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SAMMENDRAG
Oktoberflommen1987 forårsaketbetydeligeskader langs vassdrageneog
førte til store problemerfor en rekke dameiere.Det ble bl.a. vanskeligå
komme fram til dammene, strømmengikk og lukeløpble tettet av drivgods.
Selv om vi ikke fikk alvorligedambruddvar det svikt på flere områder som
kunne ført til ulykke. Vassdragstilsynethar samlet en del erfaringsmateriale fra flommen og presentertdet i denne rapporten.Hovedkonklusjonener at
det må satses sterkerebåde på den bygningsmessigeog adminstrativesiden for
å øke sikkerhetenav flomavledningved våre dammer. Vassdragstilsynetvil
skjerpe kontrollenpå dette området fremover,og prosjektet"Damsikkerhet"
vil gi materiale til retningslinjerog informasjon/opplæring.
ABSTRACT
In October 1987, a huge flood caused a lot of damage and created many problems for the damownersin Southern-and Eastern Norway. Communicationbroke
down, the power supply disappeared,and the spillwayswere blocked by trees,
roots and debris. Eventhoughno dambreakoccured,we observedmany incidents
which could have lead to disaster.In this report the TechnicalSupervision
Divisionhas gathered and analyseda lot of informationabout the flood.
The main conclusionof this report is that we must increase the efforts to
secure the diversionof flood.The TechnicalSupervisionDivisionwill
tighten the control in this field in the future, and the current project
"Damsafety"will graduallycontributewith directionsand information.
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1. FLOMMEN
Høsten 1987 fikk vi i en 30-døgnsperiode store nedbørmengderover
Sørlandetog Østlandet.Flommen kulminertei døgnet 16.-17. oktober
med intens nedbør og vind opptil storm styrke.
har tidligeregitt ut en publikasjon (nr 15)
Vassdragsdirektoratet
som omhandlerde hydrologiskeforhold i forbindelsemed flommen. Fra
denne rapportener det gjengitt to figurerpå de neste sidene som
angir gjentaksintervalletfor flommenover h.h.v. ett døgn og 10
døgn. Ser man kun på ett døgn er man flere steder oppe i en 100årsflom, men sett over 10 døgn ligger man noe lavere.
Det avsluttendenedbørområdet,som kom fra sydvest inn over Sørlandet
om kvelden 15. oktober,bredte seg raskt nordover.Om morgenen 16.
oktober dekket nedbørområdethele Sør-Norge.Det ble observertvoldsomt regnvær og kraftig vind østafjellsog på Sørlandet.Midt på
dagen den 17. oktober var lavtrykketkommet langt inn i Norskehavet
og var da betydeligsvekket.Nord for Trøndelagvar ikke uværet verre
enn det som er vanlig for denne årstiden.
Oktoberflommenforårsaketbetydeligeskader langs vassdragene,og
førte til store problemer for en rekke dameiere.Det var særlig den
siste flomtoppenfra 16.-17.oktober som var vanskeligå takle og som
ga uventede problemer.Dette fikk de fleste erfare som var med på arbeidet på dammene under sterk nedbør, kraftig vind og ofte i stummende mørke.
I de etterfølgendedager var det en rekke oppslag i avisene om følgene av flommen. I figur 3 er det gjengitt et utvalg av disse oppslagene.
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Under.flommen
som kulminerte16.-17.oktoberd.å. oppstodet stedvis
betydeligeskaderlangsvassdragene
i de aktuelleområder.
Det er ikkerapportertnoen dambrudd,men vi er kjentmed at det ved endel
dammerhar vært problemermed flomavledningen.
Det er meldtom vanskermed
adkomsttil dammerog med lukemanøvrering,
og i noen tilfellehar det
inntruffet
overtopping
av dammer.
Vassdragsdirektoratet
ønskerå skaffeseg en mer detaljertoversiktover
flomforholdene
og flomavledningen
og ber innsendtrapportom forholdene
ved Deresdammer.
Så langtdet er aktuelti hvertenkelttilfellemå det redegjøresfor
flomutviklingen
med vassføringer
og vannstander.
Det må opplysesom det
var behovfor utrykningtil dammeneog hvordanadkomst,intern
kommunikasjon
og lukemanøvrering
funksjonerte.
Tilfellerav tilstopping,
overtopping
og skadersom følgeav flommenmå
det også redegjøresfor.Det er også viktigå få vite om erfaringene
fra
flomsituasjonen
gjørdet påkrevetmed utbedringer
ellerkonstruksjonsendringerpå dammenog innskjerping
elleromleggingav administrative
rutiner.
Med hilsen

