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Dambrudd 
 

Innledning  
 
Telemark har en lang tradisjon for utnytting av vassdragene i fylket til samferdsel og for 
kraftkrevende produksjon, og er et av landets største vannkraftfylker. Det betyr at vi har stor 
bosetting langs vassdragene og mange dammer og andre vassdragsanlegg.  
 
Definisjoner 

En dam er et byggverk som demmer opp 
vann i en innsjø eller elv. Dammens 
eksistens fører til at vann kan lagres i et 
magasin. Hvordan man har konstruert hver 
enkelt dam avhenger blant annet av når 
dammen ble bygget, forholdene på 
damstedet, størrelsen på det magasinet 
man ville skape og på datidens 
myndighetskrav.  
Begrepet vassdragsanlegg omfatter blant 
annet dammer (demninger), trykkrør 
knyttet til kraftverk, luker og ventiler, 
tverrslagsporter, propper og sluseanlegg. 

     Songadammen                Foto:Statkraft

      
Klassifisering 
Dammer/vassdragsanlegg som kan medføre fare for mennesker, miljø og eiendom dersom 
de bryter sammen, blir klassifisert i klasse 4, 3, 2 eller 1. Andre anlegg blir satt i klasse 0 
(tidligere kalt uklassifisert). Ansvaret for vurdering av klasse ligger hos eierne, som må legge 
fram forslag til klasse for godkjenning i NVE. Alle anlegg skal klassifiseres, men den nye 
damsikkerhetsforskriften gir anledning til å plassere de minste anleggene direkte i klasse 0 
uten formell behandling og vedtak i NVE.   
 

Konsekvensklasse Boenheter Infrastruktur, 

samfunnsfunksjoner 

Miljø og eiendom 

4  > 150        
3  21-150  Skade på sterkt trafikkert veg 

eller jernbane, eller annen 
infrastruktur, med spesielt stor 
betydning for liv og helse  

Stor skade på spesielt 
viktige miljøverdier eller 
spesielt stor skade på 
fremmed eiendom  

2  1 – 20  Skader på middels trafikkert veg 
eller jernbane eller annen 
infrastruktur med stor 
betydning for liv og helse.  

Stor skade på viktige 
miljøverdier eller stor 
skade på fremmed 
eiendom  

1  Midlertidig oppholdssted 
tilsvarende < 1 
permanent boenhet  

Skader på mindre trafikkert veg 
eller annen infrastruktur med 
betydning for liv og helse  

Skade på miljøverdier 
eller fremmed eiendom  
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                                                                                     Oversiktskart over klassifiserte dammer i Telemark. Kilde: NVE 

 

Dammer i Telemark 

Pr 07.08.12 har NVE registrert totalt 138 dammer i konsekvensklassene 1-4 i Telemark.*  
Disse dammene er fordelt på 22 forskjellige eiere.  
 

Konsekvensklasse Antall dammer Antall eiere 
4 4 2 
3 27 5 
2 43 14 
1 64 18 

 

* Klassifisering av dammer har vært gjenstand for endringer flere ganger. Klassifisering etter 
vassdragslovgivningen ble innført i 1992 med 3 klasser avhengig av bruddkonsekvenser 
nedstrøms. Mange av dammene ble satt i en konsekvensklasse ut fra en skjønnsmessig 
vurdering og er av ulike grunner ikke klassifisert etter ”Forskrift om klassifisering av 
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vassdragsanlegg” (klassifiseringsforskriften) som ble gjort gjeldende fra 2001 eller ”Forskrift 
om sikkerhet ved vassdragsanlegg” (damsikkerhetsforskriften) som ble gjort gjeldende fra 
2010. Konsekvensklasse 4 ble innført med den nye damsikkerhetsforskriften. I følge 
overgangsbestemmelsen i damsikkerhetsforskriften § 10-2 skal vassdragsanlegg som er 
klassifisert etter klassifiseringsforskriften, og som kan være uriktig klassifisert etter 
damsikkerhetsforskriften, klassifiseres på nytt innen 2014. Dette vil blant annet gjelde 
dammer som før 2010 er plassert i konsekvensklasse 3 etter kriteriene i 
klassifiseringsforskriften. Vassdragsanlegg klassifisert før 2001 (før innføring av 
klassifiseringsforskriften) skal klassifiseres på nytt så snart som mulig. NVE mottar stadig 
forslag om konsekvensklasser, både for eksisterende (”gamle”) og nye anlegg og fatter 
deretter vedtak (”enkeltvedtak”) om klasseplassering. 
 

