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FORORD 

Den åpne planleggingen som praktiseres i for
bindelse med bygging av terskler i elver som blir regu
lert, gjør at mange mennesker med ulik bakgrunn og 
interesse kommer i kontakt med terskelsaker. 

Denne publikasjonen er først og fremst skrevet med 
tanke på å gi denne brede gruppen av mennesker uten 
spesielle forutsetninger, bedre vurderingsgrunnlag. 
I neste omgang er det et håp at dette også vil bedre og 
effektivisere saksbehandlingen. 

De tre substantivene i bokens tittel står som stikkord 
for emneområder som på en enkel måte er behandlet 
hver for seg og i forhold til hverandre, på grunnlag av 
vekselvirkning og avhengighet. 

Eksemplene er valgt med tanke på å illustrere ulike 
terskeltyper i forskjellige landsdeler og under for
skjellige landskapsmessige forhold. 

De som er spesielt interessert i tekniske og biologiske 
forhold henvises til Vassdragsdirektoratets veiled
ning om bygging av små dammer og publikasjoner fra 
Terskelprosjektet. De er nærmere omtalt i kapitlene 
19 og 9. 

En takk til dem som på forskjellig vis har hjulpet til 
med å få i stand denne publikasjonen. 

Asker april 1982 

Knut Ove Hillestad 



1. HVA ER EN TERSKEL OG ET TERSKELBASSENG? 
I vassdrag kalles forholdsvis markerte forhøyninger i 
elvebunnen på tvers av elveløpet for terskler. (side 41 · 
45) De demmer opp vannet ovenfor slik at det dannes 
innsjøer, loner, hyler, høler, kulper o.l. · betegnelser 
som brukes alt etter vannmengden som demmes opp 
og dialekten på stedet. Slike naturlige terskler finnes i 
varierende grad i alle vassdrag. De kan f.eks. bestå av 
særlig harde bergarter eller lagdelte bergarter som 
står på høykant i forhold til fjellet omkring. (side 41, 
42, 43) De kan også være israndavsetninger, ras o.l. 
(side 44 og 45) 

I regulerte vassdrag bygges kunstige terskler for å 
redusere uheldige virkninger av reguleringer. (Forside) 
Hensikten er da å heve lav vannstand i allerede eksi
sterende innsjøer og stilleflytende partier - eller å gi 
tilsvarende oppdemninger i elveløp med redusert 
vannføring. I noen tilfeller bygges terskler også i regu
leringsmagasiner, og i uregulerte elver. 

Tersklene kalles også grunndammer og terskel
dammer. Betegnelsen dam følger her den tekniske 
terminologien. Ordet står for selve byggverket - tersk
elen - eller demningen. Tidligere var også grunndam 
en vanlig betegnelse. Nå brukes den helst ikke, 

vesentlig fordi den så lett blir forvekslet med terskel
bassenget som er betegnelsen på vannvolumet bak 
terskelen. Teknisk er slike konstruksjoner i de fleste 
tilfeller overløpsdammer. Det er dammer uten regu
leringsinnretninger der vannet renner over i hele, eller 
en stor del av dammens lengde. (Forside) 

2. TILBAKEBLIKK. 
Bygging av terskler slik vi bygger og bruker dem i dag 
i forbindelse med vassdragsreguleringer, tok til om
kring 1960. Liknende konstruksjoner er likevel bygget 
mye tidligere her i landet. Allerede i forrige århundre 
var det en engelsk sportsfisker som bygget stein
brygger i Toåa i Møre og Romsdal for å bedre for
holdene for utøvelsen av laksefisket. Også andre ste
der ble det tidlig bygget spesielle typer terskler av 
hensyn til fisken og fisket. På Vestlandet finnes slike 
f.eks. i Aurland, Flåm, Årøy og Stryn. Der kalles de 
brygger, kar, sløger og kjerr. Det siste er egentlig navn 
på en gammel fastslående fangstinnretning som det 
nå er et generelt forbud mot å bruke. Unntak er gjort 
for vassdragene øst for Lista. (Side 48) 

Tiltak mot isgang i elvene har også bragt tankene inn 
på terskler. I 1929 foreslo f.eks. en sakkyndig kommi
sjon som var oppnevnt for å undersøke isgangene i 
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Østerdalen, å bygge en spesiell form for terskler i 
Glomma ved Barkald og Hanestad. De ble ikke byg
get. 

Bygging av terskler har også i mere enn 100 år vært et 
vanlig hjelpemiddel i arbeidet med å hindre ukontro
llert graving (erosjon) i vassdragene (forbygnings
arbeider). (Side 133) 

Fløtningsdammer kan ha virkning omtrent som tersk
ler. De er velkjente i mange vassdrag. Bygge
materialet er stein eller tømmer og de er bygget enten 
som slipningsdammer eller lededammer. 

3. HVORFOR BYGGES TERSKLER? 
I det foregående er allerede nevnt at terskler kan byg
ges av hensyn til fisk og fiske, at de kan redusere 
mulighetene for isganger og at de er aktuelle i for
bindelse med forbygningsarbeider. I tillegg kan nev
nes at de har betydning for plante- og dyrelivet gene
relt (biologiske forhold), grunnvann, friluftsliv, gjerde
virkning m.m. - kort og enkelt sagt - av alle de grunner 
som gjør vann og vassdrag til viktige elementer i vår 
natur. Av det følger at også den estetiske siden av sa
ken er viktig. 

4. VANN 
Vann har en særstilling i naturen. Uten vann er liv ikke 
mulig. Det utgjør hovedbestanddelen av alle levende 

vesener - inkludert vår egen kropp. Det er en ene
stående energibærer og et glimrende transport
medium. Det gir rekreasjonsmuligheter og det spiller 
en avgjørende rolle ved formingen av landskapet m.m. 

Under 1 atmosfæres trykk er vann tyngst (har størst 
tetthet) ved ca. 4°C. Selv om det her bare er tale om 
små variasjoner, er dette en egenskap som har av
gjørende betydning også for kjemiske og biologiske 
forhold i elver og innsjøer. Ved 0°C fryser vannet. Da 
utvider det seg ca. 10%. 

Over 97% av alt vannet på jorden finnes i verdens
havene. Dit søker det også alltid tilbake selv om det 
gjennomgår evigvarende kretsløp drevet av solvarme 
og tyngdekraft. Det fordunster fra havet - faller som 
nedbør - enten over havet (det korte kretsløp) - eller 
over land (det lange kretsløp). I siste tilfelle går vegen 
mot havet på eller under jordoverflaten. Det oppstår 
lett betydelige forsinkelser ved opphold i isbreer, inn
sjøer, grunnvann, planter, og dyr m.v. og ekstra turer 
til atmosfæren ved fordunsting og transpirasjon. Bare 
0,0001 % av vannet i verden renner i elver og bekker. 

5. NATURKREFTENE FORMER LANDSKAPET. 
Formingen av landskapet er underlagt mange kom
pliserte prosesser. De kreftene som står bak kan 
deles i to grupper. Det skilles mellom de indre og de 



ytre geologiske kreftene. Vulkaner og jordskorpe
bevegelser er lett synlige virkninger av de indre geo
logiske kreftene. Det er dem som bygger opp land
skapet. I noen grad deltar også organismer i opp
byggingen (f.eks. i myrer og korallrev). (Sidene 49 og 
50) De ytre geologiske kreftene - der vind, vann, is og 
vekslende temperatur spiller hovedrollen - bryter land
skapet ned. (Sidene 51 og 52) Dette systemet med 
oppbygging og nedbryting er stadig repiterende og 
evigvarende prosesser. Gjennom jordens uendelig 
lange historie har de virket med ulik styrke og intensi
tet på forskjellige steder og under forskjellige geo
logiske tidsavsnitt. De virker fremdeles. Påstanden 
«dei gamle fjell i syningom er alltid eins å sjå» gjelder 
således egentlig bare i et kortsiktig perspektiv. 

Vi har et ungt landskap i vår del av verden selv om 
grunnlaget og bestanddelene det er bygget opp av har 
meget høy alder. Vesentlige deler·av formingen skjed
de under siste istid, som tok slutt for ca. 10.000 år si
den. Senere har isbreene naturlig nok spilt en mindre 
rolle. (Side 51) Nå er det i større grad det rennende 
vannet i vassdragene som har overtatt. (Sidene 51 - 57) 
Det bør virke tankevekkende at våre mektige fjell bare 
er røtter etter imponerende fjell som er tæret ned tid
ligere. «Enig og tro til Dovre faller» uttrykker nok lang 
tid i en nasjons liv- men det er ikke tale om evigheten. 
Det er lite trolig at Dovre noen gang vil falle hvis en 

med dette tenker på at fjellet plutselig skal bli borte. 
Men også Dovre tæres ned selv om prosessen går 
uhyre langsomt vurdert i menneskelig målestokk. 

For dem som arbeider med landskapsmessige for
hold, særlig når det gjelder inngrep av varig karakter, 
er det av grunnleggende betydning å være fortrolig 
med at alt endres. Det er fundamentalt for forståelsen 
av landskapet. Menneskene kan nok på forskjellig 
måte påvirke dynamikken, men de kan ikke stanse 
den. Alle former og forhold er enkelt sagt midlertidige. 

Her i landet kan vi nok merke rystelser en gang i blant. 
Men i forhold til andre deler av verden har vi i vår tid 
liten kontakt med de indre geologiske kreftene. Deri
mot er de ytre virksomme og ofte svært lett å regi
strere. Stensprang i trange fjordbygder på Vestlandet 
og leirfall (leirras) på Romerike og i Trøndelag kan væ
re gode eksempler. I denne fremstillingen er det like
vel særlig de formingsprosessene som har sammen
heng med det rennende vannet i vassdragene, som 
har interesse, og som skal behandles noe nærmere. 

Vannet graver og transporterer. (Sidene 51 - 57) Ren
nende vann er det viktigste transportmedium på jor
den. Evnen øker med stigende hastighet. Svært for
enklet kan en si at de største steinene vannet kan føre 
med seg ved en gitt hastighet føres langs bunnen, 
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mens de minste partiklene svever (suspendert) i van
net. De mellomstore går «kast i kast» og noen stoffer 
er også oppløst i vannet. Skjematisk og sterkt fore
nklet kan en si at det er de største flommene som av
gjør hvor stor stein som blir liggende på elvebunnen. 
Men også større stein enn dem det rennende vannet 
kan klare å føre med seg, vil f.eks. kunne transporte
res innefrosset i, eller liggende på isen. 

Når en elv renner gjennom løsmasser- leire, silt, sand, 
grus og stein - vil den etter hvert føre bort de mindre 
partiklene og de større blir liggende tilbake. Etter en 
tid dannes det på denne måten et stabilt dekksjikt i 
elvebunnen. Prosessen er avhengig av utgangs
materialet og flom- og fallforholdene i elven. Dette 
gjør at bunnen under dekksjiktet består av det opp
rinnelige materiale som ofte kan inneholde mye fin
partikler. Skillet mellom dekksjiktet og undergrunnen 
kan være svært markert. Dersom vi fjerner dekksjiktet 
eller det blir utsatt for større vannhastigheter (ekstra 
store flommer) enn da det ble avsatt - blir det ny gra
ving og transport og dermed et ustabilt elveleie. Flom
mene i Jostedalen i 1979 og 1980 kan tjene som eks
empler. 

Når elven renner ut i en innsjø vil hastigheten avta. 
Det vil også den evnen vannet har til å føre med seg 
materiale. Det skjer en bunnfelling (sedimentasjon). 

(Sidene 51, 54, 55, 57 og 69) De største partiklene 
bunnfelles først. Innsjøen eller fjorden vil altså etter
hvert fylles av tilførte materialer. Men hastigheten 
varierer svært mye alt etter hvor mye materiale elven 
fører, og forholdene i vannet og fjorden. Elver som ren
ner gjennom slike områder går i store slyng, de mean
drerer. (Sidene 54 og 55) Forholdene kan være meget 
ustabile, og elven skifter ofte løp eller deler seg opp i 
flere løp (delta). 

Når vannet renn~r ut av innsjøen vil hastigheten øke. 
Det gjør også evnen til å grave og transportere materi
ale. Utløpet og dermed også vannflaten i innsjøen 
senkes gradvis. (Side 56) Det materialet som er avsatt 
i innsjøen blir etterhvert tørt land. Mye førsteklasses 
jordbruksland har nettopp slik opprinnelse. (Sidene 54 
og 55) Innsjøen blir stadig mindre. 

Etter hvert som utløpet fra innsjøen senkes (Side 56), 
vil materialer som tidligere er avsatt i innsjøen, kom
me i kontakt med vann som har større hastighet enn 
da massene ble avsatt. Det blir ny graving og tran
sport - løsmassene fortsetter sin vandring nedover 
vassdraget - mot havet. (Side 57) Det kan nok bli nye 
opphold i innsjøer nedenfor, men utviklingen er tyde
lig. Innsjøene blir stadig mindre. I geologisk sammen
heng er våre innsjøer unge og nettopp derfor har vi så 
mange av dem. 



Også biologiske forhold - gjengroing - bidrar til å for
korte innsjøenes eksistens. Summen av livsvilkårene 
på stedet avgjør hvor fort den utviklingen skal gå. 
(Sidene 49 og 50) 

6. VASSDRAG 
Et område der nedbøren samles gjennom bekker, 
elver og innsjøer til et utløp kalles et nedbørfelt (ut
løpets nedbørfelt). Hele vannsystemet i feltet - bekker, 
elver og innsjøer i alle størrelser - kalles et vassdrag. 

Et hovedvassdrag kan ha mange sidevassdrag. Lik
heten med nervesystemet i f.eks. et blad er stor. (Side 
58) Det vi kaller hovedvassdrag har som regel utløp i 
havet. 

Store deler av landet vårt har et relativt stabilt sne
dekke om vinteren. Under slike forhold må nødvendig
vis vannføringen i elvene bli liten. Det vannet som fin
nes kommer i det vesentlige fra grunnvannet. Noe kan 
komme fra innsjøer og - i spesielle tilfeller - også fra 
breer. 

Når våren kommer og sneen smelter starter vår
flommene, først i lavlandet (Side 59), senere i høy
fjellet. Utover sommeren og høsten kommer regn
flommer. Særlig langs kysten - og spesielt på Vest
landet - er de klimatiske forhold slik at regnflommene 

om høsten ofte er de største. Der opplever en også 
mange vinterflommer. De kommer ofte som følge av 
en kombinasjon av snesmelting og regn. 

