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Prosjektet “Internkontroll av vassdragsanlegg' ble startet våren l99l som et samarbeidsprosjekt
mellom NVE. og representanter for eiere av vassdragsarxlegg.Målet var å komme frem til
hensiktsmessige rammer og nivå ved internkontroll av vassdragsanlegg.Prosjektet sluttføres med
denne rapporten, 01.10.93.

Denne rapporten gir en orientering om internkontroll, og en utdyping av pkt.5.3.3 "Program for
tilsyn, drift og vedlikehold" i "Forskrifter for dammer". Den gir også utdrag fra de involverte
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1. Forord

Intemkontroll betyr at man gjennom systematiskerutiner påser at krav som.er fastsatt i, eHer i

medhold av lov eller forskrift overholdes. "Forskrift om Internkontroll" (HMS-forskriften), utgitt

av Kommunal- og arbeidsdepartementet,ble vedtatt 22. mars l99l og trådte ikraft l. januar 1992.

Den omfattet 8 nærmere angitte lover vedrørende privat- og offentlig virksomhet. Lovene forvaltes

av flere departement i statsadministrasjonen.

HIMS-forskriften omfattet ikke Vassdragsloven. Denned falt sikkerhetsforhold knyttet til Vassdrags-

anleggutenfor denne.NorgesVassdrags-og Energiverk(NVE) tok derfor i l99l initiativ til å
utvikle en egen forskrift som hjemmel for å kreve internkontroll av vassdragsanlegg,Målet var å

innføre internkontroll fra medio 1993.

"Forskrift for tilsyn medanleggi vassdrag"(tilsynsforskriften)ble vedtattved kongeligresolusjon
10.januar 1992.Denneutvidet NVE’s tilsynsmyndighetfra kun ådekkedammertil ogsåå.dekke
stenge-/tappeorganerog rør. Videre ga forskriften NVE adgangtil åkreve internkontrollsystemer
innført hosdameieme.Tilsynsforskriften, somigjen er hjemlet i Vassdragslovens§144nr. l, er
NVE’s hjemmel for å innføre internkontroll .

NVE inviterte VassdragsregulantenesForening WR) og 4 eiere av vassdragsanlegg til å delta i

arbeidet med å utforme internkontroll i vassdragsbransjen.Målet med samarbeidetvar å komme

frem til hensiktsmessigerammer og nivå ved internkontroll av vassdragsanlegg.

Arbeidet ble organisert som et selvstendig prosjekt innen NVE med Vidar Nebdal Svendsensom

prosjektleder.Videre ble det nedsatten styringsgruppemedrepresentanterfra de fire store
kraftselskapene.,foruten NVE og VR. Styringsgruppen hadde følgende sammensetning;Bergens-

halvøens Kommunale Kraftselskap D.A (BKK) v/”Bjørn Christensen, Norsk Hydro a.s. v/Anne

Marie Stavsholt, Oslo Energi a.s v/Per Are Hellebust, Statkraft SF v/Thorleif Hoff, NVE v/Trond

Ljøgodt og VR v/Eystein Kallhovde.

På vegne av sine medlemmer har VR finansiert halvparten av prosjektet. Motivet for dette har

bla. vært muligheten til à gi innspill til utformingen av"NVEls krav om internkontroll. VR ønsket

også å legge tilrette et erfaringsgrunnlag for resten av medlemmene når disse skal innføre intern-

kontroll av vassdragsanlegg.NVE har gitt et tilsvarendebeløpfor å støtteopp om prosjektet.I
tillegg har de fire ovennevnte kraftselskapene bidratt med stor egeninnsatsunder pilotutfonningen

av internkontrollsystemer for et utvalg vassdragsanlegg.Erfaringene som ble høstetunderveis var

viktige elementeri prosjektetog er dokumenterti dennerapporten.
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Prosjektet har vært mer tidkrevende enn man regnet med da arbeidet startet. Men det har vært en

interessant og interaktiv arbeidsprosessder både styringsgruppen og NVE har kommet med

konstruktiveog korrigerendeinnspill overfor hverandre.Det er derfor en bred oppfatningom at
prosessenhar vært like nyttig som sluttresultatet.

Det ble etterhvertklart at grumilaget,det vil si dekrav somskulleoverholdesfor tilsyn-, drift- og
vedlikehold av vassdragsanlegg(jfr. "Forskrifter for dammer", punkt 5.3.3), ikke var tilstrekkelig

utdypet. Som et resultat av dette, ble det sommeren 1992 tatt initiativ til å få utdypet sistnevnte.

Kommunal- og arbeidsdepartementet signaliserte våren 1993 at HMS-forskriften skulle utvides til å

omfatte flere lover og tilsynsetater enn den i utgangspunktet dekket. Disse planene er nå nedfelt i

et strategidokument. En slik samordning under en felles forskrift er av sentral betydning for

videreføringen av internkontroll som et enhetlig konsept.

NVE’s krav er foreløpig hjemlet i tilsynsforskriften.Når dennye HMS-forskriften etterhvertogså
vil omfatte Vassdragsloven, vil internkontroll av vassdragsanleggbygge på denne.

Det er ingen grunn til å tro at hjemmelendringen vil endre på det opplegg for internkontroll av

vassdragsanleggsomNVE leggeropp til. Selv om lovhjemmelenendresvil oppbyggingenav
intemkontrollsystemetværeden samme.

NVE har innført krav om internkontroll av vassdragsanleggmed virkning fra l. juli 1993. Vi

ønsker derfor lykke til, og håper at denne rapporten vil være til nytte i arbeidet.

Innholdet i rapporten er styringsgruppens omforente syn og det står ikke nødvendigvis verken for

NVE’s eller den enkelte dameiers regning.

det» /¢——-—-/
jørn Christensen Vidar Nebda Svendsen

(leder i styringsgruppen) (prosjektleder)

Bergen,01.10.93 Oslo, 01.10.93
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2. INTERNKONTROLLPROSJEKTET

2.1 BAKGRUNN

I Norgeble begrepetinternkontroll først tatt i bruk i tilknytning til oljevirksomheteni
Nordsjøen,og da anvendtpå sikkerhetsmessigeproblemer.l 1986innførte Oljedirektora-
tet internkontroll også når det gjaldt arbeidsmiljøet i Nordsjøen.

OgsåDirektoratetfor brann-og eksplosjonsvernvar tidlig ute medinternkontroll som
styringsprinsipp overfor endel av sine tilsynspliktige bedrifter.

Effektivisering og bedring av servicen i statlig sektor har vært et mål for flere

regjeringer. Siktemålet har bl.a. vært å:

-senke detaljeringsgraden i regelverket

-leggeforholdenetil rette for økt bruk av egenkontrolli bedriftene,bl.a. ved å gi
resultatorienterte regler og ved å sette organisatoriske rammekrav fremfor å gi detaljerte

pålegg om innholdet av virksomheten

I 1986oppnevnteRegjeringenet utvalg somskulleutredeinternkontroll somvirkemiddel
i arbeidsmiljø- og sikkerhetsforvaltning. Dette utvalget ga i 1987 ut to innstillinger:

"Internkontroll i en samlet strategi for arbeidsmiljø og sikkerhet" og "Intemkontroll i

virksomhetene og tilsynsorganenes arbeid med arbeidsmiljø og sikkerhet."

Beggeinnstillingeneutgjør en vesentligdel av bakgrunnenfor Ot.prp. nr. 48 (l989-90)
"Om internkontroll". I proposisjonen går Kommunal- og arbeidsdepartementetinn for at

"intemkontrollprinsippet blir innført som generelt prinsipp innen sikkerhets-, arbeidsmiljø-

og miljøvernforvaltningen".

Ved Kgl.res. av 22.03.91 ble det fastsatt "Forskrift med veiledning om internkontroll"

(HMS-forskriften). Den ble gjort gjeldende fra ()l.0l.92. Forskriften skal fremme:

-arbeidsmiljøog sikkerhet
-vem mot helse- og miljøskader fra produkter

-vem av det ytre miljø mot forurensning.

Allerede før omorganiseringen av NVE i 1990 hadde Vassdragstilsynet arbeidet med å

forenkle sin tilsynspraksis, bl.a. gjennom en intern utredning og ved et bransjesamarbeid

om "Retningslinjer for stenge-/tappeorganerog rør" (NVE-publikasjon nr. 1/1991). Ved

omorganiseringen ble Vassdragstilsynet og Beredskapsavdelingenslått sammentil

"Tilsyns- og beredskapsavdelingen" (T), som fortsatt skulle tilhøre NVE.
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Samtidiglå det i Olje- og energidepartementet(OED) et forslag fra NVE om å utvide de
gjeldendeforskrifter for tilsyn meddammertil ogsåå omfattetilsyn med stenge-/tappe-
organer og rør i vassdrag. I tråd med OEDls hensikter og etter forslag fra NVE, ble det i

forslaget tatt inn en egen bestemmelse (§4) med ordlyden: "Anleggseier kan pålegges krav

om internkontroll og intemkontrollsystemerfor å sikre at krav fastsatti disseforskrifter
overholdes. "Forskrifter for tilsyn med anlegg i Vassdrag", ble vedtatt ved kgl. res. av

10.01.92 og gjort gjeldende fra 04.02.92.

2.2 HJEMNIEL

"Forskrifter for tilsyn med anlegg i vassdrag" ble gjort gjeldende fra 04.02.92 i medhold

av vassdragslovens §l44. I henhold til §4 i disse forskriftene kan anleggseier pålegges

krav om intemkontroll og internkontrollsystemer.

Kommunal- og arbeidsdepartementethar nedsatt en arbeidsgruppe som planlegger en

utvidelse av internkontrollforskriften av 22.03.9l til å ivareta flere lover, deriblant

Vassdragslovenog Energiloven.Den nye internkontrollforskriftenvil bli fastsattved kgl.
res. når denne samordningen er ferdig, og vil da være NVE’s nye hjemmel til å kreve

internkontroll av vassdragsanlegg. Inntil videre vil §4 i "Forskrifter for tilsyn med anlegg

i vassdrag" gjelde.

2.3 DELTAGERE I PROSJEKTET

Internkontrollprosjektet ble startet den 04.04.91, da styringsgruppen ble konstituert med

følgende medlemmer:

Bjørn Christensen BergenshalvøensKommunale Kraftselskap D.A

(leder)

Alf Vi Adeler NVE-T. senereavløst av Trond Ljøgodt

Dag Smebold StatkraftS.F, senereavløstav Thorleif Hoff
Eystein Kallhovde VR

Anne-Marie Stavsholt Norsk Hydro a.s.

Per Are Hellebust Oslo Energi a.s.

Prosjektgruppen besto av:

Vidar Nebdal Svendsen.NVE—T; (leder)

I an Fredrik Nicolaisen, NVE—T

Bjarne Nicolaisen, NVE-T
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Som leder for Prosjektgruppen skulle Vidar Nebdal Svendsendelta i Styringsgruppens

møter som sekretær. Praksis ble at hele Prosjektgruppen deltok med talerett.

Det har vært avholdt ialt 15 møter i Styringsgruppen. Arrangementet har gått på

rundgang hos deltakeme.

2.4 MANDATET

Følgendemandatble lagt til grunn:

"Prosj ektet skal gjennomgå forutsetningene for innføring av internkontroll i

vassdragsbransjen, herunder:

-Utvikle forslag til forskrifter/retningslinjer for internkontroll i vassdragsbransj en.

-Prøve ut internkontroll hos 3-4 utvalgte, større anleggseiere.

-Vurdere endringer i NVE-Vassdragstilsynets tilsynsvirksomhet, og i den forbindelse

en mulig klassifisering av vassdragsanlegg.

-Foreslå nødvendige endringer av "Forskrifter for dammer" for å kunne innføre

internkontroll.

-Vurdere kompetansekrav/-behov og mulige opplæringstiltak for vassdragsbransjen.

Rapporten vil danne basis for NVE-Tilsyns- og beredskapsavdelingens egne retnings-

linjer og anbefalinger overfor Nærings- og energidepartementet (NOE)."

2.5 OPPFØLGING AV MANDATET

Utvikle forslag til forskrifter/ retningslinjer for internkontroll i vassdragsbransjen:

Prosjektgruppen la tidlig frem et utkast til "Retningslinjer for intemkontroll ved drift av

vassdragsanlegg". Styringsgruppen ønsket at denne skulle samsvaremest mulig med

HMS-forskriften. Den formelle statusble også drøftet, og det ble vurdert å legge frem

retningslinjene som et forslag til forskrifter. Fordi hjemmelgrunnlaget er midlertidig, ble

det til slutt enighet om å utgi resultatet som en "orientering om intemkontroll" (jfr. kap.

3).
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"Forskrifter for dammer"omhandleri liten gradkrav til beståendedammer.Tilsyns-
opplegg, rutiner ved unonnale situasjoner og kompetansekrav er kortfattet og prinsipielt

behandlet i pkt. 5.3.3 i forskriftene. I denne rapporten er dette punktet nærmere utdypet i

kap. 4. Det er NVE’s hensiktat denneutdypingenpå et seneretidspunktskal inngå som
en del av mer omfattende tekniske og formelle retningslinjer fra NVE.

Utvikling og utprøving av internkontroll hos dameiere: ,

Hver av de fire deltakernehar utpektet egetanlegg somprøveanlegg,og disseble:

—Hemsi1utbyggingen,Oslo Energi a.s.

-Fortunkraftverk, Hydro Energi a.s.
-Folgefonnutbyggingen, Statkraft S.F.

-Evangerutbyggingen, BKK

De enkelte anleggseierne skulle utvikle og utprøve internkontroll ved disse anleggene.

Imidlertid ble utviklingsfasensåtidkrevendeat det ble liten tid til utprøving. Det ble
nedsatt egneprosjektgrupper hos eierne for å arbeide med oppgaven. Det som i første

rekke ser ut til å ha tatt tid er å registrere og dokumentere alle anleggsdeler som inngår, å

vurdere organisasjon og ansvar og å utrede hvilke unormale situasjoner som kan tenkes å

oppstå (se forøvrig kap. 6).

I denneprosessenhar det vært møter mellom prosjektgruppene og NVE-T for gjensidig

informasjon og rneningsutveksling. I bilagsdelen er internkontrollopplegget til alle de fire

prøveanleggenepresentert.

