjonermed 0. 0lberg og vannføringsdatafra Glommenog
LaagensBrukseierforening
antas at flomlukervil være åpne ca. 2
månederpr. år. Videre antas en midlerevannføringpå 500 m3/s i
denne perioden. En har da sett bort fra periodenmed den storste
vannføringenettersomstasjonenda er bemannetog en rask reaksjon·på
den aktuelle feilenvil være mulig.
Antas turbinenå være i drift og flomlukenestenges,vil netto vanntilførseltil dammenvære 230 m3/s.
Tidsforløpetfra nomineltnivå til toppen av kjernennås, vil ved
disse forutsetninger
bli ca. 10 timer.
Den initierendehendelsenvil her være feil i reguleringssystemet.
Hendelsestrefor mulig videreutvikling
av denne tilstandener vist i
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figur 7.
T

Luke stenges?
Feilratefor feil som gjør en slik hendelsemulig er i henhold
til bilagB1

10

pr. time eller • 9 10° pr. Ar.

En videre forutsetning
er at minst en flomlukei utgangspunktet

delvis/heltåpnes. Dette er situasjoneni ca. 2 månederpr. år.
Total sannsynlighetfor uonsketlukestenginger derfor1,5 107?
pr. år.
1.

Feil i alarmsystemet?
Som beskreveti 4.2.3
er systemeti ferd med å bli utrustetmed
et uavhengigalarmsystemsom overvåkernivået.Dette er inkludert
i modellen.

2.

Ingen bemanninginnen6 timer?
Dersom stasjonenblir bemannetinnen6 timer,vil man med god
margin klare den middelsituasjon
som er lagt til grunn.

3.

Manuellmanøvreringav lukene mulig?
Ettersomutgangspunktetvar feil i reguleringssystemet
samt
stengingav luken(e),antas sannsynlighetenfor at en slik feil
oppstårsamtidigsom svært liten. Av denne grunn utbroderes
heller ikke hendelseskjedene
mere.

Klasse
Utfalletav hendelseskjeden
er oppdelti 2:
OK: Vellykket
R:

Vannet når toppenav kjernen
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L.UKE
STENGES
UONSKET
T

MANUELL. KLASSE
INGEN
BEMANNINGMANDVRER.
SYSTEMET INNEN
AVL.UKENE
6 TIMER UMULIG

FEIL.I
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2

3
K

R

1. 484BE-3
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1. 499BE-5
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R
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IKKE ONSKETSTENG. AV FL.OML.UKER
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E
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7
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0

summerin av bidra til risiko,tilstandE

Fra figur 7 finner en at ved de antagelsersom er gjort, vil det
størstebidragettil den uønskedehendelsenvære knyttet til
menneskeligsvikt i alarmering/bemanningskjeden.
Totalt har tilstandE en frekvenspa 1,5 10?

pr.

r.

4.2.6
De samledebidrag til risiko for at nivået når toppen av fyllingsdammenskjerne (positiveffekt av sprengningikke tilgoderegnet)er:
Fra tilstandA:

B:
C:
D:

E:

5,6 10?
2,6 1o'
2,6 1o7
8,0 1o
1,5 10?

pr. Ar

"
"
"
"

"

"
"

"

Ut fra disse vurderingerer derfor konklusjonenat de avlopsorgansom
finnes,synes & ha en tilfredsstillende
pålitelighetog at restrisiko
for overtoppingi første rekke er knyttet til dimensjoneringen
av
maksimalt avløp (tilstandD).
Som diskuterti 4.2.2

er den reelle risikoenfor dambruddi for-

bindelsemed overtoppingantatt vere

knyttet til at vann-nivået

stiger til et nivå• 0,5 mover damkronen.
Dette tilsvarerkote 167,2 0g et nivå 2,3 m høyere enn topp damkjernen.
Ut fra en ekstrapoleringog vurderingav vannføringskurven
i ref. /1/
finner en at dette nivå tilsvareren vannføringpå• 5100 m3/s når
alle luker er åpne.
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En slik vannforingvil grovt ansltt ha en sannsynlighetpa •10?

pr.

år og antyder dermed at også dimensjoneringen
av maksimaltavløp er
tilfredsstillende
(tilstandD).
Dersom det kritiskenivå er kote 167,2 og ikke kote 164,9 som antatt
tidligerei beregningene,vil også tidsforløpetog sannsynligheten
for tilstandeneA, Bog C (økendevannføringog feil i reguleringsorganene)bli påvirket.
Den tid som står til rådighetfor tiltak for å få åpnet lukene vil
bli øket i forholdtil de antagelsersom ble gjort i hendelsestrærne
.
.Sannsynlighetenfor at det oppståren situasjonsom gjør det nødvendig
pne

flere avledningsluker,
vil dessutenbli redusertpå en til-

svarendemåte som for tilstandD ved at de lukene som er åpnet får en
økt avløpskapasitet
ved det høyere vann-nivå.
Når det gjeldertilstandE (lukenestenges),vil det ved konstant
vennforing500 m/s og antatt turbindrift,ta ca. 2} timer& nA kote

167,2.
+.2.7

Kritiske_antagelser
De antagelsersom er gjort vedrørendesystemoppbygging,
hendelsesforløp under flom, feilraterog beredskapvil være forbundetmed en del
mangler og usikkerheter.
Når det gjelderhendelsestrrne,kan en tenke seg flere forhold som
kunne ha vært modellerti større detalj. Det gjelder f.eks.mulighet
for drivgodssom kan tette flomlukene,og det gjelderadkomstmuligheten til dammeni flomsituasjon.El-matningssystemet
burde også ha
vært dekket i større detalj.
Ettersomsystematiskinnsamledefeildatafra lukereguleringikke har
vært tilgjengelige,
er det generelledata fra databankersom har
dannet utgangspunktetfor de antagelsersom er gjort. Når det gjelder
de beredskapsmessige
forhold,er skjønn basert på befaringog diskusjoner med driftspersonellet
lagt til grunn.
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Hydrologiskedata er svært avgjørendefor analysen. Det gjeldersannsynlighetenfor en viss vannføringog det gjelder forløpeneunder
flom. Analysen indikererat det er dimensjoneringen
av maksimalt
avløp som gir det størstebidragettil risiko.
En folsomhetsanalyse
viser at nr

det gjelderdamlukeneer det

spesieltto forholdsom er vesentligefor risikonivået. Det ene er
manovreringssystemets
funksjonstilgjengelighet
og omfattersannsynlighet for feil samt forutsetningene
for å gjenopprettefunksjonen.
Det andre forholdeter knyttet til overvåkingav nivå, alarmeringog
bemanning av stasjonen.
Disse to hovedbidragtil risiko fra damlukenevil opptre ved to ulike
situasjoner.
Manøvreringssystemet
vil settes på prøve i forbindelsemed flomsituasjoner. Da vil pa den annen side beredskapsniv#et
vere hoyt,
slik at kravet til alarmkjedenikke er helt avgjørende.
Dersom lukene feilaktigstengesi en periodemed mindre dramatisk
vannforing,vil situasjonenvere en annen. De vil manovrerings
systemetgjerne være intakt. Derimotvil beredskapenvære lavere og
risikoenfor feil i alarm- og bemanningsfunksjonen
mere kritisk.
Uten å vurdere forholdeneved det aktuellekraftverketkan en rent
prinsipieltfastslåat disse feiltypersvært ofte kan føres tilbake
til svakheter i drifts-,vedlikeholds-eller beredskapsorganisasjonen.
Det kan skyldesmangelfullkompetanseeller utdannelseeller at
rutineneknyttet til utførelse,tilsyn og granskingikke er tilfredsstillende.
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4.3

Andre Feilt er
Når det gjelderandre feiltyperenn de som er knyttet til overtapping,
er det ikke mulig å gjennomføreen like omfattendeog damspesifikk
fra dambruddi Vestanalyse. Med utgangspunkti erfaringsmateriale
Europa og USA vil det imidlertidvære mulig å gjøre en grov skattning
tilpassetdamtype,damhøydeog alder. En detaljertbeskrivelseav
denne metodener gitt i kapittel5.4. Dersom aktuelledata for dam
Braskereidfossanvendes,fås som første skattningfølgendefeilrater:
Fundamentsvikt:

2 10?

pr. r

Lekkasje:

8 10?

pr. Ar

Det tas hensyn til at den aktuelledammenligger i et geologisk
gunstig område,sa.mter av nyere dato, ved å reduserefeilratenmed
er
en faktor 10. For åta hensyn til det faktumat Braskereiddammen
på løsmasserog ikke på fjell,innføresdet videre en
fundamentert
med en faktor 2. Et grovt
økning av feilratenpga. fundamentsvikt
overslagfor aktuelle feilraterblir således:
Fundamentsvikt:4 10

-6

8 10

-6

• Lekkasje:

l4.4

pr. år
pr. år

Konklus'on Dam Braskereidfoss
og
De to hovedtyperav feil som kan lede til dambrudd{overtapping
andre feiltyper),er analysertmed forskjelligmetodikkog de framkomne tallverdierbør derfor ikke ukritisk.summeres.Det vi kan
og ligger i
konstatereer at bidrageneer av sammestørrelsesorden
or&det 1 107?

Med utgangspunkti den diskusjonom akseptkriterier

som ble ført i kapittel3.2, er dette sannsynligvisakseptabelt.
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5.

RISIKOANALYSE

5.1

Kort beskrivelse

AV BORDALSDAMMEN

Dam Bordalener en ca. 4 m høy fyllingsdam
med morenetetning.
Høyeste regulertevannstand,HRV, er på kote891.

