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SAMMENDRAG
De senere år er det utviklet vitenskapelige metoder for å komme frem
til beregningsmessig uttrykk for stabiliteten av hveldamfundamenter.
På grunn av den sikkerhetsmessige betydning denne stabiliteten har,
besluttet Vassdragstilsynet i 1986 å foreta etterkontroll ved et
utvalg av våre hvelvdammer. Undersøkelsen er gjennomført i tiden
1987-90. Den har tatt for seg 17 dammer og har bestått av geologisk
Ikartlegging og vurdering og eventuelt beregninger. Konklusjonen
etter undersøkelsen er at norske hvelvdammer må sies å ha stabile
fundamenter.
ABSTRACT
Scientific methods have in recent years been developed to determine
calculable expressions for the stability of arch dam foundations.
Due to the importance of this stability for dam safety, the
an
make
to
Technical Supervision Division in 1986 decided
investigation on a selection of our arch dams. The investigation was
carried out in the years 1987-90 on 17 dams. It consisted of
geological mapping and estimation and, if necessary, calculations.
The conclusion of the investigation was that the foundations of
Norwegian arch dams are stable.
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BAKGRUNN

Vassdragstilsynet har som hovedoppgave å føre tilsyn med
at sikkerheten ved norske dammer er tilfredsstillende.
Dette gjøres ved å kontrollere planlegging og utførelse
samt å føre tilsyn med drift og vedlikehold. Tilsynet i
driftsfasen omfatter jevnlige inspeksjoner av dam og fundament og kontroll med dameierens egentilsyn.
Vassdragstilsynet har plikt til å holde seg ajour med ny
teknisk viten og erfaringer. Det har et ansvar i å anvende denne kunnskapen der dette kan bidra til å klarlegge om sikkerheten ved norske dammer er så god som den kan
være.
Hvelvdammer setter store krav til fundamentet pga. systemet for kraftoverføring fra dam til fjell. Fundamentets
stabilitet er meget avgjørende for sikkerheten av slike
dammer.
De fleste av hvelvdammene våre er bygget i en tid da
kunnskapen om fundamentstabilitet mer var basert på
skjønn og erfaring enn på beregningsmetodikk.
I løpet av de senere år er det kommet nye metoder for
analyse av fundamentstabiliteten for hvelvdammer. Metoden
bygger delvis på erfaringer fra bruddet på Malpassetdammen i Syd-Frankrike i 1959, se vedlegg 1. Den innebærer geologisk kartlegging av fjellforholdene, estimering
eller måling av poretrykk og friksjonsvinkler i mulige
glideplan og de egentlige stabilitetsanalyser, som
lettest utføres ved hjelp av et eget EDB-program.
Den nye metodikken er brukt her i landet ved beregning av
stabiliteten ved Førrevassdammen, Virdnejavridammen og
dam Vinkelfallet, våre største og nyeste hvelvdammer.
Når dette analyseapparat nå er tilgjengelig, fant Vassdragstilsynet det riktig å gå tilbake og gjennomføre en
representativ kontroll av fundamentstabiliteten ved bestående norske hvelvdammer.
Man ventet ikke å avdekke spesielt uheldige forhold ved
dette, men det var klart ønskelig å få fastslått på et
bedre grunnlag enn hittil, hvilken sikkerhet dammen står
med.
Kontrollen skulle i første rekke bestå av en revurdering
av fundamentstabiliteten ved et utvalg av våre dammer.
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NORSKE

HVELVDAMMER

Vi har i Norge 77 hvelvdammer høyere enn ca 10 m, se
vedlegg 3. De fleste er slanke armerte konstruksjoner.
Dammene er stort sett bygd på velegnede damsteder og fundamenteringsforholdene har vært betraktet som alminnelig
gode. Med unntak av de aller nyeste dammene er det ikke
foretatt noen egentlig stabilitetsberegning av fjellfundamentet, selv om det har vært vurdert at vederlaget
kommer på rimelig godt fjell og at det ikke har vært utpregede svakhetssoner i damfoten.
Det foreligger ingen informasjon om at noen av våre
hvelvdamfundamenter skal ha redusert stabilitet. Alle målinger som utføres på våre hvelvdammer viser normale
verdier både når det gjelder deformasjoner, lekkasjer og
poretrykk.
Hvelvdammene er bygget i perioden 1907 (Svelgfoss, Norsk
Hydro) til 1987 (Virdnejavri og Førrevatn, Statkraft) med
halvparten i perioden 1950-1970. Ca 70% av dammene er
lavere enn 30 m, kun syv dammer er høyere enn 50 m. Se
vedlegg 3.

UTVALG AV DAMMER

Undersøkelsen ville kunne resultere i en oppfølging avhengig av konklusjonene. Ut fra en konsekvensvurdering
ble utvalget av dammer foretatt blant våre høyeste, dvs.
de som har høyde fra laveste fundament til topp dam på ca
30 m eller mer. Damstedene skulle representere den virkelige fordeling av hvelvdammene over landet slik at undersøkelsen ville gi et bra bilde av forholdene generelt. En
evt. oppfølging av undersøkelsen ville kunne kreve mer
spesifikke utvelgelseskriterier.
Utvalget av 17 dammer finnes i vedlegg 4 og 5. Fra det
opprinnelige utvalget ble dam Storlivatn trukket ut av
undersøkelsen på grunn av sin spesielle og lite representative byggemåte. Til gjengjeld ble Rødbergdammen tatt
med, hovedsakelig etter dameierens ønske.

UNDERSØKELSEN

Etter en del forberedende arbeider vinteren 85/86 ble undersøkelsen igangsatt med oversendelse av brev og notat
fra Vassdragstilsynet til de aktuelle dameiere den 2.
mars 1986, se vedlegg 6.
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Et vesentlig moment var å få en så ensartet undersøkelse
som mulig. Dette oppnådde vi blant annet ved at 14 av de
17 dammene var prosjektert av Ingeniør Chr. F. Grøner
A.S. og for alle disse dammene foretok Grøner også stabilitetskontrollen. Dette var etter dameiernes eget valg,
men i henhold til Vassdragstilsynets anbefaling.
De tre siste dammene ble vurdert av (daværende) Siviling.
Elliot Strømme A.S., (daværende) Ing. A. B. Berdal A.S.
og Siv.ing. 0. T. Blindheim.
Etter Grøners opplegg har undersøkelsen i hovedsak omfattet 3 faser:
Geologisk kartlegging med vurdering.
Enkel stabilitetsberegning.
Supplerende undersøkelser og stabilitetsberegning.
Alle dammene ble undersøkt i fase 1. For de dammene hvor
det var nødvendig ble undersøkelsen ført videre i fase 2
og eventuelt fase 3. Hver fase skulle oppsummeres i en
rapport.
0. T. Blindheim avsluttet undersøkelsen (Hegsetdammen)
etter geologisk vurdering (tilsv. fase 1). Strømme gjennomførte undersøkelsen (Myrtjerndammen) i to stadier geologisk undersøkelse og stabilitetsberegninger - tilsvarende fase 1 og 2, men med en noe annen beregningsmetodikk enn Grøner. Berdal behandlet geologisk vurdering
og stabilitetsberegninger (dam (Vierkvev) i '&1rapport,
med beregningsmetodikk tilsvarende Grøners. (Se kapitlet
"Stabiltetsberegninger" nedenfor).

GEOLOGISK

KARTLEGGING

OG VURDERING

I utgangspunktet ble det foretatt en grundig geologisk
vurdering (fase 1) med kartlegging av topografi, bergart,
oppsprekking, svakhetssoner og eventuelle glideplan i
damfundamentene. Videre er sprekkenes art og ruhet samt
evt. sprekkevannstrykk registrert. Dette er benyttet i en
vurdering av mulige bruddmekanismer, som har bestått i å
fastslå om sprekkesystemet definerer bergblokker som kan
gli, se vedlegg 7. For flertallet av dammene fant man
ikke slike blokker i fundamentet, og stabilitetsundersøkelsen sluttet med det.
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STABILITETSBEREGNINGER

For de dammene hvor det ble funnet mulige bevegelige
bergblokker i den geologiske kartlegging og vurdering,
ble det foretatt stabilitetsberegninger av disse. Metoden
er basert på tredimensjonal analyse av stive blokker og
er beskrevet i kapittel 2 i Grøners fase 2-rapporter, se
vedlegg 8. Den er også behandlet i føgende foredrag:
- Amund Gaut, Ingeniør Chr. F. Grøner A.S.
"Fundamentstabilitet ved våre store hvelvdammer"
holdt under teknisk medlemsmøte 1988, i Vassdragsregulantenes forening. Vedlegg 9.
- G. Birgisson og J. K. G. Rohde, Ingeniør Chr. F. Grøner
A.S.
"Stabilitetsberegning av fundament for 15 norske hvelvdammer"
holdt under Fjellsprengningskonferansen i 1988. Vedlegg
10

.

Stabilitetsberegningene resulterte i sikkerhetsfaktorer
for de aktuelle bergblokkene. Dersom beregningene var beheftet med store usikkerheter eller ga lave verdier, ble
nye undersøkelser gjort av fundamentet og eventuelt ytterligere beregninger utført (fase 3).