For alle klassifiserte vassdragsanlegg i klasse 4, 3 og 2 stilles det etter 
damsikkerhetsforskriften krav om å utarbeide beredskapsplaner mot vassdragsulykker. 
Beredskapsplanene skal bygge på analyse av risiko og sårbarhet og på utførte 
dambruddsbølgeberegninger. Beredskapsplanene skal øves minst hvert tredje år.  
I vassdrag med flere ansvarlige skal beredskapsplaner og beredskapsøvelser koordineres, 
eller beredskapsplanen utarbeides og beredskapsøvelser gjennomføres av en felles 
organisasjon. 
 
Større dammer og vassdragsanlegg i Telemark overvåkes og styres fra: 

• Statkraft’s driftssentral på Dalen (Norges største, styrer 45 kraftverk i Sørøst-Norge) 
- Alle anleggene til Statkraft og Skagerak Energi i Telemark og  
- Ulefoss (Aall/Ringerikskraft) 

• Norsk Hydro’s driftssentral på Rjukan (Såheim) 
- Alle Norsk Hydro’s kraftverk og blant annet Vrangfoss (Cappelen) 
- Anleggene til Skafså kraftverk 

• Agder Energi’s driftssentral i Brokke (Valle kommune, Aust-Agder) 
- Agder Energis’ kraftverk i Telemarks del av Arendalsvassdraget 
- Reguleringsanleggene til Arendals Vasdrags Brugseierforening 

 
Det er utarbeidet en felles beredskapsplan og beredskapsorganisasjon for unormale 
situasjoner (beredskapssituasjoner) i Skiensvassdraget. Øst-Telemarkens Brukseierforening 
er ansvarlig for planverk, drift og øvelser for denne beredskapsorganisasjonen. 
Agder Energi Produksjon har utarbeidet beredskapsplan for Arendalsvassdraget  
Bamble bruk har utarbeidet beredskapsplan for Herrevassdraget 
Skagerak Energi har utarbeidet beredskapsplaner for Kragerøvassdraget og Siljanvassdraget 
Løvenskiold-Fossum har utarbeidet beredskapsplan for Luksefjellvassdraget 
 
Dambruddsbølgeberegninger 

Det skal gjøres dambruddsbølgeberegninger for alle dammer i klasse 4, 3 og 2, se 
damsikkerhetsforskriften § 7-3. I tillegg til at beregningene er et viktig grunnlag for 
beredskaps- og evakueringsplaner, kan de benyttes som grunnlag for å avgjøre om en dam 
er plassert i riktig konsekvensklasse.  En dambruddsbølgeberegning beskriver hvordan en 
flombølge forplanter seg nedover i et vassdrag etter et dambrudd, og hvilke områder som 
dermed oversvømmes. Det gjøres beregninger for to initialsituasjoner; en normal situasjon 
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med moderat initialvannføring i vassdraget (middelflom) og en ugunstig situasjon med stor 
initialvannføring (dimensjonerende flom). 

Hovedmålsetningen med beregningene er at de skal danne grunnlag for dameiernes egne 
beredskapsplaner og de lokale redningsmyndigheters evakueringsplaner. Dameier er pliktig 
til å informere om resultatene fra dambruddsbølgeberegningene til berørte parter (berørte 
kommuner, politidistrikt mv). Oversvømt område presenteres på dambruddskart vedlagt et 
sammendrag av de øvrige resultatene for utvalgte steder langs vassdraget. De viktigste 
resultatene er vannhastigheter, vannstandsstigning og ankomsttider for bølgefront og 
bølgetopp. Ankomsttidene kan brukes til å vurdere tilgjengelig tid for varsling/evakuering.  