Dammenhar støtte-

fyllingav grus med drenerendelag av stein både oppstrømsog nedstrøms. Mot bølgeverneter det lagt opp en ekstra sone med overgangsmasse. Den øverstedelen av bølgevernet(fra 5 m under HRV og opp)
består av stein> 1/2 m3. Den nederstedelen av bølgevernetbestår
av stein rundt 1/4 m3. Skråningsbeskyttelsen
er tippet røys.
Flomløpetbestår av en 60 m lang betongterskeltil venstre for dammen
og en delvis sprengtog oppbygdkanal.
Hoyde av topp kjerne er kontrollmalt(1986).
Nivået i magasinetmåles ved et pneumatisksystem. Kompressorog
måleutstyrer plasserti målehusnær dammen. Signalet overførestil
kontrollromi hovedkontoreti Dalen gjennom luftkabel. Nivået overvåkes bare med dette ene systemet.
Lekkasjei fjelletoppsamlesi injeksjonstunnelen
og kan måles separat
for høyre og venstrehalvdel av dammen. Måling skjer under inspeksjon
ved

samleopp lekkasjevannetog registreretid og vannmengde.

Lekkasjegjennomdammenmåles på sammemåte (det er uklart hvordan
lekkasjevannetsamlesopp og ledes til mlehuset).
Det var opprinneliginstallertutstyr for poretrykkmlingeri kjernen,
men dette utstyr fungererikke lenger.
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5.2

Dammenstilstand
Bølgevernetpå vannsidenav hoveddammen
viste ved befaring1. juni

1987 tydeligetegn p skader pga. blger og is. Kontrollmerkerviste
at bevegelsei bølgevernetfremdelespågår. Det ser ut til at erosjonen i alt vesentlig skjer i det "lette"bølgevernetunder kote889,
dette fører til at de groveresteineneover kote 889 gradvis raser ned
damsiden. Enkelte steder er grusen under bølgevernetåpen i dagen.
Flere bølgedempendeodder og nes stikkeropp ved lav vannstand i
magasinet,og bølgeerosjonen
ser ut til å være sterkesti en sone
mellom kote 880 og 890 med resulterendeskaderp

overliggendedeler

av bølgevernet. Forholdeneer neppe kritiske,men utbedringer
planlagt.
Sperredammen
er relativtgodt beskyttetmot bølger og viste ingen tegn
på erosjonsskader.
NB: De fleste større norske fyllingsdammer
er steinfyllingsdammer,
'som også er følsommefor denne type skader (jfr.bl.a. Akersvann}. På nyere dammerleggesplastringssteinen
i forbandt,
dette gjor bolgevernetlangt mere motstandsdyktigmot bolge/iserosjon.
Det er ikke gjort observasjonerav bølgehøydeeller bolgeopplopved
sterk vind fra vest (dettevil bli gjort ved første anledning).
Ved langvarig sterk vind fra vest kombinertmed høy vannstand i
magasinetkan situasjonenbli alvorlig. Utbedringav skader på
bølgevernetkrever relativtlang tid for planleggingog gjennomføring,
og kan neppe utføres "spontant"i en kritisksituasjon.

3#

5.3

Hendelsersom kan lede til brudd

5.3.1
Hendelsersom kan føre til brudd i dammen,kan være:
svikt i fundament
utglidning
overtoppingpga. flom
overtoppingpga. ras
lekkasjeunder dammen
lekkasjegjennomdammen
erosjonpga. bølger og is
erosjonpga. overskyllingfra flomløp
Disse hendelservil bli behandleti det følgende.

5.3.2

Svikt i fundament
--------Svikt i fundamentvil i prinsippetkunne forekommedersom dammener
bygget på løsmasser,eller om det finnes sleppereller andre svakheter
i fjelletunder dammenslik at det kan skje forskyvninger.
En hyppig årsak til svikt i damfundament
synes å være at dammener

bygget på løsmasser(sedimenteller morene).
Bordalsdammen
er bygget på fjell. Fjelletunder dammener injisert
og lekkasjengjennom fjelletmåles periodiski injeksjonstunnelen.
Fundamentsvikti denne dammener derfor relativtusannsynlig.

5.3.3
Utglidningkan i prinsippetskje på begge sider av dammen. Faren for
utglidningkan reduseresved ballastfyllingav dammen.
Utglidningav Bordalsdammen
synes å være mindre sannsynligenn andre
aktuellehendelserettersomdammenhar vært stabil i 20 - 25 år.
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5.3.44
Overtoppingav fyllingsdammer
er i de-fleste tilfelleralvorligselv
om dammenhar en viss motstandsevnemot en slik hendelse. Overtopping
av lengre varighetvil etter hvert lede til dambrudd. For å unngå
.skaderer det derfor viktig at det finnes et tilstrekkeligog
påliteligflomløp.
Flomløpetved Bordalsdammen
er adskiltfra hoveddammen
med en liten
fjellknausog består av en 60 m lang betongterskel(toppkote 891,0)
som står på fjell. Flomkanalenmunner ut i det gamleelveleieca.

170 m nedenfordamfoten.
Dammenligger så høyt at vegetasjonenkun er 1 - 2 m høy fjellbjørk.
Da man har et fritt overløppå 60 mantas tilstoppingå være umulig.
Ras på overløpetregnes meget usannsynlig.
f

Dammenog flomløpeter dimensjonertfor en flom på Qd. • 179 m3/s
1I

tilsvarendeen vannstand892,4m. Sannsynlighetenfor e,.

2m

er • 107° pr.

år. Påregneligmaksimal avlopsflom,PMF, er beregnet til343m3/s
tilsvarendeen vannstand på 893,2m (toppkjerne 893,5m, topp dam

896,0 m). Ved en slik flom vil sannsynligvisen del av vannstrømmen
bryte ut av flomkanalen,og vannet vil følge damfotenpå luftsidenav
dammenmed fare for erosjonav dammen. {Det er et prosjektpå gang
for å sprengeut flomkanalenfor

sikre mot en slik hendelse.)

Det finnes to muligheterfor kontrollerttapping av vann fra dammen:
Overføringstunnelen
til Førsvann som er inntaksmagasintil kraftstasjonen. Førsvannhar imidlertidsammehøyeste regulertevannstand, HRV, som Bordalsvann (891,0).

Kapasiteteni tunnelen

er dessutenbegrensettil ca. 25 m3/s.
Senkningstunnelen
under Bordalsdammen,
kapasitet ved vannstand

891 1ik

200 ?'/s.

36

Ved storflomi Bordalsvassdraget
vil det også være storflomi de andre
vassdragi området (NB!Det er ingen magasinerovenforBordalsvannet).
Det vil derfor ikke være mulig å skaffe avløp for større vannmengder
gjennom overføringtil Forsvann.
Luken i senkningstunnelenkan opereresmed el-motorog manuelt fra et
lukehus. Luken prøves regelmessig.men åpnes dog bare delvis. Selve
luken er vanskeligtilgjengeligpå luftsidenpå grunn av store
lekkasjer(vanskeligå skifte pakning). På vannsiden kan luken bare
nås med dykker når nivået i magasineter nær lavesteregulertevannstand, LRV. Lukehusetstår imidlertidpå nedsidenav dammen.og det
kan være utilgjengeligi den situasjon som er beskrevetovenfor.
Se for ovrig avsnitt5.3.9.
P.S. Ras i senknings-og overføringstunneler
forekommerog opprenskninger nødvendigmed visse mellomromfor opprettholde
kapasiteten. Blokkeringpga. ras er sjelden.men kan ikke
utelukkes.

5.3.5
Ras i magasinerhar i enkelte tilfellerforårsaketstore bølger som
har overskylletdammer. Ras av en slik størrelsei Bordalsvanneter
lite sannsynlig.og vil ikke bli ytterligerebehandleti denne
rapporten.

5.3.6
Lekkasje kan forekommebåde under og gjennom dammen.
Står dammenpå fjell (som Bordalsda.mmen)
er små lekkasjer i fjellet
uten betydning.
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Lekkasje i dammenstetningskjerne
kan være alvorlig. Når det gjelder
lekkasje i norske steinfyllingsdammer,
har imidlertidutviklingeni de
fleste tilfellerstoppet"av seg selv". Lekkasjenkan imidlertidføre
til permanenteskaderpå dammen,for eksempelsammensynkningav
morenekjernenog damkronen,og dermed øke faren for overtopping.
Det er derfor av sikkerhetsmessig
betydningat lekkasjenmåles. Dette
gjøres da også ved de flestestørre fyllingsdammer,
men da målingen
normalt ikke er kontinuerlig,kan ekkasje oppstå uten at dette observeres.
I Bordalsdammen
måles regelmessig(men ikke kontinuerlig)både
lekkasjergjennom fjelletog gjennom dammen. Lekkasjenehar hittil
vært små.

5.3.7
Erosjon av bolger/iskan .overtid føre til så alvorligeskader på
dammenat langvarigeller hyppig sterk vind fra vest kan forårsakeen
kritisk situasjon,om ikke oppståtteskader repareres.
Det er ikke gjort observasjonerav bølgehøyderog bolgeopplopeller
av frekvensog varighetav sterk vind fra kritisk retning,og slike
data må derfor innhentes fra Meteorologiskinstitutt. Bølgehøyderog
-opplopkan da beregnes.
Se for øvrig avsnitt5.2.