Vurdering av endringer i Vassdragstilsynets tilsynsvirksomhet. Klassifisering. Nye

damforskrifter:

NVE har lagt frem forslag til omlegging av sin tilsynsvirksomhet, der man i tråd med

internkontrollens intensjon reduserer detaljkontroll av anleggeneog skjerper kontrollen

med eiemes forutsetninger for, og faktisk gjennomføring av egenkontrollen. Dette skal

gjøres i form av revisjoner og stikkprøvekontroller.

Prosjektgruppenhar gitt forslag til klassifiseringav vassdragsanlegg,og NVE har
iverksatt klassifisering i tråd med dette.

Arbeidet mednye vassdragsforskrifterer tenkt å kommei forlengelsenav "Dam-
sikkerhetsprosjektet",somble avslutteti 1993.Arbeidetmednye forskrifter vil i noen
grad avhenge av arbeidet med ny vassdragslov. Først når dette er fullført, og forholdet til

HMS-forskriften er avklart, vil endelig hjemmel for internkontroll foreligge. I mellom-

tiden vil hjernmelen i tilsynsforskriften være gyldig.
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Vurdering av kompetansekravl-behovog mulige opplæringstíltak for bransjen:

Etter Damforskriftenes pkt. 5.3.3 kan NVE "stille faglige kompetansekrav til de personer

som skal være ansvarlige for tilsyn, drift og vedlikehold av anleggene". NVE har stilt

krav på tre nivå: ledelse (f.eks. admleder), vassdragsteknisk ansvarlig (VTA) og tilsyns-

personell(damvokter).Bådestyringsgruppenog bransjenforøvrig har drøftet inngående
hvilken plasseringog hvilket ansvaren VTA skal ha i sin organisasjon.Somet resultatav
denneprosessenhar NVE vedtatt endelige krav, og overgangsordninger vurderes. En

rådgivende kompetansenemnd, med en representant for anleggseierneog tre fra NVE,

behandler søknader om godkjenning av VTA.

Prosjektgruppen har vurdert kompetansekravyf-behov og opplæringstiltak for vassdrags-

bransjen. Undervisningsopplegget er endelig utformet av en egen kurskomité, og under-

visningen er allerede kommet godt igang. De aktuelle kursene er:

-"Damsikkerhet I". En ukes grunnleggende kurs uten eksamen, hovedsaklig for

tilsynspersonell og VTA. VR arrangerer.

-"Damsikkerhet H". To ukers EEU-kurs med eksamen, hovedsaklig beregnet på VTA.

VR og NTH samarbeider om arrangementet .

-"Damsil<kerhet for ledere". To dagers bevisstgjøring. VR arrangerer.

Ettersom mandatet ikke bare dekker internkontroll som system., men også mer faglige

tema som kommer irm under NVE’s myndighetsområde, har diskusjonene i prosjektet

vært avklarende for de krav NVE har stilt på de aktuelle felt.

2.6 DEFINISJONER

l denne rapporten benyttes følgende definisjoner:

Beredskap: Tiltak for å kunnehåndterekriser og unormalesituasjonermedtankepå å
reddeliv, eiendom,produksjonog miljø.

Hovedtilsyn: Et særlig kvalifisert tilsyn. Det skal i tillegg til tilstandskontroll legges vekt

på å vurdere om konstruksjoner og rutiner er sikre og formålstjenlige utfra dagenskrav.

Etter behov skal det ved hovedtilsyn tas initiativ til revurdering og rehabiliteringer.

Inspeksjon: Besiktigelse (visuelt tilsyn) av anlegg og konstruksjoner. Enkle

undersøkelserkan ogsåinngå.

Internkontroll: Á påse at krav fastsatt i, eller i medhold av lov eller forskrift overholdes.
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Internkontrollsystem:Systematisketiltak somskal sikre og dokumentereat krav fastsatti,
eller i medholdav lov eller forskrift overholdes.De systematisketiltakeneskalvære
beskrevet i administrative prosedyrer.

Observasjon: Forhold som kan måles og tallfestes (feks defonnasjoner, vannstand ol.)

Rehabilitering: Tiltak for å bringe anlegg og konstruksjoner i overensstemmelsemed

dagenskrav.

Revurdering: Kontroll av om anleggog konstruksjonertilfredsstiller dagenskrav.

Tilsyn: Overvåking av anleggenestilstand. Det kan omfatte inspeksjon, observasjon og

en viss vurdering av tilstand og sikkerhet.

Vedlikehold: Tiltak for å opprettholde en forutsatt tilstand.

8



3. INTERNKONTROLL AV VASSDRAGSANLEGG

3.1 OMFANG

NVE kan stille krav om internkontroll til alle anleggseieremed anlegg underlagt offentlig

tilsyn. I praksis vil NVE stille slike krav til eiere av anlegg med bruddkonsekvenser av en

viss størrelse, klassifisert i klasse l, 2 eller 3 i NVE’s klassifiseringssystem (se pkt.4.2)

3.2 MÅLSETTING

Intemkontrollsystemet skal påse og dokumentere at alle relevante lover og forskrifter som

er av betydning for sikkerheten av anlegg i vassdragblir etterlevet slik at man oppnår

tilfredsstillende vassdragssikkerhet. Dette vil bl.a., være: Vassdragsloven, Energiloven,

Forskrifter for dammer, Forskrifter for tilsyn med anlegg i vassdrag og andre relevante

standarder og forskrifter.

Internkontrollsystemet skal fungere både ved planlegging, bygging og drift av

vassdragsanlegg.For de fleste anlegg vil "Forskrifter for dammer", pkt 5.3.3 som

omhandler driftsfasen være meget sentral. Her stüles det bl.a. krav om tilsynsprogram,

beredskapsplanerog kompetanse (se kap.4).

3.3 ANSVAR

Det er anleggseiersansvar å utarbeide, og etter behov oppgradere, et internkontrollsystem

som er tilpasset virksomhetens størrelse og omfang. Systemet skal gjennomføres i praksis

og i tillegg kunnedokumenteresskriftlig.

Det vil være naturlig å ha et felles internkontrollsystem for all aktivitet innen bedriften og

at en systemansvarlig har tilsynet med dette.
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3.4 SYSTENIINNHOLD

3.4.1 Generelt

Intemkontroflsystemet skal fungere gjennom administrative Styringsdokumenter som

arbeidsbeskrivelser, instrukser, rapporteringsrutiner osv. Disse dokumentene skal bl.,a.

vise hvordan anleggseier skal gjennomføre kontroll av egne aktiviteter og anlegg, hvilke

rutiner somskal gjelde, hvem somskalgjennomførekontrollene,hva dokumentasjonen
skal inneholde og hvordan avviksbehandlingen skal gjennomføres. Behov for justering!

endring av internkontrollsystemet skal vurderes.

Den som er ansvarlig for virksomheten skal skriftlig dokumentere intemkontrollsystemet

og dets gjennomføring. Dokumentasjonen skal være tilgjengelig for myndighetene til

enhver tid.

3.4.2 Planfasen

I planfasen (nybygging og ombygging) skal anleggseier gjennom internkontrollsystemet

dokumentere og påse kompetansehos leverandører av varer og tjenester og kvalitet av

planer. Det er anleggseiersansvar å samordne sitt intemkontrollopplegg (kvalitets-

sikringssystem) med intemkontrollopplegget til leverandører av varer og tjenester.

Anleggseier skal melde fra til NVE om utbyggings-/ombyggingsplanene i god tid før

detaljutfonningen av anlegget starter.

Følgende forhold skal bl.a. kunne dokumenteres:

-Kompetanse hos planlegger

-Konstruksjonsforutsetninger
-Kontrollsystemer

-Beskrivelser, oversiktstegninger, fremdriftsplan

NVE skal som tidligere ha tilgang til detaljerte planer i den utstrekning de finner det

nødvendig. Anleggseier skal selv, eller gjennom sin konsulent, sørge for at alle planer er

utarbeidet på grunnlag av et internkontrollsystem (ved vedlikeholdsarbeider eller små

ombyggínger kan krav om et slikt system bortfalle).

NVE’s kontroll av planene vil normalt være overordnet og omfatte funksjons- og bereg-

ningsforutsetninger. Stikkprøver kan foretas på alle nivå.
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3.4.3 Byggefasen

Anleggseier skal gjennom intemkontrollsystemet dokumentere hvordan gjeldende krav og

bestemmelseretterleves. Det er anleggseiersansvar å samordne sitt internkontrollopplegg

(kvalitetssikringssystem) med internkontrollopplegget til leverandør av varer og tjenester.

Følgende forhold skal bl.a. kunne dokumenteres:

-Kompetanse

-Arbeidsbeskrivelse

-Prøveopplegg og resultater

-Kvalitet av utførelse

-Testing Når anlegget er ferdig skal konstruksjonene prøves etter et nærmere fastsatt

program.

3.4.4 Driftsfasen

Anleggseier skal gjennom intemkontrollsystemet påse at tilsynsprogrammet fungerer slik

at den tekniske standardenpå vassdragsanleggeneer iht. gjeldende krav, at arbeids-

instrukser er entydige og at rapporteringsrutiner følges.

Beredskapsplaner skal dokumenteres og praktiske øvelser gjennomføres. Kompetanse skal

dokumenteres iht. NVE’s krav.

Anleggseiers internkontrollsystem for beståendeanlegg skal normalt ikke sendesNVE til

godkjenning. Kontroll av systemetvil bli foretatt ved revisjoner.

I driftsfasen vil ikke NVE kreve innsendt resultater fra rutinemessig utførte kontroll-

rnålinger. Rapport fra hovedtilsyn sendesNVE som tidligere med vurdering av resultatene

fra utførte målinger . Rapporter fra andre typer tilsyn skal nonnalt ikke sendesNVE for

kontroll. Materialet oppbevarespå anlegget og skal være tilgjengelig på forespørsel. Det

er eiers ansvar å.trekke konklusjoner av de nevnte rapporter, måleresultater osv. og følge

opp eventuellebehovfor ombygging,oppgraderingetc. Beredskapsplanerog tilsyns-
program skal normalt ikke sendesNVE til godkjenning, men vil bli vurdert i forbindelse

med øvelser og revisjoner.

Det er anleggseiersansvaråvarsleNVE dersomdet oppdagesunonnalesituasjonereller
det avdekkes forhold som krever rask inngripen. Det kan f. eks. være ved akutte skader

eller avvikende måleresultater (lekkasjer, setninger e.l.). Det er anleggseiersansvar å

vurdere situasjonen.

Anleggene skal til enhver tid vurderes opp mot den sikkerhetsstandard som er gjeldende

ut fra ny viten og endrede krav. Det er eiers ansvar å gjøre seg kjent med nye sikkerhets-

prinsipp og ny viten innen fagfeltet, og vurdere anleggenestilstand i forhold til dette. Ved
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ombyggingergjelder de sammekrav til dokumentasjonsomved planleggingog

nybygging»

3.5 MYNDIGHET ENES KONTROLLOPPLEGG

3.5.1 Generelt

Innføring av internkontroll markerer sterkere det ansvar anleggseier har for å påse og

dokumentere sikkerheten ved sine anlegg. Dette innebærer at anleggseier skal ha et

fullverdig kontrollopplegg, uavhengig av hvilken kontroll myndighetene fører. NVE-

Tilsyns- og beredskapsavdelingener tilsynsmyndighet, og vil påse at internkontrollen

fungerer i praksis.

3.5.2 Stikkprøvekontroll

Dette er en tilfeldig kontroll av prosedyrer, planer, utførelse etc, f.eks. inspeksjoner eller

detaljkontroll av planer. Stikkprøver tas for å verifisere kvaliteten av internkontroll.-

systemet.

3.5.3 Systemrevisjon

En systemrevisjon er en gjennomgang av anleggseiers internkontrollsystem. En slik

revisjon avtales med anleggseier i god tid før gjennomføringen, og det er nødvendig at alt

aktuelt nøkkelpersonell er tilstede (leder, VTA, tilsynspersonell).

En systemrevisjon vil bli gjennomført av l eller 2 personer fra NVE, avhengig av

anleggets størrelse.

I driftsfasen kan gangen i revisjonen f.eksvære følgende:

NVE vil innledningsvis orientere om gjennomføring av revisjonen og hva som skal frem-

legges av tilleggsdokumentasjon (NVE skal ha fått hoveddokumentasjonenpå forhånd og

ha gjennomgått denne). Selve revisjonen kan starte med befaring slik at tilsynsmyndig-

hetene får inntrykk av dagens tilstand på enkelte av anleggene. Det legges så opp til

intervjuer og samtaler med hver og en av nøkkelpersonellet. En oppsummering fra

revisjonen vil bli foretatt i plenum. NVE utarbeider skriftlig rapport og sender anleggs-

eier. Her vil avvik fra intemkontrollsystemet bli påtalt, og anleggseier er ansvarlig for å

justere systemet.

I plan- og byggefasen kan en systemrevisjon være en gjennomgang av et samordnet

intemkontroll/kvalitetssikringsopplegg hvor også konsulent, leverandør og entreprenør

kommer inn.
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4. UTDYPING AV PKT. 5.3.3 I "FORSKRIFTER
FOR DAMMER"

4.1 GENERELT

"Forskrifter for dammer" (damforskriftene) omhandler i hovedsakplanleggings- og

byggefasen. Problemstillinger som angår beståendedammer er behandlet i kapittel 5:

"Bestemmelser om første gangs oppfylling, prøving og drift". I dette kapitlet er det pkt.

5.3.1 "Tegninger, beskrivelser og driftsinstrukser”, pkt. 5.3.2 "Overvåking under drift"

og pkt. 5.3.3 "Programfor tilsyn, drift og vedlikehold" somdirekte omhandlerbestående
dammer. Sistnevnte punkt stiller også krav til prosedyrer som skal følges hvis skader

eller unormale situasjoner inntreffer. Dette berører innsatsen i en beredskapssituasjon,

noe som også er behandlet i Energiloven.

Energilovens kapittel 6 pålegger bl.a. kraftforsyningen å utarbeide beredskapsplaneretter

retningslinjer fra NVE. Slike retningslinjer er gitt i "Beredskapshåndbokfor kraftfor-

syningen" (NVE 1991). NVE har i tillegg utarbeidet retningslinjer for beredskapsplaner

ved vassdragsulykker.

