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FORORD

Det har vært færre nybyggingeri vassdragenei 1988 enn i fo-

regåendeår. Dette har i liten grad innvirketpå arbeidsmeng-

den i Vassdragstilsynet,og det venter også mange oppgaveri

fremtiden,selv om nybyggingeneetter hvert avtar. Det vi opp-

lever i dag og ennå sterkerevil erfare i Arene fremover,er

at mange vassdragsanleggblir nådd igjen av "aldersbølgen".

Uansett nybyggingervil det være behov for å revurdereeldre

anlegg ut fra teknisktilstand,ny viten og skjerpedesikker-

hetskrav.

Vassdragstilsynetstår oppe i en omleggingav virksomhetenmed

tanke på dette. Vår innsatsi 1988,slik den fremgårav års-

meldingen,vil forhåpentligvisavspeilesituasjonen.

Selv om Vassdragstilsynetsarbeid på de enkelteanlegg fort-

satt er det primære,blir det nå via prosjekterog undersøkel-

ser fokusertsterkerepå mer generelleproblemstillinger.

Dette skal øke innsiktenog sørge for at vår viten er på høyde

med det som kreves for konstruksjonermed så alvorligebrudd-

konsekvensersom vi her har med å gjøre.

Vassdragstilsynettakker for godt samarbeidmed bransjeni

1988.

NVE-Vassdragstilsynet15.02.89

jarneNico aisen
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1. VASSDRAGSTILSYNET

1. 1 ORGANISERING

Den interneorganisasjonhar værtuendreti 1988.Somdet går framav

oversiktennedenforhar Vassdragstilsynet(VVT)sammeantallsaksbehand-

lereog de sammedistriktskontorersom i 1987.
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1.2ARBEIDSOPPGAVER

VVT er Vassdragsdirektoratetssaksbehandleri sakersomangårtekniskkon-

troll,sikkerhetsmessigevurderingerog tilsynmed anleggi vassdrag,ho-

vedsakeligdammer.Detteomfattergodkjenningav planerog tilsynmed ut-

førelseog senerevedlikeholdog driftav anleggene.Bakgrunnenforkon-

trollenhar værtat alleanlegg,og da særligdammer,skalværesikreog

dessutenat privateanleggmed hjemfalltil statenskalholdesi god

stand.I tilleggtildennehovedoppgavenyterVVT bistandoverforeiereav

småanlegg,førstog fremstsmådameiere,i formav rådog veiledningi

plan-og byggeprosessen.Vassdragstilsynettar seg ellersav henvendelser

når det gjelderutryggeforholdog konstruksjoneri vassdrag.VVT gir også

informasjonog opplæringog er normgiverfortekniskeforholdi vass-

ying.

I tilleggtilden renesaksbehandlinghar VVT måttetengasjeresegmer i

prosjektarbeidforå få utredetfagligeforholdsom ikkeer knyttettil

enkeltanleggalene,men som skalgi grunnlagforde sikkerhetsmessigevur-

deringerog avgjørelseret offentligtilsynmå ta.

1.3FORNELLBAKGRUNN

Den formellebakgrunnforvårtarbeider Vassdragsreguleringsloven,Er-

vervsloven,Vassdragslovenog delvisElektrisitetsloven.Med hjemmeli

Vassdragslovener det fastsatt"Forskrifterfortilsynmed dammeri vass-

drag",som i praksisinnføreret offentligtilsynmed allenorskedammer

av noenbetydning.

I tillegger det utarbeidetoffentlige"Forskrifterfordammer",som inne-

holdertekniskeog formellebestemmelserav betydningforkontrollen.

(VVT }notat/vns/Arsberetning-88
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2.ARBEIDI 1988

2.1SAKSBEHANOLING

I 1988 har VVT behandletca 900 saker. Dette er noe i underkantav antal-

let for 1987. Likevelmå en si at arbeidsbelastningenfra 1987 til 1988

har vært økende, hovedsakeligpga. mer prosjektarbeid.

Epoken med omfattendenybyggingav dammer i Norge er nå over. I 1988 på-

gikk det kun byggingav femten nye dammer,men bare tre av disse var av

noen størrelse.Det var dammene ved Styggevatni Jostedalen(Statkraft),

BerdalsvatntilhørendeHydro Aluminiumog Dokkfløyvatnsom Oppland Energi-

verk eier. Berdalsvatner den eneste av dammene som ble ferdig i 1988.

Våre dammer blir imidlertidstadig eldre og behovet for revurderingog om-

bygginger økende. Som figurenunder viser var det rundt 1960 at det ble

bygget flest dammer pr år. Dette er dammer som ble byggetmed andre forut-

setningerog annen sikkerhetsfilosofienn man legger til grunn i dag.

Derfor er det hovedsakeligombygging/påbyggingsom utgjør byggeaktiviteten

i bransjennå.

NYE DAMMER PR 10—AR
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Dessutener det fremdelesen god del dammer rundt i landetsom ennå ikke

er registrert.og underlagtoffentligtilsyn.Dette arbeidetpAgår kontinu-

erlig og Vassdragstilsynethar tatt mål av seg til å avsluttearbeidet

innen 1992. En del av de registrertedammene er i dårlig forfatningog

krever større eller mindre utbedringer.

Eksempelpå en dårlig dam hvor tiltak er nødvendig

IVVT)notat/vns/Årsberetning-88
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Fordeltpå fylkervardet fy61gendeaktivitetm.h.t.nybygging,ombygging

og registreringav dammeri 1988.

Fylke Nybygging Ombygging Registrering

Østfold - 4 -

Akershus - 2 5

Oslo - - -

Hedmark - 2 -

Oppland 3 2 1

Buskerud 1 - 2

Vestfold - - -

Telemark - 6 -

Aust-Agder - 1 -

Vest-Agder




- 3

Rogaland 1 - 10

Hordaland - - 18

Sognog Fjordane 1 1




Møreog Romsdal 2 2 2

Sør-Trøndelag - 2 1

Nord-Trøndelag 4 - 4

Nordland 2 2 4

Troms 1 2 -

Finnmark - - -

Totaltantall 15 26 50

Hvertår er det dessutendammersom leggesned.I h.t.§116i vassdrags-

lovener det en bestemtprosedyresom skalfølgesi slikesaker.Vass-

dragsdirektoratetskalgodkjenneat dammener fjerneti nødvendigutstrek-

ningog at vassdrageter førttilbaketil sinopprinneligetilstand.Det

er ofteflereavdelingeri direktoratetsomer involverti en slikpro-

sess.I en del nedleggingsssakermelderdet segofteinteressentersom

ønskerå overtadammerforandreformål,f.eks.fiske/rekreasjon.Det er

opp tilVassdragsdirektoratetå godkjennenye eiere,og man stillervan-

ligviset visstkravtil økonomiog kompetansem.t.p.fremtidigvedlike-

holdog drift.

IVVT)notat/vns/Arsberetning-88
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EKSEMPLERPÅAKTIVITETERI 1988

Dam Flatenfoss,A/S ArendalsFossekompani,ombygging

SaksbehandlerV. Nebdal Svendsen

Dammen er en 12 m høy overløpsdamav mur med oppstrømsbetongtetning.Den

ligger i Nidelvenca tre mil nord for Arendalog var ferdigbygget i 1928.

