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Forord 
Veileder for revurdering av vassdragsanlegg (1/2018) utdyper bestemmelsene i § 7-5 om 
revurdering i forskrift av 18.12.2009 om sikkerhet ved vassdragsanlegg 
(damsikkerhetsforskriften). Bestemmelsene i forskriften er skrevet i kursiv og innrammet.  

Veilederen erstatter omtale av revurdering i retningslinjer for tilsyn og revurdering av 
vassdragsanlegg til §§ 7-2 og 7-3 i forskrift om sikkerhet og tilsyn ved vassdragsanlegg 
(utgave 1-2002).  

Veilederen gjelder for alle vassdragsanlegg (dammer og vannveier) i konsekvensklasse 1, 
2, 3 og 4.  

Der det står må eller skal i veilederen, følger dette av krav som fremgår direkte eller 
indirekte av teksten i damsikkerhetsforskriften § 7-5. Må og skal er også brukt der det er 
nødvendig for å oppfylle andre bestemmelser i damsikkerhetsforskriften som angår 
revurdering, innbefattet krav som følger av § 8-1 (Opplysningsplikt). Må og skal er 
absolutte krav. Der det står kan eller bør er dette NVEs tolkning av hvordan 
bestemmelser kan oppfylles.  

Dersom det er tvil om krav til revurdering, etter at anvisningene i veilederen er fulgt, kan 
NVE kontaktes for konkret veiledning.  

NVE kan fravike bestemmelser i damsikkerhetsforskriften ved enkeltvedtak. 
Dispensasjoner kan bare gis der det er forsvarlig ut fra en sikkerhetsmessig vurdering, jf. 
§ 8-2 (Dispensajoner og skjerpede krav) første og andre punktum.

Der sikkerhetsmessige grunner gjør det nødvendig, kan NVE i enkelttilfeller pålegge 
strengere krav enn det som følger av den enkelte bestemmelse, men ikke utover de 
strengeste sikkerhetsbestemmelsene i damsikkerhetsforskriften, jf. § 8-2 tredje punktum. 

Hvis det ved revurdering avdekkes alvorlige mangler, kan NVE pålegge den ansvarlige å 
innrette sin virksomhet for å redusere faren, jf. vannressursloven § 40. 

Der det i veilederen er gitt henvisning til en paragraf, «jf. §…», gjelder dette 
bestemmelser i damsikkerhetsforskriften. Dersom det henvises til annet regelverk, er 
dette spesifisert. 

Oslo, juni 2018 

Ingunn Åsgard Bendiksen 
Direktør 
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1 Innledning 

I følge OEDs merknader til bestemmelsen vil formålsbestemmelsen være styrende for 
hvilke forventninger myndighetene kan stille til anleggseiere og den er retningsgivende 
for de skjønnsmessige avgjørelser som myndighetene treffer. 

Vassdragsanlegg skal til enhver tid ha et tilstrekkelig høyt sikkerhetsnivå, slik at det ikke 
inntrer brudd, svikt eller feilfunksjon som kan medføre skader på mennesker, miljø, 
eiendom, kraftproduksjon, infrastruktur eller andre viktige samfunnsfunksjoner. 
Sikkerheten ivaretas gjennom krav til faglige kvalifikasjoner, konstruktiv sikkerhet, 
overvåking, drift og vedlikehold, revurdering og beredskap.  

§ 7-5 første ledd: Revurdering er en grundig undersøkelse og tilstandsanalyse av et
etablert vassdragsanlegg som skal klarlegge om anlegget har et tilfredsstillende 
sikkerhetsnivå. 

Revurdering skal klarlegge om et etablert vassdragsanlegg har et tilfredsstillende 
sikkerhetsnivå i henhold til krav som følger av damsikkerhetsforskriften og eventuelle 
relevante vedtak fattet av NVE. 

Tilstandsanalyse er en samlet analyse med definering av oppgavens formål, omfang, 
planlegging, registrering, vurdering og rapportering av tilstand, samt beskrivelse av tiltak, 
jf. NS 3424.  

Etablerte vassdragsanlegg defineres som ferdig bygde dammer og vannveier med 
tilhørende konstruksjoner.  

Anleggets sikkerhetsnivå vurderes som tilfredsstillende dersom kravene i 
damsikkerhetsforskriften er oppfylt. En revurdering vil avdekke om det er behov for å 
fornye hele eller deler av anlegget. 

Historikk 

 Forskrifter for dammer (1980) innførte krav til program for tilsyn, drift og
vedlikehold, men revurdering ble ikke omtalt.

 Revurderingsbegrepet ble introdusert i forbindelse med prosjektet «Internkontroll av
vassdrag» (1991-1993) som en del av program for tilsyn og drift.

 I hovedrapporten fra «Prosjekt damsikkerhet» (1992) ble revurdering grundig omtalt
under begrepet sikkerhetsvurdering.

 Med hjemmel i Forskrifter for tilsyn med anlegg i vassdrag (1992) ble det i 1996
fastsatt Retningslinje nr. 3 «Tilsynsprogram for anlegg i vassdrag». Retningslinjen
beskrev revurdering med omfang, hyppighet (hvert tredje hovedtilsyn utføres som
revurdering), kompetanse, uavhengighet og rapportering til NVE.