OPPSUMMERING

AV RESULTATENE

Allerede i fase 1 kunne konklusjonen "tilfredsstillende
stabilitet" trekkes for 11 av de 17 dammene ut fra at det
ikke fantes løse blokker med ugunstige glideflater.
Av de resterende seks ble det gjort enkle overslagsberegninger for Rødbergdammen med parametre av en annen
nøyaktighetsgrad enn de parametre som er brukt i beregningene som er utført for de fem dammene Nibbehøl, Votna,
Breiava, Rauddalsvatn og Langlivatn, som ble undersøkt i
fase 2.
Etter fase 2 gjensto to dammer - dam Votna og Langlidammen - hvor det var behov for fase 3, mer omfattende geologisk undersøkelse og nye beregninger. For disse dammene
forelå konklusjonen "tilfredsstillende stabilitet" med
brev fra Grøner h.h.v. 23.12.88 og 17.01.90.
Kun for Langlidammen hadde man visse merknader til konklusjonen: "Dammen har imidlertid en begrenset sikkerhet
som er lavere enn for andre dammer som er undersøkt på
tilsvarende måte. Dette forhold, samt erosjon forårsaket
av flomoverløp vil bli tatt hensyn til i program for
tilsyn med dammen."
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Resultatene for de enkelte dammene er fremstilt i vedlegg
11. Alle dammene er innpasset i "Grøners system" med tre
faser, selv om Strømmes og Berdals opplegg ikke passer
helt inn.

KONKLUSJON

Undersøkelsen omfatter 17 hvelvdammer høyere enn 30 m av
de ialt 77 norske hvelvdammene. Utenom dette prosjektet
er dammene ved Førrevatn, Virdnejavri og Vinkelfallet undersøkt på tilsvarende måte og funnet å ha tilfredsstillende stabilitet. For de fleste av de 17 kunne man konstatere ved en geologisk kartlegging at stabiliteten av
fundamentene var akseptabel. Ved de øvrige dammene gjorde
man mer ellet mindre omfattende stabilitetsberegninger,
og også for disse konkluderte man til slutt med at fundamentene hadde tilstrekkelig sikkerhet.
Behovet for å undersøke også de øvrige dammene har vært
drøftet internt i Vassdragstilsynet, og det har også vært
tatt opp med Ing. Chr. F. Grøner A/S. Det har vært vurdert om det finnes enkle kriterier for å peke ut dammer
der nærmere undersøkelser kunne være påkrevet. Det er
enighet om at det i alle fall vil være nødvendig med geologisk ekspertise for å få en pålitelig vurdering. Slike
undersøkelser av alle damfundamentene vil nødvendigvis få
et betydelig omfang. Resultatene fra de undersøkelser som
er gjort er så positive, at det ut fra en sikkerhetsmessig vurdering ikke kan sies å være behov for ytterligere
omfattende kontroll. Fundamentforholdene ved norske hvelvdammer ser ut til å være betryggende.
Et forhold som både dameierne og Vassdragstilsynet må
være oppmerksom på, er erosjon i fundamentet som følge av
flom og andre miljøpåkjenninger. Dette kan på sikt svekke
stabiliteten. Forholdet følges best opp med et godt tilsynsopplegg.
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Vedlegg 1: Omtale av bruddet på Malpasset-dammen
Vedlegg 2: Hvelvdammer i Norge
Vedlegg 3: Hvelvdammer etter byggeår og høyde, grafisk
fremstilt
Vedlegg 4: Utvalg av dammer i undersøkelsen
Vedlegg 5: Kart med de utvalgte dammene
Vedlegg 6: Brev (03.02.86) og notat fra Vassdragstilsynet
Vedlegg 7: "Stabilitet av hvelvdammer" (fra Grøners
fase 1-rapport)
Vedlegg 8: "Beregningsmetode" (fra Grøners fase 2-rapport)
Vedlegg 9: "Fundamentstabilitet ved våre store hvelvdammer"
(foredrag av A. Gaut, Grøner)
Vedlegg 10: "Stabilitetsanalyse av 15 norske hvelvdammer"
(foredrag av G. Birgisson og J. K. G. Rohde,
Grøner)
Vedlegg 11: Resultatene fra hvelvdamundersøkelsen
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VEDLEGG 1
BRUDDET

PÅ MALPASSET-DAMMEN

Topp «dam kote 102,55
Elvebunn kote 42,00
kote 100,40
HRV
Damradius (oppstr. krona) 105 m
Hvelvtykkelse topp 1,50 m
bunn 6,76 m
Bygging startet 1. april 1952.
Vannstander oppnådd:
24. mai 1954 kote 60,60
1955 kote 79,75
sept.
juli
1959 kote 94,10
Dambruddet skjedde 2. desember 1959. Da hadde vannstanden
nådd kote 100,12 (28 cm under HRV).
Noen helt sikker årsak til dambruddet har man ikke konstatert. For mange spor ble borte da venstre vederlag ble
skylt vekk til at det var mulig. Mange teorier er lansert
med årsak både i fundament og hvelv. Den mest sannsynlige
årsak var fundamentsvikt.
Etter undersøkelser, materialtester av betong og fjell,
kontrollberegninger etc., konkluderte undersøkelseskommisjonen med at årsaken til dambruddet var at venstre vederlag ga etter. Vederlaget beveget seg ca 2 m hovedsakelig i tangensiell retning med en mindre radiell komponent.
I et bestemt område hvor endel sprekker var synlig har
fundamentet vært mer deformert enn ellers. Pga. hvelvets
stivhet kunne det ikke deformeres tilstrekkelig til å
overføre lasten til fundamentet i dette området men overførte belastningen til hver ende av denne sonen med
dertil økt spenning og gradvis overlast her og nedover
mot bunnen. Denne prosessen har tatt dager og uker mens
annen fase med glidningen av vederlaget var et raskt
brudd i løpet av få sekunder. Man fikk ikke noe forvarsel
om bruddet. Blant annet ble damfoten inspisert kort tid
før bruddet og det var ingen tegn til lekkasjer.
Grundige geologiske undersøkelser var gjort av damsteder
og geologien var nøyaktig beskrevet. Geologen (Prof.
Corroy) nølte ikke med å anbefale byggingen av dammen.
Det er imidlertid usikkert om Corroy var klar over at det
var en hvelvdam som skulle bygges, da de første undersøkelsene ble gjort for en massivdam.
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VEDLEGG 2
Vassdragstilsynet

januar

HVELVDN44ER
I NORGE
høyde> ca 10 m

Dam

Eier

Høyde (m)

Byggeår

Akershus/Oslo
Bergstjern

Nittedal Vannverk

Høldippeldalen

10

1973

Nittedal Vannverk

23

1960

Elvåga

Oslo Vann- og Avløpsverk

25

1963

Langlivatn

Oslo Vann- og Avløpsverk

35

1941

Rena Kraftselskap

23

1947

Aurdalsfjord

For. til Bægnavdr. reg.

35

1962

Raudalsvatn

Glommens og Laagens Brukseierf.

41

1952

Vinkelfallet

Midt-Gudbrandsdal Energiverk A/S

40

1983

Rødungen

Oslo Lysverker

16

1943

Rødberg

Statkraft

27

1947

Grøtvann

Kragerø kommune

10

1971

Svelgfoss

Norsk Hydro

25

1907

Borsjø

I/S Skafså Kraftverk

18

1954

Urvatn

I/S Skafså Kraftverk

20

1953

ørntjern

Skien kommune

16

1961

Bjåen

Skiensfj. Komm. Kr.selsk.

16

1970

Vindsjå

Skiensfj. Komm. Kr.selsk.

24

1958

Grottevatn

Statkraft

12

1942

Vinjevatn

Statkraft

29

1961

Langfoss

Vafos Brug A/S

19

1957

-

Hedmark
Osfallet

Oppland

Buskerud

Telemark

(VVT)n-kjm-Hvel

vdammer

1989

2
Dam

Eier

Høyde (m)

Byggeår

Vest-Agder
Kilen

Sira-Kvina Kraftselskap

37

1970

Juvatn

Vest-Agder Elverk

47

1958

Kvernevatn

Vest-Agder Elverk

19

1953

Skjerkevatn

Vest-Agder Elverk

19

1934

Andersvatn

Lyse Kraft

23

1984

Breiava

Lyse Kraft

54

1964

Grytetjørn

Lyse Kraft

12

1982

Maudal

Maudal kraftverk

35

1985

Myrtjørn

Maudal Kraftlag

33

1948

Sandvatn

Røldal-Suldal Kraft A/S

27

1967

Berdalsvatn

A/S Saudefaldene

29

1954

Dalvatn

A/S Saudefaldene

24

1919

Holmavatn

A/S Saudefaldene

22

1952

Nedre Sandvatn

A/S Saudefaldene

22

1971

Slettedalen

A/S Saudefaldene

72

1959

Storlivatn

A/S Saudefaldene

31

1931

Vierkvev

Stavanger Energiverk

30

1947

Bjørndalsvatn

Statkraft

14

1985

Førrevatn

Statkraft

95

1987

Skorpevadhøl

Statkraft

20

1986

Bjølsegrøvatn

A/S Bjølvefossen

21

1937

Votna

Røldal-Suldal Kraft A/S

55

1966

Nedre Håvardsvatn

Statkraft

44

1974

Nibbehøl

A/S Tyssefaldene

35

1966

Rocialand

Hordaland

3
Dam

So n o

Høyde (m)

Eier

Byggeår

F'ordane

Hjelmevatn

Elkem A/S

24

1952

Sørdalsvatn

Elkem A/S

17

1973

Vingevatn

Elkem A/S

9

1967

Fossvatn

Hydro.Aluminium A/S

22

1964.