Pål Mellquist
Vassdragsdirektør
Age Hjelm-Hansen
avd.direktør
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2. VVT'S HENVENDELSERTIL DAMEIERNE
I h.t. damforskriftenespkt. 5.3.3 skal den enkelte dameier i sitt
program for egentilsynredegjørefor hvilke prosedyrersom skal
følges hvis skader eller unormale situasjonerinntreffer.Den vanligste årsaken til unormale situasjonerved dammer er flom. Imidlertid er det ikke så mange damfolk som har erfaringer fra store
flommer,og det er ofte vanskeligpå forhånd å forestilleseg de situasjonersom da kan oppstå med veibrudd, tilstoppingav flomløp,
strømutfallm.v. Alle disse fordholdhar betydning for damsikkerheten.
Etter oktoberflommeni 1987 fikk VVT flere henvendelserfra dameiere
som nå hadde opplevd unormale situasjonerved sine dammer. På bakgrunn av dette mente VVT at det kunne være nyttig å samle inn så mye
erfaringsmaterialesom mulig fra flommen og presenteredet samlet som
dokumentasjonav hvilke problemersom kan oppstå under flom. En slik
rapport vil fokuserepå damsikkerhetenog kan være til god hjelp når
unormale situasjonerved egen dam skal vurderes.

VVT sendte 28.10.87 en forespørseltil en rekke dameiere på Østlandet
og Sørlandet,som var de mest rammede områdene.Kopi av brevet er
./.

gitt i vedlegg. Etter en del purring har vi fått svar fra de fleste.
I tillegg har vi også fått en del opplysningeri forbindelsemed
møter og befaringeretter flommen.Vi regner at i alt 64 dameiere har
gitt bakgrunnsmaterialetil denne rapporten.
De 64 dameiernerepresenterer365 dammer, og fordelingenpå fylker er
som vist på neste side. Et forsøk på graderingav problemeneviser at
det var i Telemark man hadde flest problemer i gjennomsnitt.Her
hadde praktisk talt alle dameiere et eller annet problem å melde. De
aller fleste greide å løse disse på en tilfredsstillendemåte, men
det oppsto også enkelte alvorligesituasjoner.
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Fylke

Antall

Antall

dameiere

dammer

Østfold

2

20

Vestfold

2

2

Oslo/Akershus

6

64

Telemark

17

77

Oppland

15

60

Buskerud

10

55
12

Aust-Agder

4
4

27

Vest-Agder

4

48

64

365

Hedmark

Totalt

En del dameierehar gitt en meget knapp beskrivelseav forholdene
under flommen,og vi har derfor tatt direkte kontakt for ytterligere
opplysninger.Dessutenhar noen unnlatt å nevne visse problemer som
seinere har blitt avdekketunder befaringereller ved samtaler.
I tillegg er det enkelte dameiere som ikke har meldt om problemer
overhodetpå sine dammer fordi man tydeligvishar hatt mer presserende oppgaver enn å observere flomsituasjonenved dammene. Rekonstruksjon seinere har vist at man hverken ville greid å ta seg fram til
dammene eller kommet til manøvreringsorganene
pga. stor vannføring.
Alle tilleggsopplysninger
som VVT har skaffet seg etter hvert er med
i den videre presentasjon.
Ett dambrudd er registrerti Telemark.En bukkedam av stål tålte ikke
den høye vannstandenog brøt sammen. Konsekvenseneved bruddet var
ubetydelige,også fordi dette var nederste dam i vassdraget.
Ellers ble det under flomkulminasjonenmeldt om to dambrudd i Akershus, som seinere viste seg å være falsk alarm. Pga. stor vannføring
og overtoppingvar ikke dammene lenger synlige,og man trodde de var
revet bort.
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Dam Skarsfoss