Flommene avhenger av mange forhold. Klima, størrel
sen på nedbørfeltene, topografi og den selvregu
lerende evnen i vassdraget står sentralt. Den selv
regulerende evnen er et uttrykk for i hvor stor grad 
vassdraget har egenskaper som motvirker hurtige og 
store endringer av vannføringen. Vassdrag med man
ge innsjøer og myrer har stor selvregulerende evne. El
lers kan løsavleiringer og vegetasjon gjøre stor nytte 
som «svamper» i vassdraget. (Side 49) Motsatt vil et 
vassdrag uten innsjøer og myrer og med lite løsav
leiringer og vegetasjon ha liten selvregulerende evne. 
I slike vassdrag flyr vannføringen fort både opp og 
ned -de kalles gjerne flomvassdrag (flomelver). 

Mange interesser i samfunnet er avhengig av kjenn
skap til vannføring i vassdragene. Systematiske regi
streringer her i landet tok til i 1895. Siden har regi
streringene gitt oss et stadig bedre grunnlag for å vur
dere virkninger av eventuelle inngrep, både før og et
ter at de er gjennomført. 

Når vassdrag reguleres viser det seg at kjennskapet 
til forholdene før reguleringen fort går i glemme
boken. Feildisponering av flomfarlige områder ligger 
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da snublende nær. Tre stikkord - Glomma - Øyeren -
Lillestrøm - og to årstall 1966 og 1967 - skulle være 
nok for å minne om det. (Side 55) 

Fra menneskenes første tid har liv og virke vært nær 
knyttet til vassdragene. De ga muligheter for mat, 
vannforsyning, kommunikasjon, transport, kraft m.m. 
(Sidene 60, 61, og 62) Det er derfor ingen tilfeldighet at 
bosetningsmønsteret i landet fra gammelt av i stor 
grad er nær knyttet til vassdragene. 

7. LIVSVILKÅR OG LIV I VASSDRAG. 
Livsvilkårene kan variere mye fra vassdrag til vass
drag. De kan også variere mye innen et og samme 
vassdrag. Slike variasjoner kan ha sammenheng med 
f.eks. høyfjell - lavland, elvebredd· dypål, stryk - lone, 
og mellom meget små enheter som f.eks. rundt en 
stein i elven. Livsvilkårene vil også endres i takt med 
de endringene vassdraget gjennomgår både på grunn 
av naturens egne krefter og ved menneskelige inn
grep. Det som i den sammenheng kan oppleves som 
katastrofe for noen organismer, kan skape bedre og 
til og med nye livsmuligheter for andre. Hva som er 
positivt og hva som er negativt, er derfor i høy grad av
hengig av øynene som ser. 

Livsvilkårene er summen av en rekke varierende fak
torer som griper inn i og påvirker hverandre i et fantas-

tisk komplisert og fasinerende mønster som aldri er 
statisk. De mest iøynefallende endringene er knyttet 
til årstidene. Men to år er heller aldri like. Temperatur, 
lys og vannføring er de faktorene som spiller hoved
rollen. Her omtales svært forenklet og skjematisk, for
hold knyttet til temperatur, strømhastighet og 
næringsforhold. 

Temperaturvariasjoner har klart nok sammenheng 
med årstid, høyde over havet, kyst - innland og nord -
syd o.l. På grunn av stadig omrøring vil sterkt strøm
mende vann dessuten ha tilnærmet samme tempera
tur fra overflaten til bunnen. I de fleste innsjøene på 
våre breddegrader er dette bare tilfelle en gang om vå
ren og en gang om høsten. Da kan det, særlig ved 
hjelp av vinden, skje omrøring av vannmassene slik at 
oksygenrikt vann fra overflaten kommer ned mot bun
nen, og næringsrikt vann fra bunnen kommer opp mot 
overflaten. Dette har sammenheng med vannets tidli
gere nevnte spesielle egenskap ved at det er tyngst 
ved 4°C. Utover sommeren vil overflatevannet etter
hvert varmes opp til over 4°C. Vannet blir lettere og 
det blir liggende som et lag oppå de underliggende 
kaldere vannmassene. Skillet mellom de to lagene 
kan være meget markert. Mot høsten faller temperatu
ren, vannflaten kjøles inntil hele volumet kommer ned 
i 4°C. Forholdene gjør det igjen mulig med full sirku
lasjon i vannmassene. Overflaten kjøles ytterligere, 



og det øverste kaldere sjiktet som nå blir lettere, dan
ner en tilsvarende markert overgang mot det varmere 
og tyngre vannet under. 

Hastigheten på vannet øker når elveløpet blir brattere 
og når det snevres inn (elvetverrsnittet blir smalere el
ter grunnere). Den varierer også i elvetverrsnittet. 
Vannhastigheten avtar mot bunnen og breddene der 
den er særlig liten. Bak øyer, steiner og utstikkende 
landtunger kan vannet være praktisk talt i ro. Der 
elven svinger er hastigheten størst i yttersvingene. 
Stigende vannføring - flom - kan også gi større hastig
het på vannet. 

Neppe noen kan ha unngått å høre om Nilens fruktba
re slam og den betydning det hadde for jordbruket og 
den høyt utviklede kulturen som eksisterte i Egypt for 
tusener av år siden. Forholdene der avviker mye fra 
dem vi har i norske vassdrag. Likevel spiller det mate
rialet vassdragene fører med seg også her en rolle for 
næringsforholdene og livet i og langs vassdragene. 

Bergartene og løsavleiringene i området er grunnlaget 
for den uorganiske delen av dette materialet. De er 
dessuten i vesentlig grad indirekte også ansvarlig for 
den organiske delen, fordi de er av grunnleggende be
tydning for plantelivet i hele området, både i vann og 
på land. Det er klarlagt at organisk materiale, vesent-

lig dyr og plantedeler (blad, kvister og annet) som fø
res ut i vannet fra omgivelsene spiller en vesentlig rol
le for næringsforholdene i vassdraget. I våre dager må 
vi dessuten regne med en stigende mengde tilført næ
ring som følge av menneskelig virksomhet i form av 
kloakkutslipp, utvasket gjødsel fra jordbruksdrift, 
pressaft fra si loer m. v. 

De store variasjonene i vilkårene for liv gir tilsvarende 
variasjonsmuligheter for organismene - planter og dyr 
- i miljøene. I alle vassdrag finnes tallrike organismer 
som er tilpasset de sterkt varierende forholdene. Livs
mulighetene utnyttes maksimalt. Det fører iblant til at 
spesialiseringen både hos planter og dyr er ført til den 
ytterste konsekvens. 

Endringer i fysisk - kjemiske forhold i vassdraget føl
ges opp av organismer som utnytter den nye situasjo
nen. De artene eller individene som klarer de nye for
holdene vil utvikle seg best. I mange tilfelle vil de 
gjennom sine livsprosesser skape grunnlag for andre 
individer og arter, som så eventuelt overtar. Slik lov· 
messig endring i livssamfunnene kalles suksesjon. 
(Sidene 49, 50, 70 og 71) 
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8. NÅR VASSDRAG REGULERES. 
Vannkraften utnyttet som energikilde har lange tradi
sjoner her i landet. (Sidene 60 og 62) Utviklingen fra 
vasshjulet ved møllene og oppgangsagene til dagens 
elektrisitetsverk er stor, omfattende og mangeartet. 
(Side 62). En gang var enhetene små og utnytting knyt
tet til sterkt begrensede deler av vassdragene. (Side
ne 60 og 61) Det hele hadde stort sett bare lokal virk
ning og interesse. Moderne kraftverk har derimot sto
re dimensjoner. Vann fra store områder samles i 
reguleringsmagasiner som kan være kjempemessige, 
og føres over lange avstander gjennom tunneler i fjel
let. (Sidene 63 og 64) 

I prinsippet blir vannet ved store deler av den moderne 
kraftutbygging ledet bort fra sitt naturlige løp høyt 
oppe i vassdraget - inntaket. Gjennom tilløpstunnel 
og rørledning - trykksjakt - føres det til kraftstasjonen 
som ligger langt nede i vassdraget, der det passerer 
turbiner før det - gjennom utløpstunnel eller kanal 
slippes ut i det naturlige elveleiet eller i sjøen . utlø-
pet. (Side 64) • 

Ved inntaket etableres et inntaksmagasin. Det er ofte 
en naturlig innsjø, men kan også være helt kunstig. 
For å øke vannmengden som skal gå gjennom stasjo
nen overføres ofte vann til inntaksmagasinet gjennom 
overføringstunneler fra andre deler av samme vass-

drag eller fra andre vassdrag. Slikt vann overføres of
test fra nedbørfelt som ligger høyere enn det magasi
net vannet skal lagres i. I de senere år har en i stigen
de grad også tatt med vann fra lavereliggende nedbør
felt. Da brukes pumper. Når en overføringstunnel føl
ger en fjellside der den skjærer av og tar med seg bek
kene, kalles det gjerne et takrennesystem. Inntakene i 
bekkene kalles bekkeinntak. 

Vårt elektrisitetsforbruk er stort sett størst om vinte
ren og om dagen. Elektrisitet egner seg som kjent en
nå ikke for lagring i stor stil. For å kunne utnytte van
net når behovet melder seg, må det derfor holdes til
bake i magasiner. Slike reguleringsmagasiner kan la
ges som nye elementer i landskapet, eller en utnytter 
allerede eksisterende innsjøer. For å utjevne mulig
hetene for kraftproduksjon mellom nedbørrike og ned
børfattige år bygges flerårsmagasiner. 

Regulering av innsjøer kan skje ved uttapping - senk
ing - eller oppdemming - heving. Kombinasjoner er det 
vanligste. (Side 63) Yttergrensene kalles høyeste regu
lerte vannstand (HRV) og laveste regulerte vannstand 
(LRV). Den «normale» vannstanden kalles NRV. 

Vannkraftverkene deles grovt sett i to grupper, lav
trykksanlegg og høytrykksanlegg. Betegnelsene sik
ter til at lavtrykksanlegg har relativt liten og 



høytrykksanlegg stor høydeforskjell mellom inntak og 
utløp. Lavtrykksanleggene har vanligvis de største 
vannmengdene. Det er klart nok ingen eksakt grense 
mellom de to gruppene. 

De mest typiske lavtrykksanleggene kalles også elve
kraftverk. De består av en dam i elveløpet og kraftverk 
som er plassert like inntil. I slike tilfeller er miljø
påvirkningen særlig knyttet til vannmagasiner i selve 
elvedalen og at dammen sperrer elveløpet. 

Ved høytrykksanlegg ligger inntaket ofte i fjellet. Van
net iedes gjennom tunneier tii deis over iange avstan
der, til kraftverket langt nede i vassdraget. Avstanden 
mellom inntak og utløp er ofte betydelig. Det gjør at 
lange elvestrekninger får redusert vannføring. (Side 
64) 

Etter dette er det klart at vassdragsreguleringer en
drer vannbalansen i vassdragene. Den totale vann
føringen øker eller minker alt etter som v<3:ssdraget 
blir tilført eller fratatt vann. Flommene og lavvann
føringen endres både i størrelse og hyppighet. De sto
re flommene vil normalt bli mindre og færre enn før 
reguleringen. Men de kan også bli like store som før 
og til og med større - særlig når vann overføres fra an
dre vassdrag og når det kommer flom på fulle magasi
ner. Endringen i vannføringen fører også til endringer i 

mønstret for elvens naturlige graving, materialtran
sport og avleiring. Grunnvannet i tilstøtende terreng 
kan blir påvirket. Det samme gjelder også isfor
holdene. 

De endringene som er nevnt ovenfor føi"er til at også 
livsvilkårene og dermed de biologiske forholdene i et 
vassdrag, kan endres radikalt ved en regulering. Dette 
er nærmere behandlet i «Liv i regulerte vassdrag» som 
er nr. 1 i denne publikasjonsserien, og dessuten i pub
likasjoner fra Terskelprosjektet som er omtalt i 
kapittel 9. 

Denne forenklede og skjematiske fremstillingen av de 
inngrep og virkninger som følger med regulering av 
vassdrag, er ment å gi en viss antydning om hvor i sys
temet terskelbyggingen kan komme på tale. Det gjel
der alle strekninger der vannføringen er redusert. 
Særlig vil vassdraget mellom inntak og utløp være ak
tuell. Det samme gjelder vassdragene nedenfor inn
tak til overføringstunneler og bekkeinntak. I over
føringskanaler kan behovet også melde seg. Noen 
ganger blir deler av magasin avstengt for å holde van
net der tilbake når vannet ellers tappes ned. I noen til
felle er det også aktuelt å bygge terskler nedenfor ut
løpet fra kraftstasjoner, særlig om stasjonen ofte er 
ute av drift. 
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9. HVA SKJER I ELVELØP VED TERSKELBYGGING? 
Her er det meningen i korte trekk å feste oppmerk
somheten både ved noen endringer som skyldes regu
leringer - og særlig ved slike som følger av at det byg
ges terskler i regulerte vassdrag. Det gjelder altså to 
sett endringer. 

Ved konsesjonsbehandlingen blir det iblant gitt på
legg om å slippe en viss vannmengde - som regel i en 
nærmere bestemt del av året og/eller døgnet - forbi el
ler gjennom reguleringsinnretningene i vassdraget 
(minstevannføring). Det hender også at deler av 
nedbørfeltet holdes utenom reguleringen for å holde 
oppe en viss vannføring. 

I regulerte elver kan derfor vannføringen variere fra 
praktisk talt null til relativt rikelig. I de tilfellene tersk
lene ligger nær dammer eller inntak som fjerner alt 
vannet, vil terskelbassengene bare få lokale tilsig. 
Tersklene må da som regel \!ære tettest mulig. Satt på 
spissen kan det sies at en i slike tilfeller skaper livs
muligheter som i prinsippet er helt nye for området. 

Ser en derimot på et vassdrag der vannføringen ikke 
er redusert så drastisk, skjer endringene i større grad 
som en forskyvning av forholdene. Bygges terskelen i 
sterkt strømmende vann, vil den delen av elveløpet 
som demmes opp gå over til å få en innsjølignende ka-

rakter. Når stilleflytende partier eller innsjøer blir lig
gende oppstrøms terskelen, vil den allerede eksiste
rende innsjøkarakteren understrekes ytterligere. I alle 
tilfeller vil strømhastigheten bli nedsatt i terskelbass
enget. Da er det viktig b. ha klart for seg at både bass
enget og terskelen er utsatt for de samme kreftene, 
påvirkningene og utviklingsmønstrene som tilsvaren
de elementer ellers i naturen (jfr. kap. 5 Naturkreftene 
former landskapet og kap. 7 Livsvilkår og liv i vass
drag). Noen organismer har stor tilpassingsevne - an
dre har det ikke. Dersom endringene blir store må en 
regne med at organismer som er tilpasset liv i stille
flytende vann vil seire i konkurransen med slike som 
er utpreget tilpasset rennende vann. Ved særlig store 
endringer kan f.eks. laksefisk som laks og ørret, tape i 
konkurranse med f.eks. gjedde og ørkyte. I fugleverde
nen kan f.eks. noen andefugler favoriseres av terskel
bassengene. Det kan altså bli endringer i etablerte 
næringskjeder og næringspyramider. 