Gravdalen

Hydro Aluminium A/S

17

1961

Harbakkevatn

Hydro Aluminium A/S

20

1959

Nordalsvatn

Hydro Aluminium A/S

16

1952

Storevatn II

Hydro Aluminium A/S

12

1963

N. Sødalsvatn I

Sogn og Fjordane Energiverk

39

1973

øvre Sødalsvatn

Sogn og Fjordane Energiverk

15

1974

Zakariasdammen

Tafjord Kraftselskap

91

1969

Reinsetvatn

Kristiansund Elverk

23

1946

Hegset

Trondheim Elverk

51

1961

Sokna Inntaksdam

Sør-Trøndelag Kraftselskap

25

1964

Vekveelv

Sør-Trøndelag Kraftselskap

12

1972

Nord-Trøndelag Elverk

20

1951

Stengvatn

Fauske kommune

19

1973

Grytåvatn

Helgeland Kraftlag A/L

28

1963

Holmvatn

Helgeland Kraftlag A/L

30

1973

Nedre Kvitfossv

I/S Lofotkraft

14

1955

Langevatn

Mosjøen Aluminiumsverk

15

1980

Fiskeløsvatn

Narvik komm. Elverk

10

1934

Nygårdsvatn

Narvik komm. Elverk

13

1932

Giken

A/S Salten Kraftsamband

13

1980

Navnløsvatn

I/S Sundsfjord kraftlag

10

1963

Møre o

Romsdal

Sør-Trøndelaa

Nord-Tr ndela
Namsvatn

Nordland

(VVT)n kjm Hvel vdammer
-

-

4
Darn

Eier

Høyde (m)

Byggeår

Finnmark
Inntaksdammen

Hammerfest Elverk

12

1950

Nedre Eggevatn

Hammerfest Elverk

12

1950

Vestfjellvatn

Hammerfest Elverk

14

1965

øvre Eggevatn

Hammerfest Elverk

10

1950

Reinkalvvatn

Nordkyn Kraftlag A/L

13

1955

ørretvatn

Repvåg Kraftlag A/L

12

1953

Virdnejavri

Statkraft

144

1987

Storvatnet

Sørfjord kraftverk

11

1988

(VVT) n-kjm-Hvel

vdammer

HVELVDAMMER
ETTER BYGGEÅR
(Totalt antall dammer: 77)

VEDLEGG 3

Antall dammer
20
19

12
11

7
6

0
1900-09

10-19

20-29

30-39

40-49

50-59

60-69

70-79

80-89

Byggeår

HVELVDAMMER ETTER HØYDE
(Totalt antall dammer: 77)

Antall dammer

33

22

E

11

4

Slettedalsdammen

Virdnejavri

3
2
1
10-19

20-29

30-39

40-49

50-59

60-69

70-79

80-89

90-99

1

9
....4".J140-14-1—+
Damhøvde (m)

Strømme
Grøner
Grøner
Grøner
Berdal
Grøner
Grøner
Grøner

33
72
29
55
30
54
37
47

1948
1959
1954
1966
1947
1964
1970
1958

Maudal Kraftlag
A/S Saudefaldene
A/S Saudefaldene
Røldal-Suldal Kraft A/S
Stavanger Energiverk
Lyse Kraft
Sira-Kvina Kraftselskap
Vest-Agder Energiverk

Dam Myrtjørn

Dam Slettedalen

Dam Nedre Berdalsvatn

Dam Votna

Dam Vierkvev

Dam Breiava

Dam Kilen

Dam Juvatn

Dam Rauddalsvatn
Glommens og Laagens Brukseierforening

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Dam Langlivatn

Oslo kommune
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27

1947

Statkraft

Dam Rødberg

7

35

Grøner
44

1974

Statkraft

Dam Nedre Håvardsvatn

6

1941

Grøner
35

1966

A/S Tyssefaldene

Dam Nibbehøl

5

Grøner

Grøner
39

1973
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Dam Sødalsvatn I

4

41

Grøner

91

1969

Tafjord Kraftselskap

Dam Zakariasvatn

3

1952

Blindheim

51

1961

Trondheim Elektrisitetsverk

Hegsetdammen

2

Grøner

30

1973
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1
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Langlivatn
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Det er rundt 70 hvelvdammer i Norge, og de fleste er slanke armerte konstruksjoner.
Dammene er stort sett bygd på velegnede damsted og fundamenteringsforholdene.har
vært betraktet som alminnelig gode. Med unntak av de aller nyeste dammene er det
ikke foretatt noen egentlig stabilitetsberegning av fjellfundamentet, selv om
det har vært vurdert at vederlaget kommer på rimelig godt fjell og at det ikke
har vært utpregede svakhetssoner i damfoten.
I løpet av de senere år er det kommet nye metoder for analyse av fundamentstabiliteten for hvelvdammer. Metoden bygger delvis på erfaringer fra bruddet på Malpasset-dammen i Syd-Frankrike i 1959. Den innebærer geologisk kartlegging av
fjellforholdene, estimering eller måling av poretrykk og friksjonsvinkler i
mulige glideplan og de egentlige stabilitetsanalyser, som lettest utføres ved
hjelp av et eget EDB-program.
Når dette analyseapparat nå er tilgjengelig, finner Vassdragsdirektoratet det
riktig at man går tilbake og gjennomfører en representativ kontroll av bestående
norske hvelvdammer for å kontrollere fundamentstabiliteten. Det må presiseres
at man ikke venter å avdekke spesielt uheldige forhold ved dette, men det er
klart ønskelig å få fastslått på et bedre grunnlag enn hittil, hvilken sikkerhet
dammene står med.
I første omgang vil en slik undersøkelse omfatte våre høyeste hvelvdammer, og vi
har valgt de dammene som har høyde fra laveSte fundament til topp av dam på
ca. 30 m eller mer. Damstedene representerer en rimelig geografisk og geologisk
spredning og antas å gi et bra bilde av forholdene generelt. Når resultatene fra
denne undersøkelsen foreligger, vil det bli vurdert om også lavere damMer bør
undersøkes på samme måte.
I utgangspunktet må det foretas en grundig geologisk kartlegging av bergart,
oppsprekking, svakhetssoner og mulige glideflater. Utfra dette kan det så gjøres
en første vurdering av hvordan hvelvkreftene kan opptas av fjellfundamentet.
Vassdragsdirektoratet antar at det i mange tilfeller kan konstateres allerede
Dokum-ent

Bl.

9550/01.

sendes

01.02.85.

til

2

på dette grunnlag at forholdene er akseptable og at ytterligere undersøkelse
ikke er påkrevet. I motsatt fall vil videre kontroll og analyse måtte
gjennomføres.
Vassdragsdirektoratet vil ha ansvar for at undersøkelsene blir utført
på en faglig forsvarlig måte og at ensartede forutsetninger legges til
grunn alle steder.
De instanser som skal gjennomføre undersøkelsene må derfor godkjennes av
Vassdragsdirektoratet, som også vil ta stilling til forutsetninger,
resultater og konklusjoner. Gjennomføringen er ikke underlagt noe spesielt
tidspress, men vi finner det naturlig at feltundersøkelsene tar til
sommeren -1986.

Skulle det noen steder vise seg nødvendig å bedre stabilitetsforholdene,
vil det kanskje være mest aktuelt å redusere poretrykket i fjellet ved
drenering. Injisering, utstøping og forankring kan også komme på tale.
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STABILITETAV HVELVDAMMER
Hvelvdammeri Norge er fundamentertpå bergartermed høy fasthet i
forhold til de spenningersom forårsakesav damkreftene.Ved alle
damstederer imidlertidfjellet oppsprukket,og dette vil i større
eller mindre grad påvirkestabilitetenav fjellfundamentet.
Sprekkenedeler fjelletopp i blokker.Fastkilteblokkeruten bevegelsesmulighet-harliten betydning for stabiliteten.Men ved mange
damstederer de topografiskeforholdog sprekkeretninger
slik at det
finnes blokker som kan gli ut. Blokkene utsettes for damkrefter,
gravitasjonskrefter
og sprekkevannstrykk.
En eventuellglidningkan
foregå langs ett eller to sprekkeplan.Sikkerhetenmot glidninger
avhengigav tilstrekkeligstor friksjoni de aktuellesprekkeplan.
•

Disse forholdkan undersøkesved geologiskkartlegging,vurderingav
ingeniørgeologiske
parametreog stabilitetsberegning.
Først omkring1970 forelåbergmekaniskeberegningsmetoder
anvendelige
for kontrollav damfundament.I Norge ble metodeneikke anvendt før
på sluttenav 1970-tallet.
Bortsett fra dammer bygget i de siste årene, er det derfor ikke
utført beregningsmessig
kontrollav damfundamentetfor norske hvelvdammer. For alle større dammer er det imidlertidutført geologiske
undersøkelserav damstedet.De geologiskerapporteneangir bergart
og karakteriseringav oppsprekningen.I en del tilfelleer det tatt
med nærmere beskrivelseav sprekker og svakhetssoner.Rapportene
konkluderervanligvismed at damstedetansees egnet for bygging av
en dam.
Den som sto for prosjekteringen,foretok i en viss utstrekning
ingeniørgeologiske
vurderingerved plasseringog utformingav dammen.
Ved noen dammer har dette skjedd i samarbeidmed ingeniørgeolog.
Etterkontrollav dammene kan utføres etter de prinsippersom i dag
gjelderved bygging av nye dammer.Damstedeneundersøkesmed vekt på
kartlegging av sprekker og kvantifiseringav ingeniørgeologiske
parametre for bestemnmelseav friksjon i de aktuelle sprekkeplan.
Disse parametreinkluderer:
Sprekkenesutholdenhetog retningsvariasjon
Sprekkefrekvens
Sprekkenesåpenhet/kontaktforhold
mellom sprekkeflater
Om sprekkenefølgesav knusningog omvandlingav sidebergarter
Karakterav eventuellmineraliseringog fyllmateriale

AlldGRØNER
=::
:

:.