Dambruddsbølgeberegninger i Telemark 
 

Vassdrag Dameier Datert 

Arendalsvassdraget   

Urvatn – Nisser   Arendals Vasdrags Brugseierforening 01.12.2005 

Napevatn – Nisser Arendals Vasdrags Brugseierforening 01.12.2005 

Nisser – Rygene Arendals Vasdrags Brugseierforening 01.12.2005 

Torsdalsmagasinene – Rygene Arendals Vasdrags Brugseierforening 01.12.2005 

Kragerøvassdraget   

Toke - Kilsfjorden  Skagerak Kraft A/S 31.08.2009 

Herrevassdraget    

Kongens Dam – Frierfjorden Bamble Bruk A/S 03.07.2007 

Skiensvassdraget   

Urvatn-Borsæmagasinet - Dalen Arendals Vasdrags Brugseierforening 24.02.2006 

Songa – Frierfjorden Statkraft  

Møsvatn – Frierfjorden Øst-Telemarkens Brukseierforening 11.01.2005 

Sanden (Sundsbarm) – Seljordsvatn  Skagerak Kraft AS 01.06.2004 

Mandøla (Sundsbarm) – Seljordsvatn Skagerak Kraft AS 01.06.2004 

Sandsetvatn – Seljordsvatn Skagerak Kraft AS 01.06.2004 

Breidvatn – Heddalsvatn Skagerak Kraft AS 01.06.2004 

Skjesvatn – Heddalsvatn Skagerak Kraft AS 01.06.2004 

Kovatn – Heddalsvatn Skagerak Kraft AS 01.06.2004 

Bonsvatn – Heddalsvatn Skagerak Kraft AS 01.06.2004 

Hovdevatn – Kviteseidvatn Skagerak Kraft AS 01.06.2004 

Lintjønn - Kviteseidvatn Skagerak Kraft AS 01.06.2004 

Fjellvannet – Skien  Løvenskiold-Fossum 19.09.2005 

Siljanvassdraget   

Myklevatn – Gorningen – Farris Skagerak Kraft A/S 01.12.2004 
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Risiko  
 
Risikobildet på regionalt nivå tar utgangspunkt i risiko for større dambrudd. Lokale 
(kommunale) analyser må også inkludere mindre dambrudd og følger av svikt i andre 
vassdragsanlegg. Eksempler på slik svikt kan være ødelagte sluseporter på Ulefoss eller en 
uvarslet åpning av damanlegg overfor jettegryteområdet i Nissedal. 
 

Sannsynlighet   
Et stort dambrudd i Telemark er ut fra historiske data, bygge- og vedlikeholdskrav lite 
sannsynlig. Internasjonal statistikk for store dammer (over 15 meter) indikerer et dambrudd 
hvert 10.000 damår. Statistisk sett er norske dammer langt sikrere. (NOU 2000:24, s. 59). 
Det er lagt strenge bestemmelser til grunn for planlegging, bygging og drift av store dammer. 
Fra tidlig på 1950-tallet ble dammer med store bruddkonsekvenser også sikret mot 
påregnelige våpenvirkninger i krig. Ut fra åpen informasjon er dette enestående for Norge.  
 
Et stort dambrudd vurderes ut fra dette til å ha en SVÆRT LAV SANNSYNLIGHET. 
 

Konsekvens  
Brudd på en av de store kraftverksdammene er regnet som den enkelthendelsen som kan få 
det største katastrofeomfanget i Norge (NOU 2000:24, s. 59). Telemark er et vannkraftfylke 
med flere store dammer, og dambruddsbølgeberegningene viser potensielt store 
konsekvenser ved verstefallshendelser. For eksempel så viser de at: 
 

• Et dambrudd i Songadammen  vil ramme drøyt 3500 bygninger, herav drøyt 1150 
bolighus, på strekningen Songa-Frierfjorden. Bølgefronten vil nå Dalen etter drøyt 4 
timer og etter 24 timer vil vannstandsøkningen på Dalen være hele 11,6 meter. 

 
• Et dambrudd i Møsvannsdammen vil ramme snaut 1000 bolighus på strekningen 

Møsvann-Frierfjorden. Bølgefronten vil nå Rjukan etter drøyt 40 minutter og etter 
snaue 4 timer vil vannstandsøkningen gjennom Rjukan variere fra 7-17 meter. 