5.3.8
Som det framg@rav avsnitt 5.3.4,
ganger så stor som Qd ..
1m

er PMF beregnet& kunne bli nesten2

ForekommerPMF ved fullt magasin,vil en del

av vannet sannsynligvisbryte ut av flomløpetog vil kunne føre til
erosjonpå damfoten. Dette kan utvikleseg til en kritisk situasjon.
Se for ovrig avsnittene5.3.I

og 5.3.9.
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5.3.9
For flere hendelsesforløp
spillerhastighetenav nivåendringeri
magasineten viss rolle. Nedenståendebetraktningerer relevantefor
flere av de kritiskesituasjonene.

Paa
PMF

=

179?/s
343m3 /s

Magasinkarakteristikken
for Bordalsvannetviser at overflatenav fullt
magasin er ca. 8 1? .
Kapasitetenav senkningstunnelen
kan med god tilnærmelseuttrykkessom
Q

=

"a

=

a.

eller med de gitte betingelsene

33,33IL - 855'

der Ler vannstandeni magasinet,og 855er nivået av tappeluken.
Kapasitetenav flomløpetkan med god tilnærmelseuttrykkessom
Q

=

Po%"

b

eller med de gitte betingelsene
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100 f (L - 891)

der L (som ovenfor)er vannstanden i magasinetog 891er terskelnivået
på flomløpet.
Med konstantQ . = 179m3 /s og nesten fullt magasin vil vannstanden
dam
øke med 8 cm pr. time (ingentappingfra magasinet).
Med konstant PMF =

343m3 /s og nesten fullt magasinvil vannstanden

øke med 15 cm pr. time.
Med konstant Qd. , nesten fullt magasinog tappelukenåpen (200 m3/s)
1m

vil vannstandenminke med6 cm pr time.
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Som nevnt vil PMF i flomløpetvære en kritisksituasjon. Dersom
tappelukenåpnes før flommenbryter ut av flomløpet,kan man beregne
at avløpetfra magasinetvil fordelesmellom tappetunnelenog flomløpet slik

a
Po%

203 ?/s
1»0

?/s

(<

e. )
1m

ved vannstand på kote892,25 m (<høyesteflomvannstand}. Det er
altså i teorienmulig å avverge en situasjonder PMF bryter ut av
flomløpet. Samtidigvil marginenmot topp kjerne øke fra 0,2 m til
ca. 1,2 m. Tappelukener imidlertidikke beregnet for en slik funksjon, og det kan dels være vanskeligå åpne tappelukenunder slike
ekstremeforhold,dels vil det kunne oppstå vibrasjoneri luken.
Situasjonenhar for øvrig en lav sannsynlighet,og problemetvil
forsvinnenår den planlagteutsprengningav flomløpeter gjennomført.

5.4

Evaluerin av statistiskmateriale
Som det ble vist i kapittel4 om Braskereiddammen,
er det mulig å
analyseredambruddsom skyldesfeil i lukereguleringen
ved å bygge opp
en systemfeilmodell
der sammenhengen
mellom enkeltfeilog dambrudd
beskrives. For enkeltfeilene,som utgjøresav feil i komponenterog
delsystem,vil det være mulig åta framrelevantedata fra driftserfaringetc. Denne angrepsmåtetilsvarerbruk av prediktertrisiko.
For Bordalsdammen
spillerlukereguleringliten rolle for dammens
sikkerhet. De størstebidragenevil kommefra svikt i damkroppen
eller dens fundamentering.For slike mekanismerforeliggerlite data
og det er i dag ikke mulig å sette opp en system-modellmed kvantifisertebidrag på sammemåte som for lukeregulering. For & gjore et
grovt overslagover risikonivåetkan vi studerestatistikkover dambrudd og forsøkeå tilpasse denne. Dette tilsvarer ekstrapolert
risiko.
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Det eksistereret relativtomfattendematerialevedrørendeskade og
brudd på dammer,f.eks.ICOLDs "Lessonsfrom dam incidents",ref. /7/.
Det er imidlertidvanskelig anvendedette materialet for en kvantitativ risikoanalyseav en konkretdam.
Årsakenetil dette er flere.Den viktigsteer at dammerikke er
"standard"produkter,men konstrueresog .byggesmed hensyntagentil
de spesifikkeforholdsom er relevantefor hver enkelt dam. Dette
kan f.eks.vere topografiske
og geologiskeforhold,funksjonskrav,
konstruktivutformingog utførelse,materialvalg,
miljøpåvirkninger
(herunderm&ten magasinetreguleresp#), kontrollog overv#king,
reparasjonog vedlikehold,
osv. Det er derforvanskeligå overføre
erfaringenefra andre dammertil en spesifikkdam selv om de i
prinsippeter av sammehovedtype.
For å kunne få framet totalttallanslag,om enn usikkert,når det
gjelderbruddsannsynligheten
for Bordalsdammen,
har vi tatt utgangspunkt i Schnittersanalyse (ref./8/)av ICOLD-data(ref./7/).
Ref. /8/ er også presenterti ref. /9/.
Ifolge ref. /8/ har antall dembruddi perioden1900 til 1969 vart
1.2%, relaterttil antall dammerbygget i denne perioden. Statistikken omfatterdammerover 15 m hoyde i Vest-Europaog USA.
Normaltville det vært naturlig avledeen gjennomsnittlig
feilrate
fra antall observertefeil og antall akkumulertdam&r,og s@ eventuelt
undersøkefeilratensavhengighetav parametresom byggeår,damalder,
damhoyde,damtype,osv. Med den m#ten som analysener utfortp% i
ref. /8/,

er ikke dette mulig. En måtte i så fall foretaen ny,

utvidetog uavhengiganalyseav utgangsmaterialet,
ref./7/,

noe som

ikke var mulig i dette prosjektet.
I analysenskillesdet mellom fire feilårsaker,og den prosentvise
fordelingenfor fyllingsdammer
er:

1

Overtopping

35%
21%
38x

Fundamentsvikt:
Lekkasje:

6

Andre:

Feilratensavhengighetav dammensalder,dvs. fra tidsintervallet
mellom byggingog feiltidspunktet,
kan avledesfra de kumulative
skadekurver,se figur 8.
Bordalsdammen
har en alder

p ca. 25 &r. Ved

konstrueretangenter

til kurvene kan vi avlese at bidragetpr. år innen de tre årsaksgruppeneved damalder25 år har vært:
1,2

pr. år for overtopping

• 0% pr. år for fundamentsvikt

,35

pr. år for lekkasje

100

Fundamentering

Lekkasje
Overtopping

FYLLINGSDAMMER

%

,o
· Al der på demmer

(eksl.

30

20

&r

danbrudd under konstruksjon

ogkri)

FIGUR 8: Kumulativskadefordeling(prosentav det totale antall
dambruddsom skjer ved en alder mindre enn Tår) for
fyllingsdammer
i tidsperioden1900 - 1975 (ref. /9/).

»2

Ved å kombineredisse opplysningene
kommerman framtil følgende
bruddfrekvenser
for 25 år gamlefyllingsdammer:
overtopping:

0,012

x 0,35 x 0,012

= 5 10?

pr. 4r

fundamentsvikt:neglisjerbar(-·0)
lekkasje:

0,012

x 0,38 x 0,0035

- 2 107? pr. Ar

Disse talleneer basertpå statistikkfra dammersom også inneholder
et stort antall gamledammer. Det er grunn til å anta at det har
funnet sted en utviklingi kunnskapsnivå,byggemetodikkog overvåkingsrutiner
som vil kommemoderne,norskedammertil gode. Uten en
nærmerestatistiskanalyseav ICOLD grunnlagsmateriale(sommuligens
vil kunne gi informasjon
om bruddfrekvenssom funksjonav byggeår}
antar vi at bruddfrekvensene
til modernenorske fyllingsdammer
vil
kunne ligge en faktor3 - 4 lavereenn gjennomsnittet
avledetovenfor.
I ref. /8/ blir det, basertpå en analyseav ICOLD-data,
ogs

kon-

kludertmed at "det har funnet sted en dramatisk(minst10 ganger}
forbedringav sikkerhetensiden begynnelsenav århundret".
Tar man viderehensyn til at de geologiskeforholdi Norge er
gunstigereenn for en gjennomsnittlig
beliggenhetav dammeri Europa
og USA, synes en faktor0,1 anvendtpå den gjennomsnittlige
feilraten
vere

realistisk.

En ytterligereavhengighetsom det bør tas hensyn til, er dammens

høyde. Figur 9 (ref./8/) viser at dammermed en høyde 20 - 60 meter
har en høyere feilrateenn den som tilsvarerderes prosentuelleandel
i totalantallet
bygget. Bordalsdammen
har en høyde på ca. 35 m, og
for denne hoydenkan man avleseen faktor 1,17 fre figur9.
Med disse overveielser
kommerman derfor framtil følgendefeilrateestimaterfor Bordalsdamen:
overtopping:

6 10

-6

pr. Ar

fundamentsvikt:neglisjerbart
2 10-6 pr. år
lekkasje:

»3

100

Demmermed
denbru

s

Dammerbygget

i 1000-1969
·(VestEuropa+ USA)

60

FYLLINGSDAMMER
0

20

40

60

80

Maks høyde i m

FIGUR 9:

5.5

Kumulativfordelingav
a} dambrudd(øvrekurve)
b) dammerbygget(nedrekurve}
som funksjonav damhøyde.Ref./9/.

Konklus·onerBordalsdammen
De groveoverslagsom er gjortmed utgangspunkti ICOLDsstatistikk,
for dambruddliggeromkring1 10- 5 pr.
indikererat sannsynligheten
år.