Terskelbassengene vil virke temperaturregulerende 
på samme måte som tilsvarende naturlige innsjøer. 

I heldige tilfeller vil en i terskelbassengene kunne dra 
nytte av den positive biologiske effekten som ofte 
opptrer i grenseområder mellom to miljøsystemer. 
Det gjelder land - vann, grunt vann - dypt vann og 
sterkt strømmende - stilleflytende vann. I blant må en 



også kunne regne med å dra nytte av den store biolo
giske produksjonen som skjer i gruntvannsområder. 
En rekke av de virkningene tersklene har, bedrer utvi
klingsmulighetene for næringsdyr. Det gjelder særlig 
ved at hastigheten på vannet blir mindre, samtidig 
som det permanente vannareal og vannvolum øker og 
finmateriale (næring) i større grad bunnfelles i bas
senget. (Side 69) Terskelbassengene kan også bedre 
overvintringsmulighetene for fisk. På disse områdene 
er det imidlertid sterkt behov for mer eksakt viten. For 
i størst mulig grad å klarlegge og dra nytte av de øko
logiske endringene som finner sted i vassdragene ved 
regulering og terskelbygging , er det gjennomført et 
femårig prosjekt for å undersøke forholdene. Det ble 
drevet som et samarbeide mellom NVE Vassdragsdi
rektoratet , Direktoratet for vilt og ferskvannsfisk og 
Universitetene i Oslo og Bergen. Ledelsen av prosjek
tet var lagt til Natur- og landskapsavdelingen i 
Vassdragsdirektoratet. Publikasjonene fra prosjektet 
er nummererte og kalles «Informasjon fra Terskelpro
sjektet». 

10. BYGGING - ELLER IKKE -
KONFLIKTSITUASJONER. 

Som nevnt tidligere, kan en i stigende grad registrere 
interesse for å bygge terskler som biotopjusterende 
tiltak i uregulerte vassdrag. Når det gjelder regulerte 
vassdrag må det i utgangspunktet være klart at tersk-

ler ikke bygges for å gjenskape situasjoner fra før reg
uleringen. Det er kort sagt ikke mulig, ihvertfall 
ikke så lenge reguleringen står ved lag. Tersklene byg
ges derimot for å redusere skadevirkningene etter 
reguleringer, og dessuten for å etablere et best mulig 
nytt miljø på grunnlag av den nye situasjonen. Hva 
som i denne sammenheng er best, vil i svært mange 
tilfeller kunne diskuteres. 

I andre kapitler er det i store trekk gjort rede for hva en 
kan oppnå med terskler og hvilke virkninger de har. De 
mange ulike positive effektene, gjør at det i praksis 
nær sagt alltid vil være interesse for å bygge terskler. 
Det finnes imidlertid også interesser og forhold som 
er best tjent med at de ikke bygges. Det skaper kon
flikter. Hvilke interesser og forhold dette er, hvilken 
vekt de skal tillegges hver for seg og samlet - varierer 
fra sak t il sak. Her tenkes i tilfeldig rekkefølge særlig 
på forhold som gjelder teknikk, økonomi , flom, grunn
vann, biologi , fløtning og landskapsbildet. 

På bakgrunn av dagens tekniske muligheter for dam
bygging, synes det klart at tekniske forhold alene i 
praksis neppe kan opptre som begrensende faktor. 
Kombinert med økonomi stiller derimot saken seg 
straks anderledes. Her som ellers er det et sunt prin
sipp å kreve rimelig forhold mellom teknisk/øko
nomisk innsats og nytten en oppnår. Vurdering av 
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terskler bygger imidlertid i vesentlig grad på ideer og 
forhold som er vanskelig, eller umulig å måle eller 
kvantifisere på annen måte. Det gir rom for stor grad 
av subjekfive vurderinger. Kostnad - nytteforholdet 
kan derfor bli høyst ulikt vurdert av forskjellige perso
ner og instanser i en og samme sak. Med tanke på de 
store verdiene en gjør seg nytte av ved de fleste 
vassdragsutbygginger, må det i alle tilfeller være et ri
melig krav at vurderingsrammene ikke blir for trange. 
Utviklingen har i de senere årene gått i retning av å 
godta høyere omkostninger. Den dyreste terskel hittil 
er bygget ved Kjelmyrfoss i Namsen. Den kostet 1,7 
mill. kroner. 

Flom og grunnvann er to faktorer som hver for seg og 
sammen - ofte virker begrensende på terskelbygg
ingen. De skadene som til nå kan dokumenteres, har 
stort sett sammenheng med flomskader og høyden på 
grunnvannet i tilstøtende terreng. Interesser knyttet 
til grunnvannet vil naturlig nok, oftest ha sammen
heng med landbruket. Mens eventuelle flomskader i 
større grad også kan gå ut over andre samfunns
interesser. 

Biologiske interesser som begrensende faktor, kan 
f.eks. ha sammenheng med kloakkutslipp i et eventu
elt fremtidig terskelbasseng. En slik situasjon kan 
nemlig resultere i overgjødsling og alt det negative 

som lett følger med. Det må poengteres at en hittil 
ikke har registrert slike negative virkninger i nevne
verdig grad i forbindelse med terskelbygging. Det be
tyr likevel ikke at en kan se bort fra at det kan skje. 

I spesielle tilfeller må en regne med at tersklene kan 
forårsake uønsket forskyvning mellom plante- og 
dyreartene i vassdraget. Mange vil nok ta det meget 
ille opp om det f.eks. skulle gå så langt at laks og ør
ret skulle tape i konkurransen med ørkyte og gjedde. 

Terskler kan iblant hindre fiskens vandringer. Det gjel
der særlig høye betongterskler. Problemet kan som 
regel løses ved hjelp av fisketrapper. (Sidene 82, 121, 
122 og 129) 

De fleste fiskeartene klarer å forsere fyllingsterskler 
-ihvertfall periodevis. Imidlertid kan f.eks. laks iblant 
gjøre det påkrevet med trapp eller andre passerings
muligheter også der. 

Det er ikke lett å få tømmerfløtning og terskelbygging 
til å gå sammen. Hittil har slike konflikter ikke spilt 
nevneverdig rolle her i landet. Det har sammenheng 
med at terskelbygging i det vesentligste bare har vært 
aktuelt i vassdrag uten fløtning, og i vassdrag der fløt
ningen gjennom mange år har vært under avvikling og 
dels allerede har vært avviklet. Uten å gå nærmere inn 
på det her, må en likevel regne med at fløtningen kan 



komme til å opptre som begrensende faktor dersom 
den blir tatt opp igjen. 

I forhold til landskapsbildet er tersklene selv nye ele
menter som må vurderes på det grunnlaget. La det 
også være klart at nødvendig innsats for å få frem 
byggematerialer, redskap og folk til byggeplassene, i 
visse situasjoner, kan gjøre det nødvendig med terr
enginngrep av en sl ik art at prosjektet som helhet blir 
tvilsomt. 

I svært mange tilfeller har terskelbassengene en udis
kutabel positiv virkning på landskapsbildet. Det gjør 
at tersklene ofte blir meget populære. Ved all popu
laritet ligger faren for overdrivelse snublende nær. 
Slik overdrivelse kan f.eks. skje om en etablerer et 
sammenhengende system av terskelbasseng i vass
drag der det også etter en regulering kan være ønske
lig med en meningsfylt veksling mellom strømmende 
elv og stilleflytende partier. (Side 73) - La det likevel 
være sagt, at det kan tenkes situasjoner der også et 
sammenhengende system av terskelbassenger kan 
være formålstjenlig . 

11. HVOR OG NÅR BYGGES TERSKLER? 
Terskler bygges ofte ved at en i prinsippet bygger opp 
igjen nedslitte naturlige terskler til de høydene en øn
sker å ha vannspeilet i dag. (Sidene 74, 75, 77, 78, 81, 

85, 112 og 118) Naturlige terskler i vassdraget vil der
for alltid være et godt utgangspunkt for terskel
bygging. Det ideelle vassdraget for bygging av ters
kler har ellers et vekslende lengde-profil rikt på partier 
med lite fall. D.v.s. at vassdraget har mange innsjøer 
og stilleflytende partier. Eksempler kan være Eksinge
dalselv på Vestlandet og Dalselv i Nord-Norge. 

Vassdrag og deler av vassdrag, som egner seg dårlig 
for terskelbygging utmerker se;i ofte ved jevnt bratt 
lengde-profil. Det finnes mange slike i Norge, ikke 
minst på Vestlandet. 

Svært mange vassdrag har fallforhold mellom de to 
ytterpunktene. Det gjelder f.eks. Sira og Kvina på Sør
landet. Men begge er likevel bedre egnet enn de fle
ste. Hallingdalselven må sies å være middels godt 
egnet, mens f.eks. Devdisjokka i Troms hører med 
blant de ugunstige. 

Ellers er det ofte slik at det enkelte vassdrag har 
partier som hører hjemme på forskjellige steder av 
skalaen - fra godt til dårlig egnet. 

Det er et vanlig mål ved terskelbygging at en ønsker å 
heve vannstanden i terskelbassenget uten - eller i 
minst mulig grad - å heve flomvannstanden. I blant 
spiller likevel flomstigning så liten rolle at en kan se 
bort fra denne regelen. (Side 71) 
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Ved planlegging av terskler er det vanlig å bruke 25-
30-års flommer som beregningsgrunnlag. D.v.s. at en 
dimensjonerer for de største flommene som gjennom
snittlig opptrer med 25-30-års mellomrom (dimensjo
nerende flom). Terskelen må da enkelt sagt få en 
lengde og en høyde som gjør det mulig for slike vann
mengder å renne fritt over terskelen (overløp) uten, el
ler med minst mulig oppstuving av vannet. Her må det 
likevel poengteres at den oppstuvende effekten av 
terskelen vanlig minker relativt raskt etter som vann
føringen øker. 

Iblant hender det at tverrprofilet i elveløpet utvider 
seg omtrent i den høyden terskelen skal ha (jfr. ned
slitte naturlige terskeler). I slike situasjoner vil side
terrenget (elvebredden) også ofte være av en slik art 
at det tåler strømmende vann, og derfor kan fungere 
som flomløp. (Sidene 77, 78, 85, 112, 113 og 118) 

Noen ganger er stedet der terskelen skal bygges så 
trangt at en må sprenge eller grave ut sideterrenget 
for å få tilstrekkelig langt overløp. Dersom side
terrenget da er ustabile løsavleiringer kan det bli 
vanskelig. En må i tilfelle sikre seg mot erosjon ved 
steinsetting el.I. 

Manglende muligheter for å skaffe tilstrekkelig over
løp, kan virke begrensende på terskelbygging. Der-

som det ikke er noen løsning å bygge terskelen lavere, 
må den enten sløyfes eller om mulig flyttes til et 
eventuelt bredere elveprofil lenger opp i vassdraget. I 
slike situasjoner vil det neppe være noen løsning å 
flytte terskelen nedover i vassdraget. Gjør en det, kan 
nemlig det opprinnelige tenkte terskelstedet fremde
les virke bestemmende på vannføringen, og en kan få 
lignende flomstigninger som om terskelen lå der. Det 
har sammenheng med at det opprinnelige terskel
stedet da blir liggende inne i terskelbassenget, og 
med en permanent vannstand lik høyden på den opp
rinnelige påtenkte terskelen. Problemstillinger av 
denne art er ofte årsaken til mange uheldige land
skapsmessige plasseringer av terskler. 

Sentral beliggenhet i forhold til steder der mange folk 
bor eller oppholder seg, har ofte stor gjennomslags
kraft ved vurderinger om terskelbygging. Bakgrunnen 
er da et generelt ønske om å ha vannet som en del av 
landskapsbildet i nærmiljøet. (Side 95) Friluftslivet 
spiller ofte også en stor rolle - fiske, bading, båtsport, 
skøyteis m.m. (Side 77) I slike situasjoner må en ofte 
gå på akkord med ønsket om · en best mulig 
landskapsmessig tilpassing av tersklene. 

På elvesletter og i deltaområder kan terskler i blant gi 
et uheldig synsinntrykk. Kanskje særlig når det blir 
flere av dem. Slike steder er dessuten massene, både 



i elvesidene og i området ellers, ofte så finkornet at de 
meget lett kommer i bevegelse ved kontakt med 
strømmende vann i flomsituasjoner. Det oppstår lett 
erosjonsskader. Da er det ofte påkrevet med om
fattende steinplastringer eller annen form for sikring 
ved landfestene. (Sidene 94 og 95) I mange tilfeller vil 
ønske om terskler i slike situasjoner ha sammenheng 
med sentral beliggenhet. Jordbruksinteresser er like
vel vanligere som begrunnelse (grunnvann og jord
vanning). Ofte er deltaområder også viktige gyte- og 
oppvekstområder for en rekke fiskearter. De kan også 
være viktige våtmarker for fug! o.a. 

En rekke forhold kan ellers betinge helt spesielle 
plasseringer av tersklene. Det gjelder f.eks. krav om 
branndammer, drikkemuligheter for husdyr, vannings
anlegg m.v. 

Der elven er smalest eller grunnest vil interesser 
knyttet til bygging av bro eller terskel ofte møtes. 
(Side 100) Forholdet bro - terskel er derfor en meget 
aktuell problemstilling. Når de bygges på samme sted 
og kan bygges samtidig, bør en prøve å få til ·en hel
hetlig konstruksjon av de to elementer. 

Noen ganger kan behov for terskel og ferdseismulig
heter over en elv kombineres ved å gjøre terskel
kronen til vegbane. Da må en nok i blant regne med å 

bli våt på beina. Slike løsninger kan f.eks. være gode 
for tømmertransport o.l. (Side 128) 

Broen er ofte på plass før det blir aktuelt å vurdere 
terskelbygging. Terskelen må da vurderes som egen 
sak. Det er da bestå legge den nedenfor slik at det blir 
et sammenhengende vannspeil på begge sider av bro
en. (Sidene 81 - 83 og 97) I vårt kuperte terreng er det 
ofte ikke mulig fordi elveleiet faller bratt like nedenfor 
broen. Åpningen under broen kan også være så trang 
at det ikke blir plass nok for vannet under flom (opp-
stuving). Det er i prinsippet en situasjon lik den som 
tidligere er beskrevet i forbindelse med trange og 
steile tverrprofiler i elvene. 

I blant kan forholdene ligge til rette for en løsning i to 
trinn . (Sidene 103 - 105) Nedenfor broen bygges en ter
skel så høy at vannflaten når opp til broen. Under bro
en bygges en ny terskel som gir vannflate ovenfor. 