Om sprekkeneer plane, hakketeeller bølgete
Sprekkeflatenesruhet
Trykkstyrkepå sprekkeplan,målt med prellhammer
Porevannstrykk/vanntrykk på sprekkeflatene
I praksis vil det sjeldenvære mulig å gi nøyaktigetallverdierfor

alle disse parametre,slik at en del må baserespå skjønn.
I første fase må det avklaresom opptredendesprekkermedførernoen
mulighet for at blokker kan gli ut. I en del tilfelle vil dette
kunne bestemmesut fra enkle betraktninger.Ved mer uoversiktelige
tilfelleer det nødvendigmed en mer inngåendevurderinghvor damkreftenetas med i betraktningen.
Damfundamenthvor det ikke er mulighetfor bevegelseav blokker,kan
ansees som stabile.I de tilfelledet i første fase konkluderesmed
at det er mulighet for bevegelseav blokker, vil det i neste fase
være aktueltå utføre stabilitetsberegning
av fundamentet.
Stabilitetsberegninger
utføres ved at man kontrollererstabiliteten
av en modell av fundamentet.Stabilitetenkan angis ved en beregnet
sikkerhetsfaktor.
beregningsmodellen
er en sterkt forenkletidealisering av det virkelige fundamentet.Beregnt sikkerhetsfaktormå
derfor kun oppfattessom en indikasjon.Stabilitetsberegningen
gir
imidlertiden basis for en samletvurderingav stabiliteten.
Ved etterkontrollav flere dammer vil beregningeneavklare om det
finnes dammer med lav beregnet sikkerhet i forhold til de andre
dammer som undersøkespå samme måte.
Mer inngående undersøkelser,samt vurdering av eventuelle tiltak,
kan da begrensestil de dammer som peker seg ut ved en slik sammenligning.

•
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BEREGNINGSMETODE
Det grunnleggende konsept for analyse av fundamentstabilitetble
fremsatt i begynnelsen av 1970 åra av franskmenneneLonde, Vigier og
Vormeringer.
Det er basert på en tredimensjonell
analysemetode
hvor man forutsetter stive blokker. Man undersøker et fjellegeme avgrenset av
geologiske sprekkeplan (Pl-Pn) og av naturlig terreng, slik det er
vist på skissen i fig.l. De krefter som virker på dette avgrensede
fjellegeme,er blokkens tyngde (W), vanntrykk Ul-Un på avgrensningsplanene samt overføringskreftenefra dammen (Q).
Mot nevnte angripendekrefter virker de skjærkreftersom blir mobilisert langs et eller flere av avgrensningsplanene.Skjærstyrken er
avhengig av sprekkeplanenesruhet, fyllingsmateriale,trykkstyrkeog
kontakt arealet mellom flatene.
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Fig. 1

Stabilitetav fjellblokk

Følgende komponentermå være bestemt før analysengjennomføres:
Orienteringav aktuelle avgrensningsplan.
Glideblokkenstyngde.
Vanntrykk på blokkens avgrensendesprekkeplan.
Overføringskrefterfra dammen.
Skjærparametrepå aktuelle glideplan (iflg. N. Barton, NGI,
publikasjonnr. 105 og 119).
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Forutsetningerfor stivblokkanalysen:
Volumet begrenses av sprekkeplanenesskjæring med hverandre og
overflaten.
Volumet.erudeformerbart.
Intern brudd i fjellblokkenkan ikke skje, dvs. at blokken ikke
kan deles opp i mindre blokker.
er lik null langskontaktplanene.
Kohesjon og strekkstryke
Skjærstyrkenlangs planene er bare avhengig av friksjon, dvs.
den effektive friksjonsvinkel.
For å bestemme hvorvidt en fjellblokk glir på ett eller to plan,
vurderer man normalkraftenpå hvert enkelt av avgrensningsplanene.
Hvis resultantvektorenav alle krefter som virker på blokken, har en
komponent normalt og rettet mot et plan, vil blokken ha kontakt med
dette planet ved glidning.Slik kontakt er en betingelse for at det
kan mobiliseresskjærkreftermot bevegelse.Hvis bare ett plan tilfredsstillerdette kriterium, glir blokken på ett plan, og hvis to
plan tilfredsstillerdette kriteriumglir blokkenpå to plan. Glidning
langs tre plan er umulig ifølge forutsetningenefor stivblokkmetoden.

3.

UTFØRTE BEREGNINGER
Sikkerhetsfaktorer(se vedlegg 3 og 4) for hvert av vederlageneer
beregnet ut fra to forskjelligetilstandervedrørende sprekkevannstrykk. Ved drenert tilstand antar man 1/3 av fullt vanntrykk på
sprekkeplanene langs damaksen nedstrøms dammen, lineært avtagende
til 0 langs fjelloverflaten.Ved udrenert tilstand antar man fullt
vanntrykk på sprekkeplanenenedstrøms for dammen lineært avtagende
til 0 langs fjelloverflaten.
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Kreftersom virker på stabilitetenav en mulig blokk.
Figurener gjengittetter P. Londe (1973).

: Glideplansom avgrenser
blokken
Vanntrykkpå planeneP1
: Overføringskrefter
fra
dammen
: Tyngden av blokken

Fig. 1

De fleste fjellvederlagene er imidlertid gjennomsatt av ett eller
flere sprekkeplan, slik at bergmassen ofte er delt opp i blokker.
Fastkilte blokker uten bevegelsesmulighet har liten betydning for
stabiliteten, men ved en del damstederer topografi ogsprekkeretninger
slik at det finnes blokker som kan gli Ut. Blokkene utsettes for
damkrefter, gravitasjonskrefter og sprekkevannstrykk. Stabiliteten
avgjøres av friksjonen på det eller de sprekkeplan som blokken eventuelt vil gli på. En prinsippskisse for kreftene som virker på en
slik glideblokk, er vist i fig. 1.

På dette grunnlag har dambyggere i Norge i utgangspunktet hatt en
relativtenkelfundame”taringsjobb, og den ingeniørgeolgiske dokumentasjonen for hvelvfundamentenes stabiltet har i de fleste tilfelle
vært begrenset til en enkel geologisk befaringsrapport.

Hvelvdammer i Norge er fundamentert på bergarter med høy fasthet i
forhold til de spenninger som forårsakes av damkreftene. Den sterke
overflateerosjonen under Kvartærtidens istider har hos oss effektivt
fjernet de mange meter med dypforvitret fjell som en vanligvis finner
på sydligere breddegrader. Selve bergartstypene er også gunstige med
tanke på fundamenteringsårbeider, idet porøse lava- ellet sedimentbergarter forekommer forholdsvis sjelden. Dypbergarter, gneiser og
høymetamorfe sedimenter dominerer de fleste steder i landet.
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Lengdesnittav vestre vederlagfor Virdnejavri-dammen.
Vanntrykketi målepunkterer angitt som trykkhøyde.
Gjengittetter P.M. Johansen (1987).
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Fig. 2

Nøyaktigemålinger foretattved oppfyllingenav Virdnejavri-da
mmen
i
Alta bekrefter antagelsenom at vanntrykketgjennomgåendeer
meget
lavt. Dette er illustrerti fig. 2.
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For vann i en hvelvdamsfjellvederlaggjelder at det samledehydraul
iske potensialvil avta utover og nedover i vederlaget.Fordi
permeabiliteteni fjell er liten, vil potensialet,og derved også
vanntrykket som er en del av potensialet,avta svært rakst. Forhold
et
kan være anderledeshvis de ytre deler av vederlageter tettere
enn
de innerste, men fordi de fleste sprekker i fjell er mest åpne
ut
mot overflaten,vil de ytre deler av et fjellvederlagoftest
ha en
gunstig drenering.Høyt sprekkevannstrykk
vil derfor sjelden oppstå.
En injeksjonsskjermved damfoten vil ytterligere redusere
permeabilitetenog derved også vanntrykketi vederlaget.

Ved vurderinger av en fjellblokksstabilitet
vil det være relativt
greit å beregne gravitasjonskreftene
'og overførikreftene
fra
hvelvdammen.Vanskeligereer det å forutsi sprekkevannstrykket
og
friksjonenpå sprekkeplanene.

På den tiden da de fleste hvelvdammenei Norge ble prosjek
tert,
kjente man ikke det teoretiskegrunnlagetfor en stabilitetsber
egning
av slike blokker.Derfor er det bare i unntakstilfelleforetat
tnoen
nøyaktigoppmålingav sprekkesystemene
i vederlagene,og de parametre
som er avgjørendefor friksjonenpå sprekkeplanene,er ikke detalje
rt
vurdert. En nærmere undersøkelseav disse forhold,med etterfø
lgende
beregningav stabilitetenfor mulige'glideblokker,
er hovedinnholdet
i denne undersøkelsen.
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På grunnlagav de krefteren har kommet frem til, kan det så foretas
en stabilitetsberegning
av den ellerde fjellblokkene
som er aktuelle.
Stabilitetenkan angis ved en beregnetsikkerhetsfaktor.
Sikkerhetsfaktorenangir hvor mange ganger større friksjonskreftene
er enn de
drivende krefter. Dvs, at faktorenblir 1,0 når disse kreften
e er
like, og en stabilitetsfaktor
på under 1,0 skulle indikereen viss
ustabilitet.De usikkerhetersom'ligger i vurderingenav vanntry
kk
og friksjonskrefter
medførerimidlertidat den beregnedesikkerhetsfaktor gir et sterkt forenkletbilde av forholdene.Den må derfor
kun oppfattessom en ‹ndikasjon,et viktigledd i en samletvurderin
g
av stabiliteten.