i Måna

-•

Dam Dalsfoss

i Kragerøvassdraget
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3. ERFARINGERFRA FLOMAVLEDNINGENVED DAMMENE
.1 Atkomst roblemer
I alt 11 dameiere har meldt om problemermed atkomst fram til sine
dammer. Disse problemenebesto hovedsakeligav:
3.1.1. Veiskader,veibrudd
Pga. store vannmengderhadde elver og bekker flere steder skadet veibanen og i enkelte tilfellervar veibanenhelt borte. Ras ut i veibanen har også laget veibrudd.Mindre veiskaderhar de fleste forsert i
bil med 4-hjulstrekk.Der hvor det har vært veibrudd har enkelte benyttet lokalkunnskaperom skogsbilveierm.v. og kommet fram.

Veien er helt ødelagt av erosjon
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Ras ut i veibanen
3.1.2. Oversvømmelser
Lavtliggendeveier langs elveløpeneblir lett oversvømmetved høye
vannstander.En del større veier ble etter hvert stengt, og det ble
problemerå ta seg fram selv med 4-hjulstrekk.Enkelte dameiere satte
igjen bilene og tok seg fram til dammen til fots ved å gå store omveier.

'

3 7fTI

Veien er stengt pga oversvømmelser
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3.1.3. Bruskader
I en flomsituasjon vil bruene være særlig utsatt for skade. Både
erosjon og trykk fra vann og drivgods vil gi store ekstrabelastninger.

En rekke bruer ble også skadet under flommen og enkelte ble skylt
helt bort. Resultatet var stengte veier og problemer med å komme
fram.

Eksempel

på bruskader
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3.1.4. Vindfall
Pga. kraftig vind (stormstyrke enkelte steder) veltet det ofte trær
over veien. De fleste dameiernevar forberedtpå slike forhold og
hadde tatt motorsag med seg. Ved et tilfellemåtte man avbryte ryddearbeidet av sikkerhetsgrunner,da det stadig falt nye trær. I stormkastene var det vanskeligå høre noe, og mørket gjorde arbeidet mer
utrygt.

Treveltpga. vind og undergraving
3.2 STRØMBRUDD
Omtrent halvpartenav dameiernehar hatt strømbruddpå sine anlegg i
en kortere eller lenger periode under flommen.Strømutfalletskyldtes
hovedsakeligbrudd på linjene.Det blir også pekt på at tette kjølevannsfiltreog tilstoppedegrinder førte til stans i flere stasjoner.
For de fleste dameierebetydde ikke strømsbruddetnoe for damsikkerheten. Lukene var alleredeoppe, strømmenkom tilbake etter kort tid
eller man kunne levere kraft fra eget verk. En rekke dameiere har
dessuten reserveaggregatpå sine anlegg. Det er imidlertidrapportert
om problemerved bruk av noen av disse:
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På ett anlegg var det strømbruddi 1,5 døgn, og lukene måtte manøvreres med reserveaggregat.Pga. mange starter ble startbatterietsnart
tømt, og håndpumpemåtte tas i bruk til manøvrering.
Ved et elvekraftverkfikk man plutseligutfall av stasjonen,og det
var behov for å åpne en flomluke.Strømmenvar borte, men man hadde
nødaggregat.Til tross for at det var godt vedlikeholdtog jevnlig
prøvekjørt startet det ikke, og vannet begynte å stige. Man fikk
nokså raskt tak i reparatør, som etter en times arbeid greide å
starte aggregatet. Vannstanden var da 1,3 m over HRV.