I mange tilfeller må en nøye seg med en enkelt terskel 
bygget under broen. (Side 100) Også det kan gi meget 
gode resultater. Verre blir det når en p.g.a. høyde
forholdene, flomtekniske eller andre grunner blir nødt 
til å bygge terskel ovenfor broen. (Sidene 101 og 102) 
Spesielt ved liten eller ingen vannføring, får en i slike 
situasjoner nesten uten unntak en uheldig landskaps
messig situasjon - særlig sett fra broen. Da kan nem-
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lig landskapsbildet bli dominert av den mer eller 
mindre tørre nedstrømsiden av terskelen og et like 
tørt elveparti mellom terskel og bro. 

I mange tilfeller blir det tatt ut sand og grus i og nær 
vassdrag. Når uttaket ligger i selve elveløpet kan det 
gi et vellykket terskelbasseng. Når massetaket ligger 
ved siden av selve vassdraget, kan en iblant oppnå 
gode resultater ved å åpne taket ut mot elven og even
tuelt kombinere det med en terskel i elveløpet. (Side 
93 og 110). 

Det er viktig at en gjennomfører en hensiktsmessig 
arondering av massetaket og forming av terrenget 
omkring. I slike situasjoner vil det som regel være 
best å tilstrebe «naturlige» former. Strandbreddene 
må være stabile. 

Det er viktig, særlig for fisk at ihvertfall deler av 
terskelbassenget er så dypt at det ikke bunnfryser. 
Sørg også for at bunnen i bassenget ikke blir glatt og 
gold som en gammeldags gullfiskbolle. Fisken tren
ger bl.a. steder der den kan skjule seg. Sørg for det 
ved hjelp av grus og stein om det trengs. 

I reguleringsmagasiner kan terskler i blant brukes for 
å stenge av grunne bukter slik at vannet blir holdt til
bake i bukten, mens magasinet ellers tappes ned. 
Gjersvika i Limingen er stengt av på denne måten. 

I blant kan terskelbygging begrenses til små plombe
ringer med betong. (Side 74) I mange situasjoner kan 
slike tiltak forsvares selv om virkningen begrenser 
seg til små kulper. Hovedregelen må likevel være at 
tersklene skal være så små som mulig, og terskel
bassengene så store som mulig. Store, lange og høye 
terskler og små bassenger virker normalt meget uhel
dig i landskapet. I tillegg blir de lett urimelig dyre i for
hold til eventuell nytte. 
For fullstendighetens skyld må nevnes at en noen 
ganger kan oppnå terskelvirkning ved å plassere store 
steiner i elveløpet på steder som egner seg for det. 
Steinene vil da virke oppstuvende på vannet, slik at 
vannstanden ovenfor heves. Slike løsninger er mest 
aktuelle i uregulerte elver fordi vannføringen der 
vanligvis er større enn i regulerte. 

Som hovedregel må en betrakte terskelen som et 
hjelpemiddel som brukes for å nå målet, som er 
terskelbassenget. (Sidene 83, 84, 87, 89, 90, 107 og 
108) Det gjør at en ønsker å plassere og bygge terske
len så diskret som praktisk mulig. Det fører sjelden til 
et lykkelig resultat om en prøver å late som om terske
len er noe annet enn det menneskeverket den i virke
ligheten er. Det er likevel ikke til hinder for å utnytte 
lokale muligheter - tvertimot. Forholdet kan f.eks. væ
re slik at det blir vellykket å bygge terskelen som en vi
dereføring av naturlige fjellformer på stedet. (Side 79) 



I alt dette må en likevel ha klart for seg utsagnet om 
regelen og unntaket. En godt plassert, formet og vel 
utført terskel - kan i seg selv være så vellykket at den 
fortjener oppgaven som nødvendig unntagelse for at 
regelen skal bli regel. 

12. TERSKELHØYDER OG FLOMSTIGNING. 
I de tilfellene det er viktig at vannstanden i 
terskelbassenget ikke kommer over en viss høyde, må 
terskelkronen legges så lavt at flomstigningen ikke 
kommer høyere. 

Tersklene har ul ik evne når det gjelder å slippe vannet 
forbi (flomkapasitet). Det gjør at forskjellige typer 
terskler kan ha noe forskjellig høyde og lengde og 
likevel ha de samme oppstuvende virkningene. Flom
kapasiteten varierer med: 

a) undervannstand b) overflate c) form 

Undervannet er betegnelsen på nedstrøms vann
stand. Evnen til å sl ippe vannet forbi avtar jo høyere 
undervannet står på terskelen. 

En jevn overflate slipper vannet lettere forbi enn en 
ujevn. Samtidig som en dam med bratt nedstrømsside 

slipper vannet lettere forbi enn om nedstrømssiden 
har lite fall. Dvs. at terskler med jevn overflate og bratt 
nedstrømsside kan bygges noe høyere og kortere enn 
terskler med henholdsvis ujevn overflate og slak ned
strømsside. I praksis vil dette si at en betongterskel 
kan bygges noe høyere og kortere enn tilsvarende løs
masseterskel uten å øke flomvannstanden i bassen
get. Dette fordi betongterskelen har en jevnere over
flate og kan bygges med brattere nedstrømsside enn 
løsmasseterskelen. 

13. GRUNNVANN 
Grunnvann kalles det frie vannet i jorden. Det diri
geres av tyngdekraften. Jorden kan ikke holde det t il 
bake. Det vil allt id renne bort der det finner avløp. Der 
det finnes, fyller det alle porene i grunnen. uOver
flaten» kalles grunnvannspeilet. Det følger i store 
trekk terrenget. Avstanden fra jordoverflaten (dybden) 
varierer med de egenskapene grunnen har, når det 
gjelder muligheter for det frie vannet til å unnvike. 
Variasjonene er også avhengig av nedbør, eventuelt 
tilsig fra vassdrag eller høyereliggende terreng, 
fordunsting og hvor mye vann plantene bruker. 

I den . grad grunnen gir muligheter for det, er grunn
vannet alltid i bevegelse mot lavere nivå. Langs et 
vassdrag vil grunnvannsnivået i varierende grad følge 
vannstanden vassdraget. Avhengigheten har 
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sammenheng med høydeforskjeller, . avstanden fra 
vassdraget, og egenskaper ved grunnen. 

Norske bergarter er særlig tette. Derfor finnes grunn
vann bare i sprekker i fjellet. De fleste bergartene har 
ikke noe sammenhengende sprekkesystem. Derfor vil 
det heller ikke kunne dannes sammenhengende eller 
generelle vannspeil. I sprekkene vil vannet normalt 
kunne strømme med relativt stor hastighet. Endring
ene vil derfor skje raskt og - i den grad sprekk
systemet gjør det mulig - også over store avstander. 
Løsmassene karakteriseres i denne sammenheng 
særlig ved at endringene skjer saktere enn i fjell. Jord
artenes gjennomtrengelighet avgjør både hvor raskt 
endringene forplanter seg, og hvor langt de rekker. 
Grov grus og sand slipper vannet frem mye lettere enn 
fin leire som kan være praktisk talt tett. Derfor vil 
grunnvann i leirjord være mindre påvirkelig av en
dringer i vannføringen i vassdraget enn grunnvann i 
sandjord under ellers like forhold. 

Furuen liker ikke å bli våt på «beina». Mens arter av pil 
kan stå som eksempler på trær som trives nær vann. 
Siv og star vokser gjerne i sumpige områder - og står 
ofte i vann til «knes». (Sidene 49, 70 og 71) Vannliljene 
hører til dem som vokser i vannet med røttene festet 
til bunnen mens blad og blomster flyter på overflaten 
(Side 50). 

Dette skulle i all enkelhet minne om at plantenes for
hold til vann ikke er entydig, det varierer - og kan være 
en påminnelse om naturens mangfoldighet. 

Våre vanlige kulturplanter tåler ikke at grunnvannet 
står særlig høyt. Vi dyrker som kjent ikke ris hos oss. 
Beite tåler høyere grunnvann enn annen dyrket jord. 
Ellers er det slik at dyrket jord her i landet regel
messig grøftes (grunnvannet senkes) for at ikke 
grunnvannet skal komme opp i den ideelle rotsonen til 
plantene. Likevel må ikke grunnvannspeilet senkes 
mer enn at den kapillære vanntransporten fra «Spei
let» og opp i rotsonen kan forsyne plantene med vann. 
Den kapillære ledningsevnen - d.v.s. jordens evne til å 
«suge opp» vannet - øker ettersom porene i jorden blir 
trangere, men hastigheten avtar tilsvarende (jfr. grus -
sand - leire). 

Vurderinger som legges til grunn for grøfting i land
bruket kan i noen grad tjene som hjelpemiddel ved 
vurdering av forholdet mellom høyden på vannspeilet 
i et terskelbasseng og grunnvannspeilet i tilstøtende 
terreng. Avstanden mellom grøftene og dybden varie
rer under ellers like forhold, med jordart og plante
slag. Som eksempel kan nevnes at når grus og sand 
gjør det ønskelig med 20-25 m mellom grøftene, vil det 
være nødvendig med 8-10 m i leire. Dybden på grøft
ene varierer også, men 0,8 - 0,9 m er vanlig. Helt opp 
til 1,5 m kan være aktuelt i sjeldne tilfeller. 



Ved regulering av vassdrag vil grunnvannet i til
støtende terreng senkes eller heves, avhengig av om 
det gjelder en senking eller en heving av vannstanden. 
Mye av den dyrkete og dyrkbare jorden langs vass
dragene ligger lavt i forhold til vannstanden i vass
draget. (Sidene 54 og 55) Derfor vi I en ofte oppleve at 
vassdragsreguleringer som g·1r reduksjon av vann
føringen, er fordelaktig for landbruket. I slike situa
sjoner er det lett å forstå at terskler kan være uønsket 
ut fra jordbrukets interesser. Andre ganger kan nok 
reguleringer føre til at grunnvannet blir senket for 
mye_ Da kan terske!byggingen nettopp være det som 
skal til for å få grunnvannet i ønsket høyde. 

I vårt kuperte terreng må en ikke ha overdrevne fore
stillinger om hvor langt fra elven høyden på grunn
vannspeilet er avhengig av vannføringen i elven. Det 
ligger ellers i sakens natur at terskler kan være et 
ypperlig hjelpemiddel i situasjoner der en ønsker å 
skape, eller opprettholde våtmarksområder som bio
toper for spesielle deler av vår flora og fauna. 

14. GRENSER OG GJERDE. 
Eiendomsforholdet til vassdragene er ordnet på for
skjellig vis i ulike land. Sveits og Norge representerer 
ytterpunkter i så måte. I Sveits eier staten vass
dragene. I Norge vil den som eier elvebredden også 
eie ut til djupålen (det dypeste partiet i elveløpet). Han 

eier også vannet for fiske og kraftproduksjon. Staten 
eier bare midtpartier av større innsjøer. Mindre inn
sjøer er grunneierens eiendom. 

Eiendomsretten i vassdragene har likevel sine klare 
begrensninger også i Norge når det gjelder fløtning, 
fri ferdsel og uhindret gang for fisken. Eieren kan hel
ler ikke endre elveløpet, like lite som han kan endre 
vannføringen slik at det blir til skade for andre. 

Vassdragene danner ofte grense mellom eiendommer 
eller mellom u!ike driftsenheter på en gård. Gjerde
virkningen kan i slike tilfeller være viktig, særlig når 
det er tale om beiter. Når reguleringer fører til minsket 
vannføring kan gjerdevirkningen blir borte. Iblant kan 
terskler i slike situasjoner gjenopprette gjerdevirk
ningen, samtidig som de letter dyrenes muligheter for 
å finne vann. 

15. FRILUFTSLIV 
Mange former for friluftsliv er avhengig av vann. En 
rekke slike aktiviteter blir derfor favorisert ved terskel
bygging. Det har sammenheng med at terskelbass
engene øker både vannflaten og vannvolumet i den 
delen av vassdraget det gjelder. Betydningen for fiske 
er da åpenbar. 

Terskelbassengene kan også bedre bademulig
hetene. (Side 77) Det har særlig sammenheng med at 
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den reduserte vannføringen gir høyere temperatur på 
vannet i badesesongen, samtidig som terskelbassen
gene kan gi nye muligheter for gode badeplasser. Det 
er derfor ikke sjelden at bademulighetene i et vass
drag blir bedre etter en regulering. 

Når terskelbassengene blir store nok, kan det også gi 
muligheter for båtsport. 

Av det som er skrevet i kapitlet om is, går det også 
fram at bassengene kan gi gode muligheter for 
skøytesport. 

Den betydningen terskelbassengene kan ha for fri
luftslivet er ofte hovedårsaken til den store interessen 
turistetablissementer av forskjellig slag har for 
terskelbygging. Det kan en f.eks. merke ved alle de 
kravene som blir fremsatt om å bygge t.erskler ved 
campingplasser. 

16. IS 
I kapittel 7 er det enkelt og skjematisk gjort rede for 
en del prinsipielle ulikheter når det gjelder tempe
raturforhold i innsjøer (stillestående eller stille
flytende vann) og i sterkt strømmende vann. Det skul
le også forklare hvorfor en innsjø alltid fryser til fra 
overflaten, mens det ikke er tilfelle i sterkt strøm-

mende vann. Da kan isdannelsen tvert imot skje fra 
bunnen - som bunnis. Enkelt sagt har det sammen
heng med at alt vannet under strømmende forhold har 
tilnærmet samme temperatur p.g.a. omrøringen. I lø
pet av en kald vinter vil det derfor oppstå en situasjon 
da alt vannet har 0°. Det vannet som til en hvert tid er i 
kontakt med luften vil nedkjøles enda litt og derfor 
være noe kaldere enn resten. Så snart temperaturen 
passerer null vil dette tynne vannsjiktet være under
kjølt. Det er bare tale om noen hundredels grader. Det 
vil ta noe tid før denne termperaturforskjellen er ut
jevnet. Det underkjølte vannsjiktet kan derfor tran
sporteres et stykke som en «enhet». Når det treffer 
partiklene som kan tjene som krystallisasjonskjerner, 
dannes det små ispartikler som etter hvert vokser i 
størrelse og føres med strømmen. Denne formen for 
nydannet flytende is kalles sarr. (Iskrystaller som alle
rede er dannet kan fungere som krystalisasjons
kjerner). 

En annen mulighet er at hvirvlene i det strømmende 
vannet kan føre det underkjølte vannet mot bunnen 
der det - kanskje særlig på grunne partier - kan dan
nes bunnis. Bunnislaget vil vokse og - er det bare 
kaldt nok - vil det bygges opp en terskel (isdam) av 
bunnis og eventuelt sarr. (Side 132) Vannet ovenfor is
terskelen vil her som ved andre terskler, stuves opp til 
et mer stilleflytende parti - eventuelt en innsjø. Der vil 



så islegging kunne skje på vanlig måte som overflate
is. Slik kan isforholdene i elven etterhvert stabilisere 
seg i «trappetrinn» med strykpartier imellom. 