Dammens stabilitetvar noe dårligereenn damforskriftenekrever,og det

ble avtalt med dameierat forsterkningskulle utføres. Imidlertidble

dette arbeidet framskyndetnoe da dammen fikk skaderunder høstflommeni

1987. Syv steinblokkeri nedstrømsdamfot ble revet ut av flomløpsvannet.

Størrelsenpå blokkenegår fram av bildet nedenunder.

Dam Flatenfoss

I følge modellforsøkpå NHL-laboratorietskyldtesskadenetrykkpulsasjoner

i overløpsstrålen.

VVT notat/vns/Ar sbere tning-88
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Utbedringav dammen ble gjennomførtmed følgendemål:

Sikre nedstrømsdamfot mot skadeligetrykkpulsasjoner.

øke dammens stabilitet.

Sikrinqav nedstr ms damfot ble utført for å redusereeffektenav skadeli-

ge trykkpulsasjoner.Det var viktig å få en best mulig glatt og avrundet

form mot damfoten,og det ble derfor støpt en buet betongplatefra dammen

til fjelletnedstrømsplata som ble festet i uthugde slisseri de nederste

steinskiftene.Betongplataer ca 0,5 m tykk, og er hovedsakeligfundamen-

tert på drenerendemasser (sprengstein).Dammen har også fått et forbedret

drenasjesystemi foten for å hindre at vann blir stående inne i dammen og

derved gi ekstra trykk.

<k

Dam Flatenfoss

(VVT )notat/vns/Arsberetning-88
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Forsterknin av dam ved o s ennin . Eksisterendekrone i mur er blitt

fjerneti 2 m's høyde, og det er støpt opp en ny betongkronesom fundament

for oppspenningen.Kravet til betongkvaliteter C35, og det har man opp-

nådd med god margin. I alt er dammen spent opp med 39 stag (stålwirer).

Stageneer forankret8 m ned i fjell.Fremgangsmåtenfor oppspenningenvar

godkjentpå forhånd.Hvert stag ble spent gradvisopp til en prøvelastpå

70 % av bruddlastenog låst slik at det får en permanentlast på 55 %.

På to av stagenevar det enkeltekordelersom røk under oppspenningen,men

totalt sett har ikke dette noe å si for sikkerheten,og utbedringenhar

vært meget vellykket.

Oppspenningav kabler på dam Flatenfoss

(VVT)notatIvnslArsberetning-88
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HoveddamKvitinvatn BergenLysverker,ombygging

Saksbehandler0. Vestrheimog V. NebdalSvendsen

Dammener en ca 12 m høymassivbetongdambyggeti 1918og påbyggeti

1929.

PA 1970-talletbledet registrerten horisontalsprekkpå dammensluftside

i praktisktalthelelengderetningen.Sprekkener sannsynligvisav eldre

datoda det groddenoemosei den,men den er ikkeomtalti tidligererap-

porter.

,

Markertsprekkpå luftsidenav dam Kvitingen

Da Vassdragstilsyneti 1987og -88så nærmerepå tilstandenpå en del mas-

sivdammervar det naturligå få en revurderingogsåav dam Kvitingsvatn.

Etteravtalemed dameierbledammenkjerneboretog hulleneble filmetinn-

vendig.Selvom kvalitetenpå filmenvar noe slett,fikkvi littopplys-

ningerom betongenog sprekkesystemetinnei konstruksjonen.Videoopptak

er et godtsupplementtil vanligborprøvestudierog kan anbefales.Resul-

tateneav undersøkelsenhar vistat dammenhaddeen del partiermed dårlig

og utvasketbetong.Detteforholdetgjordeat man i stabilitetsberegninge-

ne ikkekunneta hensyntilbuevirkningeni konstruksjonen.Beregningene

har vistat forsterkninger nødvendig.Dissearbeidenevil bli gjennomført

sommeren1989.

(VVT Inotat/vns/Årsberetning-88
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Dam Skotfoss, A/S Union, lu!zehavariog

Dam Sarpsfoss, A/S Hafslundog A/S Borregaard,lukeskade

SaksbehandlerJ. F. Nicolaisen.

Den 14. august 1988 skjeddeet lukehavaripå Skotfosskraftverkved Skien.

En av de to store klappelukenepå 24,5 x 2,8 m løsnetplutseligfra lagre-

ne. En mindre lekkasjei bunnstokkenvar det eneste forvarselet.Luken ble

ført nedovermed strømmenog ikke gjenfunnetfør flere uker senere,da lå

den ca 200 m nedstrømsdammen.

Ingen menneskelivgikk tapt.

Arsaken til bruddeter uheldig utformingav lagrene.Det er spesiellela-

gersegmentersom bærer lukenog som lett får ujevn belastning.Det som

utløstebruddeter sannsynligvisat boltenetil et av disse lagersegmen-

tene ble overbelastetog røk, noe som i sin tur førte til overbelastning

på de øvrige lagre.Denne luketypener produserti Tysklandav Stahlbau

Rheinhausseni 1951. Den havarerteluken skal nå erstattesmed en segment-

luke, og man vil bygge om lagrenepå den andre luken seinere.

Tilsvarendeklappelukesom på Skotfosser det også to av på Sarpsfoss

kraftverk.Dameier ble varsletom lukehavarietav Vassdragtilsynet,og

etter undersøkelserfant man begynnendesvikt også i lagrenepå disse

lukene.Ombyggingsarbeiderble umiddelbartsatt igang på den ene av

lukene.Ombyggingenvil koste ca tre mill, kroner og skal være ferdig ca

15. april a.h.t. vårflommen.Den andre luken på Sarpsfossskal bygges om

høsten -89. Etter kontaktmed den tyske produsentener det slått fast at

det ikke er flere luker av denne typen i Norge.

Haukelandkraftstas'on,Dalane Elverk, rørbrudd

SaksbehandlerJ. F. Nicolaisen

Den 12. desember 1988 havarerteet nytt GUP-rør ved Haukelandkraftsta-

sjon. Skadene i terrengetble relativtstore da rørbruddsventilikke var

montert,og det tok noe tid før røret ble stengt.

Røret er ikke underlagtoffentligtilsyn. Imidlertidvar VVT interesserti

årsak og hendelsesforløpog inspisertederfor røret etter bruddet.Den

sannsynligebruddårsakener svikt i koblingene.Det har vært tilsvarende

brudd på andre anlegg.

(VVT)notat/vns/Arsberetning-88



Vassdragstilsynetvil kartleggehvor man har slike rør ellers L Norge og
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Skader etter rørbruddetpå Haukelandkraftstasjon.

Dammer i Ulla-F rreanle et, Statkraft,kontrollmålinger

Saksbehandler0. Vestrheim.

Alle dammene er nå ferdige,og arbeidenei 1988 har vært konsentrertom

nedriggingav utstyr og brakker,opprydding,terrengbehandling,gjødsling

og såing. Blåsjømagasinetble på høsten oppfylttil kote 1052,50som er

2,5 m under HRV.

Fra konsesjonenfor Ulla-Førreutbyggingenble gitt i 1974,har det tatt ca

14 år å fullføreanlegget.Kraftstasjonenesom er knyttet til denne ut-

byggingenregnes å kunne produsereca 5,7 TWh pr år, og det utgjør ca 5%

av landetssamledeproduksjonpå 110,3TWh i rekordåret1988.

