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F O R O R D

Med bakgrunn i flere uhell ved bl.a. svenske dammer (Noppikoski
og Hernsj5 i 1985) Og Lutufallet i Norge i 1986, ble det etter
initiativ fra Vassdragsdirektoratets Tilsynskontor (NVE/VVT) og i
samarbeid med Vassdragsregulantenes forening (VR), etablert en
prosjektgruppe som skulle se på metoder for vurdering av damsik-
kerhet og prosedyrer ved unormale hendelser.

Prosjektgruppen kom i gang i januar 1987 og avsluttet sitt
arbeide i desember samme år. Resultatet fra denne forstudien
presenteres i denne rapporten som også inneholder plan for
videreføring av prosjektet.

Prosjektgruppen besto av deltakere fra. NVE/VV, flere storre
dameiere og VR representert ved:

-Adm.dir. Per Sodal (formann) , Arendal Vasdrags Brugseier-
forening,

-overingeniør Vidar Nebdal-Svendsen, NVE/VVT,
-Overingeniør Reimer Berg , Statkraft-Maskinavdelingen,
-Sjefingenior Leif Nesse , Sira-Kvina Kraftselskap,
-Sjefingenior Gunnar Brox , VR
-Sjefingenior Jan Daleng (sekreter), VR.

For gjennomføring av analyseeksempler ble Scandpower A/S enga-
sjert med avdelingsleder Odd Vesterhaug som kontaktperson. I
tillegg hadde prosjektgruppen en god støttespiller i fagleder
Christian Hvam, Statoil.

Gruppens foreløpige arbeide ble drøftet på et miniseminar i
aug./sept.-87 der ledende personer innen vassdragsforvaltning og
forskning deltok i tillegg til representanter fra VR og prosjekt-
deltakerne. Synspunkter fra seminaret er innarbeidet i denne
sluttrapporten.

Asker 15.12.87

Reimer Berg Gunnar Brox Jan Daleng

Vidar Nebdal-Svendsen Leif Nesse Per Sodal
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1. KONKLUSJON

Risikoanalyse ser ut til vere en egnet metode for syste-

matisk analyse av dammer med manøvrerbare løp og manuelle

eller automatiske betjeningssystemer. For enklere dammer

vil metoden kunne anvendes for kvalitativ vurdering.

Risikoanalyse avdekker sikkerhetsmessige svake punkter og

vil være et godt utgangspunkt for gjennomføring av sikker-

hetsfremmende tiltak. Analysen er derfor et av flere trinn

i en større prosess, sikkerhetsstyring, som i hovedsak

består av:

identifikasjon, definisjon av kriterier

analyse av årsak og virkning

beregning av sannsynlighet for uønskete hendelser

forslag til sikkerhetsfremmende tiltak

analyse av tiltakenes virkning

En kartlegging av unormale hendelser ved dammer viser at

vel 2/3 av eierne har erfaring av betydning for en videre-

føring av prosjektet. De områdene som oftest skaper

uønskete situasjoner er:

- tilstopping/kapasitetsreduksjon

- mekanisk svikt

- svikt i sensor/signaloverføring

- vinterproblemer

Forprosjektgruppen foreslår at arbeidet videreføres i et

hovedprosjekt med følgende hovedaktiviteter:

- innsamling og analyse av erfaringer og statistisk materi-

ale

- utarbeidelse av generell dokumentasjon og retningslinjer

for etablering av sikkerhetsstyring og beredskapsopplegg
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- informasjon: jevnlig tilbakeføring av erfaringer til

dameierne og utarbeidelse av kursopplegg i forbindelse

med innføring av sikkerhetsstyring i organinasjonen

Prosjektet antas å vare i 3 år.

Det er i forprosjektet også avdekket behov for aktiviteter

utover det som er nevnt ovenfor som: revidering av damfor-

skriftene, utarbeidelse av kvalitetssikringsopplegg,

klassifisering av dammer, konsekvensanalyser, opplegg for

generell anvendelse av sikkerhetsstyring, beredskapsplaner

og sikring av kompetanse og rekruttering. Disse emnene

foreslås videreført i andre prosjekter.
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2. INNLEDNING. MÅLSETTING

Gjennom hele utbyggingsperioden av norsk vannkraft har det

vært lagt vekt pa bygge gode, solide anlegg. Generelt

har sikkerheten ved anleggene vært god og vi har vært

forskånet for store dambrudd og katastrofer.

For å opprettholde den gode kvaliteten og høye sikkerhets-

standarden må anleggene følges opp. Samtidig ma man pa.

bakgrunn av. ny viten, bedre bakgrunnsmateriale, øket krav

til sikkerhet og nye problemområder vurdere anleggene på

nytt.

Vi fikk i 1981 innført "Forskrifter for dammer". Disse er

et vesentlig bidrag til a hoyne sikkerheten og gir myndig-

hetene anledning til bedre kontroll med konstruksjon,

utførelse og vedlikehold av dammer og manovreringsutrust-

ning. Som en følge av forskriftene skal bl.a. flomforhold

og flomberegninger vurderes på nytt, noe som har ført til

en omfattende gjennomgang av våre dammer og ombygging av

flomløp og luker.

I de senere år har man erfart at unormale situasjoner og

uventede hendelser ved dammer har gitt store og overrask-

ende problemer, selv om dammene er dimensjonert og utført

etter gjeldende forskrifter og god og anerkjent praksis.

På grunn av hendelser og uhell ved norske og utenlandske

dammer de senere år, er myndighetene og flere dameiere

blitt opptatt av de prinsippielle og praktiske problemer

man støter på ved unormale situasjoner. I andre bransjer,

f.eks. innen kjernekraft, luftfart og oljeutvinning til

havs er risikovurdering og risikoanalyse utviklet som egnet

verktøy til a avdekke svake ledd, kartlegge sannsynligheten

for unormale hendelser og skader og hva konsekvensene kan

bli. Det er da naturlig undersoke om analysemetoder og

erfaringer fra disse bransjene kan tilrettelegges og brukes

også innen vannkraft.

Problemene og spørsmålene har ved flere anledninger vært
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droftet innen bransjen, spesielt mellom Vassdragsdirekto-

ratets Tilsynskontor og Vassdragsregulantenes forening. På

et møte i november 1986 ble det enighet om å starte et

fellesprosjekt om damsikkerhet, spesielt med sikte på

unormale situasjoner som kan oppstå ved dammer og bruk av

risikoanalyse som et verktøy for bransjen. I første omgang

ble det oppnevnt en prosjektgruppe for et forprosjekt.

Gruppen har arbeidet med dette siden årsskiftet og legger

med dette frem sin rapport.

Gruppens mandat har vært å undersøke om risikoanalyse kan

brukes og eventuelt utvikles til et verktøy for å bedre

sikkerheten ved dammer i Norge. For å skaffe oversikt over

unormale hendelser og et bedre statistisk materiale som

grunnlag for risikoanalyse, ble gruppen også pålagt å samle

inn bakgrunnsmateriale fra norske dammer.

Gruppen har begrenset sitt arbeid til dammer og reguler-

ingsanlegg. Den har ikke gått inn på vannveiene forøvrig

eller andre sider ved driften av kraftanleggene. Arbeidet

er også begrenset til vurdering av sannsynlighet for uhell

og dambrudd. Det går ikke inn på konsekvensene av slike

hendelser.

Det er i Norge idag ca. 2000 dammer som er underlagt

offentlig tilsyn. Det er viktig at alle disse, ikke bare

dammer for kraftproduksjon, får et effektivt tilsyn og blir

vurdert med hensyn til sikkerhet. For alle dammer må

tilsynsfunksjonen bygges opp som et nett med flere aktører.

Gruppens arbeid har vært finansiert gjennom tilskudd fra

Konsesjonsavgiftsfondet. Det er dessuten lagt ned en

betydelig egeninnsats fra de deltagende organisasjoner og

dameiere.

Gjennom sitt arbeid er gruppen kommet til at en oppfølging

av arbeidet i et hovedprosjekt, må ha som hovedmål å øke

sikkerheten ved norske dammer. En må lete etter de svake

ledd i konstruksjoner, styring, tilsyn og vedlikehold og
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forbedre disse. Samtidig må det utvikles en sikkerhets-

kultur hos de som er engasjert i bygging, drift og vedlike-

hold. Her står dameierne helt sentralt som eneansvarlig

for drift og dammenes sikkerhet. Resultatet av et hoved-

prosjekt skal hjelpe dameierne til systematisk gjennomgang

og tilsyn. De må da være villige til aktivt a bista

prosjektet med opplysninger og erfaringer.

For dameierne vil arbeid med disse problemer gi sterkere

motivasjon til a ivareta sikkerheten. Kunnskaper om

påkjenninger, oppbygging og virkemåte vil øke, og de

ansvarlige og driftspersonalet vil bli bedre mentalt

forberedt pa a mote unormale hendelser og krisesituasjoner.

Forprosjektet munner ut  i  en anbefaling om a starte et

hovedprosjekt som inkluderer et forskningsarbeid for a

undersøke hyppighet og sannsynlighet for unormale situa-

sjoner og nestenulykker i forbindelse med våre dammer,

finne nødvendige verktøy for analysearbeidet, gjøre

dameierne sikkerhetsbevisste og finne frem til tiltak for a

unngå skader og fare. Konsekvensene av uhell og kata-

strofer er ikke foreslått tatt med i prosjektet, men bør

tas opp på annen måte. Rammene bør derfor være vide, og en

må være forberedt på at det kan bli nødvendig med nye side-

ordnede prosjekter.
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3. RISIKOANALYSE AV DAMMER

3.1 INNLEDNING

Risikoanalyse i den form faget har utviklet seg i de

bransjer hvor analysen er tatt i bruk, har ennå ikke fått

grobunn i vannkraftmiljøet i Norge. Vår risikoanalyse har

bestått i utviklingavegenerfaringer i et fagmiljø som i

artier har bygget seg opp i Norge. Vurdering av sannsyn-

ligheter og konsekvenser, samt nedfelling av disse vurder-

ingene i det som i dag benevnes som kvalitetssikring, har

vært en løpende prosess uten spesiell betegnelse.

Risikoanalyse som fag er i dag videreutviklet og anvendes i

en rekke miljøer i industrien. Det var derfor naturlig å

tenke på risikoanalyse i denne formen da prosjektet

startet. Vannkraftfaget bruker enkle komponenter sammen-

lignet med prosessindustrien, men den elektriske energipro-

duksjonen i Norge er i dag så altomfattende at det er behov

for en mer strukturert tenkning i forbindelse med risiko-

vurdering.

Det ble derfor tidlig bestemt at risikoanalyse som verktøy

skulle vurderes, og at dette skulle bli et viktig mal med

forprosjektet.

En rekke konsulentfirmaer arbeider i dag med risikoanalyse

som hovedbeskjeftigelse. Gruppen tok kontakt med følgende

firmaer:

1. Vicon - Grøner A/S

2. Scandpower A/S

3. Veritec

4. Technica a.s

5. Ingeniør A.B. Berdal A/S

6. Sivilingeniør Elliot Strømme A.S

For evalueringen av disse ble det tatt kontakt med Statoil.

Statoil har lenge arbeidet med risikoanalyse, og fagleder
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Christian Hvam ble tilknyttet prosjektgruppen som ressurs-

person.

De ovenfor nevnte firmaer er ikke alene på markedet. Det

finnes flere, bl.a. i Trondheim. Av de som gruppen tok

kontakt med er nummer 2, 3 og 4 de firiaene som har risiko-

analyse som basis for sin virksomhet. Nummer 1, 5 og 6 er

firma som har sin basis i andre fagfelt, delvis vannkraft.

Disse ble derfor også forespurt i den innledende fasen.

Det ble vedtatt velge mellom 2, 3 og 4, som har sitt

utgangspunkt i risikoanalyse. I.h.t. gruppens ressurs-

person er disse faglig sett likeverdige. Firma nummer 2,

Scandpower, ble valgt. Scandpower er utgått fra miljøet på

Kjeller. I sin introduksjonsskrivelse til prosjektet sier

de bl.a. folgende:

"Scandpower A/S har i 10 - 12 år vært kontinuerlig beskjef-

tiget med risikoanalyse og sikkerhetsvurderinger innen

kjernekraft-/varmekraftomradet, og har bl.a. hatt oppdrag

for myndigheter og for eiere og operatorer av kjernekraft-

verk i Sverige. Scandpower har videre gjennomført et stort

antall risikoanalyser av olje- og gassinstallasjoner på den

norske kontinentalsokkel og av petroleumsanlegg pa land.

Scandpower har utviklet metoder for slike analyser. Et

antall dataprogrammer er utviklet og anskaffet som hjelpe-

midler i risiko- og kost/nyttevurdering. Flertallet av

disse programmene er spesielt utviklet for olje- og gass-

analyser, men enkelte av vare programmer burde kunne vere

til nytte også ved sikkerhetsanalyser av damanlegg."

Fra Scandpower ble avd.leder Odd Vesterhaug engasjert som

kontaktperson og som ansvarlig for Scandpower's rapport.

Som nødvendig informasjon til Scandpower har dameierne

bidratt med dokumentasjon og 'assistanse ved befaring.

Prosjektgruppen har bidratt med informasjon og rettledning

til Scandpower i forbindelse med vannkraftmiljoet.
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3.2 ANALYSEEKSEMPLER

For a demonstrere risikoanalyse anvendt på vannkraftanlegg

ble to dammer av ulik konstruksjon plukket ut som analyse-

eksempler. Disse var:

Dam Braskereidfoss, eier Hedmark Energiverk

Bordalsdammen , eier Statkraft

Hensikten var finne ut om risikoanalyse er et hensikts-

messig verktøy for vurdering av dammer spesielt med tanke

på å avdekke svake ledd og om metoden eventuelt bør

tilpasses.

Analysen omfattet utforming av akseptkriterier og beregnin-

ger av sannsynlighet for dambrudd uten komme inn på

konsekvensene ved brudd.

For Braskereidfoss er det gjennomført en detaljert kvanti-

tativ analyse, mens Bordalsdammen er vurdert.kvalitativt.

Scandpower deltok på det første orienterende mote 19.03.87

og avsluttet sitt arbeide ved a presentere rapporten på et

seminar i månedsskiftet august - september -87.

Scandpowers rapport (Rapport nr. 2.51.09 av 05.10.87) er i

sin helhet presentert i vedlegg 1.

3.3 VURDERING AV RISIKOANALYSE

I forprosjektet er det valgt to forskjellige dammer for

risikoanalyse, en fyllingsdam med fast overløp som i en

flomsituasjon ikke er avhengig av damvokter og en lukedam

hvor det hele tiden er nødvendig med lukeregulering for å

slippe vannet forbi.

Begge dammene er bygget etter damforskriftene og blir

jevnlig vedlikeholdt. Vi regner derfor at tilstanden er
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som forutsatt i damforskriftene, og dette er utgangspunktet

for risikoanalysen. Selv om utvalget på to dammer er noe

lite, gir det likevel en klar indikasjon på nytten av

verktøyet risikoanalyse på de forskjellige typene.

Man ønsket å beregne risikoen for dambrudd (som topphend-

else) på de valgte dammer og har da antatt visse bruddmeka-

nismer.

3.3.1 Dam Braskereidfoss (lukedam)

Dammen bestr av en betongdam med luker fundamentert pa

fjell, og en fyllingsdam på løsmasse. Man antok at

dambrudd kunne oppstå pga. brudd i fyllingsdam eller

betongdam, svikt i fundament eller overtopping av fyllings-

dam. De tre førstnevnte bruddmekanismer er nærmere kommen-

tert i pkt. 3.3.2.

Overtopping av fyllingsdammen vil inntreffe ved underdimen-

sjonering av flomlukene, utilstrekkelig lukeåpning som kan

skyldes tilstopping av drivgods i en flomsituasjon eller

menneskelig og teknisk svikt.

ført for dette tilfellet,

En risikoanalyse er gjennom-

og man har antatt at brudd

inntreffer på denne dammen ved 0,5 m vann over krona.

Ut fra de konkrete resultatene i analysen vil vi trekke

frem følgende positive bidrag til damsikkerheten:

a) Større oversikt

En del styringssystemer kan være vanskelig a vurdere

sikkerhetsmessig pga. komplisert struktur. -En risiko-

analyse er et middel til å bryte ned komplekse systemer

til enklere kjeder som gir bedre innsikt i virkemåte og

oppbygning.

b) Avdekking av svake enkeltkomponenter

De enkelte faktorer (komponenter) i et system blir

vurdert, og feilfrekvensen blir anslått. Man kan så
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plukke ut de leddene som gir storst bidrag til den

totale svikt i systemet, og man vet da hvor man bør

sette inn tiltak for a oke sikkerheten.

c) Kvantifisering av sikkerhetsnivået

Resultatet av den totale analysen er et tall for

sannsynligheten for brudd. Et slikt tall kan si noe om

sikkerhetsnivået på dammer i forhold til sammenliknbare

virksomheter som industri, kjernekraftverk osv. eller

kan sammenliknes med risikoen for større trafikk-

ulykker, brann o.l. Ved tiltak kan man styresikker-

hetsnivået.

Styringsgruppen vil ellers bemerke at man i eksemplet

Braskereidfoss ikke har gått i detalj ved beregning av

sannsynligheter vedrørende adkomst, bemanning, utstyr for

midlertidig reparasjon, kranbil osv. Dette er områder hvor

vi antar at risikoanalyse vil være velegnet til å gi

konkrete resultater på en gitt dam. Menneskelig svikt og

reaksjonsmåter under stress og vanskelige situasjoner har

ikke vært omhandlet spesielt, men bør utdypes noe mer i

hovedprosjektet.

Når det gjelder bruk av analysemetoder har styringsgruppen

ansett hendelses- og feiltremetoden som anvendelig og

oversiktlig.

Data runnla et. For å kunne gjennomføre en risikoanalyse

er det nødvendig med et omfattende datagrunnlag. I Norge

har man ikke tilfredsstillende statistikk, verken over

feildata eller levetidserfaringer fra dammer eller kraft-

verk. For Braskereidfoss har man derfor benyttet seg av

internasjonalt materiale fra varmekraftverk som med en viss

tilpasning har blitt vurdert som relevante data. Typiske

lukeproblemer som forkiling, tilstopping av drivgods, osv.

mangler man data for, og har mttet gjore visse antakelser.
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3.3.2 Dam Bordalen (fyllingsdam)

Dammen består av en fyllingsseksjon og et fast overløp på

fjell. Dammens bunnløp er ikke forutsatt å bli manøvrert

under flom. Et eventuelt dambrudd kan her oppstå pga.

svikt i fundamentet, brudd i damkroppen, ras e.l. og kan

skyldes dårlig planlegging eller utførelse. Risikoanalyse

er ikke så velegnet for denne type dammer som nærmest er

statisk i sin virkemåte. Svikt kan her forekomme som følge

av påvirkning på det enkelte materialet (klima, elding

o.l.) og ikke driftsproblemer i forbindelse med manøvrer-

ing, varsling, signaloverføring, osv. Forholdene er derfor

så oversiktlige at det ikke vil være behov for en risiko-

analyse i egentlig forstand. Imidlertid har man for denne

dammen gjennomfort en risikovurdering eller en systematisk

gjennomgåelse av hele dammen med risikoanalyse som modell.

