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SAMMENDRAG
NVE's retningslinjer om stenge-/tappeorganer og rør omfatter nye
anlegg og tilsyn/vedlikehold av eksisterende. Det er gitt beskrivelse
av hvilke opplysninger m.v. som er av interesse for NVE's kontroll i de
ulike prosjektfaser.
Målsettingen med retningslinjene
om kontrollen fra detaljkontroll
viktig redskap i den forbindelse
skal tjene som et nyttig verktøy

fra NVE's side, er å legge
til mer overordnet kontroll. Et
er funksjonsbeskrivelsen, som også
for utbygger.

Retningslinjene beskriver hvordan NVE ønsker å utøve teknisk tilsyn
og kontroll i forbindelse med vassdragsanlegg.
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1. OFFENTLIG TILSYN
1.1. KRITERIER FOR TILSYN
Stenge-/tappeorganer og rør er underlagt offentlig tilsyn etter
følgende kriterier:
-Konsesjonsvilkår for det enkelte anlegg
-Forskrift for tilsyn med dammer i vassdrag av 2. april 1982
Offentlig tilsyn med dam inkluderer også tilhørende
stenge-/tappeorganer.
Videre vises spesielt til §§ 108. 115. 120 og 144 i vassdragsloven.
NVE kan gripe inn i medhold av vassdragsloven dersom en konstruksjon
i vassdrag medfører fare for menneskeliv eller for offentlige eller
allmenne interesser eller for vesentlig skade på annen manns eiendom.
1.2. OFFENTLIG TILSYN INNEBÆRER
Rør og stenge-/tappeorganer som er underlagt offentlig tilsyn skal
planlegges. utføres. drives og vedlikeholdes i samsvar med
gjeldende tekniske standarder. lover og forskrifter.
Anleggseier/byggherre er ansvarlig for at tilstrekkelig kontroll og
korrigerende tiltak utføres.
NVE vil føre offentlig kontroll med objektene. og forutsetter at
anleggseier selv har eller etablerer et tilfredstillene
kontroll-/tilsynsopplegg.
Anleggseier betaler for den offentlige kontrollen i samsvar med
gjeldende bestemmelser.
Forøvrig vises til T.l.2. vedlagt.
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2. SAKSGANG.
2.1 FUNKSJONSBESKRIVELSE
Funksjonsbeskrivelse er en overordnet oversikt over vannveien, som
gir hovedfunksjonen til de ulike organene, med nødvendige
henvisninger til rapporter/dokumenter. Slik sett er
funksjonsbeskrivelsen det viktigste styrende tekniske dokument, og
et verktøy for sikkerhetsvurderinger samt dokumentstyring.
I planleggingen av et vassdragsanlegg er en funksjonsbeskrivelse av
reguleringsanlegg og vannvei det første NVE krever av dokumentasjon.
En funksjonsbeskrivelse skal utarbeides så tidlig som mulig i
planleggingsfasen.
Ved nyutbygninger skal første versjon av funksjonsbeskrivelsen
utarbeides i forbindelse med beslutning om byggestart. Ved
revisjoner av bestående anlegg skal en funksjonsbeskrivelse
utarbeides i starten av planleggingsfasen.
Ved flere ulike alternativer beskrives hver av disse.
Funksjonsbeskrivelsen skal alltid holdes oppdatert og revisjoner
sendes NVE. Ved særlig hyppige oppdateringer avtales det med NVE
hvilke oppdateringer som skal oversendes.
I forbindelse med funksjonsbeskrivelsen utarbeides fremdriftsplan,
som skal gi en overordnet tidsplan for prosjektet/anlegget.
Funksjonsbeskrivelsen omfatter følgende elementer:
Tegning over vannveien: En skjematisk tegning over vannveien skal
utarbeides, der alle stenge-/tappeorganer, rør, tunneler og dammer
blir inntegnet. Dimensjonerende flomstørrelser, avløpskapasiteter,
LHV og HHV oppgis.
Beskrivelse av hvert enkelt objekt: Hvert enkelt objekt, det vil si
stenge-/tappeorgan, rør, tunnel, og dam, skal beskrives med
hoveddata. Funksjon (se pkt. 3.2), luke-/damtype, dimensjoner m.v.
beskrives i den grad opplysningene er relevante og tilgjengelige.
Sikkerhets-/beredskaps-vurdering: Alle forhold som kan ha betydning
for drift av anlegget i en flomkrisesituasjon skal beskrives:
Adkomst, fjern-/lokal-manøvrering av stenge-/tappe-organ m.v.
Sikkerhetsvurderinger der en forutsetter strømbrudd og havari av
enkelt objekter gjøres.
Henvisning til rapporter m.v. I den grad det er behov for det skal
nødvendige henvisninger til rapporter og annen dokumentasjon
inkluderes i funksjonsbeskrivelsen.
Ovennevnte beskrives i den grad det er klarlagt. Forøvrig vises til
eksempel i T.2.1.
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2.2. KONSTRUKSJON, DIMENSJONERING OG UTFØRELSE
I god tid før konstruksjonsfasen starter skal NVE være orientert om
alle de prinsipielle (tekniske) sidene av sikkerhetsmessig
betydning ved leveransen.
I den grad tidligere saksgang ikke har fanget opp viktige
prinsipielle sider, som kan ha betydning for sikkerheten, skal
dette klareres med NVE før konstruksjonsfasen starter.
Kontrollen NVE utfører er i hovedtrekk stikkprøver og kan utføres
på ulike deler av leveransen.
Følgende dokumenter skal sendes inn til NVE:
- De viktigste konstruksjonstegningene.
- Styrkeberegninger.
- Kontrollopplegg, både leverandørens og utbyggerens.
- Fremdriftsplan.
I enkelt tilfeller er det hensiktsmessig at teknisk del av
anbudsinnbydelse eller tilsvarende dokumentasjon sendes NVE før
kontrakts- eller konstruksjonsfasen starter.
Tilbakemelding fra NVE skal gis fortløpende, i forbindelse med hver
oversendelse. Ytterligere opplysninger/dokumenter kan NVE be om i
spesielle tilfeller, eller ved grundigere stikkprøvekontroller.

