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SAMMENDRAG
Oktoberflommen1987 forårsaketbetydeligeskader langs vassdrageneog
førte til store problemerfor en rekke dameiere.Det ble bl.a. vanskeligå
komme fram til dammene,strømmengikk og lukeløpble tettetav drivgods.
Selv om vi ikke fikk alvorligedambruddvar det svikt på flere områder som
kunne ført til ulykke.Vassdragstilsynethar samleten del erfaringsmateri-
ale fra flommenog presentertdet i denne rapporten.Hovedkonklusjonener at
det må satses sterkerebåde på den bygningsmessigeog adminstrativesiden for
å øke sikkerhetenav flomavledningved våre dammer.Vassdragstilsynetvil
skjerpekontrollenpå dette området fremover,og prosjektet"Damsikkerhet"
vil gi materialetil retningslinjerog informasjon/opplæring.

ABSTRACT
In October 1987, a huge flood causeda lot of damage and createdmany pro-
blems for the damownersin Southern-and EasternNorway.Communicationbroke
down, the power supply disappeared,and the spillwayswere blockedby trees,
roots and debris.Eventhoughno dambreakoccured,we observedmany incidents
which could have lead to disaster.In this report the TechnicalSupervision
Divisionhas gatheredand analyseda lot of informationabout the flood.
The main conclusionof this reportis that we must increasethe efforts to
secure the diversionof flood.The TechnicalSupervisionDivisionwill
tightenthe controlin this field in the future,and the currentproject
"Damsafety"will graduallycontributewith directionsand information.
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1. FLOMMEN

Høsten 1987 fikk vi i en 30-døgnsperiode store nedbørmengderover

Sørlandetog Østlandet.Flommenkulminertei døgnet 16.-17.oktober

med intensnedbør og vind opptil storm styrke.

Vassdragsdirektoratethar tidligeregitt ut en publikasjon(nr 15)

som omhandlerde hydrologiskeforholdi forbindelsemed flommen.Fra

denne rapportener det gjengittto figurerpå de neste sidene som

angir gjentaksintervalletfor flommenover h.h.v. ett døgn og 10

døgn. Ser man kun på ett døgn er man flere steder oppe i en 100-

årsflom,men sett over 10 døgn liggerman noe lavere.

Det avsluttendenedbørområdet,som kom fra sydvestinn over Sørlandet

om kvelden 15. oktober,bredte seg raskt nordover.Om morgenen 16.

oktober dekket nedbørområdethele Sør-Norge.Det ble observertvold-

somt regnværog kraftigvind østafjellsog på Sørlandet.Midt på

dagen den 17. oktobervar lavtrykketkommet langt inn i Norskehavet

og var da betydeligsvekket.Nord for Trøndelagvar ikke uværet verre

enn det som er vanlig for denne årstiden.

Oktoberflommenforårsaketbetydeligeskader langs vassdragene,og

førte til store problemerfor en rekke dameiere.Det var særlig den

siste flomtoppenfra 16.-17.oktober som var vanskeligå takle og som

ga uventedeproblemer.Dette fikk de fleste erfare som var med på ar-

beidet på dammeneunder sterk nedbør,kraftig vind og ofte i stummen-

de mørke.

I de etterfølgendedager var det en rekke oppslag i aviseneom føl-

gene av flommen.I figur 3 er det gjengittet utvalg av disse opp-

slagene.
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2. VVT'S HENVENDELSERTIL DAMEIERNE

I h.t. damforskriftenespkt. 5.3.3 skal den enkelte dameier i sitt

program for egentilsynredegjørefor hvilke prosedyrersom skal

følges hvis skader eller unormalesituasjonerinntreffer.Den van-

ligste årsaken til unormalesituasjonerved dammer er flom. Imid-

lertid er det ikke så mange damfolk som har erfaringerfra store

flommer,og det er ofte vanskeligpå forhåndå forestilleseg de si-

tuasjonersom da kan oppstå med veibrudd,tilstoppingav flomløp,

strømutfallm.v. Alle disse fordholdhar betydningfor damsikker-

heten.

Etter oktoberflommeni 1987 fikk VVT flere henvendelserfra dameiere

som nå hadde opplevdunormalesituasjonerved sine dammer. På bak-

grunn av dette mente VVT at det kunne være nyttig å samle inn så mye

erfaringsmaterialesom mulig fra flommenog presenteredet samlet som

dokumentasjonav hvilke problemersom kan oppstå under flom. En slik

rapportvil fokuserepå damsikkerhetenog kan være til god hjelp når

unormalesituasjonerved egen dam skal vurderes.

