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Forord

Dammer og andre vassdragsanlegg er en svært viktig del av vår infrastruktur, men som med mange andre store byggverk
kan også dammer utgjøre en risiko for omgivelsene dersom ikke sikkerheten blir tatt på alvor. I Norge har vi hatt et
offentlig tilsyn med sikkerheten av vassdragsanlegg siden 1909. Det hele startet med Kontrollavdelingen i det daværende
Vassdragsvesenet, som senere ble en del av NVE i 1920. Fram til ca. 1980 ble dette tilsynet utført av en håndfull ansatte,
og helt opp til vår tid har virksomheten vært en relativt anonym del av NVE. I 2004 ble det tatt initiativ til å engasjere en
historiker for å gi en samlet fremstilling av hvordan tilsynet ble opprettet og hvordan det har utviklet seg fram mot 100
års jubileet i 2009.

Denne boken gir et innblikk i hvordan sikkerhet av vassdragsanlegg ble gjenstand for politiske diskusjoner i tiden rundt
opprettelsen av Kontrollavdelingen. Det offentlige tilsynet ble begrenset til å føre kontroll med tilstanden på anlegg
som senere skulle hjemfalle til staten. Kontrollavdelingens egne ansatte og andre prøvde i flere omganger å utvide
tilsynsansvaret til å gjelde alle anlegg som kunne medføre en fare for omgivelsene. Først pa 1980-tallet ble dette en
realitet, og i dag er det en selvfølge at lovverket er innrettet slik at alle som bor nedenfor en dam skal ha samme krav til
sikkerhet.

Arbeidet med å skrive tilsynets historie har vært utført av historikeren Kjetil Kvist, med god støtte fra en bokkomite.
Andre bidragsytere er behørig nevnt i forfatterens forord, men det er også på sin plass å tilføye Rune Stubrud i NVE som
har stått for design og layout. Kjetil Kvist har klart lofte fram mye nytt omkring Kontrollavdelingens opprinnelse, og
gir også leseren interessante småhistorier om konkrete tilsynssaker, tilsynets arbeidsmetoder og om de ansatte. Boken
om norsk vassdragstilsyn gjennom 100 år viser at vi kan være stolte av hvordan vi har bidratt til aivareta sikkerheten av
norske vassdragsanlegg.

Agnar Aas

Vassdrags- og energidirektør

Oslo, 28. november 2009

Som forfatter er man ansvarlig for teksten. Likevel hadde denne boka aldri blitt hva den er uten god hjelp og
veiledning fra andre. Særlig må jeg nevne Anne Kristine Børresen ved Norges teknisk-naturvitenskapelige Universitet
og Grethe Holm Midttømme ved Damtilsynet. De to har gjennom hele prosessen kommet med verdifulle råd,
kommentarer og korreksjoner. Hadde de ikke hele tiden utfordret meg, så hadde boka aldri blitt en realitet. Også
Lars Thue ved BI skal ha takk, og da særlig for å ha påpekt betydningen av Georgismen i norsk politikk rundt 1900-
tallets begynnelse. Bjarne Nicolaisen som er en av veteranene fra Damtilsynet har vært en uvurderlig kilde, og han har
lest og kommentert flere utkast til boka. Det samme gjelder Kjell Molkersrød, Damtilsynet, og Helena Margareta Nynas,
Museumsordningen. NVEs arkiv og bibliotek har vært særdeles hjelpsomme og tålmodige. Det må også rettes en takk
til Kari Ansnes, Museumsordningen, for hjelp med personopplysninger og Øivind Bernhard Andersen, seksjon for
geoinformasjon, for utarbeidelse av kartene. Jeg har alltid sagt at en god historiebok skal kunne leses på bildene, og Roar
Sivertsgård ved Damtilsynet har gjort en stor innsats som bilderedaktør for boka.

Til slutt en takk til Norges vassdrags- og energidirektorat, seksjon for damsikkerhet (Damtilsynet), for at jeg
fikk denne muligheten til å bryne meg på deres historie.

Kjetil Kvist

Oslo, 24. juni 2009
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Innledning

Autoritet, tillit, ansvar:
Norsk vassdragstilsyn
1909-2009
Vassdragsvesenets Kon trollavdeling
ble opprettet ved kongelig resolusjon
1. mai 1909. Senere fikk Kontrollavde-
lingen andre navn: Vassdragstilsynet
og Damtilsynet. De ulike navnene til
tross; gjennom sin 100-årige historie
har tilsynet arbeidet med sikkerheten
ved norske vassdragsanlegg. Denne
boka gir noen glimt av viktige hendel-
ser i dets historie, og formidler hvor-
dan vassdragssikkerheten har blitt
fortolket og ivaretatt i ett hundre år.

Boka er bygget opp rundt to viktige
tema i institusjonens historie. Det før-
ste temaet er etableringen og utvik-
lingen av lov- og regelverk knyttet til
tilsyns- og kontrollvirksomheten. Det
andre temaet i boka er avdelingens
ingeniører. Vi skal følge avdelingen
gjennom flere faser, fra den besto av
noen få og fram til dagens stab på 19
personer, og danne oss et inntrykk av
hvem som arbeidet der, hvordan prak-
sis ble etablert og, ikke minst, skaffe
oss et innblikk i noen av de sakene de
har arbeidet med.

Begrepene autoritet, tillit og ansvar
er valgt som nøkkelord i denne boka.
De kan forstås på forskjellig vis og vil
også bli brukt med forskjellig betyd-
ning. Vassdragstilsynet har siden 1909
arbeidet for at sikkerheten ved nor-
ske vassdragsanlegg skal være best
mulig. Det vil si at de på samfunnets
vegne har hatt ansvaret for å sikre at
dammer og andre vassdragsanlegg er
forsvarlig bygd og vedlikeholdt, for å
sikre samfunnet og dets innbyggere
mot materielle ødeleggelser og fare
for tap av menneskeliv, som et dam-
brudd ville kunne medføre. Oppfat-
ningene av hvilke spesifikke krav som

skulle stilles til utbygger og eier for å
oppnå dette, har selvsagt endret seg
fra 1909 og fram til i dag i takt med
teknologisk utvikling og samfunnets
syn på sikkerhet. Det samfunnsopp-
draget politikerne ga Kontrollavdelin-
gen i 1909 står derimot ved lag også
i dag. Det har på den ene siden gitt
tilsynets ingeniører et stort ansvar, og
på den andre siden har det gitt dem
autoritet til å gripe inn overfor damei-
ere ved behov. Tilsynet har også hatt
et naturlig ansvar for å informere all-
mennheten og med faglig tyngde ut-
tale seg om damsikkerhet.

Fullmakten til å drive med offentlig
kontroll og tilsyn med vassdragsan-
legg har blitt formulert gjennom lov-
og regelverk. I tidlig fase, dvs. fra 1909
og utover, ble regelverket formulert
etter politiske diskusjoner, og man
kan si at politikerne staket ut kursen
for Vassdragstilsynet. Men historien
viser også at Vassdragstilsynet selv har
tatt ansvar for sikkerheten i de fasene
da de mente at lov- og regelverket ikke
var tilfredsstillende. Vassdragstilsynet
fikk altså ansvar på den ene siden,
men når det var nødvendig, tok de
også ansvar.

Politikerne ga Vassdragstilsynet an-
svaret for å føre tilsyn og kontroll
med vassdragsanlegg i trygg forviss-
ning om at ingeniørene som arbeidet
der, hadde den beste kompetansen
til å utføre samfunnsoppdraget. Til-
synets fagkompetanse ble nemlig
vektlagt helt fra opprettelsen i 1909,
og betydningen av å ha riktig kom-
petanse har vært i fokus helt fram
til våre dager. Dette har sannsynlig-
vis vært en viktig suksessfaktor og
bidratt betydelig til at politikerne
har hatt till i tt til Vassdragstilsynet
gjennom hele dets 100-arige historie.
Vassdragstilsynet etablerte tette kon-

takter med dameiere og rådgivende
ingeniører helt fra opprettelsen, og
denne tette kontakten og en profesjo-
nell opptreden skaffet dem tillit hos
partene. Det faktum at så mange av de
ansatte har arbeidet i tilsynet lenge,
gjerne størstedelen av sitt yrkesaktive
liv, har også bidratt til å skape tillits-
relasjoner innad med aktørene i bran-
sjen. Vassdragstilsynets autoritet er
naturligvis også nært knyttet til den
tilliten bransjen og samfunnet har
hatt til dem.

Hva kan vi si om lov-
og regelverket gjennom
100år?
Da Kontrollavdelingen ble opprettet,
var vassdragspolitikk et brennhett
tema. Det skyldtes i hovedsak to for-
hold. På den ene siden den tekno-
logiske og industrielle utviklingen,
og på den andre siden den politiske
stemningsbølgen etter unionsopp-
løsningen i 1905. Den nye industrien
som vokste fram, ble drevet av elek-
trisk kraft utvunnet av vannfallene.
Datidens politikere var fullt ut bevis-
ste på hvor betydningsfullt dette var,
og de ønsket å regulere retten til å eie
og utvinne energien i vassdragene.
Stortingspolitikerne diskuterte spørs-
målet i mange år. Resultatet ble en
lov der retten til å utnytte kraften i
vassdragene ble begrenset til en viss
periode, og man måtte ha regjerin-
gens godkjennelse om man bygde på
annen manns eiendom. Anleggene
som ble bygd, skulle tilfalle staten
når konsesjonstida utløp. Dette var
prinsippet om hjemfallsrett, et kjer-
nepunkt i norsk vassdragslovgivning
gjennom hele det 20. århundret, og
som fortsatt er aktuelt inn i det 21.
århundret.

Statens hjemfallsrett ga politikerne
en mulighet til å etablere Kontrollav-
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delingen. Det var viktig å sørge for at
de anleggene som staten skulle overta
var i full driftsmessig stand ved hjem-
fallet, og det ble en av Kontrollavde-
lingens oppgaver. Dette ble også en
av Kontrollavdelingens begrensninger;
nemlig at tilsyn og kontroll stort
sett ble utført ved vassdragsanlegg
som ble bygget etter kongelig reso-
lusjon, og som skulle tilfalle staten.

Politikerne tenkte likevel større enn
som så. De la vekt på det som i sam-
tida ble kalt "den alminnelige sikker-
het". I dette begrepet lå det en opp-
fatning om at folk som bodde ned-
strøms for alle typer vassdragsanlegg
skulle være trygge på at anleggene
var sikre. Kort tid etter opprettelsen
av Kontrollavdelingen i 1909, ble det
da også fremmet forslag om en om-
fattende tilsynslov med vassdrags-
anlegg. Forslaget ble henlagt i 1912,
uten at det ble tatt opp til politisk
behandling i Stortinget. Derfor ble
det først ved revisjon av vassdrags-
loven i 1940 at Vassdragstilsynet fikk
lovhjemmel til å utvide sitt tilsyn
med anlegg som ikke skulle tilfalle

Til utarbeidelse av jubileumsboken har historiker og forfatter Kjetil Kvist, i midten
av bildet, hatt en bokkomite i ryggen bestående av, fra venstre mot høyre:
Lars Thue (professor i moderne historie ved Senter for næringslivshistorie (SNH)
ved Handelshoyskolen BI), Helena Margareta Mynas (kulturminneradgiver i NVE),
Lars Grøttå (seksjonssjef i seksjon for damsikkerhet og leder av bokkomiteen),
Grethe Holm Midttømme (senioringeniør i seksjon for damsikkerhet ), Bjarne
Nicolaisen (pensjonist, tidligere sjef i vassdragstilsynet) og Anne Kristine Børresen
(førsteamanuensis i moderne historie, Institutt for historie og klassiske fag ved NTNU).

staten. Senere ble det innført lignende
praksis for de anleggene staten selv
også eide, og som tidligere hadde
vært uten offentlig tilsyn og kontroll.
Det virkelig store gjennombruddet
for kontroll og tilsyn med vassdrags-

anlegg kom med forskrifter for dam-

mer i 1981 og forskrift for tilsyn med

dammer i 1982. Da hadde det nesten

gått 70 år siden forslaget til tilsynslov

først ble skrinlagt. Begge forskriftene
danner grunnlaget for det regelver-
ket som gjelder i dag, og de ble sett
på som et gjennombrudd i damsik-
kerhetsarbeidet. I tillegg til de anlegg
som har konsesjon etter vassdrags-
lovgivningen, har NVE siden 1982
hatt hjemmel til å føre tilsyn med
alle vassdragsanlegg av en viss stør-
relse. Etter hvert har forskriftene blitt
revidert slik at NVE har fått hjemmel

til å føre tilsyn med alle vassdrag-
sanlegg som kan medføre fare for
mennesker, miljø og eiendom. Per 5.
mai 2009 har NVE registrert ca. 3000
dammer og ca. 1500 vannveier (trykk-
rør, kanaler og tunneler og sjakter)
som kommer inn under offentlig
tilsyn ved hjemmel i konsesjon eller
forskrift.

Hva kan vi si om de
ansatte og institusjonen
gjennom 100 år?
Av omfang var Kontrollavdelingen en
beskjeden institusjon. Det var menin-
gen å ansette inntil seks ingeniører
ved opprettelsen i 1909, men det ble
vanskelig å fylle alle stillingene. I 1917
var det ikke ansatt mer enn fire inge-
niører. En årsak til at staben ikke ble
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større. var at Vassdragstilsynet kon-
kurrerte med det private næringslivet
om kvalifisert arbeidskraft. Da tilsynet
ble opprettet, var det stor utbygging i
vassdragene. og det skjerpet konkur-
ransen om utdannet arbeidskraft.
De private utbyggerne tilbød høyere
lønn enn Kontrollavdelingen, og det
førte til at flere foretrakk et virke i det
private næringslivet. Men noen valgte
også Kontrollavdelingen etter flere års
praksis hos private utbyggere. Ansatte
med erfaring fra vassdragsutbygging
ble viktige i utviklingen av Kontroll-
avdelingen. Selv gjennom frafall og
nytilsettinger, holdt antallet ansatte
seg på fire lenge. En ytterligere utvi-
delse av staben skjedde ikke før på
midten av 1970-tallet, da den stadig
voksende saksmengden førte til økte
bevilgninger over sta ts budsjettet. Sam-
tidig ble de første regionkontorene
opprettet, og tilsynet fikk den formen
vi kjenner i dag, med 19 ansatte per
1. mai 2009 fordelt på hovedkontor og
alle NVEs fem regionkon torer.

Det er flere interessante trekk som
kjennetegner de ingeniørene som opp
gjennom årene har vært knyttet til
Kon trollavdelingen/Vassdragstilsynet/
Damtilsynet. Det handler for eksem-
pel om hvor de ble utdannet og hvilke
faglige kvalifikasjoner de brakte med
seg inn i tilsynsarbeidet. Alle som ble
ansatt i den første perioden hadde ut-
dannelse fra de tekniske skolene, slik
som Trondhjems Tekniske Lærean-
stalt (TTL) og Kristiania Tekniske Skole
(KTS). Fram til 1910 var dette den høy-
este utdannelsen en kunne få i Norge.
Etter at Norges Tekniske Høiskole
(NTH) åpnet i 1910, ble dette den utdan-
nelsesinstitusjonen som forsynte Kon-
trollavdelingen med flest ingeniører.
Den første tilsynsingeniøren med
utdannelse derfra ble ansatt allerede
i 1920. Tilsynsingeniørene har dessu-
ten alltid vært bygningsingeniører
med noen få unntak i nyere tid (mas-
kiningeniører). Den tradisjonelle sivil-
ingeniørgraden. nå fra Norges teknisk-
naturvitenskapelige universitet (NTNU)
i Trondheim, med hovedvekt på bygg-
fag, blir fortsatt regnet som den ideelle
faglige bakgrunnen for ansatte i Dam-
tilsynet. I dameierorganisasjonene,
og da spesielt i kraftselskapene. er
derimot situasjonen annerledes.
Etter den store byggeperioden fra
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Stempler med forskjellige navn på Damtilsynet. Navnene Vasdragsvæsenets
Kontrolavdeling og Vassdragstilsynet går igjen i eldre brev og rapporter. Merk
et overlapp når det gjelder årstall ved bruken av de to stemplene.
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1959 til 1975, ble bygningsingeniøre-
ne hos dameierne og i kraftselskapene
erstattet av andre yrkesgrupper med
ansvar for drift, som maskiningeniø-
rer, elektroingeniører og fagarbeide-
re/driftspersonell. For å sikre at bygg-
kompetansen ikke skulle forsvinne
fullstendig i denne delen av bransjen,
innførte Damtilsynet i 1993 krav om
at eierne av større vassdragsanlegg
skulle ha en vassdragsteknisk ansvar-
lig (YTA) på alle anlegg. For Damtilsynet
var det viktig at de som eide og drev
anleggene hadde kompetanse til å
vite hvordan anleggene var bygd og
skulle vedlikeholdes. Dette kravet ble
vurdert allerede i forslaget om tilsyns-
lov i 1909, noe som på mange måter
illustrerer hvordan mange av de aktu-
elle problemstillingene i nyere tid ligner
de utfordringene man var opptatt av
for 100 år siden.

· · • OO •

Et annet typisk trekk ved Kontrollav-
delingen, Vassdragstilsynet og Dam-
tilsynet, er kontinuitet. Dette har gitt
tilsynet en usedvanlig styrke gjennom
årene, det har gitt dem en seighet til
a sta ut lange løp med revisjon av
lover og strategisk planlegging av
framtidig tilsyns- og kontrollvirksom-
het. Det har aldri vært mange ansatte
i tilsynet, men flere av dem har opptil
30 til 40 års fartstid. Siden tilsynsinge-
niørene oftest har hatt sine egne geo-
grafiske ansvarsområder, har de også
hatt gode muligheter til å etablere et
solid tilsyn med de enkelte vassdrags-
anleggene. Til syvende og sist har noe
av tilsynets styrke ligget nettopp her.

Kapitteloversikt
Dam tilsynet har skiftet navn flere
ganger, og spesielt mange ganger i de
siste 20 åra. For at boka skal bli mest
mulig oversiktlig, blir navnet Kon-
trollavdelingen brukt i tida før 1940
og Vassdragstilsynet/tilsynet i tida et-
ter 1940 og fram til nåtid.

Boka er skrevet kronologisk. Kapit-
lene i boka faller inn i tre deler: Utvik-
lingen av lov- og regelverk, konkrete
eksempler, og tilsynet som institusjon.
Utviklingen av lov- og regelverk er
behandlet i ulike perioder, dette er
tema i kapitlene 2, 5, 8 og 9. Sentrale
begreper i disse kapitlene er autoritet
og ansvar. Den første tiden, før og like

1909: Avdeling for Kontrol med vassdragsanlegg
(Kontrolavdelingen) i Vasdragsvæsenet

1920: Kontrollavdelingen i Norges Vassdrags- og
elektricitetsvesen (NVE) - Vassdrags- og fløtningsdirektoratet

1935: "Kontrollen" i NVE - Vassdragsavdelingen

1945: "Vassdragstilsynet" i NVE - Vassdragsavdelingen

1960: Tilsynskontoret (VVT) i NVE - Vassdragsdirektoratet
- Vassdragsavdelingen

1991: Tilsynsseksjonen (TT) i Norges vassdrags- og energiverk (NVE)
- Tilsyns- og beredskapsavdelingen

1994: Vassdragssikkerhetsseksjonen (SV) i NVE
- Sikkerhetsavdelingen

2001: Seksjon for vassdragssikkerhet (KTS) i Norges vassdrags- og
energidirektorat (NVE) - Konsesjons- og tilsynsavdelingen

2004: Seksjon for damsikkerhet (KTD), "Damtilsynet",
i NVE - Konsesjons- og tilsynsavdelingen

2009: Seksjon for damsikkerhet (KD) i NVE - Konsesjonsavdelingen

"Vassdragstilsynet" eller senere "Damtilsynet" har aldri vært
offisielle navn på tilsynet, men er navn man har tatt. Det var en gli-
dende overgang av navnebruken etter 2. verdenskrig og inn
på 1960-tallet, da tilsynets eldste medarbeidere fortsatt omtalte
tilsynet som "Kontrollavdelingen"/"Kontrollen" mens de yngre
brukte "Vassdragstilsynet".

etter opprettelsen i 1909, er behand-
let i kapittel 2. Det ble foretatt revisjo-
ner av vassdragslovgivningen i 1940,
1948, 1958 og i 2000, og ingeniørene i
Kontrollavdelingen og Vassdragstilsy-
net del tok aktivt i arbeidet som ledet
fram til disse revisjonene. Kapittel 5
handler om denne viktige, formative
perioden. Kapittel 8 handler om de
første damforskriftene fra 1981 og
tilsynsforskriften fra 1982. Disse for-
skriftene er grunnlaget for det regel-
verket Damtilsynet forvalter i dag.

Eksempler på saker blir omtalt i kapit-
lene 1,4 og 7. Sentrale begreper i disse
kapitlene er tillit og ansvar. Kapittel
1 handler om bruddet i Kobberdam-
men i 1791 - landets mest alvorlige
damulykke. Kapittel 7 handler også
om et dambrudd, nemlig Roppadam-
men som brast 17. mai 1976. Disse to
kapitlene kan godt leses i sammen-
heng da de hver på sin måte forteller

noe om ulik oppfatning og syn på
sikkerhet og ansvar i to helt ulike
tidsperioder. Den daglige, og ofte
udramatiske, tilsynsvirksomheten blir
beskrevet i kapittel 4. Her følger vi
tre konkrete eksempler fra tilsynets
arkiver.

Tidsbilder av Kontrollavdelingen og
Vassdragstilsynet er gitt i kapitlene
3 og 6. Her er tillit et sentralt begrep.
Kapittel 3 handler om opprettelsen og
den første tiden i Kontrollavdelingen,
fra 1909 til ca. 1940, mens kapittel 6
handler om utviklingen i Vassdragstil-
synet fra ca. 1950 til vår egen tid.

11
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Kobberdammen slik den framstår i dag (høsten 2008).

Den 27. mai 1791 brast Kobberdammen utenfor
Trondheim, og 22 menneskeliv gikk tapt. Dette dam-
bruddet er det mest katastrofale i vårt lands

historie. Ulykken ble gjenstand for etterforskning, og eier-

en av Kobberdammen og Ila Møllebruk, Thomas Jelstrup.
ble tiltalt som ansvarlig for katastrofen. 1

De reaksjonene dambruddet skapte og den prosessen som
fulgte etterpå, gir et innblikk i hvordan sikkerhet og an-
svarsforhold i tilknytning til vassdragsanlegg ble oppfattet
og behandlet for drøye 200 år siden. Etter at Kobberdam-

12
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men brast. gikk det mer enn 100 år før det ble opprettet et
offentlig tilsyn med vassdragsanlegg i Norge. Det skjedde
med opprettelsen av Vassdragsvesenets Kontrollavdeling i
1909. Det faktum at landet manglet et offentlig damtilsyn
betydde likevel ikke at man var uinteressert i damsikkerhet

før den tid. Saken mot Thomas Jelstrup handlet nettopp
om den plikten og det ansvaret han som eier hadde for å

erstatte de økonomiske tapene byen fikk da flomvannet fra
Kobberdammen feide vekk det nye vannverket. De mange
menneskelivene som gikk tapt, ble han derimot ikke holdt
ansvarlig for.

Forsvarlig påbygging?
Da Kobberdammen brast, var det uvanlig stor flom i Ilavass-
draget. Det hadde regnet i fem til seks dager, i tillegg kom
alt vannet som var utløst av en rask snøsmelting. På kvel-
den den 27. mai 1791 brast dammen, og store vannmas-
ser slapp løs i all sin kraft. To andre demninger nedenfor
Kobberdammen ble som en følge av dette også feid bort.
Det samme ble Ila møllebruk og vannverkets inntaksdam.
Skadene på eiendommene nedenfor var betydelige; seks vå-
ningshus gikk med, i tillegg til bruer, sjøbuer og båter. Ja,
helt ned til sjøen gjorde flomvannet fra dambruddet skade.

13



For dem som opplevde dambruddet,
var nok det aller verste at så mange
som 22 mennesker døde i katastrofen.
De var sjanseløse da vannmassene fei-
de med seg husene de bodde i. Mange
flere reddet seg unna, men noen ble
skadd for livet. Tragedien ble ikke
mindre av at mange av dem som-
mistet livet, aldri ble funnet. De
fleste var den gangen sterkt religiø-
se, og det ble sett på som en ulykke
at man ikke kunne gravlegge sine
kristne sognebarn i vigslet jord.

Kobberdammen ble anlagt i forbindel-
se med driften av Ila møllebruk, som
malte korn for Trondheims bønder.
Møllebruket hadde tradisjoner tilba-
ke til middelalderen, men det hadde
forfalt etter reformasjonen. En ny eier
hadde gjenoppbygd det i 1659, og han
hadde sikret seg privilegiet avere ale-
ne om å drive mølledrift for maling av
korn i Trondhjem. Kjøpmannen Thomas
Jelstrup kjøpte møllebruket og det til-
hørende privilegiet i 1787. Han inves-

terte store beløp, 6000 riksdaler, for å
utvide virksomheten og sette bruket i
stand. 2 For å sikre drift gjennom hele
året, ble Kobberdammen ombygd som-
meren 1790. Den ble blant annet påbyg-

get 1 3/4 alen, slik at den kunne demme
opp mer vann for å sikre drift av mølla i
de tørre vinter- og sommermånedene. 3

Thomas Jelstrup hyret inn byggmes-
ter Svend Aspaas til arbeidet med
dammen. 4 Han var en kjent skikkelse
i byen, høyt respektert for sitt arbeid.
Blant de mest kjente landemerkene
han hadde oppført, var nykirken på
Røros. Senere bekostet Røros Kobber-
verk en studiereise til Falun i Sverige
på ham for at han skulle få anledning
til astudere bro og maskinbygging ved
kobberverket der. 5

Kyndighet og erfaring til tross; Aspaas
hadde bygd på dammen i høyden uten
astyrke fundamentet. Han hadde ikke
hatt noen betenkeligheter med dette.
Det hadde ikke vært den "ringeste Brost-
fældighed"å se på det gamle fundamen-
tet, forsikret Aspaas etter ulykken, at
det "tvertimod" var "fuldkommen stark
og alle Maader forsvarlig endogtil at taale
dobbelt saa stor Paabygning".

Krav om erstatning
Parallelt med at opprydningsarbeidet
etter dambruddet tok til, satte byens
myndigheter i gang undersøkelser
for å finne ut hva som forårsaket det.
Arbeidet ble ledet av en av byens teknis-
ke eksperter og samtidens ingeniører,
vanninspektør og oberbrannmester
Nathan Suhrland, som også var
Trondheims vannledningsinspektør. 6

Han hadde med seg datidens rør-

i arbeidet. Etter at byens fremste
kunnskapsmiljø hadde undersøkt sa-
ken, ble det innledet en rettsprosess
mot Jelstrup. Forhandlingene ved det
som ble kalt Brand- og Vandretscom-
missions Retten startet 6. juli 1791.

Retten kalte inn Thomas Jelstrup "som

Eier af Qvrnbrugene i Ihle-Elven",og fordi
han hadde "foranstaltet Dammeni det saa
Kaldte Kaaber-Vand, forrige Host repareret
ogforandret ved hoyereDamning  [...]." I fol-
ge Brand- og Vandretscommisionen var
det denne påbyggingen som var "Aar-
sak til den skeede Skade." De tiltalte der-
for Jelstrup. Byens myndigheter krevde
på sin side erstatning fra Jelstrup, si-
den dambruddet hadde feid bort inn-
taksdammen til vannverket og dels
ødelagt selve verket. Dessuten ønsket
man erstatning for den perioden da
vannverket hadde vært satt ut av spill.

Et slikt erstatningskrav ville få alvor-
lige konsekvenser for Jelstrup. Selv
erstatningsbelopet var n ting, men
en fellende dom ville i neste omgang
åpne opp for flere søksmål på grunn
av flomvannets ødeleggelser. Han
gjorde derfor det han kunne for å for-
svare seg. Jelstrup brukte to argumen-
ter i sitt forsvar. Dels pekte han på den
alminnelige nytten møllebruket

hadde for byen og dens borgere, dels

leggere, som ble kalt postmagere, hevdet han at dambruddet skyldtes
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Kart over Kobberdammen fra 1872.

forhold som lå utenfor hans kontroll.

Møllebruket og dammen var utvil-
somt nyttige innretninger for Trond-
heims borgere, men det betydde selv-
sagt ikke at eieren gikk fri for ansvar

for skadene etter flombølgen. Thomas

Jelstrup hevdet imidlertid at det var
en "Naturbegivenhed"som var skyld ika-
tastrofen, og at han personlig derfor
ikke kunne klandres for den. Under-
søkelser ved Kobberdammen hadde
avslørt at det var en berghammer ved
dammens anslutning til terrenget,
noe som sannsynligvis ikke ble tatt

nok hensyn til ved bygging. Vannet
hadde sannsynligvis gravd seg under
berghammeren og svekket dammen.
Sammen med det voldsomme regnfal-

let og vannet fra snøsmeltingen, had-
de det ført til at dammen brast den
skjebnesvangre maikvelden. Ober-
brannmester Suhrland, som hadde
ledet undersøkelsene etter dambrud-
det, hadde bekreftet at dette sannsyn-
ligvis var årsaken til katastrofen.

Dette forhindret ikke at dommen til
Brand- og Vandretscommissions Ret-
ten gikk mot Jelstrup. Den falt knapt
ett år etter katastrofen, den 14. mars
1792, og slo fast at Jelstrup var øko-
nomisk ansvarlig for de tapene byen
hadde hatt som følge av katastrofen.

Brand- og Vandretscommissions Ret-
ten dømte Thomas Jelstrup til å betale
for et nytt vannverk. Renterkammeret
i København fikk ansvaret for å bereg-
ne kostnadene for byggeprosjektet,
som utvilsomt ville bli kostbart for
Jelstrup. Kjøpmannen og mølleeieren
anket imidlertid dommen til Over-

hoffretten.

En casus fortuitus
Behandlingen i Overhoffretten tok
tid, og noen dom ble ikke avsagt før
28. februar 1793. Så kom også Over-
hoffretten til et annet resultat enn den
lokale Brand-ogVandretscommissions
Retten. Det var særlig to forhold denne

rettsinnstansen vurderte annerledes
enn Brand- og Vandretscommissions

Retten: For det første at ulykken skyld-
tes forhold utenfor Jelstrups kontroll,
og for det andre at privilegiet ga ham

full rett til å utvide Kobberdammen.

I dommen het det at katastrofen var
en casus fortuitus, det vil si en til-
feldig, ulykkelig hendelse, og at da-
meieren dermed ikke kunne gjøres
ansvarlig for å ha opptrådt uforsiktig
"[...] da ingen kan forbindes med meereFor-
sigtighedi Henseendetil andresTing, end i

Henseendesin egne".Jelstrup var ifolge

Overhoffretten også den som hadde
opplevd mest skade siden alle hans in-
vesteringer var skylt på sjøen.

Et annet punkt Overhoffretten tolket
annerledes enn Brand- og Vandret-
commissionen, var innholdet i det
kongelige privilegiet Jelstrup had-
de for mølledriften. Privilegiet var
opprinnelig gitt i 1659, men det var
ikke uvanlig at slike privilegier ble
overtatt av andre ved kjøp og salg.
Jelstrup hadde fått det i 1787. Privilegi-
et, "somaf Hans kongelige Majestet er cor-
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roboreret", slo fast at mølleeieren had-
de rett til åla "vannet på byensmark lope
og stemme hvor han lyster".Det ga ham
også frihet til selv å bestemme hvor-
vidt Kobberdammen skulle utvides,
slik han hadde gjort høsten 1790, og
gjorde det unødvendig å gå veien om
magistraten slik Brand- og Vandrets-
commissions Retten hadde krevd. Hal-
vannet år etter at dammen brast ble
Jelstrup altså frikjent for erstatnings-
ansvar, og dommen ble stadfestet
av Høyesterett i Danmark 21. januar
1795.

På det tidspunktet var Kobberdammen
allerede gjenreist. Thomas Jelstrup
hadde nemlig ikke avventet resultatet
fra Brand- og Vandretscommissions
Retten før han startet arbeidet med å
gjenoppbygge Kobberdammen. Bare
en knapp måned etter katastrofen,
hadde han inngått en kontrakt med
kaptein Friedlieb von Rosbach ved
det norske militære ingeniørkorpset. 8

Rosbach var militært utdannet inge-
niør, som de fleste teknisk kyndige
på den tiden var. Han hadde blant
annet vært ansvarlig for byggingen
av Trondhjems Latinskole,9 senere ble
han "oberstog commandeur ved den nor-
ske Ingeniorbrigade"i Christiania.

NoR DING Ry B0W$LW5EN 1 80ER DAMMEN
Mh1€ $7ox too@
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Kobberdammen ble som et resultat
av samarbeidet mellom Jelstrup og
Rosbach, gjenreist allerede høsten
1791. Rosbach og Jelstrup var imidler-
tid enige om at utbyggingen først skul-
le godkjenn es etterat den nye dammen
hadde stått i fem år Begrunnelsen var
at dammen først ville vere "troeverdig,
at naar Arbeidettil bemeldte Tid haver sta-
aet sin Prove, samme da kan og bor ansees
som et forsvarlig udfort Arbeide".Eieren
ville med andre ord sikre seg mot at
damanlegget brøt sammen på nytt og
et evt. skyldspørsmål. Ifølge avtalen
ble imidlertid militæringeniør Ros-
bach pa sin side fritatt for ansvar der-
som "voldsommeeller Natur Tldragelser"

skulle skje, "saavel under Arbeidet, som
efterderes Forfardigelse".""

KOBBERDAMMEN
Plan og snitt.

av vassdragsanlegget seg til at det ble
satt under offentlig tilsyn og kontroll.
I 1909 ble Vassdragsvesenets Kontroll-
avdeling opprettet for å ta ansvaret for
det offentlige tilsynet. Det var eierens
ansvar å sørge for at vassdragsanleg-
get var i god stand, og det ble en of-
fentlig oppgave å passe på at tilstand-
en var tilfredsstillende.

H3test ekl

VASSVERKSEKSJONEN

frshatnig lr; Erstatte)  avw

G 20-13.57

Plan- og snitt-tegning av Kobberdammen
fra 1908. Dammen er langt bredere enn
mange andre murdammer - trolig med
bakgrunn i dammens forhistorie.

I neste kapittel skal vi derfor studere
den politiske diskusjonen som ledet
fram til at Kontrollavdelingen ble
opprettet.

Spørsmål om ansvar
Drøyt hundre år etter at Jelstrup
ble frikjent for alt ansvar for dam-
bruddet i Trondheim, var mange vass-
drag regulert gjennom tidsbegrensede
konsesjoner gitt av Kongen i statsråd.
For å få konsesjon, forpliktet eierne

Begrunnelsen for å opprette Kontroll-
avdelingen var todelt: Dels skulle av-
delingen forsikre at staten, ved kon-
sesjonstidens utløp, overtok et an-
legg i driftsmessig stand. Dels skulle
avdelingen ogs ivareta "den alminde-
lige skkerhed" og slik sikre samfunnet
mot tap av menneskeliv og eiendom.
Kontrollavdelingen var en ny institu-
sjon som det tok lang tid å få etablert.
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Kobberdammen
våren 2003 før
rehabiliteringen
som ble avslut-
tet samme ar
(øverste bilde) og
hvordan dammen
tok seg ut i okto-
ber 2004 (midtre
og nedre bilde).
Etter det NVE
kjenner til, har
det i løpet av det
siste hundreåret
vært gjennomført
fornyelser og
utbedringer av
Kobberdammen
også i 1908, 1913
og 1979.

.t.

•  id
"« #'';

5¢

I
.... ·' -

.2"4&»
">

17



• I • I

I • I I

I

pirt • dta y«he« t
y-

i

Kongelig resolusjon av 1. mai 1909 nr. 1357. Et "teknisk tilsyn med vasdrags-
anlæg er ønskelig, ja nodvendigt"
sa høyremannen Georg Francis Hagerup i Odelstinget
5. juni 1906, og understreket med dette hvor viktig han
syn tes det var med opprettelsen av et offentlig tilsyn med
vassdragsanlegg slik regjeringen samme vår hadde fore-
slått.10 Vassdragsvesenets Kontrollavdeling ble også opprettet,
riktignok ikke i 1906, men i 1909, da avdelingen fikk sin
første bevilgning over statsbudsjettet på 9600 kroner til
lønninger.
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Tanken om et offentlig tilsyn oppsto i en bestemt sosial-
politisk kontekst. Reformvennlige politikere hadde for
eksempel i 1893 opprettet Fabrikktilsynet (senere Arbeids-
livstilsynet). Gjennom lov- og regelverk og tilsyns- og
kontrollvirksomhet, ville politilue sikre at folk flest ikke ble
skadelidende i den industrielle utvilklingen. Sentralt
i dette moderniseringsarbeidet sto sosialreformatoren
Johan Castberg, som vi skal stifte nærmere bekjentskap
med i dette kapittelet."

Prosessen fram til vedtaket om a opprette Kontrollavdel-

ingen var preget av store politiske visjoner blandet med
opportunisme. Det ble foreslått omfattende lov- og regel-
verk der hensynet til alminnelig sikkerhet var ivaretatt,
men til slutt fikk Kontrollavdelingen bare mandat til å føre
tilsyn og kontroll med dammer bygd etter konsesjon,
et mandat Kontrollavdelingen senere forsokte utvide
ved hver anledning som bød seg.

I dette kapitlet skal vi følge den politiske prosessen som ledet
fram til opprettelsen, med særlig fokus på hvilket ansvar og
oppgaver tilsynet ble tiltenkt og hvordan det skulle organiseres.
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1881: Det første forsla-
get om vassdragsoppsyn
lanseres
Vassdragene hadde lenge hatt stor
betydning for handel og industri,
og mange ulike næringsveier hadde
derfor interesser i dem. Dette bød på
spesielle utfordringer for myndighete-
ne, og allerede i 1848 ble det foreslått
et offentlig vassdragsoppsyn, særlig
for å regulere fløtingen av tømmer i
vassdragene. Selv om dette forslaget
ikke ble realisert, så kom det opp
igjen på Stortinget og ble foreslått
med større tyngde i 1881. Behovet for
å føre tilsyn med vassdragene hadde
økt i takt med industrialisering og
økt utbygging av vassdragsanlegg. Ut-
byggingen sto i skarp kontrast til det
mangelfulle lovverket. Sedvanerett og
rettsavgjørelser utfylte riktignok lo-
vene, men det ga likevel ikke tydelige
rammer for vassdragenes utnyttelse.
Politikerne på Stortinget ønsket seg
derfor en nyordning og ba i 1874 regje-
ringen om å legge fram et forslag til ny
lov. En kongelig kommisjon ble i 1876
opprettet og fikk i oppdrag å utarbeide
et slikt forslag. Kommisjonen av 1876
presenterte resultatet i 1881, og den
nye Loven om vassdragenes benyttelse
m.v. (vassdragsloven) ble vedtatt i Stor-
tinget 1. juli 188 7.11I det følgende skal
vi se på noen av de problemstillingene
kommisjonen av 1876 arbeidet med,
og de bestemmelsene som ble fattet.
Flertallet blant kommisjonsmedlem-
mene var overbevist om at det treng-
tes  "et virksomt Tilsyn fra det Offentliges
Side"i vassdragene. Et nytt vassdrags-
oppsyn skulle ha et overordet tilsyn
med hele vassdraget, uavhengig av
amtsgrensene. Det skulle dessuten
ha ansvaret for å føre den tekniske
kontrollen av vassdragsanleggene og

godkjenne alle nye industrielle an-
legg som ble bygd i vassdragene. Men
Kommisjonen av 1876 gikk lenger enn
det. De ville også at ingeniører med
"teknisk Indsigt"  skulle settes til lose

konflikter i vassdragene i kraft av sin
faglige autoritet. Og slike konflikter
var det mange av. Kommisjonen hadde
innhentet en rekke uttalelser fra em-
betsmenn rundt om i distriktene som
bekreftet dette. Når konflikter, eller
"Tretter; Avind  og alle Slags  Trakkas-
serier" oppsto, ble de mange ganger
forst lost ved  "Neveretten". Demninger

ble for eksempel rasert for a gjore
elva fri til fløtingen av tømmer, en
viktig næringsinteresse i mange vass-
drag. Deretter fulgte gjerne langvarige
og kostbare rettsprosesser, som
igjen sto i veien for industri-
utviklingen."

Kommisjonen av 1876
ville ha slutt på
dette, og de foreslo
derfor at det fore-
slåtte Vassdrags-
oppsynet skulle
ha myndighet til
å gripe inn og me-
kle mellom par-
tene. Dersom mek-
lingen ikke førte
fram, skulle oppsynet
også ha myndighet til
aavgjore en konflikt.

Forslaget om å opprette
et vassdragsoppsyn etter
et slikt mønster høstet
noe støtte, men ikke nok
til at det ble med i det en-

t

Høyremannen Georg
Francis Hagerup mente
det ikke bare var
ønskelig med et vass-
dragstilsyn, men helt
nødvendig.

delige lovutkastet. I stedet
for å opprette et slikt tilsyn, ønsket
både regjeringen og justiskomiteen
forst a se hvordan den nye vass-
dragsloven virket. Behovet for å opp-
rette et vassdragsoppsyn skulle dess-
uten vurderes i forhold til alle
de "ingeniormessige og  tekniskeForret-
ninger" i det offentliges tjeneste.° -
Da det 25 år senere ble foreslått
et offentlig tilsyn med vassdrags-
anlegg, var situasjonen i landet - og i
vassdragene -en ganske annen enn i
1880-rene.

Fra vassdragslov til
panikklov
Vassdragsloven fra 1887 gjaldt frem-
deles da unionen med Sverige ble
oppløst i 1905. Loven slo fast at ei-

endomsretten til fossene lå hos
grunneierne og at den kunne om-
settes som annen fast eiendom.16

andre europeiske land var situ-
asjonen en annen. Der tilhørte

elver og fosser i utgangs-
punktet det offentlige.

