
DAMKRONA
NNCOLD’s

hederspris til anlegg i vassdrag

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Kjære forsamling ….Da er vi kommet fram til dagens siste post, og forhåpentligvis eit høydepunkt – nemlig utdeling av Damkrona, NNCOLDs hederspris til anlegg i vassdrag.For de som har vore her nokre gongar så har de sikkert vakent lagt merke til at me har gjort ein liten endring i høve tidligare år. Det er jo Thomas Konow som pleier å stå her oppe. Han leia juryarbeidet sidan prisen vart etablert, i år steppa til side. Eg har fått æren av å leda dette arbeidet vidare. Derfor har eg lyst til å starte denne seansen med å be deg komme opp å motta ein påskjønnelse for den jobben du har lagt ned så langt. Eg reknar med at mange av dykk kjenner til Thomas i kraft av hans utrulige engasjement og sin faglige dyktighet, og eg er  svært glad for at Thomas fortsatt vil være ein del av juryen. Vald å være praktisk, - så det blir eit gavekort. Sidan detta dreier seg om det flytande element, har me betimelig nok vald eit gavekort frå Vinmonopolet, - så blir det din jobb å sørge for at påskjønnelsen fell i smak 
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Formål: Stimulere til gode tekniske, landskapsmessige
og miljømessige løsninger ved utforming og bygging av 
anlegg i vassdrag. 

Juryen:
• Hilde Bruheim Johnsborg, leder (Multiconsult AS)
• Jan Henning L'Abée-Lund, sekretær (NVE) 
• Thomas Konow, (Dr. techn. Olav Olsen AS)
• Vahid Afsari-Rad, (Veidekke AS)

Diplom laget av: 
• Rune Stubberud (Grafisk designer, NVE)
(inspirert Altadammen, med hvelv og skumsprøyt  )
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Damkrona er etablert for å stimulere til gode tekniske, landskapsmessige og miljømessige løsninger ved utforming og bygging av anlegg i vassdrag – og bør være et naturlig mål for alle nye prosjekter.Jury er sammensatt av medlemmer fra ulike deler av bransjen som i tillegg har ulik faglig bakgrunn: Leder: Hilde Bruheim Johnsborg (Energiavdelinga Multiconsult) - LandskapsarkitektSekretær: Jan Henning L'Abée-Lund (miljøseksjonen i NVE) VassdragsforvaltingNestleder: Thomas Konow (Norconsult AS) spisskompetanse på damsikkerhetMedlemmer: Vahid Afsari-Rad (Veidekke AS) spisskompetanse på asfatkjernedammerKomiteen registrerer med glede at tildelingen av Damkrona blir anerkjent som eit signal i bransjen om eit godt stykke arbeid. Samtidig skal me ikkje legge skjul på at me som sit i juryen gjerne hadde sett at det vart nominert fleir kandidatar. Me opplever at kandidatane vert fremma av ulike aktørar hvilket er positivt, tidvis av rådgjeverar, tidvis av NVE, tidvis entreprenørane, men aller gjevast tykkjer me det er når eigaren sjølv er stolt av det dei har fått til og fremmar eigne utbyggingar.InspirasjonI tillegg vil jeg nevne grafisk designer Rune Stubberud hos NVE som har hjulpet til med utforming av diplom, som har brukt Altadammen som og modell for diplomet, som viser en hvelvdam der skumsprøyten  står mot damkrona.



2011 -150 års jubileum
Telemarkskanalen

…t i l b a k e b l i k k

2016- Dam Svartavatn

2015 - Dam Sønstevatn

2011 -150 års jubileum
Telemarkskanalen

2012 - Kraftverk i 
Jørpelandsvassdraget

2010 - Stolsvatn

2013 -
Bjørndalsdammene 2014- Grorudparken
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Det er i år 8. gangen prisen deles ut. Og så langt har prisvinnarane representert eit stort mangfold som gjenspeglar det utbyggingsbildet som har råda. På lista står mindre nye dammar, ein gammal jubilant, fleire rehabiliteringsprosjekt, og i fjor noko så uvanlig som ein ny stor dam. Prosjekta har vore plassert i naturområde, i spredtbygd område og enda til vore ei fremjing av bynære parkområde. Me håpar dette kan være til inspirasjon for nominering av anlegg til neste års tildeling. I år har me vurdert 3 prosjekt. Dei har fleire fellestrekk, Alle prosjekta er restaureringsprosjekt og alle prosjekta utviser eit godt stykke arbeid, Damanleggene bar før restaurering preg av at anleggsarbeid utført i ei tid– man gjorde de inngrepene som trengtes og forlot området da oppdraget var utført. I forhold il dette har alle tre kandisatane gjort ein solid ryddejobb. 