Det liggerimidlertidstor usikkerheti metodikkensom er brukt og i
Det er blant annet vanskeligå avtilpassningentil Bordalsdammen.
som Schnitter(ref./8/)
gjøre om den evalueringav basismaterialet
uklart om
er statistiskkorrekt. Det er eksempelvis
har gjennomført,
og eventuelthvordanhan har separertbyggeårog antall år i driftsom
muligeparametrei modellen.
Dersomden anslåttesannsynlighetfor dambrudder rimeligkorrekt,vil
nivå for denne dammen.Fordette sannsynligvisvære et akseptabelt
av dambrudd
beholdmå imidlertidtas med hensyn til et konsekvensene
ikke er behandleti forprosjektet.
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6.

BRUK AV RISIKOANALYSE

6.1

Generelt

FOR DAMBRUDD

Risikoanalyseinngår som et sentraltelementi sikkerhetsstyring.
Dette betyr at risikoanalysens
hensiktvil være knyttet til å utforme,
bygge og drive tekniskeanlegg på en sikkermåte.
Mer spesifiktkan risikoanalysen
anvendesfor:
å vise at anleggeter sikkerti henhold til myndighetenes

eller det egne selskapetskrav.
avdekkesvake punkter, som kan rettestil i den·tekniske
losningeneller i administrative/bemanningsmessige
forhold.
tilpasseberedskapenmot ulykker til de analyse-resultat
som
foreligger.
For å oppnå og opprettholde
en høy sikkerheter det nødvendigå se
risikoanalysen
i sammenhengmed den organisasjonsom eier anleggetog
som skal gjennomforede sikkerhetsfremmende
tiltakene.
De motiverendeog pedagogiskesidene av anvendelsener derfor av avgjørendebetydningfor resultatet.
Herav kan vi trekkeden konklusjonenat måten analysengjennomføres
på, samtpresentasjonsformen
av resultatene,
er like viktig som de
konkreteanalyseresultat
som oppnås.
Spesieltbør en ha klart for seg at selv om det er vanskeligåta frem
spesifikketallfestedeoverslagknyttet til risiko for et anlegg,kan
en systematiskgjennomgangi henhold til en fastlagtprosedyrevære av
stor betydningfor forståelseog motivasjonhva gjeldersikkerhet.

»5

Forutsetningenfor å gjennomførekvantitativerisikoanalyserfor et
bestemtanlegg vil være avhengigav hvorvidten modell som knytter
sammenp#kjenningog mulighetenfor feil, foreligger. Videre er det
viktig at relevanteerfaringsdataforeligger. Det vil bl.e.

vere

nødvendigå skille mellom dambruddder årsakeneer knyttet til feilfunksjon i tekniskutstyr o.l. og dambruddsom skyldesgeotekniske
eller strukturmessige
forhold.

6.2

Modellerin av dammermed henblikk risikoanal se
En meningsfullrisikoanalyseskal vere spesifikkfor den aktuelle

dammenslik at den kan anvendesfor & identifiserenødvendigetiltak i
hensiktå oppnå ønsket sikkerhet.
Dette krever en risikomodellder sammenhengen
mellom delsystem,påkjenningeretc. og den-totalerisiko for dambruddetableres.
Struktureringeni modellenmå gjøres ut fra den fysiskesammenheng
mellom årsak og virkning,men også ta hensyn til at erfaringsdatafor
feilforekomstfra annen relevanterfaringskal kunne-anvendesi
modellen.
I kapittel4 er det vist hvordan risikoknyttet til feil i avløpsreguleringenkan modelleres. Dette er eksempelpå en relativtkonvensjonellrisikoanalyse(bortsettfra at konsekvenseneav et dambrudd
ikke modelleres). Det konvensjonelleligger i at det system som
analyseresbestår av vel definerteog godt standardisertedelsystemog
utrustninger.
Det var her mulig å bruke erfaringsdatafra generelledatabankerfor
gi rimeliggode overslagover feilrateretc. Ved en systematiskinnsamlingav driftserfaringfra damregulering
kan et forbedretdatagrunnlag etableres.
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Når det gjelderandre feiltyperknyttet til risiko for brudd i
fyllingsdammer
står vi overforen betydeligvanskeligereproblemstilling,både hva gjeldermodell og hva gjelderdata.
De hendelsersom kan lede til brudd, er sterkt knyttet til de lokale
topografiskeog geotekniskeforhold,utførelsenav dammen,og de
miljølasterdam og fundamentkan bli utsatt for.
Etableringav sammenheng
mellom oppbygning,påkjenning,tilstandog
risiko vil være et arbeidesom måtte utføresmed utgangspunkti erfaringsmateriale
for aktuelledammer. Sannsynligvisvil man med de
data som i dag er tilgjengelige,
bare kunne etablereen grov modell
for de søkte avhengighetene.Dette kan allikevelvære et utgangspunkt
for fortsattarbeid.
For å få en bedre kunnskap om de påvirkendefaktorer,og den risiko
de leder til, vil det være ønskeligå velge ut en {ellerflere)pilotdammersom instrumenteres
og overvåkes slik at både miljølasterog
geotekniskeforhold,samt de resulterendeskader/forskyvninger
i
dammenblir registrert.
I tilleggm# det bygges opp en teoretiskmodell som beskriversammenhengen mellom skader,forskyvningerog risiko for brudd. En slik
modell vil da samtidigindikereet riktig overv&knings-og instrumenteringsopplegg,
samtmåten en effektivutbedringsinnsats
skal settes
inn p.

6.3

Innsamlin av erfarinsdata
Sentralti arbeidetmed styringav sikkerhetenstår innsamlingog tilbakeforingav erfaringknyttet til nesten-ulykker,ulykker, feil samt
reparasjonsdata.Denne virksomhethar mange mål. I første rekke skal
den gi en umiddelbarerfaringtil eieren som kan gjennomføretiltak
for

forhindregjentagelse.
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En annen anvendelseer oppbyggingenav en databasefor damsikkerhet.

Som diskuterttidligerebør formatetpå slike statistiskedata
eavhengigav den modell og metodikksom etableresfor risikoanalyseav
dammer.
Det er derfor viktig at en slik modell blir etablertfør et mer
detaljertdatainnsamlingssystem
settes i drift.

6.4

Konklusjon
På bakgrunn av de gjennomførteanalyserog wrderinger finner vi at
bruk av risikoanalyse,samtvidereutvikling
av risikoanalytiske
modellerklart kan anbefalesbåde for utforming,byggingog drift av
kraftverksdammer.
Risikoanalysenbør ses i et videre sammenheng
der sikkerhetsstyring
blir nøkkelbegrepet.
Den viktigstegrunnen til å utføre en risikoanalyseer i henhold til
dette & avdekke svake punkter og gjennomføretiltak for å opprettholde
eller øke sikkerheten. En slik målsettinggår i praksis langt ut over
selve analysenog identifikasjonen
av svake punkter. For å kunne avdekke svakheter og gjennomføreforbedringerer det nødvendigmed en
god forståelseog høy motiviasjoni den aktuelleorganisasjonen.
Risikoanalyseri forskjelligevariantervil være et utmerkethjelpemiddel i en opplærings-og motivasjonsprosess.I stedet for å
gjennomforekvantitativeanalyser vil det sannsjligvisi forste omgang
vere mer realistisk& etablereklasser for dammenesp@litelighetmot,
og konsekvensved brudd.
Pålitelighetsklassen
vil bli bestemtved et poengsystemder resultatene av eventuellefeiltre-/hendelsestrevurderinger
inng&r,

men som

også inneholderskjønnsmessigevurderingerav forholdsom i hvert fall
i dag ikke lar seg enkelt tallfeste.
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Et systematiskarbeidmed slike analyserog vurderingervil gradvis
øke kunnskapeneom tallverdienav de forskjelligefaktorersom påvirker risiko og vil kunne lede til mer kvantifisertetotalanalyser.
Den gjennomførteforstudienhar dekket sannsynlighetfor dambrudd.
En nærliggendeproblemstilling
der en tilsvarendemodell kan komme til

anvending,er dammenspålitelighetsom vannmagasinfor elproduksjon.
Eksempelpå uønskedehendelseri denne sammenheng
er unødvendignedtappingav magasinpga. feil i bunn- eller flomlukeeller pga.
bygningstekniskefeil (lekkasie). PAlitelighetfor elproduksjonbør
i neste omgang analyseresp& et hoyere systemniv&slik at damreguleringenses i sammenhengmed kraftstasjonens
totale pålitelighet.

49

7.

REFERANSER
/1/ Nuclearand non-nuclearrisk.
Commissionof the EuropeanCommunities,
1980.
/2/ Braskereidfoss
kraftverk. Modellforsøk.VHL rapport
STF 60 F77039.

/3/

Vannstandsregulering
Braskereidfoss
kraftverk. NEBB 1983.

/4/

Brev fra Glommensog Laagensbrukseierforening.
18.05.1987,
ref. 10.6PCB.

/5/

HydrologiBraskereidfoss
kraftverk. Strømme20.03.1975.

/6/ IEEE Standard500 ReliabilityDate (198l4).
/7/ Lessonslearnedfrom Dam Incidents. !COLD (1974).
/8/ Transactionsof ICOLD Congress(1979),New Delhi

(N.J.Schnitter).
/9/ Dembruddforsikring
(198l4).Vassdragsregulantenes
forening.

1

BILAGA
RETNINGSLINJER
FOR SIKKERHETSMESSIG
VURDERING
AV PLATTFORMKONSEPTER
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DiaN retningalinjer for aikkerhetarneuig

wr-

dering av plattf ormkonaepter er fast utt av
O,jedirektoratet den 1.9.1981. Henaikten med
retningalinjene fremgir av pkt. 2.

