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 Forord 
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har per juni 2015 registrert ca. 5700 vassdragsanlegg i 

Norge. Dette inkluderer både dammer og vannveier. Mange av disse er lett tilgjengelige for folk flest. 

Forskrift om sikkerhet ved vassdragsanlegg (damsikkerhetsforskriften) § 7-6, stiller krav til eier av 

vassdragsanlegg om vurdering og gjennomføring av sikringstiltak av hensyn til allmennhetens ferdsel på 

og ved vassdragsanlegg. NVE har ansvar for å veilede og føre tilsyn for å sikre at virksomhetene 

overholder kravene i blant annet damsikkerhetsforskriften.  

Denne veilederen skal være en hjelp til de som eier, driver eller jobber med vassdragsanlegg, for å ivareta 

sikkerheten for allmennheten på best mulig måte. 

Veilederen gir en innføring i hva det er viktig å ta hensyn til, og viser eksempler på løsninger for å ivareta 

sikkerheten ved vassdragsanlegg. Formålet med veilederen er å bidra til å forebygge ulykker.  

Håndboka «Faremomenter og sikringstiltak ved anlegg i vassdrag», også omtalt som sikringsrapporten, 

kom første gang ut i 1990 på oppdrag fra Olje- og energidepartementet (OED). NVE og 

Vassdragsregulantenes forening (VR), nå en del av Energi Norge, samarbeidet om utgivelsen. En 

oppdatert versjon med samme tittel ble utgitt i 2003 som et samarbeidsprosjekt mellom NVE og EBL 

Kompetanse (nå Energi Norge). Ny lovgivning, reviderte forskrifter og erfaring i bransjen, gjør at NVE i 

samarbeid med Energi Norge, samt et utvalg representanter fra bransjen, har revidert veilederen på nytt. 

Veilederen vil bli trykket opp i et begrenset opplag, og kan lastes ned digitalt fra NVEs hjemmesider 

(www.nve.no). 

Oslo, juni 2015 

Per Sanderud 

Vassdrags- og Energidirektør 

http://www.nve.no/
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1 Innledning 
1.1 Formålet - forebygge ulykker 
Vassdragene våre brukes mye og i økende grad til friluftsliv, sportslig aktivitet og rekreasjon. 
På samme tid representerer vassdragene vår viktigste fornybare vann- og energiressurs.  

Vassdragsanlegg kan skape farer som er annerledes enn de farer man naturlig kommer ut for når 
man ferdes i naturen. Denne menneskeskapte faren kan det være vanskelig å oppfatte og forstå 
omfanget av. Anleggseier forutsettes å ha kjennskap om farene ved sine vassdragsanlegg. Denne 
kjennskapen brukes som grunnlag for å vurdere behovet for sikringstiltak. Erfaringer har vist at 
ulykker og uønskede hendelser tilknyttet vassdragsanlegg kan skje for eksempel i forbindelse 
med ferdsel på usikker is på magasin, kanopadling og båttrafikk i nærheten av flomløp (under 
farlige strømforhold), eller ved manøvrering av luker og vannstandsendringer i vassdraget.  

Damsikkerhetsforskriften § 7-6 stiller krav om at det etableres hensiktsmessige sikringstiltak 
rundt anleggene av hensyn til allmennhetens normale bruk og ferdsel. Bestemmelsen gjelder 
vassdragsanlegg i alle konsekvensklasser, også klasse 0, som er den laveste konsekvensklassen.  

Hovedformålet med veilederen er å bidra til å hindre ulykker knyttet til vassdragsanlegg.  Den 
skal være et oppslagsverk med eksempler på gode arbeidsmetoder for å finne fram til aktuelle 
sikringstiltak og anbefalte løsninger for fysiske sikringstiltak. Den gir også anbefalinger om 
hvordan man skal dokumentere at kravene i lovverket er ivaretatt.  

1.2 Oppbygning av veilederen 
Denne veilederen drøfter ulike spørsmål om sikring av anlegg i vassdrag med tanke på 
publikum. I kapittel 2 er det redegjort for regelverkets bestemmelser om sikringstiltak, om eiers 
ansvar gjennom hele vassdragsanleggets levetid og om NVEs rolle som tilsynsmyndighet. I 
kapittel 3 omtales tilgjengelighet og ferdsel, i kapittel 4 omtales faremomenter ved ulike 
vassdragsanlegg og i kapittel 5 omtales risikovurderinger. Dokumentasjon er omtalt under 
kapittel 2 og kapittel 5. I kapittel 6 er ulike sikringstiltak og eksempler beskrevet. NVEs mulige 
reaksjoner ved brudd på damsikkerhetsforskriftens § 7-6 er beskrevet i kapittel 7.  

I vedleggene til veilederen er det gitt noe mer utfyllende informasjon som kan være relevant i 
arbeidet med sikringstiltak, men som ikke nødvendigvis er knyttet direkte opp til kravene i 
damsikkerhetsforskriften. Forslag til skiltmaler er vist i vedlegg A. 
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2 Regelverk 
2.1 Vassdragsanlegg og ansvarsforhold 
Aktsomhetsplikten i vannressursloven § 5 er generell og innebærer et forvalteransvar for 
vassdraget. I forarbeidene til vannressursloven er dette beskrevet som det ansvaret den enkelte 
har for å ta vare på den felles ressursen som vassdraget er. Vannressursloven § 5 annet ledd 
stiller krav om å minimalisere skader og ulemper ved vassdragstiltak. Bestemmelsen stiller 
videre krav om at vassdragstiltak skal sikres, slik at det ikke oppstår fare for mennesker, miljø 
eller eiendom. 

Vannressursloven § 5 Forvalteransvar og aktsomhetsplikt 

Enhver skal opptre aktsomt for å unngå skade eller ulempe i vassdraget for allmenne eller 
private interesser.  

Vassdragstiltak skal planlegges og gjennomføres slik at de er til minst mulig skade og ulempe 
for allmenne og private interesser. Denne plikten gjelder så langt den kan oppfylles uten 
uforholdsmessig utgift eller ulempe. Vassdragsmyndigheten kan ved forskrift fastsette 
nærmere regler om planlegging, gjennomføring og drift av bestemte typer vassdragstiltak. 

Vassdragstiltak skal fylle alle krav som med rimelighet kan stilles til sikring mot fare for 
mennesker, miljø eller eiendom. 

 
Kravet til sikring av allmennheten mot den faren vassdragstiltak kan representere, er ytterligere 
beskrevet i damsikkerhetsforskriften § 7-6, se mer om denne bestemmelsen nedenfor. 

Begrepene vassdragstiltak og vassdragsanlegg er sentrale i regelverket om damsikkerhet. Disse 
begrepene er definert i vannressursloven § 3 og i damsikkerhetsforskriften § 1-3.   

 

Vannressursloven § 3 Definisjoner 

I denne lov forstås med  
a) vassdragstiltak: vassdragsanlegg og alle andre tiltak i vassdraget som etter sin art er 

egnet til å påvirke vannføringen, vannstanden, vassdragets leie eller strømmens 
retning og hastighet eller den fysiske og kjemiske vannkvaliteten på annen måte enn 
ved forurensning. 

b) vassdragsanlegg: bygning eller konstruksjon i eller over vassdrag, bortsett fra 
luftledninger. 

 

En dam som holder tilbake vann er i henhold til denne definisjonen et vassdragsanlegg.  

Damsikkerhetsforskriften gjelder vassdragsanlegg bygget for alle typer formål. Forskriften har 
som formål å ”fremme sikkerhet ved vassdragsanlegg og forebygge skade på mennesker, miljø 
og eiendom”, se § 1-1.   
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Damsikkerhetsforskriften § 1-3 Definisjoner 

Vannvei: flomløp, kanal og sluseanlegg med tilhørende konstruksjoner samt tunnel, sjakt, 
rør, ledning og øvrige systemer med tilhørende konstruksjoner som leder vann i tilknytning til 
kraftproduksjon.  

Vassdragsanlegg: dammer og vannveier med tilhørende konstruksjoner. 

 
 
Definisjonen av vassdragsanlegg i damsikkerhetsforskriften er snevret inn i forhold til 
vannressursloven, men merknadene til forskriften legger til grunn at det er de samme anleggene 
og anleggsdelene som er omfattet.  Stenge- og tappeorganer, tverrslagsporter, propper mv. vil 
inngå i begrepet ”tilhørende konstruksjoner”. 

 

 
 

Figur 2-1: Ulike vassdragsanlegg plassert i terrenget. (Illustrasjon: Hanne Marthe Østvold, NVE) 

 
Damsikkerhetsforskriften gjelder for konstruksjoner som ligger i eller over vassdrag, jf. 
definisjonen i vannressursloven § 3. Andre tiltak som kan representere en fare i nærheten av 
vassdraget, for eksempel terrenginngrep og masseuttak, faller utenfor reglene i 
damsikkerhetsforskriften. Når sikringstiltak skal vurderes er det hensiktsmessig å se alle 
tiltakene i sammenheng.  For konsesjonspliktige anlegg kan det være stilt krav om sikring i 
konsesjonen. Noen av disse tiltakene er beskrevet i vedlegg til denne veilederen. 
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2.2 Organisatoriske krav og ansvar 
Ansvaret for et vassdragsanlegg er plassert hos eieren. Eieren har etter damsikkerhetsforskriften 
§ 2-2 det overordnede ansvaret for at kravene i forskriften blir overholdt. Eieren disponerer 
anlegget, og har det økonomiske ansvaret knyttet til virksomheten. Eieren har også det 
erstatningsrettslige og strafferettslige ansvaret dersom vassdragsanlegget fører til skade på 
mennesker, miljø eller eiendom.  

Eier kan være en fysisk person som en grunneier, eller også gjerne en juridisk person i form av 
en virksomhet eller en kommune.  

Dersom ikke annet er dokumentert, er det grunneier som regnes som eier av anlegget. Grunneier 
vil dermed være ansvarlig for en dam som ligger på hans eiendom. 

Eieren kan overdra ansvaret til en annen, og i så fall må det sendes en melding til NVE om 
overdragelsen, se damsikkerhetsforskriften § 2-9 Melding om overføring av ansvaret for 
vassdragsanlegg.  I så fall vil en annen enn eieren være den ansvarlige. 

 

Damsikkerhetsforskriften § 2-2. Den ansvarlige  

Den ansvarlige for et vassdragsanlegg er eieren. NVE kan godkjenne en annen som den 
ansvarlige, jf. § 2-9.  

Den ansvarlige for vassdragsanlegget har ansvar for:  
a) at de krav som gjelder for anlegg i den enkelte konsekvensklasse og som følger av 

forskriften her og enkeltvedtak med hjemmel i denne, blir overholdt,  
b) at det foreligger hensiktsmessige rapporteringsrutiner,  
c) å ha tilstrekkelig med kvalifisert personell for å oppfylle kravene i denne forskriften, 

og sørge for at disse er organisert slik at de er tilgjengelig ved behov.  

NVE kan i særlige tilfeller kreve at den ansvarlige øker antallet eller endrer organiseringen 
av kvalifisert personell. 

 
 

Alle virksomheter som eier vassdragsanlegg må utpeke en leder. Leder for vassdragsanlegget 
har det praktiske ansvaret for at sikkerhetskravene i forskriften § 7-6 overholdes.  

Ansvaret kan ikke delegeres, men det betyr ikke nødvendigvis at lederen må gjennomføre 
oppgavene selv. Leder står fritt til å vurdere hvordan denne plikten best skal overholdes for 
anleggene, og kan delegere den praktiske utførelsen av arbeidsoppgavene. 
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Damsikkerhetsforskriften § 2-3. Leder 

Lederen har ansvar for at:  
a) internkontroll utøves,  
b) kvalifisert personell har nødvendig vassdragsteknisk kompetanse,  
c) kvalifisert personell gis tid og ressurser til å utføre sine oppgaver,  
d) sikkerhetskravene til vassdragsanlegg overholdes, herunder sikringstiltak av hensyn 

til allmennheten, jf. § 7-6,  
e) rapporterte sikkerhetstiltak blir vurdert og fulgt opp,  
f) det rapporteres til den ansvarlige når det er nødvendig.  

Leder skal være ansatt hos den ansvarlige for vassdragsanlegget. 

 

Alle virksomheter som eier vassdragsanlegg i konsekvensklasse 1-4, må utnevne en 
vassdragsteknisk ansvarlig (VTA). VTA har det faglige ansvaret for å følge opp 
damsikkerheten. I praksis er det ofte VTA som vurderer og foreslår sikringstiltak av hensyn til 
allmennheten. NVE mener at også andre med god kjennskap til anleggene og de lokale 
forholdene kan gjøre vurderingene av sikringstiltak. 

Ansvaret for at oppgavene løses ligger uansett hos leder. Leder må derfor sikre seg at oppgaver 
som overlates til andre faktisk blir utført, og at det skjer på en måte som tilfredsstiller kravene i 
forskriften. Dette kan for eksempel skje gjennom rapporteringsrutiner og internkontroll. 

2.3 Hensiktsmessige sikringstiltak  
Damsikkerhetsforskriften § 7-6 stiller krav om at det etableres hensiktsmessige sikringstiltak 
rundt anleggene av hensyn til allmennhetens normale bruk og ferdsel. Med allmennheten menes 
alle andre enn de som er ansatt eller engasjert av anleggseier. 

 

Damsikkerhetsforskriften § 7-6 Sikringstiltak av hensyn til allmennheten 

For alle vassdragsanlegg skal det etableres og opprettholdes hensiktsmessige 
sikringstiltak av hensyn til allmennhetens normale bruk og ferdsel på og ved anleggene.  

Det skal minst hvert femte år foretas en analyse i forhold til ferdsel og bruksmønster, for 
å avdekke og lokalisere farepotensialer. I analysen skal det tas hensyn til endringer ved 
anlegg og ny kunnskap om faresituasjoner. Resultatene fra analysen skal legges til 
grunn både ved planlegging og ved iverksettelse av sikringstiltak.  

 
Damsikkerhetsforskriftens virkeområde er angitt i § 1-4. Forskriftens bestemmelse om sikring 
for allmennheten i § 7-6 kommer til anvendelse på alle vassdragsanlegg, fra konsekvensklasse 0 
til 4. Konsekvensklasser er nærmere omtalt i forskriftens kapittel 4.   

For å vurdere behovet for sikringstiltak ved vassdragsanlegg, må man ha kjennskap til farene 
ved vassdragsanlegget. Sikringstiltakene som iverksettes skal speile risikobildet, og det må 
foretas en konkret vurdering av anlegget.  
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Figur 2-2: Overløpet på en liten dam i konsekvensklasse 0 kan se ufarlig ut fra oppstrøms side (venstre 
bilde). Her ble en person i kano (i 2003) ført over overløpet og omkom etterpå i fossen.  
(Foto: Dag Bachke, NVE) 

 

Elementer som vassdragsanleggets beliggenhet og størrelse vil ha betydning. Det er 
allmennhetens normale bruk og ferdsel som skal legges til grunn. Hva som regnes som normal 
bruk, vil variere fra sted til sted. Fiske er for eksempel en utbredt friluftsaktivitet og i flere 
vassdrag er det etablert fiskeplasser. Ved noen damanlegg og i regulerte vassdrag etableres det 
badeplasser som også kan representere fare på grunn av nærhet til flomløp og inntak mv.  

Ekstremsport og risikofylte aktiviteter i enkelte vassdrag gjør sikringsarbeidet krevende for 
dameier. God kommunikasjon mellom dameier og aktuelle aktører i slike områder vil være 
svært viktig. 

I § 7-6, 2. ledd, stilles det krav om at det gjennomføres en analyse av farepotensialer hvert 5. år, 
for å finne frem til de riktige og hensiktsmessige sikringstiltakene. I analysen skal det tas 
hensyn til endringer ved anlegget, eventuelt endret ferdselsmønster og ny kunnskap om 
faresituasjoner. Det kreves ikke en omfattende vurdering, men det kreves at det er foretatt en 
konkret vurdering av anlegget og omgivelsene med tanke på allmennhetenes normale bruk og 
ferdsel. Det stilles krav til dokumentasjon av analysen. 

Kravene i damsikkerhetsforskriften gjelder selv om vassdragsanlegget ikke er i bruk, og inntil 
anlegget er nedlagt etter vannressursloven § 41.  

2.4 Vilkår om sikring i konsesjon eller skjønn  
Det kan stilles krav til sikring i konsesjonen. Slike krav kan for eksempel omfatte merking av 
usikker is, sikring av skiløyper og lignende. For eksempel kan en reguleringskonsesjon 
inneholde følgende vilkår:  

”De partier av isen på vann og inntaksmagasiner som mister bæreevnen på grunn av 
reguleringene og overføringene må merkes eller sikres etter nærmere anvisning av 
NVE.” 
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For vassdragsanlegg som er bygget med grunnlag i eksproprierte rettigheter, kan det ha blitt 
avholdt skjønn for å fastsette partenes rettigheter og plikter. Den ansvarlige kan i forbindelse 
med skjønnssaken også ha blitt bundet av vilkår knyttet til sikkerhet. Dette er privatrettslige 
forpliktelser som den ansvarlige må følge opp i forhold til de opprinnelige eierne eller 
rettighetshaverne.  

For eksempel kan det i skjønnet ha blitt fastsatt forpliktelser til å: 

• merke sikker skiløype 
• anlegge båtutsettingsplass/rampe 
• tilrettelegge ny badeplass 
• anlegge gang- eller kjørevei over dammen 
• vedlikeholde vei 

 

 
Figur 2-3: Sikring med midlertidig gjerde rundt dykket inntak for å hindre ferdsel på svak is. Her går det 
skispor langs gjerdet. (Foto: Geir Mosdøl, Agder Energi) 

 

2.5 Krav om dokumentasjon  
Analysen som gjøres i henhold til § 7-6 skal dokumenteres i internkontrollsystemet, se forskrift 
om internkontroll etter vassdragslovgivningen (IK-vassdrag) § 6. Internkontrollforskriften 
bygger på at tiltakshaver selv skal ha ansvaret for å sikre en systematisk gjennomføring av tiltak 
slik at krav blant annet i damsikkerhetsforskriften blir oppfylt.  