VVT sendte 28.10.87en forespørseltil en rekke dameierepå Østlandet

og Sørlandet,som var de mest rammedeområdene.Kopi av brevet er

./. gitt i vedlegg.Etter en del purringhar vi fått svar fra de fleste.

I tillegghar vi også fått en del opplysningeri forbindelsemed

møter og befaringeretter flommen.Vi regner at i alt 64 dameierehar

gitt bakgrunnsmaterialetil denne rapporten.

De 64 dameiernerepresenterer365 dammer,og fordelingenpå fylker er

som vist på neste side. Et forsøkpå graderingav problemeneviser at

det var i Telemarkman hadde flest problemeri gjennomsnitt.Her

hadde praktisk talt alle dameiereet eller annet problem å melde. De

aller fleste greide å løse disse på en tilfredsstillendemåte, men

det oppsto også enkelte alvorligesituasjoner.
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7

Fylke Antall Antall

dameiere dammer

Østfold 2 20

Vestfold 2 2

Oslo/Akershus 6 64

Telemark 17 77

Oppland 15 60

Buskerud 10 55
Hedmark 4 12

Aust-Agder 4 27

Vest-Agder 4 48

Totalt 64 365

En del dameierehar gitt en meget knapp beskrivelseav forholdene

under flommen,og vi har derfor tatt direktekontakt for ytterligere

opplysninger.Dessutenhar noen unnlatt å nevne visse problemersom

seinerehar blitt avdekketunder befaringereller ved samtaler.

I tillegger det enkeltedameieresom ikke har meldt om problemer

overhodetpå sine dammer fordi man tydeligvishar hatt mer presseren-

de oppgaverenn å observereflomsituasjonenved dammene.Rekonstruk-

sjon seinerehar vist at man hverkenville greid å ta seg fram til

dammene eller kommet til manøvreringsorganenepga. stor vannføring.

Alle tilleggsopplysningersom VVT har skaffetseg etter hvert er med

i den videre presentasjon.

Ett dambrudder registrerti Telemark.En bukkedamav stål tålte ikke

den høye vannstandenog brøt sammen.Konsekvenseneved bruddet var

ubetydelige,også fordi dette var nederstedam i vassdraget.

Ellers ble det under flomkulminasjonenmeldt om to dambruddi Akers-

hus, som seinereviste seg å være falsk alarm.Pga. stor vannføring

og overtoppingvar ikke dammenelenger synlige,og man trodde de var

revet bort.



Dam Skarsfoss i Måna

 -•

Dam Dalsfoss i Kragerøvassdraget
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3. ERFARINGERFRA FLOMAVLEDNINGENVED DAMMENE

.1 Atkomst roblemer

I alt 11 dameierehar meldt om problemermed atkomst fram til sine

dammer.Disse problemenebesto hovedsakeligav:

3.1.1.Veiskader,veibrudd

Pga. store vannmengderhadde elver og bekker flere steder skadet vei-

banen og i enkelte tilfellervar veibanenhelt borte. Ras ut i veiba-

nen har også laget veibrudd.Mindre veiskaderhar de fleste forserti

bil med 4-hjulstrekk.Der hvor det har vært veibruddhar enkelte be-

nyttet lokalkunnskaperom skogsbilveierm.v. og kommet fram.

9

Veien er helt ødelagtav erosjon



Ras ut i veibanen

3.1.2. Oversvømmelser

Lavtliggendeveier langs elveløpeneblir lett oversvømmetved høye

vannstander.En del størreveier ble etter hvert stengt,og det ble

problemerå ta seg fram selv med 4-hjulstrekk.Enkelte dameieresatte

igjen bilene og tok seg fram til dammen til fots ved å gå store om-

veier.

'

-

3 7fTI
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Veien er stengtpga oversvømmelser



3.1.3. Bruskader

I en flomsituasjon vil bruene være særlig utsatt for skade. Både

erosjon og trykk fra vann og drivgods vil gi store ekstrabelast-

ninger.

En rekke bruer ble også skadet under flommen og enkelte ble skylt

helt bort. Resultatet var stengte veier og problemer med å komme

fram.

11

Eksempel på bruskader



3.1.4.Vindfall

Pga. kraftig vind (stormstyrkeenkelte steder)veltet det ofte trær

over veien. De flestedameiernevar forberedtpå slike forholdog

hadde tatt motorsagmed seg. Ved et tilfellemåtte man avbryte rydde-

arbeidetav sikkerhetsgrunner,da det stadig falt nye trær. I storm-

kastene var det vanskeligå høre noe, og mørket gjorde arbeidetmer

utrygt.