JRS, ruhetskoefisienten,
anslåsetterobservasjonerav sprekkeflatefie
i felt. Nærmere retningslinjerfor dette er angitt av Barton
og
Choubey (1978),men mye må likevelbaseres på skjønn. JCS måles
med
prellhammer.Tabeller for ø k, finnes i forskjelligelitteraturreferanser,men også disse verdienemå justeresetter et visst skjønn.

7- = maksimalskjærstyrke
effektivnormalspenning
1JRS= ruhetskoeffisient
JCS = sprekkeflatensenaksialetrykkstyrke
= friksjonsvinkel
for uforvitret,plan flate av den aktuelle
rb
bergart (basicfrictionangle).

-

Den andre hovedusikkerheten
i regnestykketligger i utformingenav
sprekkene.Fra overflatenkan det være vanskeligå avgjørebåde
om en
sprekk setter igjennomhele vederlaget,og ikke minst hvordan
friksjonsforholdeneer inne i fjellet.Vi har i praksis gått ut fra
at
tilsynelatende
storesprekkerer gjennomsettende,
og friksjonskraften
beregnessom en synteseav flerefriksjonsparametre
etternedenstående
ligning (Bartonog Choub,..y
1978).

Det forutsettesså at vanntrykketavtar til 0 langs det aktuell
e
sprekkeplansutgåendei vederlaget.I begge tilfellevil vanntry
kket
være betydelighøyereenn hva som er observertved Virdnejavri-da
mmen,
men det må påpekes at ikke alle de eldre dammene har tilsvar
ende
injeksjonsskjerm
og drePPsjesystemer.

at vanntrykketrett nedstrømsdammen tilsvarer trykkhøydeni
magasinet og
at vanntrykketrettnedstrømsdammentilsvarer1/3 av trykkhøyden
i magasinet.

For dammene i denne undersøkelsenhar vi ikke hatt anledningtil
å
gjennomføredirekte vanntrykksmålinger,
og vi har i stedet gjort
beregningerfor to teoretiskealternativer:
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Undersøkelsenhar også vist at det er grunn til å være spesielt
oppmerksompå den erosjon som oppstår der dammens overløp går over
det ene eller begge vederlag. Dette kan medføre at til dels store
fjellblokkerløsner,slik at vederlagetblir genereltsvekket.For én
av dammenehar vi anbefaltat en etablerermålebolterfor å kontrollere
om en etter hvert får øket oppsprekking.For en annen dam bør det
også slik situasjonennå er. foretasarbeiderfor å hindre utrasing
av blokker.

Tiltak for å bedre stabilitetenvil først og fremst være rettet mot
å reduserevanntrykketpå sprekkeflatene.Stikkord for slikt arbeid
vilvære injeksjonogdrenering.De andrefaktorene,gravitasjonskraft,
damkrefterog friksjon,kan en gjøre lite for å endre.Det må imidlertid påpekes at injeksjon i visse tilfellekan ha negativ.effektpå
friksjonsforholdene.

For én av dammene synes det nødvendigå gjøre tiltak i fase 3. For
en annen med lav sikkerhetsfaktorvil vi først kontrollereom de
avgjørendesprekkenevirkeliger gjennomsettendepå oppstrømssideav
vederlaget.Dette vil bli gjort ved nedtappetmagasinvåren 1988.

For de 6 vederlagenehar vi funnet sikkerhetsfaktorer
som varierer
mellom 0,9 og 7,0 når en regner det maksimalevanntrykk for å være
1/3 av trykkhøydeni magasinet,og variasjonerfra 0,2 til 6,2 når vi
regner med fullt vanntrykk rett nedstrøms dammen. Når enkelte av
disse sikkerhetsfaktorene
synes svært lave, må det påpekes at en i
tvilstilfellealltid har valgt de minst gunstige tallene i beregningen.

Vår andel av undersøkelsenhar omfattet14 dammer med i alt 28 vederlag. Vi har funnet behov for å beregneen sikkerhetsfaktorfor i alt
6 av disse vederlagene.For de siste 3 dammenehar en så vidt vites
ikke funnetbehov for detaljertestabilitetsberegninger.

Planleggingav tiltak for å bedre stabiliteteni de tilfelle
det anses nødvendig.

En beregning av sikkerhetsfaktorenfor slike blokker der de
finnes,med tilhørendestabilitetsvurdering.

En vurderingav om det finnes sprekkesettsom avgrenserblokker
slik at disse kan gli ut.

IngeniørChr. F. GrønerA.S.har lagtopp undersøkelsenetteren modell
med 3 faser:

For å beregne blokkvolum,sprekkearealog vanntrykksforholdhar vi
benytteten databasertterrengmodell,Thermos,og DAK-systemetPrime
Medusa. Slik EDB-bruk effektivisererog øker nøyaktigheteni beregningene.
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En har gjennomundersøkelsenikkekommetFrem til spesiellebergartstyper eller andre natrrforholdhvor en genereltkan si at fundamentstabilitetenvil være dårlig.Kanskjeskalen være spesieltoppmerksom
på bergartermed en velutvikletplanskifrighet,
spesieltder skifrighetsplaneter flattliggendeeller har fall ut mot fjellkløftensom
en ofte finner nedenforen hvelvdam.I slike tilfellevil minst ett
mulig glideplanalltidvære tilstede.Konklusjonenmå likevelbli at
det alltid vil være behov for en geologiskvurdering.
for.å klarlegge
hvilke sprekkeplansom reelt forekommer.

Som en konklusjonmå det kunne sies at hvelvdamfundamentene
gjennomgående har stor sikkerhetmot utglidning,men også at enkeltedammer
kunne vært formetanderledeshvis en haddehatt mer detaljertkunnskap
om stabilitetsberegninger
da de ble prosjektert.

I tilleggtil de 6 vederlaghvor sikkerhetsfaktor
er beregnet,er det
,også noen få andre hvor sprekkesystemene
er slik at blokkerteoretisk
sett kan gli ut. Erfaringenefra de 6 beregningenetilsierimidlertid
at en sikkerhetsfaktorher vil bli svært stor, enten på grunn av
sprekkenes orientering eller de potensielle glideblokkenesstore
dimensjoner.I disse tilfelleanses beregningenderfor ikke for å
være nødvendig.

INGENKDRER
ARADONIDIDE

I de følgende avsnitt er det gitt en omtale av beregningsmetode og
resultat for fundamentstabilitetfor ialt 15 norske hvelvdammer.

INNLEDNING

More detalled discontinuity survey for one of these dams has revealed
that the potential sliding planes were unpervasive. By assuming only
1% fracture of intact rock bridges along the possible sliding planes
the calculated factor of safety increases to a satisfying value.

The 3-D equilibrium rigid block analysis, based on pervasive rock
discontinuities, and with friction as the only force resistingsliding,
has resulted in low values of the factor of safety for two of the dams.

Stability analysis of rock abutments for 15 Norwegian arc dams have
in general revealed satisfying calculated safety factors.

SUMMARY

Ved grundingere feltkartlegging ved en av dammene med lav sikkerhetsfaktor, er det imidlertid påvist at sprekkeplan er usammenhengende.
Nye beregninger basert på 1% brudd i intakt berg gir tilfresstillende
beregnet sikkerhetsfaktor.

Det er utført stabilitetsberegninger av damfundamentene for ialt 15
norske hvelvdammer. Likevektsberegninger av bergblokker basert på
gjennomgående sprekkeplan og sprekkefriksjon som stabilisere.nde•
kraft, har ved to av dammene gitt lave sikkerhetsfaktorer.Forøvrig
er beregnet sikkerhetsfaktor tilfredsstillende.
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Siv.ing. J.K.G. Rohde,
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1 og karakteristiske

Fase II omfatter stabilitetsberegninger av antatte bevegelige bergblokker basert på ingeniørgeologiske forhold rapportert fra fase I.
damkrefter og hydrostatisk trykk. Fase II er gjennomført der mulig

system, svakhetssoner og eventuelle foliasjonsplan, klassifisering
av sprekker mht. art og ruhet samt registrering av bergartenes trykkstyrke på sprekkeplan ved hjelp av prellammer. Lekkasjer evt. andre
indikasjoner på poretrykk i bergmassene er registrert. Vurdering av
muligebruddmekanismerer foretatt pågrunnlagav topografi og sprekkesystem. Samtlige av de 14 dammer er undersøkt i fase I.

FaseI omfatter ingeniørgeologiskkartlegging med hovedvekt på sprekke-

Ved etterkontroll av fundamentstabilitet for de 14 dammene er undersøkelsene inndelt i følgende faser:

UNDERSØKELSESPROGRAM

De øvrige 14 dammer er beregnet som et ledd i etterkontroll av fundamentstabilitet ved ialt 17 norske hvelvdammer med damhøyde over 30m.

Stabilitetsberegninger for Dam Vinkelfallet ble utført under bygging
av dammen, som følge av de nye damforskrifter av 1. januar 1981.

Som eksempel er gitt en nermere omtale av beregninger ved to av
dammene, Dam Vinkelfallet og Dam Votna.

Tabell 1 - karakteristiske data for beregnede dammer.
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Dammenes beliggenhet er vist på kartoversikt figur
nr.l.
data er gitt i tabell

Likevektsbetraktning av bergblokk

Gjennomgående glideplan, dvs, ikke brudd i uoppsprukket berg og
ren friksjon på sprekkeplan.

Volum er udeformerbart
Intern brudd i bergblokken kan ikke skje, dvs, at blokken ikke
kan deles opp i mindre blokker.