Ved systemrevisjon fra myndighetene, granskning eller eventuelt politietterforskning av en 
uønsket hendelse eller ulykke, er det viktig å kunne fremlegge en skriftlig dokumentasjon på 
gjennomført analyse og vurdering.  
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Eksempel på utfylt sjekkliste og analyseskjema finnes i vedlegg B. For små og oversiktlige 
anlegg kan dokumentasjonen lages som et befaringsnotat med vurderinger av faremomenter og 
aktuelle tiltak.  

Dokumentasjonen skal beskrive hvilke vurderinger som er gjort og eventuelt hvilke tiltak som 
skal iverksettes. Dokumentasjon på gjennomført risikoanalyse må være skriftlig. Avvik fra 
dameiers egne standarder eller normer bør begrunnes.  

 

2.6 NVE fører tilsyn 
NVE fører tilsyn med at kravene i damsikkerhetsforskriften og IK-vassdrag følges. Tilsyn som 
gjelder damsikkerhet har grunnlag i damsikkerhetsforskriften kapittel 9, og IK-vassdrag §§ 6, 8 
og 9. 

Formålet med NVEs tilsyn er å sikre at virksomhetene overholder krav nedfelt i lover, 
forskrifter, pålegg og vilkår gitt i vedtak. Tilsyn er NVEs kontroll med at regelverket 
overholdes. Tilsyn ved vassdragsanlegg utføres i hovedsak i form av revisjon av 
internkontrollsystemet eller ved inspeksjon. 

2.7 Vedlikehold og nedleggelse 
Dameier plikter å holde anlegget i forsvarlig stand. I vannressursloven § 37 fastslås det en 
alminnelig vedlikeholdsplikt for vassdragstiltak som kan volde skade. Regelen har et 
skadeforebyggende formål. Jo større skadepotensialet er, jo strengere vil kravet til vedlikehold 
være.   

Vannressursloven § 37 Vedlikehold av vassdragstiltak 

Vassdragstiltak som kan volde skade, skal den ansvarlige til enhver tid holde i forsvarlig 
stand. Vedlikeholdsplikten varer til anlegget er lovlig nedlagt etter § 41.  

Vassdragsmyndigheten kan gi pålegg om tiltak etter første ledd. Den skal ta stilling til 
eventuelle pålegg snarest mulig når noen med rettslig interesse ber om det. Avgjørelsen er 
enkeltvedtak også om pålegg ikke blir gitt. 

 

Vedlikeholdsplikten påhviler den ansvarlige, og dette vil normalt være eier eller konsesjonær.  
NVE kan gi pålegg om tiltak for å forebygge skade. Vedlikeholdsplikten gjelder så lenge 
anlegget er i bruk.  

Hvis anlegget ikke lenger er i bruk, skal det legges ned på en forsvarlig måte, slik at det ikke 
representerer en fare for omgivelsene. 

  

Dersom det vurderes slik at sikringstiltak ikke er nødvendig, må også dette dokumenteres. 
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Vannressursloven § 41 (adgangen til å nedlegge vassdragsanlegg)  

Hvis eieren av et vassdragsanlegg ikke lenger vil holde anlegget ved like, skal anlegget 
fjernes og vassdraget så langt som mulig tilbakeføres til forholdene slik de var før anlegget 
ble bygd. Før en nedlegging skal eieren gi alle interesserte underretning god tid i forveien. 

Hvis nedlegging kan føre til påtakelig skade eller ulempe for allmenne interesser, kreves 
konsesjon etter § 8. Konsesjon skal gis om ikke særlige grunner taler imot. 
Vassdragsmyndigheten kan sette vilkår i konsesjonen etter reglene i § 26. 

Vassdragsmyndigheten kan gi konsesjon til at nedlegging skjer på annen måte enn nevnt i 
første ledd, hvis det ikke vil medføre noen økt fare eller skade. 
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3 Tilgjengelighet og ferdsel 
Dette kapitlet beskriver hvilken betydning vassdragsanleggets beliggenhet og allmennhetens 
ferdsel har for vurderingen av faremomenter og sikringstiltak. Farene i vassdraget endrer seg 
med årstidene. Det bør derfor gjennomføres sikringstiltak som fungerer både sommer og vinter. 

3.1 Beliggenhet og lokalkunnskap 
Hva som er nødvendig omfang av sikringstiltak vurderes ut fra geografisk plassering og 
tilgjengelighet til vassdragsanlegget. Forholdene på stedet må vurderes i lys av allmennhetens 
tilgjengelighet og hvilken ferdsel det er rimelig å forvente.  

Ved bynære anlegg i parker med mye ferdsel, nær bolighus og anlegg som er lett tilgjengelige 
vil behovet for sikring være omfattende. For anlegg i områder som ligger avsides til og er 
vanskelig tilgjengelig, vil det normalt være tilstrekkelig med enklere sikringstiltak.  

Lokalkunnskap om bruken av området er svært viktig. I tillegg er det vesentlig med god 
kjennskap til driften av anlegget (for eksempel manøvrering av luker) og til de ulike farer som 
kan forekomme ved ulike årstider. 

Dialog med brukere i området er avgjørende. Kommunen kan bidra med informasjon om 
etablerte badeplasser, skiløyper, snøskutertraseer og lignende. Man kan også få nyttige innspill 
fra lokale turistforeninger, idrettslag, bruker- og interesseforeninger og turistrettet næring. Alle 
disse aktørene kan være nyttige samarbeidspartnere for å videreformidle informasjon til 
allmennheten. 

Anleggseier bør kartlegge og innhente informasjon om eventuell aktivitet rundt egne anlegg. 

3.2 Ferdsel på og ved regulerte vassdrag  
Regulering av vassdrag kan forårsake både økning og reduksjon av vannføringen i elva, og kan 
skape farer som skiller seg fra det man kan forvente i uregulerte vassdrag. Dette er farer som 
ikke alltid vil være synlige eller åpenbare for allmennheten. Farer forbundet med ferdsel på 
vinterstid er omtalt i eget kapittel. 

Farlige steder i regulerte vassdrag: 

• dykkede tunnelinntak og tunnelutløp 
• tunnelinntak og tunnelutløp i nivå med eller nær vannspeilet 
• luker og andre tappeorgan ved dammer 
• inntaksdammer tilknyttet elvekraftverk og småkraftverk 
• overløpsdammer 
• terskler i elv 
• undervannsskjær, da dybdeforholdene endrer seg med den regulerte vannstanden  
• plutselig vannstandsendringer nedstrøms dam ved utfall i kraftstasjon, lukeåpninger 

eller stenging av overføring 
• sti eller veibane over dam 
• erosjonsutsatt strandsone på grunn av reguleringer i magasinet 
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3.2.1 Tur og rekreasjon 
Rundt de fleste byer og tettsteder i Norge har vi friluftsområder hvor det er mye folk på tur. 
Noen steder er det laget parkområder der det finnes gamle dammer. Disse dammene hadde 
opprinnelig en praktisk funksjon som for eksempel for fløtning, mølledrift eller isdammer. I dag 
er ofte disse dammene overtatt av kommunen som ønsker å opprettholde vannspeilet av 
estetiske grunner, og de kan da være en del av et rekreasjonsområde. I slike områder er det 
vanligvis mye ferdsel, og ofte er gangveier lagt over dammer og terskler. Personer som 
oppholder seg på slike steder har ofte lite kunnskap om faremomenter forbundet med 
vassdragsanlegg. Disse forholdene må eier ta hensyn til i sin vurdering av sikringstiltak. 

Faren i slike områder vil vanligvis være fall på luftsiden på grunn av smal og glatt damkrone. 
Går gangveien eller bro over overløpet vil denne også kunne være glatt. Det vil være tilsvarende 
fare for vassdragsanlegg ved hyttefelt der det er anlagt turstier og dermed mye ferdsel. 

 

 
Figur 3-1: Ved bynære dammer er det ofte mye ferdsel. Damkrona her er avstengt og det er lagt ut lense 
foran overløpet. Ved denne dammen er det en populær badeplass like oppstrøms.  
(Foto: Roar Sivertsgård, NVE) 

 

Man skal være oppmerksom på at lenser kan bli brukt som badeanlegg eller lekestativ av barn 
og unge. Det kan på slike steder derfor være nødvendig å bruke skilt i tillegg til lensene, for å 
varsle om faren på stedet. 
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I fjellet er det også i noen tilfeller tilrettelagt tursti over dammer. Da må dette tas med i 
vurderingen av sikringstiltak. 

 

 
Figur 3-2: Turistforeningen har her rød-merket en tursti som leder over sperredammen.  
(Foto: Rune Engesæter, NVE) 

 

Sportsfiske foregår i en del regulerte vassdrag. Det fins også eksempler på at tørrlagte 
elvekløfter og juv har blitt populære turmål, eller attraktive plasser for klatring mv. Dersom man 
er kjent med at slike aktiviteter foregår i eget reguleringsområde, bør dette også tas med i 
vurderingen av sikringstiltak. 

 

3.2.2 Ferdsel på vann 
Ved ferdsel i båt, kano eller kajakk i regulerte vassdrag er områder ved terskler, overløp, 
elvekraftverk, luker/tappeorgan og undervannsskjær farlige. Man må kartlegge omfang av 
ferdsel, for eksempel om det er kanoutleie eller vanlig med bruk av båt i området. 

Et eksempel på et fornuftig tiltak kan være å anlegge trillesti for kano og kajakk forbi et 
elvekraftverk eller en dam. Samtidig må man være oppmerksom på at bedret tilgjengelighet kan 
skape økt ferdsel. 
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Figur 3-3: Anvist sted for ilandsetting av kano er et godt eksempel på tilrettelegging for sikker ferdsel.  
(Foto: Rolf Knutsen, Arendals Fossekompani) 

 

3.2.3 Bading i regulerte vassdrag 
Bortfall av vann i et vassdrag på grunn av regulering kan synliggjøre jettegryter, svaberg og 
lignende som elva har skapt, dvs. steder som innbyr til bading og soling. I noen regulerte 
vassdrag har kommunene ordnet med parkering, atkomst og skilting av badeplasser i slike 
delvis tørrlagte elveleier. Utfall av et kraftverk eller utilsiktet lukeåpning vil raskt kunne 
medføre plutselig økning i vannføring. Dette kan skape farlige situasjoner nedover i elva hvis 
folk oppholder seg på slike steder. Dette er det vist et eksempel på i figur 3-4 og 3-5. 

I slike tilfeller bør regulantene ha en dialog med grunneiere, kommuner og andre interessenter 
eller aktører. Det vil være behov for omfattende informasjonsarbeid, og rutiner for varsling og 
evakuering av publikum må utarbeides. Det finnes eksempel på selskap som har laget en video 
som viser hvordan badeplassen ved elva oversvømmes hvis luker oppstrøms åpnes. Filmen er 
vist til skoleklasser og er en god måte å formidle om faren. 
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Figur 3-4: Populær bade- og rekreasjonsplass i et regulert vassdrag.  
(Foto: Ole Morten Egeland, Agder Energi Vannkraft) 

 

 
Figur 3-5: Samme sted som bildet over, men med åpne flomluker i oppstrøms dam.  
(Foto: Ole Morten Egeland, Agder Energi Vannkraft) 
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3.2.4 Ferdsel på is 
Isforhold i regulerte vann er annerledes enn i uregulerte innsjøer. Den som skal vurdere behov 
for sikringstiltak må ha kjennskap til isens egenskaper og hvilke krefter som påvirker isen. 

Vann har størst tetthet (”egenvekt”) ved +4 ºC. Når overflatevannet er avkjølt til 0 ºC vil det 
dannes overflateis. Isdannelsen begynner i lune viker og grunnere partier, og i stille, kaldt vær 
kan store innsjøer islegges meget raskt. Den videre isdannelsen foregår ved vannets varmetap 
gjennom is til luft og dette fører til at isen vokser på undersiden. Is dannet på denne måten 
kalles stålis. Etter hvert som istykkelsen øker, øker også isens isolerende virkning og varmetapet 
skjer langsommere, slik at istykkelsen øker saktere. Snø isolerer meget godt, og selv et tynt 
snølag vil redusere isveksten betydelig og kan medføre at isveksten stopper helt. De fleste steder 
i Norge er det likevel snøfall som gir mest isvekst. Snøen tynger ned isen, blir våt av vann som 
trenger opp, og fryser til en lys og svakere is med dårligere bæreevne som kalles sørpeis eller 
snøis. Dette islaget legger seg på toppen, eller over det eksisterende islaget. 

Magasiner med gjentatte reguleringer av vannstand fører til oppsprekking av isen nær land. Det 
gjør ferdsel på isen farligere enn på uregulerte sjøer. 

Når vannstanden er lav, vil vannet få større hastighet under isen på grunne og trange partier. 
Den økte vanngjennomstrømningen vil tære på isen fra undersiden og gjøre den tynnere og 
dermed svakere. Dybdekart kan avdekke grunne områder i magasinet og en kan bruke kartet til 
analyse av hvor isen kan bli svekket. 

 
Figur 3-6: Isfiskere tar en høy risiko ved å oppholde seg langs iskanten der åpent vann oppstår som følge av 
sterk strøm i regulert vassdrag nær en dam. Slike steder kan det være utfordrende å sikre.  
(Foto: Bent Kristian Hasle, Aqua Guardian) 

 

Et kart over steder hvor isen er svekket som følge av reguleringer, ligger på NVEs nettsider 
www.varsom.no og www.iskart.no. Enkelte kraftselskap og reguleringsforeninger legger ut 
oversikt over magasin med usikker is på egne nettsider. 
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Figur 3-7: Typiske farlige steder i regulerte vassdrag om vinteren er markert med gult.  
(Illustrasjon: Hanne Marthe Østvold, NVE)  

 
Farlige isforhold synes ikke alltid på overflaten. Nedenfor følger eksempler på steder i 
regulerte vassdrag som er spesielt farlige om vinteren på grunn av svekket is. Uregulerte 
innsjøer i elvestrengen nedstrøms et magasin kan få økt gjennomstrømning og ha mange av de 
samme problemene med svekket is som på regulerte innsjøer. 

Langs strendene ved nedtappede reguleringsmagasin kan isen være oppsprukket, særlig der 
bunnen er kupert. Disse sprekkene kan bli dype og helt eller delvis skjult av snøfall noe som 
gjør ferdsel i strandsonen farligere enn på uregulerte innsjøer. Der strendene er bratte vil 
strandete flak skli og dytte på innsjøisen. Vann presses opp, strømmer opp på isen og danner 
overvann langs land. Isen blir ofte svakere i disse sonene. I snørike områder dannes det også 
ofte overvann utpå vannet, ikke bare i strandsonen. Snøskutere kan kjøre seg fast og skigåing 
kan bli vanskelig, men svært ofte er det nok bærende tørr snø over overvannet slik at problemer 
unngås. Særlig mot våren kan overvannet skjule råker og sprekker, hvilket kan utgjøre en fare 
ved ferdsel. 

Trange og/eller grunne sund er potensielt de største farene ved siden av dykkete innløp/utløp. 
Når magasinet tappes skal store vannmengder forflyttes mot inntaket. Mange magasiner består 
av flere basseng med grunne terskler i mellom, og alt vannet oppstrøms terskelen må da passere 
terskelen. I vannstrømmen dras det også med varmere bunnvann som blandes med overliggende 
vannmasser i passasjen. Farligst er dette når en tidlig på vinteren har høy vannstand slik at det 
varme vannet passerer langs bunnen av terskelen og tillater at terskelen islegges. Når 
vannstanden synker vil det varme bunnvannet nå isen og smelte den nedenifra. Dette synes ofte 
ikke fra oversiden før isen er farlig tynn. 
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Elveos er det stedet der elven kommer inn i magasinet og blander seg med varmere vann fra 
dypere lag. Her vil isdannelsen forsinkes eller hindres helt, og det blir partier med svak is og 
åpne råker. Elveosene er farligst i perioder med endring i vannføringen da isen smelter 
nedenifra eller råken fryser til med tynn is. 

Utløp nedenfor kraftstasjonen har svekket is. Vann som ledes gjennom en kraftstasjon har en 
høyere temperatur enn temperaturen på det omkringliggende overflatevannet. Dette er fordi man 
tar ut varmere bunnvann fra magasinet, og dermed svekkes isdannelsen og isen nedstrøms.  

Synlige innløp og utløp av tunneler kan sammenliknes med en åpen elveos. Det er alltid svak is 
ved elveos, men utløp fra tunneler har ofte større åpne os enn uregulerte elver, særlig når 
tunnelvannet er «varmt» bunnvann.  

Dykkede inntak og utløp er ekstra farlige på grunn av overraskelsesmomentet. På slike steder 
kan isen være upåvirket på høy magasinfylling. Etter hvert som magasinet tappes og 
vannstanden synker vil isen svekkes på grunn av både økt vannhastighet og temperatur. Det blir 
områder med dårlig is der hvor den tidligere var sikker, og hvor isen omkring fortsatt er god.   

Overløp i magasin kan være vanskelig å oppdage ved vannstand nær eller lik terskelhøyde i et 
snødekt landskap, i motsols eller i dårlig vær. Det bør derfor gjennomføres sikringstiltak som 
fungerer sommer som vinter. Dersom man kommer fra oppstrøms side med for eksempel 
snøskuter kan det være fare for fall fra store høyder.  

Terskler i elv kan være vanskelig å se fra oppstrøms side på samme måte som ved overløp, og 
her kan også isen være svekket nær terskelen på grunn av vannhastighet.  

Elveis er generelt mer usikker og uberegnelig enn is på innsjøer. I tillegg til de naturgitte 
årsaker som bidrar til usikker elveis kan kraftutbygging og regulering ytterligere bidra til å 
redusere elveisens brukbarhet for ferdsel.  