(VVTinotat/vns/Arsberetning-88
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Storvassdammen er en steinfyllingsdammed sentraltetningskjerneav as-

faltbetong.Den er instrumentertformålingav vannstand,jordtrykk,tøy-

ning,indredeformasjonerog har i alt åttemålestederfor lekkasjer.For

målingav ytredeformasjonerer detmontertbolteri toppav asfaltkjerne,

samtkrone-og skråningsbolterpå luftsideog vannside.Vannstandog lek-

kasjerfjernavlesesdaglig.

Oddat rndammener Norgeshøyestesteinfyllingsdam,og den har sentralmo-

renekjerne.Det målesvannstand,lekkasjer,poretrykk,tøyningog deforma-

sjoner.Tettingav lekkasjeri fjelletved søndreanslutninghar pågåtti

helesommer.Lekkasjeneer nå reduserttil ca 7 u/s,og det er en aksepta

bel verdipå en så stordam.

Førreskard-o F rreheidammen,-;er steinfyllingsdammermed morenekjerne.

Her målesbarelekkasjerog overflatedeformasjoner.

Førrevassdammen er en betongdamsombestårav en midtrehvelvseksjonog to

massivesideseksjoner.Dammener instrumentertformålingav poretrykk

fjellfundamentet,deformasjoner(v.hj.a.pendel),lekkasjerog temperatur.

1988er det foretattetterinjeksjonav vertikalfugenei øverstedel av

hvelvdammen.Det ble benyttetmikrosementmed tilsettingav plastiserende

middel.Resultatetvar tilfredsstillendeog kostnadenerelativtsmå,sam-

menlignetmed epoxysom er brukti nedredel av dammen.

De foreliggendemålingerog rapportervisernormaletilstanderforalle

dammene,med moderatedeformasjonerog små lekkasjer.

VVT nota tlyns Ar sbe r e tning-88
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Førrevassdammen

Dam Storvatni Gausvikvassdraet, Sør-TromsElforsyning,rehabilitering

SaksbehandlerAa. Josefsen.

Den opprinneligedammenvar ferdigbyggeti 1920.Den var 290m langog

størstehøydevar ca 7 m. Dammenvar fundamentertpå løsmassermed et opp-

strømstetningsteppeav stampettorvog bestoav en jordfyllingpå vannsi-

den og steinfyllingpå luftsiden.Nordredel av dammenhaddesentraltet-

ningav betong.Det var overflereår måltstorelekkasjerpå dammen(150-

200 l/s)og bådefyllingsseksjonog tappeløpvar i så dårligforfatningat

heledammenmåtterehabiliteres(pålegggittav NVE-Vassdragstilsynet

04.10.83).

(VVT)notat/vns/Arsberetning-88
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Det ble besluttetå byggeen ny dam likenedstrømsden opprinnelige.Eksi-

sterendedam ble beholdtsom fangdamog inngåri oppstrømsstøttefylling.

Den nye dammener en fyllingsdammed en sentraltetningskjerneav morene

og filtersoneav finfraksjonertsteinog fiberduk(setegningav typisk

tverrsnitt).

Betongeni det gamleoverløpetvar i megetdårligforfatning,og det ble

derforfjernet,og nyttoverløpble støpt.Betongeni dammensmassivdel

(tappeløpet)haddeforvitringsskader.Her bledet renskettil "frisk"

betong,primetog utbedretmed reparasjonsmørteltilsattfiber.

Arbeideneble utførtsesongene1987og 1988og beløpsegtotalttil ca

10mill.kroner.
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Elergendam, A/S MerakerSmelteverk,sikkerhetsvurdering

SaksbehandlerD. Bachke.

Fjergendam ble byggeti 1917som en av de førsteplatedammenei Norge.

Størstehøydeer 13 m og lengdenca 250m. Dammeninngårsomettav flere

vassdragsanleggi Meråkersomhjemfallertil stateni 1989.Offentligtil-

syn ble anordneti 1941,men dammenhar værtinspisertav Vassdragstil-

synetfraca 1925.

På grunnav vissekonstruksjons-og utførelsesmessigesvakheterveddammen

har det foregåttkontinuerligeutbedringerpå pilarer,plater,dilatasjons-

fuger,støpeskjøterm.v.Blantanneter i alt 17 pilarer(i sinopprinne-

ligeformuarmert)heltellerdelvisforsterket.Utbedringeneer utført

etterprogramsattopp av rådgivendeingeniør.Dammener ogsåvurdertav

nåværendedirektørved TrondheimElverk,RagnarMyran,i forbindelsemed

en damundersøkelsei 1960-årene,samtved en diplomoppgavei 1976vedNTH.

/ / /./ ' ///72,/.//

Fjergendam

Vassdragstilsynethar etterflereinspeksjonerav dammende sisteårene

vurdertdammensom sikkerhetsmessigakseptabel.

(VVT)notat/vns/Arsberetning-88
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Det foreliggerplanerforny kraftutbyggingi Meråker(medNord-Trøndelag

Elektrisitetsverksomutbygger).Fjergenvilbli hovedmagasineti den nye

utbyggingenmed ny fyllingsdamnedstrømsforgamledammen.Den nåværende

dammenkan tidligstregneså bli ersi-attetav ny dam om åtteår.

På dennebakgrunnhar rådgivendeingeniøri 1988framlagten ny tilstchnds-

rapportfordammen.Konklusjonenbleat dammenfortsattkan værei drift

inntilny dam bygges,forutsattat vedlikeholdetav konstruksjonenopp-

rettholdessom før (idet alt vesentligevedlikeholdav damplaten).Til-

synsrapportutarbeidesog sendesVassdragstilsynetto gangeri året.

Nedle in av dammertilhørendeA/S KillingdalGrubeselskap,

SaksbehandlerD. Bachke.

I 1988har nedleggingav tredamanleggi Holtålenog Røros kommunerstått

sentralt.Etterat gruvedriftenble nedlagti 1987ønsketdameierenogsåå

leggened reguleringsdammeneved Fjellsjøen,Busjøenog Nersjøen,somhar

værtknyttettil selskapetskraftverksdrift.Dammeneble førstunderlagt

NVE'stilsynetter"Forskrifterfortilsynmed dammeri vassdrag"i 1982,

og de var på det tidspunktmegetforfalne.

Gruveselskapethar ikkefunnetdet økonomiskforsvarligå repareredammene

forå opprettholdemagasinvannstandenetilHRV.Det er søktom nedlegging

i h.t.vassdragslovens§116, noe som i utgangspunktetbetyrat man fjerner

dammeneog tilbakeførervassdragettilnaturligtilstand.

Ettersterkmotstandi lokalsamfunnet,frakommuner,fjellstyrer,jeger-

og fiskeforeninger,har dameiereni samrådmedVassdragsdirektoratetfram-

lagten planforetableringav tersklermed noe høyerevannstandenndet

som tilsvarerfullnedlegging.