Av forskjellige årsaker - særl ig i forbindelse med veks
lende værforhold og vannføring under islegg ing - vil 
isdammene slites ned ell er ryke. I de fleste t ilfel lene 
skjer neds litingen uten dramatikk. Men dersom de 
plutselig bryter sammen vil vann og is strømme ut i 
bassenget nedenfor. Der kan belastn ingen blir så stor 
at også denne isterskelen ryker o.s.v. Slik kan det bli 
en kjedereaksjon av betydel ige dimensjoner - en is
gang. Det er velkjente hendelser i mange vassdrag. 
Når elven på denne måten er rensket , tar isopp
bygg ingen til på ·nytt. 

Isgangene kan forårsake store skader. Det er hoved
grunnen til at en ofte ønsker å få stabile isforhold i 
vassdragene tidligst mul ig om vinteren. Andre grun
ner kan f.eks. også være av klimatisk (frostrøyk) og 
ferdse lsmessig art. 

Kunst ige terskler kan være et hjelpemiddel til å 
stabilisere isforholdene i vassdragene. Slike terskler 
smelter ikke og er de bare solide nok ryker de heller 
ikke. I kapittel 2 er det nevnt at en kommisjon allerede 
i 1929 foreslo at det skulle bygges terskler i Glomma 
for å motvirke isganger. De ble imidlertid aldri bygget. 

Det bli r iblant uttrykt frykt for at terskelkronen skal 
fryse til med is i så stor grad at det blir ukontrollert 
heving av vannstanden i bassenget. For å motvirke sli
ke forhold er det anbefalt å Jage spesielle utsparinger, 
særl ig i betongterskler, for vintervannføring. (Sidene 
91 og 92) Dette er forhold en må være oppmerksom på 
selv om det i praksis hitti l ikke har skapt problemer at 
det ikke er gjennomført i større grad. Det har sammen
heng med at det vil danne seg et isfritt parti nær tersk
elen. Likevel må en regne med muligheter for is
dannelser på terskelkronen og nedstrømssiden av 
terskelen. Når vannføringen i slike situasjoner øker 
hurtig f.eks. ved mildvær, kan steiner i dekksjiktet bli 
løftet opp sammen med isen og i verste fall føres bort. 
Det er klart at sl ike hendelser vil kunne skade tersk
elen. 

17. FORBYGNINGSTERSKLER. 
Når vannet har så stor hastighet at det fører med seg 
partikler fra elvebunnen blir det graving - erosjon. For 
å stanse slik graving må elvebunnen enten forsterkes 
med større partikler (stein) som kan stå i mot strøm
men - eller hastigheten på vannet må reduseres. 

Når en i slike tilfeller bruker terskler som botemiddel , 
gjør en seg nytte av begge disse forhold. I terskel
bassenget kan nemlig vannet ofte strømme med 
mindre hastighet enn tidligere. Samtidig vil det kon-
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sentrerte fallet - selve terskelen - være bygget så solid 
(store stein) at den tåler den større hastigheten på 
vannet. Forbygningsavdelingen i Vassdragsdirekto
ratet bygger slike terskler i mange vassdrag omkring i 
landet som ledd i arbeidet med å sikre landbruksom
råder, bebygde arealer, kommunikasjonslinjer (veg og 
jernbane) m.v. mot flommer. (Sidene 133 - 136) 

Bruk av terskler på denne måten er også aktuell ved 
kanaliseringsarbeider, omlegging av elveløp m.v. 

18. NOEN ENKLE TANKER OM ESTETIKK. 
Svært mye av det mennesker lager har egenskaper 
som kan gjøre det vanskelig (umulig?), men likevel in
teressant, å vurdere resultatet estetisk. Kjernen i 
vurderingsgrunnlaget er rikt fasettert med mange vik
tige interesseflater som ikke bare gjenspeiler det en 
kan se. I varierende grad er alle sansene med. Hva 
som får et menneske til åmene noe i denne sammen· 
heng, har derfor røtter i mange forhold. I stor grad vil 
meningdannelsen bygge på erfaring, kunnskaper og 
vane. Det er derfor ikke mulig· og neppe heller ønske· 
lig · å gi et entydig og almengyldig svar på hva som er 
riktig og hva som er galt, eller hva som er tiltalende 
-vakkert og hva som ikke er det. Det er spørsmål som 
er· alltid har vært· og alltid vil være godt diskusjons· 
stoff når mennesker, tidsepoker og kulturer møtes. 

Vann har en spesiell plass i naturen. Alt liv er av· 
hengig av det. Det gir oss en følelsesmessig til· 
knytning som i høy grad preger våre estetiske opp
fatninger av vann i landskapet. Når f.eks. en elv eller 
et tjern blir borte vil vi derfor nesten uten unntak føle 
det socn noe negativt i estetisk sammenheng. (Sidene 
65, 66, 79, 81 og 88) 

Spesielt ved teknisk pregede byggverk er det tillagt 
grunnleggende betydning å optimalisere den teknisk/ 
økonomiske innsatsen. Ofte er det også det eneste 
vurderingsgrunnlaget. Da kommer miljøspørsmålet 
lett i bakgrunnen. I våre dager opplever vi en viss opp
myking av dette forholdet. Det at vasskraftutbyggerne 
bygger terskler er nettopp et eksempel på det. 

Estetiske forhold er direkte og indirekte behandlet en 
rekke steder i boken, både i den løpende teksten og 
billedtekstene. For den videre behandlingen av stoffet 
kan det være hensiktsmessig med en tredeling. Det 
gjelder omtalen av: 

a · terskelbassenget 

b · selve byggverket, altså terskelen og 

c · de inngrep og hjelpeanlegg som kan være 
nødvendige for å bygge terskelen 



a ·Terskelbassenget. 
Med utgangspunkt i det som er fremholdt skulle et 
terskelbasseng med tilhørende vannspeil ha store 
muligheter for å bli oppfattet som noe estetisk posi
tivt i landskapet. (Side 90) Negative følelser i denne 
sammenheng vil som regel ha sammenheng med at 
terskelen synes dårlig plassert i landskapet eller at 
den er for høy og/eller for lang i forhold til størrelsen 
eller formen på vannspeilet. 

Vannflaten i terskelbasseng vil ofte danne «gulv» i 
nokså markerte landskapsrom. Slike rom dannes sær-
lig p.g.a. tett og høy vegetasjon rundt bassenget. (Si
de 75, 76 og 98) Men i mange tilfeller vil også terreng
formene der det er aktuelt å bygge terskler være så 
bratte at de gir markerte romvirkninger. I alle slike 
situasjoner vil den store rolige vannflaten markere 
«gulvet» i landskapsrommet og derfor understreke 
romvirkningen. (Sidene 83, 84 og 87) Det kan gi god ef
fekt i landskapsbi Idet. 

b · Terskelen 
Her kan det være fornuftig å dele omtalen, mellom 
form og ønske om kontrast eller underordning i for
holdet m~llom terskelen og landskapet (naturen). 

Ut fra funksjonalistiske betraktninger skal formen 
følge av funksjonen. Med andre ord vil resultatet bli 

godt, når bare formen er en klar følge av hensikten 
med byggverket og et fornuftig valg mellom de tek
niske mulighetene som foreligger. 

I teorien kan prinsippet synes enkelt. Når det ikke all
tid er like klart i praksis, har det i stor grad sammen
heng med at funksjonsgrunnlaget ikke er, eller kan de
fineres klart nok. Folk flest har derfor ikke bestandig 
muligheter for å forstå byggverket. Men ofte er nok 
også våre meninger om form i stor grad knyttet til 
tanker og følelser uavhengig av funksjonsbegrepene. 

Terskiene skuiie være forhoidsvis gunstig stiiiet. Hen
sikten med dem vil vanlig bli forstått umiddelbart av 
de fleste - i hvertfall så langt at tersklene er bygget for 
å holde vannmassene på plass. Verre er det når det 
gjelder kunnskap om aktuelle tekniske valgmulig
heter. 

Kontrast eller underordning. Jo større forskjell det er 
mellom byggverket og omgivelsene, jo større blir nød
vendigvis kontrasten. Forskjellene kan bero på mange 
forhold. Her tenkes særlig på valg av materialer, form, 
farge og plassering. Skal en så søke kontrast el ler 
underordning i forholdet mellom menneskeverk og 
landskap? I våre dager under den «grønne bølgen» vil 
nok mange kritikkløst kreve underordning. Likevel eta
bleres det nå mange kontrastfylte situasjoner, særlig 
når det gjelder valg av materialer og form. 
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Ut fra de oppgavene terskelen har, ligger det nær å 
hevde at den som hovedregel skal ha en diskret 
plassering. I_ tillegg skal den ikke gi seg ut for å være 
noe annet ·enn det den er. Det betyr likevel ikke at en 
skal la være å spille videre på egnede naturlige former 
og forhold . I blant kan det også være befriende og 
positivt virkningsfullt å markere en kontrast mellom 
menneskeverket - terskelen - og landskap - naturen. 
Enkelt sagt ønsker en da å dra nytte av terskelens for
holdsvis lettfattelige funksjon, samtidig som en åpent 
erkjenner forskjellen mellom menneskeverk og natur. 

Det er i alle tilfeller viktig å sørge for håndverks
messig forsvarlig utførelse. (Side 120) Slendrian f.eks . 
med forskalingen til en betongterskel , kan ødelegge 
mye. (Side 124) 

,c - Inngrep og hjelpeanlegg 
Dessverre hender det at uttak av byggematerialer -
steinbrudd, grustak o.l. ligger så nær, eller på annen 
måte så uheldig til , at de i landskapsmessig sammen
heng virker meget uheldig, både i seg selv, og i forhold 
til terskelen. Grustak kan nok i mange tilfeller for
holdsvis lett formes, tilsås og eventuelt beplantes på 
en tilfredsstillende måte. (Sidene 70, 93 og 110) Stein
brudd er vanskeligere. 
Terskler bygges ofte langt fra veg og på vanskelige til
gjengelige steder. Desverre hender det da at veg-

arbeid eller terrengtransport for å få frem materialer 
og annet til byggeplassen, forårsaker store og varige 
terrengskader. I slike situasjoner, må en vurdere an
dre transportmuligheter. Noen ganger kan det være 
aktuelt å transportere i selve elveløpet eller på vinter
føre. Helikoptertransport kan også være aktuelt, sær
lig for betongterskler. Fyllingen skjer da direkte i for
skalingen fra en transportbeholder under heli 
kopteret. 

Noen ganger et terrenget slik at en kan bygge midler
tidig veg fram til anleggsplassen. Når anlegget er fer
dig, fjernes vegen eller den arbeides inn i terrenget. 

Det finnes eksempler på at en med stort hell har byg
get transportveger av trematerialer som siden er fjer
net uten å etterlate spor. (Side 126) 

Taubanetransport kan også være aktuell. 

19_ BYGGEMATERIALER OG TERSKELTYPER. 
I denne publikasjonen er tekniske forhold behandlet i 
liten grad. De som ønsker å gå nærmere inn på emnet 
henvises t il en spesiell publikasjon utgitt av Vass
dragsdirektoratet. Den bærer tittelen: 

SMÅ DAMMER - VEILEDNING FOR PLANLEGGING, 
BYGGING OG VEDLIKEHOLD. 

Der er det tatt med et eget kapittel om terskler. 



Valg av byggematerialer er i vesentlig grad avhengig 
av hvilken terskeltype som skal bygges. Stein, grus, 
sand, leire og tre er naturens eget tilbud. Ellers er 
særlig betong, plast og metaller aktuelle. 

I noen tilfeller kunne en nok ønske seg murede tersk
ler - helst av hugget stein - slik en f.eks. kan se i man
ge gamle fløtningsdammer. Når det likevel ikke blir 
brukt ved terskelbyggingen, har det vesentlig 
sammenheng med store omkostninger og manglende 
tilgang på egnet stein og/eller på kvalifisert arbeids
kraft. !blant bruker en stein som forblending (over
flate) på betongterskler. Stein brukes ellers som støt
tefylling i fyllingsterskler. Da er ofte grus og sand 
brukt som filter, mens leire og morene kan være aktu
elt som tetningskjerne. 

Løsmasseterskler - også kalt fyllingsterskler - er den 
vanligste terskeltypen. De bygges - som navnet sier -
av løsmasser d.v.s. stein, grus, sand og leire (morene) -
uten bindemiddel (sement). 

I sin enkleste form kan det være enkelte steinblokker 
på egnede steder i e1·1eløpet for å stuve opp vannet. 

De enkleste forbygningsterskler bygges av blokker av 
sprengstein (stein som er sprengt ut av fast fjell) som 
settes på høykant tett sammen. En slik byggemåte 

kan bare brukes når terskelen ikke behøver å være 
tett. 

Som regel sti I les det større krav ti I tetthet. Den enkle
ste form for denne typen løsmasseterskler består av 
en støttende del - støttefylling - på nedstrømsiden og 
mer tettende fylling på oppstrømsiden. Når masser 
fra elven blir brukt til bygging brukes steinmaterialer 
fra dekksjiktet i "elven som støttefylling og underligg
ende samfengt (usortert) masse som tettende fylling 
med dekksjikt på toppen. 

Særlig ved små vannføringer vil terskler av nevnte 
type heller ikke bli tilstrekkelig tette. Da bygger en 
gjerne inn et tettningsjikt. Det kan være trespunt, en 
tettningskjerne av leire eller f.eks. en plastfolie. Andre 
materialer kan også være aktuelle. (Side 134) 

Stabiliteten er særlig avhengig av størrelsen (vekten) 
og formen på steinen. Klart nok vil stor stein tåle 
større vannføring enn liten. Akkurat som ru og kantet 
sprengstein tåler større påkjenning enn glatt og rund 
elvestein. Dette fordi sprengstein som regel gir større 
og flere kontaktflater mellom enkelt-steinene i bygg
verket, samtidig som den ru overflaten øker friksjonen 
mellom berøringsflatene. De varierende formene på 
sprengsteinene gjør også at steinen lettere huker og 
kiler seg fast i hverandre. 
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Løsmasseterskler bygges enten av masse hentet fra 
elveleiet eller av tilkjørt masse. Elveleiet vil alltid be
stå av partikler som har avrundede former. Det kan 
også gjelde tilkjørt masse, men i slike tilfeller vil det i 
større grad være aktuelt å bruke sprengstein. 

Under kapittel 5 «Naturkreftene former landskapet» er 
det foran skjematisk gjort rede for hvordan det 
strømmende vannet sørger for at det dannes dekksjikt 
i elveleiene. Når en bruker usortert samfengt masse 
som byggemateriale til terskler, må en huske på at 
disse vil bli utsatt for de samme kreftene. Forutsatt at 
byggematerialet inneholder et tilstrekkelig antall sto
re steiner med egnet vekt og form, vil det etterhvert ut
vikle seg et relativt stabilt dekksjikt i terskelover
flaten. Mangler nevnte forutsetninger - kan følgelig 
heller ikke terskelen bli stabil. 