Endringer i vannstand, gjennomstrømning og utslipp av varmere bunnvann fra 
høyereliggende reguleringsmagasiner gjør isforholdene utrygge.. 
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Figur 3-8: Oppsprukket is i strandsonen kan utgjøre en fare for skiløpere. (Foto: Saudefaldene) 
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4 Farer ved vassdragsanlegg 
I dette kapitlet er ulike konstruksjoner og inngrep som kan medføre fare for allmennheten 
beskrevet. Forslag til sikringstiltak nevnes, men selve sikringstiltakene er nærmere omtalt i 
kapittel 6. Sikkerhet for tredjeperson må alltid inngå i planlegging av nybygging, ombygging 
eller nedlegging av et vassdragsanlegg. Oppbygging av kapittel 4 følger 
damsikkerhetsforskriften i forhold til hva som defineres som et vassdragsanlegg. 

4.1 Dammer og magasin 
En dam er et byggverk som demmer opp vann i en innsjø eller elv. De vanligste damtypene i 
Norge er fyllingsdammer, betong- og murdammer.  

De fleste dammer med tilhørende magasin er bygget for kraftproduksjon. I tillegg har vi 
dammer med andre formål, som for eksempel vannforsyning. Dammer som tidligere har hatt et 
formål i forbindelse med tømmerfløting, isproduksjon eller møller blir i dag ofte benyttet som 
rekreasjonsdammer. 

Ved planlegging av sikringstiltakene må en ta hensyn til at dammer med tilhørende 
konstruksjoner representerer ulike farer, alt etter type, størrelse, utforming og beliggenhet. 
Luker som er en integrert del av dam, omtales i kapittel 4.2. 

 
Faremomenter tilknyttet dammer kan være: 

• utforkjøring 
• fall fra store høyder 
• drukning ved fall i magasin 
• utrasing av stein 

 

4.1.1 Atkomst 
Mange dammer har vei eller gangbane over og er da en del av atkomsten til steder på motsatt 
side av elva. Anleggsveier til dammer kan være et naturlig utgangspunkt for friluftsaktiviteter 
for både barn og voksne. 

Atkomst til dammer bør være hensiktsmessig sikret. Der damkronen er tilrettelagt for 
motorferdsel, og har status som offentlig vei, må veien sikres i henhold til vegnormalene 
utarbeidet av Statens vegvesen. 

Dersom det ikke er ønskelig med ferdsel på dammen, kan atkomsten sperres av, med mindre det 
foreligger konsesjonsvilkår som hindrer dette. Hvis det viser seg vanskelig å sperre av, bør man 
vurdere å legge om veien. I en del tilfeller finnes det grunneiere som har veirett over dammen, 
noe det også må tas hensyn til. 
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Figur 4-1. Riksveien går over dammen, og damkrona er derfor sikret med autovern.  
(Foto: Karen Marie Straume, NVE) 

 

 

 

Figur 4-2: Fyllingsdam uten stabbestein, kantstein eller steinvanger. Motorisert ferdsel av uvedkommende 
over denne dammen er ikke ønskelig. Dammen er utbedret etter at bildet ble tatt.  
(Foto: Børge Hanssen, Statkraft) 
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Figur 4-3: Det er åpenbart ikke ønskelig med ferdsel over denne smale overløpsterskelen. Atkomsten er 
derfor sperret av i tillegg til varsling med skilt. (Foto: Kjell Molkersrød, NVE) 

 

4.1.2 Fyllingsdammer  
Fyllingsdammer er ofte anlagt med veibane over damkrona. En typisk fare kan være 
utforkjøring fra damkrona med bil eller snøskuter. Eldre fyllingsdammer kan i tillegg ha bratte 
skråninger med ustabile masser av stein. Ved ferdsel i skråningen kan enkeltsteiner rase ut. 

Sikringstiltak ved fyllingsdammer kan være: 

• skilt med informasjonstekst 
• gjerder  
• atkomsthindring for kjøretøy med bom eller kjetting  
• vangemurer av stein eller blokker langs damkrona 
• merking av anbefalte turstier 

 

4.1.3 Mur- og betongdammer 
Mur- og betongdammer kan være høye og slanke konstruksjoner. En typisk fare kan være fall 
fra damkrona både på luftsiden og vannsiden. Er uhellet ute, kan det være svært vanskelig å 
berge seg ut av vannet på grunn av bratte og glatte vegger på oppstrøms damside. En fornuftig 
plassert redningsstige kan noen steder være hensiktsmessig. 

I noen tilfeller blir dammer brukt som klatreobjekter. Dette kan frarådes ved hjelp av skilt og 
atkomsthindring. I noen tilfeller kan informasjon om faremomentene være løsningen. 

I dammer med isolasjonsvegg og atkomst inn i selve konstruksjonen, eksempelvis platedammer, 
er det fare for fall fra relativt store høyder inne i dammen. Atkomst inn i slike dammer må sikres 
omhyggelig med låste dører. 
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Sikringstiltak ved mur- og betongdammer kan være: 

• rekkverk uten klatremuligheter 
• skilting  
• avstengning 
• utplassering av redningsutstyr 
 

4.1.4 Magasin 
Faremomenter tilknyttet ferdsel på magasin kan være: 

• inntak  
• svak eller oppsprukket is 
• overløp som ikke er synlig fra magasinet (sommer og vinter) 

Motorisert ferdsel på magasin, med båt om sommeren og snøskuter om vinteren, kan resultere i 
utforkjøring ved dammen.  

Ferdsel på islagt magasin kan innebære fare for drukning i områder der isen er svak. Ferdsel kan 
være til fots, med snøskuter, skøyter eller på ski. Andre faremomenter på vinteren kan være 
oppbrekking av is i strandsonen når magasinet tappes ned.  

Man bør også vurdere områdene rundt magasinet dersom det er mye ferdsel.  

 

 
Figur 4-4: Overløpet kan være vanskelig å få øye på dersom man kommer i båt, på ski eller på skuter 
vinterstid. På dette magasinet er det lagt ut en varslingslense. (Foto: Toralf Øverås, Statkraft) 
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Figur 4-5: Her er det vanskelig å se overløpsterskelen fra båt på magasinet. Bildet til høyre viser nedstrøms 
side av samme dam. (Foto: Grethe Holm Midttømme, NVE) 

 

Sikringstiltak ved magasin kan være:  

• skilt plassert ved badeplasser, fiskeplasser og steder for båtutsetting 
• mobilt gjerde på is 
• lenser foran inntak og flomløp 

 

4.1.5 Terskler 
Terskler er lave dammer med fritt overløp i hele dammens lengde, anlagt på tvers av 
strømretningen. Terskler bygges ofte for å etablere vannspeil i regulerte elveleier med sterkt 
redusert vannføring.  

Faremomenter tilknyttet ferdsel på og ved terskler kan være: 

• vertikal virvel like nedstrøms terskel (ved stor vannføring) 
• overløp ikke synlig fra oppstrøms side 
• glatt terskel 

Ved stor vannføring i elva kan terskler utgjøre en fare for padlere og raftere, fordi det kan 
oppstå en vertikal strømvirvel (valse) rett nedstrøms. Faren for å bli fanget i en slik virvel, med 
drukning som følge, øker med økende vannføring.   

Det kan være vanskelig å oppdage terskler dersom man kommer fra oppstrøms side med båt 
eller kano.  

Noen terskler er en del av en etablert tursti, og dette må tas hensyn til i vurderingen av 
sikringstiltak. 

Sikringstiltak ved terskler kan være: 

• skilting  
• lenser  
• tilrettelegging av trillesti for kano rundt farlige områder 
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Figur 4-6: En terskel kan være fristende å benytte for å krysse elva til fots. Ved vurdering av sikringstiltak må 
man ta hensyn til ferdsel både til lands og til vanns. Rett oppstrøms denne terskelen ligger det en 
campingplass. Lensa her har som hensikt å fungere som en sikkerhet for kano, kajakk og robåt. Kvist, gress 
og lignende kan passere. (Foto: Bent Kristian Hasle, Aqua Guardian) 

 

4.2 Vannveien 
Vannveier er definert som flomløp, kanaler og sluseanlegg med tilhørende konstruksjoner samt 
tunneler, sjakt, rør, ledning og øvrige systemer med tilhørende konstruksjoner, som leder vann i 
tilknytning til kraftproduksjon, jf. damsikkerhetsforskriften § 1-3.  

4.2.1 Flomløp 
Flomløp (se fig 4.1) kan ha mange forskjellige utforminger. Noen flomløp har definert et innløp 
i form av en tilløpskanal som leder vann til overløpet. Alle flomløp har et overløp som består av 
enten en fast overløpsterskel eller flomluker. Noen dammer har flere flomløp og det kan da være 
både faste overløpsterskler og flomluker. Både overløpsterskler og flomluker kontrollerer 
flomvannføringen ut av og flomstigningen i magasinet. Avløpet kan også variere. Noen steder 
renner vannet fra overløpet rett ned i elveleiet. Andre steder er avløpet lagt i åpen kanal rundt 
dammen. Lukket avløp er der flomløpet går i sjakt eller tunnel forbi dammen. 

Faremomenter ved flomløp er: 

• sterk vannstrøm inn mot overløpet 
• høy terskel, fare for fall 
• sjakt- eller tunnelåpning i lukket flomløp 
• svekket is nær overløp 
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Figur 4-7: Skjematisk oversikt av et flomløp. (Illustrasjon: Hanne Marthe Østvold, NVE) 

 

På mange dammer vil alle deler av flomløpet være et fareområde for allmennheten på grunn av 
sterk vannstrøm når det går vann i flomløpet og fare for fallulykker i tørt flomløp. Bading, 
fisking og båttrafikk nært flomløp og ferdsel på overløpsterskel kan medføre livsfare. 

Områdene nært flomløp både oppstrøms og nedstrøms kan ha usikker is om vinteren, og ferdsel 
på isen med for eksempel snøskuter, ski eller skøyter er også farlig.  

Sikringstiltak ved flomløp kan være: 

• skilt nær overløpet, både oppstrøms og nedstrøms (både informere og advare) 
• avstengning av atkomst til flomløpet 
• lenser for å hindre båtferdsel og bading nær overløpet 
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Figur 4-8: Fritt overløp og manøvrerbart flomløp under flom. (Foto: Grethe Holm Midtømme, NVE) 

 

  
Figur 4-9: Eksempel på lukket flomløp. Her vises samme flomløp tørt og under flom.  
(Foto: Rune Engesæter, NVE) 
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4.2.2 Kanaler 
Kanaler er menneskeskapte, kunstige elver.  

Faremomenter tilknyttet ferdsel på og ved kanaler kan være: 

• sterk vannstrøm og svak is 
• bratte og glatte kanalvegger 
• erosjonsutsatte kanalvegger 

Kanaler kan ha sterk vannstrøm som kan utgjøre fare for båter eller badende, spesielt dersom 
kanalen fører ned til inntak eller flomløp. Dersom man først blir dratt inn i en slik kanal eller 
faller uti, vil det være vanskelig å komme seg ut av kanalen. 

I kanaler er det svak is om vinteren på grunn av strømmende vann.  

Sikringstiltak ved kanaler kan være: 

• skilt med informasjonstekst 
• inngjerding av farlig strekning  
 

Hvis kanalen har bratte vegger, vannet har spesielt stor vannhastighet, eller hvis det er fare for 
erosjon og utrasing av kanalsidene, bør inngjerding vurderes. 

 

 
Figur 4-10: Åpen kanal uten skilting eller annen sikring. (Foto: Børge Hanssen, Statkraft) 
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4.2.3 Sluser 
Sluser består av ett eller flere bassenger som kan åpnes og lukkes i begge ender, slik at hvert 
basseng eller slusekammer, ved ut- eller tilstrømning av vann, kan få samme nivå som 
bassenget ovenfor eller nedenfor.  

Faremomenter kan være: 

• fall fra kanalsider, vangemurer og sluseporter 
• klem og slag fra roterende drivverk og bevegelige deler 

Det eksistereer sluseanlegg i noen få vassdrag i Norge. Slike anlegg kan være eid og fast betjent 
av kanalselskap o.l. Det finnes imidlertid også sluser som ikke har fast betjening, men hvor 
brukerne må utføre slusingen selv. Ved ubetjente sluser bør det være en tavle som gir 
informasjon om hvordan slusen betjenes, og hvor særskilte faremomenter omtales. 

Sikringstiltak ved sluser kan være: 

• skilting  
• gjerder eller rekkverk  
• informasjonstavle ved ubetjente sluser 
• avskjerming eller innbygging av bevegelige deler 
• redningsstige i hvert slusekammer 

 

 
Figur 4-11: Eksempel på sluseporter. Her er det ikke klatresikkert gjerde langs kanalkanten.  
(Foto: Jens Thom, NVE) 
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4.2.4 Frittliggende rør 
Rørgater og tilhørende trapper i rørtraseen går som regel i bratt terreng. Dimensjonene på rørene 
vil variere fra sted til sted. På en del kraftanlegg med frittliggende rør, er det anlagt trapper 
langs røret for atkomst opp til inntak og høytliggende magasiner. Trappene benyttes også for 
inspeksjoner av røret, og noen steder er de tatt i bruk av allmennheten som atkomst til 
fjellområder. Noen av disse trappene er dårlig vedlikeholdt og ferdsel i trappa kan medføre fare 
for fallskader. Det samme gjelder for ferdsel på eller over røret. Noen steder kan det være 
fristende å benytte røret som sti, pga. ulendt eller uframkommelig terreng. Der stier krysser 
rørtraseen kan det også være fristende for folk å klatre over rør. I begge tilfeller er det fare for 
fall og skader.   

 

 
Figur 4-12: Slike trapper kan bli glatte og farlige. Dette område er avsperret for allmennheten.  
(Foto: Dag Norum, NVE) 

 

Faremomenter ved å bevege seg rundt et rør og langs en rørgate er: 

• bratte trapper, i noen tilfeller dårlig vedlikeholdt 
• glatte og runde rør  

Sikringstiltak kan være: 

• opplysningsskilt om farer  
• vedlikehold og sikring av trapp langs rør 
• rydding av sti langs rør og tilrettelegging for trygg kryssing av rør 
• avstengning 

 
Sikringstiltak ved rør som nevnt her, kan være nødvendig også for å sikre trygge arbeidsforhold 
for eget personell.  
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Det ideelle vil være å stenge atkomsten til rør, men dette er sjelden praktisk gjennomførbart. 
Noen steder er trappa ved rørgaten den greieste måten å komme seg til fjells på. Noen trapper 
blir også benyttet til tur, rekreasjon og trening. Bruk av trappen bør kartlegges, slik at egnede 
sikringstiltak kan gjennomføres, se for eksempel figur 4-14. 

 

 
Figur 4-13: Trapp langs rørgate er her sikret med rekkverk og 
sklisikre trappetrinn. (Foto: Rune Engesæter, NVE) 

 

4.2.5 Tunneler 
Faremomenter i forbindelse med tunneler til kraftverk er: 

• ferdsel over eller under forskjæringer 
• vannstandsendringer i tunnelåpninger 
• svak is ved dykkede tunnelinntak og utløp 

Det finnes ofte forskjæringer foran og rundt tunnelåpninger, og disse kan være både høye og 
bratte med fare for fall. Ved ferdsel nede på sålen i selve skjæringen, kan stein, løsmasser og is 
falle ned fra fjellveggene. 

I noen tilfeller danner forskjæringen utløp for tunnel fra lukket flomløp, bunntappeløp eller 
omløp. Vannførende tunneler har ofte manøvrerbare stengeorganer. Hurtigåpnende ventiler eller 
luker kan føre til plutselig vannføringsendring og sterk strøm.  

Strømninger ved inn- eller utløp i dykkede tunneler kan gi svak is på steder hvor dette ellers er 
uventet. 
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Figur 4-14: Usikret forskjæring over et inntak. (Foto: Grethe Holm Midttømme, NVE) 

 

 

 
Figur 4-15: Bildet viser et utløp som munner ut i et reguleringsmagasin, og hvor det er mulig å ta seg inn ved 
lav vannstand. Når nedstrøms magasin er på HRV vil avløpet være dykket. En topphengslet grind eller lem 
foran denne munningen ville hindret folk i å komme inn i tunnelen. (Foto: Børge Hanssen, Statkraft) 
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Sikringstiltak ved tunneler kan være:  

• skilt  
• merking med bånd og kjegler ved fare for svak is 
• gjerder for å hindre atkomst til forskjæringer 
• lenser foran tunnelinntak og utløp i magasin 
• avsperring 

 

 

Noen steder kan være vanskelig å få til en tilfredsstillende avslutning av gjerde langs en 
skjæringskant som går ut i et reguleringsmagasin. Ved lavere vannstander kan det komme frem 
et ikke-inngjerdet område på den tørrlagte strandlinjen. Når vannstanden er høyere, kan isen 
vinterstid bryte i stykker den del av gjerdet som til tider står under vann. Gjerder i overkant av 
fjellskjæringer brytes ofte ned av snø og snøskred om vinteren. 

 

4.2.6 Sjakter 
En sjakt er en bratt eller vertikal tunnel. 

Områder rundt sjakter, bekkeinntak, inspeksjons- og vedlikeholdsatkomster er steder som kan 
være spesielt farlige med hensyn til fall, både for driftspersonell og publikum.  

Sikringstiltak ved sjakter kan være: 

• dekke eller stenge åpningen med rist, gjerde eller innbygging 
• informasjonsskilt for publikum 

Sjakter som brukes til atkomst eller transport for drifts- og tilsynspersonell skal være 
omhyggelig sikret med stengsel når sjakta ikke er i bruk. 
 
