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Forord 

For å ivareta krav til damsikkerhet og pålegg fra NVE, har Glommens og Laagens Brukseierforening 
(GLB) igangsatt prosjektering for å gjøre ombyggingsarbeider på dam Olstappen i perioden 2016 - 
2018. Landskaps- og miljøplan for ombygging av dammen beskriver gjennomføring av arbeidene, 
med hovedfokus på arealbruk, landskap og miljø.  Planen er utarbeidet med utgangspunkt i NVEs 
veileder for utarbeidelse av detaljplan for miljø og landskap for anlegg med vassdragskonsesjon,  
nr. 3/2013. Med hensyn til krav i Naturmangfoldloven har GLB i egen regi gjort vurderinger av 
biologisk mangfold, med fokus på arter som inngår i den norske rødlista.  

Landskaps- og miljøplanen er utarbeidet med egne ressurser i GLB. Hans Christian Udnæs har laget 
figur med observert vannstand for Olstappen. Miljørådgiver Tore Sollibråten har utarbeidet planen, 
og prosjektleder Steinar Sørlie har bidratt med opplysninger om praktisk gjennomføring av arbeidene 
og kvalitetssikring av dokumentet sammen med Fredrik Edin Staff og Torbjørn Østdahl. Beskrivelse av 
tekniske tiltak på damanlegget bygger på teknisk plan utarbeidet av Multiconsult, som også har laget 
tekniske tegninger (jf. vedlegg 3.1 – 3.2). 

Bildene som er benyttet i planen er en kombinasjon av bilder fra GLBs arkiv og som er tatt av Tore 
Sollibråten. 

 

 

Lillehammer 3.05.2016 
Tore Sollibråten 
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1. Innledning 
Glommens og Laagens Brukseierforening (GLB) er konsesjonær for Olstappenreguleringen. 
Nøkkelinformasjon om GLB og sentrale personer i prosjekt for oppgradering av dam Olstappen 
fremgår av tabell 1.1.  

Tabell 1.1. Nøkkelinformasjon om GLB og sentrale personer i prosjekt for oppgradering av dam Olstappen. 
Konsesjonær: Glommens og Laagens  

Brukseierforening 
Postboks 1209 
2605 Lillehammer 

Org.nr. 
NO 948 591 898 
MVA 

Kommune hvor 
dammen ligger 

Nord-Fron  

Fylke Oppland  
Konsesjon: Tillatelse til å foreta regulering av magasinene i 

Vinstravassdraget. 
Kgl. Res 12.12.2008 

Vassdragsnr. 002.DFB5  
Tiltakets navn: Dam Olstappen. Oppgradering  
   
Kontaktinformasjon:   
Prosjektleder: Steinar Sørlie Telefon: 951 94 611 

E-post: sts@glb.no 

Byggeleder: Ikke bestemt  
Fagkompetanse 
miljø- og landskap 

Tore Sollibråten 
 

Telefon: 903 66 373 
E-post: ts@glb.no 

Entreprenør: Ikke bestemt  
Lukeleverandør: Ikke bestemt  

 

Gjeldende konsesjon for regulering av Olstappen er gitt ved kongelig resolusjon av 12. desember 
2008. Dammen ble bygget i 1953-1955. HRV er på kote 668,23 og LRV er på kote 655,23. 
Reguleringsgrensene vil ikke bli endret som følge av arbeidene på dammen. 

Dam Olstappen er klassifisert i konsekvensklasse 3. I henhold til gjeldende regelverk for sikkerhet ved 
vassdragsanlegg er det gjennomført revurdering av dammen. Resultatet fra revurderingen viste at 
det er nødvendig å utføre tiltak på dammen og med dette som utgangspunkt har GLB fått utarbeidet 
detaljplaner både for sikkerhet og miljø.  