Thaø guideline• for ufety evaluation of platform conceptual deaign are iuued by the Norwegian Petra'eum Directorate 1 September
1N 1. The purpoN of the guidelines appears
from NCtion 2.

CUnofficialtrana&ationJ.

INNHOLD

TABLE OF CONTENTS.
Side."
699

I.

DEFINISJONER

2.

FORMAL OCG4NVENDELSE

699

2I
22
23

699

Formal
Godkjenningsprosedyre
-4nvendelse

..

'

DOKUMENTSJ

700

4.

tETODE roR Slt--:ERHETS•
VURDERINGER

701

4.2

5

Prinsipper for ,·urderinger
Dimensjonerende ulykkessituasjon

AKSEPTXRITERIER

2

2.3

Purpose

.

699

..

. . ..............

Approval procedure
......
AppliciiUOn.....
o

••I••

o

-

•

....

IX>CLMEST HIO,

4

SAFETY EVALL ATION METHODS
4.1
4.2

s

699

'

3

701
702
703

..........

PL RPOSE AND 4PPLICATION
2.1
2.2

700
700

J

41

Page

DEFINITIONS ........

...............

Principles of the evaluation ...
Design accidental events

ACCEPT SCE CRITERI

. .

'

699
700
700
700

701
701
702

703

699

1.

DEFINISJONER
-

.-

-

-

-

-

1.

DEFINITIONS
-

Planformkonsept - en overordnet be·
skrivelse av plattformen:
- funksjon og virkemåte
- innbyrdes beliggenhet av de ulike primer- g servicefunksjoner
- rømningsveier. tilfluktområde og evakueringssystemer
- hovedbæresystem
-- de viktigste aktive og passive tiltak for
å redusere sannsynlighet og konsekvens av ulykker
Ulykke - uonsket hending eller ti]stand
som ikke er forutsan å opptre under normal drift og som kan få betydelige skadevirkninger hvis den ikke tas hensyn til
under konst ruksjonsarbeidet.
l'lykkessituasjon
- ulykke i kombinasjon med andre forhold (feks værforhold)
som kan ha betydning for ulykkeseffekten
Dimensjonerende
ulykkessituasjon
ulykkessituasjon som legges til grunn for
kontroll mot akseptkriteriene i kap 5.
Dimensjonerende ulykkeseffekt - effekt
a, dimensjonerende ulykkessituasjon uttrykt i form av varmeflux. stottrykk. stotenergi. akselerasjon etc . og som legges
til grunn for den sikkerhetsmessige vurderingen
Tilfluktsområde - område på eller utenfor plattformen der mannskapet er i sikkerhet under en ulykkessituasjon
Aktiv beskyttelse - operasjonelle tiltak
og utstyr som trer i funksjon når ulykke
truer eller når ulykke er oppstått og som
tar sikte på å begrense sannsynligheten
for ulykke eller skadevirkningene. så som
sikkerhetsventiler.
nedstengningssystemer. sprinkler og vannpasproytingsanlegg. arbeidsprosedyrer. innøvde metoder
for % bekjempe ulykker osv.
Passi beskyttelse - beskyttelse mot skadevirkningen av ulykker i form a avstand. beliggenhet. styrke og holdbarhet
av konstruktive elementer.

-

-

-

-

-

-

Platform conceptual design - a general
description of the platform. such as:
- function and operation
- relative location of the various primary and service facilities
- escaperoutes. shelter areasand evacuation systems
- primary load-bearing structures
- the most important active and passive
measures to reducethe probability of
occurence and the consequencesof accidents
Aa:ident - an unwanted incident or
conditJOn which is not assumed to occur
during normal operation. and which can
cause significant damage unless it is taken
into consideration during design
Accidental event - an accident in combination with other conditions (e.g. weather conditions) which may affect the accidental effect.
Design accidental event - accidental
event which is the basis for the design
evaluation to satisfy the acceptancecriteria outlined in chapter 5.
Design accidental effect - effect of the
design accidental event expressed in
terms of heat flux. impact force and
energy. acceleration. etc which is the
basis for the safety evaluations.
Shelter area - area on or outside the
platform where the crew will remain safe
during an accidental event.
Active protection - operational actions
and mechanical equipment which are
brought into operation when an accident
is threatening or after the accident has occured. in order to limit the probability of
the accident or the effects thereof. Some
examples of this are safety valves. shut
down systems. water drenching systems.
working procedures. drills for coping
with accidents. etc.
Passive protection - protection against
damage. by means of distance. location.
strength and durability of structural elements.

2.

FORMALOG ANVENDELSE

2.

PURPOSE AND APPLICATION

2.1

Form±l

2.1

Purpose

2.1.1 Formålet med disse retningslinjene er å gi
veiledning med hensyn til utførelse av slike
sikkerhetsvurderinger
av plattformer
og
grupper av plattformer som Oljedirektoratet
forlanger i samband med godkJenning av hovedplanen for en feltutbygging. se pkt 2.2.1.

2././

The purpose of this document is to give
guidance for execution of safety evaluations
of installations or groups of installations. as
required by the Norwegian Petroleum Directorate to be included in the Main Plan {see
section 2.2.I).

2.1.2 Retningslinyene

2.1.2 The document gives guidance with respect

omfatter veiledning med
hensyn til
- omfang av dokumenasjon
metode for giennomforing av vurderinger
- kntener for akseptabel sikkerhet

to:
- extent of documentation
- method for performing the analysis
- criteria for acceptable safety.
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2.1.3 Retningslinjene tar sikte pd i uttrykke Oljedirektoratets overordnede holdring til problemomridet og skissere hvordan sikkerhetsproblematillen ber behandJes i de tidlige· fa.ene av konstruksjonsarbeidet.
Retningslinjene er ikke til hinder for at andre
metoder kan brukes i sikkerhetswrderingene.

2.1.3 The intention of the guidelines is to express
the Norwe&ian Petroleum Directorate's general attitude to the problem area and to indcate how the safety aspects can be handled at
an early Aage of design.
The guidelines should not preclude the use
of aJterMtive methods for the safet)· evaluations.

2.2

2.2

Godkjenaipgsprosedyre

1.1./ Oljedirektoratets godkjenningsprosedyre er
oppsummen i «Generell redegjereise for
kontrollordning i forbindelse med faste installasjoner pi den norske kontinentalsokkel».

Approvalprocedure

22.1 Approval procedures given by the Norwe.
gian Petroleum Directorate are summarized
in «Procedures for official approval of production facilities. pipeline systems and shipment facilities on ,the Norwegian Continental
Shelf».

2.2.2 Godkjennelsesprosedyrene forutsener at ret•

2.2.2 The approval procedures assumes that the li-

ti&hetshaveren. ener at Olje- 01 eneraidepartementet har gitt de nødvendige tillatelser for
en feltutbygging. forelegger Oljedirektoratet
en hoved-plan for utbyøingen ..

censee, after rec:eivina the necessary permits
of Field Development from the Department
of Oil and Energy. will present a genera! development plan. (Main Plan) to the Norwegian Peroleurn Directorate.

2.2.3 Hovedplanen skal blant annet inneholde en

22 .3 A safety evaluation of the platform concept

lik.kerhet.smessig vurdering a platformkonseptene. Retiighetshaver ber snarest mulig
ener at tillatelse til feltutbygging er gitt, avklare nærmere bru.ken av disse retningslinjene.

should be contained in the aeneral development plan. As soon as possible after receiving approval of the Field Development
Plan. the licensee should asa:n.ain to what
extent the guidelines are applicable

2.3

Anvedelse

2.3

Application

2.3.1 Retningslinjene kommer. bare til anvendelse
for sikkerhetsvurderinger av plattformkonsepter for planformen slik den vil fremstå i
driftsfasen Med driftsfasen menes de fasene
der planformen er godkjent av Oljedirektoratet for boring. produksjon eller innhanering Platformer som normalt ikke er bemannet og som heller ikke har større forurensningspotensiale. forutsettes ikke vurden etter disse retningslinjene.

2.3.I These guidelines should only be used for
safety evaluations and analysis of the plat-

2.3 .2 Retningslinjene forutsetter at konstruksjon.

1.J.1 It is assumed that the design. construction.

byging. drift og vedlikehold av plattformen
tilfredsstiller alle gjeldende detaljforskrifter

operation and maintenance of the platform
will meet all prevailing regulations

3.

DOKLUMENTASJON
Rerighetshaveren skal legge fram feigende
materale knyttet ti] konseptets sikkerhet
- beskrivelse av plattformens omaivelser og
milje
- beskrivelse av planformens funksjon og
virkemåte
- oversiktstegninger sor viser arrangement
og plassering av de viktigste funksjonene
En egger szrlig vekt på plassering av
funksjoner og utstyr med ston skadepo•
1ensia.Je. dessuten område for boligkvarter. remningsveier. tilfluktsområder og
evakueringssyste mer
-

hovedsystem for barende konsruksjoner

form as completed in the operation phase.
The operation phase is here defined as the
stage where the Norwegian Petroleum Direcorate have approved the platform for
drilling. production or use of the living quar•
ter Installations which are normally unmanned and with minor pollution potential will
not normally be evaluated according to these
guidelines.

3.