 Forskrift om sikkerhet og tilsyn med vassdragsanlegg (2000) inneholdt en egen
bestemmelse om revurdering og bestemmelsen ble utdypet i retningslinjer for tilsyn
og revurdering av vassdragsanlegg (2002). Revurderingen skulle dokumenteres og
forelegges NVE for kontroll og godkjenning.

§ 1-1 Formål. Forskriften skal fremme sikkerhet ved vassdragsanlegg og forebygge
skader på mennesker, miljø og eiendom. 
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2 Ansvar 
Fra § 2-4 første ledd: VTA har det faglige ansvaret for å følge opp sikkerheten ved 
vassdragsanleggene ved å: 

a) utarbeide og holde oppdatert et internkontrollsystem for vassdragsanleggene

b) sørge for at anleggenes sikkerhet overvåkes og revurderes

c) rapportere til og foreslå sikkerhetstiltak overfor leder

d) påse at planlegging, prosjektering, bygging og revurdering av anleggene ivaretar
relevante krav i forskriften, herunder at nødvendige fagområder blir ivaretatt, og at det 
om nødvendig blir foretatt faglige vurderinger som ikke dekkes av fagområdene nevnt i   
§ 3-5

I tillegg til § 2-4 første ledd vises det til forskrift om internkontroll etter 
vassdragslovgivningen (IK-vassdrag), spesielt § 5.  

Vassdragsteknisk ansvarlig (VTA) skal sørge for at revurdering blir gjennomført, påse at 
revurdering ivaretar kravene i § 7-5 og at nødvendige fagområder blir ivaretatt.  

VTA bør delta i planlegging av revurderingen og fremskaffelsen av grunnlagsdokumenter 
for å oppnå tilfredsstillende kvalitet og gjennomføring innenfor 2-årskravet, se kapittel 6. 

Leder har ansvar for at VTA gis tid og ressurser til å uføre sine oppgaver og at rapporterte 
sikkerhetstiltak blir vurdert og fulgt opp, jf. § 2-3 c) og d).  

3 Forarbeid  
Før revurdering igangsettes skal det foreligge gyldig vedtak om konsekvensklasse. Den 
ansvarlige bør vurdere om det har skjedd endringer som har betydning for 
konsekvensklassen, jf. § 4-1 femte ledd. Den ansvarlige bør vurdere behovet for nye 
dambruddsbølgeberegninger ved kontroll av konsekvensklassen, blant annet dersom 
følgeskader ikke er vurdert. Ved tvil om konsekvensklassen skal høyeste aktuelle 
konsekvensklasse legges til grunn ved revurderingen.  

Det skal kontrolleres alder på flomberegningene, om det har forekommet store flommer 
siden siste flomberegning, om det har skjedd endringer av anlegg og om eventuelle 
endringer i overføringer eller nedbørfelt kan ha betydning for flomberegningene. 
Kontrollen kan vise at det må gjennomføres nye flomberegninger. Se for øvrig kapittel 
9.1. 

Tegninger er nødvendig underlag for kontroll av beregninger. Der hvor det mangler 
tegninger eller kan være tvil om tegningene er riktige, skal det foretas oppmåling for 
eventuell ajourføring av foreliggende tegninger. Oppmålingene bør kontrolleres mot 
HRV-bolt eller overløpsterskel for å fange opp eventuelle endringer i høydesystem.  

Det skal redegjøres for hvilke høydesystem og koordinatsystem som er brukt i de 
forskjellige grunnlagsdokumentene. 



8 

3.1 Grunnlagsdokumenter 
Den ansvarlige må sørge for at dokumentasjon i henhold til listen nedenfor fremskaffes 
eller utarbeides i forkant av revurdering. For noe av dokumentasjonen er det angitt når 
krav ble hjemlet i forskrift. For anlegg bygget før kravene ble hjemlet er det ikke krav om 
denne dokumentasjon, likevel anbefales den fremlagt dersom den finnes.  

 vedtak om konsekvensklasse

 flomberegninger for dammer med godkjenningsvedtak

 dambruddsbølgeberegninger med NVEs vurdering, for dammer i
konsekvensklasse 2-4

 tekniske planer for bygging og eventuelle fornyelser og NVEs
godkjenningsvedtak der det foreligger

 oversiktskart og systemskisse som viser plassering av vassdragsanlegget,
eventuelt sammen med andre anlegg og overføringer som kan påvirke anlegget

 oversiktsbilder, dersom det foreligger

 ingeniørgeologiske eller geotekniske rapporter for fundament/vederlag og ras
mot vassdragsanlegg/magasin, dersom VTA/fagansvarlig finner det påkrevd

 ajourførte tekniske tegninger av alle relevante anleggsdeler (siste gjeldende –
«som bygget»), inklusive mekaniske komponenter

 plan for overvåking

 rapporter fra interntilsyn og eventuelle tidligere revurderinger, inklusiv bilder
og vedlegg, og rapporter fra eventuelle ulykker eller uønskede hendelser

 bearbeidede og analyserte måleverdier fra instrumentering av dammer, dersom
det foreligger (krav etter Forskrifter for dammer, 1980), og eventuelt den
ansvarliges vurdering av resultatene

 periodiske rapporter fra byggingen (krav for dammer etter Forskrifter for
dammer, 1980), for eksempel sesongrapporter for fyllingsdammer fra NGI

 sluttrapport fra opprinnelig bygging og fra eventuelle fornyelser (krav til
fyllingsdammer etter Forskrifter for dammer, 1980 og for alle vassdragsanlegg
etter retningslinje nr. 8 Internkontroll for vassdragsanlegg 1996 med hjemmel i
Forskrifter for tilsyn av vassdragsanlegg 1992)

 konsesjoner/tillatelser med vilkår, manøvreringsreglement og andre relevante
beslutninger, for eksempel fredning etter kulturminneloven, dersom det
foreligger

 kontroll av høyder, høydesystem og eventuelle endringer i HRV, eventuelt i
samsvar med konsesjon

 eventuelt andre dokumenter som kan ha betydning for revurderingen, for
eksempel korrespondanse med NVE

For å overholde toårskravet bør manglende dokumenter utarbeides før revurderingen 
igangsettes, se kapittel 6.  