 

Uvedkommende må ikke gis adgang til tunneler, tverrslag og bergrom. 
Atkomst bør sperres av for eksempel ved bruk av låsbar port. 
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Figur 4-16: Innløp til flomsjakt dekket av snø. Bildet til høyre viser samme sjakt sett nedenfra og opp mot 
innløpet. (Foto: Rune Engesæter, NVE) 

 

 
Figur 4-17: Innløp til sjakt og tunnelloverføring. Gjerde over sjaktinnløpet er her lagt flatt av snøen i løpet av 
vinteren. (Foto: Statkraft) 
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4.3 Luker og annet mekanisk utstyr 
Luker brukes både til flomavledning og tapping. Annet mekanisk utstyr kan være grindrenskere, 
lukeopptrekk og rørbruddsventiler. 

Det finnes både overløpsluker og underløpsluker. Felles for begge er at manøvrering kan føre til 
faresituasjoner både på inn- og utløpssiden av lukene pga. sterk vannstrøm.  

Spesielt bør man være oppmerksom på dykkede luker og fjernstyrte luker som kan åpnes 
automatisk. Badeplasser og fiskeplasser langs regulerte vassdrag kan oversvømmes på kort tid, 
og personer som oppholder seg i nærheten kan bli tatt av strømmen. 

 

 
Figur 4-18: Fra høyre mot venstre sees henholdsvis en overløpsluke (sektorluke) og en underløpsluke 
(segmentluke) under flom. (Foto: Torstein Tjelde, Eidsiva) 

 

Rørbruddsventiler har vanligvis utvendige, bevegelige deler. Disse kan være farlige dersom de 
er tilgjengelige for uvedkommende. Det samme gjelder annet mekanisk utstyr som starter 
automatisk, som f.eks. grindrenskere. 

Mekanisk utstyr og utstyr som starter automatisk skal ikke være tilgjengelig for allmennheten. 
Adgang til bevegelige deler, og inntak til lufteventil eller lufterør og lignende må fysisk sperres 
av. 

Lufterør på trykkrør kan også være farlige og må sikres tilsvarende som for luftesjakter. Et 
typisk lufterør er utformet som en svanehals ved inntaket og forårsaker sterk luftstrøm ved start 
og stopp. 
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Figur 4-19: Eksempel på grindrensker ved inntak til kraftstasjon. Bevegelige deler bør ikke være tilgjengelig 
for allmennheten. (Foto: Rune Engesæter, NVE) 

 

 

  
Figur 4-20: Lufterør kan skape kraftig sug dersom rørbruddsventilen lukker. Bildet til høyre viser eksempel 
på en rørbruddsventil, men denne er plassert inne i en tunnel og utgjør derfor ingen fare for 3. person.  
(Foto: Rune Engesæter, NVE) 
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Faremomenter ved luker og annet mekanisk utstyr kan være: 

• råk og svekket is 
• strømning inn mot luke fra oppstrøms side 
• strømning nedstrøms luke 
• overtopping av stengt luke ved plutselig avslag på kraftstasjonen 
• utilsiktet åpning av luke eller ventil (for eksempel pga. lyn-nedslag) 
• klemfare 
• ventiler eller luker i bunntappeløp som åpner 
• slag fra arm på rørbruddsventil 
• sug fra lufteventil 

 
Sikringstiltak ved luker og mekanisk utstyr kan være: 

• skilting med informasjonstekst 
• gjerde 
• skjerming eller fysisk avstengning 
• lenser  
• låste porter og ventilhus 
• lydsignal kan vurderes ved fjernstyrte luker 

 

4.4 Inntak og utløp 
Alt vann som brukes i kraftverk, til drikkevann, produksjons- eller industrivann, ledes gjennom 
et inntak. Det finnes flere typer inntak og de vanligste er lokalisert i elv eller bekk og inntak i 
regulerte magasin. Varegrinder plasseres normalt i eller foran inntaket og skal fange opp 
drivgods og is. 

4.4.1 Inntak i magasin 
Inntak i magasin er vanligvis koblet direkte til en tunnel eller et rør. Mest vanlig er dykkede 
inntak dypt nede i magasinet. Disse kan ikke sees, og det kan være svært vanskelig for 
allmennheten å forstå farene disse utgjør. 

Inntak til en overføringstunnel mellom magasiner kan ha frispeilstrømning, og er som regel 
uten noen inntakskonstruksjon. Faren her vil være om personer kan ta seg inn i tunnelen med 
båt eller på annen måte og at vannføringen plutselig øker. 

Den største faren for personulykke har man ved dykkede inntak. Her kan det oppstå 
strømninger (strømvirvel) og sug i vannet mot inntaket, som en kraftig ”badekarsvirvel”. 
Dersom tapping startes, vil strømningen og virvelen oppstå uventet og med plutselig kraft 
nedover i vanndypet.  

Den samme faren vil gjelde for helt eller delvis dykket tunnelåpning med innstrømmende 
vann. 

Utløp fra kraftstasjon vil medføre økt vannføring og endrede strømningsforhold i elva, og kan 
medføre fare for eksempel for folk i båt. 
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Figur 4-21: Nedadrettet virvel til inntak.  
(Foto: Rune Engesæter, NVE) 

Figur 4-22: Delvis dykket innløp, som fører inn til en 
overføringstunnel.  
(Foto: Bård Aslak Birkeland, Statkraft) 

 

 
Figur 4-23: Utløpet fra kraftstasjon til nedenforliggende magasin kan medføre farlige strømforhold.  
(Foto: Kristoffer Ryde) 

 

 

Sikringstiltak ved tunnelinnløp kan være: 

• avsperring 
• lense 
• gjerde på land  
• informasjonsskilt for publikum 
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Sikringstiltak ved dykkede inntak kan være:  

• avstengning 
• sperring ved bruk av for eksempel lense foran inntaket og skilt med informasjon om 

faren  
 

4.4.2 Elvekraftverk 
Inntaket til et elvekraftverk er vanligvis plassert i selve damkonstruksjonen eller like ved 
dammen. Typisk for elvekraftverk er at det er store vannmengder, sterke strømninger, og at 
vannet går rett i inntaket til kraftverket.  

Ved overløp over dam eller gjennom luker, vil det eksempelvis være farlig å befinne seg i båt på 
elva. 

Utløpet fra et elvekraftverk medfører endrede strømningsforhold og økt vannføring på 
elvestrekningen der utløpsvannet kommer ut. Plutselig utfall av en kraftstasjon kan gi en bølge 
nedover vassdraget fordi vannet vil gå i overløp istedenfor til kraftstasjonen. I smale 
inntaksmagasin kan en slik bølge også gå et stykke oppover i vassdraget. 

 
Sikringstiltak ved inntak og utløp ved elvekraftverk kan være:  

• lenser 
• sikringswire 
• skilt (på en stor elv bør det være skilt av stor størrelse)  
• avstengning av inntaket  

 
Figur 4-24: Eksempel på et stort elvekraftverk. Det er sterke strømninger i vannet både opp- og nedstrøms 
dammen. (Foto: Hafslund) 
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4.4.3 Bekkeinntak 
Bekkeinntakene er ofte enkle betongkonstruksjoner med en overfallsrist eller en varegrind foran 
innløpet, som skal forhindre gjenstander å komme inn i tunnelen. I enkelte tilfeller kan det være 
større konstruksjoner med betongplate over inntaket og en dykket inntaksgrind med et separat 
lufterør eller lufterist. 

Vannhastigheten i magasinet foran grinden vil variere og øker inn mot inntaket. Under enhver 
omstendighet er det farlig å oppholde seg i vannet eller på isen foran inntaket. 

Ferdsel ved bekkeinntak kan medføre ulike farer avhengig av årstid, vannføring, vannhastighet 
og topografi. 

 
Faremomenter ved bekkeinntak kan være:  

• snø eller snøfonner som skjuler inntaket og som kan bryte sammen 
• svak is foran inntaket 
• sterke strømninger i vannet  
• oversvømmelser i flomsituasjoner (i en ellers tørrlagt elv) 
• fall fra bratte skjæringer ned mot inntaket 
• sug i sjakt og lufterør  
• utblåsning fra inntakssjakten  

 

Figur 4-25: Skisse av et tenkt bekkeinntak eller inntak til småkraftverk. Farer er avmerket.  
(Illustrasjon: Hanne Marthe Østvold) 
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Figur 4-26: Eksempel på et bekkeinntak sett fra nedstrøms side. (Foto: Øystein Nøtsund, NVE) 

 

Utblåsninger er et spesielt faremoment ved enkelte bekkeinntak, og kan forårsake store skader 
på inntakskonstruksjonen. Store krefter kan oppstå og det har hendt at betong- og 
stålkonstruksjoner har blitt revet løs. Dersom det skulle befinne seg mennesker i nærheten når 
dette skjer, er det stor fare for personskade. Anleggseier bør ha oversikt over hvilke anlegg dette 
kan skje ved. 

Måten bekkeinntakene er bygget på, samt at de ofte er helt eller delvis tørrlagt, gjør det 
vanskelig for folk flest å forstå faren inntaket representerer.  

 

Sikringstiltak ved bekkeinntak kan være: 

• skilt 
• lense 
• inntaksrist over selve inntaket er påkrevet 
• stengsler (gjerde) 
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5 Risikovurdering  
Dette kapitlet inneholder en praktisk veiledning i hvordan man kan analysere ferdsel og 
bruksmønster ved hjelp av en analysemetode. 

De ulike selskaper bør ha som mål å unngå ulykker og skader på tredjeperson og egne ansatte. 
For å få til dette bør det gjennomføres en systematisk sikkerhetstenkning. Ved å bruke en 
risikoanalyse, kan man få gjort vurderingen av ulike faremomenter for tredjeperson på en 
systematisk måte. Resultatene skal danne grunnlag for vurderinger av hvilke sikringstiltak som 
bør gjennomføres for å redusere den risikoen ferdsel ved et anlegg kan medføre. 

5.1 Sentrale begreper  
Risiko uttrykkes ved sannsynligheten og konsekvensen av en uønsket hendelse. 

Konsekvens er en følge av en uønsket hendelse. Konsekvens kan uttrykkes med ord eller som 
en tallverdi. Konsekvens kan være knyttet til tap av eller skade på for eksempel liv og helse, 
miljø, materielle verdier, funksjoner, samfunnsverdier eller omdømme. I denne veilederen er liv 
og helse for tredjeperson mest aktuelt. Det kan oppstå mer enn en konsekvens fra en uønsket 
hendelse. Avhengig av skadegrad, f.eks. benbrudd eller død, kan konsekvensen være liten eller 
stor. Konsekvensen graderes i ulike nivå (konsekvensgrupper) og det bør være minst tre ulike 
nivå av disse i en risikomatrise.  

Sannsynlighet er graden av tro på at en hendelse vil inntreffe og kan uttrykkes med ord eller 
som en tallverdi. Frekvens kan brukes istedenfor sannsynlighet ved estimering av risiko. 
Sannsynlighet graderes i ulike nivå, sannsynlighetsgrupper, og det bør være minst tre ulike nivå 
av disse i en risikomatrise. En hendelse som kan inntreffe ofte, for eksempel årlig, vil være 
svært sannsynlig. En hendelse som trolig vil inntreffe sjelden, for eksempel hvert 100. år, vil 
være lite sannsynlig. 

Risikoanalyse er en systematisk fremgangsmåte for å beskrive og/eller beregne risiko. 
Risikoanalysen utføres ved kartlegging av uønskede hendelser og konsekvenser av disse.  

Risikovurdering er en samlet prosess som består av planlegging, risikoanalyse og evaluering 
(sammenligne risiko med gitte akseptkriterier). Når man vurderer sikkerhet for tredjeperson ser 
man først og fremst på risikoaspektet og bruker vanligvis risikomatrise som verktøy for å 
synliggjøre risiko.  

Risikomatriser gir et bilde av risikoen ved et anlegg og brukes ofte i risikovurderinger. 
Risikomatrisen er vanligvis oppbygd med en horisontal akse som angir konsekvensen av en 
hendelse, og en vertikal akse som angir sannsynligheten for samme hendelse. De hendelsene 
som er analysert plasseres i risikogrupper, som regel inndelt i tre kategorier; rød, gul og grønn. 
Rød kategori er normalt en uakseptabel risiko og man bør utføre tiltak for å redusere risikoen for 
denne hendelsen.  
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5.2 Metoder, formål og avgrensning 
Det finnes i dag flere etablerte metoder for risikoanalyse og risikovurdering. Hvilken metode 
som benyttes er avhengig blant annet av fagområde og formål. 

Den mest vanlige metoden for risikovurdering av vassdragsanlegg med hensyn til sikkerhet for 
tredjeperson, er risikovurdering med bruk av risikomatrise. Metoden er enkel i bruk og er 
fordelaktig i situasjoner med flere brukere. Metoden som beskrives i dette kapitlet er allerede 
etablert i bransjen, og veiledningen baserer seg på erfaring fra praktisk gjennomføring. 

Bruk av risikomatriser er godt egnet til å gjøre risikovurderinger fordi det gir en god oversikt 
over resultatene fra analysen. Det finnes flere ulike risikomatriser, jf. vedlagte eksempler i 
vedlegg B, og de har gjerne fra tre til seks nivå. Det er viktig å være bevisst når man setter opp 
en risikomatrise for egen virksomhet, da vekting, gradering og inndeling i ulike nivå kan gi 
store utslag i forhold til hvilken risikogruppe en hendelse vil havne i. Selskapet velger selv sine 
akseptkriterier (rød, gul og grønn kategori) og dermed akseptabelt sikringsnivå. Det er ikke 
noen fasit, men analysen/matrisen må tilpasses egen virksomhet, egne anlegg og gjeldene 
bransjestandard. 

 

 

 

 Konsekvens 

Sannsynlighet Ubetydelig  Liten Middels  Alvorlig Svært alvorlig 

Meget sannsynlig      

Sannsynlig      

Mindre sannsynlig      

Lite sannsynlig      

Figur 5-1: Eksempel på en risikomatrise med 4 x 5 felt. 

 

  

Risikomatrisen illustrerer hvilket sikkerhetsnivå virksomheten velger og 
angir dermed hvilke forhold som aksepteres og hvilke som ikke gjør det. 
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Damsikkerhetsforskriften stiller ikke krav til valg av metode. Uansett metode vil det være en 
fordel å ha en systematisk tilnærming, og bruke en del tid på å planlegge arbeidet. 
Damsikkerhetsforskriften stiller krav om at analysen skal omfatte alle vassdragsanlegg, 
konsekvensklasse 0-4. Forskriftene krever videre at det settes fokus på eventuelle endringer ved 
anlegg og ny kunnskap om ferdselsmønster og faresituasjoner. 

Formålet med analysen er å finne fram til hensiktsmessige sikringstiltak for allmennhetens 
normale bruk og ferdsel på og ved vassdragsanlegg.  

 

Selskapet bør ha en oversikt over tidligere ulykker i sine arkiver. Det anbefales at selskapet selv 
samler historikk og informasjon omkring ulykker og uønskete hendelser - for å ta lærdom av 
disse. En vil da kunne få en lokal og erfaringsbasert oversikt over hvor det er størst risiko for 
alvorlige hendelser, slik at en kan treffe tiltak for å unngå disse i fremtiden. 

 

5.3 Gjennomføring av risikovurdering 
Risikovurdering av vassdragsanlegg vil i praksis måtte tilpasses den enkelte virksomhet. Det vil 
for eksempel være forskjeller i størrelse, type anlegg, kompleksitet og organisering. Det finnes 
likevel grunnleggende prinsipper som vil være likt for alle og avgjørende for et godt resultat. 

1. Befaring på anlegget er viktig, og denne må gjøres grundig. Befaring kan utføres i 
forkant eller under en risikovurdering.  

2. Flere deltakere sikrer et godt resultat, og en risikovurdering bør derfor ikke 
gjennomføres av kun en person. En av deltagerne kan gjerne være en som ikke er 
lokalkjent, og som dermed ser anlegget med ”nye” øyne. 

3. Vurdere alle årstider og situasjoner. Ferdselsmønstre, risikobilde og sikringsmidlenes 
virkningsgrad endrer seg med årstidene (for eksempel usikker is og snødybde). Det 
samme kan være tilfelle ved ulike vannføringer og vannstander. 

  

Ulykker og nestenulykker skal rapporteres inn til NVE, jf. damsikkerhetsforskriftens 
§ 7-11. Det henvises til Veileder for melding om ulykke eller uønsket hendelse (NVE 
Veileder nr. 1, 2014) for hvordan slik innrapportering skal foregå.. 

Erfaring har vist at befaring i forbindelse med risikovurderingen normalt bør utføres 
som en egen aktivitet, og ikke samtidig med andre tilsyn. Dette sikrer at 
risikovurderingen og kontroll av sikringstiltakene ikke blir nedprioritert.. 
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Alle vassdragsanlegg skal analyseres i forhold til ferdsel og bruksmønster. Noen anlegg er det 
naturlig å vurdere alene og andre kan det være mest riktig å slå sammen. Eksempel på sistnevnte 
kan være risikovurdering av et flomløp sammen med en tilhørende dam eller risikovurdering av 
et magasin sammen med dykkede inntak og utløp. 

5.4 Risikovurdering i praksis 
Risikovurdering av vassdragsanlegg vil være en kontinuerlig prosess. Den kan deles i fire 
forskjellige faser; analyse/evaluere, risikovurdere, vurdere tiltak og gjennomføre nødvendige 
tiltak (se illustrasjon i figuren under). 

 

5.4.1 Analysere og evaluere 
Første fase av arbeidet er en analyse av situasjonen ved anlegget.  

Eksempler på informasjon som vil være viktig å innhente er: 

1. Hvilket anlegg er det snakk om? 
2. Hvordan er anleggets fysisk utforming?  
3. Finnes det eksisterende sikring? 
4. Finnes det eksterne krav (for eksempel i konsesjon eller skjønn)? 
5. Hvordan er beliggenheten? 
6. Hvordan er ferdselen i området?  

En slik analyse krever både en stedlig befaring og fremhenting av dokumenter fra arkiver. Det 
vil være naturlig å hente frem tidligere risikovurderinger for evaluering om slike finnes. 
Evaluering av tidligere risikovurderingen skal utføres minimum hvert 5. år. 