Det gjenstårå se i 1989om løsningeneblirgjennomførti henholdtilden

framlagteplan,ellerom lokalsamfunnetselvvilgå mer aktivtinn (med

midler)forå etablereen høyerevannstand.Det vil i så fallbetingenye

eieremed medfølgendeansvarfor fordriftog vedlikeholdav konstruksjo-

nene.
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Dokkautb in en - OpplandEnergiverk,nybygging

saksbehandlerE. Torblaa.

Arbeideneved Dokkaverkene,som i.hovedsaker utførelseav to fyllings-

dammerog to kraftverkmed 43 km sprengttunnelnærmerseg slutten.

Dam Kjøljua,den minsteav dammene,er nestenferdig.Somvistpå

er dam Dokkfløyvatnogsåsnartferdig.I 1988er det innbygdca 1,6.106

m3 masseri dammen.

Videreer allesprengningsarbeiderferdigutført.

1988-sesongenhar gåttgreitutenstørreproblemerog man liggergodtan i

forholdtil fremdriftsplanen.

Vassdragstilsynetsengasjementhar stortsettdreidsegom kontrollav

planer,med særligvektpå de to dammene,gjennomgangav måleresultaterog

inspeksjonerpå anlegget.

VVT lnotatlyns/Ar sberetning-88
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Den gamle dammen ved Dokkfløyvatn
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2.2 PROSJEKTEROGUNDERSØKELSER

Følgendefagligeprosjekterhar pågåtti 1988.

DAMSIKKERHET- RISIKOANALYSE- SIKKERHETSSTYRING

Som omtalti årsmeldingenfor 1987har en prosjektgruppefrabransjen

gjennomførtet forprosjekt"Risikoanalyseav dammer"i 1987.Sluttrappor-

ten forelå15.12.87.Det bleder trukketopp retningslinjerforet hoved-

prosjektom damsikkerhet,som er tenktå løpeovertreår.

På et forberedendemøte21.04.88ble rammerfor styringog økonomiav

detteprosjektetvurdert,og en styringskomitéble så etablert21.10.88.

Den fikkflg.sammensetning:

BjarneNicolaisen,NVE-Vassdragstilsynet,formann

DagfinnLysne,NTH-Instituttforvassbygging

Jan Daleng,Vassdragsregulantenesforening(VR),sekretær

ThorleifHoff,StatkraftDDB

Vi håperå ha fåtttilsattprosjektlederi løpetav vinteren-89,slikat

arbeidetkan kommeigangfrada av.

I hovedsakvil prosjektetdreiesegom beståendedammerog deressikker-

het.Driftsforholdog unormalesituasjonervil bli lagtvektpå.Det skal

samlesinn og systematisereserfaringsmaterialebådefraNorgeog andre

relevanteland.Prosjektetskalførefremtil retningslinjerog tiltakfor

sikkerhetsstyringved dammer.

Underveisvildet bli gittinformasjontildameiereog andreinnenbran-

sjenved kurs/seminarog på annenmåte.

Kostnadeneved prosjektetforutsettesdekketved tilskuddfraKonsesjons-

avgiftsfondetog ved medlemsfinansieringinnenVR.

(VVT)notat/vns/Arsberetning-88
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SMISVEISTERØR

Bakgrunnenfor prosjekteter et behov for å undersøkesikkerhetenved en

del eldre smisveisteturbinrørved kraftverki Norge. Vi har i de senere

år hatt enkeltebrudd på denne rørtypen.Prosjektetskal redegjørefor de

materialtekniskeforholdved eldre smisveisterør, og dessutenkonkret

vurdere sikkerhetenav enkelteutvalgterør. Prosjektetvil danne en

fagligbasis med tanke på eventuellevidere undersøkelserav tilsvarende

rør.

Vassdragstilsynethar engasjertNybro-BjerckA/S til å utføre prosjektet.

Det er skreveten foreløpigrapport fra undersøkelsenog sluttrapportvil

komme i februar/mars-89. Hovedkonklusjonenser ut til å bli at det trengs

mer kunnskapom hva som er kritiskesprekkestørrelsefor brudd ved smi-

sveisterør.

Prosjektetfinansieres50% av NVE, 50% av røreierne,og vil koste NVE ca

50 000 kroner.

STENGE/TAPPEORGANEROGRØR.RETNINGSLINJER

Vassdragstilsynetskontrollav slike konstruksjonerhar hittil i hovedsak

konsentrertseg om beregningene,mens produksjon,montasjeog utprøving

har vært for lite påaktet.Den offentligekontrollenhar også kommet noe

sent inn, ofte etter at systemog utforminghar vært fastsattog produk-

sjonen alt igang.

Dette har vi ønsket å endre på, og vi har i 1988 arbeidetmed utformingav

retningslinjersom vil innføreen del nye prinsipperved offentligtilsyn

av slike konstruksjoner.De vil sikre at kontrollenogså omfatterde valg

og avgjørelsersom tas tidlig i prosessen,enten det gjeldernybygging

eller ombygging.

I dette arbeidethar Vassdragstilsynethatt hjelp og korrektivav en

referansegruppefra bransjensom har beståttav:

Reimer Berg, maskinavdelingeni Statkraft

Jan Daleng,Vassdragsregulantenesforening(VR)

Alf Sveen, Berdal-StrømmeA/S

Leif Vinnogg,Nybro-BjerckA/S

(VVTInotat/vns/Årsberetnin9-88
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SaksbehandlerforVassdragstilsynethar værtJan FredrikNicolaisen.

Sentralti retningslinjeneer:

Funks'onsbeskrivelse.Den skalgi bedreoversiktovervannveienog

funksjonentilde ulikestenge/tappeorganene.En slikbeskrivelseer

bl.a.tatti bruki Statkrafthvormaskinavdelingenarbeidermedå vide-

reutviklesystemettil et mer avansertkodetsystem.

Funksionskrav.Det setteskravtil funksjonog virkemåtei stedenforå

stilledetaljertetekniskeproduktkrav.SamtidigønskerVassdragstil-

synetå baseresinekontrollrutinerpå mer internkontroll.

Et foreløpigutkasttil retningslinjervil blidrøftetog ytterligeretil-

passetførde tas i bruk.Disseretningslinjenevil etterhvertinngåsom

en del i et settretningslinjer,somVassdragstilsynethar sattseg som

mål å utarbeideinnenalle fagområderi løpetav de nærmesteår.

"BETONGSYKDONNER"

Med bakgrunni såkalte"betongsykdommer"i en del vanligebetongkonstruk-

sjonerharVassdragstilsynetvilletundersøkeom ogsåbetongdammerkan ha

slikeskader.Det er fokusertpå karbonatiseringog alkali-kiselreaksjon,

og detteer blittbehandleti to separateundersøkelser.

Det er Vassdragstilsynetselvsomhar gjennomførtundersøkelsene.

Karbonatiserin

Når en armertbetongkonstruksjoner tilstrekkeligkarbonatisertkan arme-

ringenkorrodere,noe som i verstefallkan føretil tapav konstruktiv

bæreevne.Karbonatiseringsprosessen,somangriperfraoverflaten,avhenger

hovedsakligav det miljøetbetongener i. Fuktighetog innholdetav CO2 i

luftener av storbetydning,likeledesbetongkvaliteten.Ut fradetteble

21 dammeri heleNorgevalgtut og undersøktmed en enkelmetode.