"Forskrifter for tilsyn medanleggi vassdrag",fastsattved kgl.res av 10.01.92og gjort
gjeldende fra 04.02.92 omfatter dammer, trykkrør og stenge-/tappeorganeretter nærmere

angitte kriterier. Kravene i kapittel 5 i damorskriftene vil i den utsrekning de er relevante

bli lagt til grunn ogsåfor trykkrør og stenge-/tappeorganer.I førsterekke gjelderdette
krav til programmer for tilsyn og prosedyrer for å møte skader og unonnale situasjoner.

4.2 KLASSIFISERING AV VASSDRAGSANLEGG

Med tanke på krig, sabotasjemv. stilles det egne krav til dammer. Det er også her en

inndeling i tre klasser, og det stilles krav om forsvarsmessig sikring av dammer i de to

høyesteklassene. Kriteriene for oppdelingen er gitt i beskrivende former i "Retnings-

linjer for sikring av kraftforsyningen" ( pkt. 1.6.1 vedr. dammer).

Klassifiseringssystemet ble i 1992 utvidet til å omfatte alle vassdragsanleggsom er under-

lagt offentlig tilsyn, og tidligere kriterier for krigsklassifiseríng er innarbeidet i det nye

systemet.
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Klassifiseringen omfatter de enkelte anleggselementer (dam. rør mm)? hele anlegg (kraft-

verk, vannverk mv.) og anleggseier. For anlegg skal klassen setteslik høyesteklasse for

de anleggselementer som anlegget består av, og for eier skal klassen setteslik klassen til

anlegget med høyest bruddkonsekvensklasse.

De bruddkonsekvenseranleggselementenei verstefall kan medføreer lagt til grunn for
klassifiseringen,og denknyttesprimært til det antall bygningersomvil bli berørt av
bruddvassføringen. Bygninger vil i denne sammenhengsi bolighus eller andre bygninger

der mennesker oppholder seg over noen tid. Det skal også tas hensyn til skader som

følge av tap av produksjon og produksjonsmidler samt den skade som kan påføres miljø

og samfunnsmessigefunksjoner. Det skal utføres ny' vurdering når forutsetningene for

den opprirmelige klassifiseringen er endret i avgjørende grad. Klassifiseringen utføres av

anleggseierne, og godkjennes av NVE. Eieren er ansvarlig for å revurdere

klassifiseríngen etter behov og melde fra om dette til NVE.

. BVe t egr1e].:?.‘seifåi i if å g i å Klasse Skadepotensíale
i f: i - i i og i i Antall bygninger

Store bruddkonsekvenser 1 > 20

Middels bruddkonsekvenser 2 < 20

Små bruddkonsekvenser 3 O

Med utgangspunkt i klassifiseringen kan NVE stille tekniske krav til anleggeneog til eiers
organisering av sikkerheten (system, kompetanse og program). De tekniske kravene vil
avhenge av klassen for det enkelte anleggselement, mens kravene til eiers organisering av
sikkerheten er knyttet til anleggets eller anleggenesklasse.

4.3 FAGLIGE KOMPETANSEKRAV

Damforskriftenes pkt. 5.3.3 gir det offentlige tilsynet "anledning til å stille faglige
kompetansekrav til de personer som skal være ansvarlig for tilsyn, drift og vedlikehold av
anleggene". NVE stiller krav på tre nivå og knytter disse til a.nleggenesklasseinndeling,
jfr. pkt.4.2.
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KOMPETANSEKRAV

Klasse Drifts- Vassdragsteknisk Leder Den som utfører
personell ansvarlig hovedtilsyn

1 Sivilingeniør med relevant Kjennskap til Utdanning:
utdanning. formelt

Generell Minimum 3 års allsidig ansvar. - Sivilingeniør (ingeniør) med
kunnskap om praksis. sikkerhets- relevant fagkrets.
dammerog _ filosofi,

2 damtilsyn. Ingemf" medrelevant beredskap-og - Spesialkompetanseinnen
Kunnskap utflaflnmg' ___ krisehånd- fagområdet.
om egne Minimum 3 års allsidig tering

anlegg. Praksis' Praksis:

3 Ingeniør. _ _
Minimum 3 års allsidig Btrmierfanng “men fagom-
praksis_ radet.

Det er Tilsyns- og beredskapsavdelingeni NVE som kontrollerer og godkjenner at
kravene er oppfylt. Avdelingen kan foreta tilpassinger av kravene. I dette ligger også
anledningtil å gi dispensasjonfra kraveneom forinell utdanningi enkelttilfeller, hvis
erfaringsbakgrunn og faktisk kompetanseer tilfredsstillende.

NVE krever at ansvarlig leder har nødvendig innsikt i sikkerhetsmessigeforhold.

Vassdragsteknisk ansvarlig (VTA) skal ha nødvendig faglig kompetansepå
dammer og andre vassdragskonstruksjoner. Det forutsettes at alle som blir godkjent i
klasse l og 2 har gjennomført kursene Damsikkerhet I og Damsikkerhet II, sistnevnte
med bestått eksamen. I klasse 3 forutsettes det at kurset Damsikkerhet I er gjennomgått
(jfr. pkt. 2.5). Vedkommendeskalgjennominstruks/stillingsbeskrivelseha ansvarfor å
følge opp anleggenessikkerhet og ta de initiativ som.er nødvendige i den sammenheng.
Dette forutsetter en hensiktsmessigplassering i organisasjonen.

VTA skal godkjennes av NVE. Det skal kun være én VTA i hver organisasjon (region).
Hos større anleggseiere vil det være nødvendig med kvalifisert fagpersonell i tillegg til
VTA.

Driftspersonell skal ha nødvendig kompetanse og kunnskap om de aktuelle anlegg og om
vassdraget.

4.4 TILSYN

Eiers tilsyn meddammerskalutføresetter krav i damforskriftenespkt. 5.3.3. De samme
krav skalogsågjelde for tilsyn medandreanleggi vassdrag,somrør, stenge-/tappeorgan
mv. Det skal utarbeides eget program for tilsynet. Omfanget av tilsynet kan gjøres
avhengig av den klasse anlegget eller konstruksjonen er satt i. Tilsynsprogrammet skal
hovedsakelig gjøre rede for:
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—ansvars- og kommandoforhold
- tilsynetsomfang
- type og nivå av tilsyn (f.eks. hovedtilsyn,periodisktilsyn mm.)
- tidsterminer for tidsbasert tilsyn og kriterier for tilstands- og situasjonsbestemttilsyn
- kompetanse
- rapporteringsrutiner

Gjennomføring av observasjoner kan styres fra tilsynsprogranimet eller fra eget
observasjonsprogram.

Som bakgrunn for disse programmene og for gjennomføringen av tilsynet må følgende
materiale være tilgjengelig:

- Organisasjonsplanfor den samledevirksomheten
- ajourført dokumentasjon av anleggene (tegninger, beregninger, lastforutsetninger,

materialegenskaper mv.)
- driftsforutsetninger
- relevante lovbestemmelser, forskrifter, retningslinjer mv.
- oversikt over pålegg og godkjenninger fra tilsynsmyndighetene
- aktuelle kontrakter og avtaler
- rapporter og observasjonsresultater

4.5 BEREDSKAP

Det skal utarbeides og vedlikeholdes et beredskapsoppleggfor å hindre at større skader
eller ulykker inntreffer eller for åreduserevirkningeneav slike dersomde skulle inn-
treffe. I forbindelse med dette skal det vurderes/analyseres hvilke ulykkeshendelser som
kan inntreffe og hva konsekvensenekan bli. Med dette som bakgrunn skal det om
nødvendig treffes konstruksjonsmessige forholdsregler for a unngå at hendelsenefører til
brudd eller andre uønskedekonsekvenser. Ved prosjektering kan tilsynsmyndighetene
fastsette hvilke ulykkeslaster som skal legges til grunn, jfr. "Forskrifter for dammer" pkt.
6.8.

Videre skal det utarbeides beredskapsplaner, som primært skal baserespå de krav som er
stilt i lover, bestemmelser og instrukser som gjelder beredskapsvirksomheten innen kraft-
forsyningen, jfr. Energilovens §6: "Beredskap rnfforskrift". Nærmere rettledning for
utarbeidelse finnes i “Beredskapshåndbokerifor kraftforsyningen". del 9 (NVE 1991).
Det er her redegjort for organisering, ledelse, innsatsplarier, varsling, ressurser og
informasjon. NVE har utgitt "Retningslinjer for beredskapsplaner ved vassdragsulykker".

En del dammer faller utenfor Energilovens krav til beredskapsplanlegging fordi de:

- ikke tilhører kraftforsyningen
- har magasin mindre enn 5 mill mg, jfr. Energilovens paragraf 6-3d.

Med hjemmeli damforskriftenespkt. 5.3.3 krever NVE beredskapsplanerogsåfor slike
dammer, og i den utstrekning kravene i Energiloven og Beredskapshåndbokener rele-
vante, vil de bli gjort gjeldende også her.. Darnforskr-iftene stiller krav om at avgjørelses-
myndighet, kompetanse, prosedyrer mv. for å møte .skader og unorrnale situasjoner skal
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være angitt. Dette må det tas hensyn til ved utarbeidelse av beredskapsplaner. Planene
skal også omfatte andre konstruksjoner, som rør, stenge-/tappeorganmv. dersom de
representerer fare ved brudd.

Innsatsplaner som beskriver hvordan de enkelte ulykkessituasjoner skal håndteres inngår i
beredskapsplanleggingen.De kan omfattehendelserog situasjonersomer felles for flere
anlegg, f.eks. brann og personskade/dødsulykker.

For anlegg i vassdragvil det særskilt måtte tas hensyn til ytre laster og funksjonssvikt
somer typisk for disseanleggene,og somkan true sikkerheten. Eksempelviskan det
være aktuelt med innsatsplaner for å møte;

- kritisk vannstand i magasin
- blokkering av flomløp
- stonnskader
- fare for dam- og rørbrudd
- bruddsituasjoner

Etter "Forskrifter til Energiloven", §6-3, kan det kreves gjennomført opplæring og
øvelserfor å forebygge,oppdage,varsleog avhjelpesabotasjeog terrorhandlinger.Fordi
konsekvenseneved store, naturgitte krisehendelser kan være like alvorlige som ved krigs-
hendelser og kriminelle anslag, er det også nødvendig med beredskapsøvelserknyttet til
naturgitte hendelser. Nærings- og energidepartementethar i brev til NVE 27.01.92 åpnet
for at det kan krevesøvelserfor å vise at kravenei pkt.5.3.3 i damforskrifteneblir
oppfylt effektivt og etter sin målsetting. NVE anserdettepåkrevetved anleggi klassel
og 2.

For å kunneutarbeideberedskapsplanerbådefor dameierog denlokale redningstjenesten,
har NVE i brev av 31.05.93 gitt landets eiere av vassdragsanleggpålegg om at det i alle
større vassdrag skal gjennomføres beregning av dambruddsbølger.

I krisesituasjoner vil brukseierforeninger og større dameiere ha et særlig ansvar for å
koordinere driften av damanleggeneslik at den totale sikkerheten i vassdragetblir ivare-
tatt. I denforbindelsevil NVE leggevekt på klare kommandoforholdog at dameieme
har egenkompetanseinnen fagområdet.
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5. PROSJEKTGRUPPENS KOMMENTARER

5.1 ETABLERING AV INT ERNKONTROLLSYSTEM

5.1.1 Generelt

Krav om internkontroll omfatter helse, miljø og sikkerhet, foruten sikkerhet av vassdrags-
anlegg. Det vil i de fleste tilfeller være ønske og behov for å samordne internkontroll på
disseområdene,slik at en får ett systemfor internkontroll i bedriften.

Systemet må utformes slik at det gradvis forbedres gjennom systemrevisjoner, endringer
og kompleteringer som systemet selv foreskriver. Systemet forbedres gjennom bruk og
det skal ikke godkjennes av det offentlige som en "en gang for alle godkjennelse".

Internkontroll er først og fremst administrasjon, og ikke fag. Likevel griper disse nært inn
i hverandre, noe som kan forvirre og føre til at intemkontrollsystemet blir for omfattende
i forhold til forutsetningene. Eksempelvis er en tilstandsrapport etter en anleggsbefaring
fag, mens kontroll av at denne rapporten er utført i henhold til planlagte tidsintervaller er
en del av intemkontrollsystemet.

5.1.2 Forutsetninger

Det må understrekes at et internkontrollsystem ikke er bedre enn det fungerer i praksis.
Dokumentasjonsomikke har praktisk anvendelsebør ikke inngåi systemet.Systemetmå
gjøres så enkelt og kortfattet som mulig, og bør utarbeides av virksomhetens egne ansatte.

Konsulenter og annen ekstern bistand kan være nødvendig for å få i gang interne
prosesser i bedriften. Imidlertid må en ikke benytte ekstern bistand i den grad at
virksomhetens egenutvikling hemmes.

Anleggseieren må ha visse forutsetninger i sin egen organisasjon. Den administrative
ledelsen i bedriften bør selv engasjere seg i og kunne styre utarbeidelsen av
internkontrollsystemet.lederen må videre ha kunnskapom:

-Internkontroll som styringsredskap
-SikkerhetsñlosofL særlig knyttet til vassdragsanlegg
-Aktuelle lover og forskrifter

Gjennom kurs for ledere som tilbys av VassdragsregulantenesForening (VR) kan en få
innsikt i dette.
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5.1.3 Elementer i internkontrollsystemet

Internkontrollsystemet skal ivareta kontroll av følgende:

1. Organisasjon, ansvar og kompetanse: Urganisasjonsplan, rapporteringsrutiner,
kommandolinjer, stillingsbeskrivelser, nøkkelpersonellets kompetanse mv.

2. Program for tilsyn og drift: Hovedtilsyn, periodisk tilsyn og spesielt tilsyn.
IntervaHer for de ulike tilsyn gjengis for anleggenesulike konstruksjoner. I tillegg
vil revurderinger inngå.