På en gammel murdam var det blitt 30 cm overtopping.Da lukene skulle
manøvreresytterligere,gikk strømmen,og man måtte sveive. Dammen
hadde tre forskjelligelukesystemermed ulike sveiver,noe som i mørket vanskeliggjordehåndmanøvreringen.Situasjonenble etter hvert noe
kritisk og folk nedstrømsble varslet om mulig dambrudd.Dammen sto.

41111

Vanskeligå komme til for sveiving
Ved en dam måtte reserveaggregatetgå i flere timer, og det tok etter
hvert slutt på drivstoffet.På den lokale bensinstasjonenfikk man
ikke diesel fordi pumpene ikke virket pga. strømbrudd.Man måtte så
reise rundt til folk for å låne drivstoff.

114

Ved et annet tilfelle stoppet reserveaggregatetetter en tid. Da sambandet ikke fungerte,måtte man ta bil og hente reparatør.Dette tok

ca to timer, da veien var dårlig. Feilen på aggregatetble oppdaget,
og så måtte man bruke to nye timer på å dra til verkstedet for å
hente reservedeler.
Ellers måtte man ved enkelte anlegg innkalleekstramannskapfor å
håndmanøvrere luker. Ikke alle steder gikk manøvreringen like bra.
Pga. mørket og uværet tok det tid å finne sveiver og fjerne forriglinger. Dessuten ble man temmeligsliten etter lang tids sveiving, og

man hadde bare fått liten lukeåpning.En dam med en mindre luke, som
i teorien skulle være lett å sveive, var meget vanskeligå få opp
pga. stive kjeder.

,

ek=Oui m.

Liten utvekslingpå lukespilletgir lang sveivetidfor hånd

3.3 SAMBANDSPROBLEMER
I alt 15 dameierehar meldt om problemermed sambandet.Jo flere
dammer og mere mannskap man har, jo viktigerevil det være med god
kommunikasjonog det er i hovedsak de større dameierne som har meldt
om sambandsproblemer.
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For en rekke dameiere ble resultatetav sambandssviktenat man mistet
registreringenav vannstanden (strømmenvar også borte), mistet kontakten med personelletog mistet oversiktenover behovet for strakstiltak. Dessuten fikk man problemermed å innkalle flere folk og rekvirere reserveutstyr.Enkelte steder førte dette til at man ikke rakk
å manøvrere dammen før vannstandenble så høy at manøvreringvar
umulig.
Noen dameiere har eget internt samband, og det er bare rapportertom
gode erfaringermed dette.
Vanlig mobiltelefonhar ikke alltid fungert bra, hovedsakeligfordi
det er begrensetdekning i store områder. I noen tilfellerkjørte man
store omveier for å forsøke å få kontakt og brukte verdifull tid på
søking og venting. Dessutenkunne man etter hvert miste kontakten
med driftsentralenhelt, fordi linjene falt ut sentralt.
Dessuten var det ikke alle som hadde sambandsutstyretsitt i orden:

Utstyret var ikke på riktig plass.
Det var for få apparatertil mannskapene.
Det manglet nødvendigopplæringi bruken.
Batterienevar utladet.
Reservebatteriervar ikke tatt med.
En annen sak var store mengder forespørslertil en del driftsentraler
under flommen med meldingerom utfall av linjer og problemer rundt på
anleggene foruten forespørslerfra publikum.Det er imidlertidingen
som har pekt på dette som et stort problem og man har tydeligvisda
greid å motta henvendelseneetter hvert.
3.4 TILSTOPPING
I en flomsituasjonvil det være mye drivgods i vassdragene.En rekke
dameiere har kommentertrensking av rister som et arbeidskrevende
tiltak under flommen.Imidlertider det bare seks dameiere som har
meldt om tilstoppingav lukeløp av betydning for dammen og flomavledningen. Til gjengjeldvar flere av disse tilfellenealvorlige.Det
var særlig dammer med flere mindre lukeløp som var mest utsatt for
tilstopping.