Resultateter stortsettat de kontrollertekonstruksjonerer litekar-

bonatisert,slikat detteikkeer et problempå norskebetongdammeri dag.

(VVT)notat/vns/Arsberetning-89
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Prosjektetvil bli presenterti form av en rapportsom vil foreliggevåren

1989.

Alkali-kiselreaksion


Dette er en kjemisk reaksjonmellom alkalieri porevannetog silikatholdi-

ge tilslagsmineralersom vil føre til volumendringav betongen.19 dammer

fra hele Norge ble valgt ut, hovedsakligpå grunnlagav hvilketgeologisk

område de liggeri.

Resultatetså langt er at det på svært mange av de utvalgtedammene er

oppdagetriss/sprekkmønstersom kan indikerealkali-kiselreaksjon.Et

endelig resultatav undersøkelsenvil ikke foreliggefør kjerneprøverfra

de aktuelledammene er blitt vurdertog testet i laboratorium.Vassdrags-

tilsynetregner med å kunne legge frem en foreløpigrapporti løpet av mai

1989.

HVELVDAMIDERSØKELSEV

Prosjektetble starteti 1985 og nærmer seg nå sin avslutning.Se års-

beretningenfor 1987.

Fase 1 - ingeniørgeologiskkartleggingog enkel stabilitetsberegning- var

utført for 15 av de 17 dammene i 1987.De to siste ble behandleti 1988.

For 10 av dammene kunne konklusjonen"tilfredsstillendestabilitet"

trekkesetter fase 1 mens de resterendesyv dammer gikk til fase 2 -

videre undersøkelserog beregninger.

I fase 2 ble fem av de syv dammene funnet i orden stabilitetsmessigmens

de to siste gikk videre til en fase 3 - enda mer inngåendegeologiskun-

dersøkelsemed tilhørendeberegninger.

For den ene av de to dammene er fase 3 gjennomførtmed konklusjon"til-

fredsstillendestabilitet".Ved årsskiftetgjenstårderfor kun én dam av

de opprinnelige17 hvor konklusjonenennå ikke er trukket.Fase 3 vil for

denne dammen bli utført i 1989.

(VVT)notat/vna/Arsberetnin9-88
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NYEKONSTRIMSJONSTYPER

Gummiluker


I forbindelsemed at de gamledammenevedKjeldalog Lundei Telemarkska-

nalennå skalerstattesmed nye,vilde såkaltegummilukerbli introdusert

i Norge(ogNorden).De skalerstattede tungtmanøvrerbarenåleløpenepå

de nåværendedammene.

Ellersi verdener gummiluker- ogsåbetegnetgummidammer- mye brukt.I

alt skaldet væreca 1500i bruk,de flestei Jdpan,somogsåer største

produsentav lukene.Ellersbrukesde mye i USA,og i Europaer det særlig

Østerrikesomanvenderdem.Der er det ca 30 slikeinstallasjoner.

Lukenefinnerman i anleggfor irrigasjon,flom-og tidevannskontroll,

vannforsyningog vannkraft.

De førstegummilukerble produserti 1956,og det er storebildekkprodu-

sentersom lagerdem.Lukenetil Kjeldalog Lundedammerskalleveresav

det japanskefirmaetBridgestone.

Vassdragstilsynethar værtpositivtinnstilttilat gummilukerintroduse-

res veddammersomKjeldalog Lunde.På beggestederer det baresmåmaga-

siner,og eventuelledriftsvanskermed lukenevil ikke kunne representere

uakseptabelfare nedstrøms.

De spørsmålsom ellers er stilt, knytter seg til lukenesbruksegenskaper

og sikkerhet:

materialegenskaper,vedlikehold,levetid

fare for vibrasjonerog ustabiliteti alle tappesituasjoner

funksjonunder vinterforhold(is,kulde m.v.)

sårbarhetved sabotasje.

Vassdragstilsynetv/ E. Torblaa fikk anledningtil å bli med på en studie-

tur til USA, der man fikk demonstrertbruk av gummilukerog drøftetdrifts-

forholdmed brukere.Erfaringenefra turen bidro vesentligtil at Vass-

dragsdirektoratethar akseptertbruk av gummilukerved Kjeldalog Lunde

dammer.

IVVTinotat/vns/Arsberetning-88
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De lukersom skalanvendesher,vilbli manøvrertmed innvendiglufttrykk,

somvistpå figuren.
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2.3 INFORMASJON

GRUNNKURSI DAMTILSYN(TILSYNSKURS)

KontaktpersonB. Nicolaisen.

Arrangør:NVE-Vassdragstilsynetog Vassdragsregulantenesforening.

De 17 tilsynskursenesom bleholdti tiden1984-1988skullebådedekkedet

fortløpendebehovforopplæringav driftspersonelli damtilsynog ta seg

av det "etterslep"som var tilstedevedat slikekursikkevar holdttid-

ligere.I alt har 380deltatti kursene.

I 1988bledet avvikletettkursi Sarpsborg,og det er meningenå avholde

ett pr år fremover.Vi konstatererat mye overordnetpersonelletterhvert

deltarpå kursene,og det servi på som positivt.

Det er i 1988foretatten vissutvidelseog moderniseringav opplegget.

FILMPROSJEKT*DAMSIKKERHET"

KontaktpersonV. NebdalSvendsen.

Filmenskullei h.t.kontraktenværtferdig01.04.88.Dettehar imidlertid

ikkeværtmuligå få til.Pr 31.12.88er filmenferdigklippet.Det er

ogsålagtpå kommentarer,mendet gjenstårlydeffekterog finpussingav

detaljer.Filmenblirca 31 minutterlang,og vi regnermed at den bliren

nyttigopplysningsfilmom damsikkerhetsarbeideti Norge.

FOREDRAGETC.

Vassdragstilsynethar holdtfølgendeforedragi 1988:

- Vassdrasreulantenesårsmte i Kristiansand1.-2.mars1988.

B. Nicolaisenorienterteom bakgrunnenforvår innsatspå stålsiden

og behovetforvideresatsing.

(VVT)notat/vns/Arsberetning-88
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J. F. Nicolaisentok opp videre perspektiverved innføringav kvalitets-

sikring på stålsiden.

V. Nebdal Svendsenorienterteom karbonatiseringog alkali-kiseireaksjo-

ner i betong.

B. Nicolaisenredegjordefor undersøkelsenav fundamentstabilitetved

våre hvelvdammer.

NTH, forelesningfor hovedfagstudenteri vassbygging8. april 1988.

«Offentligtilsyn med vassdragsanlegg"(B. Nicolaisen).

"Fyllingsdammer- skader,utbedringer,eksempler"(Dag Bachke).

Hærens befalsskole,Hønefoss,forelesningfor ingeniørvåpenet

14. april 1988.

Dambyggingog forskrifter.Eksemplerpå skader.V. Nebdal Svendsen

foreleste.

Oslo kommune Vann- o avl sverket,26. april 1988.

Seminar for ansatteved Sektor for nedbørfeltene.K. Molkersrødforeles-

te om offentligdamtilsyn,egentilsyn,dammer, flom/flomavledning,kri-

sesituasjoneretc. (utdragav Tilsynskurset).

NITO-kursi Bergen 28.-30 september1988.