NVEs arkiv kan forespørres for eventuelle tegninger, beregninger og rapporter som ikke 
finnes hos den ansvarlige for anlegget.  

NVE ber om at tidspunkt for revurderingsinspeksjon meldes til NVE i god tid, slik at 
eventuell deltagelse kan planlegges. 
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4 Tidspunkt for revurdering 
§ 7-5 annet ledd: Vassdragsanlegg i konsekvensklasse 2, 3 og 4 skal revurderes minst
hvert 15. år og vassdragsanlegg i konsekvensklasse 1 minst hvert 20. år. Revurdering 
skal også foretas hvis det gjennom interntilsyn eller på annen måte avdekkes svakheter og 
mangler ved anlegget eller endringer i lastforutsetninger som kan påvirke 
sikkerhetsnivået ved anlegget. NVE kan kreve at slike revurderinger gjennomføres.  

Dersom det ikke avdekkes forhold som tilsier fremskyndet revurdering, se nedenfor, vil 
tidspunktet for revurdering falle sammen med hvert tredje hovedtilsyn og erstatte dette.  

For å oppfylle kravet om 15/20 års intervall mellom revurderinger må tidspunkt for 
revurdering knyttes til en bestemt aktivitet i revurderingen. Første inspeksjon i 
revurderingen er en slik klart definert aktivitet. Dette er en naturlig start på revurderingen 
sett i forhold til toårskravet, se kapittel 6, også med hensyn til programmet for 
hovedtilsyn. 

Revurderingsintervallet skal følges selv om hele eller deler av anlegget er fornyet i 
etterkant av forrige revurdering. Det er ikke anledning til å ha ulike tidspunkt for 
revurdering av deler av vassdragsanlegget, se kapittel 7. 

Overskridelse av intervallet vil føre til at det vil gå for lang tid før deler av anlegget blir 
kontrollert mot ny kunnskap om materialer og laster, blant annet kontroll av anlegget mot 
oppdaterte flomberegninger. 

Revurderingsintervallet er også knyttet til kravet om at revurderingen skal utføres og 
kontrolleres av uavhengige kvalifiserte fagpersoner, se kapittel 5. 

Revurderingen skal fremskyndes dersom det er avdekket svakheter og mangler ved 
anlegget eller dersom sikkerheten er redusert som følge av endringer i 
lastforutsetningene. Dette kan for eksempel skje som følge av oppjustering av anleggets 
konsekvensklasse eller dersom nye flomberegninger gir større flommer. Behovet for 
fremskyndet revurdering skal vurderes ved hvert hovedtilsyn, jf. damsikkerhetsforskriften 
tabell 7-2.1. 

I enkelte tilfeller kan det være fornuftig å fremskynde en revurdering av praktiske 
årsaker. Dersom et magasin er naturlig lavt, eller magasin/vannvei er nedtappet pga. 
arbeider i kraftstasjonen, bør tidspunktet for gjennomføring av revurderingen tilpasses for 
å utnytte dette. Dette gjelder særlig for store flerårsmagasin og lange driftstunneler som 
sjelden er nedtappet og tilgjengelig for inspeksjon og prøvetaking. Se for øvrig kapittel 6.  

For anlegg etablert etter damsikkerhetsforskriftens ikrafttredelse i 2010 skal første 
revurderingsinspeksjon gjennomføres senest 15/20 år, avhengig av konsekvensklasse, 
etter tidspunktet for godkjenning av tekniske planer.  



10 

5 Kvalifikasjoner og uavhengighet 
§ 7-5 femte ledd: Revurdering skal utføres og kontrolleres av uavhengige kvalifiserte
fagpersoner innenfor relevante fagområder, jf. § 3-5. Godkjente fagansvarlige, jf. § 3-7, 
skal enten utføre revurderingen eller kontrollere revurderingsrapporten. For 
vassdragsanlegg i konsekvensklasse 1 gjelder ikke kravet om kontroll dersom godkjent 
fagansvarlig har utført revurderingen. Av revurderingsrapporten skal det fremgå hvem 
som har utført og hvem som har kontrollert innen aktuelle fagområder. NVE kan kreve at 
det gjennomføres uavhengig kontroll av revurderingsrapporten av kvalifisert person 
utpekt av NVE. 

Kvalifiserte fagpersoner er både NVE-godkjente fagansvarlige etter § 3-7 og personer 
som har nødvendig relevant fagkompetanse til å utføre revurdering i overensstemmelse 
med damsikkerhetsforskriften, tilhørende veiledere/retningslinjer og god faglig praksis. 
NVE kan be om dokumentasjon av kvalifikasjonene til personer som ikke er NVE-
godkjente fagansvarlige, jf. § 8-1. 