2.3. PRØVING OG IDRIFTSETTELSE
Stenge-/tappeorganer skal prøves etter program godkjent av NVE før
anlegget settes i drift, j.fr. "Forskrifter for dammer" pkt. 5.2.
Prøveprogram skal utarbeides og sendes NVE i god tid før prøving
finner sted. NVE kan delta på prøvingen. Rapport fra prøvingen
sendes NVE.
Forøvrig vises til T.2.3. vedlagt.

2.4. TILSTANDSKONTROLL
Tilsynsprogram skal utarbeides for alle objektene i vannveisystemet, som
faller inn under offentlig tilsyn. Dersom objektet inngår i et eksisterende
vannveisystem, skal eksisterende tilsynsprogram oppdateres med hensyn til
det nye objektet.
Tilsynsprogram, og rapporter fra tilsyn sendes NVE, i h.t. kap.

(VVT)notjjfn/Håndbok
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3. TEKNISKE KRAV
3.1. OVERORDNETE KRAV TIL VANNVEIEN
-Vannveien skal planlegges med tanke på en dimensjonerende
flomsituasjon.
-Ved stengning/åpning av reguleringsorgan eller turbin/pumper skal
det ikke oppstå skadelige dynamiske påkjenninger i systemet.
-Alle trykkbelastede konstruksjoner skal i utgangspunktet kunne
inspiseres. Er ikke dette tilfelle skal det klart fremgå av
funksjonsbeskrivelsen, og komponentens levetid skal fastsettes
deretter. Se pkt. 3.2.4.
-Det skal ikke oppstå uventet økning eller minking av vannføringen
i åpne vassdrag. Hva som menes med åpne vassdrag er forklart i
ordforklaringen, Q, vedlagt.
-Det skal ikke oppstå uventede luftutslipp, luftlommer eller
vakuum som endrer de hydrauliske forholdene i vannveien.
-Nødavstengning skal vurderes med tanke på lekkasjer/brudd i
vannveien

3.2. FUNKSJONSKRAV
3.2.1. FLOMLUKER
Hovedfunksjon:
- Skal kunne åpnes i alle flomsituasjoner.
Delfunksjoner:
- Skal ikke åpnes/lukkes utilsiktet.
- Skal være lett tilgjengelige for revisjon og vedlikehold.
- Skal tåle tapping imellomstillinger.
Skal etter behov vernes mot tilstopping og ising.
Forøvrig vises til T.3.2.1. vedlagt.