Treveltpga. vind og undergraving

3.2 STRØMBRUDD

Omtrenthalvpartenav dameiernehar hatt strømbruddpå sine anlegg i

en kortere eller lengerperiodeunder flommen.Strømutfalletskyldtes

hovedsakeligbrudd på linjene.Det blir også pekt på at tette kjøle-

vannsfiltreog tilstoppedegrinder førte til stans i flere stasjoner.

For de flestedameierebetydde ikke strømsbruddetnoe for damsikker-

heten. Lukene var alleredeoppe, strømmenkom tilbakeetter kort tid

eller man kunne leverekraft fra eget verk. En rekke dameierehar

dessutenreserveaggregatpå sine anlegg.Det er imidlertidrapportert

om problemerved bruk av noen av disse:

12



På ett anlegg var det strømbruddi 1,5 døgn, og lukene måtte manøvre-

res med reserveaggregat.Pga. mange starterble startbatterietsnart

tømt, og håndpumpemåtte tas i bruk til manøvrering.

Ved et elvekraftverkfikk man plutseligutfall av stasjonen,og det

var behov for å åpne en flomluke.Strømmenvar borte, men man hadde

nødaggregat.Til tross for at det var godt vedlikeholdtog jevnlig

prøvekjørt startet det ikke, og vannet begynte å stige. Man fikk

nokså raskt tak i reparatør, som etter en times arbeid greide å

starte aggregatet. Vannstanden var da 1,3 m over HRV.

På en gammel murdam var det blitt 30 cm overtopping.Da lukene skulle

manøvreresytterligere,gikk strømmen,og man måtte sveive. Dammen

hadde tre forskjelligelukesystemermed ulike sveiver,noe som i mør-

ket vanskeliggjordehåndmanøvreringen.Situasjonenble etter hvert noe

kritisk og folk nedstrømsble varslet om mulig dambrudd.Dammen sto.

13
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Vanskeligå komme til for sveiving

Ved en dam måtte reserveaggregatetgå i flere timer, og det tok etter

hvert slutt på drivstoffet.På den lokalebensinstasjonenfikk man

ikke diesel fordi pumpene ikke virket pga. strømbrudd.Man måtte så

reise rundt til folk for å låne drivstoff.



Ved et annet tilfellestoppetreserveaggregatetetter en tid. Da sam-

bandet ikke fungerte,måtte man ta bil og hente reparatør.Dette tok

ca to timer, da veien var dårlig.Feilen på aggregatetble oppdaget,

og så måtte man bruke to nye timer på å dra til verkstedetfor å

hente reservedeler.

Ellers måtte man ved enkelteanlegg innkalleekstramannskapfor å

håndmanøvrere luker. Ikke alle steder gikk manøvreringen like bra.

Pga. mørket og uværet tok det tid å finne sveiver og fjerne forrig-

linger. Dessuten ble man temmeligsliten etter lang tids sveiving,og

man hadde bare fått liten lukeåpning.En dam med en mindre luke, som

i teorienskulle være lett å sveive,var meget vanskeligå få opp

pga. stive kjeder.

114
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Liten utvekslingpå lukespilletgir lang sveivetidfor hånd

3.3SAMBANDSPROBLEMER

I alt 15 dameierehar meldt om problemermed sambandet.Jo flere

dammer og mere mannskapman har, jo viktigerevil det være med god

kommunikasjonog det er i hovedsakde større dameiernesom har meldt

om sambandsproblemer.



For en rekke dameiereble resultatetav sambandssviktenat man mistet

registreringenav vannstanden(strømmenvar også borte), mistet kon-

taktenmed personelletog mistet oversiktenover behovet for straks-

tiltak.Dessutenfikk man problemermed å innkalleflere folk og rek-

virere reserveutstyr.Enkelte steder førte dette til at man ikke rakk

å manøvreredammen før vannstandenble så høy at manøvreringvar

umulig.

Noen dameierehar eget interntsamband,og det er bare rapportertom

gode erfaringermed dette.

Vanlig mobiltelefonhar ikke alltid fungertbra, hovedsakeligfordi

det er begrensetdekning i store områder.I noen tilfellerkjørte man

store omveier for å forsøkeå få kontakt og brukte verdifulltid på

søking og venting.Dessutenkunne man etter hvert miste kontakten

med driftsentralenhelt, fordi linjene falt ut sentralt.