16

Eksempel på tilstoppingav lukeløp
Ved en dam i skogsterrengkom det så mye trær, røtter og busker at
lukeløpeneble praktisk talt helt tette. Selv om ryddemannskapetvar
tilstedehele tiden, greide man ikke å holde løpene åpne, og elva tok
seg vei rundt dammen. Dette førte til store skader på terreng og
kraftstasjon.

Vannet tok nytt løp rundt dammen
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Et annet eksempel har vi hos en dameier med en rekke mellomstore
dammer. De nederste dammene i vassdraget har flere lukeløp å 2 m's
bredde. Etter hvert begynte drivgods å sette seg fast i disse løpene.
Det ble innkalt ekstramannskap og på det meste var det to beltegravere, fem lastebiler, to skogsmaskiner og 20 mann med motorsager i gang
med å rydde dammene for trær og annet drivgods. Likevel måtte man til
slutt evakuere to av dammene da vannstanden ble så høy at man var
redd for at gangbrua og dammen skulle ryke. Politi og sivilforsvar
ble varslet, og det ble gjennomført en dør til dør aksjon for å
varsle lokalbefolkningen. Politiet var også i beredskap hele natten.
Lørdag morgen ble beredskapen opphevet.

På en dam med bl.a. en segmentluke, bygde drivgods fra elva seg opp
foran luka og etter en stund nådde det så høyt opp at det kilte seg
mellom toppen av luka og gangbanen. Da det ble behov for ytterligere
lukemanøvrering, var ikke det mulig. Man forsøkte å kappe drivgodset
med motorsag, men under de rådende forhold var dette en farlig operasjon som etter hvert måtte oppgis. Dammen greide seg.

Ellers brukte man kranbiler, traktorer, tømmerbiler med klo, skogsmaskiner og utstyr man hadde tilgjengelig for å fjerne trær og annet
drivgods. Tilstopping og fastkiling kunne også være et problem på
luftsiden etter at drivgodset hadde passert dammen.

Drivgodsla seg på Zukaog hindretvideremanøvrering
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3.5 FLOMLØP BLE IKKE ÅPNET

12 dameiere har meldt at man ikke uten videre greide å åpne flomløpet
i nødvendig grad. På ingen av disse dammene ble det brudd, men skadene rundt magasinet,på bygningerog terreng ble nok øket i noen
grad.
Hovedårsaken til at flomløpene ikke ble åpnet var at man begynte å

manøvrere for seint. Det skyldtesenten at man kom for seint fram til
dammen eller at man så an forholdeneså lenge at manøvreringtil
slutt var umulig.
Den flomløpstypensom ga flest problemervar løp med horisontale
bjelker. Når vannet begynte å gå over bjelkene ble det vanskelig, ja
til slutt nærmest umulig å få opp de siste bjelkene.Dessuten ble det
etter hvert sikkerhetsmessiguforsvarligå fortsettemanøvreringen.

Her greide man ikke å ta alle bjelkenefør vannet flommet over
gangbanen.
Nåleløp brukes sjelden,og det viste seg at i flere tilfellervar
nålene vanskeligå løsne. I teorienkan nålene sages av, men i flomkaoset er det ikke rapportertat noen torde prøve på det. De fleste
greide å slå dem løs, og noen lot nålene bare forsvinnei vassdraget.
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Vi har ellers eksemplerpå at luker har forkilt seg, og på en dam
ble det brudd i opptrekket.
Det kan under flom være vanskeligå vurdere hvor mye flomlukerskal
åpnes. Her må det avveies skader i vassdragetnedstrøms ved sterk
tapping mot skader rundt magasinetved å holde tilbake vann. Hvordan
vannføringog vannstandpåvirker sikkerhetenbåde ved den aktuelle
dammen og ved dammer videre nedover i vassdraget skal også tas hensyn
til. Slike problemeroppsto også under denne flommen.
Dameiere melder om at de har vært under press fra enkeltpersonerog
lokalinteressersom har ønsket dammene manøvrertmed tanke på å få
redusert sine egne problemer,selv om dette ville økt de samlede
skader.
På ett sted ble det opprettetstabsentermed representanterfra brukseierforening,politi, brannvesenog sivilforsvar.Her tok man løpende
avgjørelserom manøvreringav dammene og veide det opp mot faren for
skader og oversvømmelsernedstrøms.
3.6 Skader på dammer m.v.
De største skadene som ble rapportertetter flommen var på bruer,
veier osv, men sjelden på dammer. Det er i alt 10 dameiere som har
meldt om skader av noen betydningpå selve dammene. Dette er i hovedsak i form av erosjonsskaderpå plastring,krone eller i flomløp.
Dessuten har drivgods gitt enkelte trykk- og støtskader,særlig på
gangbruer.
På en 12 m høy overløpsdamav mur ble syv store steinblokkerrevet ut
i nedstrøms side av flomløpsvannet.I følge seinere modellforsøkved
Norges HydrodynamiskeLaboratoriumskyldes dette trykkpulsasjoneri
overløpsstrålen.Dammen er nå utbedret og forsterket.