Som forutsetninger for analysen legges følgende til grunn:

Orientering av aktuelle avgrensende sprekkeplan
Glideblokkens tyngde
Vanntrykk på blokkens avgrensende sprekkeplan
Overføringskrefter fra dammen
Skjærparametre på aktuelle glideplan

Som grunnlag for analysen bestemmes følgende:

Fig. 2.

Som stabiliserende krefter virker de skjærkrefter som mobiliseres
langs et eller flere av avgrensningsplanene.Skjærstyrken er avhengig
av sprekkeplanenes ruhet, fyllingsmateriale, trykkstyrke og kontaktarealet mellom sprekkeplan.

Beregningsmetoden er basert på en likevektsbetraktning av stive
bergblokker, avgrenset av sprekkeplan (Pl-Pn) og av naturlig terreng
som vist på skissen i figur 2. Krefter som virker på den avgrensede
bergblokk, er blokkens tyngde (W), vanntrykk Ul-Un på avgrensningsplanene samt-overføringskrefter fra dammen (Q).

BEREGNINGSMODELL

Beregninger foretatt ved Dam Vinkelfallet tilsvarer fase II av dett,
programmet.

bruddmekanisme er identifisert.

mobiliserbar skjærkraft

)

sprekkeplanets ruhetskoeffisient
sprekkeplanets trykkstyrke
friksjonsvinkel på sprekkeplan (residual).

+

Sikkerhetsfaktorer for damvederlagene er beregnetut ifra to forskjellige tilstander vedr. sprekkevannstrykk, drenert og udrenert. Ved
drenert tilstand er antatt et maksimalt sprekkevannstrykk lik 1/3 av
fullt vanntrykk, lineert avtagende til 0 ved bergoverflaten. Ved
udrenert tilstand forutsettes sprekkevannstrykk lik fullt vanntrykk,
lineert avtagende til 0 ved bergoverflaten.

Sikkerhetsfaktoren beregnes som forholdet mellom summen av mobiliserbare skjerkrefter og summen av drivende krefter.

For nermere omtale av formelgrunnlagetvises til publikasjon
nr. 105 og 119 fra NGI samt diverse artikler og foredrag
av N. Barton.

residual friksjonsvinkel på sprekkeplan - fastlegges ut
ifra basis friksjonsvinkel Ø. (gitt i tabeller for forskjelligebergarter) korrigert for forvitringpå sprekkeplan.
Friksjonsvinkelenerbl.a. avhengigavmineralsammensetning,
forvitringsgrad og tidligere bevegelse på sprekkeplan. Forvitringsgrad bestemmes ved prellhammerforsøk utført i
felten. Variasjonsområde for Ø. liggernormalt i størrelsesorden 25-35°.Ved uforvitrede sprekker benyttes ør lik Ø,.

Sprekkeplanets trykkstyrke - er lik bergartens enaksiale
trykkstyrke ( 15c ) for en uforvitret bergoverflate. JCS
fastlegges på grunnlag av prellhammerforsøk i felten.

JCS

Ør

sprekkeplanets ruhetskoeffisient - gir uttrykk for ruhet
på sprekkeplan og vurderes ut ifra geologiske feltobservasjoner. Variasjonsområdet er fra 0 for en glatt sprekk
til 20 for en ru sprekk.

JRC

-

effektiv normalspenning - avtar med økende sprekkevannstrykk.

Cr
ni

For disse parametre gjelder følgende:

JRC =
JCS =
Ør

Cr
n' = effektiv normalspenning

=

hvor:

;

T = Cir x tan (JURx

Ved beregning av mobiliserbar skjærstyrke er følgende beregningsformel benyttet:

Ut ifra resultatvektorens retning og sprekkeplanenes orientering
vurderes blokkenes mulige bevegelsesretning. Friksjonskrefter på
glideplan beregnes.

3.

Dam vinkelfallet med tunnelsystem.

3.

Dammens maksimale høyde er
90m inkl. fangdam.

35mog

lengde målt langs damkrone er ca.

Elven har ved damstedet erodert en dyp, trang slukt med bratte bergvegger. Slukten følger bergmassenes sprekkeplan vekselvis i nordsydlig og øst - vestlig retning. Denne karakteristiske knekkformen i
ca. 90° vinkel har gitt området sitt navn.

Damstedet er lokalisert ca 2 km nord for Ringebu sentrum i Gudbrandsdalen, i nedre del av elveleiet for Våla - en sideelv av Gudbrandsdalslågen.

Figur

Dammens utforming og beliggenhet er vist i figur

Dam Vinkelfallet er en hvelvdam i betong fundamentert på berggrunn.
Fangdam ved dammens venstre (østre) vederlag, er en fyllingsdam som
delvis er fundamentert på løsmasser.

Orientering

DAM VINKELFALLET

in er

3.

observas oner

Ved damstedet er det utført tildels omfattende injeksjonsarbeider
for å begrense lekkasje under damfundamentet. Denne injeksjonen
bidrar til å begrense risiko for oppbygging av poretrykk nedstroms
for dammen. Ved siden av injeksjon, er det drevet separat tverrstoll for drenasje avdammens venstrevederlag. Omløpstunnelenfungerer
som drenasjetunnel ved dammens høyre damvederlag. I tunnelene er det
boret drenasjehull samt hull for installasjon av poretrykksmålere.
Drenerte deler av tunnelsystemet, plassering av drenasjehull, poretrykksmålere og målebolter fremgår av figur 5.

Tiltak o

Stabilitetsberegningene har gitt en sikkerhet mot utglidning i størrelseorden 3,2 - 4,0 ved hhv. udrenert og drenert tilstand.

En tilsvarende mulig bruddmekanisme er ikke funnet ved dammens venstre
(mstre) vederlag.

Denmestugunstigekombinasjonavtopografiogbergmassenessprekkeplan
er funnet ved dammens høyre vederlag (vestside) hvor terrenget faller
meget bratt ned mot elven i en sydvendt skråning ca. 7 - 8m nedstrøms
for damvederlaget. En mulig bevegelse av bergblokk avgrenset av de tre
sprekkesett kan her foregå ut mot dalføret langs sprekkeplan I og
II. Bergblokk med avgrensninger er vist på figur 4.

Stabilitetsbere

Sprekkesettene er representert i stereografisk projeksjon i figur

Sprekkesett III Nord - sydlig strøk med fall 80 - 90g mot vest.
Sprekkene er kontinuerlige og gjennomsettende, tildels åpne med
liten ruhet. Antatte parametre ved beregingen er JRC lik 5. JCS lik
70 MPa og ør lik 27°.

Sprekkesett II Øst - vestlig strøk med fall 80 - 90g mot syd. Sprekkene er diskontinuerlige og lite gjennomsettende med middels ruhet.
Antatte parametre ved beregningen er JRC lik 15, JCS lik 100 MPa og
Ø, lik 27°.

Sprekkesett I Øst - vestlig strøk med fall ca 15 - 20g mot nord
(parallelt lagdelingen). Sprekkene er bølgete med middels ruhet.
Skifrige lag med tynt, forvitret belegg forekommer. Antatte parametre
ved beregning er JRC lik 10, JCS lik 70 MPa og Ø, lik 27°.

Tre sprekkesett er registrert i damområdet:

Bergarten i området består av lagdelt sandstein av eokambrisk alder,
tilhørende Sparagmittformasjonen. Bergarten har øst - vestlig strøk
og faller med ca. 15 - 25g mot nord. Bergmassene er tildels oppsprukne
og stedvis forvitret, spesielt i overflaten (dagfjellssonen).

Grunnforhold

Dammen var ferdig bygget i 1983.

4.

Bergblokk med avgrensningsplan.

Poretrykksmålinger i målerne III, IV og V viser en variasjon som
korresponderer med vannstand i magasinet, mens reaksjoner i de øvrige
ha
målere er liten og tildels tilfeldig. Tilfeldige variasjoner kan
forbindelse med nedbør evt. avsmelting i området. De målte sprekkevannstrykk ligger lavere enn vanntrykk tiisvarende hydrostatisk
trykklinje fra dam til bergoverflaten.

Poretrykk i damfundamentet ble avlest ved første gangs oppfylling av
magasinet og de første driftsår ved anlegget. I tillegg er deformasjonsmålinger foretatt 1 gangpr. år. Resultat av poretrykk og deforma5 og 6.
sjonsmålinger er fremstilt i figur

Figur
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Dammen ble bygget i 1964 - 66.

Hvelvet er ved dammens høyre side avsluttet med en massivdam mot
berg. Ved dammens venstre side er dammen avsluttet.med en platedam.
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Dammens utforming og beliggenhet er vist på figur 7. Dammen er en ca.
52m høy dobbeltkrommet hvelvdam med kronelengde ca 142m.

Dam Votna er en del av Novle Kraftverk, vest for Haukelifjell ved
Røldal. Dammen fungerer som en regulerings- og inntaksdam.

Orientering

DAM VOTNA

Oppsprekningsmønstereti vederlagene er vist i stereografiskprojeksjon
på figur 7.

22°

Sprekkesett F: Sleppesone med noe usikker retning og 30g fall mot
vest. Antatt friksjonsvinkel for sleppesone er Ø, lik

Sprekkesett D: Steile sprekker med strøkretning S eller SØ og fall
mot NØ eller SV. Plane sprekkeflater ofte med forskifring av bergartene ner sprekker.