3.2.2. TAPPELUKE (-VENTIL)
Hovedfunksjon: Luken (-ventilen) skal tåle tapping i alle
mellomstillinger med vannstand lik HHV uten skadelige vibrasjoner.
Luftbehov under tapping skal dekkes uten at omkringliggende rom
utsettes for skadelig undertrykk.

3.2.3. NØOSTENGELUKE/-VENTIL
Hovedfunksjon: Selvlukkende luke/ventil som skal kunne stenge uten
ytre kraft/maskineri. Det skal defineres hvilke(n) hendelse(r) som
skal utløse nødstenging.

(VVT)not/jfn/Håndbok
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Delfunksjoner:
Luken skal ikke åpnes eller lukkes utilsiktet.
Luken skal være tilgjengelig med tanke på tilsyn og vedlikehold.
Nødstengefunksjonen skal fortrinnsvis være automatisk eller fjernstyrt.
Presisering: Der brudd på frittliggende trykkrør kan medføre skade
på liv eller annen manns eiendom eller betydelig fare for allmenne
interesser skal rørbruddsavstengning være montert. Definisjon av hva
som menes med frittliggende trykkrør er gitt i Q., bakerst.

3.2.4. REVISJONSLUKE
Hovedfunksjon: Skal gi tilgjengelighet til hovedluke for inspeksjon og vedlikehold. Revisjonsluken skal i utgangspunktet også være tilgjengelig for
inspeksjon og vedlikehold. Dersom dette er umulig skal revisjonslukens
levetid fastsettes i samarbeid med NVE. Minimum levetid; 60 år.

3.2.5. FRITTLIGGENDE RØR
Hovedfunksjon: Frittliggende rør (definert i Q., bakerst) har som
hovedfunksjon å transportere vann på en sikker og økonomisk måte.
Det stilles krav til tilgjengelighet med tanke på tilsyn og
vedlikehold. Selv om brudd på frittliggende rør forutsettes å ikke
skulle oppstå, skal likevel nødvendige tiltak for å begrense
konsekvenser av brudd gjøres. Disse tiltakene vurdes i samråd med
NVE, og omfatter bl.a. at nødstenge-Iukejventil (rørbruddsventil) er
montert der bruddkonsekvensene kan medføre skade på menneskeliv
eller annen manns eiendom eller betydelig fare for allmenne
interesser.

3.3. KONSTRUKSJON, DIMENSJONERING OG UTFØRELSE

Konstruksjon, dimensjonering og utførelse av rør, luker, ventiler
m.v. skal generelt utføres i henhold til:
• "Forskrifter for dammer", Universitetsforlaget.
• "Generelle regler for trykkbeholdere" , TBK.
Forøvrig skal konstruksjon og utførelse, der ovennevnte ikke er
anvendbart, gjøres primært i henhold til norske standarder,
sekundært i henhold til internasjonale standarder.

(VVTlnot/jfn/Håndbok
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4. TILSYN OG VEDLIKEHOLD
Tilsyn kan inndeles i 4 deler:
Hovedtilsyn. Utføres av faglig ekspertise innen gjeldende fagfelt.
Se pkt. 4.1. Formålet med hovedtilsynet er å vurdere
konstruksjonens funksjonelle og styrkemessige sikkerhet ut fra
gjeldende krav og driftsforhold.
Periodisk tilsyn. Utføres av personell med kompetanse på ingeniør-nivå
innen gjeldende fagfelt.
Driftstilsyn. Utføres av driftspersonell i forbindelse med vanlig drift.
Spesielt tilsyn. Utføres etter store belastninger som flommer etc.
Tilsynsprogrammet skal være godkjent av NVE.
Rapport fra hovedtilsyn sendes til NVE. Rapport fra øvrig tilsyn og
inspeksjoner utarbeides, og skal kunne fremlegges for NVE på
forespørsel.

4.1.