3. Beredskap mot unorrnale situasjoner: Grenseverdier for lekkasje ved dammer,
innsatsplaner for ulike hendelser, organisasjonsplaner for beredskapssituasjoner,
planer for varsling mv.

4. Dokumentasjon av anleggene: Tegningsoversikter, ajourførte tegninger, funksjons-
beskrivelser for ulike anlegg, mâleresultater samt annen dokumentasjon.

5. Lover og forskrifter: Relevantebestemmelserav betydningtrekkesut: Konsesjons-
bestemmelser, Forskrifter for dammer mv.

5.2 DRIFI‘ AV INTERNKONTROLLSYSTEMET

5.2.1 Generelt

Virksomhetens daglige ledelse har ansvaret for drift av internkontrollsystemet. Han, eller
den han delegerer oppgaven til, er den systemansvarlige. Den systemansvarligeshoved-
oppgave er å sørge for at intemkontrollsystemet fungerer, å holde internkontrollsystemet
ajour og sammenmed de berørte parter utføre endringer etter behov.

5.2.2 Systemkontroller

Systemkontrollerbør gjennomføresminst en gangper år. Kontrollen bør utformesetter
behov,og ta siktepå å testeom systemetfungereretter forutsetningeneog eventueltkart-
legges hvorfor det ikke fungerer.

Systemkontrollen skal også virke motiverende på de involverte, og det er derfor viktig at
flest mulig deltarog sernyttenav systemet.

5.2.3 Stikkprøvekontroller

I tillegg til omfattende systemkontroller kan det også gjøres mer begrensedekontroller.
Hensiktenmeddissekontrolleneer å undersøkeom delerav systemetfungereretter
forutsetningene. Slike kontroller kan omfatte alt fra et vassdragsanleggstekniske tilstand
til kontroll av prosedyrer og instrukser. Den systemansvarlige trenger i mange tilfeller
faglig bistand fra bedriftens øvrige medarbeidere ved slike kontroller.
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5.3 EKSEMPEL

5.3.1 Generelt

Prosjektgruppen har fulgt de enkelte anleggseieresutarbeidelsesprosessgjennom møter og
ved gjennomgang av systemet etterhvert som det har vært dokumentert. For Oslo Energi
er det i tillegg utført en systemrevisjon.

Anleggseieme har hatt ulikt utgangspunkt og har valgt ulik vinkling i prosessen, noe som
har både negative og positive sider. Det har vært vanskelig for prosjektgruppen å
sammenligne og evaluere systemenei prosessen. Men samtidig har anleggseiernegjennom
utarbeidelsesprosessenfått økt forståelseav hva internkontroll er, og har fått et system
tilpasset egne forhold.

Alle de 4 anleggseierne har samordnet internkontroll ved sikkerhet av vassdragsanlegg
med internkontroll på øvrige områder som omfattes av lflVIS-forskriften. Dette ser
prosjektgruppen som hensiktsmessig, og bør være eksempler til etterfølgelse.

Systemenesom de 4 anleggseieme har utarbeidet ser alle ut til å være tilfredstillende.
Tiden vil vise om systemeneblir fulgt opp og er hensiktsmessigei praksis.

5.3.2 Dokumentasjon

For alle anleggseiernehar gjennomgang og kompletering av dokumentasjon krevd mye
tid. Noen prioriterte kompletering av sine Data .AssisterteVedlikeholdssystemer (DAV),
og brukte lang tid i startfasenpå å legge inn data. Utvalget av parametre som skulle
registreres og systemetsoppbygging var avgjørende i denne fasen. Prosjektgruppen ble
konsultert i disse spørsmålene. Vi vil presisere at det i prinsippet ikke spiller noen rolle
for systemoppbyggingen om en baserer segpå DAV eller manuelle systemer.

Dokumentasjonen kan ofte bli for omfattende og uoversiktlig for driftsforhold, flere
anleggseiere har derfor funnet funksjonsbeskrivelser nyttige. En funksjonsbeskrivelse gir
skjematisk oversikt over vassdragetsanlegg, med viktige stenge-ftappeorganer,vann-
stander og dimensjonerende flomstørrelser inntegnet. Oversikten er nyttig bla. ved
planlegging av tilsyn og vedlikehold og ved beredskapsplanlegging. BKK har laget en
funksjonsbeskrivelse for Evanger kraftverk.

I tegningsarkivene har anleggseierne funnet anleggstegninger som viser at anlegget ikke
ble utført slik det var planlagt. Slike tegninger rnå endres slik at de så langt det er mulig
stemmer med utførelsen.

5.4 PRØV EREVISJ ON AV OSLO ENERGI

NVE ønsketi løpetav prosjektperiodenå gjennomføreenprøverevisjonhosminst en av
anleggseieme. Da Oslo Energi var kommet lengst med sitt internkontrollsystem, ble det
27.10.92 gjennomført en revisjon ved regionkontoret på Gol. Oslo Energi var varslet på
forhånd, og representanter for deres interrikontrollpresjektgrtlppe var tilstede under hele
revisjonen. Revisjenen ble gjennomført på Gol fordi alt nøkkelpersonellet var der tdarnf
vokter, VTA, leder). NVE stilte med to representanter.
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NVE hadde satt seg inn i intemkontrollsystemet på forhånd og startet revisjonen med et
møte med eier og eiers stab for gjensidig informasjon. NVE orienterte om opplegget for
revisjonen, hvem som skulle delta, hvilke dokumenter som skulle legges frem og hvilke
stikkprøver/inspeksjoner som skulle gjennomføres..

Revisjonen fortsatte med en befaring av dam Eikrebekken. Formålet med befaringen var
å få et generelt bilde av anleggets tilstand, hvordan forskriftenes krav ble fulgt opp i
praksis og hvordan det inteme tilsynet fungerte.

Etter befaringen intervjuet NVE nøkkelpersonellet. Normalt bør hver person intervjues
alene, men siden dette var en prøverevisjon var representanter fra Oslo Energi til stede.

Følgende spørsmål ble diskutert med damvokter:

Kjennskap til/oppfatning av:
-anleggene
-tilsynsprogram, arbeidsinstrukser og driftsrutiner
-beredskapsplanerog plass i beredskapsorganisasjonen
—ansvars-og kommandoforhold, rapportering, varsling
kompetanse, opplæring, øvelser
-egne initiativ og hvordan de blir mottatt av ledelsen
-arbeidsforhold, utstyr, ressurser.

Følgende spørsmål ble diskutert med VTA:

Kjennskap tilloppfatning av:
-anleggene og deres sikkerhet
-lover, regelverk, program og rutiner
-ansvars- og kommandoforhold, rapportering og varsling
-kompetansesikring (opplæring, øvelser, utviklingsarbeid, utvelgelse)
-rapportgjennomgang, vurdering, avviksbehandling, oppfølging
-budsjettering,gjennomslagfor tiltak, ankemuligheter,egneinitiativ, arbeidsforhold
-forhold til tilsynsmyndighet(NVE oa.)

Følgende spørsmål ble diskutert med leder:

Kjennskap til/oppfatning av:
-forrnelle forhold, arbeidsinstrukser hos nøkkelpersonell
-sikkerhetsfrlosofi i virksomheten, tilsyn- og beredskap, kompetanse, revurdering
-anleggenesfaktiske tilstand og sikkerhet
-budsjettering, langtidsplanlegging og prioriteringer
-forhold til tilsynsmyndighet(NVE oa.)

Revisjonenble avsluttetmedet oppsummeringsmøteder avvik i personelletssynpå de
enkelte forhold ble påpekt. Dessuten ble forbedringer og korreksjoner drøftet. Normalt vil
NVE ta opp skriftlig det som må justeres/endres.
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6. STYRINGSGRUPPENS KOMNIENTARER

Krav om internkontroll ved vassdragsanlegggjelder fra l. juli 1993,og NVE har pålagt
alle anleggseiere å ha et internkontrollsystem i drift innen l. april 1994..Arbeidet med å
etablereet tilfredsstillendesystembør derfor kommeigang såraskt sommulig.

Fire storeKraftselskaphar deltatt i et pilotprosjektom internkontroll for vassdragsanlegg.
Disse er Evangervassdraget (BKK), Fortun Kraftverk (Norsk Hydro), Hemsil I og II
(Oslo Energi) og stasjonsgruppeFolgefonn (Statkraft).

Hensiktenmedpilotprosjektetvar å samarbeidemedNVE om enpraktisk utforming av
internkontrollforskrifter, videre å ervervekunnskapog erfaringer somde øvrige anleggs-
eiemekunneha nytte av når internkontrollsystemeneskulleutarbeides.De viktigste
momentene som kom frem under arbeidet hos de fire store kraftselskapene er presentert i
bilagene.

Den norske vassdragsbransjener på mange måter en.lite ensartet bransje. Anleggseierne
kan være kraftselskap, brukseierforeninger, vannverk, industri mfl. Størrelsen til de ulike
anleggseiernevariere også sterkt. Organisasjonsstruktur, arbeidsmåte og bedriftslmltur er
andre parametre som bidrar til å gjøre vassdragsbransjenlite homogen.

Internkontroll av vassdragsanlegghar ikke til hensiktå liarnioniserede mangeulikheter
som eksisterer i bransjen. Oppbyggingen av internkontrollsystemer' må tilpasses de forhold
som er relevante hos den enkelte anleggseier, og nødvendigvis gjøres på samme måte
som BKK, Norsk Hydro, Oslo Energi eller Statkraft. Pilotprosjektet er delvis kjørt
parallelt og uavhengig av HMS-forskriften. .l den endelige utforming vil det kun bli et
internkontrollsystem som omfatter alle lover og regler som er underlagt internkontroll.

Mange små og rneflomstore anleggseierevil derfor trolig etablere relativt enkle intern-
kontrollsystem for sine vassdragsanlegg.l-lovedpoenget.er ikke å utarbeide et omfattende
system for deretter å "parkere" det i bokhyllen. Det er langt viktigere at systemet virker
og fungerersomet nyttig og brukervennligverktøy for depersonersomtil daglig
arbeider med vassdragsanleggog sikkerhet.

Internkontroll er i første omgang spørsmål om en systematisering av de regler og rutiner
en allerede har i sin organisasjon. De spørsmål som prosjektet har behandlet, kan dam-
eierne og NVE gi råd om. Forøvrig er oppbyggingen avhengig av hvorledes intern-
kontrollen i bedriften ellers er bygget opp. Arbeidet med oppbygging av systemet
omfatter en betydelig jobb med registrering og dokumentasjon, og det er derfor viktig å
komme igang med utarbeidelse av internkontrollsystemet straks.

Et internkontrollsystem for vassdragsanleggskal inneholde fem særelementer, nemlig:

(1) Organisasjon, ansvar og kompetanse
(2) Program for tilsyn og drift
(3) Beredskap mot unormale situasjoner
(4) Dokumentasjon av anleggene
(5) Oversikt over lover og forskrifter.
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Ingenav dissehovedelementeneer fremmedefor flertallet av anleggseiemei
vassdragsbransjen.

Intemkontroll kan tolkes og implementeres på forskjellige måter. Intensjonen er ikke å
etablere nye rigorøse systemer som ikke passer inn i vassdragsbransjenspragmatiske
arbeidsmåte og kultur. Bransjens arbeidsmåte har alltid vært preget av faglig dyktighet,
frihet og ansvarsfølelse.Dennekulturen må ikke degraderesi et papirdiktatur. Motivet
medå innføre internkontroll for vassdragsanlegger å ta varepå sikkerheteninnenfor de
rammer og tradisjoner som eksisterer.

Behovetfor å etablerefastereformer er imidlertid stort nå somNVE har til hensiktå tone
ned sin systematiskedetaljkontroll av tekniskekomponenteri vassdragene.Intemkontroll
vil derfor bli et nyttig styringsverktøy både internt hos den enkelte anleggseier og for
NVE’s fremtidigevirksomhetsomoverordnettilsynsmyndighet.Videre gir det selskapene
pålegg om å opprettholde et visst minimum av kompetanse innenfor fagområdet
vassdragsteknikk.

STYRINGSGRUPPENS KONKLUSJON

I damforskriftene er det stort sett krav til dammer under planlegging og bygging. Drifts-
fasener barekortfattet nevnt i pkt.5.3.3. En nærmereutdypingav dettevar nødvendig
for å gi grunnlag for oppbygging av internkontrollsystemet, nemlig hva som skal
kontrolleres. I tillegg ble omfanget utvidet da forskriftene nå også omfatter luker og rør.

En revisjonav forskriftene for vassdragsanlegger nødvendig.I påventeav dettehar
prosjektet utarbeidet en utdypning av pkt 5.3.3 i "Forskrifter for dammer", og orientering
om internkontroll av vassdragsanlegg,kap. 3 og 4. Dette er det vesentligste av Styrings-
gruppens plenumsarbeid. Styringsgruppen anser dette som et nødvendig minimums-
grunnlag for å komme igang med utarbeidelse av Internkontrollsystemet.

Felleserfaring forøvrig er at det kun kan væreet internkontrollsystemi en bedrift.
Systemetmå samlealle de lover og forskrifter bedriftener berørt av.

Beredskapsplaner for krig og fred vil nå i praksis bli integrert. Man bør tenke gjennom
hvilke hendelsersomskalutløseberedskapi denordinæredriftssituasjon.For eksempel
vil tidlig innsatsunder flom eller skaderunderutvikling værehelt avgjørendefor om
skader og ulykker kan unngås.

l prosjektfasen har NVE gått ut med orientering og pålegg om internkontroll som ikke har
vært ferdigbehandleti prosjektet,og somstyringsgruppenhar hatt sværtkritiske
bemerkningertil. Med det utgangspunktvi hadde,og dentidsfrist prosjektethadde,ser
Styringsgruppen seg rimelig tilfreds med resultatet av prosjektet, og håper at det kan gi
andre riktige impulser når arbeidet med internkontroll nå skal påbegynnes.



Ok, folkens, spre dere.
Har dere ikke sett en godkjent VTA før?
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SAMMENDRAGOG KONKLUSJON

NVE—Tilsynsavdelingen skal endre sine rutiner for tilsyn og
innfører Internkontroll. BKK har deltatt i et prøveprosjekt.