Dessutenvar det ikke alle som hadde sambandsutstyretsitt i orden:

Utstyretvar ikke på riktigplass.

Det var for få apparatertil mannskapene.

Det mangletnødvendigopplæringi bruken.

Batterienevar utladet.

Reservebatteriervar ikke tatt med.

En annen sak var store mengder forespørslertil en del driftsentraler

under flommenmed meldingerom utfall av linjer og problemerrundt på

anleggeneforutenforespørslerfra publikum.Det er imidlertidingen

som har pekt på dette som et stort problem og man har tydeligvisda

greid å motta henvendelseneetter hvert.

3.4 TILSTOPPING

I en flomsituasjonvil det være mye drivgodsi vassdragene.En rekke

dameierehar kommentertrenskingav rister som et arbeidskrevende

tiltakunder flommen.Imidlertider det bare seks dameieresom har

meldt om tilstoppingav lukeløpav betydningfor dammen og flomavled-

ningen. Til gjengjeldvar flere av disse tilfellenealvorlige.Det

var særlig dammer med flere mindre lukeløpsom var mest utsatt for

tilstopping.
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Eksempelpå tilstoppingav lukeløp

Ved en dam i skogsterrengkom det så mye trær, røtter og busker at

lukeløpeneble praktisktalt helt tette.Selv om ryddemannskapetvar

tilstedehele tiden,greide man ikke å holde løpene åpne, og elva tok

seg vei rundt dammen. Dette førte til store skader på terrengog

kraftstasjon.

Vannet tok nytt løp rundt dammen



Et annet eksempel har vi hos en dameier med en rekke mellomstore

dammer. De nederste dammene i vassdraget har flere lukeløp å 2 m's

bredde. Etter hvert begynte drivgods å sette seg fast i disse løpene.

Det ble innkalt ekstramannskap og på det meste var det to beltegrave-

re, fem lastebiler, to skogsmaskiner og 20 mann med motorsager i gang

med å rydde dammene for trær og annet drivgods. Likevel måtte man til

slutt evakuere to av dammene da vannstanden ble så høy at man var

redd for at gangbrua og dammen skulle ryke. Politi og sivilforsvar

ble varslet, og det ble gjennomført en dør til dør aksjon for å

varsle lokalbefolkningen. Politiet var også i beredskap hele natten.

Lørdag morgen ble beredskapen opphevet.

På en dam med bl.a. en segmentluke, bygde drivgods fra elva seg opp

foran luka og etter en stund nådde det så høyt opp at det kilte seg

mellom toppen av luka og gangbanen. Da det ble behov for ytterligere

lukemanøvrering, var ikke det mulig. Man forsøkte å kappe drivgodset

med motorsag, men under de rådende forhold var dette en farlig opera-

sjon som etter hvert måtte oppgis. Dammen greide seg.

Ellers brukte man kranbiler, traktorer, tømmerbiler med klo, skogsma-

skiner og utstyr man hadde tilgjengelig for å fjerne trær og annet

drivgods. Tilstopping og fastkiling kunne også være et problem på

luftsiden etter at drivgodset hadde passert dammen.

17

Drivgodsla segpå Zukaog hindretvideremanøvrering



3.5 FLOMLØP BLE IKKE ÅPNET

12 dameierehar meldt at man ikke uten videre greide å åpne flomløpet

i nødvendiggrad. På ingen av disse dammeneble det brudd, men skad-

ene rundt magasinet,på bygningerog terrengble nok øket i noen

grad.

Hovedårsaken til at flomløpene ikke ble åpnet var at man begynte å

manøvrerefor seint. Det skyldtesenten at man kom for seint fram til

dammen eller at man så an forholdeneså lenge at manøvreringtil

slutt var umulig.

Den flomløpstypensom ga flest problemervar løp med horisontale

bjelker.Når vannet begynte å gå over bjelkeneble det vanskelig,ja

til slutt nærmestumulig å få opp de siste bjelkene.Dessutenble det

etter hvert sikkerhetsmessiguforsvarligå fortsettemanøvreringen.

Her greide man ikke å ta alle bjelkenefør vannet flommet over

gangbanen.

Nåleløp brukes sjelden,og det viste seg at i flere tilfellervar

nålene vanskeligå løsne. I teorienkan nålene sages av, men i flom-

kaoset er det ikke rapportertat noen torde prøve på det. De fleste

greide å slå dem løs, og noen lot nålene bare forsvinnei vassdraget.