Vassdragene var rik-
tignok ikke stats-
eide i streng for-
stand, slik de stat-
lige jernbane-
eller telegrafsel-
skapene var, men
allmenne goder
som hørte inn
under det offent-

liges forvaltning. Det
innebar at private

aktører som onsket
utnytte en foss i nær-
ingsoyemed, matte søke
om tillatelse eller konse-
sjon.'7

Den seregne lovgivnin-
gen i Norge gjorde fossene
velegnet som spekula-

sjonsobjekter, men det var likevel
ikke fritt fram for enhver. Utlendin-
ger trengte konsesjon for å kjøpe fast
eiendom, som fossene ble regnet som.
Loven ga dessuten staten muligheter
til aekspropriere jord dersom  "almin-
delige Interesser"tilsa dette. Denne rege-
len gjaldt for eksempel når damanlegg
skulle bygges og to eller flere grunnei-
ere ikke ble enige om utbyggingen. I

slike tilfeller kunne staten eksproprie-
re jorda for å sikre industriutbygging

Utenlandske investorer og entreprenø-
rer fattet interesse for de norske fosse-
ne, og oppkjøpene økte i takt med den
raske industrialiseringen som skjedde
rundt forrige århundreskifte. Den økte
interessen for de verdiene som lå i de
norske fossene, skjerpet også politiker-

• • • •

Begrepene tilsyn og kontroll blir brukt om hverandre for å beskrive Kontroll-
avdelingens virksomhet. Etter dagens lovverk har NVE tilsyn med alle vassdrags-
anlegg i Norge, men det er mange små vassdragsanlegg som ikke er registrert,
og som NVE dermed ikke følger opp. Av de ca. 4500 dammer og vannveie
som er registrert, prioriterer NVE i dag å kontrollere de anlegg som har størst
bruddkonsekvenser. Kontrollen gjennomføres fortrinnsvis ved inspeksjoner

og dokumentkontroll.
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nes ønsker om å forvalte og regulere de
samme ressursene. Venstremannen,

ingeniøren og industrimannen Gun-
nar Knudsen var en av dem som tidlig
så mulighetene i de norske vannfal-
lene, og som ønsket at staten skulle
engasjere seg. Han foreslo derfor at
staten skulle kjøpe opp fallrettighe-
ter for å sikre kraftforsyning til j em-
banen og annen offentlig virksom-
het. Han mente også at staten skulle
kjøpe opp fossefall som var vakre og
dermed viktige for turisttrafikken."
Det statlige oppkjøpet av fosser star-
tet i 1894, og det var det vel etablerte
Kanalvesenet som fikk i oppgave å si-
kre viktige vannfall til fellesskapets
beste.

Hydrologisk avdeling i Kanalvesenet
ble opprettet i 1895, og det var de
ansatte i denne avdelingen som fikk
ansvaret for a kartlegge de gunstige
vannfallressursene i Norge. Den infor-
masjonen de samlet, ble i neste om-
gang et nødvendig redskap i arbeidet
for å sikre at de beste fossefallene ble
kjøpt opp av staten.

til tettbygde industrielle sen tre,
slik som Rjukan og Notodden
i Telemark." Norske grindere sto
bak flere av de nye industrisel-
skapene, men kapitalen måtte
skaffes fra utlandet. I
1909 var 39% av den
samlede aksjekapitalen
i norskindustri eid av
utlendinger. Fosse-
kraften ga billig
og mye elektrisk
energi til indu-
strien, og mange
utenlandske in-
vestorer konkur-
rerte om til-
gangen og eien-
doms retten til
dem. I 1906 utgjor-
de den utenlandske
eierandelen i utbygde
fossefall hele 77 %.

privatperson hadde han selv kjøpt
viktige fossefall. Han hadde dessuten
investert i Hydro. Artiklene skapte
storm rundt Kanaldirektøren som

forsvarte seg med at kartet over
fossefall i Norge var offent-

lig og dermed tilgjenge-
lig for både utlendin-

Kanaldirektør
Gunnar Sætren
foreslo et offentlig
tilsyn med vassdrag-
sanlegg i 1906.

·

#

ger og nordmenn."
Avisdebatten for-

plantet seg til det
politiske miljøet
og var utløsende
for at sosial-
reforma toren
Johan Castberg in-
terpellerte i Stor-

tinget. Han ville

vite hva regjeringen

ville foreta seg for å
forebygge at vannkraf-

ten i stadig større grad
skulle komme i utenland-
ske interessers eie, og han
fikk flere representanter
med seg i at det var viktig
a handle raskt og fore-

byggende .-
Konkurransen om å sikre
kraftmassen i fossefallene
var stor. Det var en riv-
ende industriutvikling
i landet i årene rundt
unionsoppløs-
ningen, og brutto-
nasjonaprodukt-

et steg 55 % i
årene mellom
1905 og 1916.

Det Norske Aktie-
selskab for Elektro-
kemisk Industri
senere Elkem) og
Hydro Elektrisk Kvæl-
stofaktieselskab ble eta-
blert i 1904 og 1905. Eta-
bleringene var viktige
hendelser i det store
norske industrieventyret
i denne perioden. Denne
industrien bygde på
prosesser utviklet med
moderne vitenskap som
elektroteknikk og elek-

seg

Mange fryktet at utlendinger
ville sikre seg en enda
større andel, og da avisa
Verdens Gang våren
1906 publiserte en rekke

artikler om agenter som ville

"opkjobe al ledig norsk

van@kraftfor  udenlandsk
kapita lspekul ati onsoie-

med" utloste dette
en heftig debatt. VG
rettet i sine artik-

ler skytset mot
kanaldirektør

Stortingsmann og
senere statsminister
Gunnar Knudsen fra
Venstre fremmet forslag
om at staten skulle
kjøpe opp vannfall. En
begrunnelse var asikre
jernbanen elektrisk
kraft.

trokjemi, og de var svært
kraftkrevende. Industrien ble etablert
der det var enkelt å omdanne
fossekraften til elektrisk kraft, og
små jordbruksbygder ble omdannet

Gunnar Sætren,
som de mente
hadde gitt ett av
Hydrologisk avdel-

ings viktige kart
over "Nedslagsfelterog
Fossefaldi Norge" til

den svenske finans-
mannen Marcus Wallen-
berg. Han var allerede
dypt involvert flere
av de nye industrisel-
skapene, deriblant Hy-
dro, og nå var han på
jakt etter nye fossefall.
VG mente det var feil av
Sætren å gi fra seg infor-
masjon om gode fos-

sefall i Norge. De mente dessuten at
Sætren blandet rollene; som kanal-
direktør skulle han sikre fordel-

Debatten resulterte i at det ble
vedtatt en rekke lover som regu-
lerte eiendomsforholdene vass-
dragene. "Panikklovene", som de ble
kalt, skaffet politikerne et pusterom
slik at de fikk bedre tid til adebattere
alle forhold ved vassdragene grundig.

1906: Forslag om offent-
lig tilsyn
Arbeidsdepartementet brukte den
politiske striden om vassdragsres-
sursenes framtid som brekkstang
til å fremme et forslag om en "lov
angaaende adgang til iverksttelse af an-
leg i vasdragfor udnyttelse af vandkraf-
ten"?? Det var forste gangen det ble
foreslått en lov som skulle regulere
sikkerheten i norske vassdragsanlegg.
Forslaget ble fremmet 26. mars 1906,

og det handlet om at vannkraft-
anlegg med en kraft på minst 3000

hestekrefter ikke skulle iverkset-
tes uten tillatelse av kongen?+

Videre skulle den som fikk tillatelse
settes under tilsyn, og han måtte
dekke utgiftene til tilsynet ved å
betale en avgift til staten.

aktige fossefall for staten, men som
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Departementet begrunnet forslaget
med den betydelige ulempe det hadde
vært for det offentlige at utbyggere
fritt kunne bygge i vassdrag de selv
eide grunnen til. De mente også at
dette problemet ville "blive mer føle-
lig, efterat opmerksomheden navlig i

den seneste tid almindelig er vakt for de
gunstige betingelser, vore vasdrag frem-
byder [...]"som kilde til elektrisk kraft.5

Initiativet til den nye loven hadde
kommet fra kanaldirektør Gunnar
Setren, og i et brev til departementet
begrunnet han forslaget med at han
ikke kjente til noen annen vassdrags-
lov som "i den udstrækning som den
norske overlader vasdragenes bebyg-
gelse til den private eiers forgodt-
befindende" uten at det offentlige
hadde noen kontroll med den. Han
sammenlignet situasjonen med den
kontrollen det offentlige hadde med
byggearbeider i byer og tettbygde
strøk: Om nogen vil opføre et almindeligt
hus i en byeller i en hussamling paa lan-
det, maa han underkaste sig kontrol med,
at huset opfores ikke alene solid, saa det
ikke falderned, men ogsaa for ovrig paa
saadan maade, at det ikke medforer nogen
srlig fare for omgivelserne. I et vasdrag
vil derimot grundeieren kunne opfore de
storste damninger og lignende uden i sad
henseende at vere underkastet nogensom-
helst kontrol, uagtet et saadant byggverk,
hvis det ikke er tilstrakkelig solid udfort,vil
kunne frembyde den storste fare for de ned-
enfor liggende brug eller eiendomme.??

Etter Sætrens mening ville det
"utvilsomt kunne lede til betnkelige
følger" om det ble bygget store an-
legg uten en slik offentlig kontroll.
Departementet mente at forsvarlig
utførelse og vedlikehold av anleggene

ville være av betydning for den offent-
lige sikkerhet. Samtidig spådde de
at forslaget om en offentlig kontroll
med større anlegg ville kunne øve "en
gavnlig regulerende indflytelse ligeoverfor
den af kanaldirektoren fremhvede fare
med hensyn til spekulation i vandfald."-8

Lovforslaget fra Arbeidsdepartemen-
tet konsentrerte seg særlig om to
tema. Det ene reflekterte den aktuelle
politiske debatten om utnyttelsen av
vassdragene, nemlig om en eier måtte
ha konsesjon til å bygge vannkraftan-
legg. Dette grep rett inn i debatten om

hvor åpne norske vannfalls-
rettigheter skulle være
for utenlandsk eier-
skap. Det andre var
tanken om at det
offentlige skulle
føre kon troll med
store anlegg for
å opprettholde
en alminnelig sik-

kerhet.

Det var ikke
"en saa gan-
ske ligetil og
let overskuelig
sag"
Forslaget om offentlig
tilsyn i vassdrag ble de-
battert i Odelstinget 5.

juni 1906. Flere av stor-
tingets representanter
var kritiske til forslaget
og mente at det bar preg
av hastverk og at det var dårlig
utredet. Høyremannen Christian
Albert Hansen var den skarpeste
kritikeren. Han forsto ikke hvorfor
departementet hadde slikt hast-
verk med å få vedtatt loven.
Hansen var selv tekniker, med
eksamenspapirer fra Stockholm
Tekniske Høiskole g arbeidser-
faring fra utbyggingen
av flere kanal-, jernbane-
og veianlegg både i Sveri-
ge og Norge. Hansen,
som fra 1903 til 1905

også hadde vært
statsråd og sjef i
Arbeidsdeparte-
mentet,kjentealt-

så godt til det
kunnskapsfeltet
loven skulle virke

på.

Hansen syntes forsla-
get fra departementet
var dårlig forberedt, og
det høye antallet in-
teressenter gjorde det
heller ikke til "en saa gan-
ske ligetil  og  let uoverskue-
lig sag" å opprette et til-
syn.?? Det faktum at det

hadde vært få alvorlige
ulykker i norske vass-

Statsråd Kristofer
Didrik Lehmkuhl
måtte forsvare Hansens
mange kritiske merknad-
er til lovutkastet om off-
entlig tilsyn med vass-
dragsanlegg fra Arbeids-
departementet.

drag, skapte heller ingen
stemning for rask avkla-

ring. Hansen minnet
dessuten om at det

ikke ble innført
noen offentlig kon-
troll da vassdrags-
loven ble vedtatt i
1887. Han trodde
heller ikke det
plutselig skulle
oppstå ulykker i

vassdragene selv
om man manglet

kontrollbestemmel-
ser.9

Stortingsrepresentanten
Christian Albert Hansen
fra Høyre var selv ingeniør
og rettet knusende kritikk
mot det første forslaget
til offentlig vassdragstilsyn.
Hansen mente det var
viktig å forberede saken
bedre.

Hansen sådde også
tvil om lovforslaget var
faglig godt nok. Depar-
tementet hadde fore-
slatt avgrense tilsynet
til vannkraftanlegg med
mer enn 3000 hestekref-
ter. Det ville ifølge Han-
sen bety at alminnelige

\.

fabrikker og tresliperier gikk fri av så
vel tilsyn som tilsynsavgift. 31 Dette
kunne ifølge Hansen ikke være riktig:
"Det er kke altid de store kraftanlg [...]
som er de farlige for naboer eller de neden-
forliggende eiendomme",sa han, og kriti-
serte videre forslaget for å knytte til-
syn opp mot den ytelsen anlegget fikk
ut av vassdraget. "Skal her kunstige

magasiner tages med?" spurte
han retorisk. Han pekte på

at store oppdemte maga-
siner kunne utgjøre

like stor fare, selv

om de ikke direkte
ble bygget for a
utnytte vassdraget
til kraftprod uk-
sjon.

Hansen lurte dess-
uten på hvem som

skulle utføre kon-
trollen av vassdrag-

sanleggene. Departe-
mentet hadde foreslått
at det skulle opprettes
en kommisjon på tre
mann, og at denne
skulle ledes av kanaldi-
rektøren. De to andre
skulle være en maskin-
tekniker og en represen-
tant for storindustrien.
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Parti fra Glommen  --  Morkfossen

• 73»de
·G

Høyremannen Christian Albert Hansen ønsket et offentlig tilsyn med dammer, men mente også at statens egen dammer, som
Mørkfossen, trengte kontroll.

Det var imidlertid uklart hvordan
disse representantene skulle rekke a
inspisere alle nye anlegg og de som
allerede var i drift. Omfanget av kon-
trollen var heller ikke avklart. Skulle
det kun omfatte den delen av anleg-

get som var knyttet til vassdragene,
eller også fabrikkanleggene?
Hansen var også i tvil om
Kanaldirektøren varrette
institusjon til å kon-

trollere vassdragsan-

leggene. To av stat-

ens egne "vand-
bygninga rbeider"
kunne etter
hans mening
"tiltrenge kontrol",
nemlig Sundfos-
dammen og Mørk-
fosdammen ?

Statsråd Lehm-

kuhl forsvarte seg
så godt han kunne
mot Hansens mange
kritiske merknader til
lovutkastet. Han un-
derstreket blant annet
at grensen på mer

enn 3000 hestekrefter

var en rent praktisk grense, og at
den ikke skulle oppfattes som
et prinsipp. Den ville første
omgang riktignok begrense tilsynet
til 11 av de eksisterende vannkraftan-
leggene, men han argumenterte for at
en slik begrensning i første omgang

var nødvendig for a gi tilsynskom-
misjonen erfaringer for å

kunne utarbeide mer
omfattende forskrifter

senere. At de mindre
anleggene ikke var
nevnt i forslaget,
betydde heller
ikke at de små
skulle gå helt fri
for kontroll?'

Stortingsrepresentanten
Gjermund Nilsen Grivi
fra Venstre støttet for-
slaget om å opprette en
Kontrollavdeling i Vass-
dragsvesenet.

Stortingsrepre-
sentantene var

imidlertid ikke
fornøyde med stats-

rådens forslag, de
festet større lit til
Hansen, som de allerede
kjente som en fagmann.
Stortingsrepresentant-
ene vedtok derfor at
det skulle nedsettes en
komite som skulle ut-

rede spørsmålet om et teknisk til-
syn med vassdragsanlegg. Denne ko-
miteen ble oppnevnt av departemen-
tet 7. juni 1906.

1909: Kontrollavdelingen
opprettes
Det skulle ta nesten 3 år før det igjen
ble fremmet forslag for Stortinget
om offentlig tilsyn og kontroll med
vassdragsanlegg. Forslaget ble frem-
met som en del av bevilgningene til
Vassdragsvesenet for budsjettåret
1909/10. Da var det framfor alt hjem-
fallsretten som ble brukt som argu-
ment for å få de nødvendige bevilgnin-
gene. Hjemfallsretten bygget på at det
"i de senereaar av statsmyndigheternehv-
dede opfatning" at eiendomsretten til
vassdragene skulle tilfalle staten etter
kortere eller lengre tid. Det ville være
"en bydende nødvendighet for det of-
fentlige at paase, at arbeidet utføres
saaledes, at ikke vedlikeholdskontoen
efter eiendommens overtagelse blir
urimelig stor", som vassdragsdirektør
Ingvar Kristensen uttrykte det. Men
vassdragsdirektøren tenkte ikke bare
på vedlikeholdsutgiftene. Hensynet
til den alminneligesikkerhet ble også
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flere ganger framhevet, akkurat som i
1906.

Forslaget ble debattert i Stortinget
2. april 1909, en debatt som raskt
også omhandlet omfanget av hvilket
ansvarsområde og hvilken autoritet
Kontrollavdelingen kunne regne med
å ha når de skulle føre tilsyn og kon-
troll med vassdragsanleggene. Stor-
tingsmann Gjermund Nilsen Grivi
fra Venstre støttet opprettelsen av
Kontrollavdelingen og argumenterte
for at den nye avdelingen måtte ha
fullmakter til å gripe inn også over-
for eldre anlegg. Grivi mente det var
uheldig at ingen hadde ført kontroll
med de dammene som allerede var
oppført, og han hevdet at mange
hadde bygget dammene  "efter sit eget
hoved."  Det ville si at de bygde vass-
dragsanleggene uten teknisk innsikt.
En mangel på offentlig kontroll og
tilsyn hadde brakt folk nedstrøms
anleggene i større fare, mente Grivi.
Statsråd Nils Claus Ihlen ønsket også
kontroll av andre anlegg enn bare ny-
oppforte, "I...]og for at fore denne kontrol
er det nodvendig, at vasdragsvzsenetbliver

rigere udstyret med ingeniorer"36

Det var likevel vanskelig å beregne
hvor mye arbeid som lå i kontroll av
vassdragsanlegg. Da vassdragsdirekto-
ren fremmet forslaget om en kontroll-
avdeling for Stortinget, lå det i kortene
at det ville bli foreslått en spesiell til-
synslov i løpet av kort tid. Den nye lo-
ven ville også inneholde bestemmelser
for hvilke anlegg Kontrollavdelingen
skulle føre tilsyn med, og da ville det
være enklere å finne ut av avdelingens
arbeidsmengde. Vassdragsdirektøren
foreslo likevel at det straks ble ansatt
en avdelingsingeniør som kunne for-
berede kontrollen. Han mente det
også ville være viktig afinne en dyktig
ingeniør til jobben, derfor anbefalte
han at vedkommende ble ansatt som
avdelingsingeniør av første klasse.
Vassdragsvesenets Kontrollavdeling
ble opprettet ved kongelig resolusjon
1. mai 1909, og Vincents Stoltenberg
Bull ble, som vi skal se i neste kapittel,
ansatt som sjef allerede 1. juli samme år.

1909: Forslag om tilsyns-
lov
Kort tid etter opprettelsen av Kontroll-

avdelingen ble det lagt fram et forslag
om en egen tilsynslov. Forslaget som
komiteen'7 la fram 13. mai 1909, var
en konsekvens av debatten om offent-
lig tilsyn i 1906. Den gangen hadde
forslaget om et eget tilsyn falt fordi
forslaget var for dårlig. I sin innstil-
ling advarte komiteen mot at  "[...Jman-
gelfuldt utforte eller ikke tilborlig vedlike-

holdte dambygninger"  kunne  "frambyde
en storfare".  Dambruddet i Johnstown
i USA i 1889, som hadde krevd 2209
menneskeliv, ble nevnt som ett ek-
sempel på hvor alvorlige følger et slikt
brudd kunne fa." Men det fantes ogsa
norske eksempler på at dambrudd fikk
konsekvenser. Et dambrudd i Snarum-

selva i Buskerud hadde for eksempel
ført til at et større industrielt anlegg
måtte stanse produksjonen. Komiteen
minnet om at "vi endnu alene staar ved

begyndelsen til en utnyttelse av den store
vandkraft som vort land raader over," og

at lignende tilfeller kunne oppstå og
forsinke industriproduksjonen. For å

unngå slike situasjoner, ville komite-
en at så vel store vannkraftanlegg
som mindre dammer skulle underleg-
ges offentlig tilsyn. Den pekte dessu-
ten på at dambrudd kunne forvolde
vesentlig skade på andre eiendommer
og utgjøre en fare for menneskeliv.
Dermed hadde komiteen tatt opp de

·9 e· 9 0

signalene som ble gitt i debatten i
1906. Fra 1909 var det heller ikke bare
vannkraftanlegg over en viss ytelse
som skulle legges under tilsyn. I ste-
det ble hensynet til omgivelsene, til
den alminnelige sikkerhet og trygg-
het, tillagt avgjørende betydning.
Etter komiteens mening lå det likevel
en innskrenkning av det offentlige
tilsynet i disse formuleringene. De an-
tok at det for "ethvert anlg i vasdrag"

burde være mulig a skrive forskrifter,
både med hensyn til oppføring, drift
og forebygging av skade på eiendom
eller fare for menneskeliv. Komiteen
pekte også på at vassdragsloven fra
1887 ikke krevde annet av eieren av
anlegg i vassdrag enn at de skulle
erstatte den skade som oppsto etter
et eventuelt dambrudd. Det var for
beskjedent og førte ofte til at skader
som oppsto etter dambrudd, ikke
ble fullt ut dekket av eieren. I de til-
feller der skaden skyldes "for eieren
utilregnelige aarssaker", kunne dessuten
ofrene ikke forvente at eieren av
vassdragsanlegget var erstatnings-
pliktig. Dersom anlegget ble lagt
under offentlig teknisk tilsyn, med
tilhørende forskriftskrav. så ville
eieren derimot ikke frasi seg erstat-
ningsansvar dersom en  kalamitet"
- eller et uhell - skulle inntreffe.9

9 • 9

Henry George (1839-1897)varenamerikanskpublisist,journalist og øko-
nomisk tenker. Han ble verdenskjent med boken Framskritt og fattig-
dom (1879), der han krasse ordelag kritiserte de sosiale
forholdene. George mente at eiendomsbesittere som eide uutnyt-
tet land tjente penger på samfunnsutviklingen, uten å gi noen bidrag selv.
Det var bare gjennom arbeid og kapital eiendommer kunne utvikles og fat-
tigdom utryddes. "Den eneste virkelige løsningen på problemet, det eneste
målet det er verdt å sikte seg inn på, er å gjøre alt land felles eiendom for hele
folket", mente han. Med land mente han ikke bare tørr jord, men også mine-
raler, vann, luft og hav, kort sagt alle naturressurser. Drømmen hans
var at dette skulle gjøre alle mennesker til likemenn og slik forhindre
mangel på arbeid, lønnspress og overproduksjon. 39

Johan Castberg delte dette synet. Han var også medlem av det norske
Henry George-laget. For ham var det staten som representerte hele fol-
ket, følgelig burde staten ha kontroll over naturressursene i siste instans.
George ville derimot la privatpersoner eie jord dersom de brukte denne
retten til å utnytte og berike eiendommen, slik utnytting av fossefallene
til elektrisk kraft var et eksempel på. Flere av de norske debattantene fore-
slo en lignende ordning, og i den konsesjonsloven som ble vedtatt, fikk
utbygger konsesjon til å utnytte vannkraften i 60 til 80 år (senere endret
til maksimalt 60 r). Utbyggeren skulle også sikres inntekt av utbyggingen
og den industrielle utnyttelsen.
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Ifølge komiteen var det heller ikke bare
kvaliteten på anlegget som skulle
sikres, men også kvalifikasjonene
til den som sto som ansvarshavende
byggeleder. Komiteen mente at
denne stillingen var så viktig at ved-
kommende matte vere i besiddelse

av fornoden teoretiskog praktisk indsigt i

saadanne arbeider"
En særskilt erklæring skulle derfor ut-
stedes av Vassdragskommisjonen, som
besto av Vassdragsdirektøren og repre-
sentanter for ingeniørene og utbyg-
gerne. Vassdragskommisjonen kunne
også trekke tilbake erklæringen om
byggelederen ikke lenger oppfylte kra-
vene om pålitelighet og dyktighet."
Dette reagerte Ingeniørforeningene
pi, etter deres mening var det "uhel-
dig, desuden upaakrevet"a kreve en slik
godkjennelse. Ingeniørforeningene
mente at eksamenspapirene fra de
tekniske skolene og høyskolene var
gode nok, og de motsatte seg at andre
instanser skulle settes til å vurdere
teknisk kompetanse.- Det ble heller
aldri noen realitet, og forslaget om til-
synslov ble aldri realitetsbehandlet i

Stortinget. Likevel ble problematikken
aktuell nesten 100 år senere, men da
var det Vassdragstilsynet selv som in-
sisterte på at eiere av vassdragsanlegg
måtte ha en vassdragsteknisk ansvar-
lig for sine anlegg og fag- og sikker-
hetsansvarlige for prosjektering og
revurdering av anleggene, alle med
godkjenning fra NVE.

Forslaget til tilsynslov ble aldri ved-
tatt. Behandlingen ble utsatt og ut-
satt igjen til tross for bred støtte for
forslagets generelle prinsipper om
tilsyn med vassdragsanlegg. I 1912

ble det til slutt trukket, regjeringen
begrunnet det med at den "fandt det
onskeligat ta sakenunder fornyet overvei-
else."+P Noe formelt regelverk for tilsyn

og kontroll med vassdragsanlegg kom
ikke før man fikk forskriftene i 1981

og 1982.

Politisk bakteppe:
Debatten om konsesjons-
loven
Som vi har sett ble ikke Kontrollavde-

lingen opprettet i et vakuum, men i
en bestemt historisk situasjon med
hektisk politisk stemning. Argumen-
tasjonen utviklet seg fram til oppret-

telsen i 1909, i takt med det politiske
ordskiftet. Alminnelig sikkerhet var
fortsatt viktig, slik det var i 1906, men
i tillegg kom argumentet om hjem-
fallsrett. Hjemfallsretten ble ikke eta-
blert som et styrende prinsipp
i seg selv, den var et resul-
tat av langvarig politisk
diskusjon. Den skar-
peste begrunnelsen
for hjemfallsretten
ble gitt i debatten
om konsesjons-
lovene som fore-
gikk i Odelstin-
get fra 9. til 23.
juli 1909. Selv om
dette skjedde etter
at Kontrollavdelin-
gen ble opprettet,
og etter at avdelingen
fikk sin første sjef, kan
denne debatten likevel
betraktes som avgjørende
for avdelingens mandat
og ansvarsområde. Konse-
sjonsloven regulerte eien-
domsforholdet til landets
naturrikdommer; fosse-

Sos i a I reformatoren
og statsråden Johan
Castberg støttet seg
på georgismens prin-
sippielle betraktninger
om statens rett til å
kontrollere naturres-

fall, skog og gruver, og sursene.

loven inneholdt bestemmelser om
konsesjonskrav som skulle stilles til
nye eiere av vassdragsressursene.

Justisminister Johan Cast berg var
pådriver for den nye loven. Han
var mest opptatt av at utnyttelsen
av naturrikdommene kom hele sam-
funnet til gode. "At ove kontrol bestaar
ikke i at give alskensformelle regler om, at
saa skal du indrette det og saa skal du in-
drette det,"sa Castberg, "men i at ovekon-
trol med, hvordan disse verdier udnyttes,og
at det kommer virkeligdet hele samfund til
gode."+ Alle delte ikke dette synet, og

en rekke borgerlige representanter
mente de foreslåtte konsesjonsbestem-
melsene var et altfor stort inngrep i den
private eiendomsretten. Slik de så det,
burde eieren av fossefallet høste hele
gevinsten av vannkraftutnyttelsen.
Castberg protesterte. Utbyggingen av
vassdragene hadde ikke først og fremst

kommet grunneierne og bonden til
gode, men gitt "fossejobbere"stor for-

tjeneste. Slik kunne det ikke fortsette.

Staten måtte gripe inn for å sikre sam-
funnets andel og "medraadighed over,
disse store naturverdiers udnyttelse."+
Johan Castbergs synspunkter og for-

slag har blitt framstilt som en mid-
delvei mellom ulike politiske interes-
ser til høyre og venstre, at det var en
forutsetning for at han vant fram.6

Johan Castberg sto imidlertid ikke
for noe kompromiss mellom

ulike interesser, men
forankret sine stand-

punkter og forslag i
en klar ideologisk
overbevisning om
at samfunnets fel-
les interesser ble
best forvart gjen-
nom lovgivning.
Tankegangen
varinspirert av den
amerikanske

politikeren Henry
George.

Samtidig hadde Cast-
berg foreslått en rekke
andre konsesjonsbestem-
melser som skulle sikre
samfunnet og dets borge-
re beskyttelse. Arbeidere
skulle sikres "mod ulemper;
mod skade, som man fortan-
digvis kan sikre dem mod."

De kommunene der vassdragsutbyg-
gingene kom i stand, skulle dessuten
sikres mot utgifter og byrder, og de
skulle få fordelen av rimelig elek-
trisk kraft. Det var også viktig at den
kapitalkrevende utbyggingen sikret
samfunnet inntekter ved at det
ble brukt norske varer og norske ar-
beidere. Dessuten skulle utbyggingen
sikres ved at det ble satt en frist for
hvor lang tid det kunne gå mellom
tidspunktet da konsesjonen ble gitt
og arbeidet ble satt i gang. Slik skul-
le naturressursene brukes og ikke
"ligge med den dode haand over sig." "

Hjemfallsretten foreslått i konsesjons-
loven ble vedtatt til slutt, selv om det
drøyde helt til 1918 før Høyesterett av-
gjorde spørsmålet. Vedtaket av konse-
sjonsloven i 1909 fikk likevel en umid-
delbar konsekvens for Vassdragsve-
senet, som trengte en avdeling som
fikk ansvaret for å sikre at vassdrags-
anleggene ble overlatt til staten i full
driftsmessig stand. Den politiske dis-
kusjonen om konsesjonslovgivningen i
årene etter 1905 utløste dermed opp-
rettelsen av Vassdragsvesenets Kon-
trollavdeling i 1909. Samtidig inne-

bar loven en Idar begrensning av Kon-
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trollavdelingens virksomhet: Det var
bare vassdragsanleggbygdetter konse-
sjons bestemmelsne som ble satt under
tilsyn og kontroll. Senere skulle
kontrollavdelingens ingeniører ta flere
initiativ for å utvide tilsyns- og kon-
trollvirksomheten.

Ambisjonen om
et allment tilsyn
I løpet av de mange vassdragspolitiske
debattene i 1909, ble det klart at vass-
dragsloven fra 1887 måtte fornyes.
Det ble derfor satt ned en Vassdrags-
lovkommisjon 30. desember 1909,
hvis mandat var å modernisere hele
vassdragsloven. Kommisjonen la også
fram et omfattende forslag om tilsyn
med vassdragene:"' 9 De børstet støvet
av flere forslag som Kommisjonen av
1876 hadde arbeidet med i forbindelse
med vassdragsloven i 1880-arene. Blant
forslagene var et lokalt forankret, al-
minnelig og offentlig vassdragstilsyn,
som skulle ha flere ansvarsområder
enn bare det rent tekniske tilsynet
som den nylig etablerte Kontrollavde-
lingen hadde ansvaret for.

Spørsmålet om sikkerhet, og hva man
mente med sikkerhet, ble drøftet av
Vassdragslovkommisjonen av 1909,
som fastslo at flere hadde forvent-
ninger om at den nye vassdragsloven
skulle forlange "fuld sikkerhed", "ab-
solut sikkerhet" og at vassdragsanleg-
gene skulle vere "fuldt ut betryggende."
Kommisjonen fant disse kravene
problematiske: "Vil man ha absolut
sikkerhed for at et anlg ikke kan ha
mangler, som kan foranledige skade, er der
baren utvei til at oppnaa dette,og det er
at forby anlagget.»

Kommisjonen ville i stedet innføre et
situasjonsbestemt krav om sikkerhet.
Det offentlige tilsynet måtte kreve en
"hoigrad av sikkerhet,"men sporsm&let
om hvor høy grad av sikkerhet man
kunne kreve, måtte etter kommisjo-
nens mening "beropaa hvilke interesser
der er, som skal beskyttes motfare."  De al-
ler strengeste kravene måtte stilles der
det sto om menneskeliv. Økonomiske
interesser skulle ikke telle like mye,
der var det rom for "enviss forholdsms-
sighet"mellom sikkerhet og fare.

Kommisjonen av 1909 mente at en
ingeniørtung organisasjon var det

som trengtes for å garantere at sik-
kerheten av vassdragsanleggene ble
ivaretatt. Vassdragsingeniørene burde
dessuten virke innenfor et "nogenlunde
bestemt lokalt virkeomrdde og med bo-
lig inden dette." På den måten kunne
de vinne større lokalkjennskap og
spare både tid og reiseomkostninger.
Vassdragsingeniørene skulle kalles
"evefogder",og de skulle ha fullmakter
til å gripe inn i vassdragsspørsmål lo-
kalt.

Kommisjonen forslo fem elvefogd-
distrikter: Kristiania, Skien, Bergen,
Trondheim og Narvik eller Harstad.
Hvert distrikt skulle ha en elve-
fogd og fra to til fire assistenter, i alt
fem elvefogder og 12 assistenter.

egne forskrifter for dammer og for-
skrift for tilsyn med dammer.

Den opphetede og intense debatten
om offentlig tilsyn med vassdragsan-
legg fikk imidlertid betydning. Den
resulterte riktignok ikke i noe lovverk
som la detaljerte rammer for den kon-
trollen som Kon trollavdelingens inge-
niører skulle utføre av vassdragsan-
legg, men det ble i hvert fall opprettet
en Kontrollavdeling, og signalene fra
debattene ga Kontrollavdelingen et
visst handlingsrom. Ingeniørene kun-
ne til en viss grad selv definere hvor-
dan de skulle skjøtte sitt verv og sørge
for at vassdragsanleggene var sikre.

Ambisjonen om et desentralisert til-
syn gikk videre enn til kun å plassere
teknisk kyndig personale nærmere
vassdragene, kommisjonen ønsket
også å plassere makt til åta avgjørelser
nærmere anleggene. Denne utvidel-
sen av tjenestemennenes kompetanse
skulle omfatte et mer alminnelig til-
syn med vassdragene. De kunne starte
saksbehandlingen av vassdragssaker
allerede på et lokalt nivå, en saksfor-
beredelse for saker som skulle "fore-
legges hoiere myndigheter til avgjorelse."
Samtidig kunne de "betroes selv at av-
gjore en storre eller mindre del av disse sa-
ker iforste instans."Dette ville lette "vas-
dragsvesenets utovelse av dets nuverende
funktioner", mente kommisjonen. De
hadde stor tro på forslaget, og mente
det ville "medfore saa store fordeler; at der
under  enhver  omstendighet er grund til-
nu at gaa til saadan foranstaltning."

Forslaget fra Kommisjonen av 1909
ble imidlertid ikke realisert. Til det
ble det betraktet som for omfattende
og komplisert. Tanken om desentrali-
sering av Kontrollavdelingen, senere
kalt Vassdragstilsynet, ble likevel hen-
tet fram igjen midt i 1970-arene. Den
gangen sto argumentene om lokal
forankring på nytt sentralt, og Vass-
dragstilsynets ingeniører hevdet at en
desentralisering ville gi ingeniørene
større lokalkunnskap og slik sikre be-
dre tilsyn og kontroll av vassdragsan-
leggene. Kommisjonen av 1909 hadde
foreslått en lov for tilsyn med vass-
dragsanlegg, men det skulle drøye til
1980-tallet for Vassdragstilsynet fikk
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De signalene som ble gitt i Stortinget og i regjeringen hver
gang spørsmålet om sikkerhet i vassdragene kom opp til
behandling i kommisjoner eller i Stortinget, ga ingeniørene
i Kontrollavdelingen god støtte til etablere en praksis
som hadde stor tillit blant politikere, utbyggere og eiere.
Nettopp tillit hadde alltid vært et sentralt tema hver gang
politikerne drøftet et offentlig tilsyn med vassdrag og vass-
dragsanlegg. Allerede i Vassdragslovkommisjonen av 1876

r ble teknisk kunnskap knyttet sammen med tillit. Temaet
ble også sentralt da Ingvar Kristensen tok fatt på oppgaven
med å bygge opp Kontrollavdelingen. Som vi skal se, var
han levende opptatt av faglige kvalifikasjoner i Kontroll-
avdelingen, og det ga ham helt spesielle utfordringer i en
tid hvor denne kompetansen var særlig etterspurt. For at
det offentlige tilsynet skulle bli en suksess, var det nødven-
dig med ansatte som hadde god faglig ballast.
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ngvar Kristensen ble direktør for Vassdragsvesenet, det
nye navnet på Kanalvesenet, i 1907. I 1907 var det bare
seks ingeniører knyttet til etaten, og de hadde sine

kontorer i Regjeringsbygget, eller det som i dag er Finans-
departementet. Etter opprettelsen av Kontrollavdelingen i
1909, okte antallet ansatte til 10. I årene fram til oppret-
telsen av Hovedstyret for Vassdrags- og Elektrisitetsvesenet
i 1921, vokste administrasjonen. Det var 110 ansatte i Vass-
dragsvesenet sentralt i 1920, og 77 av disse var ingeniører.50

Samtidig opplevde etaten store utfordringer knyttet til ny-
rekruttering og frafall av ingeniører. Dette påvirket også
Vassdragsvesenets Kontrollavdeling, og det tok tid før den
nye avdelingen var fullt ut operativ.

"Fuldt færdige ingeniører?"
"Jeg forutser,at apparatet ikkevil virke fuldt tilfredstillende til enbe-
gyndelse, men detteeret ofte uundgaaeligt forhold, naar derigangs-

ettes noget nyt",skrev vassdragsdirektør Ingvar Kristensen da
han foreslo en Kontrollavdeling til Stortinget.' Han trodde
at de som søkte seg til Kontrollavdelingen ville vere "yngre
mend med forholdsvis litenpraktisk utdannelse",som ikke ville
være i stand til å utføre den nødvendige kontrollen av
dammene. Til det trengtes det etter vassdragsdirektørens
mening "fuldt teoretisk utdannede ingeniorer, der har betingelser
for at stte seg ind i sineopgaver"

Vassdragsdirektøren hadde bedt om å få opprettet en av-

deling som var "nogetrikelig for detoyeblikkeligekra", det vil
si flere ansatte enn det man umiddelbart så ut til å tren-
ge. Han hapet at de "da kan faa anledning til at sette sig ind i
vandbygningsarbeider"og andre viktige fagomrader. For selv
om stillingene ble opprettet som faste, så ville "man neppe
kunne gjoresig haap om at erholdeingeniorer;der alleredehar
specialutdannelse,men man vil kunnefaa fuldt teoretisk utdan-
nede ingeniorer;der har betingelser for at sette sig ind i sineop-
gll\'t'l:" Uttalelsene markerer at det var en avstand mellom
det Kristensen trodde var mulig å få tak i, og de behovene
avdelingen hadde .

-.- Samtidig kan det synes som om Vassdragsdirektøren kom
med innspill i debatten om vektleggingen av teoretisk
skolering i den tekniske utdannelsen. Denne debatten var
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svært aktuell i samtiden, med særlig
fokus på den ingeniørutdannelsen
som ble tilbudt ved Norges Tekniske
Høiskole (NTH) i Trondheim etter at
høyskolen åpnet i 1910. På den ene si-
den var professorene ved NTH opptatt
av grunnforskningen og undervisning
i de teoretiske forutsetningene for
ingeniørfagene. På den andre siden
sto industrien, som var opptatt av a
anvende ingeniørfagene i produktiv
industri. Teknisk Ugeblad (TU), tids-
skriftet til Norsk Ingeniørforening
(NIF), hadde skrevet at selv ferdig ut-
dannede ingeniorer  "ikke er at anse som
fuldt ferdige ingeniorer ti det blir de forst
naar  de i livet skole  har  faat den nodven-
dige modenhet  og  erfaring  og  efterat de
gjennem lngre tids arbeide i det praktiske
liv har bevistsin dygtighed."»

Vassdragsdirektøren hadde riktignok
ikke sagt det like skarpt som debat-
tantene i Teknisk Ugeblad, men ut-
talelsene hans tyder på at han hadde
en oppfatning av hvem som var  "fuldt
ferdige ingeniorer".  Likevel forutsatte
han at de teoretisk utdannede inge-
niørene som ble ansatt var gode nok
til at de kunne sette seg inn i de opp-
gavene de ville få i Vassdragsvesenets
Kon trollavdeling.

De første ansatte
-  og lønnsforholdene
deres
Kristensen ønsket at det skulle be-
vilges penger til seks stillinger ved
Kontrollavdelingen. En avdelingsin-
geniør av 1. klasse med 4320 kroner
i årslønn, en avdelingsingeniør av
2. klasse med 2880 kroner i aret,og fire
ingeniørassistenter med 1680 kroner i
aret.+ Til sammen onsket Kristensen
et lønnsbudsjett på 9600 kroner for
Kontrollavdelingen, men han beroli-
get stortingsrepresentantene med at
lønningene ville bli fullfinansiert av
tilsynsavgiften. Loven og konsesjone-
ne forutsatte at anleggets eier skulle
dekke utgiftene med tilsynet, og der-
med de utgiftene Vassdragsvesenet
hadde med Kontrollavdelingen.
Den eneste utgiften staten ville ha,
var lønnsutgiftene til sjefen for Kon-
trollavdelingen, altså en avdelings-
ingeniør av 1. klasse. Det var altså
ikke påtenkt at sjefen for Kontrollav-
delingen skulle utføre praktisk tilsyns-

I

arbeid selv. Vassdragsdirektørens argu-
menter ble akseptert, og Kristensen
fikk den bevilgningen han ba om.