Driftsentralen- E-verketskrumtappi kriseberedskap.

V. Nebdal Svendsenorienterteom damforskrifteneog om risikoanalyseog

sikkerhetsstyring.

NTH, EEU-kursi Vassdragsteknikk13. oktober 1988.

Lovgivning- tilsyn og kontroll.

Dag Bachke foreleste.

Vassdra sre ulantenesforenin arrangerte6.-8. desember 1988 en kon-

feranseom opprustingav krafverk.

B. Nicolaisenorienterteom påbyggingog utbedringav dammer.

(VVT)notat/vns/Arsberetning-88
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2.4KURSOGSEHINARER

Vassdragstilsynethar i 1988deltatti følgendekurs:

EKSTERNEKURS

Betonrehabiliterin Trondheim5.-7.januar1988,NIF.

E. Torblaa

Kursetga en omfattendeorienteringi metoderog muligheterforå utbedre

betong.Dessutenbledet gitteksemplersomer relevanteforvårtarbeid

innendetteormådet.

FICS-brukerkurs,KvamData,Mastemyr21.-24.mars 1988.

K. Molkersrødog 0. Vestrheim

ProgramsystemetFICSbrukesførstog fremstpå NORD-maskiner.Vassdrags-

registeretog Konsesjonsdatabasener lagetpå FICS.

Kvalitetssikrino ledelse,Stavanger14.-16.juni1988,NIF.

J. F. Nicolaisen

Kursettok for segden sisteutviklingeninnenkvalitetssikringog intern-

kontroll.Kommunalog arbeidsdepartementetarbeidermed lovforslagom et

genereltkravtilallevirksomheterom internkontroll,og dettestosen-

tralti kurset.

Konferanseom internkontroll,Oslo 16 august1988.

B. Nicolaisen

FAD ønsketmed konferansenå visehvordanstatligeinstitusjonerkunne

leggeopp til internkontrollinnensineområder.Det blegitten del

eksemplerfra internkontroll.
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H droloikurs1988,Randsvangen9.-11.november1988.

0. Vestrheim

Kursetblearrangertav NVE'shydrologiskeavdeling(VH).Representanter

fraVH'sforskjelligekontorerpresentertesinearbeidsområder.Etter

hvertforedragfikkkursdeltakerneprøvesegpå å løsehydrologiskeopp-

gaverinnende ulikefelt.Demonstrasjonav utstyrvar en del av kurset.

Ber mekanikkdaen 1988,Oslo25.november1988.

Aa. Josefsen

En rekketemaerble belystgjennomkorteforedrag.Av særliginteressefor

Vassdragstilsynetvar foredrageneom lekkasjerfra råsprengtetrykksjak-

ter,erfaringermed luftputekammer,dimensjoneringav tverrslagspropperog

ikkeminsten redegjørelseforgeologiskefunnog stabilitetskontrollved

den hvelvdamundersøkelsensomVassdragstilsynethar fåttutført.

VR-konferansei Kristiansund6.-8,desember1988.

D. Bachke

"Opprustingog utvidelseav kraftverk"

Kursetomhandletbl.a.:

erfaringerfra prosjektarbeidvedrørendeopprustingog utvidelseav

kraftverk

eksemplerfrakonkreteprosjekter

lovverket,konsesjonsbehandling

den energipolitiskesituasjonpr desember1988

flerbruksplanlegging.

INTERNEMRS

En da s seminari virksomhetslanle in i Oslo9. juni1988.

Følgendepersonerdeltok:K. Molkersrød,V. NebdalSvendsen,E. Torblaa,

J. F. Nicolaisenog D. Bachke.

(VVT )notat/vns/Årsberetning-88
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INTERNASJONALEKURS% SEMINARER

ICOLD-konress i USA

Den 16. Internasjonalekongressfor store dammer ble arrangerti San Fran-

cisco, 12.-17. juni. D. Bachke og Aa. Jo:.;fsendeltok på kongressenog på-

følgendestudietur.K. Molkersrøddeltok på kongresseni egenskapav sin

sekretærfunksjoni NNCOLD.

På kongressenble bl.a. følgendetema behandlet:Fyllingsdammermed andre

kjernetyperenn leire, nye konstruksjonmetoderfor betongdammerog dimen-

sjonerendeflom og flomkontrolli driftsfasen.Studieturengikk til stat-

ene i nord og vest, og i alt ni dammer ble besøkt. Størst utbyttega turen

opp til restene etter Tetondammen,en opprinnelig93 m høy fyllingsdamsom

brøt sammen under 1. gangs oppfyllingav magasineti 1976.Her fikk man en

inngåendeingeniørgeologiskorienteringsamtidigsom hele damområdetble

befart.

Studieturtil USA

E. Torblaa var som nevnt med på studieturtil USA 4.-10.august for å se

nærmerepå bruk av gummilukerpå dammer.øvrige norskedeltagerepå turen

var: Bård Aspen, Statkraft,Alf Sveen, Berdal StrømmeA/S og Håkon Haga,

Vassdragsdirektoratet.

Det var firmaetBridgestonesom sto for oppleggetog i alt tre damanlegg

med gummilukerble besøkt (se nærmereomtale under "nye konstruksjonsty-

per" side 27.)

2. 5 EL113

VAREG

KontaktpersonK. Molkersrød.

For 1988 ble det bevilgetkr 90 000,- fra Konsesjonsavgiftsfondetsrådig-

hetsbeløptil VAREG/SEVAREG.
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34

Midlene er alt vesentligbeayttettil konsulentbistandfra ControlData

A/S i forbindelsemed oppdateringog nyutviklingav programmerfor

rapporterog vis-bildersamt vedlikeholdog forbedringav prosedyrer.

Dette har effektivisertbruken en del, selv om VAREG etter hvert er blitt

et ugammeltuverktøy,som krever store ressurserved nyutvikling.

Det ble i 1988 matet inn data for ca 500 inspeksjonsobjekterog halvparten

er dammer. Ved årsskifteter det totalt innlagtca 2700 inspeksjonsobjek-

ter hvorav ca 1250 dammer.

Nytt av året er forespørslerom kjøp av informasjonfra databasen.Vass-

dragstilsynetvil etter hvert kunne imøtekommeslike ønsker.

2.6ANNENVLRKSONHET

NWOOLD

SekretærK. Molkersrød,medlem B. Nicolaisen.

Vassdragstilsynethar sekretærverveti Den norske komite for store dammer

(NNCOLD),som er en del av ICOLD (InternationalCommissionon Large Dams).

Arbeidetomfattervanlige sekretær-og kassererfunksjon,men også in-

formasjonstiltak,en del utredningsarbeidi forbindelsemed undersøkelser

og oversikterved norske dammer.

Virksomheteni 1988 har først og fremst vært knyttet til deltakelseni

ICOLD-kongresseni San Franciscoi juni måned hvor Norge deltok med 76

personerog presentertefem artikler (se også egen omtale s 29, Interna-

sjonalekurs og konferanser).