Ikke sjelden er det aktuelt å bygge terskler der elve
løpet blir brattere. Både av hensyn til stabiliteten og 
utseendet vil det i slike tilfeller som regel være en for
del om terskelfoten legges i selve brekkpunktet. 

I de tilfellene det ikke er nødvendig å forsterke elve
bunnen nedenfor terskelen, er det viktig at bunnen 
ikke skades under byggearbeidene. Der dekksjiktet i 
elveløpet er skadet, vil vannet nemlig lettere kunne 
grave slik at det oppstår ustabile forhold. Dersom en 
skal bruke masse fra elveleiet til byggearbeidene må 

den derfor hentes ovenfor terskelen - altså i det frem
tidige bassenget. 

Særlig når terskler bygges der elveløpet har lite fall vil 
sideterrenget ofte bestå av så finkornete masser at de 
lett kommer i bevegelse når de utsettes for strøm
mende vann. (Sidene 94 og 95) Da må en ty til forsterk
ning, eventuelt steinplastring av terrenget nærmest 
terskelen (Side 127) 

Når det står vann opp på nedsiden av terskelen 
(undervann) vil stabiliteten øke, fordi vannets ero
derende virkning svekkes. 

Betongterskler er mye brukt. Det finnes praktisk talt 
ingen grenser for hvordan betong kan formes. Det er 
både en styrke og en svakhet. I hendene på en dyktig 
formgiver kan det være en velsignelse - men forban
nelse ligger nær, når en formgiver som ikke strekker 
til setter igang med betongarbeider. 

Det er altså klart at terskler av betong kan lages på 
mange måter og i utallige former. En rekke eksempler 
er vist ved bilder i denne boken. Av dem går det bl.a. 
frem at det stort sett dreier seg om terskler med to 
forskjellige profiler. 

Det ene profilet er avrundet med skrå nedside. (Side 
120) Det gjør at vannet som renner over terskelen 
følger overflaten til det møter elvebunnen nedenfor. 



Det andre profilet har loddrett nedside slik at vannet 
fal ler fritt mot elvebunnen. (Sidene 121 og 122) 

Terskler av betong bygges gjerne der grunnen er fjell, 
der vannføring og vannhastighet er stor, der en ønsker 
særlig tett og stabil terskel, der egnede løsmasser for 
terskelbygging ikke finnes i rimelig nærhet, eller der 
en i størst mulig grad ønsker å unngå vedlikeholds
arbeider. 

Betong brukes iblant på toppen av fyllingsterskler. 
Det kan i gitte situasjoner f.eks. gi et godt vegdekke 
på terskelkronen. (Side 128) Slike løsninger vil ellers 
lett virke «klumpete». 

Ved betongterskler er det meget viktig at forskalingen 
bygges omhyggelig. Små utglidninger kan få ufor
holdsmessig store uheldige estetiske virkninger på 
det ferdige produktet. Det er også viktig at forskal
ingsformene fylles skikkelig. (Sidene 115, 116, 124) 

Nystøpte betongterskler er ofte så lyse at de kan virke 
uheldig dominerende. Etter hvert vil naturens egne 
krefter sørge for å gi dem patina. (Forsider:i) Det skjer 
gjennom en kombinasjon av fysiske, kjemiske og bio
logiske prosesser (tersklene blir mørkere). Retning og 
hastighet på denne utvikling varierer etter forholdene 
fra sted ti I sted. I de fleste ti I feller vi I den etter hvert gi 

tilfredsstillende resultat. I blant kan det likevel være 
aktuelt å sette farge ti I betongen. Svart jernoksyd er 
prøvet med godt resultat. Syv liter jernoksyd pr. m3 be
tong, resulterte i en helt svart terskel. (Side 123) Jern
oksyd finnes også i andre farger. Men vær tilbake
holden når det gjelder bruk av farger på tersklene. 
Jernfilspon blandet i betongen, kan også gi bra resul
tat (rust). 

20. TERSKLER OG SIKKERHET. 
En terskel må nødvendigvis være så stabil at den kan 
løse sin oppgave. Den må kunne stå imot vanlige 
flommer i vassdraget. Ofte dimensjoneres tersklene 
etter 25-30-årsflommer. Det I igger i sakens natur at de 
tersklene det her er tale om, som regel er så små og 
demmer opp så lite vann, at en kan se noe lempeligere 
på konstruksjonene enn når det gjelder større dam
mer. Om en vanlig terskel skulle ryke vil nemlig 
flommen som da opptrer i de fleste tilfeller ha liten 
eller ingen praktisk betydning når det gjelder mulige 
flomskader. 

Når terskelen blir særlig høy, eller terskelbassenget 
får særlig stort volum, må nødvendigvis sikkerheten i 
damkonstruksjonen økes tilsvarende. Da må tersk
lene vurderes som større damkonstruksjoner. 
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Fra "Forskrifter for dammer» siteres pkt. 1.3 Gyldig
hetsområde: 

«Forskriftene gjelder dammer hvor vanntrykket, defi
nert som høyden fra laveste punkt av damfundamen
tet ved oppstrøms side av tetningen til høyeste regu
lerte vannstand, er større enn 4 m, eller hvor opp
demmet vannvolum er over 0,5 millioner m3

• De gjelder 
også for tilhørende konstruksjoner for flomløp, tappe
anordninger, terrengsikringer m.v. Forskriftene gjel
der foruten for nyanlegg også ved ombygging eller 
større utbedringer av bestående dammer. Midlertidige 
fangdammer og andre rene anleggsprovisorier går 
ikke inn under forskriftene, bortsett fra at det i hen
hold til pkt. 3.3.2.6 skal gis enkelte generelle opplys
ninger.» 

21. TERSKELVILKÅR OG SAKSBEHANDLING. 
Fra begynnelsen av 1960 årene er det vanlig at konse
sjonsvilkårene inneholder bestemmelser om bygging 
av terskler i regulerte vassdrag. Gjennom årene har 
både vilkårene og saksbehandlingen gjennomgått en 
utvikling, som det ikke er funnet hensiktsmessig å gå 
inn på i alle detaljer. Kort nevnes likevel at det er de
partementet (tidligere Industridepartementet nå Olje
og energidepartementet) som har gitt pålegg etter 
innstilling fra NVE. 

Ved ekspedisjon av 25.2.80 har departementet dele
gert sin myndighet på dette feltet til NVE: 

«Den myndighet til å gi pålegg om bygging av terskler 
som i tillatelser etter vassdragsreguleringsloven og 
vassdragsloven, i medhold av reguleringslovens§ 12, 
post 18 og vassdragslovens§ 106, post 2, er tillagt de
partementet, delegeres ti I Norges vassdrags- og 
el ekt ri sitetsvesen.» 

Ved ekspedisjon av 28.2.80 har generaldirketøren i 
NVE overført denne myndigheten til Vassdrags
direktoratet: 

«Den myndighet til å gi pålegg om bygging av terskler 
som ved Olje- og energidepartementets brev av 
25.2.80 (Jnr. 1573/81 V) er gitt NVE, overføres i med
hold av instruks for NVE §6, siste ledd, til direktøren 
for Vassdragsdirektoratet.» 

I Vassdragsdirektoratet er det Natur- og landskaps
avdelingen som har ansvaret og saksbehandlingen. 
Forbygningsavdelingen i samme direktorat behandler 
den bygningstekniske siden. 

Den generelle posten om terskelbygging i konse
sjonsvilkårene har nå følgende ordlyd: 

cd de deler av vassdraget hvor inngrepene medfører 
vesentlige endringer i vassføring eller vasstand, kan 
departementet pålegge konsesjonæren å bygge ters
kler (grunndammer), foreta elvekorreksjoner, opp· 
renskinger m.v. for å redusere skadevirkninger. Ter-



skelpålegget vil bygge på en samlet plan som ivaretar 
både private og almene interesser i vassdraget. Utar
beidelse av pålegget samt tilsyn med utførelse og se
nere vedlikehold er tillagt NVE - Vassdragsdirekto
ratet. Utgiftene forbundet med tilsynet dekkes av 
konsesjonæren. 
Dersom inngrepene forårsaker erosjonsskader, fare 
for ras eller oversvømmelse eller øker sannsynlig
heten for at slike skader vil inntreffe, kan departe
mentet pålegge konsesjonæren å bekoste sikrings
arbeider eller delta med en del av utgiftene forbundet 
med dette. 
Arbeidene skal påbegynnes straks detaljene er fast
lagt og må gjennomføres så snart som mulig." 

Det skulle etter dette være klart at: 

a. Pålegg om bygging av terskler blir gitt etter at 
Stortinget har vedtatt en utbygging. 

b. NVE ved Vassdragsdirektoratet er delegert 
myndighet til å gi på leggene. 

c. Påleggene skal bygge på en samlet plan der 
både private og almene interesser er ivaretatt. 

d. NVE ved Vassdragsdirektoratet er pålagt å 
føre tilsyn med utførelse og senere vedlike
hold. 

Til disse f ire punktene kan det være hensiktsmessig å 
knytte noen kommentarer: 

a) 
Innholdet i en utbyggingssak kan endres vesentlig i 
løpet av den omfattende og ofte langvarige behand
l ingen den gjennomgår fra den foreligger som søknad 
til Stortinget har fattet sitt vedtak. Det totale om
fanget og innholdet i utbyggingssaken er derfor først 
kjent når stortingsvedtaket foreligger. Først da er det i 
de fleste tilfeller mulig å behandle terskelsakene kon
kret. I blant er forholdene så oversiktlige at det kan 
skje umiddelbart. Dessverre er det langt fra alltid til
felle. Dynamikken i vassdragene og virkningene av 
inngrepene, gjør at det ofte er ønskelig, og mange 
ganger også nødvendig, å vente med avgjørelsen til 
reguleringene er gjennomført og også ofte har virket 
en t id. 

I noen tilfeller kan det være nødvendig å vurdere 
terskelspørsmål lenge etter at en regulering er gjen
nomført. Utviklingen i vassdraget kan ha ført til at eta
blerte terskler må endres eller fjernes. Det kan også 
være aktuelt å bygge terskler på steder der det t id
ligere ikke syntes å være behov. 

Det er klart at dette er forhold som i enkelte tilfeller 
kan skape problemer f.eks. for avvikl ingen av skjøn
net. Men det er likevel problemer vi må leve med. Det 
er vi ktig at en beholder handlefriheten i slike saker og 
Innretter seg etter dynamikken i vassdragene. 
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b) 
I det skriftlige pålegget som går ut fra Vassdrags
direktoratet blir det spesielt gjort oppmerksom på at 
det er en ankefrist på 3 uker, og at Olje- og energi
departementet er ankeinstansen. 

c) 
Planleggingen som legges til grunn for pålegget, star
ter vanligvis med at fagfolk fra Vassdragsdirektoratet 
går langs vassdragene og vurderer hvor det rent prak
tisk er mulig å bygge terskler. Utbyggeren blir så an
modet om å måle opp nødvendige profiler. På dette 
grunn laget utarbeider så direktoratet et forslag. Un
der denne prosessen har en kontakt med Direktoratet 
for vilt og ferskvannsfisk, utbygger, kommuner, grunn
eiere m.fl. 

Forslaget sendes så til uttalelse til alle en med rime
lig grunn kan anta har reelle interesser i saken, både i 
berørte kommuner, fylker og i stater:i . Uttalelsene som 
kommer inn er så avgjørende for planleggingens 
videre gang. Er det kommet frem store uenigheter el
ler nye momenter, kan det bli både en annen og flere 
runder før den endelige plan foreligger. 

Her er prosessen fremstilt temmelig skjematisk. På 
alle stadier er en åpen for innspill. Disse bl ir i tilfelle 
oppfanget og_ går inn som en del av vurderingsgrunn-

laget. Det er av vesentlig betydning å få en mest mulig 
dekkende kontakt med ulike interesseområder. Det er 
grunnlaget for en god helhetsvurdering. 

Detaljplanlegg ingen skjer normalt hos utbyggerne 
etter at pålegget er gitt. 

d) 
Særlig på grunnlag av det som er fremholdt under pkt. 
a, skulle det være klart at tilsyn med utførelse og det 
senere vedlikeholdet er av vesentl ig betydning for 
effektene av tersklene. 

Ved eldre reguleringer ble det ikke tatt med spes ielle 
bestemmelser om bygg ing av terskler i konsesjonsv il
kårene. Det gir i dag liten eller ingen hjemmel for på
legg om bygging . Likevel er slike saker stadig oppe til 
behandling som resulterer i at det blir bygget terskler 
i gamle regulerte elver på et mer eller mindre frivillig 
grunnlag. 

Det hender at regulanter selv fremmer slike forslag. 
Oftere skjer det etter forslag og anmodninger fra 
Vassdragsdirektoratet. I noen tilfeller har en fått 
gode resultater av at det er opprettet spesielle felles 
arbeidsgrupper som vurderer forholdene. I alle tilfeller 
representerer dette et viktig ledd i vårt arbeid med å 
bedre de landskapsmess ige forholdene også etter 
eldre reguleringer. 
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Avleiring se sedimentasjon 
Andefugler 14 

Bading 23,24 
Bekkei nntak 12, 13 
Bergarter 5, 11, 22 
Betongterskel 16, 20, 21, 25, 28, 31 
Branndam 19 
Bro 19 
Brygge 5 
Bunnfelling 8, 13, 15 
Bunnis 24 
Båtsport 24 

Camping 24 

Dam 5 
Dekk~iM 8, 29, 30 
Delta 8, 19 
Dimensjonerende flom 18, 31 
Dypål 10, 23 

Elvekraftverk 13 
Elvesletter 18 
Erosjon 6, 17, 19, 25, 30, 33 
Estetikk 6, 26 

Fisketrapp 16 
Flereårsmagasin 12 
Flomelv 9 
Flomkapasitet 21 
Flomvassdrag 9 
Fløtningsdam 6, 29 
Fløtning 16, 23 
Forblending 29 
Forbygning 6 
Forbyningsterskel 6, 29 
Fordunstning 6, 21 
Friluftsliv 6, 18, 23, 24 
Fyllingsterskel se løsmasseterskel 

Geologiske krefter 7 
Gjedde 14, 16 
Gjengroing 9 
Gjerde 6, 23 
Graving se erosjon 
Grenser 23 
Grunndam 5 
Grunnvann 6, 9, 13, 15, 16, 19, 21, 
22, 23 
Grunnvannsspeil 21, 22 
Gruntvannsområde 15 
Grus 8, 20, 22, 29 

Grustak 28 
Grøfting 22 

Hovedvassdrag 9 
Hyl 5 
Høl 5 
Høyeste regulerte vannstand 
(HAV) 12 
Høytrykksanlegg 12 

Indre geologiske krefter 6, 7 
Inntak 12, 13 
Inntaksmagasin 12 
Is 7, 13, 24 
Isbre 6, 7, 9 
lsdam 24 
Isgang 5, 6, 25 
lsterskel se isdam 