Figur 5-2: Vanlige faser i en risikovurdering. 
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5.4.2 Risikovurdere ved bruk av risikomatrise 
Andre fase er selve risikovurderingen som gjennomføres på bakgrunn av den informasjon og de 
vurderinger som er fremkommet gjennom analysefasen. Etter gjennomført risikovurdering vil 
det kunne være avdekket behov for tiltak som følge av for høy risiko. 

Risikovurdering ved hjelp av risikomatrise utføres vanligvis i etterkant av befaring. Nødvendige 
”verktøy” er selve risikomatrisen, som definerer sikkerhetsnivået, og et egnet skjema for å 
utføre og dokumentere risikovurderingen. Det anbefales å benytte bilder som vedlegg i 
risikovurderingen. 

Risikovurdering utføres vanligvis ved at alle mulige aktuelle hendelser risikovurderes enten 
hver for seg eller samlet.  

Risikovurderingen av en hendelse ved bruk av risikomatrise kan oppsummeres slik: 

1. Beskrivelse av den aktuelle hendelsen 
2. Hvilken konsekvens kan hendelsen føre til? 
3. Hvilken sannsynlighet er det for at hendelsen med tilhørende konsekvens inntreffer? 
4. Risiko for hendelsen er da gitt ved: risiko = konsekvens ∙ sannsynlighet                  
5. Risikomatrisen med sine fargekoder avgjør deretter om risikoen er akseptabel eller ikke 

(det vil si vurderingen som ligger til grunn er avgjørende for resultatet) 
6. Prosessen gjentas så for neste hendelse 

 
En hendelse kan ha flere konsekvenser med ulik sannsynlighet. Man søker vanligvis 
kombinasjonen som gir høyest risiko, da dette normalt vil være utslagsgivende for valg av tiltak.  
Eksempelvis kan en person som faller utfor en dam enten skade seg lett eller få livstruende 
skader. De to konsekvensene vil ha forskjellig sannsynlighet og dermed også kunne få 
forskjellig risiko.  

I en risikovurdering vil det være viktig, i tillegg til selve vurderingen, å undersøke og beskrive; 
(her er det vanlig å bruke skjema) 

• Ferdselsmønster og nærmiljø.  
o Eksempel: Barn ferdes alene, nærliggende hyttefelt eller ekstremsport 

• Eksisterende sikringsmidler 
• Andre krav til sikring.  

o Eksempel: Skjønns- og konsesjonskrav kan være sikring av usikker is eller 
merking av sikre skiløyper 

Man bør i utgangspunktet bruke samme matrise for alle vassdragsanleggene til virksomheten, 
slik at sikkerhetsnivået blir likt alle steder. 

Matrisen benyttes deretter for alle hendelser som kan tenkes å oppstå. Vanligvis noterer man 
ned sannsynlighet, konsekvens og risiko for hver enkelt hendelse i objektets 
risikovurderingsskjema. Disse "verdiene" forteller hvilke vurderinger (sannsynlighet og 
konsekvens) som er lagt til grunn og dermed hvilken risiko man har for en gitt hendelse. 

Har virksomheten mange anlegg kan det være hensiktsmessig å liste opp aktuelle 
risikovurderingsobjekter i en oversiktsliste, som gir informasjon om risiko og foreslåtte 
sikringstiltak. 
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5.4.3 Vurdering og gjennomføring av tiltak 
I vurderingsfasen (tredje fase) har man flere valgmuligheter når det kommer til sikringstiltak. 
Sikringstiltakene vil kunne ha forskjellig effekt og kostnad. Et tiltak kan redusere 
sannsynligheten eller konsekvensen for en gitt hendelse. Noen tiltak kan redusere både 
sannsynlighet og konsekvens. I denne fasen er det viktig å vurdere ulike tiltak grundig slik at 
man ender opp med det som er mest hensiktsmessig. I praksis vil det ofte også være behov for å 
foreta en vurdering av hvilke tiltak som skal iverksettes først og hvilke tiltak som får en lavere 
prioritet.  

Gjennomføring av tiltak (fjerde fase) omfatter fysisk gjennomføring av nødvendige tiltak på 
bakgrunn av tiltaksvurderingen.  

Man bør også se på effekten av foreslåtte sikringstiltak. Det er viktig at det blir utarbeidet 
samlede handlingsplaner med ansvar og tidsfrister for å få gjennomført tiltakene.  

5.4.4 Dokumentasjon 
Risikoanalysen og tilhørende risikovurderinger bør dokumenteres i en rapport som inneholder 
beskrivelse av de vassdragsanleggene og områdene (blant annet magasin og elvestrekning) som 
er analysert, hvilke forutsetninger og antakelser som er lagt til grunn i analysen og hvilken 
risiko som ble avdekket. Rapporten bør også inneholde forslag til risikoreduserende tiltak.  

Dokumentasjon er nærmere beskrevet i kapittel 2.5. 

NS 5814 pkt. 4 – 9 gir veiledning til gjennomføring av risikovurderinger.  
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6 Sikringstiltak 
For alle vassdragsanlegg skal det etableres hensiktsmessige sikringstiltak av hensyn til 
allmennhetens normale bruk og ferdsel. Det skal utføres en analyse i forhold til ferdsel og 
bruksmønster for å avdekke farepotensialer (kapittel 5).  

En god risikovurdering skal ende opp med forslag til sikringstiltak. I dette kapitlet gis det noen 
eksempler på gjennomtenkte sikringstiltak og anbefalinger på hva som bør vektlegges når 
sikringstiltak skal etableres.  

For lett tilgjengelige anlegg bør man generelt tenke ut fra at barn kan ferdes alene, slik at 
budskapet skal kunne forstås av barn ned i 10-årsalder.  

Sikringstiltak må generelt ikke gå på bekostning av damsikkerheten. Eksempelvis må 
adkomsthindring til en tunnelåpning ikke utformes slik at den stenger utløpet av en flomtunnel. 

6.1 Kommunikasjon og informasjon  
Sikkerheten avhenger ikke bare av opplysninger, advarsler og fysiske tiltak som etableres, men 
også av folks forståelse av faren, deres adferd og respekt for de varsler og anvisninger som gis. 
Det er viktig å drive kontinuerlig og effektiv opplysningsvirksomhet rettet mot publikum. 

Endret ferdselsmønster og bedre turutstyr gjør at folk kan gå lengre, brattere og høyere enn 
tidligere. Hvilke endringer i ferdselsmønsteret, og hvilke brukerkonflikter kan man forutse i 
årene som kommer? 

Kommunikasjon av risiko overfor publikum har vist seg å til tider være utfordrende for 
dameiere. Effektiv kommunikasjon skal nå barn, ungdom og voksne. I noen områder kan det 
også være nødvendig med informasjon på flere språk. 

Informasjonen bør gjentas systematisk, gjerne i forkant av hver sesong (sommer og vinter). Den 
bør være tidsriktig og oppdatert, slik at man for eksempel ikke advarer mot usikker is om 
sommeren. Hvis det er organisert turisme i området, er det viktig å kommunisere farene overfor 
disse aktørene. Dialog med aktuelle brukergrupper har vist seg å være meget nyttig. 

Ved populære utfartssteder kan det forekomme at flere aktører har satt opp skilt hvor det på ett 
skilt ønskes velkommen og på vassdragsskilt ved siden av advares om fare. Dette fordrer 
samarbeid mellom aktørene, for å unngå forvirring. 

Informasjonen kan formidles på forskjellige måter: 

• informasjonstavler og skilt plassert hensiktsmessig 
• brosjyrer og informasjonsmateriell, for eksempel film og/eller undervisningopplegg 
• internett, for eksempel kommunens og dameiers hjemmeside 
• annonser og oppslag i lokale medier (aviser, radio) 
• dialog med aktuelle brukere og aktører i og ved vassdraget, for eksempel 

opplevelsessentre, kanoutleie 
• dialog/informasjon med Turistforeningen, Røde Kors, Norsk Folkehjelp og eventuelt 

andre interessegrupper 
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Figur 6-1: Eksempel på informasjonsskilt med kart som viser merket tursti og hvor i reguleringsområdet det 
er usikker is. (Illustrasjon: Statkraft) 

 

6.2 Bruk av skilt 
Bruk av skilt er et viktig supplement til fysiske sikringstiltak. Formålet med å bruke skilt er å 
informere allmennheten om farer i tilknytning til vassdragsanlegg, samt å forebygge ulykker. 
Det er derfor avgjørende at ønsket budskap formidles på en forståelig måte. Riktig plassering av 
skilt er viktig for å nå frem med budskapet. 

6.2.1 Skiltutforming 
Skilt bør utformes i tråd med anbefalinger og lages med reflekterende bakgrunn. De bør utføres 
i samme materiale og standard som veitrafikkskilt. Forslag til anbefalte vassdragsskilt er vist i 
figur 6-2 og 6-3 og en komplett oversikt er gitt i vedlegg A. Dersom det er behov for andre 
typer skilt, bør tilsvarende utforming benyttes. 

Noen steder kan det være hensiktsmessig å speile figuren (piktogrammet) på skiltet, slik at 
skiltet stemmer med dam og terreng. Dette er særlig aktuelt når turstien går over dammen. 

Skiltmalene vil kunne revideres ved behov og siste oppdateringer vil til enhver tid finnes på 
NVEs hjemmeside www.nve.no. 

Dameier må vurdere størrelse på skilt, avhengig av plassering og avstand til de som 
informasjonen retter seg mot. Når skiltet skal sees på lengre avstand, bør stor størrelse benyttes. 
Hensikten med skilting er at man blir varslet i tide og i sikker avstand til faren.  

http://www.nve.no/
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Figur 6-2: Fare ved overløpsterskel. 

 
Figur 6-3: Bading frarådes. 

 
 

Det anbefales alltid bruk av underskilt med forklarende tekst for at skiltene skal forstås riktig. 
Disse bør utføres i sort tekst på hvit bakgrunn med en tynn sort ramme rundt. Eksempler på 
underskilt er vist i figur 6-4 og i vedlegg A. Man må også ta hensyn til målform i den enkelte 
kommune. I områder hvor utenlandske turister ferdes må man i tillegg vurdere å ha teksten på 
flere språk. 

 

 

Figur 6-5: Eksempel på egenproduserte skilt som 
viser vei til trillesti for kano.  
(Foto: Rolf Knutsen, Arendals Fossekompani) 

 

Figur 6-4: Eksempel på bruk av underskilt ved 
skilt som viser farlig strømvirvel. 
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Vassdragsskiltene har ikke samme juridiske status som Statens Vegvesen sine skilt. Det er ikke 
gitt forskrifter som regulerer vassdragsskiltene, og dameier har derfor ikke sanksjonsmuligheter 
hvis skiltene ikke respekteres. 

Skilt med gul bakgrunn kan være hensiktsmessig å bruke i områder med store åpne flater, for 
eksempel i vinterlandskap og i høyfjellet. Gul farge fanger lettere folks oppmerksomhet, og gjør 
at skiltene synes bedre på lengre avstand.  

 

 
Figur 6-6: Forsøk med signalgul bakgrunn på skilt i høyfjellet for bedre synlighet på avstand. (Foto: Statkraft) 

 
 

Viktig å tenke på ved skiltutforming: 

• bruk egnet skilt for den faren det skal advares mot 
• bruk underskilt med forklarende tekst 
• tilpass tekst på underskilt etter hvilket publikum som normalt besøker anlegget 
• tekst bør være kortfattet, entydig og klar 
• bruk stor nok skiltstørrelse slik at informasjonen når publikum på sikker avstand 

 

6.2.2 Pålagte skilt 
For anlegg som har konsesjoner stilles det krav om at det settes opp informasjonsskilt ved 
reguleringsmagasin (magasinskilt), og skilt som angir kravet til slipp av minstevannføring. Se 
figur 6-7 og i vedlegg A. 

NVE følger opp at kravet om skilting ved reguleringsmagasin overholdes. 

Skiltmalene, med eksempler, finnes på www.nve.no og i vedlegg A. Utkast til begge typer skilt 
skal forevises NVE før de settes opp. 

http://www.nve.no/
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         Figur 6-7: Eksempel på magasinskilt. 

 

6.2.3 Skiltplassering 
Skiltene bør plasseres slik at de er godt synlige, og slik at de faller naturlig inn i synsfeltet for 
dem informasjonen retter seg mot. Skiltene bør monteres i en slik høyde at de ikke skjules av 
normal snøhøyde, vegetasjon, terrengformer eller andre hindringer.  

For mange skilt på samme sted kan være forvirrende og virke mot sin hensikt. 

Av hensyn til personer som ferdes på vann, bør skilt plasseres der hvor båter og lignende 
normalt settes ut. Det kan settes opp skilt på egnede steder langs elvebredden, på grunner og 
øyer i vannet, eller montert på lense.  

Eksempler på god skiltplassering kan i tillegg være: 

• foran eller på terskler  
• før inntak  
• foran overløp 
• oppstrøms og nedstrøms flomluker 

 
Skilt bør plasseres i sikker avstand til faren, slik at man ikke utilsiktet trekker folk for nær 
farlige steder. Fornuftig skiltplassering må ta hensyn til ferdsel både på land og på vann. 

Behovet for skilt kan variere med årstidene. Sesongskilt bør fjernes eller tildekkes når det ikke 
er behov for dem. Tildekkingstrekk som kan dras over skiltene leveres av skiltleverandørene.  
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6.3 Tilrettelegging for sikker ferdsel 
6.3.1 Omlegging og merking av stier og turløyper 
Dersom turløypa går over et vassdragsanlegg bør denne sikres, og helst legges utenom anlegget. 
Det finnes mange eksempler på at turgåere bruker overløpsdammer for å komme seg over elva. I 
slike tilfeller bør det settes opp stengsel, samtidig som at det merkes en rute nedstrøms dammen. 
Turgåere bør få informasjon om farene ved overløp ved for eksempel bruk av skilt. 

I noen konsesjoner stilles det krav om tilrettelegging for ferdsel over damkrona. Dette kan være 
utfordrende, og det må stilles strenge krav til sikring og varsling. 

På steder med mye båtbruk- eller padling, kan det være aktuelt å anlegge trillesti langs 
elvebredden rundt damanlegget, slik at padlere ikke fristes til å padle over. 

  

Figur 6-6: Selv om en dam sperres av for ferdsel, kan dameier oppleve at allmennheten tar seg til rette (venstre 
bilde). I dette tilfellet fremgikk det i bakgrunnsdokumentet til konsesjonen at det hadde vært et vadested der 
dammen står og at reguleringen ikke skulle være til hinder for fremtidig ferdsel. Resultatet ble bygging av ny 
gangbro. (Kilde: advokat Hugo Storø) 

 

 

Når en legger en ferdselsrute bort fra dammen, kan det være nødvendig å bygge en bro 
for turgåere slik at de kan passere over elvefaret eller juv nedstrøms dammen. Slike broer 
bør anlegges på steder hvor det ikke er fare for at de kan bli tatt av flom, og utføres i 
solide materialer med klatresikkert rekkverk på begge sider.. 
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Figur 6-8: Fjellvandrere på vei over en dam med kronebredde på ca. 50 cm. Her bør det settes stengsel mot 
ferdsel over dammen og merkes en ferdselsrute nedstrøms dammen. (Foto: Børge Hanssen, Statkraft) 

 

Enkelte steder har det vist seg å være vanskelig å holde ivrige sportsfiskere borte fra anlegget. 
For å unngå at fiskerne utsettes for fare, har noen dameiere i slike tilfeller bidratt til etablering 
av sikre fiskeplasser. 

 
Figur 6-9: Eksempel på tilrettelagt fiskeplass i et regulert vassdrag. (Foto: Jan Henning L'Abée-Lund, NVE) 
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6.3.2 Advarsel om usikker is 
Statistisk sett skjer det en dødsulykke hvert år knyttet til ferdsel på vann som er påvirket av en 
regulering. Det er derfor viktig at regulantene har sterkt fokus på områder hvor det kan oppstå 
fare. Usikker is er særlig knyttet til inntak og utløp fra kraftstasjoner, men oppstår også der hvor 
elver og bekker munner ut i et magasin. Inntaksmagasin som ligger i en regulert elvestreng vil 
ha usikker is der hvor vannet strømmer gjennom magasinet, men omfanget er avhengig av 
størrelsen på magasinet, både i areal og dybde. Det samme gjelder også for alle uregulerte vann 
i en elvestreng nedstrøms reguleringsmagasin med vintertapping. 

For å gjøre folk oppmerksom på hvor det er usikker is, er det viktig å informere. Dette er særlig 
aktuelt før perioder med mye utfart som vinterferie og påskeferie. En måte å informere på er 
skilting med forklarende tekst på steder hvor publikum normalt ferdes, som for eksempel 
parkeringsplasser, stikryss og utsiktspunkter. Videre bør det legges ut brosjyrer på for eksempel 
hoteller, turisthytter og bensinstasjoner. Annonsering i media og informasjon på virksomhetens 
hjemmesider er andre måter å informere på. Ved alle konsesjonsgitte vassdragsreguleringer er 
det krav om informasjonsskilt ved magasin, disse skal inneholde kart av magasinet med 
markering av områder som kan ha usikker is, se eksempel i figur 6-7 og i vedlegg A. 

 

  
Figur 6-10: Bøyer lagt i posisjon på magasinet for å markere området rundt et dykket inntak. Disse fryser inn 
i isen og deretter skal det settes opp nett eller line mellom bøyene for å tydelig markere området med usikker 
is på vinterstid. (Foto: Aqua Guardian) 

 

6.3.3 Snøbruer 
I forbindelse med utløpskanaler kan det vinterstid danne seg snøskavler. Av og til kan det også 
dannes en snøbru over utløpet, avhengig av hvor bred kanalen er. For skiløpere og 
snøskuterkjørere er dette farlige områder som bør sikres. Det er vanskelig å sikre permanent på 
slike steder. Permanente gjerder vil sannsynligvis brytes ned av snøen og i tillegg blir de ofte for 
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lave. Det kan sikres med et midlertidig gjerde, som flyttes opp etter hvert som snømengden 
øker. I noen tilfeller kan det være formålstjenlig å skyte ned snøbrua eller skavlen med 
dynamitt. Dette fjerner dog bare skavlen, og hindrer ikke personer fra å kjøre ut i kanalen på ski 
eller snøskuter. 