NVE-godkjente fagansvarlige innenfor sine fagområder (I-V) skal sikre at revurderingen 
gjennomføres i samsvar med damsikkerhetsforskriften og relevante 
veiledere/retningslinjer.  

Fagområde I dekker i tillegg til betongdammer, også betongkonstruksjoner i vannveier, 
for eksempel betongpropper i tunneler og betongfundamenter for rør. Fagområde II 
dekker i tillegg til fyllingsdammer, også vannveier i løsmasser, for eksempel kanalsider 
og nedgravde rør, jf. § 3-5, annet ledd.   

Ved revurdering av de fleste vassdragsanlegg er det nødvendig at fagansvarlige for flere 
fagområder deltar.  

Fagansvarlig kan revurdere anlegg eller anleggsdeler der det er enkle problemstillinger 
som ikke inngår i fagområdet vedkommende er godkjent for, men som vedkommende har 
kompetanse til å utføre, jf. § 2-6. Eksempler på dette kan være enkle hydrauliske 
beregninger i tilknytning til fagområdene I, II og IV, og enkle betongkonstruksjoner i 
tilknytning til fagområde II eller III.  

Dersom revurderingen omfatter problemstillinger som ikke dekkes av de kvalifiserte 
fagpersonene innenfor fagområder I-V, skal den ansvarlige i samråd med VTA engasjere 
relevant kompetanse, for eksempel innenfor ingeniørgeologi, materialteknologi og 
instrumentering, jf. § 2-4 d). Grensesnittet mellom de involverte bør avklares. 

Revurderingsinspeksjoner er en del av revurderingen og bør normalt utføres av NVE-
godkjente uavhengige fagansvarlige innenfor aktuelle fagområder, jf. § 3-5. 
Revurderingsinspeksjoner kan også utføres av uavhengige kvalifiserte fagpersoner uten 
godkjenning av NVE. Det skal i så fall dokumenteres at vedkommende har deltatt på 
minst 3 revurderingsinspeksjoner på tilsvarende anlegg i samme eller høyere 
konsekvensklasse, jf. OEDs merknader til § 7-5 femte ledd, og sørge for at inspeksjonen 
blir tilfredsstillende gjennomført. Fagpersoner som dekker andre fagområder enn 
fagområder I-V bør delta der det er nødvendig. 
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Kravet til uavhengighet i § 7-5 femte ledd, sammen med OEDs merknader, innebærer 
etter NVEs vurdering at følgende personer ikke kan foreta eller kontrollere en revurdering 
inklusiv alle revurderingsinspeksjoner: 

 personer ansatt hos anleggseier (herunder ansatt VTA)

 personer innleid av anleggseier (herunder innleid VTA)

 personer ansatt i samme firma som leier ut VTA til anleggseier

 personer som har prosjektert anlegget eller fornyelser av anlegget

I tillegg anbefaler NVE at personer som tidligere har revurdert et anlegg ikke utfører eller 
kontrollerer en ny revurdering av anlegget.  

En person kan revurdere anleggsdeler som vedkommende ikke har prosjektert eller 
revurdert. 

Kravet til uavhengighet gjelder de personene som har utført eller kontrollert prosjektering 
eller revurdering, og som står oppført i dokumentene. 

I vurderingen av om en person er uavhengig av anleggseier og VTA, er det «her og nå» -
situasjonen som er avgjørende. En person vil for eksempel anses som uavhengig, og kan 
utføre eller kontrollere revurderingen, selv om vedkommende tidligere var ansatt hos 
anleggseier eller tidligere var innleid som VTA. Dette gjelder dersom den organisatoriske 
tilknytningen til anleggseier har opphørt når revurderingen utføres. Person ansatt i samme 
firma som leier ut VTA kan revurdere andre anlegg enn de VTA har faglig ansvar for. 

Kravet til uavhengighet er ikke til hinder for at kvalifiserte fagpersoner kan utføre eller 
kontrollere revurderinger av vassdragsanlegg som er prosjektert eller revurdert av en 
nåværende eller tidligere kollega.    

For å påvise at krav til uavhengighet er oppfylt skal navn på firma og personer som har 
utarbeidet tekniske planer for opprinnelig bygging, eventuelle senere fornyelser og 
revurderinger oppgis i revurderingsrapporten, se kapittel 10.2. 

Som en ekstra kvalitetskontroll kan NVE kreve uavhengig kontroll av revurderingen. Det 
er opp til NVEs faglige skjønn å vurdere behovet for dette. NVE peker i så fall ut den/de 
som skal kontrollere revurderingen. Utgiftene dekkes av den ansvarlige for 
vassdragsanlegget. 

6 Konsentrasjon i tid 
§ 7-5 sjette ledd første punktum: Revurderingen skal gjøres konsentrert i tid, dvs at ingen
vurderinger, inspeksjoner mv skal være eldre enn 2 år ved innsending av rapport til NVE. 

Revurderingsrapporten skal foreligge hos NVE senest 2 år etter datoen for første 
revurderingsinspeksjon. Tilsvarende skal alle vurderinger av foreliggende og ny 
dokumentasjon heller ikke være eldre enn 2 år ved innsending av revurderingsrapporten. 