Antatte spekterparametre for glideplan er JRC lik 10.
lik 300.
JCS lik 150 MPa og

Sprekkesett C: Regionalt sprekkesett med strøkretning NØ til SØ og
fall mot NV eller NØ. Sprekkene er diskontinuerlige
og lite gjennomsettende. De fleste sprekkefalter er
glatte, ofte bølgende eller krumme. (Utglidning av
blokker langs slike flater vil kunne være betinget av
brudd i fast fjell). Noe omvandlingsmateriell på
enkelte spekter.

Sprekkesett B: Regionalt sprekkesett med strøkretning mot NØ og fall
mot SØ. Sprekkene er kontinuerlige og gjennomsettende
over store avstander uten fyllingsmateriell.

Sprekkesett A: Sprekkesett parallelt bergartens sekundære skifrighetsplan med NNØ-lig strøk og fall mot øst. Plane
sprekkeflater med noe glimmerbelegg.

Fire sprekkesett er registrert i damområdet samt en sleppesone i
venstre vederlag:

Den primære lagstillingen i bergartene har strøkretning ca. N 160g og
steilt fall mot nordøst. Lagdelingen er imidlertid lite fremtredende,
mens bergartene har en markert foliasjon i NS-retning med fall mot
vest.

Bergartene antas åvære påvirket avskyvebevegelser idet deligger like
under det kaledonske skyvedekket. Ifølge det geologiske kart følger
en regional forkastningssone langs kløften ved dammen. Den kan ha
bidratt til økt oppsprekking og knusning i området. Metarhyolitten
synes generelt å være lite forvitret og ha relativt gode mekaniske
egenskaper sammenlignet med metabasalten.

Berggrunnen ved Dam Votna består av metavulkanske bergarter av
prekambriskalder, sannsynligvis tilhørende Telemarksuiten.Bergmasser
ved høyre damvederlag består for det meste av metabasalter, mens
bergmasser ved venstre vederlag består av metarhyolitt.

Grunnforhold
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MEAL SPREKKESONER

e.

Bergblokk med avgrensningsplan.

PLANC

pArl VOTNA

DAM VOTNA

Eksemplet fra Dam Votna viser at de forenklede forutsetninger som
legges til grunn ved beregninger i fase II (med bl. a. gjennomgående
glideplan), er relativt konservativ. En beskjeden økning i andel
brudd i friskt berg på 1% ga her en økning i den beregnede sikkerhetsfaktor på fra hhv 0,5 og 1,1 ved udrenert/ drenert tilstand til hhv.
2.4 og 3.1.

En grundigere vurdering av poretrykk, volum av blokk, sprekkenes
utholdenhet og sprekkeparametre, dvs ruhet og bergartens trykkstyrke
ved Langlivatn er under utførelse.

Foruten ved Dam Votna, har beregninger basert på gjennomomgående sprekkeplan og ren friksjon gitt en lav sikkerhetsfaktorved Dam Langlivatn.

For de øvrige 14 dammene er Fase I ferdig og Fase II- undersøkelse
med en forenklet stabilitetsberegninger utført for 5 av disse dammene.

Observasjoner mht. porevannstrykk, lekkasjeforhold og deformasjoner
ved Dam Vinkelfallet ble foretatt ved første gangs oppfylling av
magasin. Innmåling av målebolter foretas rutinemessig 1 g. pr. år.
Resultatenes størrelsesorden er tilfredstillende, og de beregnede
sikkerhetsfaktorer ligger på et betryggende nivå.

SLUTTBEMERKNINGER

Nye beregninger, foretatt på bakgrunn av disse observasjoner og
antatt brudd i fast berg på 1 % av sprekkeflatens areal, har gitt en
sikkerhetsfaktor på hhv. 3.1 og 2.4 for drenert og udrenert tilstand.

Det er foretatt ny befaring ved damstedet ved nedtappet magasin hvor
vegfyllingved damvederlagvar fjernet for åkunne vurdere sprekkeplans
utholdenhet. Ved befaringen fremkom at mulige glideplan (plan C)
ikke var en sammenhengende sprekk, men besto av flere parallelle og
tildels usammenhengende flater.

Sikkerhetsfaktor for glideblokken basert på gjennomgående avgrensningsplan og ren friksjon er beregnet lik 1,1 og 0,5 for henholdsvis
drenert og udrenert vanntrykk på sprekkeplanene og basis friksjonsvinkel Øb lik 30 grader for sprekkeplan C.

Beregningene viser at blokken kan bevege seg langs sprekkeplan. C.
mens plan F og B vil åpne seg ved bevegelse. Mobiliserbar skjærkraft
på C-planet vil motVirke blokkens glidning.

Ved beregning av blokkenes volum og sprekkeplanenes areal er det
benyttet en databasert terrengmodell (TERMOS).

Den aktuelle glideblokk avgrenses av sprekkeplan C (100g/56gN) og F
(01/308V) nedstrøms dammen og sprekkeplan B (55g/88g SØ) oppstrøms
dammen (se figur 8):

Beregningene er utført på en mulig glideblokk i venstre vederlag.
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VEDLEGG 11
FRA UNDERSØKELSEN
RESULTATENE
FASE 1
rapportdato/konklusjon

DAM

Dam Holmvatn

30.06.87/ "Det er ikke påvist noen sprekkesett som
kan gi mulighet for utglidning av blokker. Detaljert
beregning av en sikkerhetskoeffisient anses ikke å
være nødvendig."

Heggsetdammen

21.11.88/ "Vi kan ikke se at
det finnes mulighet for utglidning, uheldig poretrykksoppbygging e.l. som kan
sette fundamentstabiliteten
i fare. Det anses derfor
ikke nødvendig med videre
undersøkelser,.vurderinger,
eller analyser for holdbarheten av fundamentene."

Dam Zakariasvatn

10.04.87/ "Det er påvist to
kombinasjoner av sprekkesett
som kan gi mulighet for utglidning av blokker. Ut fra
en skjønnsmessig vurdering
anses sikkerheten mot utgliding å være høy. Detaljert beregning av en sikkerhetskoffisient anses ikke å
være nødvendig."

Dam

Sodalsvatn

FASE 2
rapportdato/konklusjon

"Det er påvist to
08.05.87/
av sprekkesett
kombinasioner

(brev)/ "Dan Nedre
23.05.90
var blant de damSodalsvann

som kan gi mulighet for utglidning av blokker. Ut fra
en skjønnsmessig vurdering
anses sikkerheten mot utglidning å være høy. Likevel
anbefales beregning av en
sikkerhetsfaktor som grunnlag for en endelig stabilitetsvurdering."

mene som etter første undersøkelse ble anbefalt beregningsmessig kontroll. Dam
Nedre Sødalsvann ble tatt
med fordi det i venstre damvederlag var påvist sprekkesett som kan gi mulighet for
utglidning. Stabiliteten ble
imidlertid antatt å være høy,
og at det ville være tilstrekkelig med en forenklet
beregning.
Dam Nedre Sødalsvann skiller
seg derfor ut fra de andre
dammene hvor vi anbefalte en
mer grundig beregningsmessig
kontroll. Når vi nå har kontrollert disse dammene finner
vi det ikke nødvendig med mer
undersøkelse av Nedre Sodalsvann. Den vurderes til å ha
en bedre stabilitet enn dammer hvor beregningene viser
høye sikkerhetsfaktc,rer.
Vi anbefaler derfor at det
ikke utføres noen stabilitetsberegninger av Dam Nedre
Sødalsvann."

FASE 3
rapportdato/konklusjon

Dam Nibbehøl

12.06.87/ "I begge vederlag
er det påvist kombinasjoner
av sprekkesett som kan gi
muLighet for utglidning av
blokker langs sprekkeplan.
Det anbefales å gjennomføre
en stabilitetsberegnifig
som
grunnlag for en endelig sikkerhetsvurdering.Det synes
som om en forenklet overslagsregning vil gi størst
sikkerhetsfaktor for venstre
vederlag. Det kan derfor
vise seg tilstrekkelig å utføre stabilitetsberegningen
for høyre vederlag."

Dam Nedre
Håvardsvatn

12.06.87/ "I venstre vederlag er det påvist ett sprekkeplan som kan gi mulighet
for utglidning av en blokk.
Ut fra en skjønnsmessig vurdering anses sikkerheten mot
utglidning å være høy. Detaljert beregning av en sikkerhetsfaktor anses ikke å
være nødvendig."

Dam Rødberg

30.06.87/ "I venstre vederlag kan man påvise kombinasjoner av sprekkesett
som kan gi mulighet for utglidning av blokker. Hvis
det under befaring ved nedtappet magasin blir bekreftet at steile sprekker på

-

oppstrømssiden av dammen er
gjennomgående, anbefales
beregning av sikkerhetsfaktor som grunnlag for en

endelig stabilitetsberegning."

Dam Myrtjørn

Dam Slettedalen

16.07.86/ "Det sees ingen
svakhetsplan som umiddelbart
kan sies å ha betydning for
fjellets stabilitet....Det
kan ikke sees noen oppsprekking eller tendens til glidning som står i forbindelse
med de påkjenninger som dammen påfører fjellet. Det er
ikke tegn til at poretrykket
i sidefjellet har medført
noen forringelse av stabiliteten. Det samme gjelder for
frostsprenginger."
15.09.87/ "Under befaringene
ble det ikke i noen av vederlagene påvist sprekkeplan
som kan gi mulighet for utglidning av blokker slik at
det kan få betydning for
dammens stabilitet. Sikkerheten mot utglidning anses
for å være høy. Detaljert
beregning av en sikkerhetsfaktor for utglidning på
sprekkeplan anses for å være
unødvendig."