Nytt erfaringsmateriale (f.eks. om tilstopping av flomløp)

kan gi utvidet grunnlag for slike vurderinger. Ved enkelte

hendelser kan det være mulig å tallfeste sannsynligheter,

men vurderingene vil ofte bygge mer på skjønn og erfar-

inger. Erfaringsmaterialet hentes gjennom innsamlingen av

erfaringer om unormale situasjoner. Dette vil være en

sentral aktivitet i hovedprosjektet.

Data runnla . Sannsynligheten for dambrudd i dette

tilfelle har man ikke greid- å tallfeste. Vi har ikke

relevant erfaringsmateriale som kan benyttes. Det som

foreligger av internasjonal statistikk over brudd og

feildata for dammer er lite oversiktlig og presist.

Dessuten har man hovedsaklige erfaringer fra utenlandske

dammer med annen oppbygging, utførelse og ulike fundament-

forhold. Disse erfaringer er derfor vanskelig overfore

til våre forhold.

3.3.3 Fremdrift og konklusjon

Risikoanal se er et egnet verktøy for dammer med manøvrer-
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bare lop og med forskjellige avlesnings- og styringssys-

temer, enten manuelle eller automatiske.

Man kan ogsa tenke seg a gjennomfore analyser av enkelte

funksjoner eller deler av en dam, f.eks. beregne risikoen

for hindret atkomst av personell til dammen ved f.eks.

flom, ras, veibrudd osv.

Det vil også være mulig å vurdere risikoen for uønsket

lukeåpning, noe som ble svært aktualisert etter den

uønskete lukeåpningen i Alta hasten -87.

Risikovurderin kan utføres på mindre komplekse dammer som

en grundig gjennomgang og eventuell revurdering av forhold

som har stor betydning for dammenes sikkerhet. En slik

risikovurdering må gjennomføres etter en standadisert

metodikk som bygger på erfaringer fra unormale situasjoner

på dammer og som kan gi grunnlag for tiltak for å bedre

sikkerheten.

3.4 ERFARINGER FRA UTLANDET

Sett i globalt perspektiv har man kjennskap til en mengde

dambrudd gjennom tidene. Disse hadde ofte sine naturlige

årsaker i den begrensede kjennskapen som man tidligere

hadde til teknologien med å bygge og vedlikeholde dammer.

I de siste 80 - 90 årene har kunnskapen om dambygging øket

betraktelig, slik at antall brudd av nyere dammer er

betydelig redusert.

Dambrudd hvor en kjenner forholdene før, under og etter

bruddet har gitt øket forståelse av årsak og forløp. Dette

har gitt verdifull viten som grunnlag for planlegging og

bygging av nye dammer. Det eksisterer betydelig kunnskap om

dammer i vannkraftmiljøene rundt om i verden både blandt

dameiere og i forskningskretser, og dette har selvølgelig

avspeilet seg i litteraturen.
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Prosjektgruppen har ikke foretatt noen systematisk littera-

turgjennomgang, men man har sett på en del av den inter-

nasjonale litteraturen som eksisterer om "Sikkerhet ved

dammer". Disse beskrivelser angir ofte detaljert den

statistiske sannsynligheten for dambrudd generelt, men det

er vanskelig å finne eksempler hvor denne statistikken er

anvendt på konkrete konstruksjonsdeler på en dam.

Sikkerhet ved dammer er prioritert høyt i de fleste land,

men oppfølging gjennom lovverk og regler for praktisk

tilsyn varierer sterkt. I den litteratur som er studert

finner man ingen konkrete retningslinjer-for en analyse av

risiko for krisesituasjoner ved dammer, og følgelig ingen

krav fra myndigheter om at en slik vurdering skal foretas.

I annen industri er dette ofte en naturlig del av kravene

som stilles.

Risikoanalyse av eksisterende dammer er lite brukt inter-

nasjonalt. Bl.a. vil man i ICOLD's publikasjoner knapt

finne begrepet nevnt, selv om det i forbindelse med

klassifiseringen av dammer, forsikring mot dambrudd og i

andre sammenhenger mer eller mindre bevisst foretas visse

risikovurderinger.

Ser man bort fra sannsynligheter for brudd og bare tar for

seg nedstrøms forhold, så gjøres det konsekvensanal ser i

mange land. Ofte vil slike analyser være knyttet til

dambrudd som følge av krigshandlinger/sabotasje og vil

dermed gi kriterier for sikkerhetskrav og evakuerings-

planer.

I planleggingsfasen av en dam vil mange beregningsforutset-

ninger innebære vurderinger og angi aksepterte nivåer av

risikoer. Dersom man vurderer driftsfasen av en dam

forlanger en rekke land fremlagt planer fra dameieren for:

- drift og vedlikehold

- instrumentering

- tiltak i krisesituasjoner

- evakueringsplaner.
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Dette er utførlig beskrevet i litteraturen og har vært

gjenstand for mange internasjonale konferanser. Der kommer

det ofte frem interessante synspunkter på hvorfor de

forskjellige land har så avvikende filosofi bak vurder-

ingene av damsikkerhet.

Ser man på risikoanalyse isolert, vil man bl.a. i littera-

turen finne følgende forhold i en del land:

Sverige

konstruksjonsdeler (f.eks. luker) tas for tiden med i

et risikoanalyse-prosjekt av ca. 30 kraftverk.

Finland

- har ingen krav til risikoanalyse, men derimot omfat-

tende krav til forhåndsstudie av et dambrudds forløp.

Portugal, Australia og New Zealand

- Ingen generelle krav til risikoanalyse.

USA

- Ingen entydig konklusjon, fordi lover og regler

varierer fra stat til stat. Bureau of Reclamation har

startet risikoanalyse på sine nyeste dammer, med fokus

på nyere kjennskap til seismikk, hydrologi og ingeniør-

teknologi generelt.

Canada

- har utført etterkontroll av eksisterende dammer, selv

om begrepet risikoanalyse ikke synes vare brukt.

Konklusjon

a) Prosjektering av nye dammer:

I flere land er det i nyere tid foretatt omfattende

beregninger av sannsynligheten for dambrudd og konse-

kvensene av brudd, før bygging. Det eksisterer en mengde
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litteratur om dette tema.

b) Risikoanalyse av eksisterende dammer:

Det er tilgjengelig svært meget informasjon om sikkerhet

ved eksisterende dammer, men risikoanalyse er tilsyne-

latende lite benyttet på disse. Det er imidlertid en

rekke land som har vurdert dammene med hensyn pa konse-

kvenser etter et brudd og det foretas en generell gjennom-

gang av de enkelte dammer (med tilhørende konstruksjoner)

for a kontrollere at de tilfredsstiller. landenes for-

skrifter og dimensjoneringsforutsetninger.

Gruppen mener at det i hovedprosjektet bør gjennomføres

systematiske litteraturstudier og etableres kontakt med

utenlandske dameiere og myndigheter for å hente inn mest

mulig viten og relevante erfaringer for prosjektet.
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4. KARTLEGGING AV UNORMALE SITUASJONER

4.1 INNLEDNING

En av aktivitetene i forprosjektet gikk ut pa a kartlegge

unormale situasjoner ved de norske dammene. Denne kartlegg-

ingen ble gjennomført ved hjelp av en spørreundersøkelse

blant medlemmene i VR og andre dameierne med dammer som

faller inn under Damforskriftene. VR's medlemmer er

utelukkende reguleringsforeninger og kraftselskap, mens de

øvrige representerer vannverk, industri og noen få kraft-

selskap. Ialt ble 218 dameiere tilskrevet med følgende

svarfordelingen:

VR-MEDLEMMER IKKE-MEDLEMMER IALT

FORESPØRSEL TIL 102 116 218

SVAR FRA 83 91 174

SVARPROSENT 81,4 78,4 79,8

Hensikten med kartleggingen var a skaffe grunnlag for en

mer inngående undersøkelse og analyse i hovedprosjektet.

Spørsmålene var derfor utformet slik at de kunne besvares

enkelt med ja eller nei, men med muligheter for korte an-

merkninger. Sporreskjema er gjengitt i vedlegg 2.

4.2 SVARENE

De fleste dameiere har 'svart at de har erfaringer eller

eksempler som kan være av interesse for prosjektet. Det er

imidlertid noe påfallende at enkelte tildels store dameiere

svarer at det overhodet ikke har forekommet unormale situa-

sjoner ved noen av dammene deres, eller at de ikke har

informasjon som er relevant for det videre arbeidet. ca.
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36 % av alle dameiere· har svart "nei" på alle spørsmålene.

Vi velger å tolke dette dithen at spørsmålene kan ha.vært

formulert for konkret og ikke har fanget opp alle nyansene.

Dette bør følges opp i hovedprosjektet, slik at verdifulle

erfaringer ikke utelates.

Svarfordelingen er vist i Diagram 1. Fordelingen er regnet

ut i % av antall dameiere for hhv. VR-medlemmer ( M ... M)

og ikke-medlemmer ( I ... I ). Dette er vist for hvert

spørsmål. Hver M og I representerer 1 %.

Resultatet viser at spørsmålene som omhandlet:

1.a Tilstopping eller annen kapasitetsreduksjon av

flomløp, -

1.b Mekanisk svikt ved lukemanøvrering,

2.a Vinterproblemer og

1.d Svikt i sensor eller signaloverføring

markert hadde flest ja-svar. Når det gjelder spørsmålene

1.a, 1.b og 2.a, har mellom 20 0og 30% av alle dameierne

relevante erfaringer for prosjektet, både eiere av kraft-

verksdammer og andre.

For sporsml 1.d er det i størst utstrekning eierne av

kraftverksdammer som har anmerkninger med 23% mens bare 10%

av de øvrige har svart positivt på dette. Det skyldes

sannsynligvis at kraftverksdammene i større grad er utstyrt

med elektromekaniske komponenter for overvåking og regu-

lering enn f.eks. vannverksdammer. Dette forholdet kan også

forklare spørsmål:

1.c Strombrudd,

hvor kun kraftverksdammer har uregelmessigheter (13%).
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SPØRSMÅL SVARFORDELING i %
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DIAGRAM 1.
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Videre kan bemerkes at 16% av kraftverkseierne har svart

bekreftende på spørsmål:

1.e Redusert tilgjengelighet.

Her er tilsvarende prosentandel for øvrige dameiere i

underkant av 10. Dette kan forklares med at hovedtyngden av

kraftverksdammene ligger langt til fjells.

Nevnes bør også spørsmålene:

2.d Akutte skader og

2.e Overtopping

hvor svarprosenten var mellom 10 og 15 med en svak overvekt

på øvrige dammer.

4 . 3 KONKLUSJON

Hensikten med denne spørreundersøkelsen var a kartlegge

erfaringer dameierne har i forbindelse med ulike unormale

situasjoner. Kartleggingen viser at minst 2/3 av dameierne

har erfaringer som er relevant for det videre arbeidet i et

hovedprosjekt.

De spørsmålene som ga høyest svarprosent omhandlet:

Tilstopping eller annen kapasitetsreduksjon

Mekanisk svikt

svikt i sensor eller signaloverføring

*Vinterproblemer

Det er relativt liten forskjell på kraftverksdammer og

dammer for annet formål når det gjelder svarfordelingen,

men for spørsmål som omhandler strømtilførsel og sensor

eller signaloverføring, er det en markert overvekt av "ja"-

svar for kraftverksdammer, sannsynligvis på grunn av høyere

grad av fjernbetjening og -overvking.
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5. HOVEDPROSJEKT

5.1 INNLEDNING

En sentral oppgave i forprosjektet var å vurdere videre-

føring av arbeidet og utarbeide forslag til handlingsplan.

Prosjektgruppen konkluderer med at arbeidet bør videreføres

i form av et hovedprosjekt. Det. er utformet et arbeids-

program for dette prosjektet med forslag til organisering,

plan for gjennomføring og finansiering. Arbeidsprogrammet

og planen skisserer kun rammene for prosjektet og det

forutsettes at det utarbeides en detaljert prosjektplan ved

igangsettingen av hovedprosjektet.

Gruppen har videre behandlet en del tema som ikke anses a
være innenfor hovedprosjektets rammer, men har ner tilknyt-

ning til, eller er en naturlig oppfølging av hovedprosjek-

tet. Prosjektgruppen anbefaler derfor at disse temaene tas

opp i form av nye prosjekter eller vurderes på annen måte.

5.2 PROGRAM

5.2.1 Innsamling og analyse av erfaringer og statistisk materiale

a. Definisjon av metodikk

Innsamling og viderebehandling av erfaringer og statistisk

materiale tilrettelegges slik at det kan dekke de for-

skjellige behov i hovedprosjektet.Det ma utarbeides ret-

ningslinjer for dette arbeidet ved prosjektets begynnelse.

Det er viktig at både analyse- og fagsiden er aktivt med i

denne fasen. Edb-behovet defineres.
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b. Innsamling og analyse

Unormale situas'oner ved norske dammer

Kartlegging foretas med utgangspunkt i spørreundersøkelsen

utført i forprosjektet og NVE/VVT's arkiver. Det tas

kontakt med de enkelte dameiere for a utdype nærmere

erfaringer, nestenulykker og ulykker som har forekommet.

Faglig og analyttisk bearbeiding av informasjonen utføres.

Unormale situas'oner ved utenlandske dammer

Det gjennomføres litteraturstudier og etableres kontakt med

dameiere med relevante erfaringer for prosjektet og norske

forhold. Faglig og analyttisk behandling av informasjonen.

Statistiske data

Innsamling og vurdering av eksisterende data for f.eks.

standardkomponenter og -utrustning som brukes i dammer.

Faglig og analyttisk bearbeiding.

c. Databaseoppbygging

Oppbygging av database og utvikling av nødvendige program-

mer for behandling av informasjonen i pkt. 1.2 gjøres slik

at hjelpemidlet kan tas i bruk så tidlig som mulig i

innsamlingsfasen.

d. Dokumentasjon

Det utarbeides rapport fra analysen av unormale situa-

sjoner. Rapporten blir a betrakte som delrapport i prosjek-

tet, men skal utformes slik at den også skal kunne distri-

bueres til dameiere og andre interesserte. Undersøkelsen

vil sannsynligvis frembringe nyttig informasjon som bidrar

til oket sikkerhet, og det er viktig at informasjonen kan

fores tilbake til dameierne s tidlig som mulig.
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5.2.2 Sikkerhetsstyring

a. Utvikling og tilpassing av analysemetoder

Risikovurdering/risikoanalyse som metode er i forprosjektet

demonstrert på to damtyper. Man bør utføre vurderinger og

analyser av flere dammer eller deler av dammer slik at

ytterligere erfaring vinnes. Gjennom dette kan det utvikles

metoder for anvendelse på de ulike damtyper og tilpasses

der f.eks. statistiske data mangler. Eventuelle standard-

metoder vurderes utarbeidet.

b. Sikkerhetsstyring ved drift

Det er nødvendig å sette risikoanalyse i en større sammen-

heng. Sikkerhetsstyring omfatter både kartlegging, analyse,

beregning/måling, tiltak for reduksjon av risiko, oppfolg-

ing av tiltak og tilsyn. Beredskap for skadebegrensning ved

ulykker er også en naturlig del i dette opplegget. Det

utarbeides et opplegg for sikkerhetsstyring i form av

retningslinjer og håndbøker· som tilpasses og detaljeres av

den enkelte bruker. Opplegget kan omfatte følgende:

verordnet policy, kvalitetssikringsopplegg

Sikkerhetshndbok

Akseptkriterier

Driftsrettede dokumenter

Ti1syn

Prosedyrer ved unormale hendelser

Beredskap

Forholdet til media/publikum

Kurs- og øvelsesopplegg
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c. pplegg ved planlegging

Det utarbeides hovedretningslinjer og generell dokumenta-

sjon for kvalitetssikring innen planlegging. Det tas

spesielt sikte på ombygging og andre mer omfattende tiltak

i eksisterende anlegg.

5.2.3 Informasjon

a. Informasjon om prosjektet

Det er avgjørende for prosjektet a ha god kontakt med

dameierne, spesielt i kartleggings- og innsamlingsfasen.

Informasjon om prosjektet og de erfaringer som innhentes

bør skje som et motiverende element og rettes mot alle nivå

i organisasjonen. Prosjektfremdriften må i den grad det lar

seg gjøre legges opp slik at nyttige erfaringer fortløpende

tilbakeføres dameierne i form av delrapporter, artikler,

bildemateriell, møter, seminarer etc.

Informasjon og delrapportering legges inn i prosjektets

fremdriftsplan som egen aktivitet.

b. Kursopplegg

Det utarbeides et eget kursopplegg for innføring av

sikkerhetsstyring ved drift av norske dammer. Man bør

vurdere opplegg for både generelle kurs og intern opplæring

og trening basert på dameiernes egne ressurser.

Kursplanlegging inngår som egen aktivitet i prosjektet.

5.2.4 Spinoff

Det er allerede i forprosjektet avdekket behov for aktivi-

teter som enten har nær tilknytning til hovedprosjektet
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eller vil være en naturlig oppfølging av det, men som ikke

er forutsatt utført innenfor rammen av hovedprosjektet slik

dette til nå er definert. Disse oppgavene kan løses ved å

initiere nye prosjekter parallelt med, eller som fortset-

telse av hovedprosjektet, eller rammene for hovedprosjektet

kan endres.

Nedenfor nevnes noen aktiviteter frembragt under forpro-

sjektet som bør vies oppmerksomhet i hovedprosjektet og

eventuelt videreføres som egne prosjekter.

a. Revidering av Damforskriftene

Prosjektet vil trolig avdekke behov for gjennomgang av

gjeldende regelverk og påvirke etablerte dimensjonerings-

og sikkerhetskriterier. .Det vil være naturlig at Damfor-

skriftene gjennomgås i eget prosjekt hvor man foretar:

Generell revidering av Damforskriftene basert på resultater

fra dette prosjektet og eventuelt videreføring av under-

søkelser og resultater derfra.

Gjennomgang og revidering av dimensjonerings- og sikker-

hetskriterier hvor man tar hensyn til bl.a. sikkerhet og

tverrfaglig helhet og hvor risikonivå og akseptkriterier

nedfelles.