Miljø- og landskapsplanen bygger på konklusjonene i Teknisk plan for ombygging av dammen. I 
Teknisk plan er tiltak som er nødvendige for at dammen skal tilfredsstille gjeldende regler for 
damsikkerhet beskrevet. Plan for arealbruk, landskap og miljø består av en tekstlig beskrivelse av 
arbeidene, samt en arealbruksplan som viser arealbruken ved gjennomføring av prosjektet. Før 
byggearbeidene kan ta til skal NVE ha godkjent både teknisk plan og miljø- og landskapsplan for 
ombyggingsarbeidene. 

Eidsiva Vannkraft AS (EVk) planlegger å gjøre tiltak i tilløpstunnelen til Nedre Vinstra kraftverk. Disse 
arbeidene er etter det GLB har forstått planlagt startet opp på ettersommeren 2016 og vil i deler av 
anleggsperioden skje parallelt med oppgradering av dammen. GLB vil ha dialog med EVk om mulig 

mailto:sts@glb.no
mailto:ts@glb.no
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koordinering av de to prosjektene, særlig gjelder dette i forhold til manøvreringen av 
Olstappenmagasinet. GLB vil også vurdere om overskuddsmasser fra tunnelarbeidene kan nyttes til 
etablering av fangdam eller andre formål under oppgradering av dam Olstappen. 

 

2. Beliggenhet og områdebeskrivelse 
Dammen ligger ved utløpet av Olstappen i Nord-Fron kommune i Oppland fylke.  Olstappen er både 
et reguleringsmagasin og inntaksmagasin for Nedre Vinstra kraftverk. Dette magasinet er det 
nederste av i alt seks i Vinstravassdraget. Lokalisering av dammen og de øvrige 
reguleringsmagasinene i Vinstravassdraget er vist i figur 1.  

 

 

Figur 1. Oversiktskart som viser lokalisering av dam Olstappen og øvrige reguleringsanlegg og kraftverk i 
Vinstravassdraget. 

Oversiktskart som viser beliggenheten til dam Olstappen og nærmeste større kraftverkselementer er 
vist i figur 2. 
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Figur 2. Oversiktskart som viser beliggenheten til dam Olstappen og nærmeste større kraftverkselementer, 
større figurformat er vist i vedlegg 1. 

 

3. Kommunale planer 
I kommuneplanens arealdel for Nord-Fron er et område ved og rundt dammen lagt ut til 
«Næringsbebyggelse». Omkringliggende arealer er vist som «Landbruks- natur- og friluftformål samt 
reindrift (LNFR)» og vannflaten i Olstappenmagasinet er lagt ut til «Bruk og vern av sjø og vassdrag 
med tilhørende strandsone». 

For de deler av arealbruken i prosjektet som vil skje utenfor området som er avsatt til 
«Næringsbebyggelse» vil GLB søke kommunen om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel. 

 

4. Framdriftsplan 
Arbeidene er planlagt gjennomført i 2016 – 2018 med anleggsstart november/desember 2016. GLB 
vil orientere NVE ved anleggsstart og når arbeidene, inkludert opprydding og istandsetting, er utført. 
Avhengig av saksgang og tidspunkt for godkjenninger, koordinering samtidig med EVk sine arbeider 
mv., kan anleggsstart måtte utsettes inntil et år.   
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5. Dam og planlagte tiltak  
5.1 Dambeskrivelse  
Dam Olstappen er en lamelldam i betong med to luker for flomavledning. For å kunne tørrlegge 
damfoten er det etablert bunntappeløp. Dammen har en maksimal høyde på 25,5 m og er ca. 140 m 
lang. Betongdammen er på begge sider avsluttet mot opprinnelig terreng, som består av løsmasser. 
På oppstrøms side av dammens venstre vederlag er det lagt ut et tetningsteppe av løsmasser 
(morene) for å redusere lekkasjer gjennom vederlaget. Tetningsteppet er ført opp til HRV. 

5.2 Planlagt arbeid på damanlegg 
I henhold til gjeldende regler for damsikkerhet, er det nødvendig å øke dammens 
flomavledningskapasitet samtidig som det skal gjøres andre tiltak for å forsterke dammen. 