Det ble likevel vanskelig å fylle de seks
stillingene ved Kontrollavdelingen .
Ifølge Kristensen og ingeniørorganisa-
sjonene hang dette sammen med de
lønnsvilkårene som staten tilbød sine
ingeniører, som var langt lavere enn
det ingeniører kunne få i det private
næringslivet. Ingeniørassistenter var
plassert nederst på lønnsstigen blant
ingeniørstillingene i Vassdragsvese-
net. De kunne likevel se fram til jevn
og stødig lønnsvekst og stillingsopp-
rykk etter hvert som de fikk ansien-
nitet i Kontrollavdelingen. Til sam-
menligning var tjenestegutter lønnet
med 300 kroner i året. De hadde kost
og losji hos arbeidsgiveren, noe som
ble satt til 300 kroners verdi i statis-
tikken. Tjenestepikene hadde en langt
lavere lønn; bare 133 kroner i året.
Deres kost og losji ble også satt til en
lavere verdi; 256 kroner i aret.7

Ingeniørassistentene fikk på sin side
utbetalt 140 kroner i måneden, mens
en matros på en dampbåt eller et seil-
skip hadde en hyre på 50 kroner i må-
neden. En førstemaskinist på en damp-
båt hadde 178 kroner måneden i 1905. 58

Sammenlignet med lavstatusyrker,
hadde ingeniørassistentene i Kon-
trollavdelingen altså en godt betalt
stilling, men det fantes også fagkunn-
skapsyrker som ble lønnet høyere.

Vassdragsdirektør Kristensen hadde

Det gamle Regjeringsbygget Vassdrags-
vesenets Kontrollavdeling var gjennom
Vassdragsdirektøren knyttet til Depar-
tementet for de offentlige arbeider
(Arbeidsdepartementet) fra starten av. I
den første tiden holdt Vassdragsvesenet
til i Regjeringsbygget, som i dag huser
Finansdepartementet.

6400 kroner i årslønn i 1908, langt
mer enn noen annen i Vassdrags-
vesenet. Samme år hadde kontorist
frøken G. Hansen 2000 kroner i års-
lønn, altså mer enn begynnerlønnen
for en ingeniorassistent.

I 1912 ble lønnsregulativet for in-
geniører i statens tjeneste endret
for første gang siden 1891. Da hadde
lønningene vært omtrent uforandret
siden 1875. Vassdragsdirektøren fikk
en ny årslønn på 6800 kroner, jern-
banedirektøren hadde imidlertid
7000 kroner, og generaldirektøren
for Norges Statsbaner hadde 10 000

kroner. 60 Til sammenligning fikk Ha-
rald Bjerke, som var utdannet ingeni-
ør fra Kristiania Tekniske Skole (KTS),
med tilleggsutdanning fra Tyskland,
50 000 kroner i gasje som administre-
rende direktør i Norsk Hydro. 61

Vincents Stoltenberg Bull ble sjef for
den nye Kontrollavdelingen 1.juli 1909.

Han var utdannet bygningsingeniør
fra KTS i 1905, og ble ansatt som assi-
stentingeniør i Vassdragsvesenet fra
9. oktober 1907. Bull forlot NVE i 1922

for å arbeide i Norsk Arbeidsgiverfo-
rening (NAF). I 1910 ble Olaf Elverum
ansatt som assistentingeniør, og
begynnerlønna var 1680 kroner. Dette
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ble hevet til 2160 kroner etter to år, og
2400 kroner etter fire år. Elverum var
utdannet bygningsingeniør fra Trond-
hjems Tekniske Læreanstalt (TTL) i
1905. Han ble i NVE hele sitt yrkesak-
tive liv, og gikk av med pensjon i 1954.

Han arbeidet ved flere avdelinger, og
ut fra kildesituasjonen er det vanske-
lig å slå fast hvor lenge han arbeidet
for Kontrollavdelingen.

Ut fra det kildematerialet som finnes,
var Bull og Elverum mellom 1909 og
1915 de eneste ansatte i Kontroll-
avdelingen. Det må riktignok tas
forbehold om at Bull i spesielle til-
feller kunne låne personellressur- ii

ser fra andre deler av Vassdrags-
vesenet, men vi kjenner altså bare til

at det var to fast ansatte i Kontroll-
avdelingen i denne tidlige perioden.

Kontrollavdelingen ble utvidet i årene
1915 til 1920, da det ble ansatt fem in-
geniører. Den første var Andreas Skav-
land Gjølme, som ble ansatt i 1915.

Han var utdannet bygningsingeniør
fra KTS i 1906, og studerte senere ved
den tekniske høyskolen i Berlin i åre-
ne 1910 til 1911. Han tok over som sjef
etter Bull, og ble i stillingen til han
sluttet i 1945. To nye ingeniører ble
ansatt i 1917: Thomas Tvedt og Harald
Gram. Tvedt var også utdannet byg-
ningsingeniør fra KTS i 1901. Gram

•
Arne Arnesen begynte sine studi-
er ved Norges Tekniske Høiskole
i 1912. Det var det tredje kullet
som ble tatt opp ved høyskolen,
og de ble i ettertid kjent som 12-
gutta. Arnesen ble født i 1894, og
var derfor 18 år gammel da han
begynte på bygningslinjen. Han
var aktiv i det sosiale student-
miljøet, blant annet i Studenter-
sangforeningen og i Studenter-
samfundet. Arnesen ble uteksa-
minert i 1916 og først ansatt ved
professor Olav Heggstads private
ingeniørkontor i Trondheim, som
professoren drev ved siden av
virket ved NTH. Heggstad rekrut-
terte Arnesen og signaliserte på
den måten at han hadde tro på
den nyutdannede bygningsin-
geniøren. I de drøye to årene
han var ansatt hos Heggstad, ar-
beidet han ved kraftverks-
utbyggingen i Etne.64
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Trondhjems Tekniske Læreanstalt (TTL),
var blant de skolene som sto for den
tekniske utdannelsen i Norge i tiden før
Norges Tekniske Høiskole (NTH) åpnet
dørene i 1910.

hadde tatt eksamen samme sted to år
etter, i 1903. Begge hadde altså erver-
vet seg arbeidserfaring andre steder
fra, men de ble værende i Kontroll-
avdelingen fram til de gikk av med
pensjon i henholdsvis 1951 og 1946.

Rolf Eivind Heesch ble ansatt i 1918,

uteksaminert bygningsingeniør ved
NTH samme år. Han var den første in-
geniøren i Kontrollavdelingen med ut-
dannelse fra høyskolen i Trondheim.
Heesch døde i 1952. Rundt 1920 ble en
annen sivilingeniør fra NTH ansatt:

Arne Arnesen. Han fikk sin eksamen
som bygningsingeniør ved NTH i 1916.

Arnesen ble i Kontrollavdelingen til
1962.

Bull, Gjølme, Elverum, Tvedt og Gram,
alle var ingeniører med utdanning
fra landets tekniske skoler, mens
Heesch og Arnesen var sivilingeniører
fra landets første tekniske høyskole.
Før NTH åpnet og tok i mot sitt før-
ste studentkull i 1910, var de teknis-
ke skolene de eneste institusjonene
som tilbød en ingeniørutdanning
rettet mot det sivile næringslivet i
Norge. Det var flere tekniske skoler
i Norge. Horten Tekniske Skole (HTS)
ble etablert allerede i 1855, men var
særlig knyttet til marinens verft i
byen. TTL ble opprettet 15 år senere,
i 1870, og den ble regnet som den le-
dende skolen innenfor tekniske fag.63

KTS ble opprettet i 1873, og det var
den tekniske skolen med flest elever.

i

Bergens Tekniske Skole (BTS) kom i
18 75. De tekniske skolene tok inn unge
elever, gjennomsnittsalderen ved TTL
var cirka 18 år ved opptak, og utdan-
nelsen tok fire år. Mange elever ved
skolene tok påbygging med et semes-
ter utenlands, særlig ved tekniske høy-
skoler i Tyskland. Det var også mange
elever som utvandret og fant arbeid

under andre himmelstrøk. Hele 49 %

av elevene fra TTL utvandret, mange
av dem til Sør-Afrika, USA og Europa.
En god del kom riktignok tilbake til
hjemlandet, men mange fant også
permanente jobber i utlandet. Flere
av dem som gjorde karriere i Norge,
som Bull, Elverum, Gjølme, Tvedt og

Gram, arbeidet i det offentlige.

Vekst og frafall i
Vassdragsvesenet
Da Gram og Tvedt ble ansatt i 1917, sto
Vassdragsvesenet overfor store utfor-
dringer. Vassdragsdirektøren var ikke
sen om å påpeke at den enestående
utviklingen i industrien hadde ført
til en større saksmengde og skarpere
konkurranse om  "dygtigeingeniorer,sr-

lig vandbygningsingeniorer".5 Han pekte
pa at "vandfaldenes utnyttelse griper og-

saa ind i mange andre forhold  [...]saale-
des at vasdragssakernes antal  har  tidoblet
sig" over noen fa ir. Han pekte pa at
etaten i 1907 hadde vært forholdsvis
liten med seks ansatte ingeniører.
I 1917 sysselsatte Vassdragsvesenet
nr 80 personer, inkludert ingeniører,
"mellemteknikere, underofficerer my"67

Kristensen var bekymret for at Vass-
dragsvesenet tapte kampen om de
dyktige ingeniørene. Fem ingeniører
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hadde forlatt sine stillinger, og det Jan Fredrik Nicolaisen ble ansatt som
viste seg å være vanskelig å få erstattet
dem. De hadde forlatt Vassdragsvese-
net til fordel for "betydelig hoiere gagerte
private eller halvoffentligestillinger", og
departementet de 1te vassdragsdirekto-
rens bekymring for at flere ville følge
dem. To av de som hadde forlatt eta-
ten, hadde vært ansatt som assisten-
tingeniører med en gasje på 2000 og

3000 kroner. Den ene gikk over til en
stilling hvor han "erholdt [ ... ] kr. 4800,00

samtfri bolig."6s

Det var vanskelig for det offentlige å
konkurrere med slike lønnsvilkår. Det
viste seg også med all tydelighet i 1917,
da Vassdragsvesenet nettopp hadde
tilsatt flere ingeniører. Etter tilsettin-

gen viste det seg at åtte av dem likevel
ikke ønsket å tiltre stillingene. Det satte
etaten i en vanskelig situasjon, siden
man ikke hadde hat noget valg, men
maattet ans2tte dem, somhar meldt sig."69

Utfordringen for Vassdragsvesenet
var altså ikke bare knyttet til en sta-
dig økende saksmengde, men også et
mulig forfall i kompetansen i etaten.
Det var ikke en utfordring som var
særegen for Vassdragsvesenet, dette
gjaldt alle offentlige etater som var
avhengig av et "tilstrækkeligog dygtig in-
geniorpersonale".NSBs hovedstyre, Vass-
dragsdirektøren, Veidirektøren og
Havnedirektøren sendte et brev til
departementet med tydelige krav:
Dersom det ikke ble tatt initiativ til
å heve lønnsbetingelsene så "maa ma11
vere forberedt paa [...Jat statens ingeniore-
tater vil komme til at bestaa for en vsent-
lig del av undermaalsmend."o

Solide lønnsløft i
Kontrollavdelingen
Vassdragsdirektøren tok grep om situa-
sjonen og ba om en omorganisering av
Kontrollavdelingen i forbindelse med
budsjettet 1916/1917. Han ønsket
tre nye avdelingsingeniørstillinger av
klasse B mot at bare tre av de fire opp-
rinnelige assistentingeniørstillingene
fra 1909 ble opprettholdt. Kristensen
hadde også bedt om at det måtte an-
settes en maskingeniør "som erfuldt ka-
pabel til at bedomme sikkerheten av kraft-
maskinerne med tilhorende rorledninger"
i de nye kraftanleggene. (Dette var et
ønske Vassdragstilsynet (VVT) fremmet
igjen pa 1980-tallet, som resulterte i at

første maskiningeniør i VVT.) Vass-
dragsdirektøren ønsket at det offent-
lige "uanset konjunkturenes for/olming"
matte ha et kontrolapparat efter de be-
hov, som utviklingen medforer".77 Det ble
ikke noe av denne omorganiseringen,

men i budsjettforslaget for 1917/1918
fikk han med seg departementet på
"at lonningene sttes op ekstraordinert
for en rkke" ingeniorer i Vassdragsve-
senet. Departementet hadde fraveket
det ordinære regulativets bestemmel-
ser om begynnerlønn og ansiennitet,
og blant andre avdelingsingeniør Olaf
Elverum ble straks gitt 4400 kroner,
som tilsvarte "topgage i vedkommende
klasse"7?

Samtidig fikk avdelingssjefene i eta-
ten et lønnsløft. De ble flyttet fra

"avdelingsingenior klasseA" til overinge-

niorer; "den lonsklasse,Ivor de nu orga-
nisationsmassig rettelig horer hjemme",S'
Som overingeniører ville de få en
årslønn på 8000 kroner. Departemen-
tet begrunnet denne lønnspolitikken
med avise til hvor viktig arbeidet til
sjefen for Kontrollavdelingen var. Dels
representerte de anleggene han hadde
tilsyn og kontroll med store verdier,
de kunne "skjonnsmassig sikkerlig maa

kunne sies i byggesum at representere opi-
mot 100 millioner kroner", dels handlet
det om offentlig sikkerhet og store
landområder.

Nedskjæringer og
rekrutteringsproblemer
I løpet av 1920-arene ble Vassdrags-
vesenet omorganisert til Hovedstyret
for Vassdrags- og Elektrisitetsvesenet,
og Kontrollavdelingen ble organisato-
risk knyttet til Vassdragsdirektoratet.
Dette var ett av tre direktorater i det
som senere ble kjent som NVE

- Norges Vassdrags- og Elektrisitetsvesen.
Foruten Vassdragsdirektoratet var
det Fossedirektoratet, som hadde
ansvaret for utbyggingen av statens
fossefall, og Elektrisitetsdirektoratet,
som hadde ansvaret for elektrisitets-
forsyningen. Vassdragsdirek-toratet

var det desidert største direktoratet
med 64 personer, Fossedirektoratet
besto av 33 personer g Elektrisi-
tetsdirektoratet hadde 35 ansatte.
Kontrollavdelingen ble utvidet fra to
ingeniører i 1915 til seks i 1924.

Oppsigelse fra 31. mai 1918- eksempel
på at en ansatt går over til et bedre
betalt arbeid i privat virksomhet.

1920-årene var en periode med stram
økonomisk politikk, og dette rammet
Hovedstyret hardt. Det ble satt ned en
komite, kalt "oksekomiteen",som skulle
vurdere virksomheten og finne fram
til sparetiltak. De foreslo en nedskje-
ring på 22 stillinger i Hovedstyret,
og Kontrollavdelingen mistet som en
følge av dette en av sine ingeniørstil-
linger. Ytterligere en stilling skulle
forsvinne i løpet av 1930-tallet, da nok
en sparekomite var i virksomhet.

Mot slike sparetiltak kunne Kontroll-

avdelingen vise til at de hadde en
praksis med å få refundert utgiftene
ved tilsynsvirksomheten. Kontroll-
avdelingen hadde ifølge regler god-
kjent av Arbeidsdepartementet
1924, anledning til å få refundert
sine utgifter fra tilsynsvirksomhe-
ten. Ifølge dette regelverket skulle
eieren av anleggene dekke: 1) Utgif-

tene til reise, diett og lignende etter
regulativet for offentlige tjeneste-
menn, 2) kontrollingeniorens lønn
både på anlegget og på kontoret;
regnet etter den tiden han faktisk
brukte, og 3) en forholdsmessig an-
del av utgiftene som var felles for alle
anleggene, slik som "Tonntil avdelingens
sjef,kontorhold,arkiy, kartotekmy" +

Utgiftene til Kontrollavdelingen
skulle i prinsippet være dekket av
inntekter fra tilsynsavgifter, og av
den grunn var de mindre påvirket
av svingningene i Hovedstyrets øko-
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nomi og øksekomiteen. De to stillin-
gene som Kontrollavdelingen likevel
mistet i løpet av 1920- og 1930-årene,

skyldtes flere forhold. Byggeaktivi-
teten og behovet for kontroll med
damanlegg avtok i de harde økono-
miske tidene, og dermed ble inntekts-
grunnlaget for Kontrollavdelingen
redusert. I tillegg hadde Kontrollavde-
lingen problemer med å få rekruttert

kvalifiserte ingeniører, som alle andre
avdelinger i Vassdragsdirektorartet,
og ubesatte stillinger ble etter hvert
trukket tilbake.

Bull på studiereise
Kontrollavdelingen skulle i den første
tiden etablere solide rutiner for
tilsyns- og kontrollarbeidet. Noe kun-
ne læres av lignende institusjoner i ut-
landet, og Vassdragsvesenet søkte
derfor gjennom statbudsjettet i 1910
om penger til et reisestipend på 800
kroner. Det skulle ga til "chefen for vas-
dragsvzsenets kontrolavdeling",og mid-

lene skulle brukes til en seks ukers

studiereise i Tyskland, der systemet
med offentlig kontroll med vassdrag-
sanlegg var "fuldt utvklet" og hadde
"vaert praktiseret i langre tid". Vassdrags-
direktøren var overbevist om at Bull
gjennom konferanser og iagttagelser
paa forskjellige arbeidsstedervil  [...] kunne
laeres meget" og ved selvsyn vinne vik-
tig erfaring. Slik kunne Bull knytte
kontakter med ressurspersoner som
avdelingen senere kunne samar-
beide med. Han slapp dessuten å
"famle sigfrem til en fuldt hensigtssvarende
ordning" helt pa egenhand og kunne
i stedet bygge videre på andres erfa-
ring og kunnskap. Slike kunnskaps-
nettverk var slett ikke uvanlige. Tek-
nikere og ingeniører fra Norge hadde
siden midten av 1800-tallet reist uten-
lands for å lære av andre og skaffe
seg erfaring. I Bulls tilfelle var dette
særdeles viktig, som leder og første
ansatt i en nyopprettet avdeling
(Olaf Elverum ble ansatt i 1910 som
nummer to, se kapittel 3). Søknaden
ble innvilget, og Bull brukte midlene
til en studiereise i 1911.

Rapporten fra reisen. Statskontrol
med vanbygningsarbeider, ble levert i
februar 1912. Av denne går det fram
at Bull hadde besøkt en lang rekke
anlegg. Han gjenga også de lover,
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Utdannelse, praksis og lønnsforhold til en tidligere ansatt i "Vasdragsvesenet".

forskrifter og rutiner som gjaldt for
vassdragsutbygging i Proysen, Sach-
sen, Bayern, Baden-Wirtemberg og
Sveits. Han gikk i detaljer på tre an-
legg: Mhne, Lister og Kerspetalsperre.
I rapporten beskrev han dessuten
metoder for hvordan vassdrags-
anlegg ble målt og rapportert, og han
gikk inn på hvordan det offentlige
utførte kontrollen og hvilke forplikt-
elser utbygger hadde i forhold til
staten. Instruksene for tilsynet med
anlegget ble dessuten beskrevet
i detalj." Bulls studiereise var et ut-
trykk for at han ønsket å knytte per-
sonlige kontakter i utlandet, framfor
alt i Tyskland. Dessuten ønsket Bull
a fa førstehånds inntrykk av hvordan
tilsyns- og kontrollarbeidet ble gjort,
og han ønsket å få direkte informa-
sjon fra de tyske kontrollingeniørene.
Tysk var den gangen et kjent språk
for ingeniører, og de hadde fått inn-
gående kjennskap til tysk ingeniør-
vitenskap på de tekniske skolene de
hadde tatt utdannelsen sin ved. Tysk
ingeniørkunst ble betraktet som ver-
densledende, og pensumlitteraturen
var ofte på tysk. Kontrollavdelingen
(Bull) bestemte allerede i 1910 at de
prøyssiske normene for sement, jern
og andre byggematerialer skulle
legges til grunn for kontrollen med
norske dammer. 79 Kontrollavdelingen
kunne imidlertid ikke importere et
tilsynsopplegg fra utlandet uten å
tilpasse det til norske forhold. Til
det var forholdene for forskjellige.

Avdelingens ingeniører måtte etable-
re sin egen praksis og vinne egen er-
faring i Norge, og de iverksatte i løpet
av kort tid et grundig tilsyn med de
norske vassdragsanleggene.

33





'

q #

· k.f.:

'l

. . . .
.-} 4  - {
. ,-- I

. ,

l(:
ntrollavdelingens ingeniører hadde alltid tett opp-

følging av vassdragsanleggene, og alltid i nært sam-
rbeid med eiere og utbyggere. De fulgte opp

bygging av nye anlegg og vedlikehold av eldre dammer. Kon-
trollavdelingens ingeniører var ansvarsbevisste og sam-
vittighetsfulle i kontroll- og tilsynsarbeidet. Samtidig var
det viktig for dem å slå fast eiernes og utbyggernes ansvar for
at vassdragsanleggene var i god sikkerhetsmessig stand. I
dette kapittelet skal vi gjennom tre eksempler danne oss
et inntrykk av ulike sider av tilsynets virkemåte. Det
første eksemplet er hentet fra reparasjoner ved Hogga

reguleringsdam i 1914, der vi også følger en av Kontroll-
avdelingens ingeniører og hans praksis. Det viser Kon-
trollavdelingen fra en formelt korrekt og grundig teknisk
side. Det andre eksemplet er hentet fra en dødsulykke i
Damfossen fra 1914. Her vises Kontrollavdelingen som en
uhildet part i en rettstvist mellom produsent og kjøper av en
spesiell damkonstruksjon. Det tredje eksemplet er fra
Sandnessjøen og viser Kontrollavdelingen som en pragma-
tisk tilsynsmyndighet.

35



Hogga reguleringsdam

Ingeniør Olaf Elverum var en av dem
som ble ansatt i Vassdragsvesenet i
1910. Elverum var en tidligere elev
ved Trondhjems Tekniske Læreanstalt,
hvor han ble uteksaminert i 1905. Et-
ter endt utdanning hadde han først
ervervet seg faglig og praktisk inge-
niørerfaring gjennom noen års pri-
vat praksis, deretter hadde han vært
ansatt ved Bergensbanen og ved Syd-
varanger i Kirkenes.3 Elverum hadde
dermed skaffet seg flere års praksis
med ulike byggeprosjekter knyttet til
infrastruktur og industrianlegg, er-
faringer som også ble viktig for den
jobben han skulle utføre i Kontrollav-
delingen. To år etter at han begynte i
Kontrollavdelingen, rykket han opp
til avdelingsingeniør og ble beordret
til å gjennomføre undersøkelser ved
noen av de gamle damanleggene.

Tilstanden til de gamle anleggene
hadde lenge bekymret politikerne, og
ettersynet av dem ble derfor en viktig
og prioritert oppgave for Kontrollav-
delingen i de første årene. Ett av de
anleggene Elverum fikk i oppdrag a
undersøke, var Hogga reguleringsdam
i Bandak-Norsjøkanalen i Telemark.

Første gangen han var ved anlegget,
gjorde han seg ekstra flid med obser-
vasjonene. Rapporten hans fra den
første inspeksjonen i 1914 var et ek-
sempel på hvordan et detaljert og inn-
holdsrikt saksarkiv kunne bygges opp.
De mange saksopplysningene var vik-
tige for Elverum og hans inspeksjon.
men de tjente også som referanse-
verktøy for senere tilsyn av vassdrag-
sanleggene. Elverums rapport ligger
fremdeles som en del av saksmappene
til Bandakkanalen i Telemark, og de
kan om nødvendig fortsatt brukes
som referanse i dagens tilsynssaker.
Det Elverum observerte og skrev ned,
ble med andre ord overført til andre
ingeniører i avdelingen og dannet en
kunnskapsbase som kollegene både i

samtid og ettertid kunne bruke når
de fulgte opp vedlikeholdsarbeid eller
ombygging av vassdragsanlegget.81

Undervisningen ved TTL gikk over fire
år, og Olaf Elverum tok 33 fag ved sko-
len.82 Det første året var felles for alle
elevene, men fra det andre året kun-
ne de velge å gå videre på arkitekt-,
ingenior-, maskin- eller kjemilinje.
Elverum hadde 10 timer matematikk

hver uke det første året. Matematikk-
undervisningen ble regnet som svært
viktig. "Regning av en stor Mengde Opga-
ver paa Skolenog hjemme",sto det i lære-
planen.83 Det er ingen overraskelse at
matematikk fikk en så sentral plass på
timeplanen. Gode matematikkunn-
skaper var en forutsetning for å være
en god tekniker.

I tillegg kom fysikk, kjemi, konstruk-
sjonstegning og beskrivende geo-
metri, frihåndstegning, norsk og tek-
nisk skrivning. Norskundervisningen
handlet om disposisjonslære og stil-
lære. og det skulle leveres 10 stiler i
løpet av året. Læreanstalten hadde
innført norskundervisning for å for-
bedre elevenes evne til å uttrykke seg
klart skriftlig og muntlig. Det ble an-
sett som viktig for en teknikers virke.

Spesialiseringen begynte i det andre
året ved skolen. I løpet av de neste åre-
ne fulgte Elverum undervisningen på
"ingeniorafdelingen"der bygningslere,
maskinlære og mekanisk teknologi
var de viktigste nye fagene. 'Vei-og Bro-

bygning"kom i tredje årskurs. Her ble
det undervist i "jordbygning, stenbroer;
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træbroer, veibygningog gadebygning".Det
ble også undervist i ulike kvaliteter
ved bygningsmaterialer som tre, sten
og asfalt, og Elverum fulgte dessuten
bygningstatikk, beskrivende maskin-
lære, mekanikk og landmåling med
tegning." I det siste og fjerde årskur-
set fortsatte Elverum med "Brobyg-
ning, Jernbanebygningog Tunnelbygning".
"Vandbygning"sto pa timeplanen forst
det siste året. I dette faget konsen-
trerte lærerne seg om dambygging,
vannmassebestemmelser, vannlednin-
ger, vassdragsregulering, kanal og
slusebygging og havnebygging. Noen
pensumbok nevnes ikke i læreplanen,
men den er tematisk oppbygd, og det
er enkelt å få et inntrykk av undervis-
ningen.

Han fikk en grundig innføring i vass-
dragsregulering, fra Vasdragenes almin-
delige Egenskaber" til "Beskyttelse mot
Oversvøm meiser. "85 Elverum fikk også
undervisning i "sten-og fjeldlre, bog-
holderi og nationalokonomiog retslere".
Dette var ikke teoretisk tunge fag, de
omhandlet helst det "der maa antages
at vre af serlig Interesse for tekniske Elev-
er", slik som Loven om Patenter. Som
med norskundervisningen det første
året, var også dette fag som var ment
a forberede elevene på mer allmenne
sider ved yrkeslivet. Teknikere ville
trenge kunnskap som gjorde dem i
stand til å arbeide selvstendig og ikke
være for avhengig av andre spesialis-

ter.

Olaf Elverum var en av skolens beste
elever: Han ble rangert som nummer
7 av 36 uteksaminerte elever i 1905.

I • I
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Olaf Elverum ble tatt opp som
fast elev ved Trondhjems Tekniske
Læreanstalt i 1901. Han måtte
konkurrere om plassen som fast
elev. I 1901 var det 83 søkere til
skolens 45 ledige plasser. Det var
til sammen 152 faste elever ved
skolen, i tillegg kom 24 hospi-
terende elever, som bare fulgte
undervisningen i enkelte fag. AIie
elevene som ble tatt opp, hadde
bestått middelskoleeksamen.

Eksamenspapirene fra Trondhjems
Tekniske Læreanstalt var gode å ha
med seg ut på arbeidsmarkedet.

Øye for detaljer
Elverums rapport fra Hogga regu-
leringsdam i 1914 åpner slik: "Ifølge
herr direktorens vassdragsdirektoren,min
anm.] ordre reiste jeg den Sete {april) til
Hogga sluse for at besigtige den opstaaende
skade i reguleringsdammen".7 Han gir

deretter en beskrivelse av bruken av
dammen og at den var bygget i forbin-
delse med Hogga sluse, en del av det
vi i dag kjenner som Bandakkanalen.
I dag går det fortsatt fergetrafikk for
turister der, men på den tiden da El-
verum besøkte anlegget, var det bety-
delig fløtningsvirksomhet i kanalen.
Selve reguleringsdammen demte iføl-
ge Elverum "forde ovenfor liggende sjoer
Flaavatn, Kviteseidvatnog Bandak"og de
dannet i disse "2 m,reguleringshoide et
magasin paa ca. 126 mill.m?"

Etter denne innledende beskrivelsen
fulgte en nøyaktig skildring av dam-
mens utseende: [som] bestaarfra venstre
landside av en ca. 45 m.lang stenfylddam,
som er fort op til flomfri hoide kote 73 og
fortstter derpaa som en kombinert naale
og bjelkedam paa et muretstenfundament.

Sammen med bilder og tegninger av
dammen, ga Elverum i denne delen av
rapporten en beskrivelse av hva slags
type anlegg det var snakk om. "Stenfun-

dementets kroneligger pew rn. kote67,5 og

har her en tykkelse av 6,5 m. Sad vel for- som
bakside skraaner 10:1." Beskrivelsen er
nøktern og enkel, men den var fullt
forståelig for teknisk kyndige.

Elverum hadde også en oppfatning
om hvordan dammen var bygget. "Fun-
damentet skal vre bygget paa fjeld undta-
gen paa det dybeste parti, hvor det staar
paa stenfyldning". Dette var detaljer
ved konstruksjonen han dels kunne
observere selv, dels gjøre kvalifiserte
antagelser om, men han anga ingen
metode for hvordan han hadde kom-
met fram til dette. En mulig forkla-
ring på hvordan han hadde skaffet seg
opplysninger om byggingen, var at
han hadde spurt noen av dem som var
med på å bygge dammen - eier, kon-
sulent eller entreprenør om hvordan
den var konstruert. Det er heller ikke
umulig at noen av de arbeiderne som

var med på utbedringene denne vi-
ren, hadde vært med på å bygge dam-
men flere år tidligere og kunne gi El-
verum informasjon om konstruksjo-
nen.

Andre sider ved dammen synes
enklere å vurdere. "Efter hvad jeg kunde
konstantere, syes dammen at vere opfort
av store kvaderei front  - og bakmur mens
den indre del antageligerutfortsomen me-
get uregelmssig brudstensmur. Mortel er
saavidt jeg kunde se ikke brukt." Kvadere
var kvadratiske, utmeislede steinblok-
ker som var satt sammen uten binde-
middel. Dette var opplysninger som
kunne være viktige når man skulle
vurdere holdbarhet og styrke.

Han gjennomførte også en oppmåling
av dammen og forklarte hvordan den
virket: "Denne regulerbare del av dammen,
som er cd. 42,5 111.lang, gir avlopfor vas-
dragets driftsvandføringog for flommene."
Dermed hadde Elverum beskrevet
anlegget på flere ulike nivå: Hvordan
det så ut rent fysisk, hvordan det
hadde blitt bygget, og hvordan det var
ment afungere.

Skadebeskrivelse
Den direkte årsaken til Elverums
besiktigelse av reguleringsdammen
var en skade man hadde oppdaget
"ved den sedvanlige stans av kanaldriften".
I rapporten gav han en inngående
beskrivelse av skaden, og han hadde
dessuten lagt ved ett fotografi og en
tegning for illustrere hvordan ska-
den så ut. Det var forøvrig ikke den
første skaden som hadde oppstått
ved anlegget, og han forklarte at en
lignende skade var blitt oppdaget 20

år før, i 1894, og var blitt utbedret i
1895.

Etter en inngående beskrivelse av
dammens funksjon, dens utseende
og selve skaden som var oppstått,
kom Elverum til kanskje det viktigste
momentet i rapporten: Forklaringen
på selve skaden, som han mente had-
de oppstått på grunn av:

" [...] den omstandighet, at dammen paa
dette punkt hviler paa stenfyldning, og

at denne ved stat og slag fra de nedstyr-
tede vandmasser delvis er revet ned. {. .. )
At der paa grund av murens steile skraa-

ning er opstaat vakuum, som i forbindelse
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Hogga reguleringsdam ble grundig inspisert av Olaf Elverum. Bildene til denne montasjen ble tatt av ham 13. april 1924 og
ligger fortsatt i saksmappene til Vassdragstilsynet.
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med tryk inde i damlegemet har vret en
medvirkende aarsak, synes rimelig  -  [ ... ]".

Han mente at den nye skaden
hang sammen med at utbedrings-
arbeidet fra 1895 hadde mislykkes
og ikke lenger tilfredstilte kravene
Selv om skaden var betydelig, han
nevner blant annet at "store kvaderste-
nene hoit oppe i  muren er revet ut enkelt-
l'is", sd kunne han "dog ikke [ ... } opdage
nogen storrelkage gjennem damlegemet."
Utbedringen av den nye skaden hadde

25
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allerede startet da Elverum ankom
anlegget.

Utbedringsarbeidet
Det hastet med å få reparert dammen.
"Saave1 av hensyn til kwrnlens Lfrift som til
lm1kscfrifte11 var det paatrngende nod-
vendig at soke skaden utbedret i 1opet av
paasken", skrev Elverum. Utbedrings-
arbeidet var under betydelig tidspress,
men for Kontrollavdelingens mann
var det ikke bare hensynet til nær-
ingsvirksomheten som var viktig. "Da

Lengdeprofil av nåleløpet til Hogga
reguleringsdam med inntegnede skader.
Tegnet av Olaf Elverum og datert
17.4.1914.

man videre pcm grund Cl\' aarstidenkunde
vente flom naarsomhelst, var det dessuten
[. .. }  ikke tid til mer omfattende undersoke1-
ser og eventuelle utbedringsarbeider."Det
var nok noe Elverum helst hadde øn-
sket, han skrev at han ikke motsatte
seg utbedringsplanene, "om end stilli11-

gen forekom mig at værebetænkelig."

Selve utbedringsarbeidet ble beslue-
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vet i detalj. Man hadde valgt a stope
igjen "såret"under vann, og Elverum
redegjorde for hvordan forskallingen
var bygget opp og i hvilket tempo stø-
pingen foregikk: "Der viste sig forholdsvis
litet cementslami vandet,ogjeg har sad-
ledes grund til at tro, at stopingen blev
-  saavidt mulig- forsiktig utfort."Selv om
han ikke hadde kritiske innvendinger
til metoden som ble valgt for å repa-
rere skaden i anlegget, var Elverum
langt mer kritisk til hvilke materialer
som ble brukt til å støpe med. Utbe-
dringene i 1895 hadde vist sega ikke
være gode nok. Han hadde vist til et
fotografi av tilstanden og lagt til: "Som
det sees, er den overveiende del av denne
betonstopning nu utvasket."Dette hadde
også ført til at skaden hadde utviklet
seg, derfor var han meget påpasselig
med å dokumentere hvordan skaden
ble utbedret i 1914.

Man skulle bruke betong for å utbedre
skaden. Sementen ble blandet med
sand, grus og småstein i et forhold 1 til
6. "Fra enorpaa venstre landside nedenfor
dammen var man nemlig saaheldigat faa
sand, grus og smaastenavsaadan sammen-
setning, at den kunde blandes direkte med
cementen",opplyste Elverum. Det skul-
le være mulig for andre fra tilsynet a
finne ut hvor materialene var hentet
fra. Blandingen var "almindelig lang-
somtbindene",men for å påskynde pro-
sessen,"blev betonen tilblandet opvarmet
vandog en tynd oplosning av soda."Det
var ikke uvanlig å blande betongen
med varmt vann, men forklaringen
på hvorfor man hadde valgt å bruke
soda er noe usikker. Dette var Elverum
skeptisk til: 'Jeg uttalte min betenke-
lighed ved at bruke en saadan tilstning av
soda,ogpaa min henstilling blev der ogsaa
brukt mindre enn oprindelig tenkt." Det
var ukjent hvilken virkning dette ville
ha på styrken i betongen, og skepsisen
hans må sees i sammenheng med den
beskrivelsen han hadde gitt av hele an-
legget. For Elverum var det med andre
ord ingen grunn til å eksperimentere
med et anlegg som etter hans oppfat-
ning var i dårlig forfatning.

Likevel er det tydelig at han inngikk
et kompromiss med byggelederen for
a fa til utbedringen i 1914. Dette skyld-
tes flere faktorer, blant annet at det var
storsannsynlighet forvårflom pågrunn
av snøsmelting. Han hadde riktignok
hatt sine betenkninger med kvaliteten
på den betongen som hadde blitt brukt,
og han mente det "vilde muligens
veret heldigere at bruke sekkebeton
inde i hulrummene, men da dette vilde ha

t' •·
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Hogga reguleringsdam ble ombygget i 1979 med mer moderne luker for regulering
av vannstand, her avbildet i 2004.

Erb&diget

Dannelse og respekt overfor den man
henvendte seg til preger mange eldre
brev og rapporter for ca. 100 år siden, her
vist med Olaf Elverums sirlige signatur.

krevet betydelig mer tid, var den anvendte fram-
gangsmaate efter mit skjont uundgaaelig."

Praktiske løsninger
Det inntrykket Elverum satt igjen
med etter a ha besiktiget og vurdert
Hogga reguleringsdam, var ikke enty-
dig positivt. Men han så nødvendighe-
ten av å utbedre skadene så raskt som
mulig, og han hadde derfor støttet
opp om den måten utbedringsarbei-
det hadde blitt utført på. 'Jeg har ogsaa
den tro,"skrev han i rapporten, "at be-
tonstopningen saaledes som den blev utført
vil fylde sin hensigt."Likevel tok han et
forbehold og mente at utbedringsar-
beidene var midlertidige, "idet de neppe
vil yde nogen varig sikkerhet mot skader av
lignende art ogmaaske av saadan utstrek-
ning, at dammens sikkerhetblir truet."
Det var nødvendig å se framover og
planlegge framtidige sikkerhetstiltak,
slik han så det. "Av hensyntil de store inter-
esser, som er knyttettil dette damanlegg, for
saavel trafkk ogbruksdrift som for de ned-
enfor liggende bygder, finder jeg derfor at
maatte anbefale, at en ombygning av dam-
men tages under overveielse."

Elverum hadde ikke tilbrakt mer enn
et par dager ved anlegget, men han
hadde utrettet mye. Som fagperson og
sakkyndig hadde han meglet mellom
ulike interesser; de som ville utbedre
skaden raskt for å få driften av regu-
leringsdammen i gang igjen, og hen-
synet til den alminnelige sikkerhet.
Hans tilstedeværelse hadde også hatt
avgjørende betydning for hvordan
arbeidet ble utført, ikke minst med
hensyn til kvaliteten på betongen som
hadde blitt brukt.

Til slutt sammenfattet han arbeidet
i en rapport, en dokumentasjon av
det arbeidet han hadde gjort. Dermed
hadde han også beskrevet anleggets
tilstand for Vassdragsvesenet og de
ingeniører som senere skulle utføre
tilsynsarbeid ved det samme anlegget.
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Ulykken i Damfossen
Få hendelser illustrerer behovet for
at den alminnelige sikkerhet sterkere
enn når et vassdragsanlegg bryter
sammen og forårsaker død og øde-
leggelse. Ulykken ved Damfossen i
Skien i 1914 hører til blant disse. Det
var Nordsjø-Skiens Kanalen (NSK)
som hadde satt i gang arbeidet med
den nye dammen, og den hadde
blitt godkjent av Vassdragsvesenets
Kontrollavdeling året i forveien.

"Den 16 mai 1914,faa mimutter efterkl.6 em.
indtraf en ulykke ved en av de nyoppforte
bevgelige damme i Damfossen ved Skien,
hvorved 2 menneskelivgik tilspilde."8

Klappdammen som ble montert
Skien, var en moderne innretning i
1914. Den skulle erstatte en mye eldre
dam, som ble beskrevet som en "naal-
dam med fermetter".Det var en damtype
som man ofte fant i vassdrag med
mye tømmerfløting. Vannstanden ble
regulert med "ndler",vertikale plan-
ker, som sto tett i tett ved siden av
hverandre. Nålene kunne fjernes, og
stål- eller trebukkene som holdt nå-
lene på plass kunne senkes ned mot
bunnen, slik at elven fikk fritt løp
over. Etter at tømmeret hadde blitt

fløtet nedstrøms, ble bukkene hevet
igjen, og nålene plassert tilbake i posi-
sjon. Nåledammene var en type dam-
mer som var billige å bygge, men for
forsvarlig bruk krevde de mange er-
farne arbeidsfolk, og disse dammene
var derfor dyre å holde i drift.

Fordelen med den nye klappdammen
var at den skulle regulere vannstan-
den helt automatisk. Automatisk be-
tydde at dammen skulle klare denne
prosessen uten hjelp av mennesker,
de ulike kreftene skulle virke mot
hverandre. Lukene ble holdt lukket av
et lodd, men dersom vanntrykket mot
lukene ble større, så ville dette presse
lukene opp. Metoden fungerte på pa-
piret, men det krevde at dammen ble
produsert og satt opp med høy grad
av presisjon. Det var et sveitsisk firma,
AG Stauwerke, som hadde patent på
denne damtypen, og de hadde lovet
en toleranse på reguleringshøyden på
+/-10 cm. Det skulle vise seg at dette
var vanskelig å oppnå.