Innarbeidelse av krav til beredskapsopplegg ved unormale

situasjoner og ulykker i forskriftene.

b. Klassifisering av dammer

Det utarbeides program for klassifisering av dammer ut fra

sannsynlighet for brudd og konsekvens. Alle dammer klassi-

fiseres i henhold til dette programmet.
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c. Damulykkesforsikring. Konsekvensanalyse

Dette prosjektet tar kun for seg sannsynlighet for dambrudd

uten ga inn på konsekvensene ved brudd. Det er forutsatt

at konsekvensanalysen er eller vil bli ivaretatt i andre

prosjekter. Resultater fra dette prosjektet vil imidlertid

være et nyttig supplement til det pågående arbeidet med

etablering av egen damulykkesforsikring. Det forutsettes

derfor at det etableres kontakt mellom disse to prosjektene

for gjensidig oppfølging.

d. Kvalitetssikring

Det er ved flere anledninger i forprosjektet antydet behov

for mer systematiske og enhetlige metoder for sikring og

kontroll av kvaliteten på produkter og tjenester innen

vannkraftbransjen. Det bør utarbeides et kvalitetssikrings-

opplegg tilpasset bransjen ut fra de erfaringer man

allerede har om dette fra annen virksomhet.

e. Generell anvendelse av sikkerhetsstyring

Med utgangspunkt i de erfaringer man får ved anvendelse av

risikoanalyse og sikkerhetsstyring i dette prosjektet, kan

tilsvarende metodikk-vurderes for anvendelse på resten av

vannveien og kraftstasjonen. Utgangen på denne aktiviteten

vil eventuelt danne grunnlaget for et nytt prosjekt for

tilrettelegging av metodikken for andre deler av kraft-

anlegget.

f. Beredskapsplaner

Det kan med utgangspunkt i hovedprosjektet være aktuelt a
utarbeide overordnede beredskapsplaner sentralt samen med

berørte dameiere angående materiell, ressurs- og utstyrs-

behov, varsling, forhold til media/publikum, opplegg for

kriseøvelser, etc.
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g. Sikring av kompetanse og rekruttering

En av forutsetningene for at kvalitet og sikkerhet skal

kunne opprettholdes er at et tilfredsstillende kompetanse-

nivå ivaretas. Dette igjen krever at fagmiljøene innen

undervisning, forskning og forvaltning og hos leverandører,

entreprenører og konsulenter opprettholdes, helst også

utvikles og at rekrutteringen sikres.

Forprosjektgruppen har i flere sammenhenger vært inne på at

det faglige nivået vil synke som et resultat av naturlig

avgang og svakere rekruttering.

En av de viktigste oppgavene i denne forbindelse er a
dokumentere den viten som· er tilegnet i den tidligere svært

aktive planleggings- og utbyggingsperioden, slik at den

gjøres tilgjengelig for den nye generasjon ingeniører.

Denne viten vil ytterligere kunne foredles ved a kombinere

den med en etter hvert betydelig driftserfaring. Kompe-

tanseutviklingen bør også rettes mot de stadig økende

oppgaver innen vedlikehold, ·ombygging og oppgradering av

eldre anlegg.

h. Nye prosjekter

Dersom det i hovedprosjektet avdekkes behov for videre-

føring av aktiviteter utover prosjektets rammer, utarbeides

nødvendig dokumentasjon slik at etablering av eventuelle

nye prosjekter kan tilrettelegges.
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5.3 PROSJEKTORGANISERING

5.3.1 Styring

Hovedprosjektet er tenkt styrt av en styringsgruppe på 5

personer. Det bør være representanter fra NVE, VR, NTH,

statkraft og en representant fra dameiere.

Prosjektet ledes av en prosjektleder som styrer de enkelte

delprosjekter og rapporterer til styringsgruppen.

Prosjektleder vil være meget sentral i prosjektet, og det

bør stilles høye kvalifikasjonskrav til vedkommende.

styringsgruppen vil spesielt peke på solid erfaring og stor

bredde innen vassbygg og god kontakt innen bransjen gene-

relt. Ellers bør det legges vekt på erfaring i prosjekt-

ledelse og evne til å formulere seg skriftlig (dokumenta-

sjon, delrapporter osv.).

Prosjektet er antatt a vare i 3 ar og prosjektleder

engasjeres for hele denne tiden.

5.3.2 Ressursbehov

Forprosjektet har laget en plan for gjennomføring av

hovedprosjektet, se fi . 1. Man har anslått et totalt

ressursbehov pa 162 manedsverk, dvs. 13,5 arsverk. Man har

da vurdert de enkelte postene skjønnsmessig ut fra den

erfaring man har i bransjen. Man har i utgangspunktet

antatt at de forskjellige delprosjekter utføres av konsu-

lenter evt. medarbeidere på engasjement. Imidlertid kan

det på enkelte felt f.eks. databaseoppbygging benyttes

studenter eller diplomkandidater, som kan redusere kost-

nadene noe. Det bør også vurderes om noen av delaktivi-

tetene kan danne grunnlag for et dr.ing.studium.
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5.3.3 Finansiering

I.h.t. ressursplanen er det antatt et tidsforbruk totalt på

162 manedsverk, dvs. 19.440 timeverk (antar 120 effektive

timer pr. maned). Konsulentpris pr. time 1987 på senior-

ingeniør er ca. kr. 450,-. Ut fra en slik timepris vil

prosjektkostnadene bli ca. 8,75 mill. kr. I tillegg kommer

reiseutgifter etc. anslått til 2,0 mill.kr. Totale

prosjektkostnader vil da bli 10,75 mill.kr. over 3 år,

altsa ca. 3,6 mill.kr. pr. r.

For 1988 har prosjektet fatt bevilget kr. 800.000 av VR's

andel fra Konsesjonsavgiftsfondet og vil overføre ca.

200.000 fra midler i forprosjektet. Prosjektet regner

ellers med en viss støtte fra større dameiere og antar at

dette rlig kan bli ca. kr. 500.000. Likevel vil det vere

behov for økt støtte fra det offentliges side. Prosjektets

hovedmål er å gi dameierne og den offentlige tilsynsmyndig-

het et bedre vurderingsgrunnlag for ke sikkerheten ved

norske dammer og staten har et spesielt ansvar for denne

utviklingen. Man kan også vise til hendelsen ved Alta som

forte til uonsket lukeapning med fare for liv og eiendom

nedstrøms som resultat.

For å kunne forbygge slike og tilsvarende situasjoner er

det viktig at prosjektet blir gjennomført og at de sikker-

hetsmessige forhold ved våre dammer blir nærmere vurdert i

denne sammenheng.

Da prosjektet er forskningsrettet, mener styringsgruppen at

det bør defineres som et forskningsprosjekt og få en fast

årlig stotte f.eks. pa 2 mill.kr. til det er avsluttet.
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1. INNLEDNING

På oppdrag av Vassdragsregulantenes forening (VR) og Vassdragsdirek-

toratets tilsynskontor (VVT) har Scandpower A/S (ScP) gjennomført en

pilotstudie vedrørende bruk av risikoanalyse forå vurdere/påvirke

dammers sikkerhet.

Som underlag for denne bedomning er konkrete analyser og vurderinger

utført for to dammer. Studien har vært avgrenset til å omfatte sann-

synlighet for dambrudd og har ikke dekket analyse av konsekvensene ved

et mulig brudd. Videre er sikkerhetsmessige akseptkriterier for

dammer diskutert.

Dam Braskereidfoss og Bordalsdammen har vært studieobjekt for

analysene og Hedmark Energiverk og Statkraft har stilt disse anleggene

til disposisjon for befaring og har bisttt med informasjon og doku-

mentasjon vedrørende anleggenes oppbygging og drift.
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2. TERMINOLOGI

Fagområdet sikkerhet er i analytisk henseende fortsatt en ung disiplin

og det er derfor nødvendig å innlede framstillingenmed & definere en

del begreper og sette dem inn i sin sammenheng.

Med grunnbegrepet sikkerhet forstår vi:

Vedvarende fravær av uønsket og uforutsigbart tap eller skade på

personers liv og helse

iljo

materielle/økonomiske verdier.

Sikkerhet brukes som et overordnet begrep, normalt uten noen tall-

festing. Det skal tillegges at mange oppfatter sikkerhet som

utelukkende rettet mot person og miljø.

Risiko er - enkelt uttrykt - det motsatte av sikkerhet, og begrepet

brukes for & karakterisere og eventuelt tallfeste mulighetene for og

følgene av de uønskede og uforutsette hendelsene som medfører tap

eller skade. I dette ligger at risiko inneholder to hovedelementer.

Det ene er frekvens eller sannsynlighet for hendelsene og den andre er

omfang av tap eller skade dersom hendelsene inntreffer.

Risiko framkommer som:

Observert risiko, dvs. i sin helhet basert på driftserfaring for

aktuelt anlegg/virksomhet.

Ekstra olert risiko, dvs. framtidig risiko beregnet ut fra

observert risiko i identisk eller likartet virksomhet.

Prediktert risiko, dvs. risiko beregnet ut fra modeller av

anlegget/virksomheten der erfaringsdatap delsystemniv& danner

utgangspunktet.

En risikoanalyse vil bestå i å beregne en framtidig risiko og vil

framkomme som ekstrapolert eller som prediktert risiko.

For å skaffe et grovt bilde av risiko, vil en ekstra olert risiko
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kunne være tilfredsstillende. Det kreves imidlertid at de virksom-

heter/anlegg en onsker& analysere er rimelig like de anlegg man har

erfaring fra. Dersom dette er oppfylt, kan en altså bruke f.eks.

erfaringsmaterialet fra en viss type dam for & komme fram til brudd-

sannsynligheten i en framtidig periode for en dam av samme type.

Problemet er imidlertid at virksomhetene/anleggene normalt ikke er

identiske. Videre vil den statistikk som foreligger sjelden være om-

fattende nok til å kunne gi en god konfidens hva gjelder sannsynlighet

for sjeldne hendelser (som f.eks. dambrudd). Dessuten vil verdien av

gjennomfore en risikoanalyse i hovedsak ligge i å identifisere de

sikkerhetsmessig svake punkter i den/de aktuelle anlegg/ virksomheter.

Slike problemer og begrensninger i bruk av ekstrapolert risiko moti-

verer bruk av rediktert risiko, der erfaringsmateriale hva gjelder

delsystem, komponenter etc. i det aktuelle eller i likartede anlegg

utnyttes ved hjelp av en system-modell for eksempelvis ansl# sann-

synlighet for den sjeldne hendelsen dambrudd.

Reduksjon av risiko oppnås både ved & redusere forekomsten av feil

eller hendelser som kan lede til en ulykke, og ved å redusere konse-

kvensene av ulykken dersom den opptrer. Vi snakker om forebyggende

tiltak for å forhindre ulykker og om beredskap for mote ulykker.

Grenseoppgangen mellom disse typer av tiltak er imidlertid noe

flytende.

En annen begrepsinnledning man støter på er reell risiko i motsetning

til o levd risiko. Reell risiko representerer her den objektive tall-

festede risiko uttrykt ved sannsynlighet og konsekvens. Opplevd risiko

er en ikke tallfestbar følelse av fare hos enkeltindivider og grupper.

Hensikten med gjennomføring av risikoanalyser vil i regelen være å gi

underlag for& kunne påvirke eller styre sikkerheten. Vi snakker

derfor om sikkerhetsst rin , der man med utgangspunkt i en bør-verdi

(akseptkriteriet) gjennomforer en risikoanalyse for & ansl& risiko-

nivå. Ved avvik fra akseptkriteriene vil man ved hjelp av sikkerhets-

styring identifisere innsatsområder og iverksette tiltak forå nå

ønsket sikkerhet.
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3. AKSEPTKRITERIER

3.1 Generelt

Innen ulike myndighets- og næringslivsområder treffesstadig beslut-

ninger som direkte, eller oftere indirekte, innebærer vurdering av

ulykkesrisiko. Slike beslutninger kan være basert på mange ulike

prinsipper og metoder.

Innen mange tradisjonelle virksomhetsområder vil det, med utgangspunkt

i erfaring, være etablert en industriell praksis og et tilsvarende

regelverk fra myndighetene som i stor detalj regulerer utførelse og

driftsmessige forhold. Problemet med slike detaljregler kan være at

de ikke raskt nok kan tilpasses endrede forutsetninger (f.eks. ny

teknologi). Videre vil det reelle risikonivå som etableres med et

slikt regelverk, ofte bli svært forskjellig fra et virksomhetsområde

til et annet.

Størst frihet i utforming, og i prinsipp best definisjon av akseptabel

sikkerhet fås ved å stille krav til totalrisiko forbundet med aktuelt

anlegg.

For & vise at et slikt akseptkriterium er oppfylt er det nødvendig å

gjennomføre en risikoanalyse som i sin mest utviklede form inneholder

estimat av det totale spektret av sannsynligheter og konsekvenser av

ulykker. Risikoanalysen #pner for en rekke forskjellige angrepsm&ter

for å framskaffe underlag for rasjonelle beslutninger i sikkerhets-

spørsmål, men stiller på samme tid store krav til kunnskaper og

modeller for risikopåvirkende forhold.

Følgende typer av konsekvenser kan det være aktueltå formulere

sikkerhetsmessige akseptkriterier for:

Skade av ansatte

Skade av ikke-yrkeseksponerte (tredje part)

individuell·
samfunnsmessig

Miljoskader

Materiell/akonomisk tap og skade.
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De akseptkriterier som kan verifiseres ved en risikoanalyse, (eller i

prinsipp ved driftserfaring) vil ha formen av en høyest akseptabel

sannsynlighet (frekvens) knyttet til en gitt konsekvens, - alternativt

en maksimal konsekvens knyttet til hendelser av en viss  sannsynlighet.

Når slike kvantitative akseptgrenser skal fastlegges, vil følgende

prinsipper legges til grunn:

Risiko for mennesker og miljø skal ikke være høyere enn det som

er akseptert innen likartede virksomheter.

Tiltak som reduserer risiko for mennesker og miljø ytterligere

skal implementeres dersom de kan gjennomføres innen rimelige

kostnadsrammer.

Anlegget skal være kostnadseffektivt, dvs. risikoreduserende

tiltak skal koste mindre enn verdien av den risikoreduksjon som

oppnås (gjelder materiell/økonomisk risiko).

I stedet for utnytte det totale risikobildet med dets komplette

spektrum av sannsynligheter og konsekvenser, vil man innen visse

områder finne et regelverk som bare gjør bruk av noen få hoved-

elementer i dette bildet.

Den vanligste metodikk som bygger på en forenkling av det totale

risikobildet, er metoden med dimensjonerende uhell.I sin enkleste

form foreskrives i denne metode et antall helt spesifikke belastninger

eller uhellstyper som anlegget skal kunne motstå på en angitt måte.

En slik praksis er vanlig innen kjernekraftindustrien.

I andre varianter av denne metoden vil ulykkene ikkevære entydig

gitt, men skal velges med utgangspunkt i sannsynlighet. Deler av

regelverket innen norsk offshore-industri er utformet etter dette

prinsipp. I bilag A er retningslinjer for sikkerhetsmessig vurdering

av plattformkonsepter vist som et eksempel.
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3.2 Forsla til aksetkriterier

De enkelte damanlegg skal oppfylle akseptkriterier for sikkerhet mot

brudd. Akseptkriteriene skal ha en slik form at de best mulig kan

anvendes for verifisere at sikkerhetsnivået er oppfylt og opprett-

holdt b#de ved planlegging, byEging og drift.

3.2.1

3.2.2

Personrisiko_for yrkeseksponerte

Ikke behandlet innen rammen for forprosjektet.

To hovedtyper av kriterier er her aktuelle.

Den ene formulerer akseptabelt nivå hva gjelder risiko enkeltindividet

er utsatt for fra næringsvirksomhet. (Tredje parts individrisiko.)

Samfunnet bør her gjennom krav til risikonivå, sikkerhetssoner, etc.

påse at enkeltindividet i sin bolig, ved trafikk i området etc. ikke

utsettes for risiko ut over et gitt nivå. Dette bør gjelde uansett

hvor mange/f% som utsettes for faren. Et utgangspunkt for& bestemme

dette nivået er risiko fra naturlige årsaker (lynnedslag etc.) som er
- 6ca. 1 10 pr. år. Tilleggsrisiko fra næringsvirksomhet i denne

størrelsesorden vil alltid være akseptabel.

Forutsetter vi at befolkningen nedstrøms en dam, opplever kraftverket

som fordelaktig for seg selv (tilgang på elektrisitet, veier, service

i kommunen etc.), vil et risikonivå på 1 10- 5 pr. år være akseptabelt.

Den andre hovedtype av kriterium tar hensyn til dambruddets konsekvens

med tanke på antall dødsoffer. Ved evaluering av denne samfunns-

messi e risiko må det etableres en sammenheng mellom ulykkesforløpets

mulige konsekvens uttrykt som antall døde og den tilhørende anslåtte

sannsynlighet.
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Den framkomne fordelingsfunksjon aksepteres dersom den indikerer at

dammen har en likeartet eller. lavere risiko enn andre anleggmed samme

samfunnsnytte.

Som en forenkling av denne fordelingsfunksjon kan det statistisk for-

ventede antall dødsfall pr. år pga. dambrudd beregnes.

Problemet med formulere et kriterium knyttet til denne samfunns-•
risiko er at det eksisterer meget få analyser fra sammenlignbare

anlegg. For at sammenligningen skal være riktig må sammenlignings-

objektet være innen samme "kultur" som den aktuelle dammen og ha en

samfunnsverdi som er mest mulig lik. Eventuelle negative faktorer ved

de to objektene (i tillegg til risiko) bor ogs@ vere likartet. Dette

betyr at en referanse fra andre, mere tett befolkede land, ikke uten

videre kan godtas i Norge.

I figur 1 er det vist en del risikonivåer fra Storbrittania og

Nederland samt et foreslått kriterium for ikke akseptabel sikkerhet

(Groningen) .

Foruten at niv#ene er forskjellige, kan en merke seg at Groningen-

kriteriet har en brattere hellning enn de andre kurvene. Dette

skyldes at kriteriet er bygd opp med en aversjon mot store ulykker.

Samfunnet vil nemlig ha lettere for akseptere flere mindre ulykker

enn en stor, selv om summen av antall menneskeliv som går tapt er den
- bsamme. F.eks. er akseptabel sannsynlighet for 10 dde 10 pr. år,

-6mens for 100 døde er tilsvarende tall 10 .

Sammenhengen mellom akseptabel samfunnsrisiko og samfunnsverdi kan

som en første tilnærmelse antas å være lineær, dvs. for et anlegg med

10 ganger høyere produksjonsverdi kan 10 ganger høyere sannsynlighet

for de enkelte konsekvensklasser aksepteres. I praksis må dette modi-

fiseres, blant annet også her på grunn av den aversjon som gjelder for

ulykker der mange menneskeliv går tapt.
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Basert på historiske data er det sannsynlig .at personrisiko knyttet

til dambrudd internasjonalt har ligget på et høyere  nivå  enn det som

vil vare akseptabelt for ny industrivirksomhet. Dette kan sies& vare

i samsvar med de prinsipper som styrer individenes og samfunnets opp-

fatning av akseptabel risiko. Faretypene knyttet til vannkraft vil

ligge nær opptil faretyper fra naturmiljøet, de vil ha en kjent

karakter, og de vil være historisk veletablert i nasjonal sammenheng.

