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En revurdering av Nygårdsdammen konkluderer med 
at tiltak er nødvendig for å tilfredsstille gjeldende 
stabilitetskrav i damsikkerhetsforskriften. I tillegg 
er det fuktgjennomtrenging i minst én støpeskjøt i 
dammen.

Det er valgt å etablere fjellbolter ved å fjerne øverste 
del av overløpsdammen, for så å bore gjennom dammen 
og ned i fjell. Når fjellboltene er på plass, støpes en ny 
kappe i betong over eksisterende dam for å sikre en 
tett konstruksjon.

Eksisterende lave overløpsterskel i sone 2 vurderes 
fornyet. Fornying av denne innebærer å meisle bort 

hele terskelen og bygge den opp i sin helhet. Beslutning 
om denne terskelen skal fornyes vil bli gjort på et senere 
tidspunkt. Betongen som meisles bort er tenkt depon-
ert inne i magasinet.

Tiltaket vil tilfredsstille de tekniske krav som er hjemlet 
i Damsikkerhetsforskriften av 1.1.2010.

Forventet anleggsstart er i mars 2015, og antatt bygge-
tid er tre måneder.  Arbeidet er godkjent av NVE.

Boring og sprenging vil medføre en del støy, og vi 
beklager ulempene dette vil medføre for de nærmeste 
hytteeierne og andre som ferdes i området. 

Overløpsdammen på Nygård er moden for revisjon.
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Ønsker du mer informasjon om arbeidet, kontakt gjerne:
Prosjektleder Tor Arne Jenssen    902 55 979    tor.jenssen@nordkraft.no
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MILJØPLAN FOR ANLEGGSARBEIDET
Nordkraft legger vekt på den miljømessige gjennomføringa av arbeidene. Det er derfor utarbeidet en miljøplan, som er 
godkjent av NVE. 

Kart med forklaringer

Nygårdsdammen 1932 Jernvassdammen 1937 Nygård kraftverk1968
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