Jernfilspon 31 
Jernoksyd 31 
Jordvanning 19 



Kanal 12 
Kapillær 22 
Kar 5 
Kjerr 5 
Klima 9, 25 
Kloakk 11, 16 
Konsesjonsvilkår 14, 32 
Koralrev 7 
Kulp 5, 20 

Laks 14, 16 
Lakseterskel 31 
Landfeste 17 
Laveste regulerte vannstand 
(LVR) 12 
Lavtrykksanlegg 12, 13 
Lavvannføring 13 
Lededam 6 
Leire 18, 22, 29 
Leirfall 7 
Leirras 4 
Livsmuligheter 10, 14 
Livsvilkår 9, 10, 13 
Lone 5, 10 
Lys 10 
Løsavleiringer 8, 9, 11. 18, 22 

Løsmasseterskel 16, 21, 29, 30, 
31, 

Massetak 29 
Materialtransport 13 
Meandrere 8 
Myr 7, 9 

Naturkrefter 6 
Nedbørfelt 9, 12, 14 
Normalvannstand (NVR) 12 
Næringsforhold 10, 11 
Næringskjede 14 
Næringspyramide 14 

Oppstuving 20, 21 
Overføringskanal 13 
Overføringstunnel 12, 13 
Overgjødsling 16 
Overløp 18 
Overløpsdam 5 
Overvintring 13 

Plast 29 
Plombering 19 
Pressaft 11 

Regnflom 9 
Reguleringsmagasin 5. 12 
Romvirkning 27 
Rørledning 9 

Samfengt masse 34, 35 
Sand 8, 20, 22, 29 
Sandtak 19 
Sarr 24 
Sedimentasjon 8, 13 
Selvregulerende 9 
Sidevassdrag 9 
Siio ii 
Silt 8 
Skjønn 36, 37 
Slipningsdam 6 
Sløge 5 
Sprengstein 29, 30 
Steinbrudd 29 
Steinkistedam 30 
Steinsetting 18 
Steinsprang 7 
Stryk 10 
Støttefylling 29 
Suksesjon 11 
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Takrennesystem 12 
Temperatur 7, 10, 14, 24, 25 
Terskel 5 
Terskelbasseng 5, 14, 15, 16, 20, 
21, 27 
Terskeldam 5 
Terskelfot 30 
Terskelhøyder 21 
Terskelkjerne 29 
Terskelkrone 21, 25, 31 
Terskelprosjektet 13, 15 
Terskelvilkår 32 
Tetningssjikt 34 
Tetningsvegg 30 

Tilløpstunnel 9 
Topografi 9 
Torv 30 
Turbin 12 
Transpirasjon 6 
Tre 29 
Trespunt 29 
Trykksjakt 12 
Tyngdekraften 21 
Tømmerfløtning se fløtning 
Tømmerkister 30 

Vannbalansen 13 
Vannforsyning 10, 18 

Vassdrag 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16 
Vegetasjon 9, 27 
Vinterflom 9 
Vårflom 6 
Våtmark 19, 23 

Undergrunn 8 
Undervann 21 
Utløp 12, 13 
Utløpstunnel 12 

Ytre geologiske krefter 6, 7 

Ørkyte 14, 16 
Ørret 14, 16 



39 
ILLUSTRASJON ER 



40 

FOTOGRAFER: 

Oddbjørn Dammerud: side 52 

Pål Erik Mellquist: side 72, 113, 121" 122 og 131 

Tore Olav Sandnæs: side 62 og 114 

Syver Roen: side 132 

NORE-VERKENE: side 128 

Knut Ove Hillestad: De øvrige bildene. 



Naturlige fjellterskler. (Urunda). 
Natura! rock weirs. (Urunda). 



42 
Naturl ig terskel. (Laksåga). 
Natural weir. (Laksåga). 



Naturlig fjellterskel. (Bjerka). 
Natural rock weir. (Bjerka). 43 



Naturlig terskel av løsmasser. (Otta). 
44 Natural ernbankrnent weir. (Otta). 



Liten, naturlig terskel av løsmasser. (Matre-elv). 
Small. natural embankment weir. (Matre-river). 45 



46 
«Brygger" også kalt «Sløger». (Aurlandselv). 



uPiers». (Aurland-river). 47 



48 
Laksekjerr også kalt lakseteiner. (Eio). Det er fangstinnretninger som det nå er generelt forbud mot å bruke. Det er imidlertid gjort 
en del unntak fra denne regelen . - Salmon thicket and so-called sal mon traps. (Eio). These are traps which it is now general ly forbid
den to use. However, some exceptions to the rule have been made. 



Et lite tjern i ferd med å gro igjen. 
A small pond gradually becoming overgrown. 49 



50 
Et kunstig vannmagasin som i sin tid ble laget for å produsere is vesentl ig for eksport. (lsdam). Nå er det iferd med å gro igjen. 
(Asker). - An artificial reservoir which in its time was constructed for the production of ice, mainly for export. (lee dam). It is now be
coming overgrown. (Asker). 



Nigardsbreen med tilhørende elv og delta i Nigardsvatn forteller sitt tydelige språk om forming av landskapet. 
The Nigard glacier with accompanying river and delta in Lake Nigard tells its own tale about the shaping of the landscape. 51 



Rennende vann graver og transporterer. (Ma
galaupet, Driva). 
Running water digs and carries. (Magalaupet, 
Driva). 



Naturlig erosjon. (Forra). 
Natura! erosion. (Forra) 53 



54 
Leirelva's utløp - delta - i Øyeren. 
The mouth - delta - of the River Leir in Lake Øyeren. 



Lillestrøm ved Leirelva's utløp i Øyeren. 
Lillestrøm at the mouth of the River Leir in Lake Øyeren. 55 



56 
Utløpet fra Mardalstjern - og øverste delen av Mardalsfossen. 
Outlet from Lake Mardel and the upper part of the Mardal Falls. 



Deltadannelse i havet. 
Delta formation in the sea. 57 



58 
I prinsippet er det store likheter mellom vannsystemet i et vassdrag og nervesystemet i f.eks. dette bregnebladet. 
In principle there are great similarities between the water system in a watercourse and the nerve system in !his fern leaf, for example. 



Flommer må en alltid regne med i et vassdrag. Ved regulering blir de som regel mindre og sjeldnere enn tidligere. 
Flooding must always be expected in a watercourse. As a rule, regulation means less flooding less otten than before. 59 



Utnyttelse av vannkraften har lange tradisjo
ner her i landet. 
The exploitation of water power has long tradi
tions in this country. 



En gang var enhetene små og bare deler av vannføringen ble utnyttet. 
At one time the units were small and only parts of the water supply were used. 61 



62 
Det gamle mot det nye. Gammelt kvernhus og moderne betongdam. 
The old and the new. An old grinding mill and a modem concrete dam. 



Moderne kraftverk kan ha store dimensjoner - vann fra store områder samles i reguleringsmagasin som kan være kjempemessige. 
(Leirdøla) . - Modem power stations may have huge dimensions - water from large areas in collected is regulating reservoirs which 63 
may be enormous. (Leirdøla). 



64 
Oversikt over vannsystemet ved et moderne kraftverk. 
General view of the water system in a modem power station. 

DverFdringstunnel 

---li- Tunnel og kraf'tsla~/on . 
~ Dam 

Uregulert valn 
Reguler! vatn 
m. reguleringsgrense 



Trangt, bratt og storsteinet elveløp har gjort det uhensiktsmessig med terskelbygging. 
A narrow, steep river-mouth with large boulders makes weir construction impracticable. 65 



66 
Øyemål kan lett lure oss når det gjelder å vurdere fallforhold i elveløp. Også her er elveløpet så bratt at det ikke er funnet riktig å 
bygge terskler. - The naked eye may easily deceive us when it comes to judging the fall of a river-course. Here too the river falls so 
steeply that it was not thought appropriate to build weirs. 



Regulerte elver med liten eller ingen vannføring gror igjen. 
Regulated rivers with little or no water supply become overgrown. 67 



68 
Når det kommer flommer i gjengrodde elveløp kan det skape problemer ved at faren for skadeflom øker. 
When flooding occurs in overorown rivers this may cause problems because the danger of damage is increased. 



Slam bunnfelt på vannsiden av en fyllingsterskel. I terskelbasseng vil partikler som vannet fører med seg bunnfelles (sedimentere) ak-
kurat som i en tilsvarende situasjon ellers i naturen. - Sludge deposited on the up-stream side of an embankment weir. In a weir basin 69 
particles carried by the water will be deposited (sedimentation) just as in other corresponding situations in the natura! enviroment. 



70 Naturlig vegetasjonsutvikling i strandsonen ved et kunstig tjern laget i forbindelse med terrengformingen i et tidl igere massetak. 
Development of natural vegetation in the shore zone of an artif icial lake in connection with the landscaping of a former pit. 



Når forholdet ellers ligger tilrette, kan terskler brukes for å etablere gruntvannsområder. 
When conditions are otherwise appropriate, weirs can be constructed to establish areas of shallow water. 71 



72 
Situasjon fra Terskelprosjektet som ble gjennomført for å klarlegge økologiske endringer i vassdrag ved regulering og terskel
bygging. - Situation during the Weir Project which was carried out to map the ecological changes in watercourses as a result of 
regulation and weir-construction . · 



Praktfull kaskade ved Rådhuset i Oslo. Det er likevel ikke slik vi øn
sker å gjennomføre terskelbygging i regulerte elver. 
Magnificent cascade at Oslo City Hall. However, this is not the way 
we want to build weirs in regulated rivers. 



En liten kulp etablert ved en enkel liten betongterskel - nærmest en plombering. (Sira). 
7 4 A small pool created bya simple little concrete weir - almost like tilling a tooth. (Sira). 



Denne løsmasseterskelen faller fint inn i landskapet. (Åbjøra). 
This embankment weir blends well with the landscape. (Åbjøra). 75 



76 
Løsmasseterskel. (Gjersjøelven). 
Embankment weir. (Gjersjøe River). 



Liten betongterskel gir et fint vannspeil og gode bademuligheter. (Hallingdalselv). 
A small concrete weir provides a good level of water and fine opportunity for bathing. (Hallingdal River). 77 



78 
Betongterskel. (Sira). 
Concrete weir. (Sira). 



I forgrunnen et tidligere strykparti som ikke egner seg for terskelbygging. Et terskelbasseng skimtes i bakgrunnen. (Holmelv). 
In the foregound a former rapid which is not suitable for weir-construction. A weir basin can be glimpsed in the background. (Holm Riv- 79 
er). 



80 
Terskelbassenget med tilhørende betongterskel plassert på øverste fossenakke på strykpartiet vist på side 79. (Holmelv). 
Weir basin with accompanying concrete weir placed on the uppermost knoll of the rapid shown in page 79. 



Midtre del av dette regulerte elvefaret er for 
bratt for terskelbygging. En terskel skimtes i 
øvre ende. J.fr. sidene 82 - 83 og 84(0tra.) 
The middle section of this regulated river
course is too steep for weir-construction. A 
weir may be glimpsed at the upper end. Cf. 
page 82, 83 & 84.(0tra). 



82 Nærbilde av betongterskelen med fisketrapp vist på side 81 . 
Glose-up of the concrete weir with fish ladder shown in page 81 . 



Terskelbassenget sett fra terskelen på side 81 og 82. Broen er en del av riksveg 2. Neste bilde (side 84) er tatt fra knausen opp t i l 
høyre. - The weir basin seen from the weir in page 81 og 82. The bridge is part of Nat ional Highway 2. The next picture (page 84) was 83 
taken from the peak up on the right. 



84 Fortsettelsen av terskelbassenget vist på side 83. Broen og riksveg 2 i forgrunnen. 
Continuation of the weir basin shown in page 83. The bridge and National Highway 2 in the foreground. 



Godt plassert betongterskel. J.fr. side 86 og 87 (Kvina). 
Well placed concrete weir. Cf. page 86 & 87 (Kvina) 85 



86 
Nærbilde av terskelen på side 85. J.fr. side 87. 
Glose-up of the weir in page 85. Cf. page 87. 



Terskelbassenget bak terskelen vist på side 85 og 86. 
The weir basin behind the weir shown i page 85 & 86. 87 



88 
Her ligger forholdet godt til rette for å bygge terskel. Den ble bygget. J .fr . side 89, 90, 91 og 92. (Mandalselv). 
Here conditions were very suitable for weir-building. A weir was constructed. Cf. page 89, 90, 91 & 92. (Mandal River). 



Resultatet ser en her. J.fr. side 88 og 90. 
Here one can see the result. Cf. page 88 & 89. 89 



I det store landskapsrommet ser en dette resultat av terskelbyggingen. J.fr. side 88 og 89. 
90 In the vast expanse of landscape one can see this result of we ir-building. Cf. page 88 & 89. 



Betongterskel med konsentrert overløp for uvintervannføringen». J . fr. 88, 89, 90 og 92. 
Concrete weir with concentrated overtapping for the uwinter water supply». Cf. page 88, 89, 90 and 92. 91 



92 
Vintersituasjonen. Det holder seg et åpent parti nær utløpet. J.fr. side 91 . 
The situat ion in winter. A sect ion is kept open near the outlet. Cf. page 91. 



Terrengformingen etter et tidligere massetak er nettopp avsluttet. Den er kombinert med en terskel. (Bjoreio). 
Landscaping after a former pit has just been completed. It has been combined with a weir. (Bjoreio). 93 



94 
For noen år siden grov elven seg forbi denne terskel på høyre side (borteste enden). Det ble gjort betydelige skader på terrenget. År
saken til ulykken skyldtes trolig en kombinasjon av uheldige gravearbeider og noe svak sikring av elvebredden. Etter ulykken er ter
renget restaurert og elvebreddene sikret bedre enn tidligere. Idrettsplassen ble bygget i forbindelse med restaureringsarbeidene. 
(Kvina). 



Some years ago the river dug its way past this weir on the right side (far end). Considerable damage was done to the terrain. The 
cause of the accident was probably a combination of unfortunate excavation work and rather poor securing of the river bank. After 
the accident the terrain was restored and the river banks were better secured than before. The sports ground was bu ilt in connecti
on with the restoration work. (Kvina). 

95 



96 
Betongterskel ved utløpet av Målvatn. (Bjerka). 
Concrete weir at the outlet of Lake Mål. (Bjerka). 



Detalj av terskel tilsvarende den som er vist på 
side112. 
Detail of weir like the one shown in page 112. 



114 
Terskel av tømmer og plank. (Namsen). 
Weir made of timber and planks. (Namsen). 



Forskalingsarbeider på terskel. J .fr. side 116 og 117. (Mandalselv). 
Form-work on a weir. Cf. page 116 & 117. 115 



116 
Terskelen på side 115 ferdig støpt. J.fr. side 117. 
The weir in page 115 after the concrete has been poured. Cf. page 117. 