Holdningen til risiko knyttet til dambrudd vil derfor gjerne være

mindre kritisk enn overfor ny teknologi med "smygende" farer som man

ikke er kjent med (stråling, gifter etc.). Den opplevde risiko vil

følgelig være mindre og et høyere (reelt) risikonivå akseptabelt.

Ikke behandlet innen rammen for forprosjektet.

3.2.» Materiell og okonomisk_risiko

Materiell og økonomisk risiko er knyttet til ulykkeskonsekvenser i

form av:

skade på dam og kraftverk

skade på tredje persons eiendom

tapt el-produksjon

Den høyeste akseptable risiko skal i prinsipp bestemmes ved en

optimalisering der kostnader knyttet til risikoreduserende tiltak i

anlegg, drift og beredskap veies mot den statistisk forventede verdien

av risikoreduksjonen.

Det er i faglitteraturen /1/ gjort gjeldende at når det gjelder

dambrudd, vil denne økonomiske optimalisering gi en dambruddsann-

synlighet som er høyere enn det som er akseptabelt når det gjelder

risiko for mennesker.
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4. RISIKOANALYSE AV DAM BRASKEREIDFOSS

4.1 Generelt

Braskereidfoss Kraftverk, som ligger i Glomma, ca 25 km syd for

Elverum, har en installert effekt ca. 20 MW ved en vannføring på

270 m?/s og fallhoyde ca. 9.5 m. Hoyre del av dammen best&r av en

fyllingsdam fundamentert på løsmasser. Venstre del består av en

betongseksjon som er fundamentert på fjell, og som inneholder kraft-

stasjon, luker, tømmerløp og fisketrapp. Dimensjonerende flom er på

ca. 3600m?/s og avledes med hjelp av flomluker, tommerluke og bunn-

luke. Se figur 2. Ref. /2/.

I henhold til oppdraget skal analysen omfatte sannsynlighet for dam-

brudd, men konsekvensene av brudd skal ikke modelleres. I utgangs-

punktet antas det å være to hovedtyper av hendelser som leder til

brudd i fyllingsdammen.

Den ene er knyttet til skalt overtopping, dvs. at vannivået i dammen

stiger så mye over damkjernen at dammen blir utsatt for en rask og

ukontrollert erodering når vannet strømmer over damkronen.

Den andre hovedtypen er knyttet til feili dam eller fundament som

leder til progressiv lekkasje, erodering og brudd via andre mekanismer

enn overtopping.

4.2 Overtopp ing

44.2.1

Dam Braskereidfoss er utstyrt med tre segmentluker (flomluker) på

20x 8,2m (luke3, 4 og 5 i figur 2), en tømmerluke på 8 x 4 m (luke

1) og en bunnluke på 2,8 x 8 m (luke 2). ·

Kraftverket reguleres normalt slik at vannivået er konstant på kote

163,2 m. Ved vinterregulering er det turbin og bunnluke som reguleres

automatisk. Ref. /3/.
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Om sommeren reguleres turbinen og flomlukene automatisk. Er tilsiget

større enn det aggregatet klarer A ta unna (270 m3/s), åpnes flom-

lukene. Det er forutsatt at disse er programmert sekvensielt, slik at

luke 1 ved behov først åpnes opp til 100, deretteråpnes luke 2 og så

luke 3. Ved nominelt vannivå (kote 163.2) er kapasiteten pr. flomluke

ca. 800 m3/s. Når vannivået når toppen av damkjernen (kote 164,9), er

kapasiteten ca. 1060 m3/s /2/. Tømmerluken har en kapasitet på ca.

100 m3/s ved nominelt niv 163,2, okende til ca. 150 m3/s ved kote

1644,9. Bunnluken har samme kapasitet som turbinen, 270 m3/s.

Kraftverket er normalt bare bemannet på dagtid mandag - fredag.

I tillegg er det fjernovervåket/-styrt fra driftssentralen i

Heradsbygda, og av hjemmevakt knyttet til denne.

Med utgangspunkt i flomstatistikk fra Glommen og Laagens Brukseier-

forening er følgende frekvenser tatt som utgangspunkt for analysen /4/.

Flomfrekvens

10-års

Dognmiddel (m°/s): 2076

50-rs 100-års 500-4rs 1000-års

2572 2775 323+ 3931

I tillegg er det innhentet informasjon om at 1-Ars flommen er ca.

1600? /s.

Magasinstørrelsen er ca. 5 mill. m3 pr. /5/.

4.2.2 Generell_modell for feil

Den analyse som gjennomføres i de etterfølgende avsnittene dekker bare

driftsfasen. Med hensyn til de aktuelle feilmekanismer antas dette

være det dominerende bidrag. Det bør imidlertid betones at risiko

knyttet til vedlikehold også bør dekkes inn i en komplett analyse av

en dam i drift. For nye dammer tilkommer dessuten bygge- og inn-

kjoringsfasene.
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For å dekke det totale risikobildet bestmulig innen begrensede

rammer, må en velge ut et antall tilstander eller scenarier som i

utgangspunktet bedømmes å være representative. Det kan de være ved at

de stiller store krav til reguleringsorganene (hastighet, kapasitet)

eller ved at de stiller mere begrensede krav, men til gjengjeld fore-

kommer hyppigere. Dersom det viser seg at risikobildet domineres av

en enkelt hendelsesutvikling, er dette en indikasjon på at denne bør

brytes ned i flere deltilstander for å muliggjøre en  mere  detaljert

modellering.

For dammen antas en kritisk tilstand å inntre når vann-nivået står ved

kote 167,2, dvs.  0,5  mover damkronen. Allerede når _nivået når toppen

av damkjernen (kote164,9), antes imidlertid dette å være en tilstand

som medfører ikke ønsket påkjenning på dammen (lekkasje etc.). For

nivåøkninger ra 163,2 (HRV) og.opp til 1644,9finnes godt dokumenterte

modellforsøk som viser avløp som funksjon av nivå for et antall luke-

kobinasjoner /2/. I analysens første steg velges derfor som uønsket

slutthendelse at niv#et n&r kote 164,9.

Uønsket nivå kan oppstå ved at:

1) Vannforingen øker og lukereguleringen kompenserer ikke for

dette (konstant lukeåpning).

2) Vannforingen øker ut over lukenes maksimale kapasitet.

3) Flomlukene stenger på grunn av feil i reguleringssystemet.

Med tanke på hvor lang tid som står til rådighet, er det av interesse

å finne hvordan nivået stiger med tiden. Anvendes modelldata fra /2/

og en vannforingsokningp 28 m/s pr. time, kan en differensial-

ligning settes opp og ut fra løsningen finner en at for det mest

pessimistiske utgangspunktet vil nivået stige fra nominelt nivå (kote

163,2) til toppen av kjernen (kote164,9) i lopet av 13 timer.

Denne situasjonen oppstår når vannføringen i utgangspunktet er

270 /s (turbindrift) og ingen flomluke åpner når vannføringen øker

28 m'/s pr. time.
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Starter økningen fra 800 m3/s (1 flomluke åpen} og ingen ytterligere

avledning tilkommer, vil det ta ca. 17 timer før tilsvarende nivå nås.

Starter økningen fra 1600 m3/s (2 flomluker åpne}, vil det ta ca.

23 timer ved tilsvarende forutsetning.

Tilsvarende vil en økning fra2400 m3/s ved nominelt nivå til topp

kjerne ta ca. 31 timer ved 3 åpne flomluker.

Tilstanden at vannivået ligger i høyde med kjernen i fyllingsdammen er

i seg selv ikke kritisk i et kortsiktig tidsperspektiv. Det videre

forløp mht. risikoen for vannstrømming over damkronen etc. er dis-

kutert i kapittel4.2.6.

+.2.3

Som beskreveti .2.1 vil analysen av denne type feil omfatte

risikovurdering knyttet til ulike flomsituasjoner. Hver av disse

situasjoner med økende vannføring stiller krav på økende avlednings-

kapasitet, og er modellert i hendelsestre.

Følgende3 tilstander er valgt:

Tilstand Vannføring Nødvendig Frekvens

?/s avløp 1/år

A 1060 - 2130 2 flomluker 1

B 2130 - 3200 3 flomluker 10'

C 3200 - 3600 3 flomluker 2 10?

tømmer- og

bunnluke

For tilstandene A og B vil nødvendig avløp normalt oppnås ved auto-

matisk åpning av flomluker. Bare dersom feil oppstår i denne funk-

sjon, er operatørinngrep nødvendig. Hendelsestrærne for disse to til-

standene er derfor modellert likartet.
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For tilstand C vil manuell åpning av luker være nødvendig og bemanning

av stasjonen er derfor den logiske starten av modellering av dette

forløpet.

44.2.3.1 Ti1stand A

Hendelsestre for denne tilstanden er vist i figur3. De utgrenings-

spørsmål som er angitt, forklares nærmere i det følgende.

T Økende vannføring?

Dette er topphendelsen, og for tilstand A har denne en frekvens

ev 1 pr. Ar. Vannforingen er i intervallet1060 - 2130 /s.

Nødvendig avløp fås ved at 2 flomluker er åpne.

1. Feil i reguleringssystemet?

Dekker sensor og signalbehandlingsdelen av flomlukesystemet.

Sammen med spørsmål 2 {manøvreringssystemet) dekker dette sann-

synligheten for feil i den automatiske reguleringen. Vedrorende

tallestimatet, se bilag B.

2. Feil i manovreringssystemet?

Dette dekker de elektromekaniske og mekaniske deler av flomluke-

systemet (2 flomluker). Disse delers funksjon er nødvendig også

for den manuelle manøvreringen (spørsmål6} hvilket motiverer

oppdelingen i spørsmål 1 og 2. For estimat av tallverdi, se

bilag B.

3. Feil i alarmsystemet?

Den eksisterende installasjonen inneholder ikke alarmopplegg

knyttet til unormalt høyt {eller lavt) nivå i dammen ut over den

flottør som skal regulere vannstanden. Visse typer av feil i

reguleringssystemet, inklusive feil i flottøren, kan derved lede

til avvik i nivå uten at dette oppdages. Ifølge avdelingsingeniør

0lbergi Hedmark Energiverk er det nå bestilt et kompletterende

uavhengig system med sensorer som skal overvåke nivået. Dette er

inkludert i modellen. Se videre bilag B.
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4. Ingen bemanning innen3 timer?

Utgangspunktet for den modellerte hendelsesutviklingen er at

stasjonen er ubemannet når økningen inntrer. (Dette er sann-

synligvis en meget konservativ antagelse.) Dersom automat-

reguleringen er feil, er det nødvendigå bemanne kraftverket

snarest. Det forutsettes at dersom alarmsystemet ikke fungerer,

vil dette ta mere enn 3 timer.

5. Ingen bemanning innen6 timer?

Ved de mest kri tiske tidsforløp vil man totalt ha13 - 14 time.r

til disposisjon for å få  i stand nødvendig avløp. Dette betyr at

etter6 timer begynner muligheten for mere tidskrevende tiltak&

reduseres.

6. Manuell manøvrering av lukene umulig?

Her siktes det til enkle "trykk på knappen" tiltak som forut-

setter at manovreringssystem er feilfritt.

7. Reparasjon, improvisesjon umulig?

Tiltakene knyttet til dette spørsmål omfatter omkoplinger,

utskiftninger etc. som kan gjøres med det utstyr og det personell

so finnesp stedeteller i driftssentralen.

8. Ingen ekstern assistanse?

Dette dekker bistand fra utstyrsleverandører og framfor alt

tilgang til kranbiler som kan løfte opp flomlukene.

9. Sprengning?

Som en siste utvei kan sprengning av damlukene overveies.
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Klasse

Det er valgt tre forskjellige sluttilstander innen rammen for ana-

lysen.

OK tilsvarerat man har lykkes med nødvendig avløp.

R1 tilsvearer at man har sprengt damlukene.

R2 er den tilstand at vannet når toppen av damkjernen.

Frekvens

Her angis de beregnede frekvensene for slutthendelsene.

0 summerin av bidra ene til risiko, tilstandA

De største bidragene til Rl og R2 er hendelseskjedene 4  og  8  respek-

tive 5 0g 9.

4 og 5 opptrer ved funksjonsfeil i manovreringssystemet. Dammen

bemannes innen3 timer, men verken reparasjon eller ytre assistanse

leder til nødvendig avløp i flomlukene.

I hendelseskjedene8 og 9 inngår også feili manovreringssystemet.

Her skjer bemanningen av dammen senere enn 3 timer, men innen6 timer.

Også her mislykkes man med reparasjon og ekstern assistanse for å åpne

flomluken.

Summertover allebidrager frekvensene

Rl r 3.9 10? 1/Ar

R2 a 1.68 10:? "

Sum R = 5.6 10? 1/Ar
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4.2.3.2 Ti1stand B

Hendelsestre for utvikling basert på denne tilstand er vist  i figur4.
Nedenfor er gitt kommentarer som berører forskjeller relativt til-

standA.

T Økende vannføring?

Vannføringen ligger i intervallet2130 - 3200 ?/s og har en

frekvens av 10' pr. Ar.

2. Feil i manøvreringssystemet-?

For tilstand Ber det nødvendig at alle3 flomluker åpnes.

Se videre i bilag A.

4. Ingen bemanning innen3 timer?

I denne situasjonen antas beredskapen å være høyere enn under

tilstand A, og sannsynligheten for at dammen ikke er bemannet

etter 3 timer, er derfor lavere.

5. Ingen bemanning innen6 timer?

Effekten av feil i alarmsystemet vil bli mindre ved den høyere

beredskapen og sannsynligheten for& ikke ha bemanning etter

6  timer derfor lavere.

7. Reparasjon umulig?

Idet alle tre flomlukene må fungere, vil det være færre frihets-

grader for improvisasjoner. Reparasjoner kan også ta lengre tid.



aKi.'Ø. FUL. I FEIL. I FEIL. I tlCEH tNCDI <IC. IWfJEU. ARASJON TEN ES- PENNING KLASE 'FEN VENS IA. 20
tlt#IFMIIC'l£Ca..ER- AN VRER- AL.ARN IIEw.NilINC QC) NoUe. AV IIPIIIDY ISA Tll9I ASS. &NLIC?

1/lr nes- nes- SYSTEMET 'P IIIIEN J NlNC I L.a(ØE SJDN OCIWaIL. 1/Sr
SYSTENET 7 5YSTDtE1' ? TIIE:R 7 I TINER 7 &NLIC 7 UL.IG ? ETC.) .,

T z 3 d s I 7 I •
DK 8 97a-2 ,
DK 4.D"35E-S l

'LM11E-S 1
Rl ,. •152£  'R2 LDIIS3E-7 5

.. !1!1113E e
4.ID37E  7

nR1 1.7m2£-7 I
112 1. a12-7 9

la57'E  10

-· DK S.DIUIE  11
Rl &.IDSIE-a 12
112 .. T7-G  11
DK 3 4149 14
DK 4.1101£  \5

_, R1 1. SISIE-10 Ul
112 1. Sl87E-10 17
01( 1. MIIDE-10 11
DK Z.1112£-10 19
Ill 4.CME-112D
R2 l.1172£-11 Zl
DK 1.340GE-4 Z2
DK 1.Ml7E  23
DK 1. 23129 24
IU 4. 7211DE-11 25
R2 DZICE-11 211
01( 1.am-s 'ET
DK t. tee£-10 23
01( 1. zz-1 2SI
Rl 1.2'&2£-11 i0
R2 LM07E.-1 31
DK 1. 408E- 7 ii2

2.
DK 8. 9010E-12 33

1. e7«aE-12]4
Rl. Z.a'71E•l115
R2 1. 287E-13 1e
DK 1 4237E-0 17
DK l. lllilCIE-11 11
DK 1, 576-13 39

. CIE.-• IU l. 111$8£-16 40

112 S. 1254£-15 41

DK 7.'831£-10 42

DK 4, 406£-1S 43

8.  2824£-15 44

Rl 1. 407E-15 4s

112 L ZIMJE-11 '8

DK &.r:1144£ 47

DK s.7707£  ..
Rl Z. læaE  40

112 L 1111£-10 50
S, 3455E-9 S1

DK . 7. ZllM& 52
111 S.112'7£-10 fl

112 Z. Cl!55E-l 0 S4

Cl( 4.068IE-11 !S_, 7.IS2£-11 se
l 1. IZZIIE-11 57

112 S.1118'£-lZ Se

4. ISJDE-lZ 59
L !1110£-12 110

111 S. lmDE-13 e1_,
112 Z.1170£-13 62

4. CISJ0£-13 53
7. !1100E-11 a,

R1 1. IIZIDE-111'5
S 670OE-14es

DM4A. TIIECll-17-1887 DAN IRASMEtEIDF"DSS - TIL.ST  AICI I

Nei

FIGUR4
Ja



21

0 summerin av bidra ene til risiko, tilstand B

For tilstand Ber det som ventet de samme hendelseskjeder som for

tilstand A som gir de største bidrag til risikoen{4, 5, 8 og 9).

Summert over alle bidrag er frekvensene

R1 1.80 10° 1/r

R2 = 7.7 10?

Sun R = 2.6 10° 1/Ar

4.2.3.3 Tilstandc

Hendelsestre for denne tilstand er vist som figur 5. De utgrenings-

spørsmål som er angitt, forklares nærmere i det følgende.

T Økende vannføring?

Vannføring ligger i intervallet3200 - 3600 ?/s og har en
-2

frekvens av 2 10 pr. år. Alle flomluker, tømmerluker og

bunnluker må fungere.

1. Feil i alarmsystemet?

Selv om stasjonen antas være bemannet, vil en tidlig alarm

påskynde tiltakene.

2 og 3. Ingen bemanning innen3 (6) timer?

Svært lav sannsynlighet for at dammen ikke blir bemannet

{skyldes høy beredskap i denne ekstreme flomsituasjonen).

4. Manøvrering av flomluker umulig?

Sannsynligheten for& ikke lykkes med å åpne alle flomluker

umiddelbart vil være den samme som summen av feilsannsynlighetene

1 og 2 i tilstand B. (Feil i reguleringssystemet eller feil

i manovreringssystemet.)
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5. Manovrering av øvrige luker umulig?

Estimat for sannsynlighet for dette utfall er vist i bilag B.

6. 'Reparasjon umulig?

Her vil reparasjon i de ulike feilsituasjoner ha ulik sannsyn-

lighet. Se bilag B.

7. Ekstern assistanse?

Dette er diskutert i bileg B.

8. Sprengning umulig (uonsket)?

Se videre i bilag B.

Klasse

Utfallet av hendelseskjedene er oppdelt i 5 forskjellige klasser:

OK: Vellykket.

Rl: Sprengningav damluker.

R2: FlomlukerOK,øvrige lukerfeil.

R3: Flomlukerfeil,øvrigelukerOK.

R4: Flomlukerfeil,øvrigelukerfeil.

summerin av bidra ene til risiko tilstand C

I figur6 er det vist en utskrift der hendelseskjedene er syste-

matisert etter klasse. På samme måte som i tilstand A og Ber de

største bidrag knyttet til feil i manøvreringssystemet som ikke blir

avhjulpet ved reparasjon eller ekstern assistanse.