DOCUMENTATION
As a basis for the safety evaluation the li-

censeeshould submit the follow1ng information:
- description of tbe platform environment
- description of tbc platform function and
operation
- Layout drawings showing the arrangement and location of the most impon.ant
functions. Special attention should be
paid to the locatuon of activities and
equipment with significant damage po·
tentual. in addiuon to living quanen,
escape ways. shelter areas and evacuation
systerns
- main load-carrying structural systems
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- beskrivelse av de viktigste tiltak for i redusere sannsynligheten for ulykker
- beskrivelse av evakueringssystemer
- beskrivelse av eventuell ny teknologi og
nye systemlesninger av betydning for sikkerheten som er planlagt benyttet
- spesifikasjon av dimensjonerende ulykkessituasjoner med tilsvarende dimensjoperende ulykkeseffekter for de delene av
plattformen som er nærmere angitt i disse
reningslinjene
analyse som viser at konsekvensene av de
dimensjonerende ulykkeseffektene ikke
verskrider
de akseptkriterier som er
nermere angitt i disse retningslinjene

4.

METODE

FOR SIKKERHETSVURDE-

- description of the important measures incorporated to reduce the probability of
accidents
- description of measures incorporated to
reduce the consequences of accidents
- description of evacuation systems
- description of safety related new technology and innovations planned to be used
- specified accidental events wilJ corresponding design accidental effects on
parts of the platform described later in
these guidelines
.
- an analysis showing that the concequences of a design accidental effect comply
with the acceptance criteria outlined in
this document.

4.

SAFETY EVALUATIONMETHODS

4.1

Prisciples of the evaluation

RINGEN
4.1

Prinsipper for vurderinger

4. 1.1 Sikkerhetsvurderinger av den typen som be·
handles i disse retningslinjene utf 0res på et
h0}1 systemnivå og forutsetter at rettighetshaveren selv finner den for ham gunstigste
konstruksjonslesning· som oppfyller overordnede sikkerhetskriterier. Formålet er bare å
påvise at rettighetshaveren i den tidlige konstruksjonsfasen ikke legger til grunn et plattformkonsept som vil nodvendiggjore urimelig omfattende tiltak eller endringer 1 detaljerings- eller byggefasen for å resultere i en
plattform med akseptabel sikkerhet.
Sikkerhetsvurderingen tar sikte på å påvise
akseptabel sikkerhet i henhold til visse gitte
kriterier Den omfatter ikke beregning av restrisiko (sannsynlighet og konsekvens for
ulykker som likevel kan oppstå).

4. 1.J Safety evaluations of the type described in
this document. should be carried out at a superior system level. It is presupposed that the
licensee has chosen a concept solution
favourable to himself. which satisfies general
safety criteria. The intention is only to verify
at an early stage that the concept chosen by
the licensee will result in an acceptable insallation and that no major changes during
the design and construction phases will be
necessary because of safety requirements
The aim of the safety evaluation is to establish acceptable safety in compliance with given criteria. The intention is not to include
calculation of residual risk (i.e. probability
and consequences of accidents which still
may occur).

4.1 .] Sikkerhetsvurderingen

skal godtgjøre en tilstrekkelig lav sannsynlighet for tap av menneskeliv, steorre materielle skader eller urimelige miljeforurensninger som folge av ulykker For vurdering av plattformer på konseptstadiet kan en regne sikkerheten som tilfredsstillende dersom akseptkriteriene i disse
retningslinjene er oppfylt.

4.1.2 Safety evaluations as outlined in this docu-

4.1 .3 Folgende typer av ulykker ber behandles.
dersom de er relevante:
ukontroliert
utblasing
- brann
- eksplosjon og liknende
gjensander
som faller ned
- på kjørsel av skip eller helikopter
- jordskjelv
- eventuelle andre relevante typer av ulykker
- ekstremt vr
- relevante kombinasjoner av Jisse ulykkene

4. J .3 The following types of accidents should be
evaluated where relevant:
- blow-out
-- fire
- explosion and similar incidents
- falling objects
- ship and helicopter collisions
- earquakes
- other possible relevant types of accidents
- extreme weather conditions
- relevant combinations of these accidents

ment should verify a sufficiently low probability of loss of human life, high material
damage and unacceptable environmental
pollution as a consequense of the accident.
An installation. when evaluated in the concept phase. may be deemed adequately safe if
it meets the aa:eptancc criteria given in these
guidelines
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4./ ., UlyUene nevnt i pkt 4. I .3 kan blant annet
oppstå som feJae 1\1 bakenforhagende ulyk-

4.14

ker. f eks ukontrollen utblåsing eller brudd 1
stigerer Disse bakenforehuende ulykkene
er det ikke i denne sammenheng nodvendig
i behandle spesielt i vurderingen. dersom en
tar hensyn til effekten 1\1 dem i form av
ulykker som nevnt i pkt 4.1.3.
4.1 .5 Analysen forutsetter at rettighetshaveren har

utarbeidet et -plattformkonsept Pi grunnlag
av dette skal han spesifisere et sen dimensjonerende ulykkessituasjoner 01 tilhørende dimensjonerende ulykkeseffekter ut ·fra retningslinJer angitt i kap 4.2. dvs under hensyn til den reduksjon i ulykkeseffekt og
sannsynlighet som en oppnår ved aktuelle
aktive besk yttelsestiltak

The accidents mentioned in section 4.1.3
may follow from primary failures. for example blow-outs. fracture in riser pipes etc
These primary failures do not require indvidua} consideration as long as the resulting
effect is aa:ountedfor as an accident under
section 4.1.3.

4. I .5 The analysis presupposes that a platform
concept has been decided by the licensee On
this basis. a set of design accidental events
with corresponding effects should be speci-

fied. based on the content of section 4.2. Any
reduction in accidental effect. or in the probability thereof. due to active protective measures. may be considered.

4.1.6 Rettighetshaveren skal kontrollere at platt-

4. I .6 The licensee shall ensure that the platform

formen med eventuelle passive besk yttelsestiltak. når den er pkjent med de dimcnsJo•
nercnde ulykkeseffektene. tilfredsstiller akseptkriteriene angitt i kap 5.
Styrkeberegninger kan utføres i samsvar med
Oljedirektoratets «Forskrift for bærendekonstruksjoner til bruk for utvinning eller utnytelse
a,· petroleumsforekomster.»

will satisfy acceptance criteria g1\'cn in chapter 5 when exposed to the design accidenal
effect. Any passive protective measures
should be considered Streneth calculations
may comply with the Norwegian Petroleum
Directorate's «Regulation for structural design
of loadbearing structures intended for exploitation of petroleum resources.»

Dimensjonerende ulykkessituasjon

4.2

4.2

Design accidental events

4.2.1 For de delene av plattformen som er relevante i forhold til akseptkriteriene angitt i
kap S. skal rettighetshaveren spesifisere et
sett dimensjonerende ulykkessnuasJoner De
dimensJoncrende ulykkessituasJonene skal i
prinsippet være de ugunstigste ulykkessituasjonene som kan opptre. sett i forhold til akseptkriterene

4 .2.1 For the sections of the platform that are rele·

4 .2.2 I praksis kan det være nødvendig å se bon
fra de mest usannsynlige ulykkessituasyoncne Den totale sannsynligheten for ulykkessituasjoner av samme type (se 4 1.3) som
en ser bort fra i analysen ber like\lel ikke etter beste skjønn overstige 10 pr år for noen
sikkerhetsressige hovedfunksjon som spesifisen i 5.2. 5.5 og 5 6
Dette tallet er ment som et siktemål for en
størrelsesorden De vil sjelden forehigge daagrunnlag for en detaljen beregning av
_denne sannsynligheten

4 .2.2 In practial terms. it may be considered nem·

4.2.3 Med utaangspunkt i dimensjonerende ulykkessituasjoner skal rettighetshaveren spesifsere ct sen dimensjonerende ulyk.kesefTekter
for de deiene av platformen som er relevante i forhold til akseptkriteriene som er angitt i le.ap 5 De dimensjonerende ulykkeseffektene skal normalt uttrykkes ved
varmeflux
og varighet
- støttrykk. impuls eller støtenergi
- ak.selcrasJon

4.2.3 Based on the design accidental e,ent) the Ii·
censee should specify a set of design accde?
tal effecs for sections of the platform rele
vant to accpanc criteria outlined on cha
ter 5. Design accidenal efTectswill normJIII
be expressed in the following terms
- heat Dux and duration
- impact pressure. impulse or energ
- acceleration

,.:

4

\'ed ,-urdering a\' skadepotensialet ber en ta
hensyn til pålncllghctcn a" det aktuelle utstyret og av alle akuve beskyttelsestulak og
overvåkingssystemer

vant to the acceptance criteria outhned in
chapter S. the licensee should specif a set of
design accidental events In prin:1ple. the de·
sign accidental events shall be the most unfavourable situations relative to the acceptance
criteria

sary to exclude the most improbable acc1den·
tal events from the analsis However the
total probability of occurence of each type of
excluded situation (see 4.1 JI should not b
best availableestimate. exceed 10:' per year
for any of the main functions specifiedm
5.2. 5.5 and 5.6.
This number is meant to indicate the mazn
tude of aim for. as detailed calculationsof
probabihes in many cases will be imps
siblc due to lack of relevant data

424

pa»»
When assessing the potentua! dama??
ular attention should be paid to the re@.·
of equipment. an acuv e protecuon me
res and monnonng systems
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4.2.$5 Oledirektoratet krever ikke dealjerte analyser for i dokumentere de spesifisere dimensjonerende ulykkessituasjoner eller ulykkeseffekter En ingeniermessig vurdering baser1
pi beregning av aktuelt skadepotensiale. erfaring og eventuelle historisli.e dat. vil normalt være aksept.belt Dersom Oljedirekto•
ratet finner at de spesifiserte ulykkeseffektene synes urimelige. kan verdiene kreves
nrmere
begrunnet nar alle detaljene i prosjektet er fastlagt

4 .2.5 Te

S.