Sveitsisk patent - lokalt
produsert
Kontrollavdelingen hadde i utgangs-
punktet ikke stort å bemerke til

planene om den nye dammen. Det
ble forutsatt at grunndammen skulle
støpes kompakt av beton i blandings-
forhold 1:3:5".89 Forholdet gjaldt bland-
ingen av sement, sand og pukkstein i
betongen. Forøvrig var det "intetvesent-
lig at bemerketl  de indsendte tegninger"

Dammen ble tegnet i Sveits, men
produsert i Norge. NSK hadde sendt
Stauwerke de data de trengte for
å tegne dammen og 1ukene i rik-
tige dimensjoner. Produksjonen av
dem foregikk lokalt på Skiens Verk-
steder. Det var en omfattende pro-
sess å sette dammen på plass. Både
Stauwerke og NSK hadde sine egne
ingeniører til å overvåke arbeidet,
Kristen Friis for det sveitsiske selska-
pet og F. Selmer for NSK. De var begge
kompetente ingeniører på dette feltet.
Selv de delene som ble produsert
lokalt, ble godkjent av Friis på vegne
av Stauwerke før de ble montert.

Den gamle naledammen ble ikke fjer-
net helt, slik det opprinnelig var for-
utsatt. Bunnsvillen til denne dammen
ble liggende, og det var noe Stauwerke
ikke hadde tatt hensyn til da de tegnet
klappdammen. Dette førte til at "de
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virkelige tillopsforholdetil klapperne er ves-
entlig forskjellig fra de, som overensstem-
mende med de mottagne opgaver blevh1gttil

grund for konstruksjonen." Dermed ville
ikke klappene legge seg ned til rett tid
under enkelte forhold, og man måtte
bruke manuell kraft for å legge dem
ned. "Natudigvis e,· detkun ved helt nedlagte
klapper og ved flom at nogen virkningav den
gamles\'ille vilutove",beroliget Friis.91

Etterspillet
Den nye klappdammen ble tatt i bruk
i midten av april. Kort tid etterpå opp-
sto de første problemene. Ulykken
inntraff rett etter at de to damvok-
terne hadde gått ut på loddet for å
heise opp luka. De rakk ikke engang
a begynne på dette arbeidet før lod-
det slet seg løs og falt ned. Det fikk
katastrofale konsekvenser for de to
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Da firmaet Ingeniør Kristen Friis - Vandbygningskonsulent M.N.I.F., skrev rapport om
lukene ved Damfoss i 1914, illustrerte de det med en tegning.

Damfoss under ombyggingen i 1972.
Dammen fikk blant annet to nye klappe-
luker.

mennene. I Friis' rapport kan vi lese
folgende: "Den ene av de forulykkede,
der stod pew den sondre side av loddet,ble
straks bo,·te i fossen, den anden faldt ned
og blevfastklemt mellem midtpillaren, det
nedhengende lod og lænkestangen, indtil
han utaandet ca. 1 time senere."

Ulykken ble gjenstand for grun-
dige undersøkelser, og det ble blant
annet foretatt en grundig gjennom-
gang av de ulike tekniske sidene ved
klappdammen. Den direkte årsaken
til ulykken skyldtes at en sveis i en
lenkestang hadde sviktet.

I saksmappene er det ingenting
som indikerer at den strafferettslige
undersøkelsen etter ulykken invol-
verte Kontrollavdelingen. Kontroll-
avdelingen ble derimot involvert
da det oppsto en uenighet mel-
lom NSK og Stauwerke om oppgjør
og kontraktsfullbyrdelse. I denne
saken ønsket Stauwerke at Kon-
trollavdelingens leder, Vincents
Stoltenberg Bull, skulle trekkes inn
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som voldgiftsmann. Selv om Kontroll-
avdelingen hadde godkjent tegninge-
ne til dammen, var rollen som vold-
giftsmann uproblematisk for partene.
Voldgiftssaken handlet nemlig om

ved klappdammen og forholdene i
Hjellevannet oppstrøms. Det ble igjen
spørsmål om den gamle svillen fra
nåledammen og problemene med å
få lukene til fungere slik de var lovet;

på hvilket tidspunkt dammen kunne Stauwerke hadde nemlig garantert
sies a ha vært ferdigstilt. Saksinnleg- en regulering på +/- 10 cm i
gene mellom partene tok for , vannstanden. Bull og dermed også

\seg ulike tekniske sider

Damfoss i 2004, ingen vesentlige for-
skjeller 32 år etter ombyggingen.

Det er ingen tvil om at den tekniske
kompetansen han var i besittelse
av, var viktig for a vurdere saken.
Samtidig ble han av både NSK
og Stauwerke oppfattet som en
uhildet ekspert.

Kontrollavdelingens rolle ble en

56.LOktingdam

57. Harrs6en
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0.Rlndal

1935

1935

58. Bee el.veri Surnadal
Mgr og
5omsdal

1935

•,t  rd.i ev skader

Proer og
jordskader

OverfBrt '  800  000.-

ukjent.

El. verk, ·n:n::e,
:e1 o5 {ord.

BetyC.eli.g
\'.'1:Slle 70 :JOO. -

59. Kvnford Sandar 1935 \!!I.. og jord ukjent.

60. Cravfoss
!'åi.n,:o:dam ·934/35

Skien

:2.  m&r..nesiCer
::,rii-;o.m

1 872 000.-

,a0.
- o.il-? v•·.,, o \

9' es"ae° .et \"«,9, ,,s''ii,--(-c--•-b ooo•'
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s Utdrag fra "Opgave over kjente dambrudd og reklamerte
dammer" fra Thomas Tvedts Pro Memoria fra 1926, viser at
ulykken ved Damfoss i 1914 kostet 2 mennesker livet.



Dammene ved "De Syv Søstre"
Sandnessjøen var et tettsted som var i
stadig vekst på begynnelsen av det 20.
århundret. Som så mange små tett-
steder i Norge, tiltrakk også dette
stedet seg stadig mer industriell
virksomhet. Det ble blant annet
etablert dampskipstrafikk og meieri,
og vannet fra de private brønnene
var ikke lenger nok til driften.
Vannet fra disse brønnene kunne
bare bli hentet i bøtter, noe som
var upraktisk. De hadde også ved
flere anledninger blitt forurenset av
gjødsel, noe som slett ikke var i tråd
med de moderne hygienekravene.
For å dekke de nye behovene måtte
det bygges større anlegg, og vannet
måtte ledes i ledninger. Behovet for
vanntilførsel ble særlig prekært da
Nordlands Amtsting 1. juli 1916 fattet
vedtak om at det skulle bygges et nytt
sykehus i Sandnessjøen, som ville ha
stort behov for rent vann. Byggingen
av det nye sykehuset tok til i 1919,
og i byggekomiteen satt ordfører og
overrettsakfører Barth-Heyerdahl, som
senere ble formann for Sandnessjøen
Brandstyre, den institusjonen som
hadde ansvaret for de nye dammene
som ble bygget.
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Dammene ved Fjellsvatn, Sandnessjoen Vassverk, fotografert av Harald Gram i 1925.
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"Folk kan ikke leve uten vann"
"Det tillates Stames kommune at utfore
et vandverksanlag",skrev Vassdragsav-
delingen  i  Departementet for de of-
fentlige arbeider den 2. januar 1918.
Tillatelsen til vannverksanlegget ved
"Fjeldaasvandog Grytvandi De Syv Sostre"
ble gitt i en kongelig resolusjon 5. de-
sember 1917. Anlegget skulle forsyne
Sandnessjøen i Stamnes i Nordlands
amt med drikkevann, og konsesjonen
ble gitt under de vanlige forutsetnin-
gene om at damanleggets "utforelseun-

dergives offentlig kontrol".Vannet skulle
føres i en vannledning fra dammen til
Sandnessjøen. Det ble også gitt tilla-
telse til "fravedkommende vandledning at
utta stadig lopende spring samt at anvende
vandet til industrielt bruk." 9-

Som nevnt var det ikke tilfeldig at

konsesjonen til vassverket ble gitt om-
trent samtidig med at sykehuset ble
vedtatt bygget. "Samfunnets storstegode
var rett og slett vann",heter det i Al stad-
haugboka, "Sandnessjoen er velsigneti s@
mate medjomfruvann fraDe Syv Sostre."9»

Det var rent og friskt vann som
ble betraktet som en forutsetning
for et godt liv i det 20. århundret.
"Folkkan ikke leve uten vann" sa Barth-
Heyerdahl. Han var en representant

for de foregangsmennene som ønsket å
innføre moderne hygieneidealer og ut-
vikle industrien. Det var også han som
kjempet igjennom vannsaken i de poli-
tiske fora og som sørget for å få både et
vannverk og et sykehus pa plass.'

Pragmatiske ingeniører
To dammer måtte i første omgang
bygges for å sikre vannforsyningen
til Sandnessjøen og de nye virksom-
hetene der. Den ene ble bygget som
en jordfyllingsdam,  i  saksmappen
om talt som en torvdam. den andre
som en betongdam. Arbeidet begynte
antagelig allerede sommeren 1918.
Kontrollavdelingen kom tidlig inn i
byggeprosessen. og de fulgte opp med
stadige inspeksjoner på 1920- og 1930-
tallet.

Harald Gram ble Kontrollavdelingens
mann i Sandnessjøen. og det var han
som i en årrekke besiktiget daman-
legget og skrev rapportene om dem.
Gram var en erfaren ingeniør. Han
var utdannet ved Kristiania Tekniske
Skole, der han ble bygningsingeniør
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Jorddammen (sekundærdammen) ved Fjellsvatn, fotografert av Harald Gram i 1925.
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Skisser fra Harald Grams dagbok fra 1917-1939 av dammene ved "Fjeldaasvand".
Øverst: situasjonsskisse over vann, dammer og vannuttak. Midten: snitt av jorddam-
men. Nederst: snitt og lengdeprofil av murdammen.
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i 1903. Han kom til Vassdragsvesenet
i 1917. Arbeidet hans ble avbrutt bare
av den tyske okkupasjonen, men han
tok opp igjen arbeidet med vannver-
ket ved Sandnessjøen etter krigen.
Gram dro sjelden på befaring alene.
Som oftest stilte ingeniør Buschmann
fra Brandstyret opp når Gram kom på
besøk. På de mange befaringene de
foretok sammen, bygde det seg opp et
godt tillitsforhold mellom de to, slik
tilfellet ofte har vært med bygnings-
ingeniører fra Vassdragsvesenet og de
lokale ingeniørene og damvokterne.

Ingen utbedringer uten press
fra NVE
De nye dammene ved Fj ellåsva tn hadde
ikke vært lenge i drift før det ble satt i
gang utbedrings- og forhøyningsarbei-
der. Kontrollavdelingen krevde utbe-
dring av murdammen fordi den ikke
var dimensjonert for å stå imot det
påregnelig største vanntrykket. I 1931
ble lekkasjer i dammene utbedret.
Harald Gram foretok en inspeksjon på
sensommeren og påpekte en del nød-
vendige restarbeider på dammene.

Dette var krisetid i norsk økonomi, og
det skulle vise seg vanskelig å få be-
vilget penger til de nødvendige utbe-
dringene. Gram avsluttet sin rapport
på følgende vis: Ingeniør Buschmann
fremholdt at brandstyret gjerne vil
ha hovedstyrets bekreftelse på at det

er påkrevet å utføre de gjenstående
arbeider på dammene, da det ellers er
vanskelig for vannverket å få bevilg-
ning til disse arbeider.'?

Noen snarlig løsning ble det ikke. Ett
år senere, i 1932, gjennomførte Gram
nok en inspeksjon av dammene til
Sandnessjøen vannverk.

I Grams rapporter skinner ingeniørens
bekymringer igjennom. Så vel Kon-
trollavdelingens mann som Busch-
mann og Barth-Heyerdahl var klar
over at utbedringene var tvingende
nødvendige. De fryktet også at de nød-
vendige reparasjonene ble større for
hvert år som gikk uten at skaden ble
utbedret. Spørsmålet var da bare hvor-
dan de kunne greie å overbevise de be-
vilgende myndigheter om det samme.
En rekke inspeksjoner ble foretatt
gjennom 1930-årene, og tilstanden
til dammene i Fjellåsvatn blir grun-
dig beskrevet i en rapport fra 1932.
Mur- og betongdammen hadde alle-
rede utviklet en sprekk på luftsiden,
Gram mente sprekkdannelsen skyld-
tes temperatursvingninger. Luftsiden
av dammen var sydvendt og sto i sola,
mens den på vannsiden demmet opp
"koldt vann fra fjellet ovenfor:."Jorddam-
men var svekket gjennom de årene
den hadde vært i drift. Vann hadde
slått over kronen og skylt vekk mye av
fyllmassen på luftsiden.

Fra en inspeksjon 9. september 1934.
Det kan være Vassdragstilsynets
Harald Gram og kommunens ingeniør
Buschmann som står over flomløpet
på murdammen (hoveddammen).

"Somforholdene nu er finner jeg det pd-
krevet at dammen forsterkessnarest mulig"
skrev Gram 29. august 1932, men han

opplyste om at arbeidet "vil imidlertid
efter ingenior Buschmanns oplysninger
kreve adskillige forberedelser av hensyn til
de stedlige forhold, og da vrforholdene
og drstiden er mindre gunstig nu, vil det
vre heldigere d utfore arbeidet sam-
menhengende ti] v@ren."97 Fra general-
direktøren i Vassdragsvesenet gikk det
allerede 1. september 1932 ut et brev
til Barth-Heyerdahl, som leder av Sand-
nessjøens Brandstyre, med klar be-
skjed om at skadene matte utbedres.?"

Dammene ble etter hvert utbedret,
og Gram inspiserte dammene igjen
16. september 1936. Han konkluderte
med at betongdammen var i god stand,

og at jorddammen var i tilfredsstil-
lende stand. 99 Det tok altså flere år
før utbedringene ble gjennomført, og
det skyldtes nok både de økonomiske
nedgangstidene pa 1930-tallet og
korte arbeidssesonger grunnet lange
vintre.
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il tross for de økonomiske krisene i 1930-rene og
nedgangen i byggevirksomheten i norske vassdrag,
opprettholdt Kontrollavdelingen en betydelig akti-

vitet. Normalt førte Kontrollavdelingen tilsyn og kontroll
med anlegg som var oppført etter konsesjon, i tillegg had-
de de en rekke andre anlegg under observasjon. Det kunne
for eksempel være damanlegg der det hadde oppstått lek-
kasjer eller brudd, eller anlegg som hadde blitt reklamert
(påklaget) av en bekymret tredjepart fordi de var i dårlig
stand. Da en ny vassdragslov ble behandlet i Hovedstyret
for NVE i 1930-arene, henviste Kontrollavdelingen til disse
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sakene da det ble argumentert for et utvidet tilsyn.

Den nye vassdragsloven ble fremmet for Stortinget 20. mai
1939, og den ble vedtatt 15. mars 1940. Den erstattet den
gamle vassdragsloven fra 188 7. Loven fikk betydning for
hvilke nye anlegg Kontrollavdelingen fikk lagt inn under
tilsyn og kontroll. Ingeniørene i Kontrollavdelingen ønsket
seg i utgangspunktet kontroll over flest mulig damanlegg.
I det følgende skal vi se hvordan de argumenterte for for-
slaget sitt og hvilke reaksjoner det vakte i NVE og i depar-
tementene.

Ingeniørene på offensiven
Thomas Tvedt skrev i 1936 Pro Memoria (PM) - en betenk-
ning- til Generaldirektøren, der han presenterte Kontroll-
avdelingens synspunkter på en ny lov. Hovedargumentet
var at den nye loven burde omfatte "damanlegg av enhver art
og storreise"og at tilsynet og kontrollene av dem skulle ut-

føres av Kontrollavdelingen. Nye anlegg burde etter deres
mening heller ikke bygges før planene var kontrollert av
dem. Forslaget innebar en radikal utvidelse av tilsyns- og
kontrollvirksomheten. Dersom de fikk gjennomslag, skulle
alle typer dammer, reguleringsdammer, inn taksdammer

47



Thomas Tvedts Pro Memoria
fra 1936 inneholdt også en
oversikt over dambrudd og
reklamerte dammer som
Kontrollavdelingen kjente til.

for vannverk og kraftanlegg, fløtnings-
dammer, oppstuvnings- og sperredam-
mer og isdammer underlegges offent-
lig tilsyn."Kraftanlegg og andre vass-
dragsanlegg var det ifølge Kontroll-
avdelingen derimot ikke like presse-
rende å føre tilsyn og kontroll med.

Begrunnelsen var at det var dammene
som hadde det største skadepoten-
sialet i vassdragene. For aunderbygge
dette argumentet, hadde Kontroll-
avdelingen lagt ved en oversikt over
de dambruddene som de kjente til
mellom 1907 og 1935. Det fantes rik-
tignok ingen komplett oversikt over
slike brudd, og Kontrollavdelingen
presiserte at de baserte oversikten på
artikler fra dagspressen og de brudde-
ne som de selv kjente til. Oversikten
talte 61 dambrudd, og størstedelen
av dem hadde skjedd fra 1920-tallet
og framover. Lista inneholdt også en
estimert verdi på de skadene dam-
bruddene hadde forårsaket, og en
kort beskrivelse av de alvorligste kon-
sekvensene. De mest alvorlige ulyk-
kene i vassdragene hadde ført til tap
av menneskeliv, og Kontrollavdelin-
gen hadde oversikt over til sammen
seks dødsfall som følge av dambrudd.
Samlet sett kjente Kontrollavdelingen
til skader for 1,8 millioner kroner,

men det reelle tallet var nok langt
høyere. I flere tilfeller var verdien på
skadene ukjent." Kontrollavdeling-
ens argument var krystallklart: En
utvidelse av Kontrollavdelingens til-
syns- og kontrollmyndighet ville sikre
at anleggene ble vedlikeholdt og bygd
etter forsvarlige standarder. Det ville
i neste omgang forhindre så vel døds-
fall som ødeleggelser. Kontrollavdel-
ingens ingeniører hadde også et annet
argument. Det handlet om dameieres
og lokale myndigheters oppfatninger
av det begrensede tilsynet Kontroll-
avdelingen hadde og de dilemma det
skapte.

På sine reiser opplevde ofte Kontroll-
avdelingens ingeniører at så vel da-
meiere som kommunalt ansatte
ingeniører stilte kritiske spørsmål til

at staten, kommuner og private, som
ikke trengte konsesjon, kunne bygge
damanlegg uten offentlig tilsyn,
mens deres egen virksomhet jevnlig
skulle kontrolleres.- I sitt PM hen-
viste Kontrollavdelingen blant annet
til en driftsbestyrer som opplevde
det som paradoksalt at det på hans
anlegg ikke kunne "legge ned en sten i

v@redammer uten kontroll" 3 mens et
anlegg som ble bygget flere hundre
meter over en større bebyggelse, var
unntatt tilsvarende tilsyn og kontroll.
Dette var det vanskelig agi en god for-
klaring på. Viktigere var det at flere av
de dammene Kontrollavdelingen ikke
hadde tilsyns- og kontrollansvar for,
var i en slik forfatning at det var fare
for dambrudd. Kontrollavdelingens
sitt PM ga en oversikt over 55 slike
reklamerte dammer. En av disse dam-
mene, Evenstaddammen, omtales i
neste avsnitt.
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"Opgave over kjente dambrudd og reklamerte dammer"

I. Dambrudd

Nr. Damsted Herred Fylke År Skader Verdi av skader

1. Aulestad Gausdal Opland 1907 og 1910 Vei og jord ukjent

2. Gaulasjavre Lyngen Troms 1907 og 1910 Kraftanlegg, veier og gårdsbruk ukjent

3. Glimmevatn Hammerfest Finnmark 1910 Elektrisitetsverk, bybro og jord 200 000.-

4. Kvitbergvatn Saltdal Nordland 1912 Kraftstasjon ukjent

5. Sildvik Ankenes Nordland 1914 Linjebrudd på Ofotbanen Dammens kostende
+ 36 000.-

6. Sigerfjord e.v. Sortland Nordland ca. 1914 ukjent

7. Korgen e.v. Korgen Nordland 1915 ukjent.

8. Osfallet Aamot Hedmark 1916 1 menneske omkom, 1 hus,

kraftanl. og vei delagt. 1 060 000.-

9. Honefoss Bruk Norderhov Buskerud 1916 2 mennesker omkom ukjent.

10. Hommelvik Hommelvik S6r-Tr5ndelag Fr 1916 ukjent.

11. Enbergsdam Sol6r Hedmark 1916 ukjent

12. Buda Isvatn Hol Buskerud 1917 Linjebrudd på Bergensbanen, Veibro 25000.-
veibro, jord. Jernb. ukjent

13. Helledalsvatn Bakke Vest-Agder 1918 ukjent

14. Bratbektjern Hegra Nord-Tr6ndelag 1918 Linjebrudd på Merakerbanen Erstatn. 15 000.-

15. Ldingen e.v. L©dingen Nordland 1918/19 Kraftstasjon og rorledn. 6delagt. ukjent

16. Hallsjen Vaaler Hedmark 1919 Skog, jord, veier, bro, kvernhus Takst 600 000.-

17. Storlogvatn Innvik Sogn og Fjordane 1919 Skade på el.verk, vei, bro, kai offentlig ukjent.

og prestegård. Privat 150 000.-

18. Lustadvatn Ogndal Nord-Tr6ndelag 1920 Dam helt delagt. ny dam ca. 30 000.-

19. Kvendalen Værdalen Nord-Tr5ndelag 1920 ukjent.

20. Lyngdal e.v.Lyngdal Vest-Agder Fr 1920 ukjent.

21. Storvatn Trondenes Troms 1920 ukjent.

22. Hovindbekken ). Aker Akershus 1919, 20 og 23 Jordskader ukjent

23. Drakstsj% Selbu SOr-Tr5ndelag 1921 Sagbruk og jordskader ny dam ca. 50 000.-

24. Kvernbekken Tynset Hedmark 1921n22 ukjent

25. Figgenelv Hiland Rogaland 1921/22 ukjent.

26. Mi Lund Rogaland For 1921 1 menneske omkom ukjent

27. Bufjellvatn L©dingen Nordland 1921/22 ukjent

28. Rosten Tynset Hedmark 1924 Skade på lysverk og dam ukjent

29. Forneselv Talvik Finnmark 1924 Dam 500.-

30. Bergsbudam Ringsaker Hedmark 1925 Dam, farveri og jordskade ukjent.

31. Gassjen Frol Nord-Trndelag 1925 Dam ukjent

32. Ebbestadvatn Svelvik Vestfold 1925 Dam ukjent

33. Modum e.v. Modum Buskerud 1926 Dyrket mark Erstatn. 1 500.-

34. Bævra el. v.Surnadal More 1927 Kraftstasjon, sykehus, kverner

og offentlig vei ukjent.

35. Strisland Konsmo Vest-Agder 1927 Jord og skog ukjent.

Sum 1 568 000.-
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Nr. Damsted

36. Klosterfoss

37. Raufoss

38. Trollebogen

39. Kåsine

40. Holmsdammen

41. Kilbygden e.v.

42. Flien

43. Myrevatn

44. Grorud

47. Grungstadfoss

48. Rosvold e.v.

49. - -

50. Sverja kraftst.

51. Gronvold Bruk

52. Saupstadfossen

53. Sonvatn

54. Skjærdalen Bruk

55. Grorud

56. Lktingdam

57. Harrsj©en

59. Kvernfjord

Herred

Skien

Toten

Hurum

Drangedal

Frogn

Hegra

Bergen

Tingvoll

Aker

45. Dr5bak vannverk Frogn

46. Thodalsvatn Nes

Hilandet

Leksvika

Kvikne

Torpe

Borge

Hegra

Tyristrand

Aker

Elverum

). Rindal

Sandar

60. Gravfoss fangdam Modum

Damfoss Skien

Fylke År Skader Verdi av skader
Overfort 1 568 000,-

Telemark

Opland 1928

Buskerud 1928

Telemark 1929

stfold 1929

Nord-Trndelag 1930

1930

More og Romsdal 1930

Akershus 1931

stfold 1931

Buskerud 1931

Nord-Trondelag 1932

Nord-Tr6ndelag 1932

Hedmark

Opland

Nordland

Nord-Tr6ndelag

Buskerud

Akershus

Hedmark

Hedmark

Vestfold

Buskerud

1927

1934

1933

1934

1934

For 1934

1935

1935

1935

1935

1935

Dam

Vei brudd, Dam

Veibrudd

Linjebrudd p? Srlandsbanen

Jordskade

Jernbanebro skadet, jordskader.

Veier, haver og dam

Sag, vei og jord

Vei og jord

Dam

Dam

El.verk skadet og dam.

Dam helt delagt

Ny dam helt delagt

Vei og jord Betydelig, ukjent.

Dam helt delagt Ny dam 36 000.-

Kraftstasjon, rorgate, hus og jord. 72 000.-

Dam

Dam

Vei, hus og jord

Broer og jordskader

Dam

Vei og jord

1934/35 2 mennesker omkom

2  mennesker omkom

Dam 26 000.-

Vei 4 000.-

ukjent.

Dam 2 500.-

Ukjent

52 000.-

Dam +  5 000.-

ukjent

ukjent.

Dam 15 000.-

For fl6tning 3 000.-

5 000.-

Takst 8 500.-

ukjent

ukjent.

Hus 3 000.-

ukjent.

2 000.-

Molle 70 000.-

ukjent.

ukjent.

Sum 1 872 000.-
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II.  Reklamerte dammer

Nr. Damsted
61 Trollebogen

62 Ebbestadvatn

63 Rsten dam

64 Storevatn

65 Litlevatn

66 Vensmoen

67 Molandsvatn

68 Kjensj6en

69 Bergsfjordvatn

70 Sykkylven e.v.

71 Syverseter dam

72 Soknevatns dam

73 Slattum dam

74 Bogevatn

75 Dravledalsvatn

76 Bredalsvatn

77  Kvandalsvatn

78 Morsetdammen

81 Gravenfoss

82 Ramfoss

83 Evenstad dam

84 Åsbosdam

85 Niingen

86 Morkvatn

87 Bjorvatn

88 Siljantjern

89 Dam-heggsj%

90 Langheggsj)

91 Grimsmo

92 St. St6levatn

93 L. Stlevatn

94 Nybudam

99 Fossmark kr.anlg.

100 St5levatn

101 Stemmevatn

102 Kilbygden e.v.

103 Bergsvatn

104 Sonvatn

Herred
Hurum

Svelvik

Tynset

Horg

Saltdal

Moland

Modal

Loppen

Sykkylven

Åsnes

Ådalen

Hakedal

Bruvik

Jondal

Kyrkjeb

rstad

Strinda

79 lsdam v/ Beston Hurum

80 Kvernbekken Tynset

Fylke
Buskerud

Vestfold

Hedmark

S6r-Tr6ndelag

Nordland

Aust-Agder

Hedmark

Finnmark

More

Hedmark

Buskerud

Opland

Hordaland

Sandsvær Buskerud

Krodsherred Buskerud

Froland

Surnadal

Bogen

Hurum

Bamle

Modum

År
1906, 1910, 1925

1912, 1925

1915, 1917

1915

1915

1915

1915

1917

1917

1917

1919

1919

1919

1920

Anm.
Se nr. 38

Se nr. 28

Hordaland 1920

Sogn og Fjordane 1922

Mire og Romsdal 1923

SOr-Tr6ndelag 1923

Buskerud

Hedmark

1924

1924

1924

1924

Se nr.24

Aust-Agder 1924

More og Romsdal 1924

Nordland

Buskerud

Telemark

Buskerud

1926

1926

1926

1927

1927

1927

Surnadal M6re og Romsdal 1927

Ytre Sandsvær Buskerud 1928

Vang

95 Borsj©en Kvikne Hedmark 1929

96 Myllavatn Lunner 1929

97 Fjellhammer kr.anlegg. Strommen Akershus 1929

98 Br5db©lvatn Eidskogen Hedmark 1929

Bruvik

Lund

Hegra

Bols6y

Hegra

Hedmark

Hordaland

Rogaland

SOr-Tr6ndelag

1928

1929

1930

1931

1931

1931 Se nr. 41

More og Romsdal 1933

SOr-Trndelag 1934 Se nr. 53

105 Platoudammen Vang

106 Styggedalsbekken V.Aker

107 Nydalen V. Aker

108 Bilertjern Fet

109 Fisklisa

110 Jetningen

111 Skjervangen

112 Gampen

113 Hafslovatn

114 N5kletjern

115 Torjusheia

116

Sr-Fron

Sr-Fron

Etnedal

Hedmark

Akershus

Akershus

Akershus

Opland

Opland

Opland

Mandal Vest-Agder

Geiranger More

1935

1935

1935

1936

1936

1936

1936

1936

1936

1936

1936 /avisartikkel er omtalt frykt for dammen

1936 Uttalt frykt for en påbegynt dam i 900 m ovenfor bebyggelsen.
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Evenstaddammen:
Observasjon ikke tilsyn og kontroll

Evenstaddammen var en del av Even-

stad kraftanlegg, som var eid av Aren-
dals kommunale elektrisitetsverk,
og den var oppført på egen grunn og
derfor uten noen konsesjonsvilkår om
offentlig tilsyn og kontroll. Dammen
hadde blitt bygget i flere omganger
fra 1889 til 1903, og den var betydelig
overdimensjonert for den funksjonen
den hadde. Det hadde nemlig vært
store planer om å forhøye den, men
dette hadde blitt skrinlagt. Så sprang
den også lekk i 1924. Det var første
gangen Kontrollavdelingen stiftet be-
kjentskap med den.

Thomas Tvedt ble sendt ut pa inspek-
sjon sommeren 1924 og skrev en rap-
port om lekkasjen. Ett drøyt år senere,
høsten 1925, var Rolf Heesch på in-
speksjon, og han leverte nok en grun-
dig rapport. I denne kom det fram at

det ikke fantes arbeidstegninger for
dammen, og at det var usikkert hvor-
dan den var fundamentert. Dammen
manglet også bunntappeløp, slik at
det nærmest var umulig å tømme

magasinet for a undersoke vannsiden.
Vedlikeholdsarbeidet hadde blitt ut-
ført av en dykker, og han hadde opp-
daget at det var blitt gravd ut flere
kanaler i eller under damfoten. "På

grunn av det store dragsug kunde han
imidlertid ikke nærmere konstantere årsa-
ken." Driftsbestyreren hadde innrøm-
met at det var mulig at ikke hele dam-
men var fundamentert på fjell. Noen
år senere konkluderte Harald Gram
med at dersom dammen ikke hadde
vært overdimensjonert, så hadde det
sannsynligvis vært fare for dammens
stabilitet.

Lekkasjene ble forsøkt utbedret gjen-
nom årlig vedlikehold, oftest med
påfylling av betong og sement. Dette
arbeidet ble utført av en dykker, og
det var både langsomt og kostbart
arbeid. Fra 1919 til 1925 brukte
eierne 96 000 kroner på utbedringer,
noe som tilsvarer nesten 1,8 millio-
ner kroner i dagens kroneverdi. Rap-
portene som ingeniørene i Kontroll-
avdelingen skrev i årene som fulgte,

viste imidlertid at heller ikke dette
arbeidet løste problemet. Evenstad-
dammen var fremdeles meget lekk.

Problemet var at Kontrollavdelingen
bare kunne holde seg ajour med ut-
viklingen til dammen. Lovbestem-
melsene ga dem ikke muligheter til
å gripe inn, og dameierne mente ofte
at de tiltakene de selv satte i verk
var tilstrekkelige. Det var tilfellet i
Arendal, der kommunen brukte be-
tydelige midler pa a vedlikeholde
Evenstaddammen, men de prioriterte
ikke å bruke penger på ombygging
for 3 bli kvitt lekkasjene. "Ska! man
gaa til en hovedreparation burde dette
gjores i forbindelse med en fremtidig ut-
bygning, ellers vilde det bli for mange
penger at lagge ned", sa driftsstyrer
Grøntvedt til Vestlandske Tidende sen-
sommeren 1925. Det til tross for at
de stadige utgiftene til reparasjon var
like store som renteutgiftene til en
hovedreparasjon. Etter en ny om-
fattende lekkasje i 1935, toppet det
seg for folk som bodde nedstrøms

I.,
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Evenstaddammen, og den 24. mars
1937 vedtok Froland herredsstyre a
klage inn dammen til Hovedstyret i
NVE. Arendal kommune hadde i
forkant av lekkasjen nok en gang
utsatt en ombygging av dammen, med
den begrunnelse at det ble for kost-
bart. Det var nettopp dette argumen-
tet de folkevalgte i Froland reagerte
på. De mente det lenge hadde vært
kjent at Evenstaddammen var svært
dårlig, og at de stadige reparasjonene
ikke hindret dammen i bli stadig
mer lekk. Dersom dammen røk, had-
de Froland herredsstyre med sitt ved-
tak frasagt seg ethvert ansvar, og de
signaliserte med det at et dambrudd
kunne bli dyrere for Arendal enn en
fullstendig reparasjon av dammen. 100

Da herredsstyret hadde fattet sitt
vedtak, reagerte Kontrollavdelin-
gen raskt. Allerede 10. april 1937 var
Harald Gram på plass på Evenstad-
dammen. Sammen med driftsstyrer
og representanter for eierne foretok
han en grundig inspeksjon av dam-
men, og i rapporten konstaterte han
at det var mange lekkasjer og stort be-
hov for utbedring. Verken Gram eller
Kontrollavdelingen kunne imidlertid
gjøre så mye mer enn inspisere og
holde seg a jour med utviklingen. De
gjeldende lovbestemmelsene ga dem
ingen pressmidler, og dameieren tok
først og fremst økonomiske hensyn.

Den gamle Evenstaddammen er fremdeles ganske innta kt og kommer til syne når den
nyere Evenstaddammen fra 1939 er nedtappet.

En elastisk ordning
Kontrollavdelingen fant det urimelig
at sikkerhetshensynene ble prisgitt
dameiers økonomi. De gjorde der-
for Hovedstyret oppmerksom på at
det manglet nødvendig lovhjemmel
til å følge opp konsesjonsfrie an-
legg, og viste også til at det hadde

Det har, efer hvad vi ringer i Je \.'f't jo ingen med sikkerbet.. rne-n

e1faring, vi:t sig  at  lekazen i tr;res er ikke nyt arbeide  n

venstaddammen m er ncget stor- rte ar, blir det ialfald nadvendig

re end ved somerens bezyndelse, aret derefter. iparsmaalet om en

hof t en dykker,i hse daze er lo,edreparat·n blir vel i sin tid

oppe.

ifttestyrer  Gent  vdt, hvem

vi har htnveidt OA td i anlednina-

herav, bekrefter  hvd  foran er an-

lort Ollioplyoer  samtidig.  eat leka-

6l"il 1midLerfrl ikke er stflrre end

ifjor vaar. Det har hele tiden ve-

ret forutsetningen, fortsetter hr.

Grontvedt, at det arbide som stan-

set ved jult,tid itjor skuldt- frrtsart-

es isommer, ozderfr er man nu

ke ydt  igjen.

Vil dette tetningsarbeide bli

en fast utzift pa budgettet?

, -- Hvor lænre l.r.pnin1en vil ho1- 
1

L:::!er. tat op; rentene av hvad der

mu utredes ved en hoedrepara-
tivn blir høist sandsynJiir like store

som1 atgifterne ved det stadig gjen-

konn:ende tætninaraarbeide. Skal

msn gaa til en hoedreparation
burde dette gjores  i  forbindelse

med en fremtidig utbngning, allers

vilde det bJ.i for mange penger at

Irene ned.
Situ  tionen har forevrig ikke for-

andret sig fra ifjor, og nogen lta-

stre er utelukket. derom er alle
de sokkyndige enige, shutter hr.

Grantvedt.

"Lækagen i Evenstaddammen"
- avisutklipp fra "Vestlandske Tidende"
i Arendal, datert 29. august 1925.

vært vanskelig fa politiet til a
straffeforfølge dameiere. Kontroll-
avdelingen pekte også på de ska-
dene som hadde oppstått som
følge av dambrudd på slike an-
legg. De skrev for eksempel at
Norges Statsbaner hadde vært utsatt
for "stygge linjebrudd" på grunn av
dambrudd. NSB var også blant dem
som aktivt klaget på dammer som
de mente var for dårlige. Thomas
Tvedt i Kontrollavdelingen spådde at
distriktssjefene i NSB derfor ville gå inn
for offentlig tilsyn med alle dammer
dersom de ble forelagt sporsmalet.

Hovedstyret i NVE støttet kravet om
et lovverk som sikret Kontrollavdel-
ingen utvidet tilsyns- og kontrollan-
svar. Kontrollavdelingen fikk like-
vel ikke Hovedstyrets støtte til det
omfattende tilsynet de ønsket seg.
Hovedstyret mente at dette ville kreve
langt større administrasjon og øke
NVEs utgifter, og at dette "ikke vil
stå i rimelig forhold til de Jordeier
som kan ventes oppnddd." 07 Arbeids-
departementet støttet Hovedstyret
og konkluderte med at forslaget
ville medføre uforholdsmessig mer-
arbeid og økte utgifter. Økonomiske
hensyn ble altså utsla gsgivende i
debatten om et utvidet tilsyn med
damanlegg. Konklusjonen kan virke
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Forsvarsmessig sikring av
kraftforsyningen: I NVE er
det arkivert enkelte brev
med graderte opplysninger
om anlegg av betydning for
kraftforsyningen. Brevene
ble av den grunn påført
stempeltrykk som anga
graderingsnivå. I dag er
de avbildede brev ned-
gradert og har ikke lenger
status som begrenset eller
fortrolig.

Ere. Ir om tar«arm9sg nk. g av i. gttforg ringgngy 25 purr 1948g- Ide hervet
'tegg pAtygain eta y

underlig siden det jo var eierne av
damanleggene som skulle bære utgif-
tene ved et offentlig tilsyn. De økono-
miske konsekvensene for dem kunne
imidlertid bli store dersom Kontroll-
avdelingens ingeniører fikk gjennom-
slag for sine ønsker. Så vel Hovedsty-
ret i NVE som departementet valgte
av den grunn en mellomløsning. De
visste at små dameiere og kommuner
vanskelig kunne sette av de nødvendi-
ge midler til tekniske utbedringer. Ar-
beidsdepartementet mente dessuten
at damanleggene i en rekke småvass-
drag var av så beskjedne dimensjoner
at de ikke ville utgjøre noen nevne-
verdig trussel for nedenforliggende
in teresser. 108

Det man derfor samlet seg om, var en
løsning der man kunne gå skrittvis til
verks etter hvert som behovet gjorde
det nødvendig, slik Hovedstyret ut-
trykte det. 109 Gjennom§ 144 i forslaget
til ny vassdragslov, fikk Kongen mulig-
het til å ordne tilsyn og kontroll med
vassdragsanlegg i den utstrekning han
fant det nodvendig.' Det betydde at
Kontrollavdelingen kunne foreslå til-
syn av damanleggene de selv mente
det var behov for å føre kontroll med.
Deretter var det Hovedstyret for NVE
som igjen var ansvarlig for å gjøre ved-
tak i saken før departementet kunne
velge astotte eller avvise om et anlegg
skulle legges under offentlig tilsyn
og kon troll. Arbeidsdepartementet sa

seg enig i denne framgangsmåten og
mente at den nye ordningen var "elas-

tisk",siden den ga anledning til å eta-
blere tilsyn der det var "særlig påkrevet"
og i det omfang "som finnes nodvendig."

Forslaget ble enstemmig vedtatt, uten
debatt i Stortinget. Mangelen på de-
batt skal ikke tolkes som uttrykk for
likegyldighet, men snarere som ut-
trykk for tillit til og anerkjennelse
av det arbeidet Kontrollavdelingen
hadde lagt ned gjennom nær 30 år
og de argumenter de hadde ført i sa-
ken. Kontrollavdelingen fikk altså
ikke full støtte fra Hovedstyret eller
departementet på et lovfestet almin-
nelig offentlig tilsyn av dammer, men
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de hadde fått en hjemmel til å utvide

tilsynsvirksomheten der det var nød-

vendig av sikkerhetsmessige hensyn.

Den nye vassdragsloven tråd te i kraft

1. januar 1941, men før det grep ver-

denspolitiske begivenheter inn i Kon-

trollavdelingens hverdag. Fra 1935 var

for øvrig Kontrollavdelingen innlem-

met i den nye Vassdragsavdelingen.'

langt, og okkupasjonsmyndighetene

la restriksjoner på reiser generelt.

Derfor ble det naturlig nok færre

inspeksjonsreiser. Et annet moment

var dessuten at det var mindre bygge-

virksomhet, slik vi har sett var tilfel-

let ved Sandnessjøen vassverk. Derfor

ble det også færre konkrete tilsyns- og

kontrollsaker for ingeniørene å gripe

fatt i.

NVE under okkupasjonen
Da Hitler-Tyskland angrep og okku-

perte Norge 9. april 1940, endret den

politiske situasjonen seg dramatisk.

Kongen og regjeringen gikk i eksil i

England, og Stortinget ble ikke sam-

let til møter. Dette fikk direkte konse-

kvenser for NVE. Hovedstyret for NVE

besto delvis av personer utnevnt av

Stortinget, og de ble ikke erstattet da

perioden deres gikk ut 30. juni 1941.

I stedet innsatte Vidkun Quislings

regjering en ny ledelse, og generaldi-

rektør Olaf Rogstad ble erstattet med

professor Hans Skarphagen. Rogstad

hadde vært generaldirektør fra 1925,

men ble bedt om å søke avskjed. Av-

skjedssøknaden ble innvilget i januar

1942, og 1. februar trådte Skarphagen

inn som ny generaldirektør i NVE. Han

hadde vært professor i maskintek-

nisk fabrikkdrift ved NTH fra 1937 til

1941 og medlem av Nasjonal Samling

siden 1933. Hovedstyret ble erstattet

Fredrik Vogt var en sterk general-
direktør for NVE. Etter mange års press,
godkjente han i 1957 at Vassdragsti I-
synet også skulle ha tilsyn og kontroll
med statens egne anlegg.

av "forerprinsippet",det ville si at det

var generaldirektøren selv som tok

alle avgjørelser.