KVALIFIKASJONER

Den som utfører hovedtilsyn skal ha spesialkompetanse innen
fagområdet maskinteknisk vannkraftutstyr (luker/rør m.v.) og annen
relevant fagområde. Det kan benyttes f.eks rådgivende ingeniør eller
tilsvarende. I tilsynsprogrammet skal det redegjøres for hvem som
benyttes ved hovedtilsyn. Dersom f.eks. flere firmaer eller personer
er aktuelle skal disse nevnes.
NVE har ikke noen sertifiserings-ordning der kompetansen til
enkelte firmaer/personer godkjennes, men vurderer kompetansen i
hvert enkelt tilfelle ut fra oppgavens art. Dersom det kan oppstå
tvil om rådgivende parts kompetanse for oppgaven har anleggseier
plikt til å konferere med NVE.
Forøvrig henvises til T.4.1., vedlagt.
4.2. INTERVALLER FOR HOVEDTILSYN
Tilsynsobjektene klassifiseres i 4 ulike grupper:

Bruddkonsekvenser
Store

Små

I

Il

III

IV

Svekket

God
Tilstand

(VVT)notjjfnjHåndbok

7
Intervaller for hovedtilsyn:
I:
Il:
Ill:
IV:

1-3 år
4-8 år

4-8 år
8-18 år

Med store bruddkonsekvenser menes at brudd eller funksjonssvikt kan
medføre skade på menneskeliv eller annen manns eiendom eller
betydelig fare for allmenne interesser.
Med svekket tilstand menes at sikkerheten mot brudd eller
funksjonssvikt, p.g.a. alder, korrosjon eller konstruktive
forhold, er vesentlig mindre enn det som kreves ved tilsvarende
nye konstruksjoner.
Tilstanden skal vurderes, og neste inspeksjonsår for
hovedinspeksjon skal fastsettes.
Det skal for hvert år sendes inn til NVE en terminplan som viser
hvilke tilsynsobjekter som det skal føres hovedtilsyn med.

4.3. OMFANG
Alle forhold av betydning for sikkerhet og drift av
tilsynsobjektet skal vurderes i forbindelse med hovedtilsynet.
Revurdering av sikkerhet med bakgrunn i ny viten eller havari ved
tilsvarende andre konstruksjoner skal inngå i den grad det er
nødvendig. Restlevetid for hele eller deler av konstruksjonen bør
vurderes.
Oppdatert teknisk dokumentasjon og historikk for tilsynsobjektet
skal foreligge hos utbygger. Dersom det ikke finnes
funksjonsbeskrivelse for anlegget skal det utarbeides i
forbindelse med hovedtilsynet, etter nærmere avtale med NVE.
Eksisterende funksjonsbeskrivelser skal oppdateres hvis det er
gjort endringer av betydning. Rapport fra hovedtilsyn og oppdatert
funksjonsbeskrivelse sendes NVE.

4.4. VEDLIKEHOLD
Etter utført hovedtilsyn skal det vurderes hvilke
utbedringstiltak som er nødvendige, og planer sendes NVE.

(VVT)not/jfn/Håndbok
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Tillegg til "Retningslinjer om
stenge-/tappeorganer og rør i
vassdragsanlegg" .
Eksempler og anbefalinger.
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T.l. OFFENTLIG TILSYN
T.l.2. EKSEMPLER PÅ EGENKONTROLL
For å illustrere tilpassninger avegenkontroll gis følgende eksempler:
Landskraft er et stort kraftselskap som står foran større oppgaver
innen utbygging, ombygging og vedlikehold av anlegg.
De har derfor manualer/standarder for utarbeidelse av:
- funksjonsplaner
- forespørsler
- prøveprogram
Kontrollbehovet bestemmes ut fra oppdragets kompleksitet. NVE konsulteres i
en del prinsippielle spørsmål når det er særlig behov for det. (Forøvrig
sendes selvsagt planer i henhold til kap. 2 i dette heftet.)
Internkontrollen er satt i system slik at det blir en naturlig del
av virksomheten. En person i Landskraft er kvalitetssikringsansvarlig, med
direkte linje til administrerende direktør.
Kommunekraft er et mindre kraftselskap, som bl.a. står overfor oppgradering av
et kraftverk. De har ikke kapasitet til å utføre spesifikasjoner, kontrollopplegg m.v. alene, så de leier inn hjelp fra rådgivende ingeniør med relevant bakgrunn. Den tidligere planleggingsfasen, på funksjonsplan-nivå, utføres
av Kommunekraft i samarbeid med rådgivende ingeniør.
Spesifikasjoner, kontrollopplegg m.. v. utføres hovedsaklig av rådgivende
ingeniør.