Summert over alle bidrag er frekvensene:

Rl • 1.78 10? 1/r
R2 • 1. 0l4 1o "
R3 = 6.6 1o "
R4 = 3.# 1o- t

Sum R = 2.6 10? 1/år
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File name •••••• DAM6.TRE
Title •••••••• DAM BRASKEREIDFOSS - TILSTAND C
Date first used •.• 06-16-1987
Date last modified .09-15-1987

Sequence Class Probabilities

Tl245678 RA 0.166E-14
T2345678 R4 .630E-13
T12345678R4 0.252E-16
T45678 R4 0.270E-10
T24567B R4 0.716E-11
Tl45678 R4 0.288E-14
T234678 R3 0 .. 108£-09
Tl234678 R3 0.432£-13
T4678 R3 0.S40E-07
T24678 R3 0.ll9E-07
Tl4678 R3 O0.480E-11
Tl24678 R3 0.285£-11
Tl235678 R2 0.120E-13
T25678 R2 0.224E-08
T5678 R2 0.809£-08
Tl5678 R2 0.719E-l2
Tl25678 R2 0.593E-12
T235678 R2 0.300£-10
T467 Rl 0.126E-06
Tl24567 Rl 0.388E-14
T23467 Rl 0.252E-09
Tl23567 Rl 0.280E-13
T567 Rl 0.189£-07
T2567 Rl 0.522£-08
Tl23467 Rl 0.l0lE-12
Tl234567 Rl 0.588E-l6
T234567 Rl 0.147E-12
T2467 Rl 0.27BE-07
Tl567 Rl 0.168E-11
Tl467 Rl 0.112E-10
T4567 Rl 0.630E-10
T24567 Rl 0.167E-10
Tl4567 Rl 0.672E-14
T12567 Rl 0.138£-11
Tl2467 Rl 0.66SE-ll
T23567 Rl 0.699E-10

FIGUR6: Hendelseskjeder for tilstand C
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4.2.4

».2.5

Vannføring over maksimal_evlopskapasitet

Denne tilstand D tilsvarer en storre vannforing enn3600. m'/s, hvilket

overskrider avløpskapasiteten ved full åpning på alle flomluker, samt

tømmerluke og bunnluke, ved vannivå·164,9(tilsvarer toppen av

fyllingsdammens kjerne).

Ut fra tabell i avsnitt4.2.1 estimeres frekvens for tilstand D:

R = 8 10 pr. Ar.

Dette tilsvarer direkte de sluttilstanderR som er beregnet for A,

Bog C.

Dette tilstand kan oppstå ved en feil i flomlukens reguleringssystem.

Utgangssituasjonen vil være at minst en flomluke er åpen (helt eller

delvis) og at en spesifikk feilmede inntreffer i reguleringssystemet

slik at luken(e) stenges.

Ut fra diskusjoner med 0. 0lberg og vannføringsdata fra Glommen og

Laagens Brukseierforening antas at flomluker vil være åpne ca. 2

måneder pr. år. Videre antas en midlere vannføring på500 m3/s i

denne perioden. En har da sett bort fra perioden med den storste

vannføringen ettersom stasjonen da er bemannet og en rask reaksjon ·på

den aktuelle feilen vil være mulig.

Antas turbinen å være i drift og flomlukene stenges, vil netto vann-

tilførsel til dammen være 230 m3/s.

Tidsforløpet fra nominelt nivå til toppen av kjernen nås,  vil ved

disse forutsetninger bli ca. 10 timer.

Den initierende hendelsen vil her være feil i reguleringssystemet.

Hendelsestre for mulig videreutvikling av denne tilstanden er vist i
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figur7.

T Luke stenges?

Feilrate for feil som gjør en slik hendelse mulig er i henhold

til bilagB1 10 pr. time eller • 9 10° pr. Ar.

En videre forutsetning er at minst en flomlukei utgangspunktet

delvis/helt åpnes. Dette er situasjonen i ca. 2 måneder pr. år.

Total sannsynlighet for uonsket lukestenging er derfor1,5 107?

pr. år.

1. Feil i alarmsystemet?

Som beskrevet i 4.2.3er systemet i ferd med å bli utrustet med

et uavhengig alarmsystem som overvåker nivået. Dette er inkludert

i modellen.

2. Ingen bemanning innen6 timer?

Dersom stasjonen blir bemannet innen 6  timer, vil man med god

margin klare den middelsituasjon som er lagt til grunn.

3. Manuell manøvrering av lukene mulig?

Ettersom utgangspunktet var feil i reguleringssystemet samt

stenging av luken(e), antas sannsynligheten for at en slik feil

oppstår samtidig som svært liten. Av denne grunn utbroderes

heller ikke hendelseskjedene mere.

Klasse

Utfallet av hendelseskjeden er oppdelt i 2:

OK: Vellykket

R: Vannet når toppen av kjernen
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L.UKE FEIL.I INGEN MANUELL. KLASSE FREKVENS NUMMER
STENGES AL.ARM- BEMANNINGMANDVRER.
UONSKET SYSTEMET INNEN AVL.UKENE

6 TIMER UMULIG

T 1 2 3

K 1. 484BE-3 1
R 2. 9697E-B 2

DE-3 R 1. 499BE-5 3
DK 1.2000E-7 4

-4 R 2. 400E-12 5
R 3. DOE-s 5

OAMOE.TREOB-13-1987 IKKE ONSKET STENG. AV FL.OML.UKER -TIL.STANO E

FIGUR7

_J Nei

7 Ja
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0 summerin av bidra til risiko, tilstandE

Fra figur  7  finner en at ved de antagelser som er gjort, vil det

største bidraget til den uønskede hendelsen være knyttet til

menneskelig svikt i alarmering/bemanningskjeden.

Totalt har tilstand E en frekvens pa 1,5 10? pr. r.

4.2.6

De samlede bidrag til risiko for at nivået når toppen av fyllings-

dammens kjerne (positiv effekt av sprengning ikke tilgoderegnet) er:

Fra tilstandA: 5,6 10? pr. Ar

B: 2,6 1o' " "

C: 2,6 1o7 " "

D: 8,0 1o " "

E: 1,5 10? " "

Ut fra disse vurderinger er derfor konklusjonen at de avlopsorgan som

finnes, synes& ha en tilfredsstillende pålitelighet og at restrisiko

for overtopping i første rekke er knyttet til dimensjoneringen av

maksimalt avløp (tilstand D).

Som diskuterti 4.2.2 er den reelle risikoen for dambrudd i for-

bindelse med overtopping antatt vere knyttet til at vann-nivået

stiger til et nivå• 0,5 mover damkronen.

Dette tilsvarer kote 167,2 0g et nivå 2,3 m høyere enn topp dam-

kjernen.

Ut fra en ekstrapolering og vurdering av vannføringskurveni ref. /1/

finner en at dette nivå tilsvarer en vannføring på• 5100m3/s når

alle luker er åpne.
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En slik vannforing vil grovt ansltt ha en sannsynlighet pa •10? pr.

år og antyder dermed at også dimensjoneringen av maksimalt avløp er

tilfredsstillende (tilstand D).

Dersom det kritiske nivå er kote 167,2 og ikke kote 164,9 som antatt

tidligere i beregningene, vil også tidsforløpet og sannsynligheten

for tilstandene A, Bog C (økende vannføring og feil i regulerings-

organene) bli påvirket.

Den tid som står til rådighet for tiltak forå få åpnet lukene vil

bli øket i forhold til de antagelser som ble gjort i hendelsestrærne .

. Sannsynligheten for at det oppstår en situasjon som gjør det nødvendig

pne flere avledningsluker, vil dessuten bli redusert på en til-

svarende måte som for tilstand D ved at de lukene som er åpnet får en

økt avløpskapasitet ved det høyere vann-nivå.

Når det gjelder tilstand E (lukene stenges), vil det ved konstant

vennforing500 m/s og antatt turbindrift, ta ca. 2} timer& nA kote

167,2.

+.2.7 Kritiske_antagelser

De antagelser som er gjort vedrørende systemoppbygging, hendelsesfor-

løp under flom, feilrater og beredskap vil være forbundet med en del

mangler og usikkerheter.

Når det gjelder hendelsestrrne, kan en tenke seg flere forhold som

kunne ha vært modellert i større detalj. Det gjelder f.eks. mulighet

for drivgods som kan tette flomlukene, og det gjelder adkomstmulig-

heten til dammen i flomsituasjon. El-matningssystemet burde også ha

vært dekketi større detalj.

Ettersom systematisk innsamlede feildata fra lukeregulering ikke har

vært tilgjengelige, er det generelle data fra databanker som har

dannet utgangspunktet for de antagelser som er gjort. Når det gjelder

de beredskapsmessige forhold, er skjønn basert på befaring og disku-

sjoner med driftspersonellet lagt til grunn.
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Hydrologiske data er svært avgjørende for analysen. Det gjelder sann-

synligheten for en viss vannføring og det gjelder forløpene under

flom. Analysen indikerer at det er dimensjoneringen av maksimalt

avløp som gir det største bidraget til risiko.

En folsomhetsanalyse viser at nr det gjelder damlukene er det

spesielt to forhold som er vesentlige for risikonivået. Det ene er

manovreringssystemets funksjonstilgjengelighet og omfatter sannsyn-

lighet for feil samt forutsetningene for å gjenopprette funksjonen.

Det andre forholdet er knyttet til overvåking av nivå, alarmering og

bemanning av stasjonen.

Disse to hovedbidrag til risiko fra damlukene vil opptre ved to ulike

situasjoner.

Manøvreringssystemet vil settes på prøve i forbindelse med flom-

situasjoner. Da vil pa den annen side beredskapsniv#et vere hoyt,

slik at kravet til alarmkjeden ikke er helt avgjørende.

Dersom lukene feilaktig stenges i en periode med mindre dramatisk

vannforing, vil situasjonen vere en annen. De vil manovrerings

systemet gjerne være intakt. Derimot vil beredskapen være lavere og

risikoen for feil i alarm- og bemanningsfunksjonen mere kritisk.

Uten å vurdere forholdene ved det aktuelle kraftverket kan en rent

prinsipielt fastslå at disse feiltyper svært ofte kan føres tilbake

til svakheter i drifts-, vedlikeholds- eller beredskapsorganisasjonen.

Det kan skyldes mangelfull kompetanse eller utdannelse eller at

rutinene knyttet til utførelse, tilsyn og gransking ikke er tilfreds-

stillende.



31

4.3 Andre Feilt er

Når det gjelder andre feiltyper enn de som er knyttet til overtapping,

er det ikke mulig å gjennomføre en like omfattende og damspesifikk

analyse. Med utgangspunkt i erfaringsmateriale fra dambrudd i Vest-

Europa og USA vil det imidlertid være mulig å gjøre en grov skattning

tilpasset damtype, damhøyde og alder. En detaljert beskrivelse av

denne metoden er gitt i kapittel5.4.Dersom aktuelle data for dam

Braskereidfoss anvendes, fås som første skattning følgende feilrater:

Fundamentsvikt:

Lekkasje:

2 10? pr. r
8 10? pr. Ar

Det tas hensyn til at den aktuelle dammen ligger i et geologisk

gunstig område, sa.mt er av nyere dato, ved å redusere feilraten med

en faktor 10. For åta hensyn til det faktum at Braskereiddammen er

fundamentert på løsmasser og ikke på fjell, innføres det videre en

økning av feilraten pga. fundamentsvikt med en faktor2. Et grovt

overslag for aktuelle feilrater blir således:

4 -6Fundamentsvikt: 10 pr. år

8 -6• Lekkasje: 10 pr. år

l4.4 Konklus 'on Dam Braskereidfoss

De to hovedtyper av feil som kan lede til dambrudd {overtapping og

andre feiltyper), er analysert med forskjellig metodikk og de fram-

komne tallverdier bør derfor ikke ukritisk.summeres. Det vi kan

konstatere er at bidragene er av samme størrelsesorden og ligger i

or&det 1 107? Med utgangspunkt i den diskusjon om akseptkriterier

som ble ført i kapittel3.2, er dette sannsynligvis akseptabelt.
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5. RISIKOANALYSE AV BORDALSDAMMEN

5.1 Kort beskrivelse

Dam Bordalen er en ca. 4 m høy fyllingsdam med morenetetning.

Høyeste regulerte vannstand, HRV, er på kote891. Dammen har støtte-

fylling av grus med drenerende lag av stein både oppstrøms og ned-

strøms. Mot bølgevernet er det lagt opp en ekstra sone med overgangs-

masse. Den øverste delen av bølgevernet (fra5 m under HRV og opp)

består av stein> 1/2 m3. Den nederste delen av bølgevernet består

av stein rundt 1/4 m3. Skråningsbeskyttelsen er tippet røys.

Flomløpet består av en 60 m lang betongterskel til venstre for dammen

og en delvis sprengt og oppbygd kanal.

Hoyde av topp kjerne er kontrollmalt(1986).

Nivået i magasinet måles ved et pneumatisk system. Kompressor og

måleutstyr er plassert i målehus nær dammen. Signalet overføres til

kontrollrom i hovedkontoret i Dalen gjennom luftkabel. Nivået over-

våkes bare med dette ene systemet.

Lekkasje i fjellet oppsamles i injeksjonstunnelen og kan måles separat

for høyre og venstre halvdel av dammen. Måling skjer under inspeksjon

ved samle opp lekkasjevannet og registrere tid og vannmengde.

Lekkasje gjennom dammen måles på samme måte (det er uklart hvordan

lekkasjevannet samles opp og ledes til mlehuset).

Det var opprinnelig installert utstyr for poretrykkmlinger i kjernen,

men dette utstyr fungerer ikke lenger.
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5.2 Dammens tilstand

Bølgevernet på vannsiden av hoveddammen viste ved befaring 1. juni

1987 tydelige tegnp skader pga. blger og is. Kontrollmerker viste

at bevegelse i bølgevernet fremdeles pågår. Det ser ut til at ero-

sjonen i alt vesentlig skjer i det "lette" bølgevernet under kote889,

dette fører til at de grovere steinene over kote 889 gradvis raser ned

damsiden. Enkelte steder er grusen under bølgevernet åpen i dagen.

Flere bølgedempende odder og nes stikker opp ved lav vannstand i

magasinet, og bølgeerosjonen ser ut til å være sterkest i en sone

mellom kote 880 og 890 med resulterende skaderp overliggende deler

av bølgevernet. Forholdene er neppe kritiske, men utbedring er

planlagt.

Sperredammen er relativt godt beskyttet mot bølger og viste ingen tegn

på erosjonsskader.

NB: De fleste større norske fyllingsdammer er steinfyllingsdammer,

'som også er følsomme for denne type skader (jfr. bl.a. Akers-

vann}. På nyere dammer legges plastringssteinen i forbandt,

dette gjor bolgevernet langt mere motstandsdyktig mot bolge/is-

erosjon.

Det er ikke gjort observasjoner av bølgehøyde eller bolgeopplop ved

sterk vind fra vest (dette vil bli gjort ved første anledning).

Ved langvarig sterk vind fra vest kombinert med høy vannstand i

magasinet kan situasjonen bli alvorlig. Utbedring av skader på

bølgevernet krever relativt lang tid for planlegging og gjennomføring,

og kan neppe utføres "spontant" i en kritisk situasjon.
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5.3 Hendelser som kan lede til brudd

5.3.1

5.3.2

5.3.3

Hendelser som kan føre til brudd i dammen, kan være:

svikt i fundament

utglidning

overtopping pga. flom

overtopping pga. ras

lekkasje under dammen

lekkasje gjennom dammen

erosjon pga. bølger og is

erosjon pga. overskylling fra flomløp

Disse hendelser vil bli behandlet i det følgende.

Svikt i fundament---------

Svikt i fundament vil i prinsippet kunne forekomme dersom dammen er

bygget på løsmasser, eller om det finnes slepper eller andre svakheter

i fjellet under dammen slik at det kan skje forskyvninger.

En hyppig årsak til svikt i damfundament synes å være at dammen er

bygget på løsmasser (sediment eller morene).

Bordalsdammen er bygget på fjell. Fjellet under dammen er injisert

og lekkasjen gjennom fjellet måles periodisk i injeksjonstunnelen.

Fundamentsvikti denne dammen er derfor relativt usannsynlig.

Utglidning kan i prinsippet skje på begge sider av dammen. Faren for

utglidning kan reduseres ved ballastfylling av dammen.

Utglidning av Bordalsdammen synes å være mindre sannsynlig enn andre

aktuelle hendelser ettersom dammen har vært stabil i 20 - 25 år.
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5.3.44

Overtopping av fyllingsdammer er i de-fleste tilfeller alvorlig selv

om dammen har en viss motstandsevne mot en slik hendelse. Overtopping

av lengre varighet vil etter hvert lede til dambrudd. For å unngå

.skader er det derfor viktig at det finnes et tilstrekkelig og

pålitelig flomløp.

Flomløpet ved Bordalsdammen er adskilt fra hoveddammen med en liten

fjellknaus og består av en 60 m lang betongterskel (topp kote 891,0)

som står på fjell. Flomkanalen munner ut i det gamle elveleie ca.

170 m nedenfor damfoten.

Dammen ligger så høyt at vegetasjonen kun er 1 - 2 m høy fjellbjørk.

Da man har et fritt overløp på 60 mantas tilstopping å være umulig.

Ras på overløpet regnes meget usannsynlig.
f

Dammen og flomløpet er dimensjonert for en flom på Qd. • 179 m3/s
1I

tilsvarende en vannstand892,4m. Sannsynligheten fore,. er • 107° pr.
2m

år. Påregnelig maksimal avlopsflom, PMF, er beregnet til343m3/s
tilsvarende en vannstand på893,2m (topp kjerne893,5m, topp dam

896,0 m). Ved en slik flom vil sannsynligvis en del av vannstrømmen

bryte ut av flomkanalen, og vannet vil følge damfoten på luftsiden av

dammen med fare for erosjon av dammen. {Det er et prosjekt på gang

for å sprenge ut flomkanalen for sikre mot en slik hendelse.)

Det finnes to muligheter for kontrollerttapping av vann fra dammen:

Overføringstunnelen til Førsvann som er inntaksmagasin til kraft-

stasjonen. Førsvann har imidlertid samme høyeste regulerte vann-

stand, HRV, som Bordalsvann (891,0 ). Kapasiteten i tunnelen

er dessuten begrenset til ca. 25m3/s.

Senkningstunnelen under Bordalsdammen,kapasitet ved vannstand

891 1ik 200 ?'/s.
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Ved storflom i Bordalsvassdraget vil det også være storflom i de andre

vassdrag i området (NB! Det er ingen magasiner ovenfor Bordalsvannet).

Det vil derfor ikke være mulig å skaffe avløp for større vannmengder

gjennom overføring til Forsvann.