For noen dammer og vannveier kan det være vanskelig eller umulig å tappe ned 
magasinet for vannsideinspeksjon i forbindelse med revurdering. NVE oppfordrer i slike 
tilfeller til at det blir gjennomført vannsideinspeksjon dersom magasinet blir tappet ned 
før planlagt revurderingstidsrom, for eksempel ved lav magasinfylling pga. tørrår. 
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Toårskravet for gjennomføring av revurdering er forskriftsfestet. Overskridelse forutsetter 
dispensasjon, jf. § 8-2, eller at det foretas en ny revurderingsinspeksjon innenfor 
toårsperioden for å dokumentere at grunnlaget for vurderingene og konklusjonene i 
rapporten fremdeles er gyldig. Uten dispensasjonsvedtak eller ny revurderingsinspeksjon 
vil ikke revurderingen bli godkjent av NVE.  

7 Omfang  
§ 7-5 tredje ledd første og annet punktum: Revurderingen skal omfatte alle anleggsdeler
og skal være en kontroll i forhold til krav som følger av forskriften. Revurderingen av en 
dam skal alltid inkludere alle flomløp. 

§ 7-2 sjette ledd: Måleinstrumenter og andre måleinnretninger skal være driftssikre,
nøyaktige og lette å avlese og skal være plassert slik at de gir representative måleverdier. 
Systemet for overføring av måleverdier skal være sikret mot funksjonssvikt. 
Måleinstrumenter, måleinnretninger, system for overføring av signaler og måleverdier 
skal kontrolleres jevnlig. Måleverdier og eventuelt tilhørende tidsangivelse skal være 
angitt i standardiserte referansesystemer. 

Revurdering er en grundig undersøkelse og tilstandsanalyse. Tilstandsanalyse er definert i 
kapittel 1. Metodikk for utførelse av tilstandsanalyse i NS 3424 kan være egnet ved 
revurdering. 

Revurdering av dammer skal omfatte alle anleggsdeler inkludert fundament, stenge- og 
tappeorganer og andre anleggsdeler av betydning for dammens sikkerhet. Alle flomløp 
skal inngå i revurderingen, inkludert flomløp som ligger adskilt fra den aktuelle dammen.  

Det skal kontrolleres at instrumenteringen oppfyller kravene i § 7-2 sjette ledd, se 
rammen ovenfor. Krav til instrumentering er utdypet i NVEs veileder for overvåking av 
vassdragsanlegg. 

Revurdering skal omfatte alle anleggsdeler som er vurdert å ha bruddkonsekvenser 
tilsvarende konsekvensklasse 1-4. Dersom anleggsdeler skal utelates fra revurdering, må 
det framgå av klassifiseringsvedtaket at anleggsdelene har bruddkonsekvenser tilsvarende 
konsekvensklasse 0.  

Stenge- og tappeorgan mot turbin, pumpe eller pumpeturbin trenger ikke å inngå i 
revurderingen dersom det er andre stenge- og tappeorganer mot magasin eller vannvei, jf. 
§ 1-4 siste ledd.

Dersom det har betydning for vassdragsanleggets sikkerhet skal revurdering inneholde 
ingeniørgeologiske og geotekniske vurderinger. Dette gjelder for eksempel vederlag til 
hvelvdammer, damfundament på løsmasser, stabilitet av vannveier og fare for skred i 
magasin. For hvelvdammer skal det foretas en ny vurdering av vederlagene selv om 
vederlagene ble vurdert «og friskmeldt» i hvelvdamundersøkelsen, gjengitt i NVE-
publikasjon V-33 datert 20.8.1990 «Etterkontroll av fundamentstabilitet av 
hvelvdammer».  

Revurdering av anlegg som i stor grad er fornyet etter forrige revurdering får normalt 
mindre omfang. 
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8  Inspeksjoner 
Alle anleggsdeler som inngår i revurderingen skal som hovedregel inspiseres på luft- og 
vannside. For dammer gjelder dette alle damdeler med fundament og vederlag, flomløp 
og stenge- og tappeorganer. For vannveier inspiseres alle komponenter og anleggsdeler 
som er vurdert å ha bruddkonsekvenser tilvarende konsekvensklasse 1-4 og alle 
komponenter som har betydning for anleggsdelenes konstruksjon eller funksjon.  

Inspeksjoner skal være grundige og må derfor omfatte nødvendige målinger, tester og 
prøvetakinger for å fastslå anleggets tilstand og oppbygging, se kapittel 9.2. Dette kan 
blant annet omfatte testing av betongkvalitet, kontroll av spennstag, sjakting i 
fyllingsdam, av ovalitet av rør og vinkelendring i rørskjøter.  

Inspeksjoner kan gjennomføres manuelt eller med egnet teknisk utstyr. Fagansvarlige 
vurderer metoder og inspeksjonsomfang som er nødvendig for å fastslå anleggets tilstand.  

Enkelte funn kan være avhengig av lastene ved inspeksjonstidspunktet. Dersom det kun 
utføres én luftsideinspeksjon, bør denne gjennomføres ved høy vannstand. For trykkrør 
bør kraftverk eller pumper være i drift under den utvendige inspeksjonen, slik at 
eventuelle vibrasjoner eller ulyder kan registreres.   

Vannsideinspeksjon/innvendig inspeksjon gir ofte best resultat ved tørrlagt vannside. 
Tørrlagt vannside kan forenkle materialundersøkelsene (med for eksempel slaghammer, 
overdekningsmåler, stålbørste), som ofte er nødvendig for å påvise tilstanden. Dette 
gjelder for eksempel betongdammer og dammer med oppstrøms tetning/plate.  