 
Figur 6-11: Her går skisporet rett forbi fareskiltet og over en snøbru mellom to råker i isen.  
(Foto: Geir Mosdøl, Agder Energi) 

 

 
Figur 6-11: Vinterforhold i fjellet ved en utløpskonstruksjon. Is, snø og snøfonn ved konstruksjonene skaper 
risikoområder som eier må vurdere sikkerheten rundt. (Foto: Børge Hanssen, Statkraft) 
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6.4 Varsling og overvåking 
6.4.1 Lydsignaler 
Det finnes attraktive badeplasser langs mange regulerte vassdrag, og det kan være utfordrende å 
varsle om plutselig vannføringsøkning. Lydsignaler kan i enkelte tilfeller brukes for å varsle 
personer som oppholder seg i eller ved elva. Publikum må få informasjon om hva et slikt 
lydsignal betyr, ellers vil signalet fortone seg uten mening. Det vil være nødvendig å 
samarbeide med kommunen, brannvesen eller sivilforsvar når det gjelder bruk av lydsignaler. 
For å formidle informasjon om hva signalene betyr kan lokale velforeninger, aviser og radio 
være til hjelp.  

6.4.2 Lys 
Lyssignal i form av blinkende og/eller roterende lys kan være effektivt som varsling, og kan 
brukes på anlegg med mekanisk utstyr som starter opp automatisk, ved for eksempel 
grindrenskere og lukekjøring. 

I noen tilfeller kan det være ønskelig å lyssette særlige farepunkter på vassdragsanlegg i 
områder med mye ferdsel. Dette kan gjøres ved fast lys eller ved hjelp av lys styrt av 
bevegelsessensor. Aktuelle steder for bruk av lys kan være overløpsterskler, tunnelinntak, 
elveleie eller kanal med hurtig varierende vannføring. På slike steder vil fareskilt bli mer synlige 
ved bruk av lys i mørket. 

6.4.3 Manuell varsling 
Manuell varsling kan i enkelte tilfeller være et alternativ, ved at anleggseiers personell fysisk 
drar for å advare personer som oppholder seg i utsatte områder. 

En annen måte å varsle på kan for eksempel gjøres ved å sende beskjed til det lokale 
brannvesenet som kan sørge for videre varsling. 

6.4.4 Kameraovervåking 
Kameraovervåking utføres i dag oftest med webkamera. Dette kan være et effektivt og relativt 
rimelig sikringstiltak. Man skal være klar over at kameraovervåking er underlagt Datatilsynets 
regelverk om personvern.  

6.5 Fysiske hindringer og stengsler 
6.5.1 Lenser 
Lenser kan inndeles i tre typer – driftslense, varslingslense/markeringsline og sikringslense. 
Mange lenser er i praksis en kombinasjon av disse typene. Tunge lenser betegnes av og til som 
barrierer. 

Det er vanskelig å gi en spesifikk anbefaling på hva som er riktig lense ved de forskjellige 
inntak og flomløp. Det må vurderes i hvert enkelt tilfelle i forhold til ferdsel på stedet om det 
kan være en enkel lense eller om det må monteres en kraftigere lense.  

Driftslensen har som funksjon å samle opp drivgods som ellers vil legge seg på inntaksrista og 
dermed skape falltap inn mot kraftstasjonen. Det finnes flere forskjellige typer av disse, fra den 
helt enkle hvor korte rørlengder er knyttet sammen med kjetting til de mer avanserte.  
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   Figur 6-12: Driftslense av plastrør koblet sammen med kjetting. (Foto: Børge Hanssen, Statkraft) 

 

Et eksempel på en videreutviklet lense kan være helsveiste rør, påmontert et skjørt eller en 
kappe for at drivgods lettere skal kunne gli langs lensa og inn mot land hvor det kan bli tatt opp. 
Når en driftslense bygges slik, kan den også fungere som en sikringslense. Figur 6-13 viser en 
slik hvor konstruksjonen består av tre sammensveisede plastrør der nederste rør er vannfylt, 
mens de øverste er tette og har luft.  

Figur 6-13: Oppbygning av en kombinert sikringtslense og driftsslense brukt foran et inntak. Løsningen er 
utviklet i samarbeid mellom Skandinavisk undervannsservice og Statkraft. (Foto: Børge Hanssen, Statkraft) 
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En driftslense vil også kunne fungere som varslingslense og/eller sikringslense (figur 6-13). 
Noen typer har oppstandere som er vertikale stolper på lensen for festing av varselskilt. En 
driftslense kan også være utstyrt med en varslingsline i godt synlig farge noen desimeter over 
vannflaten. Dette kan redusere faren for at båter kjører på lensa og kommer nær inntak. 

Varslingslense er en line med bøyer og har til hensikt å varsle om fare for personer på elv eller i 
magasin, som beveger seg mot et inntak eller overløp. Varlingslense omtales også ofte som 
markeringsline. 

Personer i lette båter som små gummibåter, kanoer eller kajakker kan bli utsatt for fare hvis de 
kommer inn i en virvel ved et inntak, i strømmen foran en tappeluke eller for nære et fritt 
overløp. I slike tilfeller er det behov for å montere varslingslense. Hvis dette skal være 
tilstrekkelig sikring, må varslingen skje i så god tid at det er nok tid til å manøvrere unna faren. 

Vanligvis er det et nylontau eller wire som har påmontert blåser i signalfarger. En varlingslense 
har ikke til hensikt å fysisk stoppe farkoster på elva, til dette formålet brukes en sikringslense.  

 
Figur 6-14: Godt synlig varslingslense. (Foto: Jens Thom, NVE) 

 
 

En lense kan også fungere som et hjelpemiddel for personer som har falt i vannet på steder 
med sterk strøm. Lenser bør derfor monteres på skrå av strømretningen i eleven slik at det 
blir enklere å komme seg til inn til land. Eksempel er vist i figur 6-15. 
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Figur 6-15: For å ikke blokkere tilgangen til bryggeanleggene ved elvebredden ble den nye varslingslensen lagt 
i en V-formasjon istedenfor på skrå over elva. Her er lensen forankret i elvebunn i spissen og festet i en bøye. 
Den gamle lensen sees i forkant av den nye. (Foto: Camilla F. Strandhagen, Aqua Guardian) 

 

Sikringslensen har til hensikt å stoppe lette båter. Denne kan også være utstyrt med skjørt 
under vann for å hindre at personer eller gjenstander blir dratt under hvis det er fare for sterkt 
strøm. Slike lenser kan brukes i elver eller kanaler hvor det er mye ferdsel nær inntak eller 
flomløp. En sikringslense omtales også i noen tilfeller som en sperrelense. 

 
Figur 6-16: Solid sperrelense med skjørt ned i vannet for å sikre foran inntak til kraftstasjon i kanal med mye 
båttrafikk og padlere. (Foto: Dag Norum, NVE) 
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Figur 6-17: Sikringslense foran overløp som fungerer ved alle årstider, vinter (øverst) og sommer (nederst). 
Oppstandere er utstyrt med refleks, slik at disse er godt synlige for båter og skutere som kommer kjørende i 
mørke. (Foto: Agder Energi, Knut Nilsen) 
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Figur 6-18: Overløp på samme dam som vist i figur 6-17. Sikringslense ses i bakgrunnen.  
(Foto: Knut Nilsen, Agder Energi) 

 

  
Figur 6-19: Bildene over viser samme sikringslense på høy og lav vannstand. Lensa er leddet og legger seg 
ned på damplata etter hvert som magasinet tappes. (Foto: Knut Nilsen, Agder Energi) 
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6.5.2 Sikkerhetsline 
En sikkerhetsline kan være en stålvaier spent over elva. Vaieren bør være skråmontert og kan ha 
påmontert stropper eller løkker til å gripe tak i. Denne kan være til hjelp for å komme seg til 
land selv eller holde fast i mens man venter på hjelp. Vaieren bør være utført med plastrør eller 
markører i godt synlig farge/signalfarge, og vil da også kunne fungere som en varslingslense for 
båtfolk. 

Det kan være en utfordring å plassere denne slik at man kan få tak i linen, samtidig som ikke 
drivgods hekter seg fast i stroppene, det vil si at den ikke må henge for høyt og ikke for lavt. En 
slik vaier er derfor best egnet i relativt smale elveløp og ved elvekraftverk med liten regulering. 
En annen utfordring kan være ising i løkkene i stryk, dette gir økt tyngde og vaieren kan bli 
liggende nede i vannet. For å unngå dette bør vaieren henges noe over HRV. 

 

 
Figur 6-20: Sikkerhetsline med løkker til å gripe tak i. 
(Foto: Kjell Molkersrød, NVE) 

 
Figur 6-21: Sikkerhetsline uten løkker, men i godt 
synlig farge.  
(Foto: Helge Martinsen, EB Produksjon) 
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6.5.3 Gjerder og rekkverk 
Gjerde forstås her som en rekke med stolper av tre eller stål, påmontert for eksempel flettverk 
(netting). For å sikre rundt påhugg, innløp, utløp og lignende, anbefales bruk av 
flettverksgjerde. Høyden på gjerdet vil være avhengig av forholdene på stedet. Snøforholdene 
bør vurderes med tanke på plassering av permanent gjerde i forhold til snøbelastning.  

 

 
Figur 6-22: Bildet viser et solid og klatresikkert gjerde, som tåler en viss snøbelastning.  
(Foto: Dag Norum, NVE) 

 

Om vinteren kan det være formålstjenlig å sette opp et midlertidig gjerde rundt inntak og 
utløp. Landbrukets elektriske gjerder med tre tråder uten strøm festet til lange stolper er et lett, 
men godt synlig gjerde (rød farge) som ikke brytes ned av snøtyngden. Et midlertidig gjerde vil 
være med på å varsle personer som er på vei ut i råka og lede dem rundt på sikker is. Det er 
viktig å følge med på snøforholdene og eventuelt flytte gjerdet ettersom snølaget øker eller 
minker i høyde. 
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Figur 6-23: Nytt gjerde ved samme sjakt sommer og vinter som sikrer turgåere og skiløpere. Det nye gjerdet 
skal tåle snøbelastningen. (Foto: Statkraft) 
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Figur 6-24: Montering av ”strømtråd” for å hindre skiløpere og snøskuterkjørere i å kjøre ut i isråk.  
(Foto: Børge Hanssen, Statkraft) 

 

Rekkverk har tradisjonelt blitt utført som stålstolper med håndlist og knelist med høyde 90 cm. 
Denne type rekkverk vil ikke sikre små barn tilstrekkelig. Ved å montere på paneler med ruter 
av sveiset nett (galvanisert), får man et mer klatresikkert gjerde. Det finnes mange forskjellige 
typer rekkverk, og man må alltid vurdere styrken i forhold til snølast. 

 

 
Figur 6-25: Eksisterende rekkverk er her gjort klatresikkert med påmontert panel på knelist og håndlist.  
(Foto: Børge Hanssen, Statkraft) 
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En skal for øvrig være forsiktig med å montere tett flettverksgjerde på dammer der flomløpet 
kan være underdimensjonert, dvs. dammer hvor det er fare for overtopping. Det kan være 
aktuelt på eldre dammer, mindre dammer, og dammer med eldre flomberegninger eller usikkert 
datagrunnlag i flomberegningene. Det er heller ikke akseptabelt å sette flettverksgjerde over en 
overløpsterskel, da det vil kunne føre til tilstopping og økt flomvannstand. 

 

 
Figur 6-26: Rekkverket har påmontert pleksiglass. På denne måten er et rekkverk i smijern gjort klatresikkert. 
(Foto: Børge Hanssen, Statkraft) 

 

 

 
  

For å bedre sikkerheten på eksisterende rekkverk, kan det påmonteres flettverk eller panel 
av sveiset nett. Ved montering av nye rekkverk vil som regel Statens Vegvesens standard 
med høyde på 120 cm og 11 cm mellom sprossene, gi en hensiktsmessig løsning. 
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Steinvanger, stabbestein eller kantstein for eksempel på toppen av fyllingsdammer eller langs 
kanten av et steinbrudd, kan ved siden av det sikkerhetsmessige også ha en estetisk funksjon. I 
mange tilfeller vil steinvanger være et godt alternativ til tradisjonelt vegrekkverk, spesielt i 
høyfjellet. Steinene må ha en viss høyde og tyngde for å ivareta sikkerhetsfunksjonen. 

 

 

 

 

 

 
Figur 6-27: Kantsteiner er et hensiktsmessig rekkverk som estetisk går godt sammen med en fyllingsdam. 
(Foto: Oddvar Indrebø, NVE) 

 

6.5.4 Bommer og porter 
Bommer: I områder hvor en ikke ønsker at allmennheten skal kunne ferdes med kjøretøy, kan 
det settes en bom over vegen. Aktuelle steder for plassering kan være på veien over en dam, 
frem til et inntak eller et avløp. Bommen bør males i signalfarge og gjerne utstyres med 
reflekser. Det bør informeres om bommen på skilt ved innkjøring til bomveien. Det bør også 
være egne skilt som informerer om faren i området. Det er viktig at fareskiltene ikke plasseres 
på selve bommen. 

Vær oppmerksom på at det i noen konsesjoner kan være stilt krav om bruk av anleggsveien. 

 

Statens Vegvesens håndbøker kan gi god veiledning med hensyn til 
dimensjonering av gjerder og rekkverk 
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Figur 6-28: Eksempel på en veibom. (Foto: Bård Aslak Birkeland, Statkraft) 

 

Porter: I forbindelse med påhugg for ikke-vannførende tunneler, som for eksempel 
atkomsttunneler, tverrslagstunneler og lignende, bør det monteres et fysisk stengsel i form av en 
port med lås. For atkomsttunneler er det vanlig med heldekkende port, mens det foran tverrslag 
kan greie seg med gitterport. 

 

  
Figur 6-29: Eksempel på heldekkende port foran et tverrslag (høyre bilde). Bildet til venstre viser samme 
tverrslag før sikring. (Foto: Torbjørn Tuften, Statkraft) 
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Figur 6-30: Eksempel på en gitterport foran et tverrslag. Det er viktig at hele åpningen er dekket av porten. 
(Foto: Børge Hanssen, Statkraft) 

 

6.5.5 Grinder, rister og gitter 
Grinder (varegrinder) monteres foran innløp, og har til formål å hindre at uønskede gjenstander 
kommer inn i tunneler eller inntak. Disse grindene er også et godt tiltak for å hindre personer i å 
komme inn i tunnelen. I tillegg bør man vurdere bruk av lense og skilt oppstrøms inntaket for å 
varsle personer i båt om faren. 

Rister monteres som sperrer over åpne sjakter i dagen. En rist skal sikre både driftspersonell og 
tredjeperson. Lysåpningen mellom riststavene må ikke være så store at barn kan falle gjennom 
og ned i sjakten. Der det er fare for utblåsning gjennom en sjakt bør området i tillegg gjerdes 
inn, slik at man holder personer og husdyr på god avstand. Her bør det være skilt som beskriver 
faren. 
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Figur 6-31: Eksempel på et helt enkelt bekkeinntak sikret med rist som hindrer både stein og grus, personer og 
dyr i å falle ned i sjakta. (Foto: Børge Hanssen, Statkraft) 

 

Gitter kan brukes som fysisk stengsel eller hindring med tanke på båttrafikk ved delvis dykkede 
tunneler. Slike tunneler kan tidvis ha lange perioder med frispeil, med eller uten inngående 
vannstrøm. Mange avløpstunneler er i tillegg åpne i utløpet. Dersom utløpet munner ut i en 
fjord, et vann eller i en elv hvor det er mulig å ta seg fram med båt må stengsel vurderes.  

I de tilfeller hvor vannstanden er relativt konstant, kan ståltau eller grov kjetting spennes 
horisontalt mellom tunnelveggene like innenfor åpningen, ca ½ m over vannflaten. Alternativt 
kan det brukes nett av grov kjetting eller rutenett oppsveist av stålstenger. Gitteret spennes fast i 
tunnelåpningen, eller umiddelbart innenfor og kan kombineres med skilting. 

 

 



 74 

 
Figur 6-32: Delvis dykket tunnelinntak sikret med rist. (Foto: Saudefaldene) 

 

6.6 Bergingstiltak hvis ulykken er ute 
Vassdragsanlegg bør utstyres med hjelpemiddel som kan lette redning hvis noen havner i en 
nødsituasjon. I tillegg anbefales det å etablere et godt samarbeid med den lokal redningstjeneste. 

Forslag til ulike hjelpemiddel som kan installeres på eller i nærheten av vassdragsanlegg: 

• livbøye 
• redningstau (i pose) 
• stige 
• håndtak 
• sikringsvaier 
• lettbåt 
• nødplakat som angir beliggenhet med koordinater (www.statenskartverk.no) 

 
Det er svært viktig at hjelpemidler er riktig plassert og godt synlig, slik at det faktisk kan 
brukes i en nødsituasjon. For eksempel må stiger eller sikringsvaier plasseres slik at man kan 
benytte dem selv om vannstanden i magasinet skulle være lav, helt ned mot LRV. 
 

http://www.statenskartverk.no/
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Figur 6-33: Dammen er sperret av, men det er likevel plassert ut livbøye og redningstau.  
(Foto: Goranka Grzanic, NVE) 

 
 

 
Figur 6-34: Eksempel på nødplakat med nøyaktig  
stedsposisjon ved damstedet. (Kilde: Kartverket) 
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7 Reaksjoner og sanksjoner  
7.1 Meld fra hvis noe går galt! 
Damsikkerhetsforskriften krever at ulykker eller uønskede hendelser skal rapporteres inn til 
NVE.  Innrapporteringen er viktig for å finne årsak til ulykken, og for å finne 
forbedringsmuligheter slik at tilvarende hendelser ikke skjer igjen. Det er utarbeidet en egen 
veileder for hvordan denne innrapporteringen til NVE skal være (NVE Veileder 1/2014). Som 
vedlegg til veilederen er det også utarbeidet et eget skjema for melding om ulykke eller uønsket 
hendelse. 