18



Vi har ellers eksemplerpå at luker har forkiltseg, og på en dam

ble det brudd i opptrekket.

Det kan under flom være vanskeligå vurderehvor mye flomlukerskal

åpnes. Her må det avveiesskader i vassdragetnedstrømsved sterk

tappingmot skader rundt magasinetved å holde tilbakevann. Hvordan

vannføringog vannstandpåvirkersikkerhetenbåde ved den aktuelle

dammen og ved dammer videre nedover i vassdraget skal også tas hensyn

til. Slike problemeroppsto også under denne flommen.

Dameieremelder om at de har vært under press fra enkeltpersonerog

lokalinteressersom har ønsket dammenemanøvrertmed tanke på å få

redusertsine egne problemer,selv om dette ville økt de samlede

skader.

På ett sted ble det opprettetstabsentermed representanterfra bruks-

eierforening,politi, brannvesenog sivilforsvar.Her tok man løpende

avgjørelserom manøvreringav dammeneog veide det opp mot faren for

skader og oversvømmelsernedstrøms.

3.6 Skader på dammer m.v.

De største skadenesom ble rapportertetter flommenvar på bruer,

veier osv, men sjeldenpå dammer.Det er i alt 10 dameieresom har

meldt om skader av noen betydningpå selve dammene.Dette er i hoved-

sak i form av erosjonsskaderpå plastring,krone eller i flomløp.

Dessutenhar drivgodsgitt enkelte trykk-og støtskader,særlig på

gangbruer.

På en 12 m høy overløpsdamav mur ble syv store steinblokkerrevet ut

i nedstrømsside av flomløpsvannet.I følge seineremodellforsøkved

Norges HydrodynamiskeLaboratoriumskyldesdette trykkpulsasjoneri

overløpsstrålen.Dammen er nå utbedretog forsterket.
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Steinblokkeneble revet ut av flomløpsvannet

3.7 PERSONELLOG UTSTYR

Under de rådendeværforholdhadde en del dameierebehov for ekstra-

mannskapog utstyr. Det ble rapportertfra de flestedameiere at folk

villig stilte opp, og i enkelte tilfellermøtte personelletopp på

eget initiativ.Noen dameierehadde visse problemermed å få kalt inn

ekstramannskappga. brudd på telefon.Dessutenvar det dameieresom

ikke hadde nok reservemannskaptil å ta seg av de problemersom

dukket opp.

I flere tilfellerhadde ikke personellettilstrekkeligopplæring til

å takle de ulike situasjonersom oppsto,og man greide ikke alltid å

benytte tilgjengeligutstyr. Det har også vært stor forskjellpå dis-

ponibeltutstyr hos de forskjelligedameiere.En del dameieresom i

tilleggdriver annen virksomhet,f.eks. skogsdrifteller industrihar

som regel hatt god tilgangbåde på utstyr og mannskap.

Det er ikke rapportertom alvorligeskader hos dampersonelletunder

den hektiske flommenselv om flere jobbet over 24 timer i et strekk

under vanskeligforhold.Ufrivilligebad forekom.
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3.8 KRISELØSNINGER

Det var mange som viste stor fantasiog pågangsmotfor å komme fram

til dammen, manøvrereog sikre den:

I ett tilfelleder elva hadde forårsaketveibrudd fikk man tak i en

båt, staket seg over, lånte bil på andre siden og kjørte fram til

dammen. Det er også fortalt om en som prøvde å svømme over, men han

måtte reddesmed tau noe lengerned i elva.

Ellers ble det flere steder lånt traktorfor å forserehøy vannstand

i veibanen.

Ved ett tilfellehadde man lukehavariog var redd for at vannet

skulle ta dammen. I all hast ble det bestemt at dammen skulle for-

sterkes,og det ble rekvirertlastebilerog tungt utstyr. Sprengstein

ble lagt ut på krona, og man greide å redde dammen.

I et annet tilfellemåtte man få tak i kranbil for å få opp luka, og

selv om veien ble sperret i lang tid, kom luka opp til slutt.

Ellers var det enkeltedameieresom forhåndstappetsine magasinerut

fra værvarselog flomprognoser.Ved noen dammer fikk flommenderfor

et jevnere forløp.