Inspeksjon i vann kan utføres med dykker eller ROV. Slik gjennomføring kan være 
nødvendig for vannveier, for dammer i elver, dammer med flerårsmagasin eller dammer 
som av ulike grunner ikke kan tørrlegges. Det forutsettes at fagansvarlig eller kvalifisert 
fagperson er til stede for å sikre at inspeksjonen blir tilstrekkelig. Kvaliteten på 
undervannsinspeksjonen, tilhørende testing og dokumentasjon må være god nok til at det 
kan trekkes sikre konklusjoner om anleggets tilstand. For fyllingsdammer skal det blant 
annet dokumenteres steinstørrelser, hvordan plastringen er utført og eventuelle 
innsynkninger/utbulinger/strandlinjedannelser. 

Innvendig inspeksjon av trykkrør må minimum omfatte alle deler av røret som har 
bruddkonsekvenser, men det anbefales at hele røret inspiseres. Dette gjelder særlig for 
nedgravde rør som ikke inspiseres visuelt utvendig ved interntilsyn. 

Inspeksjon av vannside av anleggsdeler kan utelates dersom fagansvarlig begrunner at 
tilstand og sikkerhetsnivå kan dokumenteres med inspeksjoner og prøvetaking fra 
luftsiden. Dette kan for eksempel være aktuelt for betongpropper, inntaksluker og 
tverrslagsporter. 

Funksjonalitet og vern skal testes for alle stenge- og tappeorganer med betydning for 
anleggets sikkerhet, konstruksjon eller funksjon, jf. § 5-14 a). For dammer omfatter dette 
blant annet funksjonstesting av alle stenge- og tappeorganer som benyttes ved 
flomavledning og senking av magasinet for tørrlegging eller beredskapsmessig senking. 
For rørbruddsventil eller annet nødstengeorgan i vannveien skal også automatisk og 
fjernutløst stenging funksjonstestes. For å dokumentere at anleggsdelene fungerer som 
forutsatt, bør funksjonstestingen skje ved høyest mulig vanntrykk.  
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Det skal kontrolleres om dammer er instrumentert for de målinger som kreves etter § 7-2 
og at måleinstrumenter og måleinnretninger fungerer som forutsatt. System for overføring 
av signaler og måleverdier kontrolleres ved at fjernavleste måleverdier kontrolleres mot 
manuelle målinger på stedet. 

Inspeksjoner skal dokumenteres med tekst og bilder og vedlegges revurderingsrapporten. 
Skader og andre funn må stedfestes. Det skal snarest meldes til NVE dersom inspeksjoner 
avdekker kritiske avvik som vil kunne utløse strakstiltak.  

Vi viser for øvrig til anbefalt litteratur om tilstandsanalyse. 

9   Beregninger 
§ 7-5 fjerde ledd: Ved revurdering skal det gjennomføres nye flomberegninger dersom
tidligere godkjente flomberegninger er basert på beregning av tilløpsflom som er eldre 
enn 15 år for anlegg i konsekvensklasse 2, 3 og 4 eller eldre enn 20 år for anlegg i 
konsekvensklasse 1. Flomberegninger og andre beregninger skal gjennomføres på nytt 
dersom det er gjort endringer på anlegg eller er avdekket store feil eller usikkerheter i 
datagrunnlaget. Godkjente flomberegninger, jf. § 5-7, skal foreligge før 
revurderingsrapport sendes NVE for godkjenning. 

Dersom det mangler dokumentasjon som grunnlag for kontroller og vurderinger må 
denne skaffes til veie som en del av revurderingen. Det gjelder også dersom det er gjort 
endringer på anlegg eller er avdekket store feil eller usikkerheter i datagrunnlaget. 

9.1 Flomberegninger og flomavledning 
Allerede i tidlig fase av en revurdering bør NVE-godkjent fagansvarlig i fagområde IV 
(flomhydrologi) vurdere om det er behov for å lage nye flomberegninger. Det forutsettes 
at godkjent fagansvarlig i fagområde V (hydraulikk og flomavledning) bidrar der det er 
relevant, for eksempel angående behov for hydrauliske modellforsøk. 

Det skal alltid gjennomføres nye flomberegninger dersom foreliggende flomberegninger 
er eldre enn henholdsvis 15 og 20 år. Kravet om alder på flomberegninger gjelder 
beregninger av tilløpsflommer. Det er derfor ikke tilstrekkelig bare å oppdatere beregnede 
avløpsflommer og flomvannstander basert på eldre tilløpsflommer. Det generelle kravet 
om fornyelse av tilløpsflomberegninger hvert 15./20. år er knyttet til at forlengede 
dataserier vil gi bedre kvalitet og sikkerhet i beregnede flomverdier.  

Uavhengig av 15/20-års-intervallet skal det kontrolleres om det er behov for nye 
flomberegninger av andre grunner: 

 hydrologi:

• endringer av betydning i det hydrologiske datagrunnlaget, for eksempel store
flommer og nye vannføringskurver

• feil eller usikkerheter i siste flomberegning, for eksempel feil eller for få
dataserier
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 hydraulikk:

• endringer av betydning i flomløpet/flomavledningen
• feil i beregninger eller forutsetninger, for eksempel overføringer

For lukkede flomløp med sjakt og tunnel hvor kan det være tvil om avledningskapasiteten 
og for flomløp med komplekse strømningsforhold må avløpskurvene dokumenteres med 
fysiske modellforsøk, jf. § 5-8 tiende ledd og merknadene til § 5-8 åttende og tiende ledd, 
eventuelt sammen med kalibrerte numeriske 3D-modeller. (Ved bruk av CFD-
modellering er forutsetninger beskrevet i tillegg til retningslinjer for flomløp. CFD-
beregninger (numerisk modellering) av flomløpskapasitet, av 02.09.2016.) 

