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Renovering av dam, Trollvatn

NVE har oppklassifisert dam Trollvatn fra konsekvensklasse 1 til 2. Det betyr at tiltak er nødvendig for å tilfredstille nye krav.

En revurdering av dammen ved Trollvatn konkluderer
med at tiltak er nødvendig for å tilfredsstille gjeldende
krav i damsikkerhetsforskriften.
NVE har omklassiﬁsert dammen til klasse 2 fordi et
dambrudd kan føre til potensiell skade på E-10.
Eksisterende dam er en såkalt fyllingsdam. Denne skal
erstattes med en betongdam, blant annet fordi den
mangler en anordning for lekkasjekontroll. Ny dam
bygges inntil eksisterende.
Vannstanden i Nygårdsvatn og Trollvatn senkes i hele
prosjektfasen for å tørrlegge anleggsområdet ved
dammen. Vannet vil aldri senkes lavere enn tillatt i
konsesjonen.
Renovering av dammen vil ikke medføre endring i
terrenget rundt dammen. Det planlegges en mindre ut-

fylling/planering for rigg og drift langs eksisterende vei.
Stedlige masser benyttes til dette, og det arronderes
for best mulig tilpasning til terrenget rundt. Det arronderes også på begge sider av dammen for å tilpasse
kjørebanen av og på dammen.
Tiltaket vil tilfredsstille de tekniske krav som er hjemlet
i Damsikkerhetsforskriften av 1.1.2010.
Forventet anleggsstart er 24. august 2015, og antatt
byggetid er tre måneder. Arbeidet er godkjent av NVE.
Hytteeiere som benytter eksisterende vei over dam
Trollvatn vil få redusert adkomstmulighet under anleggsarbeidet. Arbeidet vil medføre en del støy, og vi
beklager ulempene dette vil medføre for de nærmeste
hytteeierne og andre som ferdes i området.
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ANLEGGSOMRÅDE
Det etableres et riggområde på vestsiden av Trollvatnet i tilknytning til eksisterende vei. Riggområdet vil
bli benyttet til lagring av maskiner, materiell og spiseog toalettbrakke.
Det vil kreves minimale inngrep i området i forbindelse
med etablering på riggområde. Eksisterende vei fra E-10
og inn til dam Trollvatn benyttes til adkomst.
Området ved dammene skal istandsettes i den
grad de blir berørt av tiltaket. Det stilles krav om at
anleggsområdene skal organiseres og brukes på en

tor.jenssen@nordkraft.no

ryddig og forsvarlig måte. Lagring av utstyr og oppstilling
av brakker vil bli gjort på områder med lite vegetasjon og
som delvis benyttes som traﬁkk- og parkeringsarealer.
Når avtale med entreprenør er inngått, vil Nordkraft gjennomgå arealbruksplanen og presisere viktigheten av at
anleggssonene overholdes. Ved behov settes det ut egne
avgrensninger i terrenget.
Det bygges ingen nye veier, men veien over fyllingsdammen erstattes med ny kjørebane på betongdammen.
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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.
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