Arbeidet har dels bestått i å tilegne seg kunnskap om
internkontroll som begrep. NVE har i liten grad bidratt til
avklaringer i arbeidet.

Erfaringene tilsier at bedriften først bør lage et overordnet
system for internkontroll, og deretter tilpasse opplegget for
reguleringsanlegg til dette. Somen illustrasjoni så måte er
saksbehandlingen på BKK beskrevet.

Resultatet, et internkontrollopplegg for Evanger driftsområde, er
blitt godt mottatt av driftspersonalet. Det er viktig at arbeidet
føres videre og utvikles til et "levende" system.

BAKGRUNN

Deler av norsk forvaltning har lagt om sine kontroll- og
inspeksjonsrutiner, til "Internkontroll". En egen forskrift om
dette er vedtatt; FORSKRIFT OM INTERNKONTROLL

Kort sagt er
Internkontroll = egenkontroll av at gjeldenede lover og for-

skrifter er overholdt. Dette skal kunne
dokumenteres.

NVE, Tilsynsavdelingen bestemte seg for å legge sitt område inn
under samme forskrift, men med det første formål å tilpasse
forskriftentil sine gjøremål. For å tilretteleggesystem og krav
ble det nedsatt en prosjektgruppe i NVE, med en styringsgruppe med
representanter fra fire dameiere. Hver av dameierne påtok seg å
utarbeide et prøveprosjekt.

BKK valgte ut Evanger driftsområde som sitt prøveprosjekt.
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INNLEDENDE BEMERKNINGER

Internkontroll er et nytt begrep. BKK's kunnskap om emnet ble i
første omgang hentet fra " Forslaget til forskrift om intern-
kontroll" samt et notat fra Arbeidstilsynet.

I forhold til dette synes NVE med sin forståelseog praktisering
av begrepet Internkontrollå ligge noe på siden. En endelig
avklaring på dette området kom sent i prosessen.

SAKSBEHANDLINGPÅ BKK

Høsten 1990 ble det det gitt en orientering om internkontroll
knyttet til anleggsvirksomhet på Fjellsprengningskonferansen_ På
denne bakgrunn begynte BKK å arbeide med internkontroll for egen
anleggsvirksomhet.Våren 1991 ble dette arbeidet lagt til side til
fordel for Internkontroll for reguleringsanlegg ( IK- R) .

I arbeidet med internkontroll ble det tidlig klart at IK- R bare
ville bli en liten bit av et større system, og at overbygningen
burde komme på plass så snart som mulig. Dette ble ansett som en
fordel, men ikke som et krav.

Høsten 1991 ble det nedsatt et tremanns- utvalg ved BKK for å se på
det overordnede IK- system. Dette arbeidet gikk tregt, og utvalget
ble reorganisert og utvidet høsten 1992. En innstilling ble avgitt
i februar 1993.

Arbeidet med IK- R er delvis blitt hemmet av den sene framdrift av
det overordnede system fordi det var ønskelig å ha en ens og
gjennomgående layout. På den annen side har arbeidet med IK- R vært
med og lagt føringer for det overordnede system. Det må og nevnes
at bedriften BKK er omorganisert i løpet av denne perioden.

Arbeidet med IK- R har i hovedsak blitt utført av en person.
Driftsorganisasjonen på Evanger er blitt konsultert, og har vært
meget positive til innføring av internkontroll.

IK-R I FORHOLD TIL INTERNKONTROLL PÅ BKK

Internkontrollsystemet på BKK er bygget opp med tre nivåer.

Nivå 1 er øverst, og inneholder en beskrivelse av totalsystemet
samt organisasjonsplaner og stillingsinstrukser.

Nivå 2 inneholder dokumentasjon som er gjennomgående, og felles
for hele bedriften. For IK- R angir nivå 2 hvordan denne er
organisert innenfor det enkelte driftsområde.

Nivå 3 gjelder spesialopplegg knyttet til temaer og geografiske
områder. Et eksempel er Inrernkontroll for Evanger
driftsområde.

. /. Vedlegg 1 gir en figurlig oversikt.
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FELLESTREKK - ENHETLIG REDIGERING FOR IK— OPPLEGG BKK

Med utgangspunkt i en anbefaling fra Arbe idstilsynet og et EEU-
kurs arrange rt av Teknologisk I nstitutt er det beny ttet en
innholdsfort egnelse i 14 punkter , se vedlegg 2. Inn holdet i det
enkelte punkt vil variere i detaljeringsgrad alt etter på hvilket
niv å en befinner seg.

Eksempelvisvil punkt 2; or ganisasjon på nivå 1 angi BKK’ s
overordnede organisasjon, på niv å 2 angis organisas jonsplan som
viser samtli ge driftsområder, på nivå 3 vises plane n for det
akt uelle driftsområde.

INTERNKONTROLL FOR REGULERINGSANLEGG NIVÅ 2

Det te er en beskrivelse av hvordan internk ontroll for
reguleringsanlegg i BKK skal virke. Samtidig er det en
kravspes ifikasjon for innh oldet på nivå 3.

INTERNKONTROLL FO? REGULERINGSANLEGG NIVÅ 3
EVANGER DRIFTSOMRADE

Kommentarene er knyttet opp mot vedlegg 3, inn holdsfortegnelsen
for systemet .

Int ernkontrollbokfor reguleringsanlegg, nivå 3 inneholderd en
generelle del av syste met, beskriver inte rnkontrollsystem og
virkemåte sa mt en systembeskrive lse av vassdraget.

Dokumentasjon sdelen bestående av

komponentkort, ve dlikeholdsinstrukse r og
dokumentasjon av utført ve dlikehold og

En perm med

kontroller
Per mer med tegning er og driftsinstruk ser.
En perm vedr. ekstraordinære hendelser knyttet til

reguler ingsanlegg
En perm som gje lder generell bered skap ved ulykker.

Dokumentasjonsdelen er bygget opp omkring vedlikeholdssysteme t
NETBAS. Dette er et EDB sys tem som inneholder "kort" for hver
komponent. Kortet inne holder vitale data om komponenten, og til
kor tet er det knyttet en revisj ons- og ve dlikeholdshistorie .
Systemet inneholder krav ti l vedlikehold, inkl usiv hyppighet.
Utførte arbeidsop pgaver og eventuelle merknader skal skr ives inn i
systemet . På dette grunnlag kan oversikter tas ut som viser utfør t
vedlikeh old i perioden og sammenholder dette med angitte krav.

For å tilfredsstille kravet til internkon troll er systemet
supplert med rutiner\retnin gslinjer for beskri velse av bruk.

I tillegg til dokumentasjonsdele n i NETBAS må syste mbeskrivelsen
gjengitt i punkt 4 framheve s. Denne består av et flytskjema for
vassdraget der al le komponenter inn går, samt en verbal
beskriv elseav hver komponent. Flytskjemaeter vist i vedlegg 4.
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Punktene : 1 GENERELT, 2 ORGANISASJON Og 3 LOVER OG FORSKRIFTER
inneholder den gj ennomgåendeinnholdsfortegnelse. Av disse er
punkt 2; Organisasjon spesiell for Evanger, mens de øvrige vil ha
likelydende tekst for hvert driftsområde.

Punktene 4 til 9 er spesielle for Evanger driftsområde.

Punktene 6 til 9 omhandler ekstraordinære hendelser og
beredskapsplaner. Disse er ikke helt ferdige enda. Det er også
mulig at redigeringen av disse punkter vil bli endret. Dette vil
bli vurdert på nytt når samtlige analyser er utført og materialet
er komplett.

EKSTRAORDINÆREHENDELSER

Dette er en drøfting av mulige ekstraordinære hendelser, med
angivelse av hva som skal gjøres om de inntreffer og hvem som har
myndighet til å iverksettetiltak.

Videre angis rapport- og meldingsrutiner i forbindelse med
hendelsene.

BEREDSKAPSPLANER

Beredskapsplanene på nivå 2 er trukket ut, og ligger på siden av
IK- R som selvstendige dokumenter fordi planene er av generell
karakter og omfatter flere typer hendelser enn de som direkte kan
henføres til reguleringsanlegg.

På nivå 3 er beredskapsplanene som gjelder reguleringsanlegg
foreløpig knyttet opp mot IK- R.

SLUTTMERKNADER

Erfaringene som er vunnet gjennom arbeidet med Internkontroll for
reguleringsanlegg har vært positive.

Driftspersonell ved Evanger kraftverk har hilst opplegget
velkommen. Innsamling og systematisering av data samt analyser av
mulige ekstraordinære hendelser er positive elementer i dette.

Arbeidet har gått tregt. Dette skyldes dels interne forhold, dels
at internkontroll har vært nytt og ukjent slik at kunnskaps-
oppbygging har måttet skje parallellt.

Bergenshalvøens Kommunale Kraftselskap DA
Rådgivingsdivisjonen
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BERGENSHALVØENS 3°“ 1"'°"°‘“’°"
mac KOMMUNALEKRAFTSELSKAPDA Kapittel: 1.2 Organisasjon

Versjon: 1 Dato: 13.08.93
INTERNKONTROLLHÅNDBOK
Nivå 1

1.2.3 Oppbygging av IK-systemet

lnternkontrollsystemet i BKKer inndelt i fire hierarkiskenivåer:

Internkontrolll hovedbok

Internkontrollbøker som er
gjennomgående for drifts-/
anleggsområder

Internkontrollbøker som er spesifikke

for drifts-/anleggsområder

Dokumentasjon knyttet til spesifikke
internkontrollbøker for drifts-/
anleggsområder

Nivå 1: Internkontroll-hovedbokgiren totalbeskrivelseav internkontrollsystemet i BKK.

Nivå2: internkontroll-bøker som dekkergjennomgåendejuridiske eller fagligeansvarsområder i
BKK:

Internkontroll fordrift og tilsyn avelektriskeanlegg
Internkontroll for driftog tilsyn av reguleringsanlegg
Beredskapsplaner (fred/krig)
Internkontroll for teknisk drift for driftsområder og for anleggsområder
Internkontroll foradministrative tjenester
internkontroll for kvalitetssikring ved prosjektering avanlegg eller levering av tjenester

Nivå3: Internkontroll-bøker fordrifts-/anleggsområderhvor inndeling i Nivå2 er spesifikt rettet
motansvarsområder for:

0 Daledriftsområde
Matredriftsområde
Evangerdriftsområde
Steinslanddriftsområde
Bergendriftsområde
Åsebotn anleggsområde

Dokumentasjon: Dokumentasjonfor internkontroll-bøker fordrifts- /anleggsområder, stasjoner,
vassdrag m.m.



Bok Kapittel Avsnitt

1 Hovedbok
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.1 Generelt
1.1.
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1.1.

.2 Organisasjon
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1.2.5
1.2.6
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Generelt
Hensikt
Internkontroll - målsetting

Hensikt
Organisasjonsplaner og stillingsbeskrivelser

Ormbvsgineav"&s.vs¥em.e’*]
Ansvar og myndighet - for ledere på alle plan
Ansvar og myndighet for arbeidstakere
Organisasjonsplaner og stillingsbeskrivelser

.3 Lover og forskrifter
1.3.1
1.3.2
1.3.3
1.3.4
1.3.5

Hensikt
Ansvar og myndighet
Lover

Forskrifter
Standarder/instrukser/prosedyrer

.4 Systemansvarlig
1.4.1
1.4.2

.5 Qpplæring
1.5.1
1.5.2

.6 Planlegging
1.6.1

Hensikt
Systemtilsynsansvarlig

Hensikt

Krav til ansatte

Hensikt

.7 Dokumentasjon
1.7.1
1.7.2
1.7.2
1.7.3

Hensikt
Ansvar og myndighet
Ansvar og myndighet
Prinsipper, utførelse og utsendelse

.8 Systemrevisjon
1.8.1
1.8.2
1.8.3

.9 Avvik
1
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Hensikt
Ansvar og myndighet
Prinsipper og utførelse

Definisjon
Hensikt
Ansvar

Prinsipper og utførelse
.10 Korrigerende tiltak

1.10.1
1.10.2
1.10.3

Hensikt
Ansvar og myndighet
Prinsipper og utførelse

.11 Underleveranser

1.11.1
1.11.2
1.11.3
1.11.4
1.11.5

Hensikt
Ansvar og myndighet
Prinsipper og utførelse for innkjøp av varer
Mottak
Innkjøp av varer

.12 Vernetjenesten
1.12.1
1.12.2
1.12.3
1.12.4
1.12.5

Ansvar og myndighet
Verneområder
Verneombud
Arbeidsmiljøutvalg
Verne- og helsepersonell



Bok Kapittel Avsnitt

1 .12.6 Retningslinjer
1.13 Erfaringstilbakeføring

1.13.1
1.13.2 Ansvar og myndighet
1.13.3 Prinsipper og utførelse
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.3.1 Lover og forskrifter

.5.1 Opplæring

.5.2 Planlegging

.5.3 Dokumentasjon

.5.4 Revisjoner og oppdatering

.5.5 Avvik og korrigerende tiltak

.5.6 Underleveranser

.5.7 Vernetjenestens rolle

.5.8 Erfaringstilbakeføring

.5.9 Distribusjon

.6.1 Beredskapsplaner

.6.2 Målsetting og handlingsplaner



Bok Kapittel Avsnitt

2.1 Reguleringsanlegg
2.1.1 Generelt

2.1.1.1 Forord
2.1.1.2 Beskrivelse av virksomhet
2.1.1.3 BKKs sikkerhetsfilosofi for reguleringsanlegg

2.1.2 Organisasjon
2.1.2.1 Organisasjon

2.1.3 Lover og henvisninger
2.1.3.1 Lover og forskrifter

2.1.4 Systemoppbygging
2.1.5 Dokumentasjon og vedlikehold

2.1.5.1 Opplæring
2.1.5.2 Planlegging
2.1.5.3 Dokumentasjon
2.1.5.4 Revisjoner og oppdatering
2.1.5.5 Avvik og korrigerende tiltak
2.1.5.6 Underleveranser
2.1.5.7 Vernetjenestens rolle
2.1.5.8 Erfaringstilbakeføring
2;1.5.9 Distribusjon