Ved revurderinger skal gyldigheten av tidligere utførte modellforsøk vurderes, blant annet 
om flomløpet har samme utforming som forutsatt i modellforsøket.  

9.2 Laster, lastvirkninger, stabilitet og kapasitet  
Anleggets konstruktive sikkerhet skal vurderes mot tekniske krav i 
damsikkerhetsforskriften, blant annet stabilitet og kapasitet av vassdragsanlegg og 
fundamentet. Hvordan kravene kan oppfylles er nærmere beskrevet i NVEs 
veiledere/retningslinjer til damsikkerhetsforskriften. Revurdering omfatter ikke kontroll 
av last og lastvirkninger som følge av sabotasje/terror i fred og under beredskap og krig. 

Beregninger skal suppleres eller gjennomføres på nytt dersom det mangler beregninger, 
er gjort endringer på anlegget, er endringer i last- og materialforutsetninger eller det 
mangler dokumentasjon. Behov for nye beregninger kan bli avdekket gjennom funn fra 
overvåkingen og revurderingsinspeksjonen.  

Forutsetninger om anleggets oppbygging og tilstand må samsvare med dokumentasjonen 
fra revurderingsinspeksjonen. Det skal legges til grunn konservative forutsetninger 
dersom det er usikkerhet om anleggets oppbygging og tilstand. Dette gjelder også 
bæreevnen til fundament og vederlag.  

Ved revurdering av objekter som involverer flere fagområder er det viktig at grensesnitt 
for overføring av krefter mellom konstruksjonsdeler tilhørende forskjellige fagområder 
avklares og kontrolleres av de involverte fagpersonene. For eksempel gjelder dette 
overføring av krefter fra luke- eller portkonstruksjon til betong og videre til fjell, eller 
hvordan reaksjonskrefter fra et trykkrør overføres til forankringsklosser og videre til 
fundament. 

For dammer skal det kontrolleres at det foreligger grenseverdier for beredskap for 
aktuelle måleparametere, og at grenseverdiene er basert på anleggets kapasitet, jf. § 7-4 
andre ledd. 
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10  Revurderingsrapport  
10.1 Utarbeidelse  
§ 7-5 tredje ledd 3., 4. og 5. punktum: Revurderingen skal dokumenteres i en rapport.
Rapporten skal også gi oversikt over hele vassdragsanlegget, herunder plassering av 
anlegget og tilhørende komponenter og overføringer. Der det er flere dammer ved 
magasinet, skal oversikten inneholde plasseringen av disse. 

Revurdering skal dokumenteres i en rapport hvor anleggets sikkerhetsnivå vurderes opp 
mot krav i regelverket. Alle avvik skal framgå tydelig i rapporten, sammen med 
fagansvarliges vurdering.  

Separate flomløp og tappeløp skal revurderes sammen med dammen de betjener, og inngå 
i samme revurderingsrapport. Tilsvarende gjelder for komponentene i en sammensatt 
vannvei. 

Ved samtidig revurdering av flere vassdragsanlegg skal det som hovedregel utarbeides én 
revurderingsrapport for hvert anlegg. 

Dersom revurderingen omfatter små sekundærdammer i tillegg til hoveddammen, kan 
disse inkluderes i samme rapport. Tilsvarende kan det for småkraftanlegg og 
elvekraftverk sendes en samlet rapport for dam og vannvei. I slike tilfeller er det viktig at 
anleggene behandles adskilt i revurderingsrapporten. 

Ved revurdering av komplekse anlegg eller anlegg i høy konsekvensklasse kan det etter 
samråd med saksbehandler i NVE være hensiktsmessig å presentere 
revurderingsrapporten i et møte.  

10.2 Oppbygging og innhold  
Innledning  

 navnet til den ansvarlige for vassdragsanlegget jf. § 2-1
 navnet og id.-nummeret til vassdragsanlegget (Damdatabasen SIV)
 navn på firma og personer som har utarbeidet tekniske planer for opprinnelig

bygging, eventuelle fornyelser og revurderinger med vurdering av uavhengighet
 navn (med trykte bokstaver) og signatur til alle som har utarbeidet og kontrollert

rapporten, angitt for de ulike fagområdene og hvem som er NVE godkjente
fagansvarlige jf. § 3-7, dette gjelder også ingeniørgeologer

 dato for inspeksjonene og navn på deltagerne
 dato på ferdigstilt rapport
 konsekvensklasse som er lagt til grunn for revurdering