Prinsipper til tross: De enkelte avde-

lingene hadde forholdsvis stor selv-

stendighet under okkupasjonen. Da

Skarphagen ble stilt for retten etter

krigen, kom det fram at han i stor

grad satte profesjonalitet framfor

politikk. Den selvstendige

posisjonen til avdelinge-

ne blir særlig tydelig når
man ser at det var Vass-

dragsavdelingens leder,

Arthur Hugo-Sørensen,

som signerte Vassdragstil-
synets korrespondanse, på
vegne av Generaldirektø-

ren. Vassdragstilsynet var

organisatorisk ordnet som

et kontor under Vassdrags-

avdelingen.

Hvordan ingeniørene
Vassdragstilsynet person-

lig opplevde krigen og ok-
kupasjonen, vet vi ikke

mye om. Formelt sett

fikk okkupasjonen liten

innflytelse på arbeidet

Dette brevet fra 16. september 1942 viser at tilsynet
med dammer ble opprettholdt under okkupasjonen.

rasjonering og restrik-

sjoner. Drivstoffmangel
gjorde det vanskelig å reise

Likevel brukte Vassdragstilsynet de nye

bestemmelsene om tilsyn og kon-

troll i vassdragsloven med all kraft. De

tok flere initiativ overfor Hovedstyret

for å få tilsyn med en rekke reklamer-

te dammer. Blant disse var Evenstad-

dammen, som Vassdragstilsynet altså

hadde hatt under observasjon siden

1924.

Formalisert tilsyn med
statens anlegg
Det var ikke bare konsesjonsfrie dam-

mer med private eller kommunale

eiere som opptok Vassdragstilsynet.

Samtidig som de tok initiativ til å

legge disse anleggene under tilsyn og

kontroll, rettet Vassdragstilsynet også

oppmerksomheten mot anlegg eid av

staten, som var fritatt for offentlig

tilsyn. I 1941 sendte Vassdragstilsynet

et Pro Memoria (PM) til Generaldirek-

tøren, hvor de argumenterte for at

også de statlige vassdragsanleggene

måtte underlegges teknisk kontroll.

Denne saken hadde både prinsipielle

og praktiske sider, og spørsmålet om

offentlig tilsyn med statens anlegg ble

ikke endelig besvart for pa slutten av

1950-tallet.

Vassdragstilsynet reagerte på at det

ikke var nødvendig med kontroll

av anlegg som ble oppført av staten.

Det var klart at de tekniske kravene

til sikkerhet måtte være de samme,

uansett om det var private eller

sta ten som bygde og eide vassdragsan-

leggene. Derfor ønsket VVT at Hoved-

styret skulle avgjøre spørsmålet om

anlegg skulle legges under tilsyn uten

åta hensyn til om det var staten som

bygde og betalte for anlegget.'?

deres, men hverdagslivet
ble selvsagt påvirket av Forslaget fikk støtte fra Kraftverksav-

delingen, som var fagavdelingen for

statens vassdragsutbygging. Det var

kraftverksjef Johan Collett Holst som
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skrev støtteerklæringen til Vassdrags-
tilsynets PM. Av dette går det fram
at forslaget ikke var så omfattende
som det ved første øyekast kunne se
ut som. Kraftverksavdelingen hadde
"som kjent noyet seg med en underhdnds
gjennomg@else"hos Vassdragstilsynet.
Dette gjaldt de prinsipielle og plan-
tekniske detalj ene for større dammer,
mens selve oppføringen ikke ble kon-
trollert av andre enn Kraftverksav-
delingen. Derfor mente Holst at det
ville la seg gjøre å gjennomføre en
"noe utvidet kontroll i formelle former".
Den prinsipielle beslutningen som
Vassdragstilsynet ønsket seg kunne
derfor oppfattes som en formalisering
av den ordningen de allerede hadde
praktisert med Kraftverkavdelingen.3

Hovedstyret hadde allerede 11. mars
1941 besluttet at en del konsesjonsfrie
dammer skulle legges under offentlig
tilsyn. Det nye saksframlegget inne-
holdt en rekke formuleringer fra Vass-
dragstilsynets PM fra 4. mars 1941,

men det var i tillegg lagt ved et forslag
om at konkrete statsanlegg skulle leg-
ges under tilsyn. Hovedstyret sluttet
seg til dette 16. mai 1941. I årene som
fulgte førte også Vassdragstilsynet til-
syn med en rekke statsanlegg, men
slett ikke alle. Derfor ble spørsmålet
reist pa nytt i 1957. "Den ndverende
ordning er imidlertid haltende og det er
onskelig at det i sa henseendeblir klarere
linjer",skrev Vassdragsavdelingens sjef
Ragnar Bang til generaldirektør
Fredrik Vogt.+

Denne gangen var saken moden for av-
gjørelse, og det ble igjen innhentet ut-
talelser fra både Bygningsavdelingen
og Kraftverksavdelingen i NVE. Begge
fagavdelinger var enige i at statens an-
legg burde legges under offentlig til-
syn og kontroll. Den 16. februar 1957

sendte generaldirektør Fredrik Vogt
et notat til Vassdragsavdelingen og
de to andre fagavdelingene. I notatet
skrev han at han var enig i at "samt-
lige statens reguleringsanlegg under-
gis kontroll ved Vassdragsavdelingen
på samme måte som nå for kommu-
nale anlegg." 115 Dermed var Vassdrags-
tilsynets tilsyn og kontroll med statens
egne vassdragsanlegg formalisert.

Et av de statlige vassdragsanleggene
som ble lagt under offentlig tilsyn og

kontroll var Aursjødammen ved Aur-
sjøverkene i Møre og Romsdal. Den
var ikke underlagt offentlig tilsyn
da den ble bygget på midten av 1950-

tallet av Bygningsavdelingen i NVE.
Det var likevel en uformell kontakt
mellom Bygningsavdelingen og VVT
om tekniske spørsmål underveis i pro-
sessen. Vassdragstilsynet var på den
må ten i befatning med saken allerede
før det offentlige tilsynet ble formali-
sert, men foretok ingen formell kon-
troll, plangodkjenning eller oppføl-
ging i byggetiden. For mer omtale om
Aursjødammen, se ramme om Aursjø-
dammen under kapitlet Solid erfaring
- elastisk ordning.

Lov om forsvarsmessig
sikring av kraftforsyningen
Etter frigjøringen i 1945 ble spørs-
målet om damsikkerhet nok en
gang gjenstand for debatt. Krigen
hadde demonstrert betydningen av
sikring av elektrisk kraft i en krigs-
situasjon, og det ble satt i gang en poli-
tisk prosess som ledet fram til pålegget
om å etablere Kraftforsyningens Sivil-
forsvarsnemnd. Temaet hadde riktig-
nok vært på dagsordenen allerede før
2. verdenskrig, men det var først etter
krigen at Industriens Luftvernkontor
la fram et forslag om forsvarsmessig
sikring av kraftforsyningen. Forslaget
ble presentert for Forsvarets Overkom-
mando 2. mars 1946, 0g resulterte i at
det allerede 23. mars 1946 ble nedsatt
en komit€ som skulle utarbeide en ny
lov. Forslaget til ny lov ble fremmet et-
ter knappe to år; 2. februar 1948. Det
var raskt om en sammenligner med
behandlingstiden på andre lover. Den
nye loven fikk omfattende konsekven-
ser for damsikkerhetsarbeidet og før-
te til en ganske overraskende konflikt
om damsikkerhet i Hallingdal. I det
følgende skal vi derfor se nærmere på
det arbeidet som lå til grunn for loven
og argumentene for den.

Norges Industriforbund var en av dem
som drev fram saken. I sitt innspill
pekte forbundet på de områdene som
var viktige for dem, og henledet opp-
merksomheten mot utlandet, framfor
alt Sveits, der man hadde kommet
langt i a sikre kraftverkene mot bom-
beangrep. Det var særlig de blottlagte
delene av et kraftanlegg som var sir-
bare for angrep. En del av kraftanleg-

gene kunne bygges inn i fjellet, men
dammer måtte naturligvis bygges
utenfor. Dermed ble de også attrak-
tive mal "ikkebare pd grunn av betydnin-
gen for kraftforsyningen, men ogsd fordi
folgeskadene for ovrig av en vellykket dam-
sprengningkan bli enorme".

Industriforbundet pekte på at dam-
mer matte "om mulig utforesslik at de i
seg selv byr den storste mulige motstands-
kraft", i tillegg til andre sikringstiltak.
Det var altså snakk om a bygge dam-
mene så solide som mulig, slik at de
kunne motstå målrettede angrep
med bomber. Dammer kunne byg-
ges enten som jord- og steindammer
(fyllingsdammer), massivdammer, el-
ler som hvelv- eller platedammer av
armert betong, skrev Industriforbun-
det. De anbefalte ikke direkte en dam-
type framfor en annen, men pekte
på at en røysdam (steinfyllingsdam)
matte "anses noenlundebombesikker."De
andre konstruksjonene måtte i alle
tilfelle bygges slik at de var mest mu-
lig motstandsdyktige mot bomber.
Den nye loven ble vedtatt 25. juni
1948 og innledet et nytt viktig ka-
pittel i historien om norsk damsik-
kerhet. Den skulle håndheves av en
særskilt nemnd: Kraftforsyningens
Sivilforsvarsnemnd, hvilket innebar
at nye damanlegg i framtida ikke
bare måtte godkjenn es av Vassdrags-
tilsynet, men også av den nyoppret-
tede nemnda. Sikkerhetskravene som
Kraftforsyningens Sivilforsvarsnemnd
stilte gikk langt utenpå de kravene
Vassdragstilsynet hadde krevd tidli-
gere. Dammen skulle ikke lenger bare
vurderes i forhold til naturgitte laster
og normal bruk og vedlikehold, men
også ut i fra hvordan de best kunne
motstå bomber, sabotasje og andre
krigshandlinger. Det ville være na-
turlig a tro at denne dobbelte sikker-
hetsvurderingen, først i Vassdragstil-
synet og deretter i Kraftforsyningens
Sivilforsvarsnemnd, ga befolkningen
en følelse av større trygghet. I ett sær-
skilt tilfelle førte den til det motsatte:
Stolsvannsdammen i Holsvassdraget i
Hallingdal ble, etter innføring av den
nye loven, en kilde til stor uro og be-
kymring blant befolkningen i Halling-
dal. Det resulterte i en lang prosess
for fa forsterket dammen. Prosessen
ble innledet med et brev til Forsvars-
departementet.
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Dobbeltregimet: Eksemplet
Stolsvannsdammen

Stolsvannsdammen er en vertikal
flerbuedam med 13 hvelv i betong
som ble ferdig i 1948. Den er 743

meter lang, med 19 meter som største
høyde. Det var den første vertikale
flerbuedammen i betong i Norge.
Stolsvannsdammen ble oppført før den
nye loven om forsvarsmessig sikring
av kraftforsyningen tråd te i kraft
sommeren 1948. Dermed fikk ikke de
nye og strengere sikkerhetskravene
virkning for planleggingen og byg-
gingen av dammen. Vassdragstilsynet
hadde imidlertid anmodetu tbyggeren,
Oslo Lysverker, om å bygge den noe
kraftigere enn den opprinnelig ble
foreslått.

Kraftforsyningens Sivilforsvarsnemnd
foretok allerede i 1949 en befaring av
anlegget, men av økonomiske hensyn
valgte de å ikke kreve ytterligere sik-
ringstiltak.' Bare noen fa ar etter
at Stolsvannsdammen ble oppført,
søkte Oslo Lysverker om oppfore
Strandevassdammen som en lignende

vertikal flerbuedam. Da grep imidlertid
Kraftforsyningens Sivilforsvarsnemnd
inn og krevde at denne skulle bygges
som en steinfyllingsdam. 118

Dette vedtaket skapte reaksjoner
Hallingdal og innledet en lang kon-
trovers mellom Oslo Lysverker og folk
i Hallingdal. Samarbeidsnemnda for
Hallingdal var de første som engasjer-
te seg. På nyåret i 1959 sendte de et
brev til Forsvarsdepartementet og ba
om at Stolsvannsdammen måtte for-
sterkes. Samarbeidsnemnda hevdet at
sikringstiltak, som burde vært igang-
satt av Oslo Lysverker, hadde vært et
utbredt samtaleemne i bygda siden
dammen sto ferdig i 1948. Mange fryk-
tet de alvorlige konsekvensene ved et
dambrudd, der en "meget betydelig
del av Hallingdal" ville bli rasert. Sam-
arbeidsnemnda påpekte riktignok at
et dambrudd  "forst og fremst villeblifrem-
kaldt i krigstilfelle", men en kunne heller
"ikke se bort fra at lynnedslag og jordrystel-
ser kunne  svekke dammens  konstruksjon"19

Det var altså særlig dambruddsfaren
under en krig som bekymret halling-
dølene. Samarbeidsnemnda pekte på
erfaringer fra 2. verdenskrig, der dam-
anlegg i Tyskland hadde blitt bombet
av engelskmennene. De påsto at "ca.

250 000 ble drept og en mengde dyr og

jord blev odelagt."  Dette var en grov
overdrivelse fra samarbeidsnemndas
side, men den historiske hendelsen er
korrekt. Natten til 17. mai 1943 star-
tet den britiske Operation Chastise,
med formål å lamme tysk ind us tri og
skape en katastrofe av uante propor-
sjoner. Royal Air Force 617 Squadron
bombet dammene Mohne, Eder 0g En-
nepe, og lyktes i å skade bade Mhne
og Eder. Dette fikk store følger i Moh-
ne- og Ruhrdalene der 11 store fabrik-
ker ble ødelagt, 114 hardt skadet og 25

vei- og broforbindelser brutt. Kraftfor-
syningen og store landbruksområder
ble også kraftig ødelagt. 1341 tyskere
og sovjetiske krigsfanger ble drept i
angrepet, eller som følge av det.
Operation Chastise lykkes med
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skade tysk industri, men dammene
ble raskt bygget opp igjen. Selv om
angrepet ikke fikk like katastrofale
følger som hallingdølene refererte til,
viste det hvor viktige dammer kunne
bli i framtidig krigforing."

De historiske hendelsene hadde uan-
sett skremt hallingdølene, men de
tvilte også på kompetansen til dem
som hadde godkjent dammen. De
hadde større tillit til to offiserer som
hadde besiktiget dammen noen år
tidligere. De to ble bare omtalt som
"major Gaustad med adjutant" og "oberst
Just, sammen med  sin  stab", og begge
hadde ment at "det ville vere helt
påkrevet" med forebyggende arbeid
pa Stolsvannsdammen.-

Departementet sendte henvendelsen
videre til Kraftforsyningens Sivilfor-
svarsnemnd, som veide behovet for
sikringstiltak opp mot de kostnader
det ville medføre. Dammen var god-
kjent av Vassdragstilsynet, og de had-
de hatt tilsyn og kontroll med anleg-
get siden planleggingsfasen. Fra VVTs
ståsted var dammen sikker, ytterligere
tiltak ville kun gjøre den forsvars-
messig sikrere. Kraftforsyningens Sivil-

Bildet er fra oktober 1947, året før dammen sto ferdig bygd.

Neste side: Stolsvannsdammen var i mange år gjenstand for sterkt engasjement
fra lokalbefolkningen, da det var skepsis og uro omkring sikkerheten til dammen
og hvilken katastrofe et dambrudd ville bety for Hallingdalen. Dette er her forsøkt
gjenskapt med et knippe avisutklipp fra årene etter at dammen stod ferdig bygget
i 1948. Presset fra befolkningen og media var trolig en medvirkende årsak til at
dammens sikkerhet ble utredet på 1980-tallet og dammen ble forsterket ved stag-
forankring og betongrehabilitering. Til tross for disse tiltakene var ikke befolkningen
tilfreds med dammens sikkerhet, presset for å få ny dam fortsatte. I 2001 bestemte
så Oslo Energi Produksjon og Foreningen til Hallingdalsvassdragets Regulering at
det skulle bygges ny dam - og resultatet ble en fyllingsdam, som hele tiden hadde
vært lokalbefolkningens ønske. Begrunnelsen for vedtaket om ny dam var kostnad-
ene ved drift- og vedlikehold av eksisterende dam sammenholdt med kostnadene
ved bygge ny dam.

forsvarsnemnd så for seg at dam-
men kunne bli forsterket, men større
sikringstiltak i form av ombygging
til steinfyllingsdam ville bli for kost-
bart.123 Stolsvannsdammen i Hol ble
stående i sentrum for en årelang
strid mellom folk i Hallingdal og
eieren, Oslo Lysverker. Folk i Hal-
lingdal ville ikke ha noe mindre
enn den aller sikreste damtypen, og
samarbeidsnemnda kom til å utfor-
dre så vel eiere som tilsynsmyndig-
heter på dette i mange år framover.

ket som damtype. Kraftforsyningens
Sivilforsvarsnemnd kom inn som en
ny institusjon med ansvar for damsik-
kerheten, men de tok andre hensyn
enn det Vassdragstilsynets ingeniører
gjorde.

Loven om forsvarsmessig sikring av
kraftforsyningen innebar altså et re-
gimeskifte i damsikkerhetsarbeidet.
Det nye regimet førte blant annet til
at store fyllingsdammer ble foretruk-
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Stolsvannsdammen sett fra nedstrøm side, 1989.
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Dam Øvre Nævervatn (platedam), er bygd i 1962 av
tidligere Sundfjord Kraftlag, nå SKS Produksjon AS.
Foto fra 1963. P

å 1950- og 1960-tallet opplevde Norge en sterk vel-
standsvekst. Denne veksten skyldtes i stor grad
utbygging av kraftkrevende industri som produserte

for eksportmarkedet. Særlig stor var utbyggingen i årene
fra 1959 til 1975, sa stor at den i alminnelighet blir kalt
den store byggeperioden. Da dominerte de store steinfyl-
lingsdammene utbygningsbildet. Det ga Vassdragstilsynet
mer arbeid og nye utfordringer. Den tekniske utviklingen
og stadig eldre bygningsmasse i vassdragene stilte stadig
nye krav til Vassdragstilsynets tekniske kompetanse - ut-
fordringer som en ny generasjon ingeniører måtte løse.
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Vassdragstilsynet gjennomgikk et generasjonsskifte på
1950-tallet: De nyutdannede og unge ingeniørene kom i

stor grad til aviderefore den solide praksisen som forgjen-
gerne hadde etablert, men de vant også stadig mer erfaring
og utviklet kontorets kompetanse. Da Vassdragstilsynet flyt-
tet inn i de nye lokalene i Middelthunsgate på Majorstuen
i Oslo i 1964, fikk de en nærhet til de andre fagmiljøene i
NVE. Det lettet i stor grad tilsynsarbeidet. Vassdragstilsynet
var likevel et kontor med få ansatte i 1950- og 1960-årene,
og det skulle drøye til midten av 1970-tallet før det ble
noen økning i antallet ansatte.

Generasjonsskifte i Vassdragstilsynet
De første ingeniørene i Kontrollavdelingen hadde som vi
har sett, sin utdannelse fra landets tekniske skoler. Blant
dem var Thomas Tvedt, som ble ansatt i 1917. Han var sjef
for Vassdragstilsynet i 1945 til 1951. Etter ham ble Arne
Arnesen sjef for Vassdragstilsynet fra 1951 til 1962. Han
hadde utdannelse fra NTH og ble ansatt i Kontrollavde-
lingen i 1920. 124 I Arnesens tid som sjef ble det et skifte i
avdelingen: Den generasjonen ingeniører som hadde vært
med på å bygge opp Kontrollavdelingen, ble på 1950-tallet
skiftet ut med nye og yngre krefter som i hovedsak hadde
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sin utdannelse fra NTH. Det som ser- "e+

lig skilte de tekniske skolene fra den
tekniske høyskolen, var ambisjonene
om avere vitenskapelige. NTH var en
høyskole som balanserte forskning,
formidling og undervisning. De tek-
niske skolene hadde i stor grad vært
praktisk orientert, med fokus på for-
midling og undervisning. Ingeniøre-
ne i Vassdragstilsynet fikk nesten uten
unntak sin utdannelse fra Institutt for
Vassbygging ved NTH, og instituttet
var så viktig for NVE og Vassdragstil-
synet at den ble omtalt som "utklek-
ningsanstalten", 125

/
p'

Da Bjarne Nicolaisen ble ansatt i
Vassdragstilsynet i 1952, var han ny-
utdannet bygningsingeniør (sivilin-
geniør) fra NTH. Han etterfulgte Knut
Steffensen, som var den eneste i VVT
som utelukkende hadde sin utdan-
nelse fra utlandet. Steffensen ble ut-
eksaminert som bygningsingeniør
ved Eidgenssische Technische Hoch-
schule (ETH) i Zurich i 1950, som var
en av Europas ledende tekniske høy-
skoler. Han ble i VVT i en kort periode,
fra 1950 til 1952, da han gikk over
til ingeniørfirmaet Chr. F. Grøner. På
denne tiden var den gamle generasjo-
nen fortsatt i virksomhet, blant dem
Thomas Tvedt og Olaf Elverum (sjef
for vassdragsavdelingen i perioden
1945 til 1955). Harald Gram som også
hørte til den gamle generasjonen,
hadde riktignok gått av med pensjon
i 1946, men holdt likevel kontakten
med sin gamle arbeidsgiver. Nicolai-
sen fikk selskap av Gram på noen av
sine tidlige tjenestereiser. På den må-
ten ble den eldre generasjonens erfa-
ringer og kunnskap om anleggene og
anleggseierne overført til den yngre
generasj anen.

Nicolaisen og Steffensen kom til Vass-
dragstilsynet omtrent rett fra skole-
benken, mens andre, som Bjarne
Sundt, ble ansatt etter en omfattende
yrkesvirksomhet. Sundt var bygnings-
ingeniør fra NTH i 1936, og ble ansatt
i VVT i 1948. I de 12 årene fra han ble
uteksaminert og til han ble ansatt i

Vassdragstilsynet, arbeidet han blant

annet for de private ingeniørfirmaene
A.B. Berdal og Carl Phil. Han hadde
dessuten flere års erfaring fra kraftan-

legg, som Mår kraftanlegg for Norsk

Arne Arnesen var den første i Vassdragstilsynet som hadde utdannelse fra Norges
Tekniske Høgskole, og var sjef i Vassdragstilsynet fra 1951 til 1962.

dt

.......
Bjarne Sundt kom til Vassdragstilsynet etter en omfattende yrkeskarriere. Han var sjef
for Vassdragstilsynet fra 1962 til 1977.

Hydro og Halsutbyggingen for Oslo

Lysverker. Sundt var sjef i Vassdrags-
tilsynet fra 1962 til 1977, og han ble
avløst av Bjarne Nicolaisen, som ledet
kontoret fra 1977 til 1990.

Både Sundt og Nicolaisen holdt fast
ved stillingene sine i Vassdragstilsynet.
Sundt ble der i nær 30 år, Nicolaisen i
41 år. Noen av kollegene deres forlot

VVT etter kort tid, som Steffensen, for
a ta stillinger i det private nærings-
livet. De aller fleste av dem som ble

ansatt, ble likevel værende i VVT

karrieren ut. Forklaringene på dette er
flere. Det gode arbeidsmiljøet var anta-
gelig en grunn. En stilling i staten var
dessuten trygg. De ingeniørene med
erfaringer fra de vanskelige 1930-ara
friskt i minne, verdsatte sikkerheten
som lå i en fast stilling i staten. Den

aller viktigste grunnen til at så mange

av vassdragstilsynsingeniørene ble i
stillingene sine, skyldtes nok likevel
at de opplevde arbeidet sitt som viktig
og at de hele tida så resultater av den
jobben de utførte.

62



' t

4} y

:

Da Fossekallen trykte en artikkel om
instituttet i 1962, ble det bemerket
at det hadde lidd mye av under-
bemanning og manglende kontinuitet
blant personalet. Professoratet hadde

også stått ubesatt i en periode. Dette

skyldtes stor konkurranse om kvalifi-
serte fagfolk grunnet den store utbyg-
gingen av kraftanlegg. Derfor var det
ulike vikarer som sto for undervisnin-
gen i en periode. Vidkunn Hveding et-
terfulgte Olav Heggstad. Først ble han
ansatt med utdanningsstipend fra
1950 til 1953, og senere bestyrte han
professoratet fra 1954 til 1956. Hveding
ble utnevnt til professor i 1957. Etter
at Hveding søkte avskjed i 1961, ble
Ragnar Heggstad, sønn av Olav Hegg-
stad, utnevnt til professor samme
år. Ragnar Heggstad ble etterfulgt av
Dagfinn Lysne i 1985.7

Ny kompetanse i
Vassdragstilsynet
Da nye materialer og metoder ble in-
trodusert, måtte ingeniørene vurdere
dem i sikkerhetsmessig sammenheng.

Det nye kontorbygget i Middelthuns gate på Majorstuen i Oslo ble tatt i bruk i 1964,
og ga Vassdragstilsynet gode arbeidsforhold.

De deltok jevnlig og ofte på kurs og
etterutdanningsopplegg for å få fag-
lig påfyll, og nye materialforskrifter

ble tatt i bruk og tilpasset forholdene

i vassbyggingen. Vassdragstilsynets
ansatte skulle være så godt orientert
at de kunne kommunisere med de

som var spesialister på sine felt, men

det var ikke noe mål i seg selv at alle
i Vassdragstilsynet skulle være spesia-
lister innenfor alle fagområdene. Men

de måtte være i stand til astille faglig
relevante spørsmål og forstå de svare-
ne de fikk. De hentet også erfaringer
fra utenlandske kolleger og forbedrin-
ger innført ved utenlandske anlegg.
I Sverige hadde man for eksempel
tidlig utviklet fjernstyrte flomluker i

dammene. Ved ett tilfelle hadde man
vært oppe i en kritisk situasjon som
kunne ha forårsaket dambrudd. Kon-
trollpanelet indikerte at flomluka var
åpen, selv om den ikke var det. Da
Vassdragstilsynet ble informert om

at anlegget ikke virket som forutsatt,

•

"Utklekningsanstalten" framfor noen annen, var Institutt for vassbygging ved
Norges Tekniske Høgskole (NTH). Undervisningen ved instituttet ble fra 1912 til
1945 ledet av professor Olav Heggstad, og omfattet også havnebygging og vann-
og kloakkvesen. Undervisningen gjennomgikk flere forandringer i etterkrigs-ti-
den, og fra midten av 1950-årene var fokuset i hovedsak på vassdragsutbygging.
I tida 1955 til 1962 var det i gjennomsnitt 10 studenter som hvert år tok vann-
bygging som hovedfag, de aller fleste av dem spesialiserte seg på dammer og
kraftverk. 126 I den tidligste perioden manglet instituttet eget laboratorium for å
gjøre forsøk på skalamodeller av vassdragsanlegg. Olav Heggstad fikk opprettet
et midlertidig laboratorium i kjelleretasjen på hovedbygningen på Gløshaugen.
Det ble etter hvert bygget et eget vassdragslaboratorium, og dette åpnet i 1958.

ble sikringstiltak og reserveordninger
i forbindelse med svikt i manøvre-
ringssystemer også fulgt opp i Norge
Da steinfyllingsdammene kom for
fullt i perioden fra 1960 til 1990, økte
Vassdragstilsynets behov for spesialist-
kompetanse om materialer, bereg-
ningsmåter, bygging og overvåking.
Denne kompetansen fikk WT tilført
fra andre fagmiljø, slik som Norges

Geotekniske Institutt (NGI), som var
ledende innen fagområdet i Norge.
På siste halvdel av 1970-tallet, da WT

fikk midler til å ansette flere ingeniø-
rer, hospiterte Kjell Molkersrød hos

NGI i tre måneder for å styrke Vass-

dragstilsynets kompetanse på fyllings-
dammer. Dambruddskatastrofer

utlandet fikk også betydning for Vass-
dragstilsynets virksomhet. Bruddet i
den franske Malpasset-dammen i 1959
er et eksempel på nettopp det. Franske
vassdragsingeniører hadde ført tilsyn
med dammen, og før bruddet var det

også foretatt målinger som viste at
den var ustabil. Den ingeniøren som
foretok målingene, tolket dem imid-

lertid ikke som alvorlige. Han sendte

riktignok opplysningene videre til
en annen ingeniør som hadde ansva-
ret for å analysere målingen, men
da var det allerede for sent. Bruddet
kom uten forvarsel, og ingen rakk å

evakuere. 421 mennesker mistet livet.
Malpasset-dammen var en buedam i

betong, og forskere og ingeniører har
siden ulykken lett etter årsaken til
bruddet. De fleste konkluderer med at
det var geologiske forhold som forår-
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saket katastrofen.' Siden det fantes
flere buedammer i betong i Norge, ble
Malpasset-ulykken et tema Vassdrags-
tilsynets ingeniører stadig vendte
tilbake til. Vassdragstilsynet startet
blant annet et prosjekt med etterkon-
troll av fundamentforholdene ved de
høyeste slanke hvelvdammene for å

sikre seg mot at noe lignende skulle
skje i Norge. Undersøkelsene viste at
det var nødvendig med stabiliserende
tiltak ved noen av dammene, og Vass-
dragstilsynet stilte krav om slike sik-
ringstiltak. VVTs undersokelser fikk
og internasjonal oppmerksomhet, og
resultatene ble presentert på et se-
minar ved den tekniske høyskolen i
Aachen. Dette er et godt eksempel på
hvordan Vassdragstilsynet ervervet ny
kunnskap og overførte den til damsik-
kerhetsarbeidet i Norge.

Utdannelsen og kompetansen til inge-
niørene i vvr har vært under kontinu-
erlig utvikling og endring. Utviklin-
gen av den enkeltes kompetanse har i
stor grad blitt drevet fram av organisa-
sjonen selv. Men også faktorer utenfor
vvr spilte inn. Det generasjonsskiftet
som avdelingen opplevde pa 1950-tallet,
kom både til a markere kontinuitet og
endring hva utdanningsbakgrunn og
kunnskapsgrunnlag angikk. Et sær-
tegn ved kompetansen til de ansatte
i vvr, som nevnt tidligere, har vært
(og er fortsatt) at de aller fleste har
hatt utdanning som "sivilingeniører
bygg". Grethe Holm Midttømme er
imidlertid den eneste så langt med
doktorgrad, med sin avhandling Flood
Handling and Emergency Action Plan-
ning for Dams i 2002 ved Norges tek-
nisk-naturvitenskapelige universitet
(NTNU).

Den norske damkomiteen (NNCOLD)
er en faglig forening som represen-
terer Norge i ICOLD. NNCOLD fun-
gerer som kunnskapsformidler og
kontaktledd mot ICOLD, blant annet
for å opprettholde norsk kompetanse
og profilere det norske vannkraft-
miljøet internasjonalt. NNCOLD er
representert i flere av ICOLDs tek-
niske komiteer. I tillegg til å fung-
ere som et bindeledd mot ICOLD,
arrangerer NNCOLD et årlig fags-
eminar og støtter økonomisk tiltak
og aktiviteter som bygger opp om
NNCOLDs mål og virke. Støtten kan

Bjarne Nicolaisen jobbet i Vassdragstilsynet i hele sin yrkesmessige karriere.
Han var seksjonssjef i Vassdragsti I synet fra 1977 ti I 1990. Bildet ble tatt i 1993.
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Kjell Molkersrod, ansatt i VVT fra 1977 ved NVEs hovedkontor i Oslo, her avbildet i
1986. I 1991 fikk han kontorplass ved NVEs distriktskontor i Tønsberg.

for eksempel være tiltak for å øke in-
teressen for og rekrutteringen til vass-
dragssektoren, eller videreutvikling
av yngre medlemmer av bransjen.

NNCOLDs komit€ bestar av 13 faste
medlemmer som velges for 3 år av

gangen, samt en sekretær. NVE har
hatt ansvar for NNCOLDs sekreta-
riat og regnskapsførsel siden 1958.
Siden starten har 2 nordmenn sittet
som president i ICOLD; Chr. F. Grøner
i perioden 1973-76 og Kaare Høeg i
perioden 1997 - 2000. Fredrik Vogt
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var visepresident i ICOLD fra 1938 til
1940. Han ble generaldirektør i NVE i
1947.

Den vanskelige
rekrutteringen
Rekruttering til Vassdragstilsynet,
og andre tekniske etater i staten, har
vært en utfordring siden tilsynet ble
etablert. Selv etter at NTH ble etablert
i 1910, var det vanskelig for det offent-
lige å sikre seg nok kvalifiserte inge-
niører. Rekrutteringssituasjonen var
særlig vanskelig etter 2. verdenskrig,
de store gjenreisnings- og moderni-
seringsprosjektene gjorde ingeniører
og sivilingeniører svært ettertraktet,
og NVE måtte konkurrere med mange
andre offentlige instanser og private
bedrifter om samme arbeidskraft. I
1946 var for eksempel en tredjedel
av de 78 sivilingeniør-/ingeniørstil-
lingene i NVE ledige. Men til tross for
etterspørselen hadde antallet uteksa-
minerte kandidater stagnert. Det var
flere forklaringer på det. Viktigst var
det at mange studenter fikk avbrutt
sine studier under okkupasjonen. NTH
manglet dessuten både bygninger og
lærekrefter til a uteksaminere flere.
Det var mange som søkte seg til høy-
skolen, men mange ble avvist. I 1945
søkte 1300 om opptak, men bare 206
ble tatt opp som studenter ved høy-
skolen. 10 år senere ble det tatt opp
324 studenter.9 Fram mot 1960-tallet
økte imidlertid NTHs studentopptak
som folge av stadig storre kapasitet.10
Som ved opprettelsen i 1909, spilte
lønnsvilkårene i staten en viktig rolle

. ···· ..«

President i ICOLD 1997-- 2000,
Kaare Høeg. Bilde:19th Congress on
Large Dams, Firenze 1997.
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President i ICOLD 1973--76 Chr. F. Grøner. Bilde fra 11th Congress on Large Dams,
Madrid 1973.

NVEs stand under ICOLDs årsmøte i Oslo, 1995.

0 D

ICOLD  - International Commission on Large Dams

NNCOLD - Norwegian National Committee on Large Dams .
Den norske damkomiteen, medlem i ICOLD siden 1930.

ICOLD er en internasjonal organisasjon med 88 medlems-
land (per april 2008) som jobber med innsamling og bear-
beiding av kunnskap knyttet til planlegging, drift, sikkerhet
og miljø ved store dammer.

ICOLD ble etablert i 1928 etter flere større damulykker i
utlandet. ICOLDs viktigste oppgave ble derfor blant annet
å samle inn og bearbeide kunnskapen om store dammer
for å heve sikkerhetsnivået. Arbeidet skjer gjennom tek-
niske komiteer satt sammen av ekspertise fra hele verden.
Komitearbeidet oppsummeres fortløpende i tekniske bøker.
En gang i året arrangeres et årsmøte hvor medlemslandene
møtes. I forbindelse med hvert 3. årsmøte, arrangeres en
kongress. Norge har arrangert årsmøtet 2 ganger; i 1968
og i 1995.
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for rekrutteringen også etter krigen.

Ingeniørlønna var fremdeles lavere i

staten enn i det private næringslivet,

der nyutdannede ingeniører kunne få

jobb som konsulent. En overingeniør

kunne i 1946 tjene mellom 12 000 og

14 000 kroner i staten, mens han i pri-

vat sektor kunne tjene rundt 20 000

kroner. 131 I et arbeidsmarked der tek-

nisk utdannet personale var sterkt

etterspurt, tapte staten av den grunn

ofte konkurransen om de unge inge-

niørenes gunst.

Det måtte derfor gjerne andre insen-

tiver enn lønn til for å få ansatt unge,

kvalifiserte ingeniører. I en tid hvor

det var knapphet på boliger, særlig i

sentrale bystrøk, var de nye boligene

som NVE fikk bygget i Berum en mate

å lokke til seg nye medarbeidere. Men

det finnes også eksempler på at selve

innholdet i arbeidet, og de muligheter

stillingen førte med seg, kunne være

avgjørende.

Hvorfor Vassdrags-
tilsynet?
Hvorfor tok man seg så arbeid i Vass-

dragstilsynet? Begrunnelsen varierte

selvsagt fra person til person. Mulig-

heten til a arbeide ute i felt ble ofte

nevnt som en grunn til a soke pa stil-

lingene i vvr. Da Bjarne Nicolaisen

ble ansatt i NVE i 1952, foretrakk han

en stilling i vvr framfor en annen av-

deling i etaten fordi han så at det var

mulig å kombinere arbeidet med a

"komme seg ut i skog og mark."  Nicolaisen

trivdes også godt med de utfordrende

arbeidsoppgavene og arbeidsmiljøet i

Vassdragstilsynet, og han ble værende

i NVE fram til han gikk av med pen-

sjon i 1993. Da hadde han vært ansatt

i tilsynet i 41 år. 132

Dag Bachke ble for eksempel ansatt

ved Vassdragstilsynets distriktskontor

i Midt-Norge i 1976. Han trivdes i stil-

lingen og forklarte at han særlig likte

å reise rundt se på anleggene. Dette

arbeidet var travelt, ifølge Bachke,

men likevel avstressende. Bachke

nevnte også den menneskelige kon-

takten som et stort pluss i jobben; han

traff mange trivelige mennesker på

anleggene og ellers i arbeidet. Fra ar-

beidsplassen i Trondheim kunne han

lett nå de anleggene som lå i regio-

w
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Dag Bachke, ansatt i VVT ved NVEs distriktskontor i Trondheim i 1976, 0g var VVTs
første ansatte utenfor hovedkontoret.

$

Grethe Holm Midttomme, ansatt som første kvinne i VVT i 1989. Her avbildet sammen
med Lars Kristian Westby i Norconsult under inspeksjon av dam Håen i Sør-Trøndelag
høsten 2007.

nen, og det ga ham mulighet til å føl-

ge opp tilsynet og kontrollen med ved-

likeholdet og nybyggingen lokalt.

Det var viktig for VVTs ingeniorer å se

anleggene med egne øyne slik at de

kunne dannet seg et bilde av hvordan

tilstanden var. I tillegg var det nød-

vendig å undersøke om det var store

forskjeller mellom de tegningene og

planene som utbyggeren hadde levert

inn og fått godkjent, og det anlegget

som faktisk ble oppført. I en hektisk

byggefase ble det ofte gjort endringer

underveis av praktiske årsaker, uten

at planene (tegninger og beregninger)

nødvendigvis ble oppdatert og sendt

inn til NVE. Det var derfor viktig med

grundige inspeksjoner for a kontrol-
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lere at anleggene ble bygget i henhold
til planene. Dette ga hver enkelt an-
satt et godt innblikk i de anleggene
de hadde ansvar for, slik at de følte de
"kjente" dem.

readsla <sdrs;s 5raiselerforen1nz,

Mange av fordelene som ble frem-
hevet av Nicolaisen og Bachke ved
deres ansettelse pa 1950- og 1970-
tallet, fremheves også av personer
som er ansatt de siste 20 årene. Grethe
Holm Midttømme, som ble ansatt som
første kvinne iVVTi 1989, har pekt på
at kombinasjonen av de mange ulike
og utfordrende arbeidsoppgavene,
samt gode muligheter til å komme
seg ut i felt, gjor VVT til en attraktiv
arbeidsplass. I saksbehandlingen er
det stor variasjon i typer anlegg og
problemstillinger, og i tillegg er det
nodvendig a holde seg faglig oppda-
tert for å kunne jobbe med regelverks-
utvikling, informasjon til dameierne
og andre oppgaver som er en del av
VVTs anvar. Det innebærer at arbeids-
dagene sjelden blir rutinemessige og
kjedelige, og det er mange muligheter
til faglig utvikling.

• .r. ?#'bl-.'.
33s.

ii visor  t1l  telefoassntaie med  direktor odal 25.d.aa,

·laser redroreade  /  se;seat}ure f du Nelsag ble  {zei: hit I

prov frs raue» 'rstGerl : ei. vristad av Ty.ar1l og fra .'ngea1or ..3.

Berdal av 2aprLl 1j6o.

lanene bole behadlet av isssdrsgstLls;et tIden aa1-set·aper,

og 44en oafatter i vrt riv 1 slt d ·kspedlsjoner 1 forbidelse uad farstar«-

lg r \assn og bjelkeatengsslet foran  saae,  fr. vrt brev t12 verktedet OE

deu rig1vede ingenlr av .., <3.{ua1 og 0.septoaber f.i., »vr or salt

iyavutgiftee  ar Deregaet A gruzlsg .vvedioaenG@ saisv-

arpelaars dagslia r. 1cu i Tudugor tLllagt h gen2srsion«oataii@, Av-

ruadot tLi :reste krone.

»» as;dolt I3nrer at zed rere vardarlag traanlsg tor l rut6er6

den meagltte tid tI c dsger. utte Ilsrarer.

Vassdrag stiIsynets
inspeksjoner
Vassdragstilsynet skulle føre kontroll
med anlegg over hele landet. Ved opp-
rettelsen i 1909 var det ikke hensikts-
messig å dele opp landet i regioner og
gi de ansatte ingeniørene ansvar for
en fast region. Det skyldtes at man fra
politisk hold hadde ønsket å utnytte
arbeidskraften best mulig, og at det
var ujevn aktivitet i de ulike vassdra-
gene. En viss arbeidsdeling blant de
ansatte ble likevel gjennomført ved
at ingeniørene fikk ansvaret for å føre
tilsyn og kontroll med bestemte an-
legg. Slik ble de godt kjent med selve
anlegget og med menneskene som var
ansvarlige for den daglige driften av
det. Ofte var lokale damvoktere med
som guide på inspeksjonene, og den-
ne menneskelige kontakten brakte
gjerne med seg andre opplevelser
enn bare de rent tekniske undersø-
kelsene. Gjennom personlig kontakt
bygget Vassdragstilsynet tillit, både
med eiere og annet personell på an-
leggene. Det var derfor en fordel at de
samme personene fra Vassdragstilsy-
net fulgte opp anleggene fra år til år.

Brev fra 1967 til en anleggseier vedrørende tilsynsutgifter. Før til-
synsgebyr ble innført i 1996, ble det sendt regning til den enkelte
dameier på utgifter vedrørende tilsyn med vassdragsanlegg.