20

Steinblokkeneble revet ut av flomløpsvannet

3.7 PERSONELLOG UTSTYR
Under de rådende værforholdhadde en del dameiere behov for ekstramannskap og utstyr. Det ble rapportertfra de fleste dameiere at folk
villig stilte opp, og i enkelte tilfellermøtte personelletopp på
eget initiativ.Noen dameierehadde visse problemermed å få kalt inn
ekstramannskappga. brudd på telefon.Dessuten var det dameiere som
ikke hadde nok reservemannskaptil å ta seg av de problemer som
dukket opp.
I flere tilfellerhadde ikke personellettilstrekkeligopplæring til
å takle de ulike situasjonersom oppsto, og man greide ikke alltid å
benytte tilgjengeligutstyr. Det har også vært stor forskjellpå disponibelt utstyr hos de forskjelligedameiere.En del dameiere som i
tillegg driver annen virksomhet,f.eks. skogsdrifteller industri har
som regel hatt god tilgangbåde på utstyr og mannskap.
Det er ikke rapportertom alvorligeskader hos dampersonelletunder
den hektiske flommen selv om flere jobbet over 24 timer i et strekk
under vanskelig forhold.Ufrivilligebad forekom.
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3.8 KRISELØSNINGER
Det var mange som viste stor fantasi og pågangsmotfor å komme fram
til dammen, manøvrereog sikre den:
I ett tilfelleder elva hadde forårsaketveibrudd fikk man tak i en
båt, staket seg over, lånte bil på andre siden og kjørte fram til
dammen. Det er også fortalt om en som prøvde å svømme over, men han
måtte reddes med tau noe lenger ned i elva.
Ellers ble det flere steder lånt traktor for å forsere høy vannstand
i veibanen.
Ved ett tilfellehadde man lukehavariog var redd for at vannet
skulle ta dammen. I all hast ble det bestemt at dammen skulle forsterkes,og det ble rekvirertlastebilerog tungt utstyr. Sprengstein
ble lagt ut på krona, og man greide å redde dammen.
I et annet tilfellemåtte man få tak i kranbil for å få opp luka, og
selv om veien ble sperret i lang tid, kom luka opp til slutt.
Ellers var det enkelte dameiere som forhåndstappetsine magasinerut
fra værvarselog flomprognoser.Ved noen dammer fikk flommen derfor
et jevnere forløp.
Flere dameiere har uttrykt usikkerhetom varslingsrutiner.I et
område har dameier avtale med brannvesenetom varsling ved fare for
dambrudd.Dette ble gjennomført,og varslet gikk videre til politiet
og oppsitterne.Enkelte utsatte gårdsbrukble evakuert.Sivilforsvable etter hvert oversvømmet
ret ble også varslet. Sivilforsvarsleiren
og reserveaggratettil sivilforsvaretsalarmsentralble satt ut av
funksjon.
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Også flyplassenved Notodden ble etter hvert oversvømmet