Konklusjon 

 konklusjon om vassdragsanleggets tilstand og sikkerhetsnivå
 oppsummering av alle avvik fra tekniske krav i damsikkerhetsforskriften, med

referanse til relevant bestemmelse
 forslag til eventuelle tiltak for å lukke avvik
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Rapportens hoveddel 

 hoveddata for vassdragsanlegget som inkluderer dimensjoner, magasindata,
flomdata og instrumentering

 oversiktskart og systemskisse som viser plassering av vassdragsanlegget,
eventuelt i forhold til andre anlegg og overføringer som kan påvirke anlegget

 konsekvensklasse med dato for vedtak og begrunnelse for eventuell høyere
konsekvensklasse lagt til grunn for revurderingen

 teknisk beskrivelse av vassdragsanlegget med tilhørende komponenter, med
angivelse av materialer, produsent av rør og mekaniske komponenter

 beskrivelse av anleggets historikk med relevante observasjoner og erfaringer fra
bygging og drift

 vurdering av flomberegningenes gyldighet
 kontroll av flomavledningskapasitet
 kontroll av tappekapasitet for tørrlegging og beredskapsmessig senking
 vurdering av påliteligheten til manøvrerbare løp
 vurdering av resultater fra eventuelle tidligere revurderinger, fra interntilsyn og

med angivelse av eventuelle avvik
 vurdering av instrumentering og signaloverføring
 vurdering av måleverdier fra overvåkingen og om disse er tilstrekkelig grunnlag

for revurderingen
 vurdering av fastsatte grenseverdier
 oppsummering av revurderingsinspeksjoner for alle deler av vassdragsanlegget,

inkludert luft- og vannside med vurderinger av tilstand og angivelser av avvik
 detaljert tilstandsbeskrivelse, vurdering av skader og utviklingstakt av skader
 resultater fra funksjonsprøving av stenge- og tappeorganer
 angivelse av beregningsmetode og beregningsforutsetninger:

• begrunnelse for valg av materialparametere
• gjennomgang av lastforutsetninger og laster
• skisse av laster og lastkombinasjoner

 oppsummering og vurdering av beregningsresultater
 forslag til eventuelle tiltak for å lukke avvik

Vedlegg  

 kart, fotografier
 tegningsliste og ajourførte tegninger med god lesbarhet: oversiktstegning,

grunnriss, oppriss og snitt, i navngitte separate pdf-filer
 komplette beregninger for vassdragsanlegget
 bearbeidede måleverdier fra anleggets levetid som gjør det mulig å avdekke

trender
 rapporter fra revurderingsinspeksjonene
 liste over viktig dokumentasjon som er benyttet i revurderingen, men som ikke er

vedlagt



18 

11  Forenklet revurdering 
Forenklet revurdering kan være aktuelt dersom det tidlig i revurderingsprossesen 
avdekkes behov for fornyelse av hele eller deler av vassdragsanlegget. Det er ikke 
anledning til å sløyfe revurdering og gå rett på tekniske planer for fornyelse eller å slå 
sammen forenklet revurdering og tekniske planer i et dokument. 

Rapporten fra forenklet revurdering skal påvise at alle anleggsdeler er vurdert. Den vil 
også avdekke om sikkerhetsnivået gjør det nødvendig å iveksette kompenserende tiltak 
fram til avvik er lukket. Rapporten og følgebrevet til rapporten vil sikre at NVE blir 
orientert om tiltak og fremdriftsplan. 

For anleggsdeler som må fornyes kan innholdet i en revurderingsrapport begrenses til 
kulepunktene for innledning og konklusjon, samt kortfattet vurdering av relevante 
punkter i rapportens hoveddel som ikke blir dekket av tekniske planer for fornyelse. Ved 
godkjenning av rapporten fra forenklet revurdering vil det bli stilt vilkår om innholdet i 
tekniske planer. Til sammen skal rapporten fra forenklet revurdering og tekniske planer 
for fornyelse klarlegge at vassdragsanlegget får et tilfredsstillede sikkerhetsnivå. 

Eventuelle anleggsdeler som skal beholdes uendret etter fornyelsen må dokumenteres 
fullstendig i revurderingsrapporten.  

12  Dokumentasjon til NVE 
§ 7-5 sjette ledd siste punktum: Revurderingsrapporten skal med nødvendige
opplysninger, forutsetninger og beregninger sendes NVE for godkjenning, sammen med 
forslag fra den ansvarlige til eventuelle tiltak med tilhørende fremdriftsplan. 

Den ansvarlige for vassdragsanlegget skal sende revurderingsrapporten til NVE sammen 
med et følgebrev som beskriver konklusjonene fra revurderingen. Det bør fremgå av 
brevet at VTA har påsett at nødvendige fagområder er ivaretatt og at revurderingen har 
ivaretatt kravene i § 7-5, jf. § 2-4 d).   

Dersom det er avdekket avvik fra tekniske krav i damsikkerhetsforskriften, skal den 
ansvarlige foreslå tiltak og fremdriftsplan som angir når tiltakene skal gjennomføres. Det 
er tilstrekkelig med forslag til eventuelle tiltak, for eksempel øking av 
flomavledningskapasitet eller stabilitet.  

Fremdriftsplanen bør ta hensyn til avvikenes alvorlighet og vassdragsanleggets 
konsekvensklasse og at fornyelse vil kreve tekniske planer som skal godkjennes av NVE, 
jf. § 5-2. Dersom tiltak gjør det nødvendig med midlertidig redusert vannstand i en 
anleggsperiode kan det være nødvendig å innhente tillatelse fra NVE til dette. 

Revurderingsrapporter som sendes direkte fra fagansvarlig, uten følgebrev fra den 
ansvarlige med forslag til tiltak, blir ikke tatt til behandling av NVE. Det samme gjelder 
rapporter som er mangelfulle eller angir behov for ytterligere undersøkelser eller 
dokumentasjon. Dersom nødvendige undersøkelser ikke er ferdigstilt, må konservative 
forutsetninger legges til grunn i revurderingen. 
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