Luken i senkningstunnelen kan opereres med el-motor og manuelt fra et

lukehus. Luken prøves regelmessig. men åpnes dog bare delvis. Selve

luken er vanskelig tilgjengelig på luftsiden på grunn av store

lekkasjer (vanskelig å skifte pakning). På vannsiden kan luken bare

nås med dykker når nivået i magasinet er nær laveste regulerte vann-

stand, LRV. Lukehuset står imidlertid på nedsiden av dammen. og det

kan være utilgjengelig i den situasjon som er beskrevet ovenfor.

Se for ovrig avsnitt5.3.9.

P.S. Ras i senknings- og overføringstunneler forekommer og opp-

renskning er nødvendig med visse mellomrom for opprettholde

kapasiteten. Blokkering pga. ras er sjelden. men kan ikke

utelukkes.

5.3.5

5.3.6

Ras i magasiner har i enkelte tilfeller forårsaket store bølger som

har overskyllet dammer. Ras av en slik størrelse i Bordalsvannet er

lite sannsynlig. og vil ikke bli ytterligere behandleti denne

rapporten.

Lekkasje kan forekomme både under og gjennom dammen.

Står dammen på fjell (som Bordalsda.mmen) er små lekkasjer i fjellet

uten betydning.
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Lekkasje i dammens tetningskjerne kan være alvorlig. Når det gjelder

lekkasje i norske steinfyllingsdammer, har imidlertid utviklingen i de

fleste tilfeller stoppet "av seg selv". Lekkasjen kan imidlertid føre

til permanente skader på dammen, for eksempel sammensynkning av

morenekjernen og damkronen, og dermed øke faren for overtopping.

Det er derfor av sikkerhetsmessig betydning at lekkasjen måles. Dette

gjøres da også ved de fleste større fyllingsdammer, men da målingen

normalt ikke er kontinuerlig, kan ekkasje oppstå uten at dette obser-

veres.

I Bordalsdammen måles regelmessig (men ikke kontinuerlig) både

lekkasjer gjennom fjellet og gjennom dammen. Lekkasjene har hittil

vært små.

5.3.7

5.3.8

Erosjon av bolger/is kan .over tid føre til så alvorlige skader på

dammen at langvarig eller hyppig sterk vind fra vest kan forårsake en

kritisk situasjon, om ikke oppståtte skader repareres.

Det er ikke gjort observasjoner av bølgehøyder og bolgeopplop eller

av frekvens og varighet av sterk vind fra kritisk retning, og slike

data må derfor innhentes fra Meteorologisk institutt. Bølgehøyder og

-opplop kan da beregnes.

Se for øvrig avsnitt5.2.

Som det framg@r av avsnitt 5.3.4, er PMF beregnet& kunne bli nesten2

ganger så stor som Qd .. Forekommer PMF ved fullt magasin, vil en del
1m

av vannet sannsynligvis bryte ut av flomløpet og vil kunne føre til

erosjon på damfoten. Dette kan utvikle seg til en kritisk situasjon.

Se for ovrig avsnittene5.3.I og 5.3.9.
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5.3.9

For flere hendelsesforløp spiller hastigheten av nivåendringer i

magasinet en viss rolle. Nedenstående betraktninger er relevante for

flere av de kritiske situasjonene.

Paa
PMF =

179?/s
343m3/s

Magasinkarakteristikken for Bordalsvannet viser at overflaten av fullt

magasin er ca.  8 1? .

Kapasiteten av senkningstunnelenkan med god tilnærmelse uttrykkes som

Q

"a
=

=

a. eller med de gitte betingelsene

33,33 IL - 855'

der Ler vannstanden i magasinet, og855er nivået av tappeluken.

Kapasiteten av flomløpet kan med god tilnærmelse uttrykkes som

Q =

Po% "
b eller med de gitte betingelsene

100 f (L - 891)31

der L (som ovenfor) er vannstanden i magasinet og891er terskelnivået

på flomløpet.

Med konstantQ  . = 179m3/s og nesten fullt magasin vil vannstandendam
øke med 8 cm pr. time (ingen tapping fra magasinet).

Med konstant PMF = 343m3/s og nesten fullt magasin vil vannstanden

øke med 15 cm pr. time.

Med konstant Qd. , nesten fullt magasin og tappeluken åpen (200 m3/s)
1m

vil vannstanden minke med6 cm pr time.
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Som nevnt vil PMF i flomløpet være en kritisk situasjon. Dersom

tappeluken åpnes før flommen bryter ut av flomløpet, kan man beregne

at avløpet fra magasinet vil fordeles mellom tappetunnelen og flom-

løpet slik

a
Po%

203 ?/s
1»0 ?/s (< e. )1m

ved vannstand på kote892,25 m (<høyesteflomvannstand}. Det er

altså i teorien mulig å avverge en situasjon der PMF bryter ut av

flomløpet. Samtidig vil marginen mot topp kjerne øke fra 0,2 m til

ca. 1,2 m. Tappeluken er imidlertid ikke beregnet for en slik funk-

sjon, og det kan dels være vanskelig å åpne tappeluken under slike

ekstreme forhold, dels vil det kunne oppstå vibrasjoner i luken.

Situasjonen har for øvrig en lav sannsynlighet, og problemet vil

forsvinne når den planlagte utsprengning av flomløpet er gjennomført.

5.4 Evaluerin av statistisk materiale

Som det ble vist i kapittel4 om Braskereiddammen, er det mulig å

analysere dambrudd som skyldes feil i lukereguleringen ved å bygge opp

en systemfeilmodell der sammenhengen mellom enkeltfeil og dambrudd

beskrives. For enkeltfeilene, som utgjøres av feil i komponenter og

delsystem, vil det være mulig åta fram relevante data fra drifts-

erfaring etc. Denne angrepsmåte tilsvarer bruk av prediktert risiko.

For Bordalsdammen spiller lukeregulering liten rolle for dammens

sikkerhet. De største bidragene vil komme fra svikt i damkroppen

eller dens fundamentering. For slike mekanismer foreligger lite data

og det er i dag ikke mulig å sette opp en system-modell med kvanti-

fiserte bidrag på samme måte som for lukeregulering. For & gjore et

grovt overslag over risikonivået kan vi studere statistikk over dam-

brudd og forsøke å tilpasse denne. Dette tilsvarer ekstrapolert

risiko.
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Det eksisterer et relativt omfattende materiale vedrørende skade og

brudd på dammer, f.eks. ICOLDs "Lessons from dam incidents", ref. /7/.

Det er imidlertid vanskelig anvende dette materialet for en kvanti-

tativ risikoanalyse av en konkret dam.

Årsakene til dette er flere. Den viktigste er at dammer ikke er

"standard" produkter, men konstrueres og .bygges med hensyntagen til

de spesifikke forhold som er relevante for hver enkelt dam. Dette

kan f.eks. vere topografiske og geologiske forhold, funksjonskrav,

konstruktiv utforming og utførelse, materialvalg, miljøpåvirkninger

(herunder m&ten magasinet reguleres p#), kontroll og overv#king,

reparasjon og vedlikehold, osv. Det er derfor vanskelig å overføre

erfaringene fra andre dammer til en spesifikk dam selv om de i

prinsippet er av samme hovedtype.

For å kunne få fram et totalt tallanslag, om enn usikkert, når det

gjelder bruddsannsynligheten for Bordalsdammen, har vi tatt utgangs-

punkt i Schnitters analyse (ref./8/)av ICOLD-data (ref./7/).

Ref. /8/ er også presentert i ref. /9/.

Ifolge ref. /8/ har antall dembrudd i perioden1900 til 1969 vart

1.2%, relatert til antall dammer bygget i denne perioden. Stati-

stikken omfatter dammer over 15 m hoyde i Vest-Europa og USA.

Normalt ville det vært naturlig avlede en gjennomsnittlig feilrate

fra antall observerte feil og antall akkumulert dam&r, og s@ eventuelt

undersøke feilratens avhengighet av parametre som byggeår, damalder,

damhoyde, damtype, osv. Med den m#ten som analysen er utfort p% i

ref. /8/, er ikke dette mulig. En måtte i så fall foreta en ny,

utvidet og uavhengig analyse av utgangsmaterialet, ref./7/, noe som

ikke var mulig i dette prosjektet.

I analysen skilles det mellom fire feilårsaker, og den prosentvise

fordelingen for fyllingsdammer er:
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Over topping 35%
Fundamentsvikt: 21%
Lekkasje: 38x
Andre: 6

Feilratens avhengighet av dammens alder, dvs. fra tidsintervallet

mellom bygging og feiltidspunktet, kan avledes fra de kumulative

skadekurver, se figur8.

Bordalsdammen har en alder p ca. 25&r. Ved konstruere tangenter

til kurvene kan vi avlese at bidraget pr. år innen de tre årsaks-

gruppene ved damalder25år har vært:

1,2  pr. år for overtopping

• 0% pr. år for fundamentsvikt

,35 pr. år for lekkasje

100
Fundamentering

Lekkasje

Overtopping

FYLL INGSDAMMER

% ,o 20

·  Al der på demmer &r

(eksl. danbrudd under konstruksjon ogkri)

30

FIGUR8: Kumulativ skadefordeling (prosent av det totale antall
dambrudd som skjer ved en alder mindre enn  Tår)  for
fyllingsdammer i tidsperioden1900 - 1975 (ref./9/).
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Ved å kombinere disse opplysningene kommer man fram til følgende

bruddfrekvenser for 25 år gamle fyllingsdammer:

overtopping: 0,012 x 0,35 x 0,012 = 5 10?  pr. 4r

fundamentsvikt: neglisjerbar (-· 0)

lekkasje: 0,012 x 0,38 x 0,0035 - 2 107? pr. Ar

Disse tallene er basert på statistikk fra dammer som også inneholder

et stort antall gamle dammer. Det er grunn til å anta at det har

funnet sted en utvikling i kunnskapsnivå, byggemetodikk og over-

våkingsrutiner som vil komme moderne, norske dammer til gode. Uten en

nærmere statistisk analyse av ICOLD grunnlagsmateriale (som muligens

vil kunne gi informasjon om bruddfrekvens som funksjon av byggeår}

antar vi at bruddfrekvensene til moderne norske fyllingsdammer vil

kunne ligge en faktor3 - 4 lavere enn gjennomsnittet avledet ovenfor.

I ref. /8/ blir det, basert på en analyse av ICOLD-data,ogs kon-

kludert med at "det har funnet sted en dramatisk (minst10 ganger}

forbedring av sikkerheten siden begynnelsen av århundret".

Tar man videre hensyn til at de geologiske forholdi Norge er

gunstigere enn for en gjennomsnittlig beliggenhet av dammer i Europa

og USA, synes en faktor0,1 anvendt på den gjennomsnittlige feilraten

vere realistisk.

En ytterligere avhengighet som det bør tas hensyn til, er dammens

høyde. Figur9 (ref./8/) viser at dammer med en høyde 20  - 60  meter

har en høyere feilrate enn den som tilsvarer deres prosentuelle andel

i totalantallet bygget. Bordalsdammen har en høyde på ca. 35 m, og

for denne hoyden kan man avlese en faktor 1,17 fre figur9.

Med disse overveielser kommer man derfor fram til følgende feilrate-

estimater for Bordalsdamen:

overtopping:

fundamentsvikt:

lekkasje:

6 -610 pr. Ar

neglisjerbart
-62 10 pr. år
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100

60

Demmer med
denbru s

Dammer bygget

i 1000-1969
· (Vest Europa+ USA)

FYLLINGSDAMMER

0
20 40 60 80
Makshøyde i m

FIGUR9: Kumulativ fordeling av

a} dambrudd (øvre kurve)
b) dammer bygget (nedre kurve}

som funksjon av damhøyde. Ref./9/.

5.5 Konklus ·oner Bordalsdammen

De grove overslag som er gjort med utgangspunkt i ICOLDs statistikk,

indikerer at sannsynligheten for dambrudd ligger omkring1 10- 5 pr.

år.

Det ligger imidlertid stor usikkerhet i metodikken som er brukt og i

tilpassningen til Bordalsdammen. Det er blant annet vanskelig å av-

gjøre om den evaluering av basismaterialet som Schnitter (ref./8/)

har gjennomført, er statistisk korrekt. Det er eksempelvis uklart om

og eventuelt hvordan han har separert byggeår og antall år i drift som

mulige parametre i modellen.

Dersom den anslåtte sannsynlighet for dambrudd errimeligkorrekt, vil

dette sannsynligvis være et akseptabelt nivå for denne dammen. For-

behold må imidlertid tas med hensyn til et konsekvensene av dambrudd

ikke er behandlet i forprosjektet.
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6. BRUK AV RISIKOANALYSE FOR DAMBRUDD

6.1 Generelt

Risikoanalyse inngår som et sentralt element i sikkerhetsstyring.

Dette betyr at risikoanalysens hensikt vil være knyttet til å utforme,

bygge og drive tekniske anlegg på en sikker måte.

Mer spesifikt kan risikoanalysen anvendes for:

å vise at anlegget er sikkerti henhold til myndighetenes

eller det egne selskapets krav.

avdekke svake punkter, som kan rettes til i den· tekniske

losningen eller i administrative/bemanningsmessige forhold.

tilpasse beredskapen mot ulykker til de analyse-resultat som

foreligger.

For å oppnå og opprettholde en høy sikkerhet er det nødvendig å se

risikoanalysen i sammenheng med den organisasjon som eier anlegget og

som skal gjennomfore de sikkerhetsfremmende tiltakene.

De motiverende og pedagogiske sidene av anvendelsen er derfor av av-

gjørende betydning for resultatet.

Herav kan vi trekke den konklusjonen at måten analysen gjennomføres

på, samt presentasjonsformen av resultatene, er like viktig som de

konkrete analyseresultat som oppnås.

Spesielt bør en ha klart for seg at selv om det er vanskelig åta frem

spesifikke tallfestede overslag knyttet til risiko for et anlegg, kan

en systematisk gjennomgang i henhold til en fastlagt prosedyre være av

stor betydning for forståelse og motivasjon hva gjelder sikkerhet.
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Forutsetningen for å gjennomføre kvantitative risikoanalyser for et

bestemt anlegg vil være avhengig av hvorvidt en modell som knytter

sammen p#kjenning og muligheten for feil, foreligger. Videre er det

viktig at relevante erfaringsdata foreligger. Det vil bl.e. vere

nødvendig å skille mellom dambrudd der årsakene er knyttet til feil-

funksjon i teknisk utstyr o.l. og dambrudd som skyldes geotekniske

eller strukturmessige forhold.

6.2 Modellerin av dammer med henblikk risikoanal se

En meningsfull risikoanalyse skal vere spesifikk for den aktuelle

dammen slik at den kan anvendes for & identifisere nødvendige tiltak i

hensiktå oppnå ønsket sikkerhet.

Dette krever en risikomodell der sammenhengen mellom delsystem, på-

kjenninger etc. og den-totale risiko for dambrudd etableres.

Struktureringen i modellen må gjøres ut fra den fysiske sammenheng

mellom årsak og virkning, men også ta hensyn til at erfaringsdata for

feilforekomst fra annen relevant erfaring skal kunne-anvendes i

modellen.

I kapittel4 er det vist hvordan risiko knyttet til feil i avløps-

reguleringen kan modelleres. Dette er eksempel på en relativt kon-

vensjonell risikoanalyse (bortsett fra at konsekvensene av et dambrudd

ikke modelleres). Det konvensjonelle ligger i at det system som

analyseres består av vel definerte og godt standardiserte delsystem og

utrustninger.

Det var her mulig å bruke erfaringsdata fra generelle databanker for

gi rimelig gode overslag over feilrater etc. Ved en systematisk inn-

samling av driftserfaring fra damregulering kan et forbedret data-

grunnlag etableres.
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Når det gjelder andre feiltyper knyttet til risiko for brudd i

fyllingsdammer står vi overfor en betydelig vanskeligere problem-

stilling, både hva gjelder modell og hva gjelder data.

De hendelser som kan lede til brudd, er sterkt knyttet til de lokale

topografiske og geotekniske forhold, utførelsen av dammen, og de

miljølaster dam og fundament kan bli utsatt for.

Etablering av sammenheng mellom oppbygning, påkjenning, tilstand og

risiko vil være et arbeide som måtte utføres med utgangspunkt i er-

faringsmateriale for aktuelle dammer. Sannsynligvis vil man med de

data som i dag er tilgjengelige, bare kunne etablere en grov modell

for de søkte avhengighetene. Dette kan allikevel være et utgangspunkt

for fortsatt arbeid.

For å få en bedre kunnskap om de påvirkende faktorer, og den risiko

de leder til, vil det være ønskelig å velge ut en {eller flere) pilot-

dammer som instrumenteres og overvåkes slik at både miljølaster og

geotekniske forhold, samt de resulterende skader/forskyvninger i

dammen blir registrert.

I tillegg m# det bygges opp en teoretisk modell som beskriver sammen-

hengen mellom skader, forskyvninger og risiko for brudd. En slik

modell vil da samtidig indikere et riktig overv&knings- og instrumen-

teringsopplegg, samt måten en effektiv utbedringsinnsats skal settes

inn p.

6.3 Innsamlin av erfarin sdata

Sentralt i arbeidet med styring av sikkerheten står innsamling og til-

bakeforing av erfaring knyttet til nesten-ulykker, ulykker, feil samt

reparasjonsdata. Denne virksomhet har mange mål. I første rekke skal

den gi en umiddelbar erfaring til eieren som kan gjennomføre tiltak

for forhindre gjentagelse.



47

En annen anvendelse er oppbyggingen av en database for damsikkerhet.

Som diskutert tidligere bør formatet på slike statistiske data

eavhengig av den modell og metodikk som etableres for risikoanalyse av

dammer.

Det er derfor viktig at en slik modell blir etablert før et mer

detaljert datainnsamlingssystem settesi drift.

6.4 Konklusjon

På bakgrunn av de gjennomførte analyser og wrderinger finner vi at

bruk av risikoanalyse, samt videreutvikling av risikoanalytiske

modeller klart kan anbefales både for utforming, bygging og drift av

kraftverksdammer.

Risikoanalysen bør ses i et videre sammenheng der sikkerhetsstyring

blir nøkkelbegrepet.

Den viktigste grunnen til å utføre en risikoanalyse er i henhold til

dette & avdekke svake punkter og gjennomføre tiltak for å opprettholde

eller øke sikkerheten.En slik målsetting går i praksis langt ut over

selve analysen og identifikasjonen av svake punkter. For å kunne av-

dekke svakheter og gjennomføre forbedringer er det nødvendig med en

god forståelse og høy motiviasjon i den aktuelle organisasjonen.

Risikoanalyser i forskjellige varianter vil være et utmerket hjelpe-

middel i en opplærings- og motivasjonsprosess. I stedet for å

gjennomfore kvantitative analyser vil det sannsjligvis i forste omgang

vere mer realistisk& etablere klasser for dammenes p@litelighet mot,

og konsekvens ved brudd.