Flere dameierehar uttryktusikkerhetom varslingsrutiner.I et

område har dameier avtalemed brannvesenetom varslingved fare for

dambrudd.Dette ble gjennomført,og varslet gikk videre til politiet

og oppsitterne.Enkelteutsattegårdsbrukble evakuert.Sivilforsva-

ret ble også varslet.Sivilforsvarsleirenble etter hvert oversvømmet

og reserveaggratettil sivilforsvaretsalarmsentralble satt ut av

funksjon.
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Også flyplassenved Notoddenble etter hvert oversvømmet

3.9Sikkerhetsmessige erfaringer

Mange dameierepeker på at de nå har fått verdifullerfaringi å

klare av større flommer.I en normal driftsituasjontenker man lite

på krisesituasjoner,og det er først etter å ha opplevd en slik at

man ser behovet for å planleggeog forberedeseg.

Før eller siden vil det komme en tilsvarendeeller en enda større

flom. 1987-flommenvar på det meste en 50-100 årsflommens dammer i

følge damforskrifteneskal være dimensjonertfor en 1000 årsflom.

En del dameierehar erkjentat de ikke har vært godt nok forberedtpå

flommensom kom, og har pekt på hvor man ønsker å sette inn tiltak

for å sikre beredskapen.Følgendeliste er satt opp etter dameiernes

egne prioriteringer:

• utstyr

Særlig på sambandssidenhar det mangletutstyr, og alt utstyr har

heller ikke fungertlike bra. Dessutenhar det vært noen problemer

med reserveutstyr.
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En del dameierenevner konkret at de vil gå til anskaffelseav reser-

veaggregat.

opplæring

Flere har pekt på behovet for bedre opplæring.Dette gjelder både

opplæringi bruk av utstyr og opplæringi å takle krisesituasjoner.

Det er dessutenav betydningat flere kan bruke tilgjengeligutstyr

om det plutseligskullebli internerokeringer.Flere har også savnet,

varslingsrutineri sin organisasjon.

bygningsmessigetiltak

Kun to dameiereer inne på behovet for revurderingav dammene.

Begge dameiernehar tatt konsekvensenav erfaringeneog forsterket

sine dammer.Der hvor det var stor grad av tilstoppingog fare for

brudd er gangbanenover flomløpetnå blitt fjernet.Dameierenstår

derved mye bedre rustet til å klare seg i tilsvarendesituasjoner

fremtiden.
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4. konklusjon

Hovedkonklusjonenfra oktoberflommen1987 er at dameiernestort sett

greide å takle de problemersom oppsto. Imidlertidvar det de færres-

te som hadde noe forberedtopplegg,og det var ganske mye improvisa-

sjon i bildet.Dessutener det avdekketen rekke forhold som gikk

galt, og enkelte av disse kunne ha ført til ulykker.

Når det likevelgikk så bra med dammene,kan det i noen grad skyldes

hell, men mest det faktum at norske dammer vanligviser solid bygd og

har gode sikkerhetsmarginer.De dammer som har gitt minst problemer

er betongdammerpå fjell med lange faste flomløp.Selv om ikke alle

kan ha den type dammer,bør man likevelved nybygging/ombygging

utforme dammenemer med tanke på situasjoneneunder flom. Dessutenmå

man være klar over at det før eller siden vil komme større flommer

enn dette.

Prosjektet"Damsikkerhet"som Vassdragsdirektoratetgjennomføreri

samarbeidmed VR, tar opp sikkerhetsforholdknyttet til vanlig drift

og unormalesituasjoner.Prosjektetskal vare i ca tre år og vil

etter hvert gi håndbøkerog rutinerfor både forebyggendeog krise-

styrendetiltak.Det skal satsespå informasjon,opplæringog øvelser

innen bransjen.

Også Vassdragstilsynethar lært av oktoberflommeni 1987. Den minnet

oss om at det finnesen del eldre dammer, som ut fra utforming,tap-

peinnretningerog beliggenhetvil kunne gi problemerunder flom. Dam-

eiernes oppleggog utstyr er heller ikke alltid tilpassetde situa-

sjoner som da oppstår.

Vassdragstilsynethar for nyere dammer lagt vekt på at slike forhold

ikke skal få sikkerhetsmessigekonsekvenser,bl.a. ved å avslå å god-

kjenne flomløpsutformingersom kan gi tilstoppingeller ved å få

testetdem i modellforsøkfør godkjenning.

Eldre dammer blir revurdertfortløpende,både m.t.p. flomstørrelser

og avledningsforhold.Vi regnermed at prosjektet"Damsikkerhet"vil

gi oss betydeligbedreinnsikti hvordanflomsituasjonerkan styres,

og denne lærdommenvil bli tatt i bruk etter hvert.
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