 
 

Konsekvens  Liv og helse Natur og miljø Økonomi Samfunnsstabilitet  
Svært lav      

Lav      

Middels      

Høy   X  X 

Svært høy X  X  

 
Et stort dambrudd vurderes samlet sett til å få SVÆRT HØY KONSEKVENS. 
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Regionalt risikobilde – dambrudd 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roller og ansvar 
 
I det forebyggende arbeidet og ved uønskede hendelser må en rekke aktører samarbeide.  
Det er derfor nødvendig å forberede samhandlingen ved å se på hvordan virksomhetene kan 
hindre at en ulykke skal inntreffe og planlegge tiltak for å redusere konsekvensene.  I begge 
situasjoner er det først og fremst viktig å se på oppgaver og rolleavklaringer.    

 

Generelle oppgaver (uavhengig av type hendelse) for Kommunene, Fylkesmannen, Politiet, 
Statens vegvesen, Fylkeskommunen, Forsvaret, Sivilforsvaret, Mattilsynet, Sykehuset, NVE, 
se kap Roller og ansvar. 
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Forebyggende tiltak  
 
Dameiere – 

regulanter 

• Overvåke, kontrollere og vedlikeholde dammer  
• Klassifisere dammer 
• Utarbeide og distribuere dambruddsbølgeberegninger  
• Gjennomføre øvelser minst hvert tredje år 
• Utarbeide beredskapsplaner (samordnede/felles) 

- revideres årlig og distribueres til aktuelle mottakere 
 

Norges vassdrags-  

og energidirektorat 

(NVE) 

• Utarbeide forskrifter og retningslinjer 
• Føre tilsyn med damanlegg og dameiere 
• Vurdere pålegg om dambruddsvarsling 

- direkte varsling av berørte personer ved dambrudd 
• Oppfølging av dameiere 
 

Politiet • Delta i øvelser med dameierne 
• Lage evakueringsplaner i samarbeid med kommunene 
 

Kommunene • Følge opp (informere) dameiere ifm planarbeid. Ny 
infrastruktur eller endret bruk nedstrøms anlegget kan 
innebære behov for endring av konsekvensklasse 

• Sikre at ansatte og innbyggere har forhåndskunnskap om hva 
de skal gjøre ved et dambrudd 

• Samarbeide med politiet om å lage evakueringsplaner 

• Delta i/ta initiativ til øvelser 

 

 

Krisehåndtering   
 

Dameiere –  

regulanter 

• Varsle og bistå offentlige myndigheter (politiet) 
• Varsle og etablere egen beredskapsorganisasjon 
• Regulering av vassdraget som del av krisehåndteringen 
 

Norges vassdrags-  

og energidirektorat 

(NVE) 

 

• NVE kan ha en rolle i krisehåndteringen under særskilte forhold 
jf. Vannressursloven §40 

Politiet  • Varsle befolkningen 
• Etablere LRS og kalle inn aktuelle rådgivere 
• Iverksette og lede evakuering og annen livreddende innsats 
 

Kommunene  • Bistå politiet med gjennomføring av varsling og evakuering 

• Fysisk og psykososial bistand til de evakuerte  
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Kilder og henvisninger  
 
Lover, forskrifter, veiledere, planer  m.v. 

 

• Lov om vassdrag og grunnvann (vannressursloven) 
http://www.lovdata.no/all/nl-20001124-082.html  

• Forskrift om internkontroll etter vassdragslovgivningen (IK-vassdrag) 
http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-20111028-1058.html  

• Forskrift om sikkerhet ved vassdragsanlegg (damsikkerhetsforskriften) 
http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-20091218-1600.html 

• Beredskapsplan for unormale situasjoner i Skiensvassdraget (ØTB),  
rev. nr. 6, datert 04.07.2012 

• Beredskapsplan for Skagerak Kraft, datert 24.01.12 
• Beredskapsplan, fare for dambrudd, Kragerøvassdraget, datert 24.02.10 
• Beredskapsplan, fare for dambrudd, Siljanvassdraget, datert 24.02.10 
• Beredskapsplan for Agder Energi Produksjon, datert 14.06.2012  

(Arendalsvassdraget) 
• Beredskapsplan Herrevassdraget (Bamble Bruk A/S) 

datert 19.06.2008 
• Norges vassdrags- og energidirektorat 

http://www.nve.no/no/Sikkerhet-og-tilsyn1/Damsikkerhet/ 

 

 


