
Tunhovd dam ombygging
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Lokalisering

Tunhovd dam

Steinbrudd område
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Grunnlag for ombygging

Myndighetskrav basert på revurdering

Avvikene i forhold til myndighetskrav er 

mangler i forhold til krav til skråningsvern på opp og 

nedstrøms damsider samt damkronevern 

mangler i forhold til krav til fribord, damhøyde

dammen har ikke lekkasjemåleanlegg

dammen har ikke tilfresstillende 

vanstandsmåleanlegg

mangler i forhold til sikring av allmennheten  

Lønnsomhet

Tiltaket gir ingen økning av produksjonskapasitet
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Situasjonsplan dam 
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Snitt dam
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Arbeidsomfang

Etablering, drift og nedrigging.

Trafikkavvikling i forskjellige faser.

Håndtering og eventuell nødvendig forbileding av vann i 

byggetiden.

Hugging og riving av tørrmurer og gamle 

betongkonstruksjoner ved lukehus, veier, damkrone og 

nedstrøms dammen. 

Riving av gammel oppsamlingsterskel for måling av lekkasjer.

Etablere betongfot for plastring ved innløpet til 

omløpstunnelen.
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Arbeidsomfang

Riving av gammel betongkonstruksjon ved dammens 

nedstrøms damtå.

Riving av gammel vegg av betong etablert for opprettholdelse 

av vannspeil i området nedstrøms dammen.

Fjellsikring av sider i flomkanal

Demontering av gamle rekkverk.

Fjerning av asfalt der eksisterende veibaner skal heves.

Støping av ny betongvegg for opprettholdelse av vannspeil i 

området nedstrøms dammen
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Arbeidsomfang

Etablere ledevegg, oppsamlingsgrøft og rør for lekkasjevann 

langs nedstrøms damfot.

Etablere plasstøpt målekum med avløp. I den plasstøpte 

målekummen innstøpes det en måleplate for registrering av 

lekkasjer opp til ca. 400 l/s.

Etablere betongfot for plastringen i området ved utløpet fra 

overføring fra Borgåi.

Etablere betongkonstruksjoner og revisjonssteng i oppstrøms 

ende av omløpstunnelen.

Etablere vangemurer og massivstøper der damkronen og 

hevet kjørebane krysser omløpstunnelen, og ved lukehuset
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Arbeidsomfang

Bygningstekniske arbeider ved ombygging av lukehuset.

Klargjøring av brudd, uttak av stein og drift av steinbrudd.

Etablere en drenasjesone og nedstrøms damtåforsterkning

slik at dammen får en tilfredsstillende drenasjekapasitet ved 

mulige store lekkasjer. I tillegg skal hele nedstrøms skråning 

plastres med utsortert grovfraksjonert stein.

Plastring av hele oppstrøms skråning opp til kronevernet

Heving av damkronen til kote 740,4 og ferdig kjørebane til 

kote 740,83.
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Arbeidsomfang

Opparbeide ny asfaltert vei med tilslutning til eksisterende 

veier i damanslutningene. 

Utvide kronebredden samt etablere kronevern på topp dam og 

kronevern ned til 6 m under HRV på opp- og nedstrøms side.

Etablere nye kjernebolter.

Etablere målesøyler og montere skrånings- og kronebolter for 

måling av setninger og deformasjoner.

Kabelføringsanlegg over dammen, langs veier, damtå og 

terreng.
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Arbeidsomfang

Ny bru med rekkverk for FV 120 over flomkanal

Montere nytt rekkverk langs vei mot flomløpskanalen og nytt 

rekkverk på nedstrøms side av dammen mot flomløpskanalen.

Sluttarrondering av alle berørte områder

Rehabilitering av revisjonsluke i tappetunnel
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Fremdrift

Fremdrift damarbeider

Forberedende arbeider oppstrøms dam 2011

Inntakskonstruksjon flomtappetunnel 2011

Forberedende arbeider steinbrudd 2011

Innfylling oppstrøms dam med hjelpekonstruksjoner 2012

Innfylling nedstrøms dam og damkrone 2013

Arrondering damområdet og steinbrudd 2014

Fremdrift tilpasses magasinfylling med 

gjennomføring av arbeider oppstrøms dam på 

vinter/vår. Inntakskonstruksjon omløpssjakt er 

dykkerarbeider



side 13 DETTE ER EN 

DUMMYTITTEL

Plan flomkanal
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Bru RV120 over flomløp
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Landskap/arealdisponeringsplan



Geologi
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Landskapsplan steinbrudd