Kontakten med eierne av anleggene
og den tilliten de fikk til Vassdrags-
tilsynet. var særlig viktig. Det var
nemlig dameierne som skulle dekke
utgiftene med det pålagte tilsynet.
Av den grunn førte de ansatte i Vass-
dragstilsynet nøyaktige oversikter
over den tiden de brukte på kontroll
av hvert enkelt anlegg slik at reg-
ningene eieren fikk tilsendt stemte
overens med tiden som ble brukt på
anlegget. De ansatte noterte sitt tids-
forbruk i protokoller for å ha oversikt
over hvor mye tid man brukte på hvert
enkelt anlegg eller hver enkelt sak.
Disse protokollene gir oss en mulig-
het til danne oss et bilde av hvordan
arbeidsdagen i felten og på kontoret
kunne arte seg for en ansatt i Vass-
dragstilsynet på 1950- og 1960-tallet.

Om vinteren var det gjerne vanskelig
å komme seg inn til anleggene. Kon-
troll- og tilsynsoppgavene hørte først
og fremst sommeren og høsten til, og

september utmerket seg som en må-
ned med mange inspeksjonsreiser.
Når de først reiste ut, bestrebet Vass-
dragstilsynets ansatte seg på å kon-
trollere flest mulig anlegg pa en og
samme reise. Slik skulle penger spares
og reisene gjøres mest mulig effekti-
ve, men det var ikke alltid like enkelt

a gjennomfore på 1950-tallet. Verken
Bjarne Nicolaisen eller noen av hans
kolleger hadde egen tjenestebil, og de
var derfor helt avhengige av offentlige
kommunikasjonsmidler som tog, buss
og båt når de skulle ut på befaring. Fly
var imidlertid ikke et alternativ. Vass-
dragstilsynets ingeniører skulle reise
på billigst mulig måte, og flyreisene
var så dyre at de ikke kunne brukes
på vanlige tjenestereiser. Det var ikke
alltid slik at en buss korresponderte
med båt eller tog. Derfor hendte det
rett som det var at Nicolaisen eller
noen av hans kolleger måtte ta reiser
i flere etapper og ta inn på et hotell,
pensjonat eller skaffe seg overnatting
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i privat regi. Selve reisen fram til det
første anlegget kunne også ta lang
tid, spesielt hvis ferden gikk nordover
i retning Finnmark. Inspeksjoner med
utgangspunkt i Kirkenes innebar desi-
dert flest reisedøgn; man tok først tog
til Trondheim, og så Hurtigruta til
Kirkenes, og returen på samme vis,
det vil si 14 reisedøgn totalt før man
var tilbake i Oslo.

Vassdragstilsynets ansatte måtte ha
god helse og sterke bein, siden apost-
lenes hester alltid var viktige fram-
komstmidler for dem. Det ble mange
turer ute i terrenget for å oppsøke an-
legg som lå veiløst til. Men etter hvert
ble i alle fall de lange transportetap-
pene lettere a gjennomfore. Bjarne
Nicolaisen fikk sin første privatbil i
1963, og med den som framkomst-
middel endret mulighetene seg for
a gjore lengre inspeksjonsreiser og
rekke over flere anlegg på samme rei-
se. Det var ikke uvanlig med 3-ukers
turneer i Nord-Norge eller på Vestlan-
det, selv etter at bilen ble tatt i bruk
på inspeksjonsreisene. Ingeniørene
opplevde nok bilen som et svært ef-
fektivt transportmiddel, og det var en
lettelse å kunne planlegge reisen uten
å måtte forholde seg til rutetabeller
for offentlige transportmidler. De
protokollene Vassdragstilsynets inge-
niører førte over arbeid og tidsbruk,

er en kilde som kan avklare hvorvidt
bilen faktisk ga et mer effektivt tilsyn
med vassdragsanleggene. Ved a sam-
menligne tidsbruken i to tilfeldige år
i en av disse protokollene, for og etter
at bilen kom i bruk, kan vi danne oss
et bilde av situasjonen. I både septem-
ber 1957 og 1963 var Nicolaisen til
sammen 10 dager på inspeksjonsrei-
ser. Mens ingeniøren brukte 10 hele
dager på å inspisere 10 anlegg i 1957,
rakk han å inspisere 13 anlegg i 1963.
Gevinsten ser vi i detaljene: Nicolaisen
brukte 7 hele dager pa a inspisere

Utdrag fra Bjarne
Nicolaisens første
dagbok fra 1952
med protokollført
arbeid og tidsbruk.

7 anlegg, men rakk i tillegg 6 andre
anlegg på 3 arbeidsdager. Bruken av
bil gjorde det altså mulig arekke over
flere anlegg i løpet av en arbeids-
dag. I tillegg kom følelsen av a reise
effektivt, siden han slapp vente på
korresponderende kollektivtransport
om ettermiddagene og kunne kjøre
videre til neste anlegg samme kveld.
Dermed var han klar til å starte neste
arbeidsdag på anlegget.
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"Spenning og profesjonell
nysgjerrighet"
Inspeksjonsreisene var godt planlagte
og de ble i regelen gjennomført etter
planen. Noen ganger ble det imidler-
tid nødvendig å endre det oppsatte
programmet. Det skjedde for eksem-
pel i forbindelse med uforutsette
hendelser, slik som dambruddet i
Ringsdalen 3. august 1967. Dammen
som brast var en fyllingsdam, eid
av Fortun kraftverk. Ei bru hadde
blitt feid vekk av flombølgen, og
skadene på elveleiet var betydelige.
Dammen var opprinnelig 100 meter
lang og 4 meter høy og demmet opp
ca. 170 000 m vann. Den var bygd året
før bruddet skjedde. Dammen hadde
flomløp som gikk over fyllingen, noe
som forutsatte god utførelse om ikke
vannmassene skulle grave ned i fyll-
massene. Vassdragstilsynet var på
plass dagen etter, før både dameier og
NRK, og Bjarne Nicolaisen møtte flere
vitner til den dramatiske hendelsen.

Han gjenga deres opplevelse i Fosse-
kallen: "[fombolgen] passertei lopet av rn.
15 minutter nede ved riksveien. Den hadde
hatt to markerte topper,den siste var storst.
Fronten av balgenkom som en svær valse av
vann, jord og stein nedover med voldsomt
bulder og brak, og pd samme mate som
mange snoskred satte den ogsd luftmassene

Inspeksjonsbilder
av Ringsdalsdam-
men (fyllingsdam)
tatt av Bjarne
Nicolaisen den
3. august 1967,
dagen etter dam-
bruddet. Planer
for ny dam ble
utarbeidet så sent
som i 1994, men
planene har aldri
blitt realisert.
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i bevegelse,slik at den ble fulgt av en kraftig
vind der den for fram. N@r den traff stein-
blokkerog lignende hindringer, sprutet van-
net i tykke str@lerhoyt opp i luften. Brua
hadde ingen sjanser, men ble veltet helt
rundt av vannmassene. [...]"Flombolgen
synes å ha gått med uforminsket kraft
den mer enn 10 km lange strekningen
ned til fjorden.

Slike beretninger illustrerer hvilke
krefter som blir sluppet løs ved et
dambrudd. Det hadde vært sterk
nedbøriområdetogtropevarme
i fjellet på ulykkesdagen. Det var
ikke tvil om at "det hadde vert en
betydelig avsmelting pd breen",som
sammen med nedbørsmeng-
dene hadde ført til en be-
tydelig flomvannføring ved
dammen. Nicolaisen for-
klarte selv sin interesse for
dambruddet med at han til
daglig arbeidet med sikker-
hetsproblemer innen dambyg-
ging. Han ble "grepet av spenning
og profesjonell nysgjerrighet"underveis
i arbeidet på stedet. Hans rapport
vitner om noe mer enn bare en sak-
lig framstilling av et dambrudd, den
forteller også om en større interesse
for damsikkerhetsarbeidet. Han håpet
det ville bli mulig å si noe om årsaken
til bruddet, slik at man kunne dra
nytte av den lærdommen i framtidig
dambygging.'?

Et tilbakevendende tema
Vassdragstilsynet hadde om lag
1100 anlegg i sitt arkiv i 1974. Hvor
mange dammer som fortsatt ikke var
under offentlig tilsyn og kontroll,
var ingen sikre på. NVE hadde like-
vel "lenge erkjent behovet for en utvidelse
av tilsynets funksjon og arbeidsomrdde,
ut fra det okende antall dammer", skrev
fagsjef Åge Hjelm-Hansen ved Vass-
dragstilsynet i NVEs blad Fossekal-
len i 1975. Han pekte også på at et
stadig høyere antall eldre dammer
gjorde det nødvendig å føre nøyere
overvåkning av vedlikeholdsarbeidet
pa anleggene.· Det man fryktet var
store ulykker, og det ble sagt at dammer
var noe av den farligste bygnings-
massen man hadde med tanke på
konsekvensene ved en ulykke.

Historisk kunne riktignok Norge vise
til en positiv statistikk for brudd på

store dammer, det vil si de damme-
ne som var over 15 meter høye. Det
hadde ikke vært noen brudd på slike
dammer i de årene Vassdragstilsynet
hadde eksistert. Vassdragstilsynets
ingeniører brukte derfor u tenland-
ske eksempler for å demonstrere hvor
alvorlig et dambrudd ved en stor dam
kunne være. Men også dambrudd ved
mindre dammer ble brukt som vik-
tige argumenter for et sterkere fokus

Kameraet, damtilsynets
viktigste redskap for dokumentasjon
under inspeksjoner

på offentlig tilsyn og kontroll av vass-
dragsanlegg. "Detskal forresten ikkje sto
re dammen til for det vert gjort skade nar
den brest ut", understreket Vassdrags-
tilsynets sjef Arne Arnesen i Fosse-
kallen i 1960. Intervjuet tok utgangs-
punkt i ulykken med Malpasset-dam-
men, men Arnesen brukte også tid
på å forklare hvilke begrensninger de
måtte arbeide innenfor. Vassdragstil-
synet kontrollerte de dammene som
var bygd i samsvar med konsesjon, for-
klarte Arnesen. Han la til at dammene
som regel ble bygd av fagfolk på områ-
det, og etter planer og under kontroll
av konsulenter som var eksperter. Da
det i tillegg var "offentlegkontroll og, so
skulle det veregjort det som gjerast kan." »;

Arnesen ga i den korte artikkelen et
godt stemningsbilde av tidens tro på
ingeniørekspertene, men likevel var
det mangelen på et utvidet offentlig
tilsyn av dammer som bekymret ham
mest.

Nettopp det temaet var også gjen stand
for diskusjon i 1974, da vassdrags-
tilsynets framtidige arbeidsområde
ble lagt under lupen. I årsmeldingen
ble det pekt på at dameiere kunne

få meldeplikt for alle typer dammer.
Videre fremmet man ønsket om til-
setting av stedlige tilsynsmenn i visse
landsdeler. Det ble også tatt initiativ
til opprettelse av en komite for utar-
beidelse av offentlige forskrifter for
dammer. us Verken spørsmålet om
meldeplikt for alle dammer eller sted-
lige tilsynsmenn var nye saker. Begge
temaer hadde vært gjenstand for Vass-
dragstilsynets diskusjoner med så vel
Hovedstyret som Arbeidsdepartemen-
tet i 1930-arene. Det helt nye momen-
tet var spørsmålet om forskrifter for

dambygging. Dette ble aktualisert
noen år senere, men før vi kan

gå inn i den prosessen, er det
nødvendig å se på bakgrun-
nen for de utfordringene
vvr sto overfor.

En ny generasjon
dammer
Utbyggingen av kraftressur-
sene i midten av det 20. år-

hundret må ses i sammenheng
med etableringen av kraftlue-

vende storindustri. Dette viste
seg også i formålet med elektri-

sitetsproduksjonen. I mellomkrigsti-
den var det først og fremst den almin-
nelige forsyning, det vil si elektrisitet
til husholdninger og små bedrifter,
som sto i fokus. I etterkrigstiden ble
det lagt stor vekt på elektrisitetsforsy-
ning til kraftkrevende industri, slik
som aluminiumsindustrien. Storin-
dustrien ble ansett som den mest ra-
sjonelle måten å utnytte kraftpotensi-
alet i landet på og den mest effektive
måten å omdanne arbeidskraft og
naturressurser til verdier. Det var det
som skapte arbeidsplasser og generer-
te valutainntekter ved eksport. Men
denne industriproduksjonen krevde
store kraftressurser, og det ble derfor
nødvendig å bygge ut vannkraftres-
sursene. Mellom 1949 og 1966 økte
andelen av den kraftkrevende indus-
tri voldsomt, og i 1965 gikk 64,6 % av
Norges totale elektrisitetsproduksjon
til industrielle form]. "At en sd stor
andel av produksjonen har kunnet benyt-
tes til dette formal, har hatt en vesentlig
betydning for var industriellevekst i etter-
krigsdrene",sa generaldirektør i NVE
Halvard Roald.P9 Antall sysselsatte i
industrien i forhold til den yrkesak-
tive befolkningen økte fra noe over en
femtedel i 1946 til noe over en fjerde-
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Gjennom 100 år har Vassdragstilsynetsarkiv endret karak't!er'I" "

flere ganger. \Ii så i kapittel 4 at grundige rapporter var
viktige for tilsynsarbeidet. Rapportene ble plassert i arki-
vet, og  i  begynnelsen var opplysninger om samme anlegg
spredd i flere saksmapper:. Planer ble ført opp i ferdig
innbundne protokoller og fikk fortløpende arkivnummer.
Dette ga begrenset oversikt, men før byggeboomen var
ikke dette et problem. Hvert anlegg hadde tre arkivmap-
per: en for tillatelser og korrespondanse, en for egne be-
regninger, og en for inspeksjonsrapporter. Dessuten var
mange opplysninger som ikke passet inn i saksmappene
plassert i et eget arkiv. Det kunne for eksempel være
arkivalier om anlegg som ikke var underlagt tilsyn.

Da det stadig hie bygget flere anlegg, ble det også mer å
gjøre for Vassdragstilsynet, og det førte til en stor endring
i arkivet. De tre mappene for hvert anlegg ble samlet i en
enkelt mappe. Innholdet ble dessuten ordnet helt krono-
logisk. Etter hvert ble også disse saksmappene samlet i
hvert sitt regionkontor.

Som tiden gikk ble det også behov for en enda mer syste-
matisk ordning, og med moderne datateknologi ble det
mulig å samle alle relevante opplysninger i ett system. Fra
begynnelsen av 1980-tallet samlet Vassdragstilsynet kref-
ter for %bygge opp en egen database; VAREG, senere kalt
SIV. Det ble lagt nxe arbeid i å utforme systemet slik at
det ble både brukervennlig og omfattende. I flere år ble
det avsatt mange ukeverk der tilsynsingeniørene la inn
nøkkelopplysninger i VAREG. I tillegg ble seksjonen til- •
ført ekstra ressurser. Det var på dette grunnlaget dagens
SIV ble bygget opp. Denne databasen inneholder alle de
vesentligste nokkelopplysningene om de anleggene Vass-
dragstilsynet fører tilsyn og kontroll med. Her er det lagt
inn bilder, opplysninger om geografisk plassering, dam-
type, konsesjoner og inspeksjoner. Eksempler på arkivmapper med NVEs egne statiske

kontrollberegninger og med kronologisk ordnet inn-
hold.
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Eksempel på VAREG-skjema, de(opp-
lysninger for det enkelte vassdrags-
anlegg ble ordnet etter en bestemt
systematisk ordning før dataene ble,
punchet inn og lagret i en egen data-
base for tekniske inngrep. 1. genera-
sjon inngrepsdatabase het VAREG
(VAREG = vassdragsanleggsregister),
og ble tatt i bruk i 1983. 11993 kom
2. generasjon inngrepsdatabase og
ble hetende INNGRI (INNGRI = inngrep
i vassdrag)

Skjermbilde av SIV (SIV= sikkerhet i vassdrag) som
har vært i bruk fra 2002 og er 4. generasjon database
for anlegg i vassdrag.
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del i 1966. I perioden fra 1949 til 1966
var den gjennomsnittlige veksten i
kjemisk industri hele 10,1 %, et resul-
tat som ble tett fulgt av elektroteknisk
industri med 9,4 %. Industrien gene-
relt økte med 5,1 % hvert år i denne
perioden.

Den store dambyggingsperioden var
fra 1955 til 1985. I perioden 1959 til
1975 regnet Vassdragstilsynets inge-
niører med at det ble ferdigstilt 10
store dammer hvert år. Dersom de
også tok med alle de små dammene,
regnet de med at det ble ferdigstilt
en dam per uke i disse arene.'' De
store dammene var som regel knyt-
tet til kraftutbygging, og mange av
dem var steinfyllingsdammer, selv
om betongdammene dominerte lenge
og fortsatt dominerer i antall totalt
(store og små dammer sett under ett).
Dette kan illustreres med den oversik-
ten Vassdragstilsynet selv utarbeidet
over dammer i Norge i 1968 (tabellen
over).

Oversikten viser at det var de store
steinfyllingsdammer som preget ut-
bygningene i 1960-årene. Fyllingsdam-
mer utgjorde 31 % av de store dam-
mene i 1968, med gjennomsnittsalder
7 ar, mens gjennomsnittsalderen pa
massivdammene var 40 år. I en tilsva-
rende oversikt fra 1974, utgjorde fyl-
lingsdammer 45 % av 215 registrerte
store dammer.'? Vassdragstilsynets
oversikt viser at fyllingsdammene
ble stadig mer vanlig fra 1960- og 70-
tallet. Det var blitt bygget fyllings-
dammer i Norge siden 1920-tallet,
men til å begynne med satte tekno-
logien for sprenging og masseforflyt-
ning visse begrensninger. Med u tvik-
lingen i anleggsteknikken og ønsket
om stadig større dammer, ble etter
hvert steinfyllingsdammer mer øko-
nomisk lønnsomt enn betongdam-
mer. De store fyllingsdammene var
bygget etter strenge sikkerhetskrav, og
for de fleste innebar dette blant annet
nye beredskapsmessige krav fra Kraft-
forsyningens Sivilforsvarsnemnd.

Etter hvert som epoken med bygging
av store dammer gikk mot slutten, for-
svant en del av anleggsingeniørene og
konsulentene med tradisjonell bygg-
kompetanse om dammers virkemåte,
belastninger og sikkerhet. Innenfor

• . • g • 9 • • 9 •
.« • •

Type % Midlere alder

Fyllingsdammer 31 7 år
Hvelvdaimer 28 162r
Platedammer 26 16 år
Massivdammer 15 ",

'· 40 år

kraftselskapene ble byggingeniørene
delvis erstattet av ingeniører med an-
nen kompetanse som var nødvendig
for drift av kraftanlegg, typisk maskin-
og elektroingeniører. Dette var bak-
grunnen for at Vassdragstilsynet selv
fokuserte mer pa a utvikle nødvendig
kompetanse hos sine ansatte, og som
vi skal se senere, at de etter hvert også
stilte strengere kompetansekrav til
eierne av vassdragsanleggene.

Tilsyn og kontroll med
flere anlegg
NVE redegjorde for sin virksomhet
i årsmeldinger som blant annet var
ment for å informere det alminnelige
publikum. Den første utgaven av Vår
Virksomhet ble utgitt i 1952. I begyn-
nelsen framsto Vår Virksomhet som
små og grå hefter, enkelt innbundet
og sparsommelig illustrert. De signa-
liserte en saklighet både i utseende
og innhold. Framskrittet ble målt i
aktiviteter i hver sektor, enten det var
produksjon av kraft, elektrifisering av
landet, eller inntekter og utgifter. Fra
1965 ble årsmeldingene frisket opp,
formatet ble større, og det ble plass
til illustrasjoner som etter hvert ble
stadig mer fargerike. Generaldirektø-
rens forord fikk også større plass, og
han brukte den til å formidle politiske
budskap: Hva NVE mente om framti-
dig kraftproduksjon, hvilke resultater
de hadde oppnådd inneværende år, og
hva de planla i tiden framover.

Vassdragstilsynet redegjorde også for
sin aktivitet i Vår Virksomhet, og det
ble i begynnelsen gjort over noen få
linjer. Vassdragstilsynets årsberetning
inneholdt informasjon ut over et an-
slag på hvor mange saker som hadde
blitt behandlet. En sjelden gang ble
det riktignok nevnt at enkelte saksom-
råder hadde krevd betydelig ressurser,
men det ble aldri nevnt hvilke kon-
luete anlegg dette angikk. Etter hvert

som Vassdragstilsynets arbeid ble mer
omfattende, ble også bidraget til Vår
Virksomhet utvidet. Økt kontroll og
tilsyn med enkelte typer anlegg slik
som fiskedammer, er et eksempel på
tema som ble trukket fram.

En rekke anlegg ble kontrollert hvert
år, både anlegg som var i drift og de
som var under oppføring. Dersom
man ser disse tallene i sammenheng,
får man et godt inntrykk av den sta-
dig økende aktiviteten fra Vassdrags-
tilsynets side. I 1951/52 behandlet
for eksempel VVT planene for 60 nye
anlegg. Avdelingens ingeniører hadde
i tillegg kontrollert 24 anlegg i drift
og 5 "andre". Mot slutten av 1950-tallet
rapporterte Vassdragstilsynet om en
aktivitet på omtrent samme nivå. An-
tall anlegg ble gjerne summert til 100
anlegg, og det ble ikke gitt mer presis
informasjon enn at det ble behandlet
saker tilhorende "ca. 100","over 100" el-
ler "mer enn 100" anlegg hvert ar.Forst
i 1965 presenterte Vassdragstilsynet
mer nøyaktige tall: 136 anlegg var
blitt behandlet det året g, 116 av dem
var bygd med konsesjon. Dette antal-
let økte i årene som fulgte, og i 1971
ble det rapportert at Vassdragstilsynet
hadde behandlet saker tilknyttet 148
anlegg, 123 av disse hadde blitt byg-
get med konsesjon. Det er ikke enkelt
å svare på spørsmålet om hvor mange
anlegg Vassdragstilsynet totalt førte
tilsyn og kontroll med. I alle fall er
det vanskelig ut fra de åpne kildene,
men i 1974 hadde Vassdragstilsynet
registrert 1000 anlegg som var under-
lagt tilsyn og kontroll. I tillegg var 100
anlegg registrert i arkivene, men ikke
underlagt tilsyn og kontroll. Arsberet-
ningene og tilsynsavgiftene gir oss et
bilde av en omfattende virksomhet.

Veksten i inntektene til Vassdragstil-
synet kan supplere opplysningene om
hvor mange anlegg som var underlagt
tilsyn. Tilsynsavgiftene ble beregnet
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etter hvor mye arbeid kontrollen med
anleggene krevde av Vassdragstilsynet.
Det var  "koncessionren", eller  "anleggets
eier",  som skulle erstatte utgiftene
Vassdragstilsynet hadde for tilsyn av
anleggene. Dersom avgiftene avrun-
des til sitt nærmeste hele 1000-tall, så
utgjorde de 42 000 kroner i 1951/52. 143

De økte til 90 000 i 1962. I den neste
10-irs perioden økte de igjen, og ut-
gjorde 258 000kroneri 1972.144 Tilsyns-
avgiftene økte fram mot slutten av
1970-tallet og var på 650 000 kroner i
1979.

Kart som viser
lokalisering
av hoved- og
regionkontorer

Region Midt-Norge

" +»e @

NVEs regiongrenser

Fylkesgrenser

Det var ikke bare dammer i forbin-
delse med kraftproduksjon som lå
under tilsynets ansvarsområde, men
også andre typer dammer og vass-
dragsanlegg.  "Vassdragsanlegg som ikke i

noen form er undergitt tilsyn har medfort
et kke ubetydelig arbeid"  ble det sagt i
Var Virksomhet i 1955.'+° Hvilke typer
anlegg som gikk under betegnelsen
"andre" er vanskelig a finne dokumen-
tasjon på, men det kan være snakk om
planer for vassdragsanlegg som ble
bygget uten konsesjon. Et eksempel på
slike dammer var fiskedammer, som
det ifølge årsmeldingen for 1967 ble
planlagt og bygd en rekke av rundt om
i landet. Vassdragstilsynet fikk stadig
flere henvendelser om slike dammer,
og sakene ble fulgt opp så langt det
var mulig i tillegg til de lovpålagte til-
synsoppgavene. Arbeidet med å følge
opp disse sakene utgjorde etter hvert
en betydelig utfordring for tilsynet,
og temaet dukket opp på nytt i års-
meldingen for 1973. Da begynte Vass-
dragstilsynet også å arbeide med et
opplegg for å få tilsynsvirksomheten
inn i fastere former, og for å få også
mindre dammer med et visst farepoten-
sial inn under tilsyn og kontroll.7

Flere ansatte og nye
distriktskontorer
Da fagsjef Åge Hjelm-Hansen oppsum-
merte aktiviteten i 1976, slo han fast
at arbeidsoppgavene hadde økt kraftig
i omfang de siste 10 årene. Han mente
også Vassdragstilsynet lenge hadde
lidd under personalknapphet.w8

Hjelm-Hansen skrev dette i trygg for-
vissning om at situasjonen skulle en-
dre seg. Det lå allerede bevilgninger
på bordet for å utvide Vassdragstil-
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Age Hjelm-Hansen i 1986.
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Region st

Hovedkontor

NVE Region Sor

synet med tre stillinger, og flere skulle
det bli i årene framover. Dette var be-
vilgninger som ble gitt som en følge
av den økte saksmengden og behovet
for flere kyndige ingeniører i Vass-
dragstilsynet.

En forutsetning for bevilgningene var
at noen stillinger skulle knyttes til
distriktskontorer. NVE hadde allerede
flere distriktskontorer, men Vassdrags-
tilsynets ansatte hadde alltid arbeidet
ut fra Oslo. Forslag om å ansette lokale

tilsynsmenn hadde vært framme
flere ganger, faktisk hadde ideen før-
ste gang vært lansert i forbindelse
med vassdragsloven i 1887. Likevel
hadde det alltid skortet på politisk
støtte til et slikt forslag, og både Ho-
vedstyret og departementene hadde
ment det kostet mer enn det nyttet.
Men pa 1970-tallet var distriktspoli-
tikk i vinden, og Vassdragstilsynet
fikk stillinger til flere distriktskonto-
rer.#9 NVE hadde hatt distriktskonto-
rer helt siden 1912, og fra 1976 til 1978
ble det opprettet stillinger for Vass-
dragstilsynet ved distriktskontorene
i Trondheim og Narvik, samt et eget
kontor på Voss i 1978. Dette ble flyt-
tet til Ulvik i 1992 og nedlagt i 1997.
Fra Narvik dekket man Nord-Norge,
fra Trondheim Midt-Norge og fra Voss
deler av Vestlandet. En stilling ble i
1986 tilknyttet NVEs distriktskontor i
Førde, som skulle dekke Sogn og Fjor-
dane og søndre del av Møre og Roms-
dal. Vassdragstilsynets distriktsrepre-
sentanter delte kontorfelleskap med
de øvrige på NVEs distriktskontorer.
Likevel beholdt Vassdragstilsynet en
struktur der hovedkontoret i Oslo
forble knutepunktet for de som job-
bet i distriktene. All korrespondanse
skulle for eksempel sendes gjennom
Oslo. Distriktskontorene var en viktig
tilvekst til Vassdragstilsynet og bidro
til en mer omfattende og effektiv
kontroll av landets mange daman-
legg, ble det sagt i Vassdragstilsynets
arsmelding i 1977.150 Da var man al-
lerede kommet i gang med en annen
stor oppgave; å utarbeide et regelverk
for bygging av dammer. I 1991 ble
distriktskontorene erstattet med re-
gionkontorer under en reorganisert
Vassdragsavdeling. Etter den tid ble
Vassdragstilsynet representert i Regi-
on sør i Tønsberg fra 1991 og i Region
øst i Hamar fra 1997.
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Bruddet ved dam Storvatn, Tårnet

Litt før klokka to, natt til 30. mai
1979, våknet folk i bygda Tårnet like
ved russergrensen av et øredøvende
leven og bygninger som ristet. Dam-
men ved Storvatnet hadde gitt etter
og vannmagasinet på 3,8 millioner
kubikkmeter kom veltende nedover
dalføret og delte bygda i to. På sin to
og en halv kilometer lange ferd ned
til fjorden tok vannmassene med seg
telefon- og kraftlinjer, 200 m av riksve-
gen, tre hytter, to sjøbuer og en gara-
sje- og sist men ikke minst bygdas be-
dehus. Riksvegbrua ble funnet igjen
langt ute på fjorden. Det er ikke rart
Fridtjov Stavern på bildet pa foregien-
de side ser litt over middels bekymret
ut- han har for noen minutter siden,
fra sitt eget stuevindu, vært vitne til dramatiske dambruddene her til
at bedehuset kom drivende forbi, bli lands i "nyeretid". Selv om det gikk bra
snudd i strømmen og knust til pin- også i Tårnet på den måten at ingen
neved før det forsvant ut på sjøen. På mennesker kom til skade, var hen-
samme tid stod det vann opp til over- delsen en katastrofe for bygda da det
kant grunnmur på huset. bebygde området plutselig var delt i

to av et 200 meter bredt belte av ste-

I

} #·

Dambruddet i Tårnet, sammen med ril grus og stein samt at bedehuset og
Rappa-ulykken, fremstår som de mest vegforbindelsen var borte. Oppover i

Her seiler ei sjøbu og ei hytte av gårde i den
strie strømmen som bruddvannføringen
skapte. Bildet er tatt kl. 2:45, ca. en time
etter dambruddet, natt til 30. mai 1979.

dalen hadde vannmassene dessuten

gravd et flomløp med opptil 20 met-
ers dybde. Skråningene var så steile og

ustabile at hele området måtte avsper-
res for ferdsel.
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Vassdragstilsynets Hveem og
Nicolaisen ankom stedet for
befaring og undersøkelser
den 31. mai. I rapporten står
å lese: "Dammen ved Storvat11
er en 10 111 hoy massivdam av betong
og spcmtein, .forblendet med lrnggen
gmnittstci11 lagt i forbant. Flomlopet er et
ndlelopav 11 111's lengde og med murter-
skel 2,50 m under HRV... Ko11srsjo11e11av
19. mars 1920 forutsatte offentlig tilsyn
med reguleringsanleggog kraftverk og

planer .for dammen var godkjent herfra...

Manovreringsreglementet fra den gang

forutsetter at jlomlopet skal åp11esnar
HRV ovashides ... Det lå en mindr·r isblokk
oppe på damkronen,som viste at det hadde
gått vat11 over lia. Det ble også funnet og

mrrket av spor i terrenget som viste hvor
hog vasstanden hadde vært i magasinet.
Senere nivellement bekrefter at det har
gått vann over kronen, antakelig 10-15

VA4. T6.AG3 AMA -- • ARO

Kirkenee, 30. mal.
(HalnN C. Han1Hn) Familien llt&vem lryklel al buel u. vannm-ene tren1• ••Ihell •PP mot kanten  ••
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cm, som tilsvarer 60-65 cm over HRV".

Saken ble gjenstand for politietter-
forskning, og konklusjonen herfra var
at den mest nærliggende årsaken var
at belastningen var blitt for stor som
følge av for høy vannstand/overløp/
isgang. Likevel, fordi dette ikke var
entydig dokumentert, ble saken hen-
lagt. Anlegget ble bygget av AS Syd-
varanger i 1920 og drevet fram til 1971
da det hjemfalt. Etter dette ble det

drevet på leieavtale med staten frem
til dambruddet. Gjenoppbygging av
anlegget har i ettertid vært vurdert
ved flere anledninger, men har vist
seg å være meget ufordelaktig sett
fra et økonomisk ståsted. Staten, ved

Hendelsen ble førstesideoppslag i
lokalavisene. Her vist ved Sør-Varanger
Avis og Finnmarken. En reportasje fra
Aftenposten viser at historien også
nådde folk sørpå.

NVE, satte derfor av et betydelig beløp
til opprydding, arrondering og reve-
getering rundt magasinet og langs
vassdraget. Først nå i løpet av de siste
årene er sårene etter bruddet begynt
å viskes ut.
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"Slutt med alt, Rappa er laus!"var

beskjeden som ble ropt ut i grendehuset i Bødal

17. mai 1976. 151 Den nye demningen ved Ropptjern til

Gausdal El-verk hadde brutt sammen, og vannmassene

flommet nedover elva Roppa. Det ble en dramatisk dag

for befolkningen iangs Roppa, men som ved et mirakel ble

ingen mennesker skadd.

Roppadammen var en del av et større prosjekt, som

sammen med en dam i Hornsjø, en kraftstasjon og rørga-

ter hadde kostet 20 millioner kroner. Det hadde vært snakk

om prosjektet i 50 år før Gausdal El-verk fikk konsesjon til

bygge den i 1973. Roppadammen ble påbegynt i 1974. Det

var planlagt forsyne Gausdal med 28 GWh (28 millioner

kilowattimer) i året. Selve Roppadammen var en jordfyl-

lingsdam; 650 meter lang og åtte meter hoy.'?

Dambruddet 17. mai 1976 ble gjenstand for mye oppmerk-

somhet, med fyldig dekning både i lokalpresse og riksa-

viser. I avisartiklene får vi ta del i hendelsene gjennom

vitneutsagn fra menneskene som bodde på gårdene som

ble ødelagt av flommen. De beskrev først og fremst de vold-

somme naturkreftene. Indirekte vitner de også om hvor

viktig vassdragssikkerhetsarbeidet er. Dette kapitlet skal

formidle de dramatiske hendelsene og vise hvilke konse-

kvenser dambruddet i 1976 fikk. Dambruddet var en vek-

ker for de politiske myndighetene og resulterte i flere an-

satte saksbehandlere i Vassdragstilsynet.

Ned med flagget til topps
Karsten Ropphaugen var den første som oppdaget dam-

bruddet på formiddagen 17. mai 1976. Senest dagen før

hadde han vært på inspeksjon ved dammen, men hadde

ikke sett noe unormalt. På nasjonaldagen dro han opp til

dammen av ren nysgjerrighet for å se hvor mye vann det var

i magasinet, uten at han hadde noen mistanke om at det

kunne være noe galt med demningen. Da han kom fram,

sa han straks at det var fare pa ferde. "En nodluke i basseng-

kanten hadde rast ut,"forklarte han til Lillehammer Tilskuer,

"og vannmassene hadde begynt d gravei hullet etter  luken.Jord og

stein "sprutet" ut av hullet, som ble storreog storre..."Dette skulle

vise seg å være en viktig vitneobservasjon. Ropphaugen var

småbruker og bygningssnekker og hadde selv arbeidet på

jordfyllingsdammen. Han var derfor klar over hvor alvorlig

dette kunne være. Han dro straks hjem til småbruket Sveen

11 km nedenfor for å varsle kona og elverket. På veien ned-

over ble han nesten tatt igjen av vannmassene: "Jegvarbare

s@ vidt kommet over en bro like ved hjemstedet mitt da vannmas-

sene  tok  broen", sa han til Aftenposten. Vannet gravde ut et

40 meter bredt hull i Roppadammen, fosset videre nedover

langs elva med enorm styrke og rev med seg skog, stein og

jordmasser på veien. Da Ropphaugen nådde fram til små-

bruket, rakk han ikke å gjøre annet ennå varsle kona: "Fem

minutter etter at jeg hadde kommet  inn i huset,  kom  vannmassene

rasende nedover."Det var nær 3 million kubikkmeter vann

som kom rasende mot småbruket. Det tilsvarte Oslos vann-

forbruk i 10 dager. Han og kona søkte tilflukt på en liten

bakketopp bak småbruket deres. Derfra så de flombølgens

ødeleggende virkning på hjemmet. De så at den 20 meter
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høye vannveggen smadret småbruket
Sagsveen ovenfor dem. og førte re-
stene av sted med flomvannet. Bare en
ovn og en støvsugerslange ble væren-
de igjen og markerte hvor hovedhuset
hadde stått. Deretter ble de vitner til
at de veldige naturkreftene rev løs
bordkledningen på deres eget hus, og
"vinduene blekmust, og etter noen minutter
raste hele huset sammen."Det var en gru-
som opplevelse for ekteparet å overvæ-
re at vannet tok med seg alt de eide og
var glade i, men de tenkte også på den
totale katastrofen til naboene Martha
og Alfred Åsen, som hadde mistet
Sagsveen. Vi far tross alt vere takknem-
lige for cit vi fikk beholde l@ven, fjoset og
stabburet", sa Karsten Ropphaugen til
avisa.53

-_;:;--

s

'Jeg trodde nd forst det var et fly, men
Martha, kona mi, trodde vel mest det var
dommedag",sa Alfred Åsen til Dagbla-

det. "Det var· somhelefjellveggen eksploder-
te!"De satt på kjøkkenet på Sagsveen,

hvor han akkurat hadde fått skjenket

en kaffekopp av kona, da ekteparet
hørte et drønn "som langt overgikk all
17. mai-feiring".De skjonte at det var
om å gjøre å komme seg i sikkerhet:
"Rasetkom fort og det dundra fælt i he-

lene på oss!"Et annet øyenvitne. Jos-
tein Bjørgum, så det hele fra avstand
og kunne bekrefte det som skjedde.

"Det var et fryktelig syn, og en vanvittig
demonstrasjon av naturens krefter",sa han
til avisa. Han så hvordan vannet tok
tak i huset på småbruket til Åsen, "og

bikket hele huset opp  -  hvoretter det reiste
langt nedover jordet. De andre huseneble

slått i splinter."Bjorgum så det samme

skje med huset til Ropphaugen: "Forst
rok flaggstanga  -  med det norskeflagget
i toppen", for huset forsvant sammen
med flomvannet. 154

Ingen katastrofetilstand
Kona på en av gårdene nedenfor i Bø-
dalen varslet lensmann Arvid Braaten

i Vestre Gausdal. Hun hadde sett en
grårød røyk inne i lia mot demnin-
gen, og hun så også da vannet kom.
"Jeghar aldri sett noe sd forferdelig",sa
hun. Klokka var 12.10 og befolkningen
i området var mest opptatt med nasjo-
naldagsfeiringen. Lensmannen kon-
taktet straks politiet på Lillehammer
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og begynte a varsle innbyggerne. En
halv time senere så han vannveggen
komme nedover lia.  'Til lyden av hylende
sirenerfrapolitibil, ble 17. mai-feiringen av-
brut", i grendehuset Viggtun ble det
ropt:  "Slutt med alt. Rappa er laus!"  Det
ble brått slutt på festlighetene, "det sy-
net som motte oss da vi kom ut gjorde at
ingen hadde den minste trang til åfortsette
feiringen",  fortalte Hjordis Aanstad.

"Jordog leire, vann  og  stener og masse
svart rok veltet mot oss,og ingen av oss har
noensinne opplevd maken", sa Ingeborg

Øvstebø. Mange av de som var til stede
dro hjem for å berge dyr og hus, og
avisene rapporterte om at flere  "hadde
registrert husdyr pd svom i den strie strom-
men." Det ble ikke bekreftet om det var
mange dyr som døde i katastrofen.
Lensmannen dro videre langs elve-

Stillbilde fra filmen "Kan vi stole på våre
dammer?" 17. mai-flagget står i kontrast
til vannmassene som river med seg alt på
sin vei.

.es
if

løpet og hjalp et eldre ektepar ut av
huset deres før vannet kom. NRK send-
te ut et katastrofevarsel på bakgrunn
av politiets opplysninger, noe som var
en uvanlig hendelse, men var nødven-
dig så lenge det kunne være fare for
at menneskeliv gikk tapt. Det skjedde
heldigvis ikke, men småbruk, hus, bro-
er og veier ble skadd av flomvannet.

Riksvei 255 ble hardt rammet; vannet
vasket vekk 100 meter av veifunda-
mentet, og trafikken måtte midler-
tidig dirigeres over et jorde. Den nye
Forsetbrua ble  "nesten knekket i to"  av
det store presset fra vannmassene.
Derimot sto brua ved gården til Peter
Kraabol lenger opp i elva imot vann-
massene, og kom uskadet fra det. Den
var bygget 100 år tidligere av bygde-
mureren Simen Løkken og tålte vann-
massene.

Vannet hadde tatt med seg mye '1m1sk"

på veien ned elva, og mye av dette ble
liggende i lang tid etterpå. Så langt
unna som 25 kilometer fra Roppa-
dammen hadde elven steget med
halvannen meter, og det var først utpå
kvelden 17. mai at Rappa gikk tilbake
til normal vannstand. Til tross for øde-
leggelsene ville ikke lensmann Arvid
Braaten kalle det en katastrofetilstand
i ettertid .155

...,· s-» asssee.
Dambruddsåpningen i Roppadammen
sett fra nedstrøms side.

Tillit til ekspertene
Bruddet i Roppadammen var en al-
vorlig hendelse for dem som ble ram-
met og for det lokalsamfunnet som
opplevde det. Det utfordret ikke bare
utbyggerne av dammen, men også
Vassdragstilsynet.  'Tilliten til moderne
ingeniorkunst har ikke okt i Vestre Gausdal
etter det som skjedde",  fortalte Dagbla-
det.156 Pressen henvendte seg til flere
fagmiljøer for å få svar på hvordan
og hvorfor den kunne bryte sammen.
Vassdragstilsynet reagerte også kjapt,
og Bjarne Nicolaisen startet raskt med
undersøkelsene. Han dro på inspek-
sjon av dambruddet allerede dagen
etter og ble intervjuet av flere aviser
der han forsøkte å gi svar på hvorfor
dambruddet hadde skjedd.