10.05.88/ "Beregningeneer
utført på en potensiell glideblokk i høyre vederlag....
Sikkerhetsfaktorerfor vederlagene er beregnet ut fra
to forskjelligetilstander
vedrørende sprekkevannstrykk.... Beregnet sikkerhetsfaktor for glideblokken
er 4,1 og 2,4 for henholdsvis drenert- og udrenert
vanntrykk på glideplan. Vi
anser stabiliteten av dammen
som tilfredsstillende.Det
er ikke nødvendig med ytterligere undersøkelser i Fase
III.0

02.12.88/ "Beregningeneer
utført på en potensiell
glideblokk i venstre vederlag... Sikkerhetsfaktorer
for glideblokken er beregnet
ut fra to forskjellige tilstander vedrørende sprekkevannstrykk.... Beregnet sikkerhetsfaktor for glideblokken er 3,8 og 1,9 for henholdsvis drenert og udrenert

vanntrykk på glideplanene.... Ut fra en totalvurdering anser vi stabiliteten
av Rødbergdammensom tilfredsstillende."
Strømme har foretatt stabilitetsberegningerselv om den
geologiske undersøkelsenkonkluderte med god stabilitet:

01.10.86/ "...sikkerheten
mot dambrudd er høy....
Damsikkerhetensom opprinnelig ble lagt til grunn ved
beregning av damhvelvet er
lik sikkerheten for hele
damstedet."

.

Dam Nedre
Berdalsvatn

10.08.87/ "Under befaringene
ble det ikke påvist sprekkeplan som kan gi mulighet for
utglidning av blokker i noen
av vederlagene. Sikkerheten
mot utglidning anses for å
være høy. Detaljert beregning av en sikkerhetsfaktor
for utgliding på sprekkeplan
er ikke aktuell."

Dam Votna

12.06.87/ "I venstre (sydlige) vederlag er det påvist
sprekker som kan gi mulighet
for utglidning av blokker.
Veifyllingen oripåvederlaget
skjuler imidlertid eventuelle sprekker som ville kunne
avgrense en glideblokk på
oversiden. Det anbefales å
utføre en stabilitetsberegning som om det forekommer
ugunstige sprekker på dette
stedet. Om man etter en slik
beregning finner at stabiliteten er tilstrekkelig,vil
man kunne unngå omfattende
undersøkelser for å beskrive oppsprekkingenmer nøyaktig."

10.05.88/ "Beregningeneer
utført på en potensiell glideblokk i venstre vederlag... Sikkerhetfaktorerfor
glideblokkeneer beregnet ut
fra 2 forskjelligetilstander vedrørende sprekkevannstrykk.... Beregnet sikkerhetsfaktorer for glideblokken er 1,1 og 0,5 for henholdsvis drenert og udrenert
vanntrykk på sprekkplanene
Vi anbefaler en nærmere
undersøkelse i Fase III."

(notat)/
"...24.08.88foretok Grøner igjen eh befaring hvor
skjærplanetsutholdenhet
.under løsmassene ble nærmere undersøkt. Resultat22.12.88

et av befaringen var at

skjærplanet under løsmassene var usammenhengende. På grunnlag av
dette ble det bestemt å
utføre nye beregninger
hvor det ble tatt hensyn
til at deler av skjærplanet går gjennom intakt
berg."
23.12.88 (brev)/."Etter
befaringen 24.08.88 angir
vår geolog A. Gaut at det
er fullt forsvarlig å
regne med at minst 1% av
bruddflaten vil gå gjennom
intakt fjell. Beregningsnotatet viser da sikkerhetsfaktorerpå minst 2,7 •
for udrenert fjell og
minst 3,5 for drenert
fjell. Vi konkluderer derfor med at dam Votna har
tilstrekkelig stabilitet.

Det er ikke behov for mer
inngående undersøkelser
eller tiltak for å bedre
stabiliteten."
Dam Vierkvev

Berdal har foretatt beregning i samband med den geologiske kartlegging og vurdering.

06.07.87/ "Med bakgrunn i at
det er utført en konservativ
beregning av opplagerkrefter
og benyttet lave kohesjonsøg friksjon3verdierpå
sprekkplanene,så er den beregnede sikkerhetsfaktormot
utglidning likevel tilfredsstillende høy. Selv om
fjellforholdeneved vederlagene skulle være noe ugunstigere enn antatt, så burde
hvelvdammen likevel ha tilstrekkelig sikkerhet mot utglidning. Forsterkendeeller
drenerende tiltak i damfundamentet anses derfor ikke nødvendig."

Dam Breiava

10.04.87/ "I venstre vederlag er det påvist sett av
sprekker og knusningssoner
som kan gi mulighet for utglidning av en blokk langs
sprekkeplan.Det anbefales
at en for dette vederlaget
beregnes en sikkerhetsfaktor
som grunnlag for endelig
stabilitetsvurdering."

10.05.88/ "Beregningeneer
utført på en potensiell glideblokk i venstre vederlager
Sikkerhetsfaktntorer for vederlagene er beregnet ut fra to forskjellige tilstander vedrørende
sprekkevannstrykk.Beregnet
sikkerhetsfaktorerfor glideblokken er 7,0 og 6,2 for
henholdsvis drenert og udrenert vanntrykk på sprekkeplanene
Vi anser stabiliteten av dammen som tilfredsstillende. Det er ikke nødvendig med ytterligere
undersøkelser i Fase III."

Dam Kilen

12.06.87/ "I venstre vederlag er det ikke påvist
sprekkekombinasjonersom kan
gi mulighet for utglidning
av blokker langs sprekkeplan. Under forutsetnihg av
at det oppstrøms finnes
sprekker på tvers av elvekløften, avgrenses hele
høyre vederlag av sprekkesystemer. Det kan beregnes en
sikkerhetsfaktorfor dette
vederlaget. En glidning i
høyre vederlag betinger
imidlertid en flytting av
svært store fjellmasser.
Sprekkene

i underkant

av

blokken er bare middels
eller dårlig utviklet. På
dette grunnlag anslås stabiliteten skjønnsmessig for å
være så stor at en beregning
av sikkerhetsfaktorenikke
skulle være nødvendig."
Dam Juvatn

14.07.87/ "Ingen av sprekkesystemene representerer i
dag noen fare for dammens
stabilitet, og beregning av
en stabilitetsfaktorer ikke
aktuelt. Det anbefales at
man holder øye med en eventuell fremtidig utvikling av
oppsprekkingennær dammens
venstre vederlag."

Dam Rauddalsvatn

10.04.87/ "I begge vederlag
er det påvist kombinasjoner
av sprekkesett som kan ci

06.06.88/ "Beregningene er
utført på to potensielle
clideblokker i henholdsvis

muli4het for utglidning-av
</enstreog høyre vederblokker. Stabilitetsbereglag.... Sikkerhetsfaktorer
ning bør gjennomføres for å
for hvert av vederlagene er
angi en sikkerhetsfaktorsom beregnet ut fra to forskjelgrunnlag for endelig stabilige tilstander vedrørende
litetsvurdering."
sprekkevannstrykk...Beregnet sikkerhetsfaktorerfor
glideblokken i venstre vederlag er 1,9 og 1,6 for
henholdsvisdrenert og udrenert vanntrykk på sprekkeplanene... Flere mulige glideblokker avgrenses av
sprekkeplan i høyre vederlag. Den minste av dem er
tatt i betraktning i beregningsanalysen.Beregnet sikkerhetsfaktorfor glideblokken er 2,5 og 1,9 for henholdsvis drenert og udrenert
vanntrykk på sprekke planene.... Ut fra en total vurdering anser vi stabiliteten
av Rauddalsdammensom t'lfredsstillende.Vi fin=
det ikke nødvendig med ytterligere undersøkelser i
Fase III."

Dam Langlivatn

10.04.87/ "I høyre vederlag
er det påvist flere kombinasjoner av sprekkesett som
kan gi mulighet for utglidning av fjellblokker langs
sprbkkeplan.

En nærmere

sta-

bilitetsberegningbør gjennomføres som grunnlag.for en
endelig stabilitetsvurdering.
I venstre vederlag er det
ikke påvist sprekkesett som
kan gi grunnlag for slik utglidning. En nærmere undersøkelse av enkelte sterkt
overdekkede deler av vederlaget er imidlertid ønskelig."

10.05.88/ "Beregningene er
utført på to potensielle
glideblokker i høyre vederlag. Sikkerhetsfaktorer er
beregnet ut fra to forskjellige

tilstander

vedrørende

sprekkevannstrykk.... Beregningene viser sikkerhetsfaktorer for høyre vederlag
på 0,2 og 0,9 for blokk 1 og
1,6 og 2,2 og blokk 2. ....
sleppevanntrykksantakelsen
som fører til F=0,2 er helt
urealistisk for Langlia, da
vi her under befaringen
29.10.87 kunne observere
åpne sprekker uten vanntrykk.... vi anbefaler nærmere undersøkelser i Fase III"

14.12.89/ "Beregningene er
på en potensiel1
glideblokk i høyre vederlag.... Beregnet sikkerhetsfaktor for blokken er
1,9 og 1,0 for henholdsvis
drenert og udrenert vanntrykk på sprekkeplanene.
Vi konkluderer med
at dam Langlivatn har tilfredsstillende sikkerhet.
Det er observert åpne
sprekker uten vanntrykk.
Vi anser derfor vederlaget
for å være drenert som
forutsatt i beregningene.... Imidlertid er den
beregnede sikkerhet lavere
enn for andre dammer som
er undersøkt på tilsvarende måte. Vi anbefaler derfor at dammen holdes under
tilsyn etter nærmere avtale med Vassdragstilsynet."
utført
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