Ellers ble det nedsatt en arbeidsgruppei høst med Bjarne Nicolaisensom

formann for å planleggegjennomføringenav et temamøtei 1989 om flommer

og flomavledning.
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VIRKSO*ETSPLANLEGGING(VP)

Etter pålegg fra departementetstartetNVE sin virksomhetsplanleggingi

1988. I hver avdelingble det utpekt en arbeidsgruppesom skulle priorite-

re delmål, arbeidsmålog anslå tidsforbrukfor å nå disse. Fra Vassdrags-

tilsynetvar det B. Nicolaisenog V. Nebdal Svendsensom deltok. Arbedet

ble ledet av representanterfra Habberstadog Statskonsult.For Vassdrags-

avdelingenble følgendedelmål utarbeideti prioritertrekkefølge:

Omstruktureringav Vassdragsavdelingen.

Faglig styrkingog overgangtil overordnetkontrolli Vassdragstil-

synet.

Bedre samarbeidetmed andre forvaltningsorganer.

Sikre videreføringav fagligkompetanse.

Registreringav alle dammer som skal undergisoffentligtilsyn.

Kriseberedskaphos regulant.

Tidshorisontenfor delmåleneer utgangenav 1992.

Vassdragstilsynetvil prioriterede to førstemålene og har utpekt perso-

ner og planlagtressursforbrukenfor disse aktivitetenei 1989.

For Pkt. 1 er det avsatt 490 timer i 1989 og B. Nicolaisenog Aa. Josefsen

skal arbeidemest med saken.Bl.a. vil man ta kontaktmed andre statlige

kontrollinstansersom utfører sikkerhetskontrollfor å se hvordande har

lagt opp sitt arbeid.

For Pkt.2 er det avsatt 1200 timer i 1989,og det vil hovedsakeligvære

V. Nebdal Svendsenog J. F. Nicolaisensom skal stå for arbeidet.Vass-

dragstilsynetvil i årene fremoverendre sine kontrollrutineri retningav

mer overordnetkontroll.For at dette skal fungereer det nødvendigmed

sterkeregrad av internkontrollhos de som planlegger,bygger og driver

vassdragsanlegg.For at slike kontrollrutinerskal bli innarbeidet,vil

det være nødvendigmed håndbøker/retningslinjerfor å spesifiserede krav

vi stiller i så måte.
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På stålsidenhar man alleredestartetopp med arbeideti samarbeidmed en

referansegruppe(se side 24).

DIVERSE

Foruten at Vassdragstilsyneter med i en del interneutvalg og komiteerer

B. Nicolaisenmed i "Sakkyndigutvalg for dammer", for Beredskapsavdelin-

gen (EB).

2.7BUDSJETT.ADMINISTRASJONETC.

I 1988 har Vassdragstilsynetreist for kr 524 000. Kongresser,studieturer

til utlandetosv, er da holdt utenfor.

Avdelingensreiseutgifterkan fordelespå følgendemåte:

Ar Vassdragstilsynet.Konsesjonskontoret

kr 480 000 kr 97 000

Avd.direktør

kr 40 000

VV totalt

kr 618 000

1987 78 % 16 %




6 % 100 %




kr 524 000 kr 110 000 kr 18 000 kr 652 000

1988 80 % 17 %




3 % 100 %

Som vi ser av tabellener Vassdragstilsynetsdel av reisebudsjettetnokså

konstantrundt 80 %.

I 1988 har reisevirksomhetenstort sett gått som normalt og reisebevilg-

ningene har vært tilstrekkeligtil å gjennomføreden sikkerhetskontrollvi

har lagt opp til.
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BUDSJETTOPPLEGG

Vassdragstilsynethar tidligereanbefaltfor sitt reisebudsjettat det

deles i to, en del som omfatterden refunderbaredelen av utgifteneog en

del som omfatterøvrige reiseutgifter.Dette har ikke fått noe gjennomslag

i departementet.

Imidlertidfikk Vassdragstilsynetved brev av 13.07.88fra OED en merinn-

tektsfullmakt.Når de refunderbareutgifteneoverfordameiernehar nådd

kr 1 450 000,- kan man overskridebudsjettrammenemed 40% av den merinn-

tektenden videre aktivitetinnbringer.

I 1988 har Vassdragstilsynettatt inn 1 512 000,- i tilsynsavgifterog

kunne altså ha benyttetmerinntektsfullmakten.Imidlertidhar ikke dette

vært nødvendigi år.

Ingen ny stillinger forslåttfor 1991-budsjettetpga. trange budsjettram-

mer. Imidlertider behovetdet samme som nevnt i 1987,én ny stilling.

UTSTYR

1988 ble det anskaffetet videokameraved hovedkontoret.Det vil bli

brukt til dokumentasjonved inspeksjonerog til å utarbeideinstruksjons-

videoer for bruk både interntog f.eks.overfor smådambyggere.

Kameraethar til nå vært brukt til registreringav en del lukeskaderog

dessuten på studiereisentil gummidammeri USA.

Det ble ellers anskaffetto stk. mobiltelefoneri 1988. En til distrikts-

kontoretpå Voss og en til hovedkontoret.Telefonenehar vist seg meget

nyttige i bruk som fagligeog sikkerhetsmessigekontakterved inspeksjoner,

forutenat det er meget rasjoneltå kunne bruke noe av reisetidentil

å gjøre avtaler,drøfte fagligeproblemermed konsulenteneosv.
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VASSDRAGSDIREKTORATETSREGIONORDNING

Forbygningsavdelingenhar "i alleår" hattdistrikskontori Nord-Norge,

Trøndelagog på Vestlandet.Etterhverter disseblittsupplertmed saks-

behandlereogsåfraandreavdelingeri V. Vassdragstilsynethar i dag en

mannpå hvertav kontorenei Narvik,Trondheimog Førde.

Vassdragsdirektoratethar ønsketå styrkesin representasjoni distrikte-

ne, og sakenhar værtforberedti utvalgsarbeidog høringer.I 1988har

brikkenefaltså mye på plassat det fra 1. januar1989etableresregion-

kontorerforhelelandet.Disseblirmer selvstendigeenndagensdistrikts-

kontorer,og det er meningenat forbygning,hydrologi,natur-og landskap

og teknisktilsynskalutgjøreen tverrfagligenhet,somkan representere

V's samledearbeidsområdepå en bedremåte.Bådeservice-og kontrollfunk-

sjonenvil bli styrketveddette,selvom regionordningenikkemedfører

øketbemanning.

Foreløpiger det foreslåttfem regioner.ForVassdragstilsynetvil tre av

disseværei funksjonfra 1. januar1989.Det er meningenat regiongrense-

ne skalfølgefylkesgrenserog at de skalværeens foralleavdelinger.

Det vil ta noe tidå få dettetil,det vil krevetilpassningerpersonell-

messigog praktisk.

Foreløpiger følgendeoppleggavtalt:

RegionNord,Narvik.

Regionsjef:EinarKummeneje,VRN.

Vassdragstilsynetsrepresentant:AageJosefsen.

Regionenog VassdragstilsynetsområdeomfatterNordland,Tromsog

Finnmarkfylker.

Re ionMidt-Nore, Trondheim.

Regionsjef:EinarSæterbø,VRM.

Vassdragstilsynetsrepresentant:Dag Bachke.

RegionenomfatterSør-Trøndelagog Nord-Trøndelagfylker.Vassdragstil-

synetsområdevil inntilvidereogsåomfatteden delenav Møreog Romsdal

som liggernordforRauma/Romsdalsfjorden.
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RectionVest,Førde.