7.2 Mulige reaksjoner fra NVE  
Damsikkerhetsforskriften § 7-6 krever at det skal ”etableres og opprettholdes hensiktsmessige 
sikringstiltak”, og at det skal ”foretas en analyse i forhold til ferdsel og bruksmønster”. NVE 
fører tilsyn med at kravene i forskriften overholdes, og dersom det på tilsyn avdekkes at kravene 
ikke er fulgt kan NVE bruke reaksjonsmidler for å følge opp avvikene. Valg av reaksjonsmiddel 
vil avhenge av en konkret vurdering i hver enkelt sak. 

7.2.1 Pålegg om retting, tvangsmulkt og umiddelbar iverksetting  
 

Damsikkerhetsforskriften § 9-2 Pålegg om retting, tvangsmulkt og umiddelbar iverksetting  

Reglene i vannressursloven § 59 (pålegg om retting), § 60 (tvangsmulkt), § 61 umiddelbar 
iverksetting ved vassdragsmyndigheten) og § 62 (bruk av andres eiendom ved iverksetting) 
gjelder tilsvarende ved overtredelse av denne forskriften og vedtak gitt med hjemmel i denne 
forskriften. 

 
Pålegg om retting, vannressursloven § 59 

Pålegg om retting er et vedtak om at virksomheten må opprette eller gjenopprette lovlig tilstand. 
Hvis NVE på tilsyn avdekker at det ikke er etablert hensiktsmessige sikringstiltak, kan NVE for 
eksempel gi pålegg om å gjennomføre en analyse jf. damsikkerhetsforskriften § 7-6. Denne 
analysen vil danne grunnlaget for planlegging og iverksetting av sikringstiltak. Alternativt kan 
NVE gi pålegg om konkrete sikringstiltak hvis ikke virksomheten selv foreslår tilstrekkelig 
sikring. 

Tvangsmulkt, vannressursloven § 60 

Tvangsmulkt innebærer at virksomheten pålegges å betale et beløp inntil lovlig tilstand er 
gjenopprettet. Hensikten er å motivere den ansvarlige til å gjenopprette lovlig tilstand.  
Tvangsmulkt kan benyttes sammen med vedtak om retting. 
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Umiddelbar iverksetting ved vassdragsmyndigheten, vannressursloven § 61 

”Umiddelbar iverksetting” vil si at vassdragsmyndigheten iverksetter et sikringstiltak på vegne 
av anleggseier. Umiddelbar iverksetting forutsetter at det allerede er gitt pålegg som ikke er 
etterkommet. Hjemmelen for dette pålegget kan være for eksempel vannressursloven § 40, som 
gjelder tiltak som kan pålegges eieren når forholdene i vassdraget representerer ”en særskilt og 
uvanlig fare for mennesker, miljø eller eiendom”.  

Utgiftene til iverksetting kan kreves dekket av den ansvarlige.  

7.2.2 Overtredelsesgebyr  

Damsikkerhetsforskriften § 9-3. Overtredelsesgebyr  

Ved overtredelse av bestemmelsene i kapittel 2, kapittel 3, § 4-1, § 5-1, § 5-2, kapittel 6, 
kapittel 7 og § 8-1, kan det ilegges overtredelsesgebyr i medhold av vannressursloven § 60a. 

 

Overtredelsesgebyr medfører at virksomheten blir pålagt å betale et pengebeløp som straff for 
en overtredelse. Hensikten er å straffe, og dette er en alvorlig reaksjon.   

På NVEs område vil de fleste overtredelser bli begått av foretak, men også enkeltpersoner som 
handler på vegne av foretaket kan ilegges overtredelsesgebyr. 

7.2.3 Anmeldelse – straffansvar 
 

Damsikkerhetsforskriften § 9-4. Straff  

Overtredelse av kapittel 2, kapittel 3, § 4-1, § 5-1, § 5-2, kapittel 6, kapittel 7 og § 8-1 kan 
straffes etter de regler som framgår av vannressursloven § 63. 

 

Overtredelse av damsikkerhetsforskriften § 7-6 vil kunne medføre straffansvar etter § 9-4.   

I de tilfeller der NVE ønsker at virksomheten skal straffeforfølges, må saken anmeldes til 
politiet. Politiet kan på grunnlag av anmeldelsen enten ilegge forelegg, reise straffesak for 
domstolene med påstand om fengsel, bot og annen sanksjon, eller henlegge saken.  
Straffebestemmelsen forutsetter subjektiv skyld, og rammer både forsettlige handlinger, hvor 
handlingen var tilsiktet eller følgen var overveiende sannsynlig, og uaktsomme handlinger, hvor 
handlingen ikke var forsvarlig etter en alminnelig og fornuftig vurdering.  Strafferammen er 
bøter eller fengsel inntil tre måneder. 
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7.2.4 Tilbaketrekking av godkjenning som VTA 
 
 

Damsikkerhetsforskriften § 9-1 Tilbaketrekking av godkjenning som VTA eller 
fagansvarlig 

Dersom forskriftens krav i § 3-3, § 3-5, § 3-6 eller 3-7 ikke lenger er oppfylt eller spesielle 
grunner i tilknytning til VTA eller fagansvarliges faglige oppgaver og ansvar gjør det 
utilrådelig at godkjenningen opprettholdes, kan NVE ta godkjenningen opp til ny vurdering 
og eventuelt trekke den tilbake etter at det er gitt varsel med rimelig frist til å rette opp 
forholdene. 

I vurderingen av om en godkjenning bør trekkes tilbake skal det blant annet legges vekt på 
forholdets art og grovhet, om det foreligger gjentagelser, om VTA eller fagansvarlig kan 
klandres og hva som er gjort for å rette opp forholdet. 

 

Det skal særlige grunner til for å trekke tilbake godkjenningen som VTA. Dette kan være 
aktuelt hvis VTA har fått delegert oppgaver etter § 7-6 som vedkommende grovt har forsømt. 
OED skriver i kommentaren til bestemmelsen at: 

”Tilbaketrekking kan være på sin plass ved alvorlige brudd på krav etter denne forskriften eller 
hvis det har skjedd en ulykke eller hendelse som klart skyldes svikt i den faglige kvaliteten ved 
arbeidet som er utført. (…) Tilbaketrekkingen betyr at godkjenningen inndras permanent. Dette 
fratar imidlertid ikke en person retten til å søke om ny godkjenning, men grunnlaget for 
tilbaketrekkingen kan også medføre at en framtidig godkjenningssøknad avslås.” 

 

7.3 Erstatning for skade 
Reglene om damsikkerhet har som formål å øke sikkerheten rundt dammer og vassdragsanlegg, 
og hindre at ulykker forekommer. Selv om eieren av anlegget har gjort det som kan forventes, 
kan ulykker likevel skje. Eiere av vassdragsanlegg kan bli holdt erstatningsansvarlig for uhell 
og ulykker. Den skadelidende kan fremme krav om erstatning overfor den han mener er 
ansvarlig. Dersom partene ikke kommer til enighet, kan saken bringes inn for domstolene til 
avgjørelse. 
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Reglene om erstatningsansvar finner vi i vannressursloven § 47: 

Vannressursloven§ 47. (erstatningsansvar)  

Tiltakshaveren kan bli ansvarlig etter alminnelige erstatningsregler ved overtredelse av §§ 5 
første ledd og 46 første ledd.  

Tiltakshaveren er ansvarlig uten hensyn til skyld  

a) for skade eller ulempe fra vassdragstiltak som skyldes feil eller mangler ved tiltakets 
utførelse etter § 5 annet og tredje ledd eller tiltakets vedlikehold etter § 37 første ledd 
eller i forbindelse med brudd på konsesjonsplikten etter § 8 eller vilkår i konsesjon etter 
§ 26;  

b) for skade eller ulempe på eiendom eller rettigheter fra et konsesjonsgitt vassdragstiltak;  

c) for skade eller ulempe på eiendom eller rettighet ved nedlegging av et vassdragsanlegg, 
jf. § 41;  

d) for skade fra vannledninger eller vanntunneler;  

e) for skade som skyldes motorisert ferdsel eller fløting i vassdraget;  

f) når det ellers følger av alminnelige erstatningsregler.  
 

 

I henhold til denne bestemmelsen vil tiltakshaver i praksis være eieren, som i henhold til 
damsikkerhetsforskriften § 2-2 er den ansvarlige for anlegget. 

Det er tre vilkår som må være oppfylt for at det skal oppstå erstatningsansvar; 
1) ansvarsgrunnlag, 2) årsakssammenheng og 3) økonomiske tap. 

 

7.3.1 Ansvarsgrunnlag – subjektiv skyld eller objektivt ansvar 
Det alminnelige ansvarsgrunnlaget i erstatningsretten er subjektiv skyld. For å bli holdt 
økonomisk ansvarlig for skader, må man ha opptrådt klanderverdig eller uaktsomt. Spørsmålet 
som må avklares er om noen kan bebreides for at skaden inntraff, og om de ved å handle 
annerledes kunne ha unngått at uhellet skjedde. Det samme gjelder hvis det vurderes som 
klanderverdig at noen har unnlatt å gjøre noe.   
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I vurderingen av om det er utvist subjektiv skyld har rettspraksis oppstilt noen momenter som 
må vurderes:  

• Hvor stor er risikoen for skade? Desto større risikoen er, jo større krav kan det stilles til 
aktsomhet. En dam nært tettbygd strøk vil stille strengere krav til aktsomheten enn en 
dam langt utenfor allfarvei. 

• Skadeevnen må ha vært synbar for skadevolderen, hvor nærliggende var det for 
anleggseieren at det kunne skje et uhell? 

• Hvilke handlingsalternativer forelå? Kunne eieren ha unngått skaden ved å handle 
annerledes? For eksempel om en dameier blir gjort oppmerksom på at det foregår 
utstrakt aktivitet rundt dammen med fare for skade, kan han ved å sperre av atkomsten 
eller ved å gjøre klart oppmerksom på faren kunne hevde at han har gjort det som kunne 
forventes av ham for å hindre uhell? 

Eier av vassdragsanlegg vil i enkelte tilfeller kunne holdes objektivt ansvarlig, uavhengig av 
egne feil og forsømmelser, jf. vannressursloven § 47, andre ledd. Gjennom rettspraksis er det 
etablert tre grunnleggende vilkår som må oppfylles for at det skal kunne pålegges objektivt 
ansvar: 

• Det må foreligge en ekstraordinær risiko, som vesentlig overstiger dagliglivets risiko. 
Dette kan for eksempel være et inntak eller overløp som fører til farlige strømforhold. 

• Det må dreie seg om et uhell som er typisk for den aktuelle virksomheten, som for 
eksempel at kanoen veltet på grunn av vanskelige strømforhold ved dammen.  

• Risikoen for skade må være vedvarende, for eksempel vil risikoen for uhell ved en dam 
være vedvarende, selv om sannsynligheten for at det skjer uhell er liten. 

 
Andre momenter som det vil kunne bli lagt vekt på i en vurdering av om eieren bør holdes 
ansvarlig på objektivt grunnlag er: 

• Hvem har skapt risikoen og hvem har tjent på etablering av vassdragsanlegget, 
• Hvem er nærmest til å forebygge skaden,  
• At den som lider et tap bør få erstattet tapet sitt,  
• Eierens mulighet for å forsikre seg mot skader som virksomheten hans kan forårsake. 

 

7.3.2 Årsakssammenheng 
For at en hendelse skal utløse erstatningsansvar må det være årsakssammenheng mellom 
handlingen og skaden. I denne vurderingen vil det bli lagt vekt på graden av sannsynlighet for at 
handlingen skal føre til den aktuelle skaden, og om dette var påregnelig for skadevolderen 
(eieren). Et eksempel kan være den skaden som kan skje ved at kanoen velter på grunn av 
strømforholdene rundt inntaket til kraftverket. 

En litt annen situasjon har vi for eksempel der det er tilrettelagt for bading eller utsetting av 
kano på et sted hvor slike aktiviteter kan medføre fare. I slike tilfeller kan det være flere 
ansvarlige, i form av at eieren ikke har gjort oppmerksom på at bading i nærheten av dammen 
medfører fare, samtidig som at kommunen kanskje har tilrettelagt for fritidsaktiviteter i området. 
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7.3.3 Økonomisk tap  
For å få erstatning må det foreligge et dokumentert økonomisk tap, for eksempel tapt 
arbeidsinntekt som følge av skade, eller utgifter til reparasjon av utstyr. 
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Vedlegg A Skilt  
Eksempel på fareskilt Forklaring til skilt Forslag til underskilt 

1.01 

 

Overløpsterksel, 
person 

Fare! Overløpsterskel 

1.02 

 

Overløpsterksel, båt Fare! Overløpsterskel 

1.04 

 

Tunnelåpning, 
vannstrøm 

Alternativ: 

 

1. Farlig tunnel – hold 
avstand 

2. Farlig tunnel – sterk 
vannstrøm 
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Fareskilt Forklaring til skilt Forslag til underskilt 

1.05 

 

Usikker is Fare! Usikker is 

1.06 

 

Skråning, dårlig 
vegstandard 

Alternativ: 

 

1. Fare! Usikker 
skråning, dårlig 
vegstandard 

2. Fare! Dårlig 
veistandard 

1.07 

 

Sjakt, stup, bratt 
skråning 

Alternativ: 

 

1. Fare for fall! 

2. Hold avstand til 
kanten! 

3. Åpen sjakt – vær 
forsiktig! 
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Fareskilt Forklaring til skilt Forslag til underskilt 

1.08 

 

Elveleie, kanal, 
plutselig vannstrøm 

Alternativ: 

 

1. Fare for plutselig 
vannstandsøkning! 
Regulert vassdrag 

2. Fare! Luker åpnes 
uten varsel – rask 
vannstandsøkning 

1.09 

 

Strømvirvel, dykket 
tappeløp, inntak 

Alternativ: 

 

1. Drukningsfare! 
Dykket inntak 

2. Farlig strømvirvel! 
Dykket inntak 

1.10 

 

Annen fare 

Spesielt viktig med 
underskilt til dette 
skiltet! 

Alternativ: 

 

1. Fare! Vannkraftverk 

2. Fare! Damanlegg 

3. Fare! Regulert 
vassdrag 

4. Regulert vann - 
vannstanden varierer 

5. Fare for sug 
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Fareskilt Forklaring til skilt Forslag til underskilt 

1.11 

 

Fare for utblåsning 
 

Fare! Ukontrollert 
utblåsning 
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Eksempel på forbudsskilt 

Forbudsskilt Forklaring til skilt Forslag til underskilt 

2.01 

 

Adgang forbudt for 
uvedkommende 

Alternativt: 

1. Bruk av båt/kano 
forbudt! 

2. Ferdsel på dam 
forbudt! 

3. Kraftstasjon – ingen 
adgang! 

2.02 

 

Bading forbudt 

 

Bading forbudt! 
Drukningsfare! 

2.03 

 

Fisking forbudt! Fisking forbudt! 
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Eksempel på påbudsskilt 

Påbudsskilt Forklaring Forslag til underskilt 

3.01 Båt/kano bør tas opp 
av vannet og bæres 
rundt 
vassdragsanlegget. 

 

Kan brukes sammen 
med pil som 
retningsanvisning 

 

Kano eller båt bør bæres 

3.02 

 

Mindre barn bør ikke 
ferdes her alene 

 

 

Barn bør leies 
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Fargekoder og skiltstørrelser 
 

Skiltene leveres i flere størrelser, disse er de vanligste: 

Betegnelse Trekantskilt, 
sidelengde i cm 

Runde skilt, 
diameter i cm 

Fargekoder som er brukt 
 

 

Lite skilt 

 

70 

 

60 

 

 

Middels stort 
skilt  

 

90 

 

80 

 

Stort skilt 

 

120 

 

100 
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Eksempel på underskilt 
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Pålagte skilt 
Magasinskilt. NVE har gitt pålegg om opplysningsskilt ved alle konsesjonsgitte 
reguleringsmagasin. Opplysningsskiltet skal gi informasjon om eier av reguleringsanlegget og 
manøvreringsreglement. Videre skal det inneholde en kartskisse over magasinet hvor det er 
markert plasseringen av HRV/LRV-skilt, HRV/LRV-markering, fastmerkebolt og skala. 
Områder med usikker is skal også merkes på kartskissen. Reguleringshøyder skal angis i det 
høydesystem som er brukt i konsesjonen, men der dette avviker fra gjeldene høydesystem (NN 
2000/ NN 1954) som Statens Kartverk til enhver tid benytter, skal normalt begge høyder oppgis.  

 

 
       Figur A-1: Mal for magasinskilt. 
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Minstevannføringsskilt. På steder med krav om minstevannføring er det krav om at det skal 
settes opp opplysningsskilt med informasjon om størrelsen og tidsrom for pålagt 
minstevannføring, og hvordan dette kan kontrolleres på stedet. Videre skal det opplyses om at 
brudd på pålagt minstevannføring skal meldes regulanten og/eller NVE. 

 

 
      Figur A-2: Mal for minstevannsføringsskilt. 
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Vedlegg B Risikovurdering 
 

Eksempel på risikovurderingsskjema 
Sikkerhet for 3. person ved vassdragsanlegg 
NB! Tenk alle årstider! Skriv utfyllende kommentarer! 