2.1.6 Ekstraordinære hendelser
2.1.6.1 Beredskapsplaner
2.1.6.2 Målsetting og handlingsplaner



Bok Kapittel Avsnitt

3.1 Evanger driftsområde
3.1.1 Generelt
3.1.2 Organisasjon
3.1.3 Lover og henvisninger
3.1.4 Systembeskrivelse
3.1.5 Dokumentasjon av vedlikehold
3.1.6 Ekstraordinære hendelser
3.1.7 Tegninger og driftsinnstrukser
3.1.8 Ekstraordinære hendelser - informasjon



Bok Kapittel Avsnitt

3.1 Evanger driftsområde
3.1.1 Generelt

3.1 .1.1 Beskrivelse av virksomhet
3.1.1.2 Selskapsfilosofi
3.1.1.3 Målsetting og handlingsplaner
3.1.1.4 Systemoppbygging
3.1.1.5 Systemansvarlig
3.1.1.6 Opplæring
3.1.1.7 Planlegging
3.1.1.8 Dokumentasjon
3.1.1.9 Revisjoner og oppdatering
3.1.1.1O Avvik og korrigerende tiltak
3.1.1.1 1 Underleveranser
3.1.1.12 Vernetjenestens rolle
3.1.1.13 Erfaringstilbakeføring
3.1.1.14 Distribusjon

3.1.2 Organisasjon
.1.2.1 Organisasjonsplaner generelt
.1.2.2 Organisasjonsplan
;1.2.3 Organisasjonsplan, funksjonsbeskrivelse

3.1.3 Lover og henvisninger
3.1.3.1 Generelt
3.1.3.2 Forskrift for internkontroll, definisjoner
3.1.3.3 Vassdragsloven, hjemmel for internkontroll

3.1.4 Systembeskrivelse
3.1.4.1 Generelt
3.1.4.2 Skjematisk oversikt
3.1.4.3 Beskrivelse knyttet til skjematisk oversikt

3.1.5 Dokumentasjon av vedlikehold
3.1.5.1 Generelt
3.1.5.2 Oversikt over planlagt vedlikehold
3.1.5.7 Opplæring - dokumentasjon

3.1.6 Ekstraordinære hendelser
3.1.6.1 Generelt
3.1.6.2 Organisasjonsplan
3.1.6.3 Varslingsplan
3.1.6.4 Varsel dam
3.1.6.5 Varsel flom, muligheter for flom
3.1.6.6 Ekstraordinære hendelser

3.1.7 Tegninger og driftsinnstrukser
.1.7.1 Generelt - oversikt
.1.7.2 Bekkeinntak, tegningsoversikt
.1.7.3 Dammer, tegningsoversikt
.1.7.5 Driftsinstrukser, oversikt

3.1.8 Ekstraordinære hendelser - informasjon

00030300000003

3.1.8.1 lnformasjon —organisering
3.1.8.2 lnformasjonsleders oppgaver
3.1.8.3 Praktisk tilrettelegging
3.1.8.4 Informasjonsmateriell
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STATKRAFTSF

INTERNKONTROLLFOR ANLEGGI VASSDRAG

Internkontroller å påse at krav fastsatt i eller i medhold av lov
eller forskrift overholdes.

Dette håndheves gjennom et internkontrollsystemsom er systematiske
tiltak som skal sikre og dokumentere at aktivitetene utføres i samsvar
medkravfastsatti elleri medholdav lovellerforskrift.
De systematiske tiltakene skal være beskrevet i administrative
prosedyrer.

Internkontrollsystemetskal bl. a. inneholde:

- ledelsensmål for virksomhetenssikkerheti vassdragsanlegg.
- beskrivelseav hvordanvirksomhetener organisert, herunder

myndighets- og ansvarsområde for virksomhetens vassdragstekniske
sikkerhetmed henvisning tileventuellestillingsinstrukser.

- beskrive rutiner og prosedyrer for virksomhetens etterlevelse av
loverog forskrifter, hvordet ogsåfremgårhvemsomer ansvarlig
forundersøkelser, gjennomføringav tiltakog hvordandisse
utføresog følgesopp.

- beskrivelse av hvordan internkontrollsystemetsystematisk og
regelmessig oppdateres og hvordan endringer i systemet blir meddelt
virksomhetens ansatte og øvrige berørte.

Statkrafthar utarbeideten " Internkontrollhåndbok" ( I K- håndbok)som
innbefatter internkontroll for alle de områdene hvor dette skal
gjennomføres.

Internkontrollvedrørende damovervåking og tappe- og stengeorganer i
vannveienblirfølgelig en delav I K- håndboken,menforeliggeri egne
mapper.Det følgendegirhovedtrekkenei disseto mappene.

Internkontrollsystemetmå knyttestilbedriftensorganisasjonsform.
Statkrafts produksjonsanlegg er delt i fire Regioner. Disse er
underlagt en Produksjonsdirektørsom er direkte ansvarlig overfor
administrerendedirektør.

Regionene omfatter flere utbyggingsområder, benevnt Stasjonsgrupper.
Stasjonsgruppeneer underlagtlederfor Tekniskdrift, somigjener
ansvarlig overfor Regionsjefen.

BådeProduksjonsdirektørenog Regionsjefenhar fagekspertiseknyttet
til sine staber, men ansvaret for håndhevelse av interkontroll-
oppleggetliggeri linjeledelsen.Fig. 1 viserdet generelle
organisasjonsskjemaetfor Statkraft.

Internkontrollforutsetterat det foreliggerforskrifterfordet
aktuelleomrâdet.Anlegg i vassdrager knyttettil" Forskrifterfor
dammer" gjeldende fra 01. 01. 81 og " Forskrifter for tilsyn med anlegg i
vassdrag" gjeldendefra04. 02. 92.Dissemanglerimidlertid
spesifiserteretningslinjerfordriftsovervåkingen.Slike
spesifikasjonerer utarbeidetunderdetteprosjektet.
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Statkraft har i samarbeid med prosj ektet utarbeidet interne
retningslinj er for oppfølging av dammer og tappe/stengeorganer i
vannveien og brukt stasj onsgruppeFolgefonn i Region Vest- Norge som
eksempel ( prototyp) .

GENERELT ORGANISASJONSSKJEMA

System~
lilsynsansv.
Inlernkonlroll

s. Produksjonsdir.

1l
System' } Stabsjef Sentral
Ulsynsansv. ekspertise:

I l l l
RegionN- N RegionM- N RegionV- N RegionØ- N Fag”;

kommunísering

Syslem- I

fils vn iaj fl /
/

Teknisk Lokal
drift ekspertise

Stasjons-
leder

‘ L J? <7 è " 7Obiekter

Fig.1

2
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DAMHER

Bilag 1 viserkapittelinndelingen.

Kapittel1 inneholdermyndighetenes hjemmel og rundskrivvedr.
innføring av internkontroll.

Kapittel 2 inneholder Driftsdirektørens direktiv med presisering
av ansvarsplassering og rapporteringsopplegg.

Kapittel 3 beskriverorganisasj onsoppleggetsamtpresiserer
ansvarsforholdet mellom de enkelte ledd. Videre inneholder kapitlet
rapporteringsrutiner, angivelse av krav til kompetanse/opplæring og en
oversiktoveroffentligepålegg knyttettilde enkeltestasj ons-
gruppene. Det vises forøvrig til bilag 2.

Kapittel 4 tar for seg generelleretningslinj erfordriftskontrollen
med dammer.Tilsyneter delt i forskj elligekategorierog det
spesifiseres hvilke oppgaver som tilligger den enkelte kategori. Det
gisviderenoenbetraktningeromkring arkivering av observasj ons-
materialet og beskrivelse av opplegget sentralt. Bilag 3 viser
innholdslisten for kapitlet.

Kapittel5 tar for seg spesielleforholdved fyllingsdammerog de krav
sommåstillestiltilynspersonaleti den sammenheng.Deter lagtved
fagstoffsomdefineressomminimumskrav.Bilag 4 viserinnholdslisten.

Kapittel 6 omfattertilsvarendefor betongdammer- se bilag 4A

Kapittel 7 tar for seg forholdene ved de spesielle dammeneutført i
tre eller mur. Jfr. bilag 5.

Kapittel 8 er en liste over relevant litteratur som skal finnes
tilgjengelig for personell knyttet til damovervåkingen. Jfr. bilag 6.

Kapittel 9 inneholder spesifisering av driftskontrollen for de enkelte
obj ekter( dammer)i de respektivestasj onsgruppene(utbyggings-
områder) .
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TAPPE/STENGEORGANER

Bilag 7 viser kapittelinndelingen.
Denne er i hovedsak identisk med tilsvarende for dammer og i det
følgende beskrives bare de kapitlene som er spesifikke for
tappe/stengeorganer.

Kapittel 4 tar for seg generelle retningslinjer for driftskontrollen
med maskinteknisk utstyr/anlegg samt spesifisering av tilynets omfang.
(Se bilag 8.)

Kapittel 5 inneholder fagstoff som en forutsetter at tilsynsutøveren
skal ha kjennskap til.

Kapittel 6 inneholder spesifikasjoner for den normale tilstands-
kontrollen og hovedtilsyn og knyttet til det enkelte objekt. (Det
vises til bilag 9.)

Foreliggende opplegg anses ikke som endelig. Det vil under det videre
arbeidet med gjennomføring av internkontrollsystemet sikkert bli behov
for endringer, tilføyeler, omredigering eller ytterligere
presiseringer.
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Bilag 1

STATKRAFTREGIONVEST-NORGE
INTERNKONTROLL
DAMOVERVÅKING

1 OFFENTLIG OPPLEGG FOR INTERNKONTROLL

2 DRIFTSDIREKTØRENS DIREKTIV

3 ORGANISERING AV INTERNKONTROLLEN
ANSVAR

4 RETNINGSLINJER

5 FYLLINGSDAMMER

6 BETONGDAMMER

7 ANDRE DAMMER

8 LITTERATUR

9 SPESIFIKASJQNER FOR DEN ENKELTE DAM
* FOLGEFONN-UTB
* EIDFJORD-UTB.
* ULLA-FØRRE-UTB.
* VIK-UTB.
* JOSTEDAL-UTB.
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IN TERNKONTROLL-DAMOVERVÅKING

KAPITTEL3. ORGANISERING

SIGN: GODKJENT: DATO:

INNHOLDSLISTE

3. 1 ORGANISASJON

3.1.0 Organisasjonsskjema( gen erelt)

3. 1. 1 Organisasjonsskjema ( Region Vest)

3. 1. 2 Organisasjon Stasjonsgrup pe Sima

3. 1. 3 OrganisasjonStasj onsgruppeFolgefonn

3.1.4 OrganisasjonStasj onsgruppeUllaFørre

3. 1. 5 Organ isasjonStasjonsgruppeJos tedal

3. 1. 6 OrganisasjonStasj onsgruppeVik

3. 2 ANSVARSFORDELING

3. 2. 1 Lover

3. 2. 2 Produksjonssentraleans var

3. 2. 3 Regionensansvar

3.2.4 Utøvelseav damtilsyn

3.2.5 Hovedinspeksjon

3.2.6 Krises ituasjoner

3. 3 RAPPORTERING

3.3.1 Normalefor hold

3.3.2 Ekstraordi næreforhold

3. 4 KOMPETANSEKRAV/OPPLÆRING

3. 5 OFFENTLIGEPÅLEGG
3.5.1 StasjonsgruppeSima

3.5.2 Stasjonsgru ppeFolgefonn

3.5.3 Stasjonsgru ppeUllaFørre

3.5.4 StasjonsgruppeJostedal

3.5.5 Stasjo nsgruppeVik

REGION VEST

BLAD O

ERSTATT:

Blad 1

Blad 2

Blad 3

Blad 4

Blad 5

Blad 6

Blad 7

Blad 8

Blad 9

Blad 10

Blad 11

Blad 12

Blad 13

Blad 14

Blad 15

Blad 16

Blad 17

Blad 18

Blad 19

Blad 20

Blad 21

Bilag2
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Bilag 3

INTERNKONTROLL-DAHOVERVÅKING

KAPITTEL 4. RETN.LINJERFORDRIFTSKONTR.DAMMERBLAD 0

SIGN: GODKJENT: DATO: ERSTATT:

INNHOLDSLISTE

4.0 GENERELT Blad 2/3

4. 1 TILSYNSRUTINER " 4

4.1.1 Driftstilsyn “ 4

4.1.2 Periodisktilsyn " 4

4.1.3 Spesielttilsyn " 5

4.1.4 Hovedinspeksjon H 6

4.1.5 Spesielleinspeksjoner ” 6

4.1.6 Kontrollmålinger " 6/7

4. 2 ARKIVERING ” 8/9

Bilag 4. 1 Orientering omdriftskontroll-
nppfølgingensentralt
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INTERNKONTROLL-DAMOVERVÅKING

KAPITTEL 5. FYLLINGSDAMHER

SIGN: GODKJENT:

INNHOLDSLISTE

5.0 GENERELT

5.1 KRAV TIL KUNNSKAPSUNDERLAG

5.2 SJEKKLISTE FOR DAMTILSYN

DATO:

BLAD 0

ERSTATT:

Blad

ll

II

2

3

Bilag4
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INTERNKONTROLL-DAHOVERVÅKING

KAPITTEL 6. BETONGDAHHER

SIGN: GODKJENT: DATO:

INNHOLDSLISTE

6.0 GENERELT

6.1 KRAV TIL KUNNSKAPSUNDERLAG

6.2 SJEKKLISTE FOR DAHTILSYN

BLAD 0

ERSTATT:

Blad

H

H

Bilag 4A

2

3
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INTERNKONTROLL-DAMOVERVÅKING

TREDAMMER — HURDAMMERKAPITTEL 7.

SIGN: GODKJENT:

INNHOLDSLISTE

7.0 GENERELT

7.1 KRAV TIL KUNNSKAPSUNDERLAG

7.2 SJEKKLISTE FOR DAMTILSYN

DATO:

BLAD O

ERSTATT:

Blad

H

Bilag 5

2

3
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INTERNKONTROLL-DAHOVERVÅKING

KAPITTEL8. LITTERATUR BLAD 1

SIGN: GODKJENT: DATO: ERSTATT:

Personellmed ansvari sambandmeddamovervåking skalha en generell
oversiktoverproblemstillingerknyttettil prosjektering, bygging og
drift av dammer.