(VVT)not/jfn/Håndbok
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TILLEGG

T. 2• SAKSGANG
T.2.1. FUNKSJONSBESKRIVELSE - TENKT EKSEMPEL:
Tegning av vannvei:
m3 /s

Qdim

560 m3 /s

Betavatn
I----------j

D2

HRV=k.1245.60
LRV=k.1198.90

Qdim=175 m3 /s

-----i§Jf-------11
Langevann
~--------------~D3

HRV=k.354.70
LRV=k.351.30

Sl: Vest-overføringen:
FUNKSJON:
LUKETYPE:
DIMENSJONER:
LEVERANDØR:
MANØVRERING:
ENERGIFORSYNING:
TILGJENELIGHET FOR INSP.:

Stengeluke
Glideluke
H: 2.00 m, L: 0.80 m
Kværner Brug als, byggeår 1956
Lokal
Håndkraft, skruespindelopptrekk
Kan vanligvis inspiseres i juli og
august, da lukeløpet er tørrlagt.

Dl: Betadammen
DAMTYPE:
HØYDE (maks):
LENGDE:
FLOMAVLEDNING:

Betong, platedam
6.4 m
24.7 m
Ikke flomløp

D2:
DAMTYPE:
HØYDE:

Fyllingsdam
54.8 m
(VVT)notjjfnjHåndbok
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473

LENGDE:
FLOMAVLEDNING:

Fast overløp

KR1:
DRIFTSESONG:

Vesentlig drift fra oktober til mai

Tl:
FUNKSJON:
LUKETYPE:
DIMENSJONER:
LEVERANDØR:
MANØVRERING:
ENERGIFORSYNING:
TILGJENELIGHET FOR INSP.:

~

DAMTYPE:
HØYDE:
LENGDE:
FLOMAVLEDNING:

Tappe luke
Glideluke
H: 3.00 m, B: 1.20 m
Drammens Jern als, byggeår 1957
Lokal, hydraulisk maskineri
Lokalt nett
Revisjonsluke er montert som gir god
tilgjengelighet for inspeksjon og
vedlikehold når det måtte være
nødvendig

Betong, massivdam

24.4

m
131 m

Fast overløp, med Qdim= 350 m3 /s,
samt flomluker Fl (beskrevet nedenfor).

Fl:
FUNKSJON:
LUKETYPE:
DIMENSJONER:
LEVERANDØR:
MANØVRERING:
ENERGIFORSYNING:
TILGJENELIGHET FOR INSP.:
T2:
FUNKSJON:
LUKETYPE:
DIMENSJONER:
LEVERANDØR:
MANØVRERING:
ENERGIFORSYNING:
TILGJENELIGHET FOR INSP.:

KR2:
DRIFTSESONG:

m

6 stk. flomluker (identiske)
Segmentluker
H: 4.00 m, B: 12 m
Akerselven maskinverksted als,
byggeår 1956-57
Lokal og fjern
Nett, lokalt fra kraftverket og
nødstrømforsyning (dieselaggregat i
lukehus)
Alle lukeløpene har føringer for
montasje av revisjonsstengsel.
Tappeluke
Glideluke
H: 1.80 m, B: 1.00 m
Drammens Jern als, byggeår 1957
Lokal, skruespindel-opptrekk
Lokalt nett
Til nå er kun opptrekket inspisert,
tilgjengeligheten til luken er
problematisk
Helårsdrift

Sikkerhets- og beredskapsvurderinger blir ikke behandlet her.
Nøkkelemner vil her være overføringene og flomlukene.
Noen spørsmål som bør besvares:
-forutsettes overføringene lukket i en flomsituasjon?
-hvordan er framkommeligheten for lokal stengning av
overføringene og åpning av flomluker i en
flomkrisesituasjon?

(VVT)notjjfn(Håndbok
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Eksempler og anbefalinger
-hvordan vil strømbrudd virke inn i en
flomkrisesituasjon?
Forøvrig vil forholdene variere sterkt fra anlegg til anlegg,
noe som krever en inngående vurdering i hvert enkelt tilfelle.