Terskelen på side 115 og 116 i sin helhet. Innstøpt fisketrapp. 
The weir in page 115 & 116 in its entirety. It includes a concrete fish ladder. 117 



118 
Betongterskel. (Sira). 
Concrete weir. (Sira). 



Betongterskel. (S!ra). 
Concrete weir. (Sira). 119 



120 
Betongterskel med avrundet nedstrøms side. 
Concrete weir with rounded downstream face. 



Betongterskel med loddrett nedstrøms side. Fisketrapp i borteste ende. J.fr. side 122. 
Concrete weir with vertical downstream face. Fish ladder at the far end. Cf. page 122. 121 



Detalj av fisketrappen på side 121. 
Detail of the fish ladder in page 121 . 



Betongen er tilsatt svart jernoksyd for å få d~n 
mørk. 
Black iron oxide has been added to the concre
te to make it dark. 



124 
Forskalingsarbeidet burde vært bedre. 
The form-work ought to have been better. 



«Mangfoldet» er ikke alltid like heldig når det gjelder formgiving . 
«Variety» is not always desirable when it comes to shaping. 125 



126 
Midlertidig anleggsveg av tre bygget frem til terskelstedet for å skåne terrenget. (Mørkedøla). 
Temoorarv access road to the weir site made of wood to spare the terrain. (Mørkedøla). 



Løsmasseterskel. Her har det vært nødvendig å forsterke terrenget på begge sider for å hindre flomskader. 
Embankment weir. Here it was necessary to reinforce the terrain on both sides to prevent damage from flooding. 127 



128 
Kombinert terskel og transportveg for tømmer. (Lågen). 
Combined weir and road for transporting timber. (Lågen). 



Løsmasseterskel - store stein - med fisketrapp. (Skjoma). 
Embankment weir - large rocks - with fish ladder. 129 



130 
Kistedam. (Kjetsån i). 
Box dam. (Kjetsåni). 



«Lakseterskelu. (Oselva). 
«Salmon weiru. (Os River). 131 



132 Bunnisdam. (Begna). 
lee dam. (Begn). 

--



Erosjonsterskel. (Finna). 
Erosion weir. (Finna). 133 



134 
Spuntvegg av stål i erosjonsterskel. (Sveits). 
Watertight steel wall in an erosion weir. (Switzerland). 



Erosjonsterskel bygget i Skottland av stålkurver fyllt med stein. (Gabioner). 
Erosion weir in Scotland constructed with steel baskets filled with stone. (Gabions). 135 



136 
Erosjonsterskler bygget av lange tømmerstokker. (Sveits) 
Erosion weirs built of long logs. (Switzerland). 



SAMMENDRAG 

1. Hva er en terskel og et terskelbasseng. 
Terskel kalles forholdsvis markerte forhøyninger i 
elveløpet. Vannvolumet bak terskelen kalles terskel
basseng. Kunstige terskler er dammer (demninger) 
uten reguleringsinnretninger der vannet renner over 
hele, eller en stor del av dammens lengde. 

2. Tilbakeblikk. 
Dagens bruk av terskler i forbindelse med kraftut
bygging tok til omkring 1960, men aner finnes allerede 
i forrige århundrede. Terskler har også vært i bruk ved 
forbygningsarbeider i mer enn 100 år. 

3. Hvorfor bygges terskler? 
Estetiske- og forskjellige typer biologiske forhold er 
oftest begrunnelsen. Av friluftsaktiviteter utenom 
fiske, er særlig badelivet et viktig argument. Gjerde
virkning, isforhold m.fl. kan også komme i betrakt
ning. 

4. Vann. 
Vannets sentrale stilling i naturen og dets spesielle 
fysiske egenskaper poengteres. Kretsløpet nevnes, 
og det pekes på at bare 0,0001 % av vannet i verden 
renner i elver og bekker. 

5. Naturkreftene former landskapet. 
De indre- og ytre geologiske kreftene som former 
landskapet nevnes. Det poengteres at landskapet er 
under stadig omforming. Den som skal forme land
skapet må både være klar over dette og ta konse
kvensene av det i sitt arbeid. 
De eroderende og transporterende egenskapene van
net har, er behandlet med tanke på de virkningene 
dette har både på forholdene i vassdraget og terren
get omkring. 

6. Vassdrag. 
Vassdrag som begrep er definert. Noe er nevnt om de 
vekslende vannføringene i vassdragene. Det opplyses 
at systematiske registreringer tok til her i landet i 
1895, og at folk har lett for å glemme at det kan bli 
flommer også i regulerte vassdrag. Det er pekt på at 
menneskenes liv og virke i stor grad alltid har vært 
nær knyttet til vassdragene. 

7. Livsvilkår og liv i vassdrag. 
Livsvilkårene kan variere mye både mellom vass
dragene og over korte avstander i et vassdrag. De end
res både på grunn av naturens egen dynamikk og de 
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inngrepene mennesker gjør. Det er gått noe inn på de 
enkeltfaktorene som vanligvis har størst betydning 
for livet, nemlig temperatur, strømhastighet og 
næringsforhold. 

8. Når vassdrag reguleres. 
Prinsippene for moderne vannkraftutbygging 
gjennomgås. Det er pekt på at reguleringene i varier
ende grad endrer vannbalansen og med det også livs
vilkårene. Forholdene er nærmere omtalt i «Liv i regu
lerte vassdrag" som er nr. 1 i denne serien og i rap
porter fra «Terskelprosjektet» omtalt nærmere i ka
pittel 9. 

9. Hva skjer i elveløp ved terskelbygging? 
Regulering og terskelbygging fører til to sett en
dringer. Først virker reguleringen, siden tersklene. 
Begge er av grunnleggende betydning for landskaps· 
bilde, biologi m.v. Noen viktige poeng ved disse en
dringene er gjennomgått. For biologiske forhold vises 
til rapporter fra «Terskelprosjektet». Det er et 5 årig 
prosjekt, gjennomført i samarbeid mellom NVE Vass
dragsdirektoratet, Direktoratet for vilt og ferskvanns
fisk og universitetene i Oslo og Bergen. Natur- og 
landskapsavdelingen i Vassdragsdirektoratet hadde 
ledelsen av prosjektet. 

10. Bygging eller ikke· 
konfliktsituasjoner 

Konflikter kan oppstå av en rekke årsaker. De van
ligste er behandlet. Mange positive effekter av tersk· 
lene gjør dem populære. Nettopp i populariteten lig
ger faren for overdrivelse. 

11. Hvor og når bygges terskler? 
Vassdrag ideelle for terskelbygging må ha partier 
med lite fall. 
Nedslitte naturlige terskler er ofte et godt arbeids
grunnlag. Generelt vil grunne og trange partier peke 
seg ut. Men der vil fare for skader ved flom lett være 
avgjørende. Vanlig brukes 25-30-års flommer som be
regningsgrunnlag. 
Kapitlet gir ellers en forholdsvis omfattende drøfting 
av emnet. 

12. Terskelhøyder og flomstigning. 
Glatt overflate og bratt nedstrømside slipper vannet 
fortere forbi (stor flomkapasitet) enn ru overflate og 
slak nedstrømside. Dette har betydning for hvor høye 
forskjellige terskeltyper kan bygges under ellers like 
forhold. 



13. Grunnvann. 
Her gjøres det rede for hva grunnvannet er og hvordan 
det oppfører seg alt etter jord- og berggrunnsfor
holdene. 
Det gjennomgås hvordan og hvorfor ulike interesser 
kan ha ulike ønsker om hvor høyt grunnvannet skal 
stå. Og dermed også forskjellig syn på terskel
bygging. 
I vårt kuperte terreng tår en lett overdrevne fore
sti liinger om hvor langt fra elven grunnvannsspeilet er 
avhengig av vannstanden i vassdraget. 

14. Grenser og gjerde. 
Terskelbassenget kan gi muligheter for å opprett
holde gjerdevirkninger som blir borte p.g.a. regu
lering. 

15. Friluftsliv. 
Fiske- og bademuligheter er de vanligste argu
mentene for terskelbygging innen denne sektoren. 

16. Is. 
Terskler kan gi muligheter for å stabilisere isfor
holdene i vassdraget. 

17. Forbygningsterskler. 
Erosjon - graving - kan i mange tilfeller motvirkes ved 
terskelbygging. 

18. Noen enkle tanker om estetikk. 
Her er det gitt en analyse av de landskapsarkitek
toneiske effektene av tersklene og terskelbass
engene. 
De landskapsmessige konsekvensene av terreng
inngrep og hjelpeanlegg som er en nødvendig del av 
byggeprosessene, er også vurdert. 

19. Byggematerialer og terskeltyper. 
Det er gitt en enkel beskrivelse av de vanligste terske
typene og byggematerialene. 

20. Terskler og sikkerhet. 
I de fleste tilfellene er bassengene så små at det ikke 
er tare for skadeflom om tersklene skulle ryke. 

21. Terskelvilkår og saksbehandling. 
De fleste terskler som bygges i dag blir til som følge 
av spesielle bestemmelser i konsesjonsvilkårene. Dis
se er referert. Behandlingsgangen for slike saker 
gjennomgås i store trekk. 
Mulighetene for bygging av terskler etter eldre regu
leringer er behandlet. 
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SUM MARY 

1. What are weirs and weir basins? 
Relatively prominent elevations in a river bed are cal
led threshold dams or weirs. The volume of water be
hind a weir is calles a weir basin. Artificial weirs are 
dams (barrages) with no regulative devices, which per
m it the water to flow over the whole, ora large part of 
their length. 

2. A look at the past. 
Toda's use of weirs in connection with the building of 
power stations goes back to about 1960, but ance
stors are to be found as early as the last century. We
irs have also been in use for river maintenance for mo
re than a hundred years. 

3. Why build weirs? 
Aesthetic considerations and various kinds of bio
logical conditions are the main arguments. Among 
leisure activities in addition to fishing, bathing has al· 
ways been a very important argument. Account may 
also be taken of such factors as fencing effects and 
ice conditions. 

4. Water 
The central role of water in the natural enviroment 
and its special physical properties are stressed. Men-

tion is made of the water cycle, and it is pointed out 
that only 0.0001 % of the water in the world flows in 
streams and rivers. 

5. The forces of nature shape 
the landscape 

Mention is made of the internal and external geo
logical forces which shape the landscape. It is stres
sed that the landscape is constantly being trans
formed. Those who wish to shape the landscape must 
not only be aware of this, they must take account of 
this in their work. 
The erosive and transporting properties of water are 
dealt with, with an eye to their effects on conditions 
in watercourses and the surrounding terrain. 

6. Watercourses 
The concept of a watercourse is defined. Some men
tion is made of the varying volume of water in water
courses. The reader is informed that systematic re
cording started in this country in 1895 and that people 
have a tendency to torget that flooding can also occur 
in regulated watercourses. It is stressed that human 
lite and activity have always been to a great extent 
closely connected with watercourses. 



7. Living conditions and 
lite in watercourses 

Living conditions can vary enormously both from one 
watercourse to another and also over even short dis
tances in the same watercourse. Living conditions are 
changed both by Nature's own dynamics and by the 
hand of man. Some space is given to the individual 
factors which normally have the greatest importance 
for lite, namely temperature, rate of flow, and nutri
tion. 

8. When watercourses are regulated 
The principles of developing modern hydro-electric 
power are discussed. It is pointed out that regulating 
watercourses changes the water balance toa varying 
extent and at the same time alters the conditions of 
lite. These matters are dealt with in more detail in «Liv 
i regulerte vassdrag» (Lite in Regulated Watercour
ses), which is No. 1 in this series, and in reports from 
the «Weir Project» dealt with more fully in Chapter 9. 

9. What happens when weirs are built in 
rivercourses? 

Two types of change result from regulation and weir
construction. First regulation takes effect, then the 
weirs. Both are of fundamental importance to the ap
pearance of the landscape, its biological aspects, etc. 
Some important aspects of these changes are consi-

dered. For biological factors reference is made to re
ports from the «Weir Project». This was a five-year 
project carried out under the joint co-operation of the 
Directorate of Water Resources at NVE, the Directora
te for Wildlife and Freshwater Fish, and the Universiti
es of Oslo and Bergen. The project was directed by 
the Department for the Landscape and Enviroment of 
the Directorate of Water Resources at NVE. 

10. To build or not to build · 
situations of conflict 

Conflicts can arise for a variety of reasons. The most 
usual ones are discussed. Many positive effects of 
weirs make them popular. Precis.ely in their popularity 
lies the danger of overdoing things. 

11. Where and when to build weirs 
Watercourses which are ideal for weir-construction 
must have stretches with little descent. 

Worn-down natura! weirs are otten a good starting 
point for work. Generally, shallow and narrow stret
ches will be the obvious places, but in such cases the 
risk of damage from flooding may well be the decisive 
factor. Normally observations of flooding over 25 - 30 
years are used as the basis of assessment. 

This Chapter gives a relatively comprehensive ac
count of this subject. 
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12. Weir-height and increase in flood 
A smooth surface and a steep downstream face will 
allow the water to pass more rapid ly (high flood capa· 
city) than a rough surface and a gently sloping down· 
stream side. This is relevant to the question of how 
high various types of weir can be built under other· 
wise identical conditions. 

13. Groundwater 
Here an account is given of what groundwater is and 
how it behaves according to varying soil and rock 
conditions. 
There is a discussion of how and why different inte· 
rests may have different wishes concerning the he· 
ight of the water-table and thus different views about 
the construction of we!rs. 
In our undulating terrain we otten come up against 
exaggerated nations of how far from a river the water
table is dependent on the water leve! in the water
course. 

14. Boundaries and fences 
Weir basins can make it possible to preserve fencing 
effects removed by regulation of a watercourse. 

15. Outdoor life 
Fishing and bathing are the most frequent arguments 
for constructing weirs in this connection. 

16. lee 
Weirs can make it possible to stabil ise the ice conditi
ons in a watercourse. 

17. Maintenance weirs 
Erosion and undermining can in many cases be coun
teracted by the construction of weirs. 

18. Some simple thoughts about aesthetics 
This Chapter presents an analysis of the architectural 
effects of weirs and weir basins. 
It also evaluates the environmental consequences of 
interference with the landscape and the use of auxili
ary installations as necessary parts of the constructi
on process. 

19. Building materials and types of weir 
This Chapter gives a simple description of the most 
usual types of weir and their building materials. 



20. Weirs and safety 
In most cases weir basins are so small that there is 
no danger of damage from flooding if weirs should 
collapse. 

21. Procedure and conditions for 
construction of weirs 

The majority of weirs built today are constructed as 
the result of special regulations in the development 
permit. These are quoted. The procedure for dealing 
with such matters is dealt with in broad detail. 

The possibility of building weirs for previously regu
lated watercourses is discussed. 
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