Pålitelighetsklassen vil bli bestemt ved et poengsystem der resul-

tatene av eventuelle feiltre-/hendelsestrevurderingerinng&r, men som

også inneholder skjønnsmessige vurderinger av forhold som i hvert fall

i dag ikke lar seg enkelt tallfeste.
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Et systematisk arbeid med slike analyser og vurderinger vil gradvis

øke kunnskapene om tallverdien av de forskjellige faktorer som på-

virker risiko og vil kunne lede til mer kvantifiserte totalanalyser.

Den gjennomførte forstudien har dekket sannsynlighet for dambrudd.

En nærliggende problemstilling der en tilsvarende modell kan komme til

anvending, er dammens pålitelighet som vannmagasin for elproduksjon.

Eksempel på uønskede hendelser i denne sammenheng er unødvendig ned-

tapping av magasin pga. feil i bunn- eller flomluke eller pga.

bygningstekniske feil (lekkasie). PAlitelighet for elproduksjon bør

i neste omgang analyseres p& et hoyere systemniv& slik at dam-

reguleringen ses i sammenheng med kraftstasjonens totale pålitelighet.
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1. DEFINISJONER
- Planformkonsept - en overordnet be·

skrivelse av plattformen:
- funksjon og virkemåte
- innbyrdes beliggenhet av de ulike pri-

mer- g servicefunksjoner
- rømningsveier. tilfluktområde og eva-

kueringssystemer
- hovedbæresystem
--  de viktigste aktive og passive tiltak for

å redusere sannsynlighet og konse-
kvens av ulykker

.- Ulykke - uonsket hending eller ti]stand
som ikke er forutsan å opptre under nor-
mal drift og som kan få betydelige skade-
virkninger hvis den ikke tas hensyn til
under konst ruksjonsarbeidet.

- l'lykkessituasjon - ulykke i kombina-
sjon med andre forhold (feks værforhold)
som kan ha betydning for ulykkeseffek-
ten

- Dimensjonerende ulykkessituasjon
ulykkessituasjon som legges til grunn for
kontroll mot akseptkriteriene i kap 5.

- Dimensjonerende ulykkeseffekt - effekt
a, dimensjonerende ulykkessituasjon ut-
trykt i form  av  varmeflux. stottrykk. sto-
tenergi. akselerasjon etc . og som legges
til grunn for den sikkerhetsmessige vur-
deringen

- Tilfluktsområde - område på eller uten-
for plattformen der mannskapet er i sik-
kerhet under en ulykkessituasjon

- Aktiv beskyttelse - operasjonelle tiltak
og utstyr som trer i funksjon når ulykke
truer eller når ulykke er oppstått og som
tar sikte på å begrense sannsynligheten
for ulykke eller skadevirkningene. så som
sikkerhetsventiler. nedstengningssyste-
mer. sprinkler og vannpasproytingsan-
legg. arbeidsprosedyrer. innøvde metoder
for % bekjempe ulykker osv.

- Passi beskyttelse - beskyttelse mot ska-
devirkningen av ulykker i form  a  av-
stand. beliggenhet. styrke og holdbarhet
av  konstruktive elementer.

1. DEFINITIONS
- Platform conceptual design  -  a general

description of the platform. such as:
- function and operation
-  relative location of the various  pri-

mary and service facilities
- escaperoutes. shelter  areasand evacu-

ation systems
- primary load-bearing structures
- the most important active and passive

measures to reducethe probability of
occurence and the consequencesof ac-
cidents

- Aa:ident - an unwanted incident or
conditJOn which is not assumed to occur
during normal operation. and which can
cause significant damage unless it  is  taken
into consideration during design

- Accidental event - an accident in combi-
nation with other conditions (e.g. weath-
er conditions) which may affect the acci-
dental effect.

- Design accidental event - accidental
event which is the basis for the design
evaluation to satisfy the acceptancecrite-
ria outlined in chapter 5.

- Design accidental effect - effect of the
design accidental event expressed in
terms of heat flux. impact force and
energy. acceleration. etc which  is  the
basis for the safety evaluations.

- Shelter area - area on or outside the
platform where the crew will remain safe
during an accidental event.

- Active protection - operational actions
and mechanical equipment which are
brought into operation when an accident
is threatening or after the accident has  oc-
cured. in order to limit the probability of
the accident or the effects thereof. Some
examples of this are safety valves. shut
down systems. water drenching systems.
working procedures. drills for coping
with accidents. etc.

-  Passiveprotection - protection against
damage. by means of distance. location.
strength and durability of structural ele-
ments.

2. FORMAL OG ANVENDELSE

2.1 Form±l

2.1.1 Formålet med disse retningslinjene  er å gi
veiledning med hensyn til utførelse av slike
sikkerhetsvurderinger av plattformer og
grupper av plattformer som Oljedirektoratet
forlanger i samband med godkJenning av ho-
vedplanen for en feltutbygging. se pkt 2.2.1.

2.1.2 Retningslinyene omfatter veiledning med
hensyn til
- omfang av dokumenasjon

metode for giennomforing av vurderinger
- kntener for akseptabel sikkerhet

2. PURPOSE AND APPLICATION

2.1 Purpose

2././ The purpose of this document is to give
guidance for execution of safety evaluations
of installations or groups of installations. as
required by the Norwegian Petroleum Direc-
torate to be included in the  Main Plan {see
section 2.2.I).

2.1.2 The document gives guidance with respect
to:
- extent of documentation
- method for performing the analysis
- criteria for acceptable safety.
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2.1.3 Retningslinjene tar sikte pd i uttrykke Oljedi-
rektoratets overordnede holdring til pro-
blemomridet og skissere hvordan sikkerhets-
problematillen ber behandJes i de tidlige· fa-
.ene av konstruksjonsarbeidet.
Retningslinjene er ikke til hinder for at andre
metoder kan brukes i sikkerhetswrdering-
ene.

2.2 Godkjenaipgsprosedyre

1.1./ Oljedirektoratets godkjenningsprosedyre er
oppsummen i «Generell redegjereise for
kontrollordning i forbindelse med faste in-
stallasjoner pi den norske kontinentalsok-
kel».

2.2.2 Godkjennelsesprosedyrene forutsener at ret•
ti&hetshaveren. ener at Olje- 01 eneraidepar-
tementet har gitt de nødvendigetillatelser for
en feltutbygging. forelegger Oljedirektoratet
en hoved-plan for utbyøingen ..

2.2.3 Hovedplanen skal blant annet inneholde en
lik.kerhet.smessig vurdering a platformkon-
septene. Retiighetshaver ber snarest mulig
ener at tillatelse til feltutbygging er gitt, avk-
lare nærmere bru.ken av disse retningslin-
jene.

2.3 Anvedelse

2.3.1 Retningslinjene kommer. bare til anvendelse
for sikkerhetsvurderinger av plattformkon-
septer for planformen slik den vil fremstå i
driftsfasen Med driftsfasen menes de fasene
der planformen er godkjent  av  Oljedirektora-
tet for boring. produksjon eller innhane-
ring Platformer som normalt ikke er be-
mannet og som heller ikke har større for-
urensningspotensiale. forutsettes ikke vur-
den etter disse retningslinjene.

2.3.2 Retningslinjene forutsetter at konstruksjon.
byging. drift og vedlikehold av plattformen
tilfredsstiller alle gjeldende detaljforskrifter

3. DOKLUMENTASJON
Rerighetshaveren skal legge fram feigende
materale knyttet ti] konseptets sikkerhet
- beskrivelse av plattformens omaivelser og

milje
- beskrivelse av planformens funksjon og

virkemåte
- oversiktstegninger sor viser arrangement

og plassering av de viktigste funksjonene
En egger szrlig vekt på plassering av
funksjoner og utstyr med ston skadepo•
1ensia.Je. dessuten område for boligkvar-
ter. remningsveier. tilfluktsområder og
evakueringssyste mer

- hovedsystem for barende konsruksjoner

2.1.3 The intention of the guidelines is to express
the Norwe&ian Petroleum Directorate's gen-
eral attitude to the problem area and to ind-
cate how the safety aspects can be handled at
an early Aage of design.
The guidelines should not preclude the use
of aJterMtive methods for the safet)· evalua-
tions.

2.2 Approval procedure

22.1 Approval procedures given by the Norwe.
gian Petroleum Directorate are summarized
in «Procedures for official approval of pro-
duction facilities. pipeline systems and ship-
ment facilities on ,the Norwegian Continental
Shelf».

2.2.2 The approval procedures assumes that the li-
censee, after rec:eivina the necessary permits
of Field Development from the Department
of Oil and Energy. will present a genera! de-
velopment plan. (Main Plan) to the Norwe-
gian Peroleurn Directorate.

22 .3 A safety evaluation of the platform concept
should be contained in the aeneral develop-
ment plan. As soon as possible after recei-
ving approval of the Field Development
Plan. the licensee should asa:n.ain to what
extent the guidelines are applicable

2.3 Application

2 .3. I These guidelines should only be used for
safety evaluations and analysis of the plat-
form as completed in the operation phase.
The operation phase is here defined as the
stage where the Norwegian Petroleum Di-
recorate have approved the platform for
drilling. production or use of the living quar•
ter Installations which are normally unman-
ned and with minor pollution potential will
not normally be evaluated according to these
guidelines.

1.J.1 It is assumed that the design. construction.
operation and maintenance of the platform
will meet all prevailing regulations

3. DOCUMENTATION
As a basis for the safety evaluation the li-
censeeshould submit the follow1ng informa-
tion:
- description of tbe platform environment
- description of tbc platform function and

operation
- Layout drawings showing the arrange-

ment and location of the most impon.ant
functions. Special attention should be
paid to the locatuon of activities and
equipment with significant damage po·
tentual. in addiuon to living quanen,
escape ways. shelter areas and evacuation
systerns

- main load-carrying structural systems
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- beskrivelse av de viktigste tiltak for i re-
dusere sannsynligheten for ulykker

- beskrivelse av evakueringssystemer
- beskrivelse av eventuell ny teknologi og

nye systemlesninger av betydning for sik-
kerheten som er planlagt benyttet

- spesifikasjon av dimensjonerende ulyk-
kessituasjoner med tilsvarende dimensjo-
perende ulykkeseffekter for de delene av
plattformen som er nærmere angitt i disse
reningslinjene

analyse som viser atkonsekvensene av de
dimensjonerende ulykkeseffektene ikke
verskrider de akseptkriterier som er
nermere angitt i disse retningslinjene

- description of the important measures in-
corporated to reduce the probability of
accidents

- description of measures incorporated to
reduce the consequences of accidents

- description of evacuation systems
- description of safety relatednew technol-

ogy and innovations planned to be used
- specified accidental events wilJ corre-

sponding design accidental effects on
parts of the platform described later in
these guidelines .

- an analysis showing that the concequen-
ces of a design accidental effect comply
with the acceptance criteria outlined in
this document.

4. METODE FOR SIKKERHETSVURDE-
RINGEN

4.1 Prinsipper for vurderinger

4.1.1 Sikkerhetsvurderinger av den typen som be·
handles i disse retningslinjene utf 0res på et
h0}1 systemnivå og forutsetter at rettighets-
haveren selv finner den for ham gunstigste
konstruksjonslesning· som oppfyller overord-
nede sikkerhetskriterier. Formålet er bare å
påvise at rettighetshaveren i den tidlige kon-
struksjonsfasen ikke legger til grunn et platt-
formkonsept som vil nodvendiggjore urime-
lig omfattende tiltak eller endringer 1 detalje-
rings- eller byggefasen for å resultere i en
plattform med akseptabel sikkerhet.
Sikkerhetsvurderingen tar sikte på å påvise
akseptabel sikkerhet i henhold til visse gitte
kriterier Den omfatter ikke beregning av re-
strisiko (sannsynlighet og konsekvens for
ulykker som likevel kan oppstå).

4.1 .] Sikkerhetsvurderingen skal godtgjøre en til-
strekkelig lav sannsynlighet for tap av men-
neskeliv, steorre materielle skader eller urime-
lige miljeforurensninger som folge av ulyk-
ker For vurdering av plattformer på kon-
septstadiet kan en regne sikkerheten som til-
fredsstillende dersom akseptkriteriene i disse
retningslinjene er oppfylt.

4.1.3 Folgende typer av ulykker ber behandles.
dersom de er relevante:
ukontroliert utblasing
- brann
- eksplosjon og liknende
gjensander som faller ned
- på kjørsel av skip eller helikopter
- jordskjelv
- eventuelle andre relevante typer av ulyk-

ker
- ekstremt vr
- relevante kombinasjoner av Jisse ulyk-

kene

4. SAFETY EVALUATION METHODS

4.1 Prisciples of the evaluation

4.1.J Safety evaluations of the type described in
this document. should be carried out at a su-
perior system level. It is presupposed that the
licensee has chosen a concept solution
favourable to himself. which satisfies general
safety criteria. The intention is only to verify
at an early stage that the concept chosen by
the licensee will result in an acceptable in-
sallation and that no major changes during
the design and construction phases will be
necessary because of safety requirements
The  aim  of the safety evaluation is to estab-
lish acceptable safety in compliance with giv-
en criteria. The intention is not to include
calculation of residual risk (i.e. probability
and consequences of accidents which still
may occur).

4.1.2 Safety evaluations as outlined in this docu-
ment should verify  a  sufficiently low proba-
bility of loss of human life, high material
damage and unacceptable environmental
pollution as a consequense of the accident.
An installation. when evaluated in the con-
cept phase. may be deemed adequately safe if
it meets the aa:eptancc criteria given in these
guidelines

4.J.3 The following types of accidents should be
evaluated where relevant:
- blow-out
-- fire
- explosion and similar incidents
- falling objects
- ship and helicopter collisions
- earquakes
- other possible relevant types of accidents
- extreme weather conditions
- relevant combinations of these accidents
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4./  ., UlyUene nevnt i pkt 4. I .3 kan blant annet
oppstå som feJae 1\1 bakenforhagende ulyk-
ker. f eks ukontrollen utblåsing eller brudd 1

stigerer Disse bakenforehuende ulykkene
er det ikke i denne sammenheng nodvendig
i behandle spesielt i vurderingen. dersom en
tar hensyn til effekten 1\1 dem i form av
ulykker som nevnt i pkt 4.1.3.

4.1 .5 Analysen forutsetter at rettighetshaveren har
utarbeidet et -plattformkonsept Pi grunnlag
av dette skal han spesifisere et sen dimensjo-
nerende ulykkessituasjoner 01 tilhørende di-
mensjonerende ulykkeseffekter ut · fra ret-
ningslinJer angitt i kap 4.2. dvs under hen-
syn til den reduksjon i ulykkeseffekt og
sannsynlighet som en oppnår ved aktuelle
aktive besk yttelsestiltak

4.1.6 Rettighetshaveren skal kontrollere at platt-
formen med eventuelle passive besk yttelses-
tiltak. når den er pkjent med de dimcnsJo•
nercnde ulykkeseffektene. tilfredsstiller ak-
septkriteriene angitt i kap 5.
Styrkeberegninger kan utføres i samsvar med
Oljedirektoratets «Forskrift for bærendekon-
struksjoner til bruk for utvinning eller utnytelse
a,·petroleumsforekomster.»

4.14 The accidents  mentioned in section 4.1.3
may follow from primary failures. for ex-
ample blow-outs. fracture in riser pipes etc
These primary failures do not require ind-
vidua} consideration as long as the resulting
effect is aa:ountedfor as an accident under
section 4.1.3.

4.2 Dimensjonerende ulykkessituasjon

4.2.1 For de delene av plattformen som er rele-
vante i forhold til akseptkriteriene angitt i
kap S. skal rettighetshaveren spesifisere et
sett dimensjonerende ulykkessnuasJoner  De
dimensJoncrende ulykkessituasJonene skal i
prinsippet være de ugunstigste ulykkessitua-
sjonene som kan opptre. sett i forhold til ak-
septkriterene

4 .2 .2 I praksis kan det være nødvendig å se bon
fra de mest usannsynlige ulykkessituasyo-
ncne Den totale sannsynligheten for ulyk-
kessituasjoner av samme type (se 4 1.3)som
en ser bort fra i analysen ber like\lel ikke et-
ter beste skjønn overstige 10 pr år for noen
sikkerhetsressige hovedfunksjon som spesi-
fisen i 5.2. 5.5 og 5 6
Dette tallet er ment som et siktemål for en
størrelsesorden De vil sjelden forehigge da-
agrunnlag for en detaljen beregning av
_denne sannsynligheten

4.2.3  Med utaangspunkt i dimensjonerende ulyk-
kessituasjoner skal rettighetshaveren spesif-
sere ct sen dimensjonerende ulyk.kesefTekter
for de deiene av platformen som er rele-
vante i forhold til akseptkriteriene som er an-
gitt i le.ap5 De dimensjonerende ulykkesef-
fektene skal normalt uttrykkes ved
varmeflux og varighet
- støttrykk. impuls eller støtenergi
- ak.selcrasJon

,.:  4 \'ed ,-urdering a\' skadepotensialet ber en ta
hensyn til pålncllghctcn a" det aktuelle ut-
styret og av alle akuve beskyttelsestulak og
overvåkingssystemer

4. I .5 The analysis presupposes that a platform
concept has been decided by the licensee On
this basis.  a set of design accidental events
with corresponding effects should be speci-
fied.  based on the content of section 4.2. Any
reduction in accidental effect. or in the prob-
ability thereof. due to active protective mea-
sures. may be considered.

4.I .6 The licensee shall ensure that the platform
will satisfy acceptance criteria g1\'cn in chap-
ter 5 when exposed to the design accidenal
effect. Any  passive  protective measures
should be considered Streneth calculations
may comply with the Norwegian Petroleum
Directorate's «Regulation for structural design
of loadbearing structures intended for exploita-
tion of petroleum resources.»

4.2 Design accidental events

4 .2.1 For the sections of the platform that are rele·
vant to the acceptance criteria outhned in

chapter S. the licensee should specif a set of
design  accidental events In prin:1ple. the de·
sign accidental events shall be the most unfa-
vourable situations relative to the acceptance
criteria

4 .2.2 In practial terms. it may beconsidered nem·
sary to exclude the most improbable acc1den·
tal events from the analsis However the
total probability of occurence of each type of
excluded situation (see 4.1 JI should not b
best availableestimate. exceed 10:' per year
for any of the main functions specifiedm
5.2. 5.5 and 5.6.
This number is meant to indicate the mazn
tude of aim for. as detailed calculations of
probabihes in many cases will be imps
siblc due to lack of relevant data

4.2.3 Based on the design accidental e,ent) the Ii·
censee should specify a set of designaccde?
tal effecs for sections of the platform rele
vant to accpanc criteria outlined on cha
ter 5. Design accidenal efTects will normJIII
be expressed in the following terms
- heat Dux and duration
- impact pressure. impulse or energ
- acceleration

pa»»
424 When assessing the potentua! dama??

ular attention should be paid to the re@.·
of equipment. an acuv e protecuonme
res and monnonng systems



703

4.2.$5 Oledirektoratet krever ikke dealjerte  analy-
ser for i dokumentere de spesifisere dimen-
sjonerende ulykkessituasjoner eller ulykkes-
effekter En ingeniermessig vurdering  baser1
pi beregning av aktuelt skadepotensiale. er-
faring og eventuelle historisli.e dat. vil nor-
malt være aksept.belt Dersom Oljedirekto•
ratet finner at de spesifiserte ulykkeseffek-
tene synes urimelige. kan verdiene kreves
nrmere begrunnet nar alle detaljene i pro-
sjektet er fastlagt

S. AKSEPTRITERIER

5.1 Platformen skal utføres slik at dimensjone-
rende ulykkessituasjon ikke kan skade per•
sonell som ikke oppholder seg i umiddelbar
narhet av ulykkesstedet.