T.2.3. PRØVING OG IDRIFTSETTELSE
HENSIKT MED PRØVEPROGRAMMET:
Det skal kontrolleres om leveransen oppfyller spesifiserte krav.
Sikkerheten skal ivaretas under prøving.
Tilbakemelding; dokumentere eventuell funksjonsendring for fremtiden
ved rapport fra prøvingen.
ET PRØVEPROGRAM BØR ETTER BEHOV OMFATTE:
Kontroll av at vannvei med stenge-/tappeorgan og opptrekk er
utført som forutsatt m.h.t. dimensjoner og hydraulisk utforming,
at stålkonstruksjoner er korrosjonsbeskyttet.
Funksjonsprøve ved tørrkjøring og ved varierende vanntrykk og
lukeåpning. Det må tas hensyn til at man ved prøvetappingen ikke
skaper uholdbare tilstander nedover i vassdraget ved plutselig
økende og stor vassføring. Der det er nødvendig, må det varsles om
tapping på forhånd. Flomluker i dammer bør prØves en og en for å
unngå for stor vassføring. Prøving av luker kan så langt det er
mulig legges til perioder hvor vanntapet fra magasiner ikke betyr
noe, f.eks. som forhåndstapping før flomoverløp. Tap av magasinvann kan ikke påberopes som årsak til å sløyfe prøvinger, men
eventuell utsettelse av prøvinger må kunne drøftes.
Observasjoner. Under funksjonsprøven observeres forhold som:
Manøvrerbarhet. Det må observeres om luken beveger seg jevnt
og om manøvreringskreftene ligger innenfor antatte grenser.
Ved hydrauliske spill måles hydraulisk trykk og ved mekaniske
spill måles strømstyrke på amperemeter. Maksimalverdier bør
være definert på forhånd. Ved luker med tosidig opptrekk må
det undersøkes om det trekkes jevnt på begge sider. Hydrauliske anlegg kontrolleres m.h.t. tetthet. Lukene kjøres til
endestillinger for kontroll av endebrytere.
Strømningsbildet; stabilitet, virvler, bølger, sprut, erosjon
etc.
Vibrasjoner. Disse observeres ved å lytte og å føle på utsatte
konstruksjonsdeler (luker, lukes tang , spill og fundamenter).
Vedvarende kraftig bråk og vibrasjoner under tapping tyder på
uheldige hydrauliske forhold. Det bør man søke å rette på for
å unngå skade på luke m/tilhørende konstruksjoner.
Tetthet av luker, pakkbokser og innstøping av føringer. Observeres visuelt der det er mulig. I enkelte tilfeller kan det
være nødvedig med lensing av undervann for å få observert
tettheten. Krav til tetthet kan angis (l/min., sprut-tett,
dråpetett etc.).
(VVT)not/jfn/Håndbok
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Luftbehov. Måling av absolutt luftbehov er av mindre interesse. Det skal kontrolleres at lukene får den lufting som er
nødvendig. Det er ikke akseptabelt at luftinnsuging gir
skadelig undertrykk eller kraftig luftstrøm i lukehus, sjakter
og andre steder hvor folk ferdes.

Etterinspeksjon. Etter funksjonsprøver inspiseres best mulig om
vannveien med tappe-/stengeorgan og manøvreringsanordning har fått
synlige skader.
Rapport fra prøving. Rapporten bør inneholde alle relevante observasjoner. Der prøveprogrammet strekker seg over noe tid, f.eks.
fordi det kan gå lang tid før man får fullt vanntrykk, bør foreløpig rapport utarbeides og sendes inn til NVE.