Det var to hovedårsaker til at fyllings-
dammer brøt sammen, sa Nicolaisen.
Enten hadde flomløpet i dammen tet-
net til, eller så hadde vannet trengt
gjennom damfylllingen slik at denne
gradvis ble gravd ut. Allerede før han
dro på inspeksjon, antydet han at
"bruddet kan ha forbindelsemed bunnlopet
i dammen."  Der baserte han seg på de
bildene som hadde blitt sendt i NRK
på kvelden 17. mai. Harald Lindviks-
moen i Gausdal Elektrisitetsverk opp-
lyste at dammen hadde blitt inspisert
16. mai, dagen før dambruddet, og at
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det da ikke var noen synlig lekkasje.
"Efter mitt skjonn er konstruksjonsfeil i

dammen utelukket som @rsak til bruddet."
Det skulle vise seg å være en for tidlig
antagelse. Nicolaisen mente det nep-
pe kunne "herske tvil om at dambruddet
skyldes menneskelig svikt all den stund at
dammen rok og den visseliger byggetfor

d holde."Under byggingen hadde man
tatt hensyn til lokale forhold og til-
passet demningen." Det har vrt vanske-
lig d bygge dammen i dette omrdet, vi har
blant annet ikke kunne legge den pd fast
fjell. Bunntapperoret i betong blir derved
liggende i en fylling av jord og stein" , sa
han. Det lå altså ikke på fast grunn,
derfor kunne man ikke utelukke ero-
sjon rundt eller under dette røret.
Betongrøret var lagt for å lede vannet
bort under bygging av demningen.
Inne i røret var det montert en luke.
Nicolaisen mente at det ikke nød-
vendigvis var en grunn til dambrud-
det, det kan  ha oppstdtt som folge av en
kombinasjon av uheldige omstendigheter"
Dammen var bygget for å tåle mange
andre påkjenninger enn vann, blant
annet frost, tele og bølger. Karsten

Ropphaugens øyenvitneskildring fra
like før demningen brast ble viktig, og
det sto klart for de fleste at det var i
bunntappeløpet man måtte lete etter
årsaken. Det var likevel et stort myste-
ri um for alle ekspertene hvordan svik-
ten hadde oppstatt.7

Politimesteren i Lillehammer, Victor
Kongelstad, hadde ansvaret for å etter-
forske ulykken og finne årsaken til den.
Han ga saken høy prioritet, og det ble
foretatt avhør av mange av de ansvar-
lige for byggingen. Politiet gjennom-
gikk alt materialet fra byggefasen for
å se om det hadde blitt gjort noen feil
underveis. På det meste var det fem-

seks mann ved politikammeret som
arbeidet med Roppadammen. Kongel-
stad måtte hente teknisk ekspertise
utenfra, og engasjerte professor i vass-
bygging ved NTH, Ragnar Heggstad.
Ifølge avisene gikk Kongelstad til det-
te skrittet fordi han mente NVE, eller
Vassdragstilsynet, ikke kunne betrak-
tes som en nøytral part, siden det nett-

opp var Vassdragstilsynet som hadde
ført kontroll med byggearbeidet. "Po-
litiet kan derfor ikke legge avgjorende vekt
pd den konklusjon som eksperterfra NVE

kommer framtil etter befaring ved daman-
legget tirsdag", skrev NTB. Dag- bladet

spekulerte også på om NVE kunne
trekkes til erstatningsansvar siden
det var de som hadde "godkjentplanene
og har fort tilsyn under byggeperioden."

Politimesteren tok senere avstand fra
uttalelsen slik NTB hadde formidlet
den. 'Vi kommer til d legge vesentlig vekt
ogs? pd NVE-eksperteneskonklusjon om dr-
saksforholdene,selv om vi har engasjerten
egen sakkyndig", sa han til Gudbrands-

dølen. Hva han ville tillegge størst
betydning, kunne han ikke si før alt
materialet i saken var gjennomgått.
Politimester Kongelstad tok også kon-
takt med NVE direkte for å oppklare
eventuelle misforståelser som uttalel-
sen kunne ha forårsaket i Vassdragstil-
synet. Overfor Bjarne Nicolaisen i VVT

sa han at han tok avstand fra NTB-
meldingen og beklaget det inntrufne.
Kongelstad sa også at han ønsket et
samarbeid med NVE for å få avklart
årsaken til ulykken. Nicolaisen sa at
Vassdragstilsynet var interessert i å
bidra til professor Heggstads under-
søkelser med de opplysningene han
matte onske. 58

Gjennom hele sommeren hadde pro-
fessor Ragnar Heggstad ved NTH ar-
beidet med ulike løsninger på hvorfor
demningen brast. På ettersommeren
pres en terte han den teorien han festet
mest lit til. Det var det kalde og tørre
klimaet høsten 1975 som hadde vært
avgjørende for ulykken. Han mente
at det hadde dannet seg en iskappe
rundt bunntappeløpet i løpet av vin-
teren. Deretter hadde magasinet blitt
fylt opp og kuttet den kalde luftstrøm-
men gjennom betongrøret. Tempera-
turen steg, og sakte men sikkert tinte
iskappen rundt bunntapperøret, noe
som førte til at morenemassene ble
løsere og ga vannet mulighet til sakte

å sive ut. 159

Politisk etterspill
Vassdragstilsynet kom også i sokely-
set i Stortinget. Stortingsrepresentan-
ten Bodil Finsveen, senere Bjartnes,
fra Senterpartiet stilte spørsmål om
damsikkerhet i Stortingets spørre-
time 26. mai 1976. Finsveen ville vite
om Industridepartementet mente
at Vassdragstilsynets sikkerhetsmes-
sige kontroll med vassdragsanlegg
var god nok, og hva som eventuelt
ble gjort for å skjerpe kontrollen.

Industriminister Bjartmar Gjerde fra
Arbeiderpartiet redegjorde for det ar-

beidet Vassdragstilsynet hadde gjort i
forhold til Roppadammen. Han viste
til at Vassdragstilsynet hadde bear-
beidet og godkjent planene og hatt
to befaringer for å inspisere arbeidet.
Dette hadde resultert i at planene yt-
terligere ble bearbeidet. En geoteknisk
konsulent ble også engasjert etter

ønske fra Vassdragstilsynet. Deretter
hadde de gjennomført ytterligere tre
inspeksjoner under selve byggingen.
Gjerde pekte også på at Vassdragstil-
synet hadde vært løpende orientert av
byggherre og entreprenør fram til fire
dager før dambruddet. Vassdragstil-
synet hadde da konstatert "at arbeidet
var utfort i henholdtil planene."

Industriminister Gjerde viste at han
hadde tillit til den måten Vassdrags-
tilsynet hadde håndtert saken. Da
det gjaldt sporsm&let om hva som
eventuelt ble gjort for @skjerpekontrollen",
svarte han at det var planlagt astyrke
Vassdragstilsynet i årene framover.
Han anså tilsynsordningen som til-

fredsstillende, "men det er klart at med
okt aktivitet ndr det gielder bygging, folger
behov for styrking av tilsynetsbemanning."
Det var fire saksbehandlere ved Vass-
dragstilsynet og enkontorsjef. Gjerde
framhevet at det var satt av midler til
tre nye stillinger på statsbudsjettet,
og at et forslag om enda to stillinger
"er under nermere overveielsei depar-
tementet." Etter dambruddet mente
han det var "naturlig at NVEog departe-
mentet nd vurderer behovetfor ytterligere
styrking av kontoret." Han understreket
også behovet for samarbeid mellom
byggherre, entreprenør og Vassdrags-
tilsynet, "særligi dag med flere betydelige
daman/egg under bygging samtidig."80

Dambruddet var en alvorlig ulykke,
men det fikk ingen store negative po-
litiske følger. Vassdragstilsynet hadde
gjort jobben sin, og ulykken kunne
ikke tilskrives feil i tilsynsarbeidet.
For dem som sto utenfor Vassdragstil-
synet viste ulykken derimot hvor vik-
tig arbeidet deres var. Det førte til økt

politisk fokus på bevilgninger til flere
stillinger. Det var på det lokale planet
de største konsekvensene kom, og da
i form av betydelig økonomisk ansvar
pålagt elverket og kommunen.
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Parti av Roppadammen fra 2008, samme sted som bruddet skjedde i 1976.

Store økonomiske tap
Dambruddet hadde forårsaket store

skader, og de økonomiske sidene

ved dette ble viktige i ettertid. Til

å begynne med var det mange som
hadde håpet på en erstatning fra Na-
turskadefondet, men siden ulykken

var forårsaket av menneskelig svikt,

ble det uaktuelt for fondet å utbetale

noe. Det betydde at det var Gausdal

El-verk som kunne være erstatnings-
pliktig, og dette ble gjenstand for

flere oppslag i avisene. Det viste seg

at elverket var dårlig forberedt på en

slik situasjon. Elverket hadde riktig
nok en forsikring, men den dekket

kun skader opp til 1 million kroner.

Bjørn Midtlien, som var styremedlem
i elverket, forklarte dette med at for-

sikringen var tegnet med tanke på
brudd på rør og mindre skader; "vi

forsikrer oss ikke imot at det skal skje en
katastrofe."Midtlien mente at det ikke
var noen som kunne forutse et så stort

brudd pa en ny dam. "Ndr vi bygger en
dam, forutsetter vi at den holder", sa han.

Likevel var det ingen uvilje å spore

fra elverket, de tok ansvar og allere-

de ulykkesdagen var de opptatt med

å skaffe husly til de rammede. De opp-

rettet også en konto for de to familiene
som ble hardest rammet, hvor de kun-

ne "ta ut det de behover".

Elverket var et aksjeselskap der kom-

munen eide 65 % av aksjene. Ødeleg-

gelsene ble beregnet til 10-12 mil-

lioner kroner allerede få dager etter
dambruddet. Senere beregninger

anslo erstatningsbeløpet til 8,5 mil-
lioner kroner. Gjenoppbyggingen

av demningen ville koste anslagsvis
2 millioner kroner, mens skadene på
tredjeparts hus, vei, skog, bilveier, fyl-

kesveibru og riksvei ble anslått til ca.

2,9 millioner. Elverket hadde ikke an-

ledning til å dekke dette alene og fikk
hjelp fra kommunen. Samtidig sendte

de en søknad til Staten om å få 12

millioner kroner i økonomisk støtte.

Kommunen søkte om å få forskuttert
skatteutjevningsmidler. Det var ingen

tvil om at de økonomiske sidene ved

katastrofen ville bety mye for både
elverket og kommunen i lang tid. 'Or

var en skepsis til å bosette seg igjen på

samme stedet, det til tross for at avise-

ne meldte om at den nye Roppadam-

men ville bli både større og sikrere

enn den forrige.

Dambruddet fikk altså store konse-

kvenser for kommunen og elverket.

Hvilke konsekvenser fikk det for dem
som var direkte rammet av flom-

bølgen? Det forteller ikke arkivene
i Vassdragstilsynet mye om, men i

intervjuene i avisene var Alfred Åsen
optimistisk. 'Vi skal nok få oss eget tak
over hodet igjen  - i god avstandfraRopp-
demningen"sa Alfred Åsen. 'Tenk om dette
hadde skjedd om natten, vi ville ikke ha

vdknet for flodbolgen feide over huset."Det
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§ 1.

Det anordnes offentlig tilsyn med bygging, ombygging. drift og
vedlikehold av dammer i vassdrag således:
a. etablerte og nye dammer når disse gir mulighet for heving av

vannstand til statisk vanntrykk ved dammen på 4,0 meter eller
høyere eller som muliggjør magasinering av 0.5 millioner m'
vann eller mer.

b. etablerte eller nye dammer med hoyde/magasin mindre enn an-
gitt under litra a når disse gir mulighet for heving av vannstand
til statisk vanntrykk ved dammen på minst 2,0 meter og som
muliggjør magasinering av minst 10.000 m' vann og dammen på
grunn av sin beliggenhet eller utførelse kan fremby fare for liv
eller eiendom, eller medføre ulempe for offentlige eller almene
interesser.

§2.
Norges vassdrags- og elektrisitetsvesen bemyndiges til å forestå

tilsynet med dammer i vassdrag som nevnt i§ 1.

••••
DA

•

•

...

•

1982

2. april. Nr. 595.

Forskrift om tilsyn med dammer i vassdrag. Delegering av myndig-
het.
Fastsatt ved kgl. res. av 2. april 1982i medhold av vassdragsreguleringsloven av 15. mars
1940 5 144. Fremmet av olje- og energidepartementet

§3 .
Bygging eller ombygging av dammer som nevul $1 kan bare

skje etter planer godkjent av Norges vassdrags- og elektrisitetsvesen.
Anleggets eier har ansvaret for at fullstendige planer blir sendt inn.

4.
Anleggets eier plikter melde frtt om forestående bygging eller

ombygging av dammer som gir mulighet for heving av vannstand til
statisk vanntrykk ved dammen på minst 2,0 meter og som muliggjør
magasinering av minst 10.000 m' vann. Meldingen sendes til Norges
vassdrags- og· elektrisitetsvesen for registrering og vurdering av
eventuelle farer eller ulemper.

For dammer som bygges i henhold til meddelte vassdragskonse-
sjoner eller tillatelser etter vassdragsloven sendes ingen særskilt
melding.

§5.

Anleggets eier har ansvaret for at anlegg i vassdrag utføres på
forsvarlig måte, jfr.§ 108 i vassdragsloven av 15, mars 1940 og i sam-
svar med vedtatte forskrfter og palegg.

6.
For tilsynet skal anleggseieren betale en avgift i samsvar med

vassdragsloven av 15. mars 1940 $ 144, nr. 4. Forøvrig skjer utovelsen
av tilsynsmyndigheten over anlegg i vassdrag i sttmsvar ml'd §§ 144 -
146, jfr.$ 109i vassdragsloven av 15. mars 1940.

§ 7.
Disse forskrifter trer i kraft I. mai 1982
Olje- og energidepartementet gis bemyndigelse til a fastsette

nermere regler for beregning av avgift etter vassdragsloven av
15. mars 1940 § 144, nr. 4.
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I1981 og 1982 fikk Vassdragstilsynet for første gang
forskrifter for dammer og forskrift for tilsyn med
dammer. Det ble oppfattet som et vendepunkt i dam-

sikkerhetsarbeidet, og bakgrunnen for og innholdet i disse
forskriftene er et viktig terna for dette kapitlet. Vassdrags-
tilsynet initierte selv arbeidet med å utvikle nye lover og
regler for virksomheten. Arbeid av den typen var for så vidt
ikke nytt, og vi har tidligere sett hvordan avdelingens inge-
niører engasjerte seg i arbeidet med den nye vassdragslo-
ven som korn i 1940. Flere forhold bidro i 1970-årene til en
fornyet interesse for å utvikle et nytt regelverk.

Oljealderen økte den offentlige oppmerksomheten rundt
sikkerhetsspørsmål. Det var god grunn til denne interes-
sen. 45 mennesker døde bare under utbyggingen av Eko-
fisk-feltet mellom 1971 og 1977.163 Industridepartementet
hadde i desember 1976 satt ned en komite for koordinere
forskningen rundt risiko, sikkerhet og beredskap i offsho-
reindustrien. Bare noen få uker før denne komiteen la
fram sin rapport, 22. april 1977, startet det en ukontrollert
utblåsning på Bravo-plattformen på Ekofisk. Både Bravo-ut-
blåsningen og rapporten ble et viktig vendepunkt i sikker-
hetsarbeidet i oljeindustrien.

En tilsvarende skjellsettende hendelse i vassdragssikker-
hetsarbeidet var Roppaulykken 17. mai 1976. Bruddet ak-
tualiserte behovet for forskrifter for dammer og forskrifter
for tilsyn med dammer. Fra samme år økte også staben i
Vassdragstilsynet. Fram til 1980 ble antall ansatte fordo-
blet, noe som i neste omgang gjorde Vassdragstilsynet be-
dre rustet til å føre tilsyn og kontroll med flere vassdrags-
anlegg. I løpet av 1980- og 1990-årene ble det gjennomført
flere endringer i regelverket. Det reformerte ikke bare dam-
sikkerhetsarbeidet, men etter hvert også måten Vassdrags-
tilsynet arbeidet på.

Forskrifter for dammer
(damforskriftene)
Hovedstyret i NVE henvendte seg i 1974 til Industridepar-
tementet. De ønsket at det skulle utarbeides forskrifter for
bygging av dammer og foreslo at departementet opprettet et
utvalg som kunne utarbeide forslag til slike. Departementet
var positive til forslaget, men hadde ikke midler til å dekke
utgiftene til utvalget. Avvisningen hindret imidlertid ikke
Vassdragstilsynet i å arbeide videre med å samle støtte til
forslaget. Underveis hadde de også tett kontakt med etater
og organisasjoner som de mente burde delta i utformin-
gen av forskriftene. Arbeidet deres var ikke forgjeves. Etter
Roppaulykken snudde Industridepartementet, og 30. sep-
tember 1976 kom beskjeden om at det skulle nedsettes et
utvalg. Utvalget til utarbeidelse av forskrifter for dambyg-
ging besto av 10 personer, bredt sammensatt med represen-
tanter fra både utbyggere, eiere og tilsyn. Vassdragsdirek-
toratets fagsjef Åge Hjelm-Hansen var formann i utvalget .

Hensikten med forskriftene var å utvikle et regelverk som
skulle gi sikkerhet mot skader og brudd i damanlegg. Inn-
stillingen som ble presentert 15. november 1979, markerte
en milepæl i sikkerhetsarbeidet. For første gang fikk VVT
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formalisert hvilke tekniske krav som
skulle stilles til bygging av dammer.

Forskriften ble fastsatt ved kongelig
resolusjon 14. november 1980 og tråd-
te i kraft 1. januar 1981.

Forskriften ble akseptert i hele dam-
byggermiljøet. En av grunnene til
dette var nok den brede sammenset-
ningen utvalget fikk og den måten
arbeidet ble drevet fram på. I dette ble
så vel utbyggers ambisjoner, eiers øn-
sker og tilsynets krav ivaretatt. Utval-
gets representanter hadde dessuten
beroliget bransjen med at de tekniske
kravene som ble innført verken skulle
øke kostnadene, eller forsinke plan-
legging og bygging av nye dammer.
Forskriften skulle i stedet forstås som
en systematisk presisering av det som
allerede var anerkjent og god prak-
sis.'+

De nye forskriftene, som var i pakt
med moderne sikkerhetsoppfatnin-
ger, fikk stor betydning for damsik-
kerhetsarbeidet i årene som fulgte,
men det var en vesentlig begrensning

ved dem: Forskriftene var i hovedsak
byggeforskrifter, i en tid da de fleste
dammer allerede var bygd. De nye
forskriftene skulle gjelde ved nybyg-
ging og større ombygginger, men
det ble reist tvil om hvorvidt forskrif-
tene kunne ha tilbakevirkende kraft.
Vassdragstilsynet hadde imidlertid
siden opprettelsen i 1909 ført tilsyn
med damanlegg uavhengig av når de
opprinnelig var bygd. Det var aldri
alderen til anlegget som begrenset
Vassdragstilsynets myndighet, men
hvorvidt dammen var bygget som
følge av konsesjon. Vassdragstilsynet
mente derfor at de hadde rett til åkre-
ve av eierne at de gjennomførte de sik-

kerhetstiltakene de ble pålagt. Det ble
presisert at alle borgere hadde rett til
den samme grad av sikkerhet, uansett
om de bodde nedenfor en gammel el-
ler ny dam. Det var uaktuelt for VVTa
sortere dammer etter når de var byg-
get, før eller etter den nye forskriften
trådte i kraft. 165

Forskrift for tilsyn med
dammer
En del dammer falt utenfor damfor-
skriftenes virkeområde. Derfor foreslo
Hovedstyret i NVE at det også skulle ut-

0

TILSYN MED DAMMER
I henhold tit "Forskrifter for tilsyn med dammer i vassdrag", gitt ved

Kgl. res. av 2.4.82 er det etablert offentlig tilsyn med folgende dam/dammer :

Navn

Dameier:

Vassdragog
vassdrags- Form&l
nummer

Tils anordnetut fra Fylke/

:  "  ta,s tommuo S «a

Postadr.:

Merknader

Det er meldt fra til dameieren om tilsynet i brev fra Vassdragsavdelingen,

•den  . ; __ _.

Skjemaet "Tilsyn med dammer" ble brukt når det ble fastslått offentlig tilsyn med
en dam med hjemmel i "Forskrifter for tilsyn med dammer i vassdrag". Skjemaet er
vanlig å finne i NVEs damsikkerhetsarkiv.

arbeides en forskrift for tilsyn av dam-
mer med hjemmel i vassdragslovens
§ 144. Oppfordringen nådde Olje- og
energidepartementet en måned før
damforskriftene var ferdige i 1979. Be-
grunnelsenforforslagetvarenkel, men
viktig: NVE kjente til en rekke dam-
mer som hadde blitt bygd med mindre
kyndig planlegging og utførelse.
Mange dammer led også under man-
gelfullt vedlikehold. For å underbygge
argumentasjonen til Hovedstyret
hadde Vassdragstilsynets ledelse, som
i 1936, laget en oppdatert dokumenta-

sjon av de dambruddene de kjente til
i landet. På 1930-tallet hadde den om-
fattet 61 dambrudd og ulykker. I 1979
talte listen nær 60 dambrudd i min-
dre dammer (siden 1907). Hovedstyret
konkluderte med at det var "grunntil d

anta at ordnet tilsyn og kontroll kunne ha
redusert antallet."166

Hovedstyret ønsket likevel ikke aopp-
rette et alminnelig offentlig tilsyn
med vassdrag, slik det hadde vært
reist forslag om flere ganger siden
Vassdragstilsynets etablering. Det var
ikke behov for et omfattende tilsyn,
mente Hovedstyret. I stedet ønsket
de å få muligheter til å føre nøyere
kontroll og tilsyn med alle dammer
som kunne fremby fare for liv og ei-
endom. Det gjaldt også dammer som
kunne være til ulempe for offentlige
eller allmenne interesser. Hovedstyret
men te det innen rimelig tid ville være
mulig å skaffe en oversikt over de an-
leggene som kunne utgjøre en slik
fare. De mente det også ville være mu-
lig å gjennomføre tiltak som kunne
gi rimelig sikkerhet mot dambrudd.
Hovedstyrets forslag kan forstås som
en fortsettelse av den pragmatiske
strategien som NVE også hadde stått

-.- . .-
t

Fagsjef Åge Hjelm-Hansen, NVE, Vassdragsdirektoratet, formann
Sivilingenior Ivar Borseth, RQdgfvende Ingeniorers Forening
ProfessgnRagnar Heggstad, Norges Tekniske Hoyskole
Overingenior Thorleif Hoff, NVE, Direktoratet for statskraftj&rkene
Direktor Normann Hopen, Kraftforsyningens Sivilforsvarsnemnd

Sjefsingenior Bjorn Kjernsli, Norges Geotekniske stitutt
Direktor Ragnar Myran, Reguleringsforeningenes Landssammenslutning
Fagsjef Jakob Otnes, NVE, Vassdragsdirektoratet
Sivilingeniør Aslak Ravlo, Entreprenørenes Landssammenslutning
Sivilingenior Ivar Torblaa, R&dgivende Ingeniorers Forening
Sivilingenir Carl Christian Maroni ble tilsatt som utvalgets sekreter
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for i debatten om vassdragsloven
1930-arene.

Den nye forskriften for tilsyn med
dammer i vassdrag ble gitt ved kon-
gelig resolusjon 2. april 1982 og gjort
gjeldende fra 1. mai 1982. Sammen
med damforskriftene fra 1981 utgjor-
de de to forskriftene viktige regelverk
som ga hjemmel for fore offentlig
tilsyn med alle dammer med vesent-
lig skadepotensial, både etablerte og
nye dammer. Grensen for tilsyn etter
damforskriftene ble knyttet til opp-
demmingshøyde og/eller størrelse på
magasin. Dammer med statisk vann-
trykk på minst 4 m eller oppdemt
magasin på minst 0,5 millioner m 3 ble
underlagt offentlig tilsyn uten nær-
mere vurdering. Dammer med mer
enn 2 m statisk vanntrykk og opp-
demt magasin på minst 10 000 m
kunne også underlegges offentlig til-
syn etter tilsynsforskriften, dersom de
lå slik til at de utgjorde en fare for liv
og eiendom, eller medførte ulempe
for offentlige eller allmenne interes-
ser. Nye dammer måtte i alle tilfelle
meldes til Vassdragstilsynet, mens el-
dre dammer som tidligere ikke hadde
ligget under noe offentlig tilsyn, ble
na ogsa registrert.'6"

De nye forskriftene fikk konsekvenser
for mange dameiere. Allerede i 1985
rapporterte Vassdragstilsynet i sin års-

-
Olav Vestrheim i Vassdragstilsynet, her
avbildet i 1982, hadde eget kontor på
Voss i perioden 1982 til 1992, og Ulvik
fram til 1997.
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Vassdragstilsynet i 1978. Fra venstre mot høyre: Johan Skorve, Kjell Molkersrød, Dag
Bachke, Gunnar Solberg, Vidar Nebdal Svendsen, Jens Hveem, Odd Larsen og Bjarne
Nicolaisen.

melding at de i løpet av året hadde økt
innsatsen "ved registreringog kontroll av
dammer som tidligereikke har vrt under-
lagt offentlig tilsyn."

Flere anlegg fikk krav om istandsettel-
se eller nedlegging. I 1992 ble tilsyns-
forskriften revidert slik at den også
omfattet andre typer vassdragsanlegg
som kan ha store bruddkonsekvenser;
trykkrør og stenge-/tappeorganer (lu-
ker, ventiler mv.).

Nye forskrifter og Stols-
vannsdammen
Stolsvannsdammen, som også er om-
talt i Dobbeltregimet: Eksemplet Stol-
svannsdammen under kapitlet Solid
erfaring - elastisk ordning, kan tjene
som eksempel på hvordan de nye for-
skriftene ble utnyttet og hvilke konse-
kvenser innforingen av dem fikk. Stol-
svannsdammen i Hol i Hallingdal var
en vertikal flerbuedam i betong. Den
ble ferdigstilt i 1948, men før loven
om forsvarsmessig sikring av kraftfor-
syningen trådte i kraft senere samme
år. Flere hadde likevel reist spørsmå-
let om den skulle bli forsterket eller
ombygd til en fyllingsdam. Problem-
stillingen ble særlig satt på spissen
av Samarbeidsnemnda for Hallingdal
i et brev til Forsvarsdepartementet i
1959. De hadde ikke fått gjennomslag
den gangen, men fortsatte å framsette
kravene om ombygging med jevne

rim
F>

mellomrom. I 1981 tok Samarbeids-
utvalget for Hallingdal nok et initia-
tiv, som også resulterte i flere store
avisoppslag. Det var særlig Osvald
Medhus, tidligere ordfører i Hol og
daværende tiltakssjef, som ivret for
en ombygging av Stolsvannsdammen.
I et avisintervju i Drammens Tidende,
innrømmet han at betongdammen
var sikker nok i fredstid, men pekte
på at en jordfyllingsdam ville være
sikrere i en krigssituasjon. Medhus
ønsket derfor ombygging, og han hev-
det at kostnadene ved et slikt prosjekt
bare ville være for smapenger a regne
i forhold til de konsekvensene et dam-
brudd ville fa. "Laoss gjorealt for d bygge
Stolsvannsdammen s@sikker som mulig",
konkluderte han.169

Medhus fikk ikke støtte hos fagfol-
kene. Vassdragstilsynet hadde hele
tiden stått fast på at Stolsvannsdam-
men var sikker. Eieren Oslo Lysverker
mente på sin side det ikke var økono-
misk realistisk å bygge om dammen.
Kraftforsyningens Sivilforsvarsnemnd
ønsket heller ikke apalegge noe slikt.
Osvald Medhus og de andre som kjem-
pet for ombygging, mente derfor at
det måtte presses fram en politisk løs-
ning. Samtidig søkte de en alternativ
faglig vurdering av Stolsvannsdam-
men. I egenskap av avere tiltakssjef i
Hol, tok Osvald Medhus kontakt med
ingeniørfirmaet A.B. Berdal og ba om
en faglig vurdering av Stolsvannsdam-
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mens sikkerhet.'7 Berdal hadde ikke
hatt noe a gjore med byggingen av
Stolsvannsdammen, og ble betraktet
som en uhildet tredjepart av halling-
dølene. Firmaet A.B. Berdal avsluttet
arbeidet høsten 1983 og var klare til
å publisere kontroversielle funn. Sam-
tidig ble Stolsvannsdammen tatt opp
i Stortinget.

Stolsvannsdammen i
Stortinget
Det var Arbeiderpartiets Olaf Øen som
talte hallingdølenes sak på Stortinget.
I Stortingets spørretime 11. januar
1984 ønsket han a vite om statsråd
Kåre Kristiansen fra Kristelig Folkepar-
ti vurderte palegge kraftutbyggere å
sikre magasinene med jordfyllings-
dammer. Det var første gang damsik-
kerhet var oppe i Stortingets spørre-
time siden Rappa-ulykken i 1976. Den
gang ble det lovet at Vassdragstilsynet
skulle styrkes med flere ansatte. Situa-
sjonen i 1984 var noe annerledes. Øen

Bygging av ny Stolsvannsdam (steinfyllingsdam) rett nedstrøms den gamle Stolsvanns-
dammen (flerbuedam). Foto fra 27. mai 2009.

tok hallingdølenes sikkerhetsfølelse
som utgangspunkt. Folk som bodde
ved vassdrag med "bakenforliggende store
vannmagasiner sikret med betongdammer"
måtte føle en stor usikkerhet, mente
han. Det var en klar politisk hen-
sikt med spørsmålet, men resultatet
ble likevel at statsråden sto fast på
Vassdragstilsynets håndtering og syn i
saken. 171

Kåre Kristiansens svar var skrevet av
Vassdragstilsynets Bjarne Nicolaisen
og tok utgangspunkt i de nye forskrif-
tene. Kristiansen sa at kontrollen av
dammer "har vært basert på de bereg-
ningsstandarder som til enhver tid har
vert gjeldende,ogfor ovrig pd internasjo-
nalt anerkjente prinsipper."Damforskrif-
tene og tilsynsforskriften hadde som
målsetting at alle dammer i seg selv

• • •
8. juni 2001 sendte Oslo Energi Produksjon, som hadde kjøpt opp Oslo
Lysverker, ut en pressemelding der de kunngjorde at betoffgdammen skulle
erstattes med,en ny dam. Dette ville bli en steinfyllingsdam. Det var ikke
press fra hallingdolene som hadde fatt Oslo Energi Produksjon inn pa nye
tanker, men en vurdering av de rent okonomiske sidene. De framtidige ved-
likeholdskostnadene ved den eksisterende betongdammen ble så store at
det "økonomiskog totalvurdert .er riktig å planlegge bygging av ny dam" som det
ble sagt i pressemeldingen. Den nye dammen, som vil stå ferdig i 2009, blir
ca. 22m høy og ca. 770 m lang, inklusive en overløpsterskel på ca. 170 m.
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Trond Ljøgodt, avdelingsdirektør i peri-
oden 1990 til 2000 i Tilsyns- og bered-
skapsavdelingen og Sikkerhetsavdelin-
gen som den ble kalt senere (fra 1994).

skulle være sikre nok. Likevel var Vass-
dragstilsynet "i gang med d revurdere
dammer der damforskriftenes skjerpede
krav direkte har betydning sikkerhetsmes-
sig." Dette hadde allerede fått konse-
kvenser for en rekke dammer, som
hadde fatt krav om forsterkning eller
ombygging".en var ikke fornøyd med
det svaret han fikk. Ifølge ham var
myndighetens ambisjoner om at en
dam skulle være sikker nok, ikke noen
garanti for sikkerheten. Kristiansen
mente at de to hadde samme intensjo-
ner og hensikt i spørsmålet om dam-
sikkerhet. Stolsvannsdammen hadde
nå vært drøftet på det aller høyeste
politiske planet, uten at det førte til
noen endringer i Vassdragstilsynets
arbeid. Samtidig hadde A.B. Berdals
utkast til rapport om sikkerheten ved
Stolsvannsdammen utløst en rekke
viktige møter i Vassdragstilsynet.

Bjørn Wold, avdelingsdirektør i Konse-
sjons- og tilsynsavdelingen fra 2001 til
2008.

Sikkerheten er overordnet
alt
Rapporten som firmaet A.B. Berdal
hadde laget for Hol kommune, var
ikke tilgjengelig da Olaf Øen reiste
spørsmålet om Stolsvannsdammen i
Stortinget. Vassdragstilsynet ble kon-
taktet av Berdal, som onsket a drofte
utkastet og konklusjonene før de
sendte rapporten til oppdragsgiveren.
Funnene var så interessante at det før-
te til to møter mellom VVT og Berdal,
20. desember 1983 og 12. januar 1984.

Det siste møtet fant sted dagen etter
spørsmålet om Stolsvannsdammen var
reist i Stortinget. Det resulterte i at
Vassdragstilsynet ønsket et nytt møte
før rapporten ble sendt, denne gangen
med representanter fra eieren Oslo Lys-
verker og rådgiverfirmaet Chr. F.Grøner.

Møtet mellom VVT, Oslo Lysverker
og Chr. F. Grøner fant sted 20. januar
1984, og formålet var at VVT ønsket å

få eiernes og rådgivernes kommenta-
rer til de konklusjonene Berdal hadde
kommet fram til. I utkastet til rap-
porten hadde de konkludert med at
Stolsvannsdammen, i spesielle situa-
sjoner, ikke hadde tilstrekkelige sik-
kerhetsreserver til a tilfredsstille de
nye forskriftenes sikkerhetskrav.7- Re-

presentanter for utbyggeren var uenig
i denne konklusjonen. De hadde fore-
tatt stabilitetsberegninger av Stols-
vannsdammen i 1963 og konkludert
med at stabiliteten var god. De mente
at Berdals rapport "var basert pd en noe

Rune Flatby overtok som avdelings-
direktør i Konsesjons- og tilsynsavdelingen
etter Bjørn Wold 1. mai 2008. (Konse-
sjonsavdelingen fra 1. januar 2009).

spinkel geologisk rapport om fjellkvalite-
ten." 1"> Fjellkvaliteten var viktig for a
vurdere sikkerhetskravene til boltene
som festet demningen til fjellet.
Grøner framholdt at dersom boltene
skulle vise seg a vere svekket over
årenes løp, så var det likevel ikke
snakk om et momentant dambrudd.
De mente det ikke var noen grunn til
panikk.

Vassdragstilsynet understreket be-
tydningen av de nye forskriftene. De
advarte mot "subtile tolkninger av dam-
forskriftene, kravet til tilstrekkelig sikker-
hetsreserve er overordnet."1+ Sikkerheten
var overordnet alle andre hensyn, og
VVT mente det måtte gjøres grundi-
ge undersøkelser av dammen. Dette
utløste forsterkninger av Stolsvanns-
dammen i arene 1986-1988.'75
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tiårsperioden fra midten av 1980-tallet til midten av
1990-tallet, gikk Vassdragstilsynet gjennom en en-
dringsprosess. Endringene skjedde på flere felt. Sikker-

hetskravene ble skjerpet, og ansvaret for damsikkerheten
ble tydeligere enn før plassert hos dameierne. Vassdrags-
tilsynets tilsynsarbeid ble dermed endret. Det ble dessuten
gjennomført organisatoriske endringer. 1. oktober 1990 ble
Vassdragstilsynet slått sammen med Beredskapsavdelin-
gen i Energidirektoratet i NVE. Den nye enheten fikk nav-
net Tilsyns- og beredskapsavdelingen og ble ledet av Trond
Ljøgodt. Fra da av ble sikkerhets- og beredskapshensyn

behandlet i samme avdeling. Dette fikk igjen viktige kon-
sekvenser for den videre utviklingen av sikkerhetsarbei-
det. Sikkerhetsfokuset i avdelingens arbeid ble ytterligere
synliggjort da avdelingen endret navn til Sikkerhetsavde-
lingen i 1994. Fra 1. januar 2001 ble avdelingsstrukturen i

NVE endret, og de to seksjonene gikk inn i Konsesjons- og
tilsynsavdelingen under Bjørn Wold sin ledelse.

I dette kapittelet skal vi se nærmere på hva disse endrings-
prosessene innebar og hvilke konsekvenser de fikk.
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Valldalsdammen er et eksempel på at NVEs forvaltning av
sikkerhetskrav har bidratt til bedret damsikkerhet.

Bildet av Valldalsdammen fra juli 2004 (nederst) viser en
uryddig damskråning av tippet stein, med stort innslag av
finere materiale og vegetasjon. Med en slik utforming kan
en overtopping av dammen eller større lekkasjer lede til store
skader på dammen og i verste fall til dambrudd.

Valldalsdammen fotografert i september 2008 (overst) - Dam-
men er plastret med stor stein lagt i forbandt, fra damkrone og
helt ned i damfot. Utførelsen gir et solid og ryddig inntrykk.
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Internkontrollprinsippet:
Fra olje til vann
Vassdragstilsynets ingeniører hadde
fulgt nøye med på sikkerhetsarbeidet
i oljeindustrien. Gjennom 1970-tallet
hadde myndighetene arbeidet med
et internkontrollsystem i oljeindus-
trien. Som vi har sett tidligere var
det mange dødsfall i oljeindustrien i
pionertiden, og dette førte til en de-
batt om sikkerheten generelt. Den
nye bevisstheten rundt sikkerhet og
ansvaret for å utvikle et sikkerhetssys-
tem for oljeindustrien ble avgjørende
for utviklingen av internkontrollprin-
sippet. Systemet gikk i begynnelsen
under navnet egenkontroll, men det
begrepet kunne misforstås. Selska-
pene skulle ikke kontrollere seg selv,
og fra 1981 ble det kalt internkontroll.
Kjernen i internkontrollsystemet var
at eieren selv hadde ansvaret for at
sikkerheten ble overholdt. Internkon-
trollen kom i tillegg og skulle ikke
erstatte myndighetenes kontroll med
oljeindustrien. I Retningslinjer for
rettighetshavers internkontroll fra
15. mai 1981 ble internkontrollen de-
finert som: "Allesystematiske tiltak som
er nodvendige for d sikre at virksomheten er
planlagt, organisert, utfort og vedlikeholdt
i samsvar med krav fastsatt iog i medhold
av lover ogforskrifter" 176

Piper Alpha-ulykken 6.juni 1988 aktu-
aliserte nok en gang sikkerhetsproble-
matikken i oljesektoren spesielt, men
også i samfunnet generelt. Den britis-
ke Piper Alpha-plattformen gikk opp i
flammer etter en gasslekkasje, det var
en alvorlig ulykke der 165 av 226 be-
setningsmedlemmer mistet livet. Den
offisielle undersøkelsen i etterkant
kritiserte både det operative ameri-
kanske oljeselskapet Occidental og sik-
kerhetssystemet britiske myndigheter
hadde utviklet for oljeindustrien. Det
norske internkontrollsystemet ble i
stor grad framhevet av den britiske un-
dersøkelseskommisjonen, blant annet
fordi det var et system som understre-
ket eiernes ansvar for sikkerheten.'77
Internkontrollen var på det tidspunk-
tet etablert på norsk kontinental-
sokkel, og både petroleumsloven og
tilhørende forskrifter bygde på dette
prinsippet. Vassdragstilsynet hadde
hele tiden fulgt nøye med på sikker-
hetsarbeidet i oljeindustrien, og det

hr

= t

Prøverevisjon Hydro Sogn, 6. oktober
1993, her fra daminspeksjon av dammen
ved Tyinoset. Fra venstre mot høyre:
Damvokter Gronsberg, VTA Nils Bore
Romslo og Anne Marie Stavsholt,
Hydros ansvarlige for intern revisjon
(alle tre førstnevnte er fra Hydro).
Videre fra NVE: Lars Grøttå, Ove Møll,
Kristin Tangvik og Vidar Nebdal Svend-
sen. Fotograf er Kjell Molkersrød, NVE

er ikke overraskende at VVT allerede
i årsmeldingen i 1988 lanserte intern
kontrollprinsippet i vassdragsbransjen.
Vassdragstilsynet slo fast at de var
på vei bort fra den tidligere "relativt
detaljerte"kontrollen og over til et mer
overordnet tilsyn med "spesifkasjon av
krav og internkontroll."178 Det skulle li-
kevel gå noen år før krav om intern-
kontroll for vassdragsbransjen ble inn-
ført.

Internkontroll for vass-
dragsanlegg
I 1991 nedsatte Kommunal- og Arbeids-
departementet en gruppe som skulle
planlegge en utvidelse av intern-
kontrollforskriften fra 22. mars 1991.
Det var planlagt at den da skulle
omfatte flere lover, blant annet vass-
dragsloven og energiloven. Dermed
ville også de lovene som hjemlet
Vassdragstilsynets arbeid bli berørt,
og spørsmålet om internkontroll ved
vassdragsanlegg ble aktualisert. Som
en direkte følge av dette ble det satt
i gang et samarbeidsprosjekt mellom
Vassdragstilsynet og vassdragsbran-

ne,' r
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PROSJEKTRAPPORT
INTERNKONTROLL AV VAS8DRAGSANLEGG

I

Forside av Prosjektrapport - Intern-
kontroll av vassdragsanlegg fra oktober
1993.

sjen 4. april 1991: Internkontrollpro-
sjektet. Gjennom dette prosjektet
skulle VVT og vassdragsbransjen utar-
beide et forslag til hvordan internkon-
trollen kunne innføres for vassdrag-
sanlegg. Fra VVTs side var man klar
over at vassdragsbransjen var svært
forskjellig fra oljebransjen, at det
ikke kunne være snakk om å overføre
prinsippet uten tilpasse det. Noen
av utfordringene med a utforme de
nye prinsippene besto i a ivareta de
svært ulike utbyggernes interesser;
fra de små utbyggerne og enkeltper-
soner til de store kraftselskapene. 179
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Vassbyggingsbransjen var også i en
endringsprosess på denne tiden. Fra
slutten av 1980-årene ble det planlagt
og bygd færre vassdragsanlegg, og den
bygningsmassen som eksisterte, ble
stadig eldre. Mens det i årene 1980 til
1989 ble bygget 259 dammer, ble det
i årene 1990 til 1999 bare bygd 36.180

Mange av dammene var eldre enn
40 år og bygget etter andre tekniske
krav enn de standardene man satt i
1980- og 1990-årene. 181 Selv om norske
vannkraftanlegg ifølge Vassdragstil-
synet var planlagt og bygd med en
robust og levedyktig teknologi, var
staben i tilsynet likevel bekymret for
de mange gamle anleggene. 182 I den-
ne situasjonen var det derfor viktig
for Vassdragstilsynet å fokusere mer
på anleggsdriften og hvordan eierne
fulgte opp vedlikeholdet av dammene.