 

Kraftverksgruppe:  Objektnavn:  Dato: 

Utført av:  

1 
Er det nedfelt krav til sikringstiltak i konsesjon eller skjønn? 

 

2 
Befinner objektet seg i område med forventet allmenn ferdsel eller nær urbant område? 

 

3 

Kan 3. person ved opphold eller ferdsel i område uforvarende komme til skade ved: 

Falle ned/utfor/uti   

Kjøre utfor med 
kjøretøy  

Variabel vannstand   

Opphold i eller ved 
strømmende vann  

Variabel vannføring / 
flombølge  

Ferdsel på usikker is  

Ferdsel på vannet (båt, 
kano m.m.)  

Bading  

Utblåsning  

Ras og steinnedfall   

Andre situasjoner  

 
 
 
 
 
4 

Er objektet allerede sikret med: 

Gjerde  

Stengsler  

Skilting   
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Lense  

Informasjon  

 Annet  

5 

Risikovurdering: 

Område Nå-situasjon Forslag til tiltak 

A: Skjønns- og 
konsesjonsvilkår  

 

B: Personskader  

Figur B-1: Eksempel på skjema som kan brukes i risikovurderingen. 
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Risikovurdering – eksempel på utfylt skjema 

Sikkerhet for 3. person ved vassdragsanlegg 
NB! Tenk alle årstider! Skriv utfyllende kommentarer! 

Kraftverksgruppe: XX Objektnavn: Dam Storevann inkl. 
flomløp og magasin Dato: 12/06-12 

Utført av: 
Kraftverkssjef, VTA og personer som holder tilsyn med objektet 

 

1 
Er det nedfelt krav til sikringstiltak i konsesjon eller skjønn? 

Nei, det er ikke krav til sikringstiltak i konsesjon eller skjønn. 

 

2 
Befinner objektet seg i område med forventet allmenn ferdsel eller nær urbant område? 

Liten ferdsel. Det er ingen vei til objektet og heller ingen merkede turistløyper. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 

Kan 3. person ved opphold eller ferdsel i område uforvarende komme til skade ved: 

Falle ned/utfor/uti Personer kan falle ned i flomløpet 
Personer kan falle utfor skrent bak hytte ned i utløp flomtunnel. 

Kjøre utfor med 
kjøretøy Ikke aktuelt. 

 
Variabel vannstand 

Skiløpere kan komme til skade p.g.a. løs is i damskråning ned mot vannflaten. 
Personer som oppholder seg inne i magasinet kan bli overrasket av økende 
vannstand. 

Opphold i eller ved 
strømmende vann 

Ved opphold nær overføringstunnel kan personer komme til skade om lukene 
åpnes. 

Variabel vannføring / 
flombølge Se pkt. over. 

Ferdsel på usikker is Personer kan gå gjennom isen ved innløp og utløp. 

Ferdsel på vannet (båt, 
kano m.m.) Ikke aktuelt, det er ikke båttrafikk på vannet. 

Bading Ikke aktuelt. 

Utblåsning Ikke aktuelt. 

Ras og steinnedfall Ved ferdsel i damskråningen kan personer komme til skade. 

Andre situasjoner  

 
 
 
 
 

4 

Er objektet allerede sikret med: 

Gjerde Nei. 

Stengsler Nei. 

Skilting Nei. 

Lense Nei. 
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Informasjon Ja, informasjonsskilt ved hytte. 

 Annet  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 

Risikovurdering: 
 
Skjønns og konsesjonsvilkår: 
Ingen brudd: K1 X S1 = R1 

 
Personskader: 
Personer kan falle ned i flomløpet: K4 X S3 = R12 
Personer kan falle utfor skrent bak hytte ned i utløp flomtunnel: K4 X S2 = R8 Skiløpere 
kan komme til skade p.g.a. løs is i skråning ned mot vannflaten: K3 X S3 = R9 
Personer som oppholder seg inne i magasinet kan bli overrasket av økende vannstand: K3 X S3 = R9 
Ved opphold nær overf.tunnel kan pers. komme til skade om lukene åpnes: K3 X S2 = R6 
Personer kan gå gjennom isen ved innløp og utløp: K4 X S2 = R8 
Ved ferdsel i damskråningen kan personer komme til skade: K3 X S3 = R9 

Område Nå-situasjon Forslag til tiltak 

 
A: Skjønns- og 
konsesjonsvilkår 

 • Betongmur rundt flomløpet h=120 cm 
• Skilt; nr. 1.07 nedforbi hytte + damskråning 
• Skilt; nr. 1.05 + underskilt (regulert vann 

variabel vannstand) plasseres der man kommer 
ned til magasinet fra sør + ved flomløpet 

• Skilt, nr.1.08 + underskilt (plutselig vannstrøm) 

 

B: Personskader 

 

 Figur B-2: Eksempel på utfylt risikovurderingsskjema.
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Eksempel på utfylt risikomatrise med 5x5 felt 
 

Konsekvens 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sann- 
synlighet 

K1. 
Ubetydelig 
 
A: Skjønns- og 
konsesjonsvilkår: 
Ingen brudd på 
skjønns- og 
konsesjonsvilkår. 
 
 
B: Personskader 
Ingen 
personskader. 
 

K2.  
Liten 
 
A: Skjønns- og 
konsesjonsvilkår: 
Brudd på skjønns- 
og 
konsesjonsvilkår 
uten vesentlige 
konsekvenser.  
 
B: Personskader: 
Ingen 
personskader. 

K3.  
Middels 
 
A: Skjønns- og 
konsesjonsvilkår: 
Brudd på skjønns- 
og 
konsesjonsvilkår. 
 
 
B: Personskader:  
Inntil 5 
personskader. 
 
 

K4.  
Alvorlig 
 
A: Skjønns- og 
konsesjonsvilkår: 
Alvorlige brudd på 
skjønns- og 
konsesjonsvilkår. 
  
 
B: Personskader: 
1 død eller ufør, 
eller inntil 10 
personer skadet. 
 

K5.  
Katastrofal 
 
A: Skjønns- og 
konsesjonsvilkår: 
Alvorlige og 
omfattende brudd 
på skjønns- og 
konsesjonsvilkår.  
 
B: Personskader: 
2 eller flere døde 
eller uføre, flere 
enn 10 personer 
skadet. 

S5:  
Oftere enn 1 
gang / år 

5 
 

(2.5.1) 

10 
 

(3.5.2) 

15 
 

(3.5.3) 

20 
 

(3.5.4) 

25 
 

(3.5.5) 
S4:  
1g/1-10 år 
 

4 
 

(1.4.1) 

8 
 

(2.4.2) 

12 
 

(3.4.3) 

16 
 

(3.4.4) 

20 
 

(3.4.5) 
S3:  
1g/10-100 år 
 

3 
 

(1.3.1) 

6 
 

(1.3.2) 

9 
 

(2.3.3) 

12 
 

(3.3.4) 

15 
 

(3.3.5) 
S2:  
1g / 100-
500år 

2 
 

(1.2.1) 

4 
 

(1.2.2) 

6 
 

(1.2.3) 

8 
 

(2.2.4) 

10 
 

(3.2.5) 
S1:  
1g/500 år 
eller 
sjeldnere 

1 
 

(1.1.1) 

2 
 

(1.1.2) 

3 
 

(1.1.3) 

4 
 

(1.1.4) 

5 
 

(2.1.5) 
Figur B-3: Eksempel på utfylt risikomatrise. 
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Vedlegg C Regulerte magasin, strandsone og 
strømningsforhold 
Erosjon og ras - ustabile strandsoner 
Strendene langs en innsjø vil som regel ha utviklet en stabil strandsone med begrenset erosjon. 
Dersom vannet reguleres, forstyrres stabiliteten i strandsonen, og det må skje en tilpasning til de 
endrede forholdene. Det kan ta år før nye forhold etableres og blir stabile. Ustabile masser kan 
utgjøre en potensiell fare ved ferdsel i strandsonen. 

Det kan være flere årsaker til erosjon og utrasinger langs magasin. Eksempler er: islegging av 
områder som tidligere lå over eller under vannspeilet, bølgeslag med utvasking av løsmasser, 
endring i grunnvannstand og reduksjon av vegetasjon. 

Effektkjøring med endrede tapperutiner kan føre til at stabile strandsoner blir utsatt for ny 
erosjon.  

I reguleringssammenheng skiller vi mellom to hovedproblemstillinger når det gjelder erosjon og 
ras: 

Heving av vannstanden: 

• Strandlinjevegetasjon som blir stående lenge under vann vil dø. Dette medfører at man på 
sikt mister den stabiliserende effekten rotsystemet har på skråningene. Tiltak kan i slike 
tilfeller være steinplastring av de utsatte områdene. 

• Hele torvmyrer kan flyte opp og drive ut i magasinet og være farlig for båtferdsel i mørket. 
Aktuelle tiltak kan være å forankre/feste torvmyrene eller ta dem opp. 
 

Senkning av vannstanden: 

Når vannstanden i magasinet senkes, blir det naturlige mottrykket fra vannet borte, og deler av 
strandsonen kan gli ut på grunn av endret likevekt. Dette er som regel den dominerende 
skadeårsak. 

• Lavere grunnvannstand gir endret poretrykk som kan medføre utrasing. Slike ras går gjerne 
i sedimentære løsmasser som i deltaer og vifteavsetninger, dannet av elver og bekker. Det er 
denne type ras som ofte fører til flest skader og kritisk fase er gjerne første nedtapping. Det 
er derfor viktig at usikre områder er kartlagt på forhånd, og om nødvendig holdes avstengt i 
tappeperioder.  

• Elver og bekker som renner inn i magasinet, vil også grave seg ”bakover” fra innløpsosen 
og ned i løsmasser på den nye, tørrlagte strandsonen, og det dannes nye elveleier i tidligere 
bunnområder. Disse nye elveleiene vil ofte ha ustabile sidekanter. 

• Undergravingsras forårsakes av elver og bekker ved utløpene. På kort tid kan det dannes 
dype kanaler, og etter hvert blir veggene bratte og ustabile og raser inn i kanalen med 
påfølgende ytterligere utvidelse. Ferdsel langs kantene kan være farlig fordi toppen av 
skrenten er ustabil. På vinteren kan snø, is og tele gi et falskt bilde av stabilitetsforholdene. 

Bølgeerosjon i strandsonen kan være betydelig i store vindeksponerte vannmagasin og kan øke 
både ved heving eller senkning av vannstanden. 
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Figur C-1: Eksempel på et magasin med bølgeerosjon. (Foto: Anders Bjordal, NVE)  

 

Endrede strømningsforhold  
Det vil alltid være en viss gjennomstrømning i både uregulerte og regulerte vann. I regulerte 
vann under tapping vil strømningshastigheten øke, noe som vil være særlig merkbart i trange 
sund og grunne partier.  

Avhengig av bunnforholdene kan senkning av vannstanden i magasin føre til at det oppstår to 
eller flere innsjøer, adskilt av trange, strømstrie partier. På slike steder kan det oppstå fare for 
båttrafikken om sommeren og svak is eller råkdannelse om vinteren. Består grunnen i slike 
områder av løsmasser kan det også føre til lokale utrasninger. 
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Vedlegg D Andre tiltak ved vassdrag 
Kraftstasjoner, transformatorstasjoner og lukehus 
Kraftstasjoner og transformatorstasjoner kan ha utvendige arrangementer som veggfaste leidere, 
gallerier for rømningsveier, betjening og atkomst til utstyr og lignende. Publikum skal ikke ha 
tilgang til slike installasjoner. Det samme gjelder for koblingsanlegg. 

Atkomst til bygninger og lagerområder bør sikres med fysiske sperringer, for eksempel gjerder i 
tillegg til skilt med informasjon rettet mot publikum. Dører og porter bør holdes forsvarlig låst. 
Brannstiger bør avsluttes i en slik høyde over terreng at man ikke kan klatre opp. 

Lukehus er ofte utstyrt med lufterør som munner ut i dagen, og som kan gi kraftig sug eller 
utblåsning. Lukehus skal derfor holdes forsvarlig lukket og låst. Roterende deler eller andre 
deler som er ført ut gjennom vegger eller tak, og som kan være farlige for uvedkommende, må 
skjermes på forsvarlig måte.  

Lagerområder og nedlagte anlegg 
Utendørs lagerområder for materialer, maskiner og utstyr finnes ved de fleste vassdragsanlegg.  
Av hensyn til allmennheten bør slike steder sikres med gjerder, eventuelt også skilting.  

Nedlagte anlegg bør fjernes eller sikres slik at de ikke lenger kan utgjøre noen risiko for 
allmennheten. Ved riving av et anlegg er det viktig at alt fjernes; at det ikke blir stående igjen 
deler av konstruksjonen. Dette er viktig av hensyn til både sikkerhet og estetikk. 

 
Figur D-1: Slike rester av et kraftanlegg kan bli en lekeplass for barn og unge. Selv om området er sikret med 
gjerde rundt, kan uønskede personer komme seg inn og påføre seg skade. I tillegg er det ikke pent å se på. 
(Foto: Knut Nilsen, Agder Energi) 

 

Planlegging og bygging 
Anleggsområdet bør i størst mulig grad avstenges, men hvor det ikke er mulig, må man ha 
ekstra fokus på sikringstiltak for tredjeperson. Det kan være å hindre tilgang til stiger, trapper, 
leidere, plattformer osv.   
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Tømmerrenner  
Tømmerrenner finnes fremdeles i mange av våre vassdrag, selv om de ikke lenger er i bruk til 
tømmerfløting. Dersom en renne er bygd og eid av regulant eller utbygger, eller det foreligger 
avtalt eller pålagt vedlikeholdsplikt, omfattes renna av sikringsplikt på linje med den ansvarliges 
plikt for sine øvrige vassdragsanlegg. 

Hvis en renne tas i bruk til andre formål enn den var bygd for, må ansvarsforhold klargjøres og 
nødvendige tiltak iverksettes for å ivareta sikkerheten. 

Tømmerrenner som ikke er i bruk kan for eksempel invitere til gangtrafikk for å krysse elver og 
juv. Hvis en trerenne er råtten, eller en stålrenne er gjennomrustet, kan det inntreffe 
personskader og -ulykker ved at folk faller gjennom. Renner kan dels ha gått i tunnel, og selv 
om renna er revet og fjernet, kan tunnelåpninger stå usikret tilbake. Det finnes også eksempler 
på at snøfylt tømmerrenne har blitt brukt som skiløype. 

Aktuelle tiltak er vedlikehold, skilting, inngjerding eller nedlegging i form av riving og 
opprydding. 

 

Figur D-2: Eksempel på en tømmerrenne. (Foto: Vebjørn Pedersen, NVE) 
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Vedlegg E Terrenginngrep 
Bygging av vassdragsanlegg vil ofte medføre terrenginngrep som anleggsveier, steinbrudd, 
morene- og sandtak, steintipper og andre massedeponi. Krav til sikring av terrenginngrep kan 
være fastsatt i konsesjonen for vassdragsanlegget. 

Massetak 
Steinbrudd har ofte høye bruddkanter. Ferdsel langs kantene er farefullt da det er fare for fall 
ned i bruddet. Likeså er ferdsel inne i bruddet farefullt, på grunn av steinsprang og isnedfall fra 
bergveggene. 

Ferdsel langs kanten av løsmassetak medfører en viss fare ved store høyder. Risikoen er mest 
aktuell ved eldre løsmassetak, som ofte ble avsluttet med svært bratte skråninger, lik eller nær 
opp til massens naturlige rasvinkel. 

Steintipper 
NVE skal godkjenne alle planer om deponering og eventuelt senere bruk av masse fra tipper der 
konsesjonæren har råderett.   

Masser fra fullprofilboring er småknust og inneholder mye finstoff (borkaks) og blir derfor 
lite selvdrenerende og svært tette. Dette kan resultere i økt porevanntrykk i tippmassene og 
svekket skjærfasthet som igjen kan gi dambruddslignende utrasinger, selv om tipp og skråninger 
er slake. Tippoverflaten bør anlegges med fall slik at det ikke kan dannes vannansamlinger. 

Masser fra konvensjonell tunneldrift har en grov fraksjonering som gir bedre lagrings- og 
stabilitetsegenskaper enn masser fra fullprofilboring. Eldre tipper ble lagd med bratte skråninger 
og var vanligvis sammensatt av enda grovere steinmasser enn hva tipper fra nyere anlegg 
inneholder. 

Ved siden av fare for fall, er det også fare for utrasing eller løsriving av enkeltblokker i 
tippskråningene ved ferdsel på steintipper.  

Istandsetting av tipper og massetak 
NVE stiller krav til utforming av tipper og massetak ved nye anlegg. Gamle anlegg kan ha 
tipper som er anlagt med rasvinkel. Dette utgjør en sikkerhetsfare i forhold til dyr og 
menneskers ferdsel. Steinbrudd kan også utgjøre en fare, særlig der hvor steinbruddet er 
avsluttet med loddrett vegg, slik mange eldre steinbrudd er.  

Aktuelle sikringstiltak ved massetak med store høyder er gjerder, eventuelt også skilting. 
Masseforflytning og utslaking kan være aktuelle tiltak for å redusere fare. 

Forholdene i et steinbrudd kan forbedres ved å slake ut bakveggen, fylle inn masser i bruddet 
slik at en minsker høyden på bakveggen eller en kombinasjon av disse to tiltakene. 

Sikringstiltak kan i tillegg være atkomsthindring og eller skilting. 
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Anleggs- og driftsveier 
Anleggs- og driftsveier blir ofte mye brukt av publikum for å komme seg ut i terrenget.  

I forbindelse med konsesjoner etter vassdragsreguleringsloven blir det normalt stilt krav om at 
anleggsveien skal kunne brukes av allmennheten etter at anleggsperioden er over. Når det 
gjelder vedlikehold av anleggsveien har konsesjonæren bare plikt til å vedlikeholde veien for 
eget bruk, og til den standarden som konsesjonæren anser nødvendig. 

 

 
Figur E-1: Eksempel på en gammel tipp som er utbedret i nyere tid. Bildet viser også en anleggsvei.  
(Foto: Børge Hanssen, Statkraft) 
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