Litteraturlistetopp i denneoversiktenskalfinnestilgjengelig.Det
er i enkeltebøkervist til spesiallitteratur/artiklersomkan være
nyttige â kjennetil for spesieltinteresserte.Det sammegjelder
publikasjonerfra "ICOLD"sdamkongresser.

LITTERATUR

" DamsikkerhetskursI" (VR). Dettekurseter obligatoriskfor
1. personellknyttettil damovervåking.Vassdragsregulantenes

forening avholderkursetterbehov.

2. " Damforskriftene" ( Universitetsforlaget)

3. " Fyllingsdammer.Veiledning nr. 2" ( NGI)

4. " Jord- och stenfyllingsdammar" ( Vattenfall)

5. " Aldring av betongdammer"( Grøner)

6. " Veiledning for smådammer"( Universitetsforlaget)

7. Statkraftsbetongmappe

8. Sluttrapportanlegg

9. Sluttrapportprosjektering

10. " Informasjonsberedskap i energiforsyningen" ( ENI)

" Faremomenterogsikringstiltakved anlegg i vassdrag"
( NVE-T/VR)

11.
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Bilag 7

INTERNKONTROLL STATKRAFI‘ REGION VEST—NORGE
TAPPE—/STENGEORGAN I VANNVEI

KAPITTEL 0. INNHOLD BLAD: O

s1cN.: GODKJENT: mrro: %—73 ERSTATT:

OLD

1. OFFENTLIG OPPLEGG FOR INTERNKONTROLL

2. DRIFFSDIREKTØRENS DIREKTIV

3. ORGANISERING AV INTERNKONTROLLEN
ANSVAR

4. RETNINGSLINJER FOR DRIFFSKONTROLL

5. KUNNSKAPSUNDERLAG

6. SPESIFIKASJON FOR DET ENKELTE OBJEKT
* SG FOLGEFONN
* SC EIDFJORD
.* SG ULLA-FØRRE
* SG VIKFALLI
* SG JOSTEDALEN
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Bilag 8

INTERNKONTROLL STATKRAFI‘REGIONVEST- NORGE
TAPPE—/STENGEORGANI VANNVEI

KAPITTEL' 4. RETNINGSLINJER DRIFTSKONTR. BLAD: q ~ 7

SIGN. : GODKJENT: naroff/B- ygERSTATT:

INNHOLD

4 . 1 TILSYN
4. 1. 1Tilsynsrutine rnaskinteknisk utstyr . . . . . . Blad 4 ' 7-
4. 1. 2Tilsynetsomfang . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -. Blad 9"!
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INTERNKONTROLL STATKRAFTREGIONVEST-NORGE
TUHTEdSTENGEORGANIVANNVEI

KAPITTEL 6. SPESIFIKBSJON PR. OBJEKT BLAD' 6‘ 7

SI GN.:QY?GODKJENT: /%§QDATO:%Z-j gERSTATT:

INNHOLD

6. 1 SG FOLGEFONN. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Blad 6 '1
6. 1 so EIDFJORD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Blad
6. 1 SGULLA- FØRRE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Blad
6. 1 sG VIKFBLLI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Blad
6.1 sc JOSTEDALEN. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Blad

Spesifiseringen gjelder den periodiske kontrollen, og
fordelt på normal tilstandskontroll og hovedtilsyn.

Tilstandskontroll foretas i hovedsak utvendig mens hoved-
tilsyn tar for seg alt ved objektet. For adkomst til det
enkelte objekt henvises til Funksjonsbeskrivelse Folge-
fonn avsnitt 4.4.

` n i h °
Hvordan er utstyret à komme til.

I = Alltid tilgjengelig
II = Tomt tunnel
III = Tomt magasin

B' D '
Noe av utstyret har krav til max-verdier pà trykk-
forskjell over spjeld for lukking-
Krav A: Åpning : Max trykkdiff. : 15 mVS (1, 5 kg/cm2)

Lukking: Ingen krav
Krav B: Åpning : Max trykkdiff. : 5 mVS ( O, 5 kg/cm2)

Lukking: Ingen krav
Krav C: Åpning/lukking: Max trykkdiff. : 16 mVS

(l,6 kg/cm2)
Krav D: Åpning/lukking: Hax trykkdiff. : 5 mVS

(0. 5 kg/Cmz)
Krav E: Åpning/lukking: Trykkavlastet



Oslo Energi:

Oslo Energi (OE) er organisert i egne forretningsvirksomheter. Forretningsvirksomhet
Elkraft består av tre sektorer.

* El-engros
* Kraftverksoperatør
* Sentralnett

Sektor Kraftverksoperatør har ansvaret for drift og vedlikehold av våre
produksjonsanlegg, inkludert våre dammer.

OE ble høsten1990forespurtav NVE om vi ville gå inn i et prøveprosjektmedtre andre
dameiere. Dette sa vi ja til, og Hemsil I og H ble valgt ut som prøveanlegg.

Det ble umiddelbart etablert en prosjektorganisasjon, og mål og mandat ble klargjort.
Dette er en forutsetning for å kunne lykkes med en såpassomfattende oppgave.

En annen sentral forutsetning for oss var å lage et system som helt kan integreres i vårt
internkontrollsystem hjemlet av kommunaldepartementet. Et viktig verktøy for oss i denne
forbindelseer vårt edb-basertevedlikeholdssystem,somvi er i ferd medå innføre for
våre anlegg.

Prosjektet ble delt i tre:

* Del I Nåsituasjonen(1991)ved anlegget
* Del H Utarbeidelse av forslag til internkontroll
* Del HI Utprøving av internkontrollsystemet

Å gjennomføre del I var relativt greit, men arbeidskrevende. Del H var upløyet mark,
så det gikk til tider noe tungt. Likevel kan en vel si at denneprosessenvar meget nyttig ,
sannsynligvisdetviktigste bidrageti dennesammenheng. Selvfølgeliger det skriftlige
resultat også et helt nødvendig dokument, det danner jo grunnlaget for det videre arbeid
med internkontroll.

Del HI ble noeamputert.Daglig bruk av systemetviste segnoevanskeligå gjennomføre
da systemet tross alt skulle fungere på siden både organisasjonsmessigog driftsmessig.
Men periodisk tilsyn og hovedtilsyn ble gjennomført, og ga oss nyttig lærdom, som vi vil
bygge videre på i utarbeidelsen av intemkontroll for våre øvrige reguleringsanlegg i
Hallingdalen og Aurland.

Gjennomføringenav intemkontroll for vassdragsanlegger en omfattendejobb. Det vil
sannsynligvisværetidsbesparende/kostnadsbesparendeå få hjelp til selveprosessenfra
noen som har vært gjennom dette før. Men det er her viktig å ikke prøve å "planke" et
opplegg fra et armet selskap. Det vil sannsynligvis ende opp i et papirsystem som ikke
blir brukt.



Vi valgte å deleopp intemkontrolleni syv punkt. Under følger noenkorte kommentarer
til hvert av de syv punktene:

1.

2.

3.

4.

Organisasjon

Da vi startetmedarbeidetmedinternkontrollsystemetvar driftsorganisasjonenved
prøveanlegget under omorganisering. Dette synes først å vanskeliggjøre en
beskrivelse av ansvar- og rapporteringslinjer. Imidlertid ledet dette til at vi foreslo å
lageplaner sombeskrevfunksjonersommåtteivaretasuavhengigav hvordan
linjeorganisasjonen så ut, det være seg både tilsyns- og beredskapsdeleni
intemkontrollsystemet. Ny organisasjon ble iverksatt fra 01.01.93 og ansvars- og
rapporteringslinjer er nå helt klarlagt.

Kompetanse

Beskrivelse av nødvendig kompetanse. Våre krav vil være sammenfallendemed de
NVE kommer til å sette.

Program for tilsyn

Under utarbeidelse av tilsyns- eller kontrollprogrammet ble det med en gang klart at
slike programmervar noemanalleredehaddei driftsorgarrisasjonen.Byggsiden
haddesinetilsynsprosedyrerav damanleggene,somvar pålagtav NVE, i tillegg til
mer tradisjonelt bygningsteknisk vedlikehold og ettersyn på både dam-, tunnel- og
kraftstasjonsanlegg.

"Drift"-siden haddeprogrammessig maskin- og elektroteknisk ettersyn/kontroll og
revisjon av luker, grinder, rør, ventiler etc. i vannveien i tillegg til revisjoner i
kraftstasjon.

Det var åpenbart at man måtte bygge videre på det som allerede fantes. Det var
imidlertid lite samkjøringen mellom "Bygg" og "Driften" når det gjaldt tilsyrflkontroll
ved vassdragsinstallasjonene.Vi foreslo derfor at alt "tilsyn" og koordinering legges
inn under en vassdragstekniskansvarlig (VAT), men at den faktiske gjennomføring
kan utføres av fagansvarlig innen bygg, elektro og maskin når dette er formålstjenlig.

Det interne tilsynet legges opp på tre nivå:
Driftstilsyn, periodisk tilsyn og hovedtilsyn.

Beredskapsplanleggirig

På dette området var det lite å bygge på, og vi valgte å "1eggelista" lavt. Det er
beskrevet varslingsrutiner og en "krisestab" som skal tre sammenved kriser i
vassdrag. Varsling av medlemmene forutsettes gjort av driftsledervakta.
Krísestaben foretar heretter vurdering av situasjonen etterhvert som den utvikler seg
og treffer nødvendige tiltak. Hovedprinsippet er at "krísestaben" skal være en lokalt
sammensattgruppe istand til å fatte beslutninger uavhengig av hovedkontoret.
I tilknytning til analysedelener det gjort en del betraktninger rundt mulige
driftsforstyrrelser og skader.



5.

6.

Avviksbehandling

Beskrivelseav ansvarsplasseringfor å korrigere internkontrollsystemetsenkeltdeler.

Dokumentasjon

Det bør settesen minimumsstandardmedhensyntil kravenetil dokumentasjon.Et
slikt absolutt minimum er f.eks. en mappe med oppdaterte oversiktstegninger over
anleggene. En stor anleggseier bør absolutt sørge for å systematiseredokument-
asjonen og samle den på ett sted. Det er noe som må prioriteres i det videre arbeid
medIK, og kanskjeværedet denvassdragstekniskeansvarligeførst griper fatt i.

7 Oversikt over pålegg fra offentlige myndigheter

Selvforklarende oversikt oppdateres.

INNHOLDSFORTEGNELSE

0 ORIENTERING OM PROSJEKTET

0.1 BAKGRUNN

0.2 PROSJEKTET
0.2.1 NVE'S PROSJEKT
0.2.2 OSLO ENERGFS PROSJEKT

1 INTERNKONTROLL I NORMAL DRIFTSSITUASJ ON

1.1 ORGANISASJONSANSVAR OG RETNINGSLINJER
1.1.1 SEKTOR KRAFTVERK - DRIFTSORGANISASJON
1.1.2 ORGANISERING AV TILSYN SVIRKSOMHETEN - ANSVARSFORHOLD

1.2 KOMPETANSEKRAV

1.3 TILSYN SPROGRAMMER
1.3. 1 DRIFTSTILSYN
1.3.2 SPESIELT TILSYN
1.3.3 PERIODISK TILSYN
1.3.4 HOVEDTILSYN

1.4 OVERSIKT OVER ANLEGGENE, TEGNINGER M.V.

1.5 OVERSIKT OVER PÅLEGG FRA OFFENTLIGE MYNDIGHETER ETC.

1.6 AVVIK - KORRIGERENDE TILTAK
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2.1
2.2
2.3

3

3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7

BEREDSKAPSPLAN FOR UNORMALE SITUASJONER

KRISEORGANISASJON
IVERKSETTELSEOG VARSLING
RESSURSER

SPESIELLE FORHOLD VED ANLEGGENE

DAM FLÆVATN
INNTAKENE FAGERDØLA OG DYRJA
HEMSIL I KRAFTVERK
EIKREBEKKDAMMEN
INNTAKENE LOGGA, MATTISBEKKEN OG RUSTÅNI
HEMSIL II KRAFTVERK
HEMSILVASSDRAGET

Vedlegg: Organisasjonsplan
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Hydro Energi a.s

Hydro Energi er en divisjon i konsemetNorsk Hydro og har ansvaretfor driften av
Hydros kraftanleggi Røldal-Suldal,Sognog Telemark.De enkeltekraftverksenheterer
selvstendige resultatenheter,

Norsk Hydro har i sin styrendedokumentasjonkrav til at de enkelteenhterinnen
konsernetskalha et omfattendekvalitetssystem.I sin styrendedokumentasjonhar Norsk
Hydro på konsemnivåformulert mål og krav til helse,miljø og sikkerhetsom
imøtekommerintensjoneni interkontrollforskriften. Videre har Norsk Hydro etablert
overordnedekrav til organisasjon,styring og kontroll someri tråd medde formuleringer
som er benyttet i forskriften. Krav til videreutvikling og forbedringer forutsettes å bli
ivaretatt i mål- og strategiplanerog handlingsplanerpå ulike nivå i organisasjonen.
Intensjonen med internkontroll er at bedrifter som har etablert et omfattende
kvalitetssystemskalbyggeviderepå dette,og angittekrav til systematikki internkontroll-
arbeidet innebærer såledesen oppdatering og videreutvikling av eksisterenderutiner og
prosedyrer.Gjennomdet etablertekvalitetssystemhar Norsk Hydro et dokumentert
intemkontrollsystemsometterspurti forskriften.

Fortun Kraftverk ble pekt ut somet prøveanlegginnenHydro Energi for innføring av
itnernkontroll for anleggi vassdrag.Vi startetopptimistiskmedå prioritere og
gjennomføre implementeringen av et systematisk vedlikeholdsopplegg. I tillegg ble
beredskapsplanleggingviet stor oppmerksomhet og høsten -92 gjennomførte vi en større
beredskapsøvelsemed fare for dambrudd som tema. Etter dette ble beredskapsplanenfor
Fortun Kraftverk utarbeidet.