3.9 Sikkerhetsmessige

erfaringer

Mange dameiere peker på at de nå har fått verdifullerfaring i å
klare av større flommer.I en normal driftsituasjontenker man lite
på krisesituasjoner,og det er først etter å ha opplevd en slik at
man ser behovet for å planleggeog forberedeseg.
Før eller siden vil det komme en tilsvarendeeller en enda større
flom. 1987-flommenvar på det meste en 50-100 årsflom mens dammer i
følge damforskrifteneskal være dimensjonertfor en 1000 årsflom.
En del dameiere har erkjent at de ikke har vært godt nok forberedtpå
flommen som kom, og har pekt på hvor man ønsker å sette inn tiltak
for å sikre beredskapen.Følgende liste er satt opp etter dameiernes
egne prioriteringer:

• utstyr
Særlig på sambandssidenhar det manglet utstyr, og alt utstyr har
heller ikke fungert like bra. Dessutenhar det vært noen problemer
med reserveutstyr.
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En del dameiere nevner konkret at de vil gå til anskaffelseav reserveaggregat.

opplæring

Flere har pekt på behovet for bedre opplæring.Dette gjelder både
opplæring i bruk av utstyr og opplæringi å takle krisesituasjoner.
Det er dessuten av betydningat flere kan bruke tilgjengeligutstyr
om det plutseligskulle bli interne rokeringer.Flere har også savnet,
varslingsrutineri sin organisasjon.

bygningsmessigetiltak

Kun to dameiere er inne på behovet for revurderingav dammene.
Begge dameiernehar tatt konsekvensenav erfaringeneog forsterket
sine dammer. Der hvor det var stor grad av tilstoppingog fare for
brudd er gangbanenover flomløpetnå blitt fjernet.Dameieren står
derved mye bedre rustet til å klare seg i tilsvarendesituasjoner
fremtiden.
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4. konklusjon
Hovedkonklusjonenfra oktoberflommen1987 er at dameierne stort sett
greide å takle de problemersom oppsto. Imidlertidvar det de færreste som hadde noe forberedtopplegg, og det var ganske mye improvisasjon i bildet. Dessuten er det avdekketen rekke forhold som gikk
galt, og enkelte av disse kunne ha ført til ulykker.
Når det likevel gikk så bra med dammene,kan det i noen grad skyldes
hell, men mest det faktum at norske dammer vanligviser solid bygd og
har gode sikkerhetsmarginer.
De dammer som har gitt minst problemer
er betongdammerpå fjell med lange faste flomløp.Selv om ikke alle
kan ha den type dammer, bør man likevel ved nybygging/ombygging
utforme dammene mer med tanke på situasjoneneunder flom. Dessuten må
man være klar over at det før eller siden vil komme større flommer
enn dette.
Prosjektet "Damsikkerhet"som Vassdragsdirektoratet
gjennomføreri
samarbeidmed VR, tar opp sikkerhetsforholdknyttet til vanlig drift
og unormale situasjoner.Prosjektetskal vare i ca tre år og vil
etter hvert gi håndbøkerog rutiner for både forebyggendeog krisestyrende tiltak. Det skal satses på informasjon,opplæringog øvelser
innen bransjen.
Også Vassdragstilsynethar lært av oktoberflommeni 1987. Den minnet
oss om at det finnes en del eldre dammer, som ut fra utforming, tappeinnretningerog beliggenhetvil kunne gi problemerunder flom. Dameiernes opplegg og utstyr er heller ikke alltid tilpassetde situasjoner som da oppstår.
Vassdragstilsynethar for nyere dammer lagt vekt på at slike forhold
ikke skal få sikkerhetsmessigekonsekvenser,bl.a. ved å avslå å godkjenne flomløpsutforminger
som kan gi tilstoppingeller ved å få
testet dem i modellforsøkfør godkjenning.
Eldre dammer blir revurdertfortløpende,både m.t.p. flomstørrelser
og avledningsforhold.Vi regner med at prosjektet "Damsikkerhet"vil
gi oss betydelig bedreinnsikti hvordanflomsituasjoner
kan styres,
og denne lærdommenvil bli tatt i bruk etter hvert.
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