AKSEPTRITERIER

S.

ACCEPTANCECJllTERIA

5.1

Platformen skal utføres slik at dimensjonerende ulykkessituasjon ikke kan skade per•
sonell som ikke oppholder seg i umiddelbar
narhet av ulykkesstedet.

5.1

The platform design must be such that a design accidental event does not impose a
danger to personell outside the immediate vicinity of the accident.

$.2

Pkt 5 1 kan regnes oppfyIt dersom feolgende
tre sikkerhetsmessige hovedfunksjoner er til
stede
a) minst en reomningsvei fra sentrale steder
på plattformen som kan rammes av en
ulykkessituasjon. skal normalt være intakt i minst en time under en dimensjonerende ulykkessituasjon
b) tilfluktsområde skal være intakt under en
dimensjonerende ulykkessituasjon inntil
sikker evakuering er mulig
c) avhengig a platformens type. formal og
beliggenhet skal hovedbazresystemet for
platformen opprettholde breevnen
i en
nærmere spesifisert tid under en dimensjonerende ulykkessituasjon

5.2

Section 5.1 can be considered satisfied bv
complying with the following three criteria
a) at least one escape way from central posi•
ions which ma be subjected to an accident. shall normally be intact for at least
one hour durina a design accidental event
b) shelter areas shall be intac during a calculated accidental event until safe evacuation is possible
c) depending on the platform type. function
and location. when exposed to the design
accidental event. the 'main support struc·
ture must maintain its load carryine capacity for a specified time

5.3

Dersom ekstreme aktive beskyttelsestiltak
(brannbåter etcl er nedvendig for å tilfredsStille pkt S.2. skal disse ikke uten nærmere
dokumentasjon forutsertes effektive fer den
dimensjonerende
ulykkessituasjonen
har
vart i mmst fire timer

5.3

If external ;,rotection measures (e.g fire
fighting ships etc.) are necessary to sausfy
section S.2. then these shall be assumed to be
ineffective if not documented otherwise. until 4 hours after the start of the desi&n accidental event

5.4

Konrollfunksjoner av stor betydning for sikkerheten forutsettes plassert i et tiJflukt.som•
råde

5.4

Any important safety-related control functions are assumed to be located in a shelter

S.5

Områder. f eks brennområdet. der en kontinuerlig bekjemping av ulykkessituasjoner
kan vre av vesentlig betydning. skal ufor.
mes og plasseres slik at tilgiengelighet for effektiv bekjempelse sikres

5.5

Areas where the accidental event could continue for a considerable period of time. (for
example. wellhead area). should be located
to ensure that continuous effective measures
can be carried out during the calculated
event.

5.6

I en dimensjonerende ulykkessituasjon som
omfatter ukontrollert utblåsing. skal platt•
formkonseptet ikke \·ære til hinder for identifikasjon av hvilken brenn som bliser Dette
kravet gjelder bide fer oa etter at plattformen er evakuert

5.6

In case
a eclSlow-out» of wellheads) the
platform shall be designed so that idenufication of which wellheads) are out of control
is possible This should be possible before as
well as after evacuation of the platform

Norweaian Petroleum Directorate do
not require a detailed analysis documenta•
tion for specified design accidental events
and efTects. An engineering approach based
on evaJuation of actual damage potential. experience. possible historicaJ data. and reliability data for the systems will normally be
sufficient However. if the Norwegian Petroleum Directorate considerthe specified accidental effects to be unnasonable.
funher
clarification and justification of the values
may be required in the detailed design phase

area.

or

1

BILAGB
FEILDATALUKEREGULERING

Re lerinss stemet
Her defineresdettesystemtil å omfattepanelinstilling,
referanseniv#, sensor,elektronikk
og el-mating
til systemene.
Tre hovedtyperav feilmoderfor systemetkan opptre:
uteblittfunksjonved stigendenivå
uønsketstengingav luker
uonsketApningav luker
For tilstandstypene
A, Bog C, der topphendelsen
er økendevannføring,
er det den uteblittefunksjonensom er mest relevant. Et feiltrefor
denne tilstander vist i figur Bl. De oppgittefeildataer feilrate.
samtreparasjonstid.Reparasjonstiden
er satt til 10 timer,hvilket
tilsvareret grovt anslagfor ventetidfør feil blir oppdaget/utbedret.
Feil knyttettil panelinnstilling
dekkerden situasjonat anlegget
står i manuelldriftnår det i stedetburdestå i automatiskdrift.
Feilraterangåendeelektronikkog sensorer tatt fra ref./6/.
El-matingentil reguleringssystemet
er batterisikret.
For tilstandEer topphendelsen
uønsketstengingav åpne damluker.Det
antas grovtat 1/3 av feilratenknyttettil elektronikken(se figur
Bl) gir denne feilmode. For sensor/referansenivå
antas aten slik
feil kan inntreffemed raten7 10'

1/h.

Feiltrefor uønsketstenginger vist i figur B2. I tilleggkan i
prinsippogså kontaktori menovreringssystemet
gi en tilsvarende
feil.
Denne feilrateantes imidlertid
# vere betydeliglavere.

2

UTEBLITTFUNKSJONI
REGULERINGSSYSTEM

PANEL

INNSTILLING

Feilrate
1/h)

Rep.tid(h)

1·1010

REF. NIVÅ
5 • 1 o-

6

10

SENSOR

ELEKTRONIKK

5·1-5

1.10-

10

10

6

EL.

MATNING

1 •1 o- 6
10

FIGURBl: Feiltrefor uteblittfunksjoni reguleringssystemet

3

Uønsketstenging

Sensor
FeiLrate(1/h)

7.10-7

Elektronikk
3.10-7

FIGURB2: Feiltrefor uønsketstengingav damluker

4

Manovrerinss stem flomluker
Feiltrefor flomlukenesmanovreringssystem
er gitt i figur

B3 for til-

stand A og i figur Bl#for tilstandB Og C. Hovedreferanse
for feilsannsynlighetene
slik de er presentert
i disse figureneer /6/.
For tilstandA har systemetredundans. Det er her muligå oppnå
ønsket systemfunksjonselv om en av de tre flomlukeneikke lar seg
åpne. Topphendelsen
feil i manovreringssystemet
vil derfor inntre
hvis minimum2 av de 3 flomlukeneikke lar seg åpne.
Feilsannsynligheten
for en flomluke{utenel-mating)er i henhold til
de angittetall, F = 3,010 - l •
l

Hvis det antas uavhengighet
mellom feilårsakenefor de tre lukene,vil
feilsannsynligheten
for2 av 3 logikkenkunne tilnærmestil

Gjør man antagelsenat feil i alle tre lukene opptrersamtidigog har
sammeårsak, kan dette modelleresved å endre 2 av 3 logikkentil 1 av
1 logikk. Feilsannsynligheten
kan i dette tilfelletberegnestil:
F

3

-F

1

-

3 10.

Velges en geometriskmiddelverdimellom den beregnedefeilsannsynligheteni tilfelleav at feilårsakeneer uavhengigeog at de er
avhengige,fås for 2 av 3 logikken:
F,-{F

2

F

3

-1

10.

Basert på denne verdien,kan feilsannsynligheten
for tilstandA (med
el-mating)beregnestil:
F

5

-F

l

+1 10

- 2 10°.

5

FEILI
MANOVERSYSTEM

EL.
MATNING 1.1g-

2/3
FLOMLUKE

LUKE
1•1

-1+

KJEDE

MOTORDRIFT

8.105

KONTAKTOR

2•1

-5

Angitte tall er relativfeilsannsynlighet
(utilgjengelighet}.

FIGUR B3:

Feiltremanøvreringssystem,
tilstandA

6

FEILI
MAN
OVERSYSTEM

1/3

EL.
1•10-s
MATNING

FLOMLUKE

LUKE
1·1"

KJEDE

MOTORDRIFT

s-10-s

KONTAKTOR

2.10-

Angitte tall er relativfeilsannsynlighet
(utilgjengelighet).

FIGURB4: Feiltremanøvreringssystem,
tilstandBog C
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For tilstandBo

Char systemetingen redundans. Topphendelsenfeil

i manøvreringssystemet
vil derfor inntre hvis minimum1 av de 3 flomlukene ikke lar seg åpne. Ettersomtopphendelsen
inntrer hvis1 av
flomlukenefeiler,har det ingen betydninghvilken tilstandde andre
lukene har. Mulige fellesårsaker til feil i de tre flomlukenehar
derfor ikke sammerelevanssom i tilstandA. Feilsannsynligheten
i
tilstandBog C beregnesderfor under forutsetningav uavhengighet
mellom de tre lukene.
Feilsannsynligheten
for 1 av 3 logikkenkan under forutsetningav
uavhengighetberegnes til:
F,

·3F,

-910

-l

.

Feilsannsynligheten
for tilstandBog C {med el-mating)kan tilsvarendeberegnes til:

Manovrerinss stem tømmerlukeo bunnluke

I utgangspunktetantas lukene å ha i stort sett sammepålitelighetsom
flomlukene.
Feilsannsynlighetved et vilkårligtidspunktsettes til F •2,510

-l

for hver av lukene.
El-matingentil manøvreringssystemene
er gitt en feilsannsynlighet
på
17?,

Her bor en mere detaljertmodelleringgjennomforesfor

fange

opp sammenhengmellom flomsituasjon
og tilgang på elektriskkraft.
Reserveaggregat
er forutsattanvendt under spørsmål 7 i tilstandeneA
og B.
Alarmsystemetomfatter genereringav feilsignalved dammensamt overføring av dette til driftssentralog hjemmevakt.