Regionsjef:GunnsteinBrakestad,VRV.

Vassdragstilsynetsrepresentant:Ove Mø11.

RegionenomfatterMøreog Romsdal,Sognog Fjordaneog Hordaland.Vass-

dragstilsynetsområdevil inntilviderebareomfatteMøreog Romsdalsør

forRauma/RomsdalsfjordensamtSognog Fjorde.

RegionSvd og RegionØst


er etablertpå papiret,men det er ikkeavklarthvordandetvil påvirke

Vassdragstilsynetsarbeidsopplegg.En avklaringbør kommei 1989.
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3.SIKKERHETSARBEIDETIARENEFREMOVER

1 1988harVassdragstilsynetbruktmer tid enntidligeretilå ta segav

beståendevassdragsanlegg- særligdammer- og derestilstandog proble-

mer.Dettehengerklartsammenmed at det fortidener mindrenybygging.

Anleggeneblirogsåeldreog krevermer tilsynog revurdering.Samtidig

introduseresdet stadignyttutstyrog nye rutinersomtrengernærmere

sikkerhetsmessigvurdering.

Bådei 1986,1987og i 1988hardet f.eks.værttilfellerav utilsiktet

åpningav flomlukeri dammer,noe somhar førttil fareog skadened-

strøms.Feilmanøvreringenkan førestilbaketil svikti styringssystemene.

Det er truffettiltaki de konkretetilfellerforå unngågjentakelse,og

Vassdragstilsynethar ellersfåttklarlagtde tekniskeog administrative

årsakenetiluhellene.Sakenevil bli fulgtopp,og Vassdragstilsynetvil

ogsåse på risikoenforutilsiktetstengingav damluker.Underflomkan

dettebådemedføreskaderog truedamsikkerheten.

Det storedamsikkerhetsprosjektet,som nå er startetopp,vil ta opp både

disseog andresikkerhetsforholdsomer knyttettildriftav dammer.

UTVIDETTILSYN

Offentligtilsynmed anleggi vassdragvar opprinneligknyttettil konse-

sjoner/tillatelser,og det var behovetforsliketillatelserog ikke

behovetfortilsynsomavgjordehvilkeanleggsomkom innunderoffentlig

tilsyn.

Da vi i 1981fikk"Forskrifterfordammer",var det en forutsetningat de

dammersom forskrifteneskullegjeldeforogsåmåttekommmeinnunderen

offentligtilsynsordning.Det førtetil at vi i 1982fikk"Forskrifterfor

tilsynmed dammeri vassdrag".

Beggeforskriftenehar vassdragslovens§144somutgangspunkt.De omfatter

i hovedsaksammekategoridammer,og vi har i og med dettefåttet damtil-

syn somhar sikkerhetsomhovedmotiv.

Nå er det ikkebaredammersom er sikkerhetsmessiginteressante,også

andrevassdragskonstruksjonerkan få alvorligekonsekvenserved brudd.

Trykkrørog stenge/tappeorganerer viktigsti sliksammenheng.
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Vassdragstilsynethar i 1988 sammenmed referansegruppenfra bransjenut-

arbeidetet forslagtil utvidedetilsynsforskrifter,som omfatterbåde

dammer, rør og stenge/tappeorganer.Som for dammer er det definertvisse

minstedimensjonerog - trykk når det gjelderhvilke rør m.v. forskriftene

skal omfatte.Vi søker på denne måten å fange opp de viktigstekonstruk-

sjoneneuten å lage en omfattendeog byråkratiskordning.

Forslagetblir forelagtOlje- og energidepartementeti 1989.

FORSLAGET:

FORSKRLFTERFORTILSYNMEDANLEGG/KONSTRUKSJONERI VASSORAG.

Det er i medhold av vassdragslovenav 15. mars 1940 §144 ved

kgl.res 	 fastsattfølgendeforskrifterfor tilsynmed

anlegg i vassdrag:

Det anordnesoffentligtilsyn med bygging,ombvgging,drift og

vedlikeholdav anlegg i vassdragsåledes:

etablerteog nye dammer når disse gir mulighetfor heving

av vannstandtil statiskvanntrykkved dammen på 4,0 meter

eller høyere eller som muliggjørmagasineringav 0,5

millionerm3 vann eller mer.

etablerteog nye dammer med høyde/magasinmindre enn angitt

under litra a når disse gir mulighet for heving av

vannstandtil statisk vanntrykkved dammen på minst 2,0

meter og som muliggjørmagasineringav minst 10.000m3 vann

og dammen på grunn av sin beliggenheteller utførelsekan

fremby fare for liv eller eiendom,eller medføre ulempe for

offentligeeller allmenne interesser.

etablerteog nye frittliggendetrykkrørmed største

diameterpå mellom 0,4 m og 1,0 m og mulighet for statisk

vanntrykkpå minst 100 m.

(VVT)notat/vns/Arsberetning-88



etablerteog nye frittliggendetrykkrørmed største

diameterpå minst1,0m, og mulighetforstatiskvanntrykk

på minst40 m.

etablerteog nye frittliggendetrykkrørsom ikkedekkesav

litrac ellerd med størstediameterminst0,4 m, somhar

mulighetfor statiskvanntrykkpå minst40 m,ogsompå grunn

av sinbeliggenhetellerutførelsekan frembyfarefor liv

ellereiendom,ellermedføreulempeforoffentligeeller

allmenneinteresser.

etablerteog nye stenge-/tappe-organermed lysåpningsareal

på minst1,0m2, og med mulighetforstatiskvanntrykkpå

minst4,0m.

etablerteog nye stenge-/tappe-organermed lysåpningsareal

på minst0,2 m2, og medmulighetfor statiskvanntrykkpå

minst100m.

§2

Norgesvassdrags-og energiverkbemyndigestilå forestå

tilsynetmed anlegg/konstruksjoneri vassdragsomnevnti §1.

§3

Byggingellerombyggingav anlegg/konstruksjonersomnevnti

§1 kan bareskjeetterplanergodkjentav Norgesvassdrags-og

energiverk.Anleggetseierhar ansvaretforat fullstendige

planerblirsendtinn.

§4

Anleggetseierplikterå meldefraom foreståendebygging

ellerombyggingav anlegg/konstruksjonersomangitti §1.

MeldingensendesNorgesvassdrags-og energiverkfor

registreringog vurderingav eventuellefarerellerulemper.
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For anlegg/konstuksjonersombyggesi henholdtilmeddelte

vassdragskonsesjonerellertillatelserettervassdragsloven

sendesingensærskiltmelding.

§5

Anleggetseierharansvaretforat anleggi vassdragutføres

og vedlikeholdespå forsvarligmåte,jfr.§§108og 115i

vassdragslovenav 15.mars 1940,og i samsvarmed vedtatte

forskrifterog pålegg.

§6

For tilsynetskalanleggseierenbetaleen avgifti samsvarmed

vassdragslovenav 15.mars 1940§144,nr.4.Forøvrigskjer

utøvelsenav tilsynsmyndighetenoveranleggi vassdragi

samsvarmed §§ 144-146,jfr.§109i vassdragslovenav 15.mars

1940.

§7
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Disseforskriftenetreri kraft 	
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