$.2 Pkt 5 1 kan regnes oppfyIt dersom feolgende
tre sikkerhetsmessige hovedfunksjoner er til
stede
a) minst en reomningsvei fra sentrale steder

på plattformen som kan rammes av en
ulykkessituasjon. skal normalt være in-
takt i minst en time under en dimensjone-
rende ulykkessituasjon

b) tilfluktsområde skal være intakt under en
dimensjonerende ulykkessituasjon inntil
sikker evakuering er mulig

c) avhengig a platformens type. formal og
beliggenhet skal hovedbazresystemet for
platformen opprettholde breevnen i en
nærmere spesifisert tid under en dimen-
sjonerende ulykkessituasjon

5.3 Dersom ekstreme aktive beskyttelsestiltak
(brannbåter etcl er nedvendig for å tilfreds-
Stille pkt S.2. skal disse ikke uten nærmere
dokumentasjon forutsertes effektive fer den
dimensjonerende ulykkessituasjonen har
vart i mmst fire timer

5.4 Konrollfunksjoner  av  stor betydning for sik-
kerheten forutsettes plassert i et tiJflukt.som•
råde

S .5 Områder. f eks brennområdet. der en konti-
nuerlig bekjemping av ulykkessituasjoner
kan vre av vesentlig betydning. skal ufor.
mes og plasseres slik at tilgiengelighet for ef-
fektiv bekjempelse sikres

5.6 I en dimensjonerende ulykkessituasjon som
omfatter ukontrollert utblåsing. skal platt•
formkonseptet ikke \·ære til hinder for identi-
fikasjon av hvilken brenn som bliser Dette
kravet gjelder bide fer oa etter at plattfor-
men er evakuert

4 .2.5 Te Norweaian Petroleum Directorate do
not require a detailed analysis documenta•
tion for  specified design accidental events
and efTects. An engineering approach based
on evaJuation of actual damage potential. ex-
perience. possible historicaJ data. and relia-
bility data for the systems will normally be
sufficient However. if the Norwegian Petro-
leum Directorate considerthe specified acci-
dental effects to be unnasonable. funher
clarification and justification of the values
may be required in the detaileddesign phase

S. ACCEPTANCE CJllTERIA

5.1 The platform design must be such that a de-
sign accidental event does not impose a
danger to personell outside the immediate vi-
cinity of the accident.

5.2 Section 5.1 can be considered satisfied bv
complying with the following three criteria
a) at least one escape way from central  posi•

ions which ma be subjected to an acci-
dent. shall normally be intact for at least
one hour durina a design accidental event

b) shelter areas shall be intac during a cal-
culated accidental event until safe evacua-
tion is possible

c) depending on the platform type. function
and  location. when exposed to the design
accidental event. the 'main support struc·
ture must maintain its load carryine  ca-
pacity for a specified time

5.3 If external ;,rotection measures (e.g fire
fighting ships etc.) are necessary to sausfy
section S.2.then these shall beassumed to be
ineffective if not documented otherwise. un-
til 4 hours after the start of the desi&n acci-
dental event

5.4 Any important safety-related control func-
tions are assumed to  be  located in a shelter
area.

5.5 Areas where the accidental event could con-
tinue for a considerable period of time. (for
example. wellhead area). should be located
to ensure that continuous effective measures
can be carried out during the calculated
event.

5.6 In case ora eclSlow-out» of wellheads) the
platform shall be designed so that idenufica-
tion of which wellheads) are out of control
is possible This should be possible before as
well as after evacuation of the platform
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BILAG B

FEILDATA LUKEREGULERING

Re lerin ss stemet

Her defineres dette system til å omfatte panelinstilling, referanse-

niv#, sensor, elektronikkog el-mating til systemene.

Tre hovedtyper av feilmoder for systemet kan opptre:

uteblitt funksjon ved stigende nivå

uønsket stenging av luker

uonsket Apning av luker

For tilstandstypeneA, Bog C, der topphendelsen er økende vannføring,

er det den uteblitte funksjonen som er mest relevant. Et feiltre for

denne tilstand er vist i figur Bl. De oppgitte feildata er feilrate.

samt reparasjonstid. Reparasjonstiden er satt til 10 timer, hvilket

tilsvarer et grovt anslag for ventetid før feil blir oppdaget/ut-

bedret.

Feil knyttet til panelinnstilling dekker den situasjon at anlegget

står i manuell drift når det i stedet burde stå i automatisk drift.

Feilrater angående elektronikk og sensor er tatt fra ref./6/.
El-matingen til reguleringssystemet er batterisikret.

For tilstand Eer topphendelsen uønsket stenging av åpne damluker. Det

antas grovt at 1/3av feilraten knyttet til elektronikken (se figur

Bl) gir denne feilmode. For sensor/referansenivåantas aten slik

feil kan inntreffe med raten7 10' 1/h.

Feiltre for uønsket stenging er vist i figur B2. I tillegg kan i

prinsipp også kontaktor i menovreringssystemet gi en tilsvarende feil.

Denne feilrate antes imidlertid# vere betydelig lavere.
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UTEBLITT FUNKSJON I
REGULERINGSSYSTEM

PANEL REF.NIVÅ SENSOR ELEKTRONIKK
EL.

INNSTILLING MATNING

Feilrate 1·10- 5 • 1o- 6 5·1-5 1.10- 6 1 •1o- 6
1/h)

Rep.tid(h) 10 10 10 10 10

FIGUR Bl: Feiltre for uteblitt funksjoni reguleringssystemet
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Uønsket stenging

FeiLrate (1/h)

Sensor

7.10-7

Elektronikk

3.10-7

FIGUR B2: Feiltre for uønsket stenging av damluker
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Manovrerin ss stem flomluker

Feiltre for flomlukenes manovreringssystem er gitt i figur B3 for til-

stand A og i figur Bl# for tilstand B Og C. Hovedreferanse for feil-

sannsynlighetene slik de er presenterti disse figurene er /6/.

For tilstand A har systemet redundans. Det er her muligå oppnå

ønsket systemfunksjon selv om en av de tre flomlukene ikke lar seg

åpne. Topphendelsen feil i manovreringssystemet vil derfor inntre

hvis minimum2 av de 3 flomlukene ikke lar seg åpne.

Feilsannsynligheten for en flomluke {uten el-mating) eri henhold til
- lde angitte tall, F = 3,010 •

l

Hvis det antas uavhengighet mellom feilårsakene for de tre lukene, vil

feilsannsynligheten for2 av 3 logikken kunne tilnærmes til

Gjør man antagelsen at feil i alle tre lukene opptrer samtidig og har

samme årsak, kan dette modelleres ved å endre2 av 3 logikken til 1 av

1 logikk. Feilsannsynligheten kan i dette tilfellet beregnes til:

F -F - 3 10.
3 1

Velges en geometrisk middelverdi mellom den beregnede feilsannsyn-

ligheteni tilfelleav at feilårsakene er uavhengige og at de er

avhengige, fås for 2 av 3 logikken:

F,-{F F -1 10.
2 3

Basert på denne verdien, kan feilsannsynligheten for tilstand A (med

el-mating) beregnes til:

F -F +1 10 - 2 10°.
5 l
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FEIL I
MANOVERSYSTEM

EL.
MATNING 1.1g- 2/3

FLOMLUKE

LUKE

1  • 1 -1+

KJEDE MOTORDRIFT

8.105

KONT AKTOR

2•1  -5

Angitte tall er relativ feilsannsynlighet(utilgjengelighet}.

FIGURB3: Feiltre manøvreringssystem, tilstand A
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FEIL I
MAN OVER SYSTEM

EL. 1•10-s
MATNING

1/3
FLOMLUKE

LUKE

1·1"

KJEDE MOTORDRIFT

s-10-s

KONT AKTOR

2.10-

Angitte tall er relativ feilsannsynlighet (utilgjengelighet).

FIGUR B4: Feiltre manøvreringssystem, tilstand Bog C
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For tilstand Bo Char systemet ingen redundans. Topphendelsen feil

i manøvreringssystemet vil derfor inntre hvis minimum 1 av de 3 flom-

lukene ikke lar seg åpne. Ettersom topphendelsen inntrer hvis1 av

flomlukene feiler, har det ingen betydning hvilken tilstand de andre

lukene har. Mulige felles årsaker til feil i de tre flomlukene har

derfor ikke samme relevans som i tilstand A. Feilsannsynligheten i

tilstand Bog C beregnes derfor under forutsetning av uavhengighet

mellom de tre lukene.

Feilsannsynligheten for1 av 3 logikken kan under forutsetning av

uavhengighet beregnes til:

- l
F, ·3F, -910 .

Feilsannsynligheten for tilstand Bog C {med el-mating) kan til-

svarende beregnes til:

Manovrerin ss stem tømmerluke o bunnluke

I utgangspunktet antas lukene å ha i stort sett samme pålitelighet som

flomlukene.

- lFeilsannsynlighet ved et vilkårlig tidspunkt settes til F •2,510

for hver av lukene.

El-matingen til manøvreringssystemene er gitt en feilsannsynlighet på

17?, Her bor en mere detaljert modellering gjennomfores for fange

opp sammenheng mellom flomsituasjon og tilgang på elektrisk kraft.

Reserveaggregat er forutsatt anvendt underspørsmål7 i tilstandeneA

og B.

Alarmsystemet omfatter generering av feilsignal ved dammen samt over-

føring av dette til driftssentral og hjemmevakt.
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Bemanning omfatter oppfattelse av alarm, varsling og reise til

stasjonen. Feilsannsynligheten vil her være dominert av menneskelige

feil og begrensninger.

Manuell manøvrerin av lukene er aktuell når feilen har sin opp-

rinnelse i reguleringssystem eller fjernkontroll.

Re aras'on o im rovisas 'on omfatter de tiltak som lar seg gjennomfore

med kraftverkets eget mannskap og utstyr innen de tidsrammer som fore-

ligger. For tilstand A antas ved tidlig bemanning (innen3 timer)

sannsynligheten for& lykkes& vere704 ved feil i manovrerings-

systemet. Denne forutsetter at mere enn halvparten av feilene er av

typen feil i el-mating med mulighet til reservekraft, elleri lett

utbyttbare komponenter. Dette kan være en optimistisk antagelse.

Bemannes stasjonen mello 3 og 6 timer etter feil antas sannsynlig-

hetenå synke ti160. Ved senere bemanning settes sannsynligheten

ti1 40x.

For tilstand B må alle flomlukene fungere og det er mindre frihets-

grader for å improvisere og låne utstyr. Sannsynligheten forå lykkes

synker derfor til50, 40 0g 30 for de tre beskrevne tidsremmene.

For tilstandC antas reparasjon av flomlukene ha en sannsynlighet på

50, og tilsvarende av vrige luker70X.

Ekstern assistanse omfatter hjelp av utstyr og personell utenfor

kraftselskapet.I første rekke gjelder dette tilkallelse av kranbil

for å åpne luker. Sannsynlighet forA lykkes vil også her være av-

hengig av den tid som står til disposisjon. For tilstandA og B vil

sannsynligheten reduseres fra95%til 80%når bemanningstidspunktet

forskyves fra innen3 timer til 6 timer etter feilen.

Sprengning. For den aktuelle dammen kan i visse tilfeller en

sprengning av damlukene overveies. Det råder imidlertid delte

meninger om tilrådeligheten av dette, med hensyn til risiko for

skade dammen og kraftverket.



VEDLEGG 2

RISIKOVURDERINGAV DAMMER

Vassdragsdirektoratets tilsynskontor (T) har i samarbeid med
endel større dameiere nedsatt en prosjektgruppe som tar sikte pa A
vurdere unormale situasjoner ved norske dammer og foreslå tiltak
for A hindre at slike situasjoner oppstår. Iht. damforskriftene
(pkt5.3.3) skal den enkelte dameier utarbeide prosedyrer for
unormale situasjoner ved sine dammer.

For A skaffe en første oversikt over slike forhold ber vi dameierne
om å informere oss om sine erfaringer ved å fylle ut og returnere
vedlagte skjema. Spørsmålene gjelder kun dammer med tilhørende
konstruksjoner (flomløp, inntak med inntaksluke og andre konstruk-
sjoner knyttet til dammen).

Vi beklager skjemaflommen, men skjemaene er utformet slik at det
ikke er nødvendig med detaljsvar, kun en avkryssing av at noe
unormalt har inntruffet. Prosjektgruppen vil ta kontakt med den
enkelte dameier etterhvert for å utdype eventuelle problemer
nermere. Svarene vil bli behandlet konfidensielt. Kontaktperson bes
oppgitt.

Det vedlagte skjema bes returnert til prosjektgruppens sekretær:

Jan Daleng
Postboks145, 1371 Asker

Innen01.06.87

Vi takker p4 forhand for hjelpen og kan opplyse at en prosjekt-
rapport vil være tilgjengelig for interesserte når gruppens arbeid
er fullført.

Selv om man ikke har relevante erfaringer som er av interesse for
prosjektet, ber vi om at sk emaet returneres i utf lt stand.

7651p/AMR



S orresk ema til dameierne

Navn dameier:

Navn kontaktperson:

Navn dammer og damtyper:

skjemaet utfylt av:

Dato:

Underskrift:

636lp/svf
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Sporreskjema - unormale situasjoner

1. HINDRET FLOMAVLEDNING

a) Tilsto in eller annen ka asitetsreduks on av flomlø

Det kan oppstå hel eller delvis tilstopping av flomløp og
lukeløp pga. drivgods som trær, tømmer, flytetorv, bygnings-
deler eller andre gjenstander, is mv. eller som følge av ras
(stein, jord, snø og is) og oppmudring.

Selv under vanlig vannføring kan drivgods, is, stein og grus
redusere kapasiteten av flomløpene.

Har De tilsvarende erfaringer/eksempler som er av interesse
for prosjektet

D ja

D nei

Ev. kc:>emnentarer . ......................•...............•.......

b) Mekanisk svikt ved lukemanovrerin

Brudd på enkeltkomponenter i opptrekk eller på selve luka,
svikt 1 smoresystemer eller i kraftoverforingene, skader p4
foringer e.l.kan resultere i at luka forkiler seg eller er
vanskelig 2 manovrere.

Har De tilsvarende erfaringer/eksempler som er av interesse
for prosjektet

D ja

[«
Ev. kamnentarer .

c) Strombrudd

Strømbrudd kan føre til at en flomluke blir stående fast i
lukket eller halvåpen stilling, og dette kan bety høy
vannstand og eventuelt skader på dammen selvom det ikke er
flom 1 vassdraget.
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Har De tilsvarende erfaringer/eksempler som er av interesse
for prosjektet

ja

nei

Ev. konunentarer .

d) svikt i sensor eller s1 aloverforin

På endel anlegg blir signaler for vannstand, lukeåpning osv.
overført til en driftsentral foruten at lukene også kan
fjernstyres fra denne sentralen. Forstyrrelser eller svikt
kan føre til problemer med signaloverføringen eller den
automatiske reguleringen.

Har De tilsvarende erfaringer/eksempler som er av interesse
for prosjektet

ja

nei

Ev. kormnentarer ...................................•........•..

e) Redusert til en eli het

Under flommer er det ikke uvanlig at veger, broer osv. blir
skadet og gjar det vanskelig 4 komme inn til dammen for 2
manovrere. Sn og ras kan ogs@ gjore adkomst vanskelig.

Har De tilsvarende erfaringerleksempler som er av interesse
for prosjektet

ja

nei

Ev. kormnentarer ...............•...•.........................•.

f) Adminstrative forhold

Organisasjonen har kanskjeikke klare nok prosedyrer og
regler for å takle unormale situajoner. Dessutenkan ansvars-
forholdene og rapporteringsrutinene være noe usikre, og be-
manningssituasjonen kan i perioder være knapp. Dette er for-
hold som i stressede situasjoner ved vanskelige værforhold,
flom, kommunikasjonssvikt o.l. kan gjore det vanskelig 4 ta
avgjorelser og dammene kan st4 uten manovrering eller feil-
manøvreres. Selv under normale værforhold kan feilmanøvrering
oppsta.
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Har De tilsvarende erfaringer/eksempler som er av interesse
for prosjektet

ja

nei

Ev. kamnentarer ............•.....................•.....••.....

g) Andre forhold som har hindret flomavlednin en

Kamnentarer .

2. UFORUT'SETTE BELASTNINGER

a) Vinter roblemer

Is, sno og kulde kan fore til at luker fryser fast, opp-
trekket ikke fungerer osv.

Har De tilsvarende erfaringer/eksempler som er av interesse
for prosjektet

ja

nei

Ev. kamnentarer ............•..................................

b) Endrede belastnin er

Ras p4 damen eller i magasinet (bolger), stot fra isflak,
drivgods e.l. kan gi belastningerp dam og luker son tid-
ligere ikke har vært vurdert, og som kan føre til skader.

Har De tilsvarende erfaringer/eksempler som er av interesse
for prosjektet

ja

nei

Ev. kamnentarer ......•..•.•..............................•..•.

c) Endrede forhold rundt dammen

Erosjon, ras eller fjerning av masser fra dammens landfester
kan føre til at elva under flom tar helt eller delvis nye løp
og skader dammen og terrenget rundt.
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Har De tilsvarende erfaringer/eksempler som er av interesse
for prosjektet

 ja

D nei

Ey. kKOmmeItal@I.. ···•••···••······•····•··•·•····•····•·······

d) Akutte skader

Det kan plutselig oppst? f.eks. en storre lekkasje i dammen.
Skaden kan ha utviklet seg over tid og trenger ikke å ha opp-
stått pga. flom eller uvær. Ellers kan det oppstå akutte ska-
der under ekstreme værforhold so f.eks. opprevet plastring
på fyllingsdammer, skader pga. isgang osv.

Har De tilsvarende erfaringer/eksempler som er av interesse
for prosjektet

D ja

D nei

Ev'. kamnentarer .

e) over topping

Flomlopene har ikke hatt tilstrekkelig kapasitet slik at
vannet har gått over dammen i en flomsituasjon.

Har De tilsvarende erfaringer/eksempler som er av interesse
for prosjektet

]«
D nei

'Ev. kamnentarer .

f) Andre forhold som har itt uforutsette belastnin er

D Kamnentarer ......•..........•••.•....•.•••••...••••.....

636lp/svf