Internkontrollprosjektet
Som en del av internkontrollprosjek-
tet ble det gjennomført flere pilot-
prosjekter ved utvalgte anlegg hos
store anleggseiere. Hensikten med
pilotprosjektene var å finne fram til
en praktisk utforming av forskrifter

Rea...
.. ,,,,981,".er ,

Eksempler på retningslinjer som ble laget utover 1990-tallet og samlet i Sikkerhets-
håndboka: Retningslinje for beredskapsplaner (1994) og Retningslinje for klassifi-
sering av vassdragsanlegg (1994).

for internkontroll tilpasset vassdrags-
anlegg, og erverve erfaring og kunn-
skap om internkontrollsystemer, som
andre eiere kunne dra nytte av. Det
ble nedsatt egne prosjektgrupper
hos eierne for å arbeide med denne
oppgaven. Pilotprosjektene ble satt i
gang ved Hemsilutbyggingen til Oslo

lletn·gen  .
'1.Je nr.5

Energi, Fortun kraftverk ved Norsk
Hydro, Folgefonnutbyggingen til Stat-
kraft og Evangerutbyggingen til BKK.
Det viste seg at prosessen tok lengre
tid enn antatt, og det ble lite tid til
utprøving. 183

Likevel gjennomførte man en kontroll
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Forskrifter for tilsyn med anlegg i vassdrag (tilsynsforskriften) fra 1992.
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av internkontrollsystemet der det var
kommet lengst; hos Oslo Energi på
Gol 27. oktober 1992, drøyt halvannet
år etter at internkontrollprosjektet
ble satt i gang. Selv om pilotprosjekte-
ne ble utført på store utbygginger, var
prosjektgruppen bevisst på at bran-
sjen var lite homogen med hensyn til
både størrelse, organisasjonskultur og
arbeidsmåte. Det var ikke meningen
å harmonisere de mange ulikhetene
som fantes i bransjen, ble det slått fast
i rapporten fra prosjektet. Det man
ville, var a tilpasse internkontroll-
prinsippet til de ulike anleggseierne
og anleggene deres.8+

Dameierne var positivt innstilte til det
nye prinsippet. Flere dameiere mente
at internkontrollen var en mulighet
til å rydde opp i egen organisasjon,
og støttet av den grunn initiativet.
1585Noen dameiere pipekte dessuten
at den gamle ordningen, der Vass-
dragstilsynet stadig besøkte anleg-
gene og overvåket dem, hadde gjort
dameierne usikre på hvilket ansvar de
selv hadde.86

Kjernen i de nye forskriftene om in-
ternkontroll for vassdragsanlegg var
at dameierne fikk ansvaret for å eta-
blere et system som sikret en tilfreds-
stillende sikkerhetsmessig oppfølging
av vassdragsanleggene. I praksis måtte
eierne dokumentere at de overholdt
kravene til sikkerhet av vassdragsan-
legg som var gitt i lov og forskrifter.
Vassdragstilsynet endret praksis fra

føre systematisk kontroll av vassdrag-
sanleggene i form av inspeksjoner
og tilstandskontroll, til å kontrollere
dameiernes internkon trollsystemer
gjennom såkalte systemrevisjoner og
stikkprøver ute på anleggene.

Systemrevisjon ville si at Vassdragstil-
synet på stedet gjennomgikk anlegg-
seiernes oppfølging av internkontrol-
len. Vassdragstilsynets ingeniører
gjennomførte for eksempel intervjuer
med ansatte i eiernes organisasjon,
som regel leder, vassdragsteknisk
ansvarlig og damvoktere, om deres
instrukser, arbeidsoppfatning og re-
sultater. Dermed ble flere i organi-
sasjonene gjort oppmerksom på ut-
fordringer og arbeidsoppgaver rundt
temaet damsikkerhet. Det var et viktig
element i systemrevisjonen se om de

8 8 -

Internkontrollprosjektet ble startet 4. april 1991 som et samarbeid mel-
m

lom Vassdragstilsynet og representanter for bransjen. Prosjektet var
intensivt, og styringsgruppen avholdt 15 møter før rapporten ble levert
1. oktober 1993.

Styringsgruppen hadde folgende medlemmer:
Bjørn Christensen, Bergenshalvøens Kommunale Kraftselskap, leder
Alf V. Adeler, Vassdragstilsynet, senere avlost av Trond Ljogodt
Dag Smebold, Statkraft, senere avløst av Thorleif Hoff
Eystein Kallhovde, Vassdragsregulantenes Forening
Anne-Marie Stavsholt, Norsk Hydro
Per Are Hellebust, Oslo Energi

$

Prosjektgruppa besto av:
Vidar Nebdal Svendsen, Vassdragstilsynet, leder
Jan Fredrik Nicolaisen, VVT
Bjarne Nicolaisen, VVT

9 8 • . ..
"Prosjektet skal gjennomgå forutsetningene for innføring

av internkontroll i vassdragsbransjen, herunder:  ' -" >

» Utvikle forslag til forskrifter/retningslinjer for internkontroll

i vassdragsbransjen.

» Prove ut internkontroll hos 3-4 utvalgte, storre anleggseiere.

 Vurdereendringer 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 retningslinjer og anbefalinger overfor

Nærings- og energidepartementet {NOE)."

ansatte utførte sine plikter som forut-
satt og hadde tilstrekkelig ressurser
og kompetanse til å utføre jobben på
best mulig mate.87 Systemrevisjonene
ble også supplert med stikkprøver på
anleggene, der Vassdragstilsynet kun-
ne velge ut en dam og/eller et tema
og gjennomføre en inspeksjon for å
kontrollere at eiernes internkontroll
fungerte i praksis. Stikkprøvene fun-
gerte dermed som en ekstra kontroll
av at internkontrolldokumentasjonen
stemte med det Vassdragstilsynet selv
kunne observere, og at tilstanden var
som forutsatt i lover og forskrifter. 188

Bevaring og utvikling av
kompetanse i bransjen
Nedtrappingen av den byggetekniske
kompetansen i dameiernes organisa-
sjoner bekymret Vassdragstilsynet.
Fram til 1980-tallet var det stor bygge-
aktivitet med mange store vannkraft-

prosjekter og medfølgende dambyg-
ging, men som tidligere nevnt ble det
en merkbar nedgang i aktiviteten på
SO-tallet. I byggefasen var det behov for
sivilingeniører bygg med erfaringer
fra vannkraftutbygging og dambyg-
ging, både i byggherreorganisasjone-
ne (kraftselskapene), hos entreprenø-
rer og i rådgiverfirmaene. Etter hvert
som bygging av nye anlegg tok slutt
og de eksisterende anleggene gikk
over i en driftsfase, forsvant denne

byggkompetansen. Entreprenører og
konsulenter omstilte seg til andre
samfunnsoppgaver, slik som veibyg-
ging. Byggingeniørene i kraftselska-
pene ble erstattet av elektro- og maski-
ningeniorer. Vassdragstilsynet fryktet
at fraværet av byggteknisk kompetan-
se i vassdragsbransjen ville redusere
sikkerheten ved anleggene.'?

Derfor stilte Vassdragstilsynet krav
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om at dameiernes organisasjon skulle

ha relevant kompetanse på alle nivåer

- fra damvokter til ledelse. Med hjem-

mel i damforskriftene av 1981 og til-

synsforskriften av 1992 ble det dessu-

ten utformet kvalifikasjonskrav til

dameierne. Da ordningen ble innført

i 1993, ble det satt krav om at eierne

av et anlegg skulle ha en Vassdragstek-

nisk ansvarlig (VTA) som skulle påse

at anleggene til enhver tid tilfredsstil-

te de gjeldende kravene til sikkerhet.

Man så behovet for differensiering av

kvalifikasjonskravene, og det ble inn-

ført en klassifisering av dameierne

ut fra dammenes bruddkonsekvens.

Senere ble hver enkelt dam klassif-

sert ut fra bruddkonsekvens, da dette

blant annet var hensiktsmessig ved

innføring av gebyr for tilsynsarbeidet

i stedet for å sende regning, slik man

gjorde tidligere.

Det var Vassdragstilsynet som god-

kjente utdannelse og praksis hos den

vassdragsteknisk ansvarlige, og kom-

petansekravene ble altså differensiert

i forhold til klassifiseringen av anleg-

get, se neste kapittel, der de var VTA.
For anlegg i daværende klasse 1 (nå

klasse 3) ble det krevd sivilingeniør-

grad innen bygg eller maskin, mens

det for anlegg i klasse 2 ble krevd in-

geniorgrad innen bygg eller maskin.

For anlegg i daværende klasse 3 (nå

klasse 1) ble det krevd ingeniørgrad

eller tilsvarende, uten at dette var

spesielt knyttet opp til en fagretning.

Vassdragstilsynet hadde tre represen-

tanter i det første godkjenningsrådet,

mens dameierne hadde en. Radet

behandlet 241 søknader om godkjen-

ning i 1993, hvorav 220 ble innstilt. Av

de 21 som ikke ble godkjent, ble fem

avslag anket inn for Olje- og energide-

partementet, der de ble avvist. Dette

var et tegn på at saksbehandlingen i

godkjenningsrådet var grundig. Etter

fem års godkjenningsvirksomhet be-

merket Vassdragstilsynet i sin arsmel-

ding at anleggseiere og deres fagfolk

hadde sett seg tjent med denne ord-

ningen.""

Allerede før internkontroll og krav om

godkjenning av vassdragsteknisk an-

svarlig ble innført, var Vassdragstilsy-

net pådrivere for a heve kompetansen

hos personell som hadde ansvar for

tilsyn med dammer. vvr hadde i sam-

e
t

Deltagere på tilsynskurs, Reinfossen kraftverk, 1984.

arbeid med daværende Vassdragsregu-

lantenes Forening og Statskraftverke-

ne etablert et Grunnkurs i damtilsyn

som ble avholdt første gang i 1984. Da

godkjenningsordningen for vassdrags-

teknisk ansvarlig kom i gang, samar-

beidet vvr med bransjen og NTNU

om å arrangere damsikkerhetskurs

på flere nivå. Det ble lagd kurs som

ble tilrettelagt for tilsynspersonell,

vassdragsteknisk ansvarlige, rdgi-

vende ingeniører og ledere. Kursene,

som fortsatt arrangeres jevnlig, heter

Damsikkerhet 1, Damsikkerhet 2 og

Damsikkerhet 3, og de skulle sørge for

tilfredsstillende kompetanse på ulike

ansvarsnivåer ved vassdragsanlegge-

ne. Damsikkerhet 1-kurset er en vide-

reføring av Grunnkurs i damtilsyn fra

1984, og er et grunnleggende kurs for

driftspersonell ved vassdragsanleg-

gene. Kurset varer en uke, og er uten

eksamen. Det er krav om at også vass-

dragsteknisk ansvarlig skal ha gjen-

nomført dette kurset. Damsikkerhet

2 har vært obligatorisk for VTA hos

dameiere med anlegg i de to høyeste

bruddkonsekvensklassene ( daværende

klasse 1 og 2) helt fra VIA-ordningen

ble innført. Damsikkerhet 2-kurset er

et teoretisk rettet kurs over to uker,

som blir arrangert i samarbeid med

Norges teknisk-naturvitenskapelige

universitet i Trondheim. Det avslut-

tes med en eksamen. Damsikkerhet

3-kurset er omtalt av Vassdragstilsy-

net som et "bevisstgjoringskurs" med

varighet over to dager.'- Dette kurset

kreves gjennomført av ledere som har

ansvar for vassdragsanlegg i alle de

tre bruddkonsekvensklassene.

Eiers ansvar: Klassifise-
ring og beredskapsplan
På 1990-tallet ble dameierne pålagt

krav om å klassifisere vassdragsan-

leggene sine, utarbeide dambrudds-

kart (kart over områder som ville bli

berørt ved dambrudd) og lage bered-

skapsplaner mot dambrudd og andre

ulykker ved vassdragsanleggene. Alle

vassdragsanleggene skulle klassifise-

res i tre hovedklasser etter bruddkon-

sekvenser: Klasse 1 med betegnelse

store bruddkonsekvenser og skadepo-

tensial på mer enn 20 bygninger, klas-

se 2 med betegnelse middels brudd-

konsekvenser og skadepotensial på

mindre enn 20 bygninger, og klasse 3

med betegnelse sma bruddkonsekven-

ser, uten skadepotensial på bygninger.

Dette klassifiseringssystemet fra 1994

ble endret med nye sikkerhetsforskrif-

ter gjeldende fra 1.januar 2001, ved at

klasse 1 ble betegnet klasse 3 og klasse

3 ble betegnet klasse 1 for harmoni-

sering med andre klassifiseringssys-

temer. Andre anlegg der brudd bare

ville føre til ubetydelige bruddkonse-

kvenser, eller der konsekvensene bare

ville ramme eierens ansatte eller egen

eiendom, falt utenfor laveste klasse og

ble ikke underlagt sikkerhetsbestem-

melsene i forskriftene. Dambrudds-

kartet skulle vise hvordan bruddflom-

men som oppsto etter et dambrudd
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ville bre seg nedover i vassdraget. Da-
meierne kunne da bruke dambrudds-
kartet til å kartlegge skadepotensialet
ved et dambrudd. Vassdragstilsynet
krevde også at dameierne skulle lage
beredskapsplaner for å håndtere
unormale hendelser. Det skulle i til-
legg lages en operativ plan som måtte
inneholde instrukser for håndtering
av unormale hendelser, og en oversikt
over ressurser og utstyr. Dameierne
pliktet holde beredskapsplanen a
jour med ny viten om anlegget, og
arrangere jevnlige øvelser. 193

Eierne hadde altså ansvaret for å gjen-
nomføre klassifisering og utarbeide
dambruddskart og beredskapspla-
ner, mens Vassdragstilsynet skulle
kontrollere og eventuelt godkjenne
det eierne sendte inn av slikt ma-
teriale. Vassdragstilsynets rolle var
dermed mer overordnet, og hoved-
ansvaret for sikkerheten var klart
plassert hos eierne. Dermed hadde
Vassdragstilsynet nok en gang slått
fast eiers ansvar for sikkerheten med
vassdragsanlegg, og definert seg selv
som en tydelig tilsynsmyndighet. 194

Det viste seg likevel at det tok tid før
dameierne utarbeidet de nødvendige
beredskapsplanene. VVT krevde allere-
de i 1993 at dameierne skulle begynne
å lage beredskapsplaner, med frist 1.
september 1994 for å levere inn plane-
ne. Da hadde de hatt nesten halvannet
år på seg til etterkomme kravet. Da
man oppsummerte i desember 1994,
var det under 5 % av anleggseierne
som hadde utarbeidet planene. Saken
ble tatt opp i Stortingets spørretime
av Inga Kvalbukt fra Senterpartiet, og
hun mente at dersom saken ikke ble
fulgt opp så kunne det "føre til veldig
alvorlige ulykker." Næringsminister
Jens Stoltenberg fra Arbeiderpartiet
mente at saken ble fulgt opp på en til-
fredsstillende måte av Vassdragstilsy-
net.' Da Vassdragstilsynet purret pa
dameierne, viste det seg at om lag 50
% hadde sine beredskapsplaner ferdig
i midten av 1995. Det var de største
dameierne som hadde etterkommet
kravene fra Vassdragstilsynet, og de
sto for mer enn 80 %av dammene.

Flommen i juni 1995 aktualiserte
spørsmålet om dameiernes bered-
skapsplaner, men Vassdragstilsynet

kunne opplyse om at de dameierne
som befant seg i de flomutsatte områ-
dene, hadde hatt sine beredskapspla-
ner i orden. De mente også at dette
hadde hatt mye å si for skadeomfan-
get. Vassdragstilsynet var dessuten
klare på at det ikke var vrangvilje hos
dameierne som var skyld i forsinkel-
sen. Likevel var det enkelte dameiere
som var usikre på nytten av bered-
skapsplaner, de mente for eksempel
at dammene var bygget så sikre at
det neppe ville oppstå problemer se-
nere. Vassdragstilsynet mente likevel
at forsinkelsene skyldtes rent økono-
miske prioriteringer. Det var enkelt
å prioritere andre, mer presserende
oppgaver før man utarbeidet en be-
redskapsplan. Vassdragstilsynet men-
te også at det tok tid å endre rutinene
hos eierne og at bevisstheten måtte
vekkes. Vassdragstilsynet arrangerte
derfor et seminar om beredskapspla-
ner i samarbeid med departementet
og Energiforsyningens Fellesorganisa-
sjon (EnFO).

Nye sikkerhetsforskrifter
I årene 1987 til 1992 samarbeidet Vass-
dragstilsynet med bransjen for a
drøfte problemstillinger knyttet til
en stadig eldre bestand av daman-
legg. Samtidig ble det klart at sikker-
hetstenkningen i Vassdragstilsynet
og bransjen hadde vært mer knyttet
til planlegging og bygging av anlegg
enn til drift og beredskap. Arbeidet
munnet ut i flere rapporter, blant an-
net ni fagrapporter med hovedtittelen
"ProsjektDamsikkerhet."196

De ulike utvalgene pekte på at forskrif-
tene matte endres. De hadde fungert
bra i 15 år, men ble likevel betraktet
som byggeforskrifter for dammer i en
tid hvor de fleste dammene allerede var
bygd. Sikkerhetskravene i forbindelse
med drift og vedlikehold av dammene
var viktige og måtte klargjøres i en
forskrift. Samtidig måtte kravene om
internkontroll, VTA og beredskapspla-
ner innarbeides i forskriftene. Det var
også aktuelt å utvide forskriftene fra
å bare gjelde dammer til også å gjelde
rør, tunneler og kanaler. Det var en
forutsetning at anleggene skulle vur-
deres opp mot gjeldende sikkerhets-
standard. Ut i fra ny viten og endrede
krav skulle anleggene vurderes opp

mot en sikkerhetsstandard som skulle
gjelde alle dammer, uansett alder. 198

Det ble også politisk mulig å fremme
forslag om nye forskrifter, i og med at
det ble lagt fram et forslag til ny vass-
dragslov i 1994. De nye forskriftene
skulle ta utgangspunkt i dette lovfor-
slaget, noe som ville styrke hjemmels-
grunnlaget for kravene om kompetan-
se, internkontroll og beredskap hos
dameierne. Vassdragstilsynet så den-
ne lovrevisj anen som en anledning
til å gjennomgå sine egne forskrifter.
De nye sikkerhetsforskriftene skulle
erstatte de daværende forskrifter for
dammer, og samtidig ivareta sikker-
heten i et større perspektiv. 199

Vassdragstilsynet tok initiativ til et
forprosjekt i 1994 og et hovedprosjekt
i 1995. Som tidligere trakk VVT med
seg resten av bransjen i arbeidet. Den-
ne gang var 50 fagpersoner fra ulike
miljø med gjennom arbeid i åtte fag-
grupper. VVT stil te med sekretær til
alle faggruppene, og prosjektlederen
for hele prosjektet, Lars Grotta, ble
også ansatt på engasjement i VVT. Som
tidligere ble det understreket at den
brede deltagelsen fra bransjen ville
sikre at forskriftene fra første dag ble
forstått og akseptert i det norske dam-
miljøet. Dessuten var det et poeng i
seg selv å inkludere mange fagfolle
Det var en målsetting at forskriftene
skulle ta vare på de kvaliteter og den
kompetanse som hadde utviklet seg i
det vassdragstekniske miljoet.3

Det vassdragstekniske miljøet i Norge,
inklusiv Vassdragstilsynet, har i alle
år hatt god kontakt med det interna-
sjonale damsikkerhetsmiljøet. Siden
1930-tallet har medlemsskap og del-
takelse i arbeidet i den internasjonale
damkomiteen ICOLD (International
Commission on Large Dams) resultert
i kunnskapsutveksling mellom norske
og internasjonale dameksperter. Den
norske damkomit€en (NNCOLD) har
hatt sin sekretær fra Vassdragstilsy-
net siden 1958, og flere av NVEs avde-
lingsdirektører har sittet i komiteen.
Vassdragstilsynet har også alltid hatt
kontakt direkte med damsikkerhets-
miljøer i andre land, ikke minst det
svenske. I de senere år er det etablert
årlige uformelle myndighetstreff mel-
lom flere europeiske land. Vassdrags-
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årlige uformelle myndighetstreff mel-
lom flere europeiske land. Vassdrags-
tilsynet har også gjennom NORAD
bidratt til å bygge opp damsikkerhets-
forvaltning i flere utviklingsland og
deltatt i ekspertgrupper for a gran-
ske utenlandske dammer, likesom
utenlandske dameksperter tidligere
har vært brakt inn i granskingen av
norske dammer. Dette internasjonale

samarbeidet har også bidratt til det
norske forskriftsarbeidet.

Arbeidet med de nye forskriftene gikk
etter planen og var ferdig i god tid før
den nye loven om vassdrag og grunn-
vann (vannressursloven) trådte i kraft.
Denne loven skulle erstatte vassdrags-
loven fra 1940, men ble ikke vedtatt

i Stortinget før 24. november 2000.

Den nye forskriften for sikkerhet og
tilsyn med vassdragsanlegg (sikker-
hetsforskriften), som erstattet dam-
forskriftene fra 1981, ble godkjent
ved kongelig resolusjon 15. desember
2000. Både den nye loven og forskrif-
ten ble gjeldende fra 1. januar 2001.

I tillegg ble det laget nye forskrifter

om klassifisering av vassdragsanlegg
og kvalifikasjoner hos den som fore-
står planlegging, bygging og drift av
vassdragsanlegg. Disse forskriftene
ble gjort gjeldende fra samme dato
som den nye sikkerhetsforskriften.

I 2003 ble det i tillegg lagd en ny for-
skrift om internkontroll for å oppfylle
lov om vassdrag og grunnvann som
ga Vassdragstilsynet en revidert hjem-
mel for å kreve internkontroll. Denne
forskriften ga også NVE hjemmel til
å kreve internkontroll for å oppfylle
miljømessige krav gitt i konsesjoner.
Allerede etter kort tid merket Vass-
dragstilsynet at det nye regelverket
bød på visse utfordringer, blant an-
net i forhold til klassifisering og i
forhold til beredskapsmessig sikring
av dammer. Det tok derfor ikke lang
tid før det ble behov for å revidere re-
gelverket på nytt. Ikke minst var det
nødvendig med en samordning med
energilovgivningen knyttet til krav
om særskilt beredskapsmessig sik-

ring av dammer. Et fagutvalgt arbei-
det med dette spørsmålet fra 2001 til
2007. Både i Stortingsmelding nr. 17

(2001 -2002) Samfunnssikkerhet. Vei-
en til et mindre sårbart samfunn og
Stortingsmelding nr. 39 (2003-2004)

Samfunnssikkerhet og sivilt-militært
samarbeid er behovet for revisjon av
beredskapsmessige krav til dammer

påpekt. En revisjonsprosess ble igang-
satt og ny damsikkerhetsforskrift ble
sendt på høring i september 2006. Ny
forskrift ventes å tre i kraft i 2010.

Seksjon for damsikkerhet (KTO) på
seksjonssamling i Førde 3.-5. september
2008. Bak fra venstre mot høyre: Jens
N. Thom, Øystein Nøtsund og Vebjørn
Pedersen. Foran fra venstre mot høyre:
Kjell Molkersrod, Terje Grindhaug,
Hanne Marthe Østvold, Ronald Ander-
sen, Grethe Holm Midttømme, Gjermund
Molle, Egil Hyllestad, Dag Bachke,
Dag T. Norum, seksjonssjef Lars Grøttå
og Vibeke Rystad. (Dag K.Lindland,
Ove Møll, Karen Marie Straume og Roar
Sivertsgård var ikke med på samlingen).
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Aursjødammen

Aursjødammen, som også er nevnt i

kapitlet Formalisert tilsyn med sta-
tens anlegg, kan tjene som en illus-
trasjon på hvordan WT gradvis la om
sine arbeidsmetoder fra å fokusere
på enkeltproblemer til å se på den
totale sikkerheten av dammene gjen-
nom ordningen med revurderinger
på 1990-tallet. Endringen i VVTs fokus
var nok også et resultat av at mange
dammer etter hvert begynte å merke
"tidens tann", og storre rehabilite-
ringer ble mer og mer påkrevd. I til-
legg fikk man stadig mer erfaring og
kunnskap om lastpåkjenninger, ska-
deutvikling og andre konstruktive
forhold, samtidig som kravene til sik-
kerhet økte. Større dammer, som var
bygd før damforskriftene kom i 1981,
ble derfor gjenstand for omfattende
undersøkelser utover på 1990- og
2000-tallet. Eksempelet Aursjødam-
men gir også et innblikk i hvordan
dameierne ble mer ansvarliggjort
med innføring av internkontroll.

Aursjødammen sto ferdig i 1958 med

en høyde på 40 m og et oppdemt maga-
sin på 561 millioner m 3• Dammen ble
bygd som steinfyllingsdam med plan-
kedekke som tetting mot vannsiden.
Steinen i fyllingen besto av tunnel-
masser som ble lagt ut som røysfylling
uten komprimering. Plankedekket be-
sto av dobbelt lag med plank med en
mellomliggende tetningsmembran
med forventet levetid på om lag 25 ar.

Etter kort tid i drift oppsto det erosjons-
skader i nedstrøms skråning (på luft-
siden) på grunn av bølger som skyllet
over damtoppen under storm, siste
gang i 1964. I 1967 ble derfor damtop-
pen og brystningen forhøyet med 1 m,
og skadene i nedstrøms skråning ble
utbedret ved påfylling av stein. I 1976
foretok NVE - Vassdragstilsynet en be-
regningskontroll av sikkerheten mot
utrasing i nedstrøms skråning ved
bølgeoverskylling. Konklusjonen. som
også ble støttet av Norges Geotekniske
Institutt (NGI). var at sikkerheten var
for lav. NVE stilte da krav om at høy-
este regulerte vannstand (HRV) skulle

senkes med 2 meter fram til nødven-
dig ombygging var foretatt. Mindre

vann i magasinet var ensbetydende
med mindre produksjon og dermed
mindre penger for Statskraftverkene.
Etter hvert ble det påbygd såpass
at HRV kunne heves en meter. Vass-
dragstilsynet opplevde et patrykk fra
Driftsavdelingen i Statskraftverkene
for å få hevet vannstanden ytterligere.
Statskraftverkenes Bygningsavdeling

hadde imidlertid ikke innvendinger
mot vannstandsrestriksjonene. De
innså at noe måtte gjøres med dam-
men. WT tillot ikke hel oppfylling
før ombyggingen av krona og luftsi-
den på dammen var gjennomført. I
1981-82 ble det bestemt at luftsiden
av dammen skulle påbygges i hele
høyden. Samtidig stilte Kraftforsynin-
gens Sivilforsvarsnemnd (KSFN) krav
om påbygging av damtoppen til kote
862,0, mens NGI frarådet dette av hen-
syn til mulige skader pga tilleggsbe-
lastning på tetningsdekket. NGI kom
med forslag om alternativ påbygging
og la ved deformasjonsberegninger

Statkraft Energi AS

Møre og Romsdal

Nesset

1956

561 mill. m'

40m

1060 m

Kraftproduksjon

SUNNDAL

NESSET Pikstein-
botnen··· sniiøe··+ ... + ... + ... + ... + ... + ... + ... + ... + ... + ... + ... + ... +...+...+ ...+...4...4,
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•
Aursjødammen i storm: Sterk vind langs Aursjømagasinets lengderetning kan gi store bølger som slår hardt mot dammen i det
de brytes. Her fra en liten storm med vindstyrke 9 på Beauforts skala, tilsvarende vindhastighet 75-88 km/t, i september 1967.

for å underbygge sitt forslag. VVT damtoppen med 2,5 m (godkjent av ter påbygging, slik NCI og VVT hadde

godkjente NGis forslag til løsning. KSFN), og restriksjoner på magasinfyl- antatt, og det var mistanke om at det

I perioden 1983-85 ble det utført for- ling ble opphevet. Det viste seg etter skyldtes økt belastning og deforma-
sterkningsarbeider og forhøyelse av hvert at lekkasjene økte betydelig et- sjoner med riss og sprekkedannelse

i betongplata under tredekket. Pro-

J

5

i

Aursjødammen under byggetida 1953-1958, støping av betongplate på oppstrøms side.

blemene ved Aursjødammen var ikke

løst, og etter hvert som årene gikk ble
det vurdert, og delvis gjennomført,

nye tiltak. Samtidig som det var mye
diskusjoner mellom NVE og Statkraft
om tiltak på Aursjødammen, be-
stemte Statkraft at de ville legge ned
damvoktertjenesten ved Aursjø. Dette
i kombinasjon med de andre proble-
mene ved Aursjodammen, forte til
uro i lokalsamfunnet nedstrøms. I
brev fra kommunen til Olje- og ener-
gidepartementet (OED) i 1989 ble det
stilt krav om en egen granskingskom-
misjon, noe OED avviste etter befaring
av dammen i 1990. Det ble derimot
avholdt folkemøte i Eikesdalen i 1989

for å roe befolkningen. VVT stilte opp,
sammen med Statkraft, og redegjorde
for sitt arbeid med dammens sikker-

het og hvorfor det ikke lenger ble stilt
krav om at damvokter skulle bo ved
dammen. Typisk for slike folkemøter,
som VVT hadde deltatt på også andre
steder i landet, var at folkene i salen
var skeptiske og stilte mange kritiske
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spørsmål. Folkemøtet i Eikesdalen var
ikke noe unntak, og det ble reist kri-
tikk både mot Statkraft og NVE.

Utover 1990-tallet ble det problemer
med skader på plankedekket og øken-
de lekkasje, som ble forsøkt reparert
ved å erstatte de øverste 10 meterne
med plankedekke med sprøytebetong.
Tiltaket ga en midlertidig nedgang i
lekkasjene, men etter noen år begyn-
te lekkasjene igjen å øke. I 1999 kom
Statkraft med to alternative forslag til
utbedring av dammen. NVE krevde da
at dammen skulle revurderes før det
ble fattet beslutning om konstruktive
tiltak. På den måten kunne man få
fram alle svakheter og mangler ved
dammen.

Revurderingen viste at dammens sik-
kerhet var for dårlig. vvr påpekte
behov for å gjennomføre flere tiltak
for å øke fribordet, bedre oppstrøms
stabilitet og tette lekkasjer. Det ble
nye runder med diskusjoner om til-
tak mellom NVE og Statkraft, og til
slutt stilte NVE krav om at Statkraft
måtte komme med forslag til tiltak
som ivaretok alle påpekte mangler
og svakheter. Statkraft aksepterte
kravet og iverksatte planlegging, og
i 2007, nesten 50 år etter at dammen

sto ferdig og problemene begynte a
melde seg, var Aursjødammen ferdig
ombygd. Tidligere problemer med
bølgeoppskylling, erosjonsskader og
lekkasjer er fjernet, eller redusert til
et minimum. Dammen framstår som
en solid konstruksjon som tilfredsstil-
ler dagens krav til sikkerhet.

Aursjødammen sto ferdig nyrehabilitert
høsten 2007. På bildet ser man den nye
betongplaten på dammens oppstrøms
side.

Gjennom Aursjødammens levetid har
VVT endret praksis fra å fokusere på
enkeltproblemer til å se på den totale
damsikkerheten gjennom ordningen
med revurderinger. I tillegg har dam-
eiers ansvar blitt tydeliggjort. Det er
liten tvil om at disse endringene har
hatt en positiv effekt på damsikker-
heten i Norge, og historien om Aur-
sjødammen er derfor et eksempel på
hvordan vvr har forvaltet og endret
sitt tilsynsansvar de siste 50 årene.
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En revurdering innebærer både en tilstandsvurderi pi en kontroll av tegninger, beregninger og annen rele-
vant dokumentasjon. Det kan også være behov for å gjøre nye analyser og vurderinger, og som en hovedregel
må det alltid gjøres nye flomberegninger. AIie resultater vurderes i forhold til gjeldende regelverk. For de aller
#este dammer viser det s.r.g å  være behov for større eller mindre oppgradering etter forste gangs r_vurdering .
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:i. Eksempler på revurderingsrapporter arkivert i NVEs damsikkerhetsarkiv.
-
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Tidligere og naværende ansatte samlet til markeringen av
100-arsjubileet for DamtilsynetNassdragstilsynet den 23. juni
2009 i NVE-huset, Middelthunsgate 29.

Bak fra venstre: Rune Flatby, Kristoffer Marius Skogseid, Stig
Strokkenes, Odd Jorgen Larsen, Bjorn Wold,
Oystein Notsund, Thrond Berge Larsen, Terje Grindhaug, Knut
Steffensen, Baard Gjermund Molle, Jens Nikolai Thom,
Vibeke Rystad og Vebjorn Pedersen.

I midten fra venstre: Grethe Holm Midtomme, Lisbeth Bakken,
Torstein Tjelde, Einar Sæterbo, Egil Hyllestad,
Jan Fredrik Nicolaisen, Dag Kaare Lindland, Janne Gunn Helle,
Gunnar Solberg og Karen Marie Straume.

Foran fra venstre: Roar Sivertsgard, Dag
Trygve Norum, Kjell Molkersrod, Lars Grotta,
Vidar Nebdal Svendsen, Bjarne Nicolaisen og
Dag Bachke.

Disse var invitert, men kunne ikke stille:
Anders Gudal, Lars Kristian Dyrkorn,
Aage Josefsen, Ove Moll, Eivind Torblaa,
Alf Valdemar Adeler, Kristin Tangvik,
Helge Prosch, Tor Amdal, Thomas
Konow, Hanne Marthe Ostvold,
Ronald Andersen og Oddvar lndrebo.
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har vært gjennom mange omorgani-
seringer, og Vassdragstilsynet, som
mange andre enheter i NVE, har blitt

flyttet rundt og slått sammen med andre til helt nye avde-
linger i organisasjonen. Men i motsetning til en del andre,
har Vassdragstilsynet bestått mer eller mindre uforandret

som seksjon/kontor uavhengig av hvilken avdeling tilsy-

net har blitt plassert i. Dette har gitt et godt utgangspunkt
for a sikre kompetanse - og erfaringsoverføring mellom
medarbeidere, sørge for god kvalitetsmessig og enhetlig

saksbehandling og ikke minst tydeliggjøre at tilsynet har

en klar myndighetsrolle. Bemanningen har imidlertid okt
kraftig siden opprettelsen i 1909. Fra a vere et par tilsyn-
singeniorer i starten. er det nå ansatt 17 saksbehandlere
- alle utdannet som sivilingeniører bygg. Hver og en har

ansvar for et geografisk område i tillegg til at de har spe-

siell fagkompetanse innen geoteknikk, vassdragsteknikk.
betongkonstruksjoner eller annet relevant fagområde. For
å få utnyttet fagkompetansen best mulig, er det opprettet

interne faggrupper som skal sørge for kompetanseutvik-

ling for hele seksjonen og bistå de enkelte saksbehandler-
ne  i  vanskelige saker. Fra 2009 er an tallet IT-medarbeidere
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i seksjonen okt fra en - siden 1992
- til to. Vassdragstilsynet har mange
trofaste medarbeidere med lang farts-
tid, til tross for at stadig flere velger å
skifte jobb ofte.

Saksbehandlingen styres fortsatt etter
samme prinsipper som for flere tiår
tilbake, med fokus på saksbehand-
lingsrutiner (KS-systemer) med sen-
tral styring fra seksjonssjef, for å sikre
at saksbehandlingen har tilstrekke-
lig faglig nivå og at sakene behand-
les mest mulig likt over hele landet.
Fortsatt mener Vassdragstilsynet at
dette er nødvendig for å ha tillit blant
allmennheten og hos eierne, mål-
gruppen for tilsynet. Vassdragstilsy-
nets mål er fortsatt å bidra til at sik-
kerheten ved norske vassdragsanlegg
ivaretas på best mulig måte på vegne
av dem som kan bli berørt av et dam-
brudd eller en annen ulykke ved et
vassdragsanlegg.

av flomberegninger, og det er stadig
behov for hjelp fra juridisk seksjon i
NVE, spesielt ved regelverksutvikling
og i klagesaker. Ny teknologi og ny
kunnskap medfører et stadig økende
behov for å oppdatere regelverk, ar-
beidsmetoder mv. Tilsynet må derfor
være innstilt på endringer, samtidig
som det er nodvendig aha en viss kon-
tinuitet og være tro mot viktige prin-
sipper, som krav til fagkompetanse
i egne rekker og bevissthet omkring
myndighetsrollen.

Antall tilsynssaker har naturligvis økt
betydelig siden 1909. Med de siste års
satsing på småkraftutbygging, har det
kommet et nytt oppsving i antall pla-
ner som skal godkjennes og byggesa-
ker som skal følges opp. Dette er i til-
legg saker som krever mer oppfølging
fra NVE enn tilsynet har vært forbe-
redt på. Det er svært mange små aktø-
rer og mange av disse har manglende
kunnskap om gjeldende regelverk for
sikkerhet ved vassdragsanlegg. Satsin-
gen på småkraftprosjekter skjer sam-
tidig med at svært mange av de store
dammene er modne for storre rehabi-
literings- og oppgraderingsarbeider,
og dette bidrar dermed til ytterligere
økning i saksmengde.

Utfordringene i dag, 100 år etter
opprettelsen, er faktisk mange av de
samme som i tilsynets tidlige fase,
som problemer med å rekruttere og
beholde kvalifiserte fagfolk, spesielt
i gode tider da det private markedet
tilbyr betydelig høyere lønninger enn
staten. Det er fortsatt byggingeniører
som innehar alle saks behandlerstil-
lingene. Til sammen dekker denne sta-
ben de fleste kompetansebehov, men
sikkerhet ved vassdragsanlegg omfat-
ter så mange fagområder at det av og
til må søkes bistand fra andre. Tilsy-
net har bl.a. fast avtale om bistand
fra Hydrologisk avdeling til kontroll
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Ansatte i damtilsynet 1909-2009 (før 1. mai 2009):

Navn Ansatt Navn Ansatt

Vincents Stoltenberg Bull 1907-1922 Tor Åmdal 1995-1998

Rudolf F. Ræder 1909-1921 Thomas Konow 1995-2006

Olaf Elverum 1910-1945 Torstein Tjelde 1997-2001

Leif Braaten 1912-1919 Karen Marie Straume 1997-

Johan Andresen 1913-1919 (i perioder) Roar Sivertsgård 1999-2006, 2007-

Andreas Skavland Gjølme 1915-1945 Janne Gunn Helle 1999-2008

Ivar Amundsen 1916-1918 Vebjørn Pedersen 1999-

Andreas Tostrup Urbye Lund 1916-1925 Jens Nikolai Thom 2001-

Harald Gram 1917-1946 (Baard) Gjermund Molle 2005-2008
Thomas Tvedt 1917-1951 Øystein Nøtsund 2005-
Rolf Eivind Heesch 1918-1952 Dag Trygve Norum 2006-
Sverre Magelssen 1919-1939 Vibeke Rystad 2006-
Arne Arnesen 1920-1962 Hanne Marthe Østvold 2008-
Rolf Schjødt 1941-1945 Ronald Andersen 2008-
Bjarne Sundt 1948-1977 Terje Grindhaug 2008-
Kn ut Steffensen 1950-1952 Kristoffer Marius Skogseid 2009-
Bjarne Nicolaisen 1952-1993

Svein Hammer 1953-1956 Sjefer gjennom 100 år (1909-2009):
Jens Hveem 1954-1984 Navn Sjef i periode
Anders lngolv Gudal 1955-1964

Vincents Stoltenberg Bull 1909- 1922
Gunnar Solberg 1962-1989

Andreas Skavland Gjølme 1923- 1945
Lars Kristian Dyrkorn 1967-1972

1945- 1951Thomas Tvedt
Einar Sæterbø 1968-1970

Arne Arnesen 1951- 1962
Thrond Berge Larsen 1971-1971

Bjarne Sundt 1962- 1977
Odd Jørgen Larsen 1971-1982, 1983-1986

Dag Bachke 1976- Bjarne Nicolaisen 1977- 1990

Kjell Molkersrød 1977- Alf Valdemar Adeler 1991 - 1992 , 1992- 1994
(Alf hadde permisjon

Vidar Nebdal Svendsen 1977-1997 for ajobbe i Norad, 1992  -  1994)

Johan Skorve 1978-1981 Vidar Nebdal Svendsen 1992- 1994, 1994- 1997

Aage Josefsen 1979-1999 (Vidar vikarierte for

(Aage var regionsjef fra 15.3. 1990 Alf  V.  Adeler, 1992  -  1994)

samtidig som han var i Tilsynet) Lars Grøttå 1997-
Ove Møll 1982-

Olav Vestrheim 1982-1996

Stig Strokkenes 1984-1986

Jan Fredrik Nicolaisen 1987-1995

Eivind Torblaa 1987-1989, 1992-1996

Grethe Holm Midttømme 1989-1997, 2002-

Egil Hyllestad 1990-

Alf Valdemar Adeler 1991-1992

Dag Kaare Lindland 1993-

Kristin Tangvik 1993-1995

Lars Grøttå 1993-1994, 1994-

Helge Prøsch 1995-1998
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Arendalsvassdragets Brukseierforening, 1930 108-
78 NVE, Thomas Konow 2005 109 NVE, Henrik Enevold 2009

79 NVE, Karen Marie Straume 2003

79 NVE, Grethe Holm Midttømme 2006

79 NVE, Roar Sivertsgård 2007

80 Tafjord, arkiv, (ukjent fotograf) ca. 1995

80 NVE, Karen Marie Straume 2003

80 NVE, Gjermund Molle 2007
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