8

Bemanningomfatteroppfattelseav alarm,varslingog reise til
stasjonen. Feilsannsynligheten
vil her være dominertav menneskelige
feil og begrensninger.
Manuell manøvrerin av lukene er aktuellnår feilenhar sin opprinnelsei reguleringssystem
eller fjernkontroll.
Re aras'ono im rovisas'onomfatterde tiltak som lar seg gjennomfore
med kraftverkets
eget mannskapog utstyr innen de tidsrammer
som foreligger. For tilstandA antas ved tidligbemanning (innen
3 timer)
sannsynlighetenfor& lykkes& vere 704 ved feil i manovreringssystemet. Denne forutsetterat mere enn halvpartenav feileneer av
typen feil i el-matingmed mulighettil reservekraft,
elleri lett
utbyttbarekomponenter.Dette kan være en optimistiskantagelse.
Bemannes stasjonenmello 3 og 6 timer etter feil antas sannsynligheten å synke ti160.

Ved senerebemanningsettessannsynligheten

ti1 40x.
For tilstandB må alle flomlukenefungereog det er mindre frihetsgrader for å improvisereog låne utstyr. Sannsynlighetenforå lykkes
synker derfor til50, 40 0g 30 for de tre beskrevnetidsremmene.
For tilstandC antas reparasjonav flomlukeneha

50,

en sannsynlighetpå

og tilsvarendeav vrige luker 70X.

Ekstern assistanseomfatterhjelp av utstyr og personellutenfor
kraftselskapet.I førsterekke gjelderdette tilkallelseav kranbil
for å åpne luker. SannsynlighetforA lykkesvil også her være avhengig av den tid som står til disposisjon.For tilstandA og B vil
sannsynlighetenreduseresfra95%til 80%når bemanningstidspunktet
forskyvesfra innen3 timer til 6 timer etter feilen.
Sprengning. For den aktuelledammenkan i visse tilfelleren
sprengningav damlukeneoverveies. Det råder imidlertiddelte
meningerom tilrådeligheten
av dette,med hensyn til risiko for
skade dammenog kraftverket.

VEDLEGG 2

RISIKOVURDERING
AV DAMMER
Vassdragsdirektoratets
tilsynskontor
(T) har i samarbeidmed
endel størredameierenedsatten prosjektgruppe
som tar sikte pa A
vurdereunormalesituasjonerved norskedammerog foreslåtiltak
for A hindre at slike situasjoner
oppstår.Iht. damforskriftene
(pkt 5.3.3)
skal den enkeltedameierutarbeideprosedyrerfor
unormalesituasjonerved sine dammer.
For A skaffeen førsteoversiktover slike forholdber vi dameierne
om å informereoss om sine erfaringer
ved å fylle ut og returnere
vedlagteskjema.Spørsmålenegjelderkun dammermed tilhørende
konstruksjoner
(flomløp,inntakmed inntakslukeog andre konstruksjonerknyttettil dammen).
Vi beklagerskjemaflommen,
men skjemaeneer utformetslik at det
ikke er nødvendigmed detaljsvar,kun en avkryssingav at noe
unormalthar inntruffet.Prosjektgruppen
vil ta kontaktmed den
enkeltedameieretterhvertfor å utdypeeventuelleproblemer
nermere.Svarenevil bli behandletkonfidensielt.
Kontaktperson
bes
oppgitt.
Det vedlagteskjema bes returnerttil prosjektgruppens
sekretær:
Jan Daleng
Postboks145,

1371 Asker

Innen 01.06.87
Vi takkerp4 forhandfor hjelpenog kan opplyseat en prosjektrapportvil være tilgjengelig
for interesserte
når gruppensarbeid
er fullført.
Selv om man ikke har relevanteerfaringersom er av interessefor
prosjektet,ber vi om at sk emaet returneresi utf lt stand.

7651p/AMR

S orresk

ema til

dameierne

Navn dameier:
Navn kontaktperson:
Navn dammer og damtyper:

skjemaet

utfylt

Dato:

Underskrift:

636lp/svf

av:

2

Sporreskjema
- unormalesituasjoner
1.

a)

HINDRET FLOMAVLEDNING

Tilsto in ellerannenka asitetsreduks
on av flomlø
Det kan oppståhel ellerdelvistilstopping
av flomløpog
lukeløppga. drivgodssom trær,tømmer,flytetorv,
bygningsdeler eller andre gjenstander,
is mv. eller som følgeav ras
(stein,jord,snø og is) og oppmudring.
Selv under vanligvannføringkan drivgods,is, steinog grus
reduserekapasiteten
av flomløpene.
Har De tilsvarende
erfaringer/eksempler
som er av interesse
for prosjektet

D
D

ja
nei

Ev. kc:>emnentarer
. ......................•...............•.......

b)

Mekanisksviktved lukemanovrerin
Brudd på enkeltkomponenter
i opptrekkellerpå selve luka,
svikt 1 smoresystemer
eller i kraftoverforingene,
skaderp4
foringere.l.kanresulterei at luka forkilerseg ellerer
vanskelig2 manovrere.
Har De tilsvarende
erfaringer/eksempler
somer av interesse
for prosjektet

D

ja

[«
Ev.

c)

kamnentarer

Strombrudd
Strømbruddkan føre til at en flomlukeblir ståendefast i
lukketellerhalvåpenstilling,og dettekan bety høy
vannstandog eventueltskaderpå dammenselvomdet ikke er
flom1 vassdraget.

.

3

Har De tilsvarende
erfaringer/eksempler
som er av interesse
for prosjektet
ja
nei
Ev. konunentarer
d)

.

svikt i sensorellers1 aloverforin
På endel anleggblir signalerfor vannstand,lukeåpning
osv.
overførttil en driftsentral
forutenat lukeneogså kan
fjernstyres
fra denne sentralen.Forstyrrelser
eller svikt
kan føre til problemermed signaloverføringen
eller den
automatiske
reguleringen.
Har De tilsvarende
erfaringer/eksempler
som er av interesse
for prosjektet
ja
nei
Ev.

e)

kormnentarer
...................................•........•..

Reduserttil en eli het
Under flommer
er det ikke uvanligat veger,broer osv. blir
skadetog gjar det vanskelig4 kommeinn til dammenfor 2
manovrere.Sn og ras kan ogs@ gjore adkomstvanskelig.
Har De tilsvarende
erfaringerleksempler
somer av interesse
for prosjektet
ja
nei
Ev.

f)

kormnentarer
...............•...•.........................•.

Adminstrative
forhold
Organisasjonen
har kanskjeikke klare nok prosedyrer
og
reglerfor å takleunormalesituajoner.
Dessutenkan ansvarsforholdene
og rapporteringsrutinene
værenoe usikre,og bemanningssituasjonen
kan i periodervære knapp.Detteer forhold som i stressedesituasjoner
ved vanskelige
værforhold,
flom,kommunikasjonssvikt
o.l. kan gjoredet vanskelig4 ta
avgjorelser
og dammene
kan st4 uten manovrering
eller feilmanøvreres.
Selv undernormaleværforhold
kan feilmanøvrering
oppsta.
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Har De tilsvarendeerfaringer/eksempler
som er av interesse
for prosjektet
ja
nei
Ev.

g)

kamnentarer
............•.....................•.....••.....

Andre forholdsom har hindret flomavlednin
en
Kamnentarer

2.

a)

.

UFORUT'SETTE BELASTNINGER

Vinter roblemer
Is, sno og kulde kan fore til at luker fryserfast,opptrekketikke fungererosv.
Har De tilsvarende
erfaringer/eksempler
som er av interesse
for prosjektet
ja
nei
Ev.

b)

kamnentarer
............•..................................

Endredebelastniner
Ras p4 damen eller i magasinet(bolger),stot fra isflak,
drivgodse.l. kan gi belastninger
p damog lukerson tidligereikke har vært vurdert,og som kan føre til skader.
Har De tilsvarende
erfaringer/eksempler
som er av interesse
for prosjektet
ja
nei
Ev.

c)

kamnentarer
......•..•.•..............................•..•.

Endredeforholdrundt dammen
Erosjon,ras eller fjerningav masser fra dammenslandfester
kan føre til at elva under flomtar helt ellerdelvisnye løp
og skaderdammenog terrengetrundt.
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Har De tilsvarende
for prosjektet

d)

som er av interesse

ja

D
Ey.

erfaringer/eksempler

nei
kKOmmeItal@I.. ···•••···••······•····•··•·•····•····•·······

Akutte

skader

Det kan plutselig
oppst? f.eks.
en storre
lekkasje
i dammen.
Skaden kan ha utviklet
seg over tid og trenger
ikke å ha oppstått
pga. flom eller
uvær. Ellers kan det oppstå akutte skader under ekstreme værforhold
so f.eks.
opprevet
plastring
på fyllingsdammer,
skader pga. isgang osv.
Har De tilsvarende
for prosjektet

D
D

erfaringer/eksempler

som er av interesse

ja
nei

Ev'. kamnentarer

e)

.

over topping
Flomlopene har ikke hatt tilstrekkelig
kapasitet
vannet har gått over dammen i en flomsituasjon.
Har De tilsvarende
for prosjektet

erfaringer/eksempler

slik

at

som er av interesse

]«

D

'Ev.

f)

kamnentarer

Andre forhold

D

636lp/svf

nei

som har

.

itt

uforutsette

belastnin

Kamnentarer ......•..........•••.•....•.•••••...••••.....

er