(VVT)notjjfnjHåndbok
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T.3. TEKNISKE KRAV
T.3.2. FUNKSJONSKRAV
T.3.2.1. SIKRING MOT FEILMANØVRERING
Med feilmanøvrering menes utilsiktet åpning eller lukking av stenge-/
tappeorgan(er).
Elektroniske systemer / Programvare skal inneholde sikring mot feilmanøvrering. Kortslutning av datamaskiner, strømstans eller lignende skal ikke gi
feilmanøvrering. Operatørfeil skal forebygges med god brukerinformasjon,
samt signal når luken(e) manøvreres.
Elektriske komponenter bør sikres mot feilmanøvrering som følge av brann
(sammensmelting av elektriske ledninger) eller brudd på strømforbindelse
i den utstrekning det er mulig.
Hydrauliske systemer skal sikres mot alvorlige feil som følge av:
- vann i oljesystemet
- brent eller opphengt ventil
- rør-/slangebrudd.
Mekaniske systemer skal vurderes benyttet for å hindre at luka
blokkerer eller åpner/lukker utilsiktet som følge av brudd m.v.
Sikring kan skje ved at en har et reserveopptrekk, som er uavhengig
av hovedopptrekket. Dette betinger at hovedopptrekket kan settes ut
av funksjon og ikke hindrer bruk av reserveopptrekket.
T.3.2.2. MANØVRERING
SELVÅPNENDE LUKER
Med selvåpnende luker menes luker som ikke er avhengig av ytre kraft for å
åpne. Eks. klappeluker, sektorluke, gummiluke.
- Sikring mot utilsiktet åpning kan skje ved forrigling av luka mekanisk.
F.eks med bruk aven låsebolt som gjør at luka ikke åpner hele lukeløpet.
(Sikring av flomluker mot utilsiktet åpning er ikke nødvendig der
konsekvensene nedstrøms er små.)
- Åpning under alle forhold:
Det skal være mulig å åpne luka uten ytre energitilførsel, ved å åpne en
ventil for hånd e.l.
SELVLUKKENDE LUKER
Her menes f.eks. segmentluker, valseluker, og rulleluker som kan lukkes uten
ytre energiforsyning.
Sikring mot utilsiktet åpning kan skje relativt enkelt på selvlukkende
luker. Det er som oftest tilstrekkelig med forsvarlig låsing av lukehus,
samt låsing av betjeningsknapp e.l. inne i lukehuset.
- Åpning under alle forhold er langt viktigere ved selvlukkende luker. Ener(VVT)not/jfn/Håndbok
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Flomluker ved dammer der høy vannstand eller overtopping kan være kritisk
for dammen e.a., skal ha tilfredstillende nødstrømsforsyning tilgjengelig.
Dersom vannstanden i tillegg kan stige raskt, bør et reserveopptrekk
tilrettelegges.
T.3.2.3. BAKGRUNN FOR FUNKSJONSKRAVENE
Det er etterhvert allment akseptert at myndighetene i større grad
enn tidligere skal stille overordnede funksjonskrav fremfor
detaljerte tekniske krav. For stenge-/tappeorganer og rør har en
stilt funksjonskrav ut fra følgende utgangspunkt:
-Flomluker anses for å være de viktigste lukene med hensyn
til sikkerhet av vassdragsanlegg, fordi svikt ved disse
konstruksjonene kan få konsekvenser for sikkerheten av
dammer. Alle luker som forutsettes åpnet i forbindelse med
avledning av dimensjonerende flom betegnes som flomluker,
fordi de har flomavledning som funksjon, selv om de i
tillegg kan ha andre funksjoner.
-Tappelukene har etter definisjonen ikke flomavledende
funksjon, og blir derfor ansett som mindre viktig ut fra et
damsikkerhetsmessig perspektiv. Således dekker flomluker
mer enn de krav som stilles til tappeluker.
-Nødstengeluke/-ventil har også sikkerhetsmessig
funksjon, men på en annen måte enn flomluker/tappeluker.
-Revisjonsluker har kun tettende funksjon, da det kun
forutsettes manøvrering ved utjevnet vanntrykk.
Det finnes mange måter å navngi luker/ventiler på, ut fra
eksempelvis:
-Plassering i vannveien:
-inntaksluke
-sugerørsluke
-turbinventil
-flomløpsluke
-bunntappeluke
-omløpsluke
-Konstruksjon: -rulleluke
-glideluke
-segmentluke
-klappeluke
-valseluke
-vaggeluke
-gummi luke
-Funksjon:

-flomluke
-tappeluke/-ventil
-nødstengeluke/-ventil
-revisjonsluke

I disse retningslinjene har en holdt på funksjonskrav. Det
kan sikkert finnes andre måter å inndele konstruksjonene
etter, inndelingen er valgt ut fra begrunnelsen ovenfor.
(VVT)notjjfnjHåndbok
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T.4 TILSYN OG VEDLIKEHOLD
T.4.1. KVALIFIKASJONER
Hvem skal utføre hovedtilsyn ?
Eksempler:
Kraftselskap A har betydelige faglige ressurser i sin tekniske stab. I sin
tekniske avdeling har de to maskiningeniører med sivilingeniørutdanning og
betydelig erfaring fra leverandør- og konsulentfirma innen maskinteknikk i
vannkraftbransjen. I tillegg har de en nyutdannet maskiningeniør.
De utfører derfor hovedtilsyn selv, da de har tilstrekkelig kompetanse i
kraftselskapet.
Kraftselskap B har kun en maskiningeniør, som har særlig kompetanse på
området ventiler. Ved hovedtilsyn av ventiler tar selskapets egen
maskiningeniør seg av disse, da han anses for kvalifisert.
Ved hovedtilsyn av luker, rør m.v. leies inn hjelp fra et rådgivende
ingeniørfirma med særlig erfaring på området. I enkelte tilfeller leies
også leverandørfirma inn.