Intemkontroll omfatter imidlertid mer enn dette, og for å komme videre måtte vi bygge

på overordnende mål, krav og bestemmelserpå divisjonsnivå. Arbeidet med å videreføre
divisjonenskvalitetssystemmot kraftverksenhetenepågår,og en systematiskoppbygging
av systemetfor de enkeltkraftverk er i gang.Det følgendebyggerderfor hovedsakeligpå
divisjonens krav og bestemmelser som alle enhetenefor tiden jobber med.

1. KVALITET/INTERNKONTROLLSYSTENIETS OPPBYGGING

Den prinsippielle oppbyggingen av kvalitetssystemet er vist i vedlegg 1.
Elementri vårt kvalitetssystemsomdokumenterervirksomhetensinternkontrollsystemfor
anleggi vassdrag,er vist i vedlegg2 og 3.

2. KO1\/INLENTARER TIL SYSTEIVIETS OPPBYGGING

Krav og bestemmelserutarbeidet på overordnet nivå i organisasjonen danner grunnlaget
for kvalitetssystemetfor nestenivå. Det har derfor vært naturlig å begynnemedde
overordnede dokumentene.

Det er et krav at dokumentene skal være kortfattet og kosise, de skal angi konkrete mål,
krav og rapporteringsrutiner.Gjennomsystemetskaldet ogsåværeklart hvem somhar
ansvaretfor hva og hvilke forpliktelser dettemedfører.



Utarbeidelsenav systemeter enprosesssomberørerheleorganisasjonen.Prosessentar
tid og blir planlagtpå like linje medandregjøremålslik at denfår dennødvendigopp-
merksomhet og prioritering. Innarbeidelsen av internkontroll inngår derfor naturlig i vårt
arbeide med å etablere et kvalitetssystem.

3. INTERNKONTROLLSYSTEMET FOR VASSDRAGSANLEGGENE

MAL GG HANDLINGSPLANER

I forbindelsemedbudsjettbehandlingenutarbeidesårlig handlingsplanermed angivelseav
mål, tidsfrister og hvem somer ansvarligfor gjennomføringen,et eksempelpå en sideav
enplan er vist i vedlegg4. Opplæringstiltakog beredskapsøvelserinnkluderesi planen.

ORGANISERING

Myndighetenes krav til klare ansvars- og rnyndíghetsområder dokumenteres gjennom
organisasjonskraft og funksjonsbeskrivelser. l dunksjonsbeskrivelsen for den
vassdragsansvarligeog for driftspersonell angis hvem vedkommende rapporterer til og
deres myndighet, ansvar og oppgaver, også innen HMS (helse-, miljø- og sikkerhet).
Eksempelpå en funksjonsbeskrivelseer vist i vedlegg5.

TILSYN OG VEDLIKEHOLD

Vi har lunder innføring et vedlikeholdssystemsomskal sikre at planlagt/nødvendigtilsyn
og vedlikeholdblir gjennomført.De enkelteanleggsdeleneer her beskrevetmed
henvisning til relevant dokumentasjon som tegninger, spesifikasjoner, beregninger, pålegg
fra myndighetene o.l.
Tidspunkt for planlagt tilsyn i henhold til tilsynsprogrammet samt inspeksjoner blir lagt
inn sammenmed sjekklister, oppfølgings-lrapporteringsrutiner, rapporter og utbedring av
mangler.

BEREDSKAP

Det er laget en beredskapsplanmed en generell del for organisering i en krisesituasjon
samtinnsatsplanerfor spesiellesituasjoner,innholdsfortegnelsefor beredskapsplanenfor
Fortun Kraftverk er vist i vedlegg 6.
Beredskapsplanenskal følges opp med minst en øvelse i året.

OPPFØLGING AV KVALITETS-/INTERNKONTROLLSYSTEMET

Det er utpekt ènpersoni organisasjonensomhar ansvarfor å føre tilsyn medat systemet
utarbeides,oppdateresog etterleves.Viktige momenterher er høringsrunderog
behandling i relevante fora før dokumenter blir gjort gjeldende, oppfølging av
distrubusjon og informasjon samt gjennomføring av revisjoner for å avdekke eventuelle
mangler.
Det er denenkelteledersansvarat nødvendigedokumenterinnendennesansvarsområde
blir utarbeidet og tatt i bruk, og det er den som har utarbeidet dokumentet som har
ansvaret for oppdatering,



Vedlegg 1

DOKUMENT HIERA RKI
HYDROENERGI

NIVÅ

HYDRO ENERGI 1.4/2.1

DIVISJO N EN

VISJON

STRATEGI

Á DIVISJO NSBEST. I 2.3

DIV PROSEDYRER
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BESKRIVELSER MANDAT

HA D -HYDROENERGI PTANER
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Vedlegg 2

HYDRDENERGI

INTERNKDNTRDLLFURVASSDRAGSANLEGG

Overordnede krav og bestemmelser:

1. MÃL,STRATEGIOGHANJLINGSPLANER(FORVÅRTHMS—ARBEIDE)

2. BESTENWEISER/PRDSEDYRERFDR:

DRIFT AV KRAFTVERKOGOVERFØRINGSLINJER,GENERELLEKRAV.

VEDLIKEHOLDAVHYDROENERGISANLEGG
- SYSTEMATISKVEDLIKEHOLD

PLANLEGGING

HELSE,MILJØoeSIKKERHET

PROSJEKTSTYRING

4. ORGANISASJONSKART

5. FUNKSJONSBESKRIVELSEFUR:

LEDERFORDRIFTSSEKSJONEN

KRAFTVERKSJEFENE

HMS—ANSVARLIG

KVALITETSLEDER



Ved1egg 3

HYIROENERGI

INTHQMGNTROLLFCRVASSIRAGSANLEGG

Dokumentasjonved kraftverkene:

1. MÅL,HABDLINGSPLANER
2. PROSEDYRER/INSTRUKSERFOR:

MODIFIKASJONERAVANLEGGOGUTSTYR

ADGANGS-OGARBEIDSTILLATELSER

BORTFALLAVHJELPEFUNKSJONERSOMVANN, STRØM,LUFT O.L.

NØDSITUASJONER,INKLUDERTVARSLINGOG INTERN/EKSTERNINFORMASJON

3. VEDLIKEHOLDSSYSTEM

- ANLEGGSBESKRIVELSE
- driftsmessig beskriveise
- normaTe driftsbetingeiser
- teknisk anTeggsbeskriveTse
~ sikkerhetsmessige forhoTd
- normaTe vedIikehoTdspIaner og rutiner

—KLASSIFISERINGAV SYSTEMEROGUTSTYR

- VEDLIKEHOLDSPLANEROGRUTINER

- TEKNISKDOKUMENTASJON

~ RESERVEDELSOPPLEGG

- KOMPETANSEOGOPPLÆRING

- OPPFØLGINGOGKONTROLL

- RUTINERFOROPPDATERING/AJOURHOLDAVVEDLIKEHOLDSSYSTEMET

4. CRGANISASJCNSKART

5. FUNSJONSBESKRIVELSERFOR:

DRIFTSANSVARLIG

VASSDRAGSTEKNISKANSVARLIG

DRIFTSPERSONELL,SPESIELT FORDAMVOKTERFUNKSJONEN

VERNE-OGSIKKERHETSLEDER

I

KVALITETSANSVARLIG



Mål

Motivere og bevisst-
gjørealle mht sikkerhet

Sikre at divisjonens
krav blir kjent

Sikre at kvalitetsstyring
etableres

Redusere sannsynlig-
het, omfang og kon-
sekvenser av brann

Bedresecurity-nivåog
personssikkerhet

Systematisk identifisere
og bedømmerisiki i
arbeidet

Sikre at krav fra

offentlige myndigheter
overholdes

Sikre at standarden pâ
de elektriske anlegg
ved NHs fabrikker er
tilfredsstillende

Handling

Ulykker og nesten ulykker samt
materielleskader,skal rapporteresog
tasopppå alle nivåer i organisasjonen.

Skal gjennomgåNHEs kvalitetshåndbok
medkraftverksledelsen(3 driftssteder)

Skal utarbeide forslag til oppbygging av
kvalitetssystem ved kraftverkene i ht
interneog offentligekrav og i
samarbeid med de HMS-ansvarlige ved
kraftverkene

Skal fortsette arbeidet med å gjen-
nomførebrannforebyggendetiltak i ht
utarbeidethandlingsplan.Gjennomføre
minst enbrannøvelseog en
katastrofeøvelse pr år for hvert omrâde.
Gjennomføre minst to øvelser pr år for
røykdykkere. Dokumentere kontroll og
vedlikeholdav utstyr.,

Skal fortsettearbeidetmedå gjen-
nomføresecurity-tiltaki ht utarbeidet
handlingsplan

Skal gjennomføre regelmessige
sikkerhetsinspeksjoner/vernerundermed
rapporteringog oppfølging.

Skal gjennomføre 3 interne revisjoner
med grunnlag i internkontrollfo-
rskriften.

Skal gjennomføre revisjon ved 2 av
NHs fabrikkanlegg

SIKKERHETSARBEID INNEN HYDRO ENERGI I 1993:

Ansvarlig Frist

Lederepå alle nivå

HMS-ansvarlig

HMS-ansvarlig

Kraftverksj efene

Kraftverksj efene

Kraftverks jefene

HMS-ansvarlig

HMS-ansvarlig



Vedlegg 5

NORSK HYDRO ENERGI FUNKSJONSBESKRIVELSE
HYDRO

Tittel MASKINMESTER, AVDELING RJUKAN Nr. : HET-FB-220
Revisjon : 0
Side : 1 av 2
Dato

Utarbeidet av : Maskínmester avd. Rjukan Sign:
Godkjcnningsinstans : Lcdcr for driftog vedl.b.avd. Sign :

1. ENHET.

Enhetensnivå : Avdeling
Enhetensbenevnelse: Drift- vedlikehold
Organisasjon : Hydro Energi, Telemark

2. RAPPORTERINGSIN STANS

Maskinmesterenrapporterertil leder for drifi- og vedlikeholdsavdelingenovering.
Viggo Mossing.

3. ANSVAR OG MYNDIGHET.

Maskinmesterenhardet dagligeansvarforatmaskineri og teknisk utstyr fiingerer til-
fredstillende i krafiverkene Frøystul, Vemork, Såheim, Moflåt og Mæl med tilhørende
koplingsanleggog hjelpeutstyr. Maskinmesterenharrekvisisjonsrett innenfor sitt an-
svarsorrirådei henholdtil enhetensogdivísjonensreglementog bestemmelser.Han skal
arbeidefor å fremmehelse, miljøog sikkerhet iavdelingen

4. FUNKSJONER OG OPPGAVER.

a. Detaljplanleggeog gjennomførenødvendigemoderniseringerog oppgraderinger
av aggregatene.

b. Detaljplanleggeog gjennomførenødvendigehovedrevisjonerog årligekontrol-
ler av aggregatene.

c. Detaljplanleggeog gjennomførenødvendigoppgradering og vedlikehold avalle
koplingsanleggog transformatorer.

d. Detaljplanleggeog gjennomførenødvendigerevisjonerog kontrolleravalle
viktige ventilerog lukermedbetjeningsorganer.

e. Detaljplanleggeoggjennomførenødvendigerevisjonerogkontrolleravalthjel-
peutstyr.

f. Utarbeide og gjennomføretekniskeforbedringerpåaggregater og utstyr.



NORSK HYDRO ENERGI FUNKSJONSBESKRIVELSE
HYDRO

Tittcl : MASKINMESTER, AVDELING RJUKAN Nr. HET-FB-220A
Revisjon :
Side 2 av 2
Dato

g. Utarbeidenødvendigefunksjonsbeskrivelserforbetjeningavaggregaterog ut-
styr. Utarbeide nødvendigeinstrukser for avstengingav vannveier,trykksj akter
ventiler og aggregater,samtoljetrykksanleggog trykkluflsanlegg. Gi arbeidstil-
latelser.

h. Utarbeide utførlige skriftlige rapporter og dokumentasjoneretter gjennomførte

5.

_modemiseringer,oppgraderingerog hovedrevisjoner.

For åkunneivaretasineoppgaversomoverordnetarbeidsleder,måmaskinmesterenha
kjennskaptil de grunnleggendeprinsipper for modeme arbeidsledelseog praktisere
disseprinsipperinnenforarbeidslederfunksjonen.

Maskinmesterenmå kjenne anleggeneshensiktog virkemåte sågodt at hanhar full
oversikt over alle driftsmessigeforhold og bidra til at vedlikehold blir planlagt mest
muligrasjonelt,effektivtog økonomisk.

Maskinmesterenharansvaretfor at hansunderordnedemannskaperhardennødvendige
opplæringog innsikti detarbeidesomdeblirsatt tilå utføre,slikat alt arbeidekan
gjennomførespå en sikker og fagmessiggod måte. Sørgefor at avdelingenhar tilgang
til nødvendigog tidsmessigverktøy og utstyr.

Tilhjelp i sitt arbeidsområdeharmaskinmesteren:

En montasjeleder- elektro
En montasjeleder- mekanisk

Montasjeledereneleder og fordeler det dagligearbeidei vedlikeholdsavdelingeninnen-
for sinerespektivefagkategorier.

SPESIELLE RELASJONER.

a. Maskinmesterenved Hydro Energi Rjukan er pålagt femdelt overordnet hjem-
mevakt-tjeneste.Dvs. at maskinmesterener vakthavendedrifisleder i dennepe-
rioden, som strekker segover en uke pr. gang. Vakthavende driftsleder har ut-
strakt koplings myndighet, og må derfor ha detaljkjennskapom koplingsanleg-
geneog kjenne koplingsbildet.

b. Medlem av fagråd i prosjektorganisasjoneri og utenfor Hydro Energi, Telemark.

c. Spesiellekontrolloppgaver ved fornyelseog nyanskaffelseav anleggog maskiner.



Ved1egg 6
HYDROENERGI

IlN{)l_DSFCRTEGNE1.SE-BEREDSKAPSPLAN

DEL1

DEL2

DEL3

DEL 4

DEL5

DEL6

DEL7

DEL8

DEL9

ADMINISTRASJON
ALARMINSTRUKS
VARSLINGSPLAN
STARTFASE
BEREDSKAPSORGANISASJON
PERSONELLOPPSETNING
—krisestab m/funksjonsbeskrive1se
—innsatspersone11 m/te1efon1ister
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