R u n n e r s   u p
• Øvre Storavatn
• Byggherre: BKK
• Prosjekterende: Norconsult
• Utførende: Ansgar Birkeland

BKK har oppgradert dammene ved Øvre Storavatn. Ved dimensjonering vart 
Q1000+40% lagt til grunn.
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Når dei  oppgradert dammene ved Øvre Storavatn vart dimenssjoneringsgrunnlaget satt til  Q1000+40% . Det er ei betydning auke i vassmengde i høve opprinneleg dimensjoneringsgrunnleg, noko som krevde betydelig arbeid ved både hovuddam, ein klasse 2 dam og sekunderdam, som er ein klasse 1 dam. I tillegg måtte kapasiteten på flomløpet aukast. I tillegg vart det rydda opp i ein del gamle synder, bildene viser området for betongblandeverket.  Nominasjonen var godt illustrert med bilder av før og ettersituasjon. Ved rehabiliteringar er dette heilt avgjerande for at me skal forstå omfanget av arbeidet som er gjort.
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• Kallvassdammen
• Byggherre: Statkraft Energi AS
• Prosjekterende: Multiconsult ASA 
• Utførende: Hæhre Entrepr. AS i samarbeid med K. Hjelmeland AS

Ved å benytta L-forma betongelement i staden for morenemassar klarte 
dei å heve ca. 385 m tetningskjerne med 1,3 m i løpet av to uker. 
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Langt nord og høgt til fjells, det var eit ønske om å begrense byggeperioden til ein sesong, grunna ulempe for rein, da dette ligg i eit beiteområde og tett på eit kalvingsområde. Som for det førre prosjektet framsår dammene og omkringliggende tiltaksområde som meget gode anlegg. Me har vurdert Utfordringen både på miljø og teknisk side til ikke å være spesielt krevende, og  at dammene slik dei fremstår er på linje med standard og praksis man skal ha i dag. 
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… og DAMKRONA 2017 tildeles Dam Elgsjø for fremragende byggekunst i vassdrag. Dam Elgsjø stod ferdig rehabilitert 2013.I sin begrunnelse for tildelingen uttaler juryen følgende: Rehabilitering av denne dammen er så langt et unikt tilfelle. Plassert inne i et verneområdet var det betydelige restriksjoner på aktiviteten som først kunne påbegynnes etter at verneforskriften for Knutshø landskapsvernområde var endra. Rehabiliteringen av Elgsjødammen har på mange måtar vore eit tradisjonelt arbeid dog i eit veldig utfordrande miljø, der landskapsvernområdet og villreinstammen satte strenge krav. 



D a m   E l g s j ø
Dammen var bygget i 1910-14, er 110 m lang og 6,4 m høy. 
Rehabiliteringsarbeid gjennomført 2012-2013.



D a m   E l g s j ø
• Vegetasjonsdekke og øvre jordlag med naturlig frøbank 

ble midlertidig lagra på fiberduk, adskilt fra 
undergrunnsjord

• Nedsenka veibane  i nivå med tilstøtende sideterreng
• Undergrunnsjord ble brukt til å fylle igjen og arrondere 

overganger 
• Vegetasjonsdekket og øvre jordlag ble tilbakeført som 

et topplag, som et godt grunnlag for å få reetablert 
stedegen fjellvegetasjon

• Veiens bærelag ble liggende permanent, selv om stengt 
med bom har veien bæreevne til å tåle enkelte tunge 
transporter.

August 2012

August 2013 Oktober 2013
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Ein av dei store utfordringane var at det vart satt heilt spesielle vilkår anleggsveien skulle anlegges. Intensjon var at den etter avsluttet arbeid kun skulle fremstå som et gammelt kjørespor.  Det er juryens meining  at Prosjektet har definitivt lykkast med å ivareta dei strenge kravene til landskapsmessig tilpasning.  For ordensskyld: GLB vart overdratt til Eidsiva energi med virkning fra 1. juli i år, så representantane frå GLB er med det no ansatt i Eidssiva Energi AS.Og da vil jeg be representanter for de involverte firmaene om å komme om å komme frem for å motta prisen. Eigar: Golmmen og Laagens Brukseierforening representert v/ Miljørådgiver Konsesjon og miljø Tore Sollibråten og Prosjektleder/senioringeniør Bygg Steinar SørlieKonsulent: Sweco Norge AS v/ Seniorrådgiver Energi/Vannkraft/Dam Trond Lyngstad Rådgiver på Vegetasjon og terreng: NINA (Norsk intitutt for Naturforskning   v/ Forskningssjef Inga Bruteig (stedfortreder for Seniorforsker, Dr.Scient Dagmar Hagen, som var den som bistod prosjektet)Entreprenør: Hoel og sønner AS    v/ Daglig leder Tom HoelByggeledelse: Glommen og Laages brukseierforening    igjen ved Steinar SørlieSom avslutning vil vi få et lite innblikk i prosjektet presentert av Steinar Sørlie



Brukernavn
Presentasjonsnotater
Eigar: Golmmen og Laagens Brukseierforening representert v/ Miljørådgiver Konsesjon og miljø Tore Sollibråten og Prosjektleder/senioringeniør Bygg Steinar SørlieKonsulent: Sweco Norge AS v/ Seniorrådgiver Energi/Vannkraft/Dam Trond Lyngstad Rådgiver på Vegetasjon og terreng: NINA (Norsk intitutt for Naturforskning   v/ Forskningssjef Inga Bruteig (stedfortreder for Seniorforsker, Dr.Scient Dagmar Hagen, som var den som bistod prosjektet)Entreprenør: Hoel og sønner AS    v/ Daglig leder Tom HoelByggeledelse: Glommen og Laages brukseierforening    igjen ved Steinar SørlieSom avslutning vil vi få et lite innblikk i prosjektet presentert av Steinar Sørlie
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