T.4.2. INTERVALLER FOR HOVEDTILSYN
Her er eksempel på overordnet plan for hovedtilsyn:
Et kraftanlegg har følgende stålkonstruksjoner som det skal føres
hovedtilsyn ved:

- 5 flomluker
-

1
1
2
2
2

buniltappeløp
tappeluke i tunnel med revisjonsluke
rørledninger
rørbruddsventiler
turbinventiler
- 4 revisjonsventiler
På et oversiktskart tegnes ovennevnte konstruksjoner inn, med tilhørende
bokstav (flomluke A,B, m.v.)
Følgende overordnete plan utarbeides:
Forrige
Kons t ruks j on

Flomluke A

FloIIluke B
Flomluke C
Flomluke O

Flomluke E

hovedtilsyn

1980
1980
1980
1981
1981

Bunntappeløp
i du

Neste planlagte
hovedtilsyn

Leverandør

Eyggeår

1990
1990
1990
1990
1990

Akerselven
Akerselven
Akerselven
Akerselven

1956
1956
1956
1956
1956

1991

Kverner

1956
1953
1955

Akerselven

Siste utbedring
utført

1982
1982
1983
1983
1984

Hvem utfører
hovedtllsyn

Rådgivende
Rådgivende
RA.dgi vende
Rådg! vende
Rådgivende

ingeniør
ingeniør
ingeniør
ingeniør
ingeniør

A.

A
A
A
A

Egne fagfolk

1978
1979

Leverandør B og egne folk
Leverandør B og egne fagf

Rør I
Rør Il

1977
1978

1991
1992

Fer-rulll
KVIl'rner

Rørbruddsventil I
Rørbrudds·
ventil I l

1985

1991

Stensli

1985

1992

Sørulllsand

1956

Turbinventil l
Turbinventil Il

1985

1991

KV2rner

1955

Rådgivende ingeniør O

1985

1992

Kværner

1955

RAdgi vende ingeniør D

1991

Kværner

1956

Egne fagfolk

1991

Kverner

1956

Egne fagfolk

1992

Kværner

1977

Egne fagfolk

1992

Kverner

1977

Egne fagfolk

Rev1sjonsventil le.
Revisjonsventil lb
Revisjonsventil Ila
Revisjonsventil IIb

1985
1985

II.V.

Leverandør C

1981
1986
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Q. ORDFORKLARING
Q.l.l.

Stenge/tappeorganer: luker, tverrslagsporter, ventiler og
revisjonsavstengninger med tilhørende maskineri/utstyr.
Frittliggende trykkrør: rør som ligger i dagen og frittliggende
(ikke innstøpt) i tunnel. Gjelder også nedgravde rØr som har
tilnærmet samme skadepotensiale som rør i dagen.
Q.2.1.

Revisjon av bestående anlegg: I denne sammenheng menes omfattende
sikkerhetsmessig kontroll eller ombygging av vassdragsanlegg.
Vannvei omfatter tunneller, rørledninger og/eller kanaler som leder
vann fra inntaksmagasin til undervann i forbindelse med kraftanlegg,
vannforsyning, overføringer m.v.
Q.3.1.

Åpne vassdrag brukes som betegnelse for de delene av vassdraget der
vannet fremtrer i dagen, f.eks. i elveleier, innsjøer m.v. Lukkede
vannveier er derimot vannveisttunneler, rørledninger m.v.

Q.3.2.
Funksjonskrav er krav til funksjon eller virkemåte aven konstruksjon eller
et system av konstruksjoner.

Q.3·2.1.
Selvåpnende luke er en luke som kan åpne ved hjelp av egen
tyngde, vanntrykket mot luken eller en motvekt som er festet til
luken på forsvarlig måte.
Selvlukkende luke er en luke som må ha maskinell eller
manuell kraft for å kunne åpne. Eks. segmentluke, valseluke og
planluke.
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