5.2.1 Oversikt 
Arbeidene på dammen og i flomløpet vil hovedsakelig bestå av følgende tiltak: 

• Etablering av en ny segmentluke. 
 

• Utskifting av eksisterende segmentluke. 
 

• Riving av to eksisterende lukehus ved dagens segmentluke og oppføring av et nytt lukehus. 
 

• Forsterking av eksisterende sektorluke. 
 

• Etablere revisjonsstengsler oppstrøms alle tre flomluker. 
 

• Tiltak i vanntunnel nedstrøms sektorluka. Det kan bli utført tiltak både i innløp og utløp, samt 
sikringstiltak inne i tunnelen. 
 

• Forsterkning av betongdam og utbedring av frostskadet betong. 
 

• Mulig utbedring og heving av tetningsteppe oppstrøms dammens venstre vederlag, og 
forlengelse og heving av eksisterende betongmur som avgrenser deler av tetningsteppet mot 
nord.  
 

• Forsterkning og heving av høyre vederlag. 
 

• Det må påregnes at det vil bli noe tilpasning av fjellformasjoner i elveløpet nedstrøms ny 
segmentluke og i forbindelse med utløp fra vanntunnelen nedstrøms sektorluken. 

5.2.2 Nærmere beskrivelse av oppgradering  
NVE skal godkjenne Teknisk plan for oppgraderingen, og dammen skal tilfredsstille gjeldende krav til 
damsikkerhet. Planlagte tiltak er mer utfyllende beskrevet i Teknisk plan utarbeidet av Multiconsult; 
Rapport 417781 Dam Olstappen. Oppgradering – april 2016. I denne planen er hovedtrekkene i 
arbeidene på dammen angitt med fokus på forhold av betydning for arealbruk, landskap og miljø. 
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Ny segmentluke  
Det skal etableres en ny segmentluke til venstre (sett medstrøms) for eksisterende segmentluke, jf. 
figur 3.  

 

 

Figur 3. 3D modell av dam Olstappen etter ombygging. Framstillingen er kun en illustrasjon og endringer kan 
påregnes, men hovedtrekkene med den nye luken vil trolig ikke endres (Multiconsult 2016). 

Den nye segmentluken vil gå over 3 lamellfelt med lukeblad på 18 x 6,6 m. Det planlegges å etablere 
føringer for revisjonsstengsel på oppstrøms side av dammen i løpet av anleggsperiodens første 
vintersesong mens vannstanden normalt er lav i magasinet. Når dette arbeidet er utført er arbeidene 
med lukekonstruksjonen mindre sårbare for vannstandsvariasjoner i magasinet. 

Eksisterende segmentluke  
Eksisterende segmentluke skal skiftes ut. Dagens to lukehus som vist på figur 4 skal rives og det skal 
også etableres føringer for bjelkestengsel foran denne luken.  

Nytt lukehus 
Det skal oppføres nytt lukehus som skal huse instrumentering og hydraulikkinstallasjoner for 
betjening av begge segmentlukene. Lukehusets grunnflate vil bli på ca. 30 m2 og utvendige fasader 
skal ha en materialbruk og farge som er tilpasset resten av damanlegget. Endelig beliggenhet og 
utforming vil bli avklart under detaljprosjektering. 

Eksisterende sektorluke og tappetunnel 
Eksisterende sektorluke forsterkes for å tåle 50 kN/m islast. Sektorluken vil bli sandblåst og malt. 
Innløpet på tappetunnelen vil bli modifisert for å øke vannføringskapasitet. 
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Eksisterende bunntappeluke 
Bunntappeluken vil bli sandblåst og malt.  

Tiltak på dammens høyre vederlag  
Støttemuren ved høyre vederlag som vist på figur 4 skal heves med 0,75 m ved en påstøp jf. vedlegg 
3.2 og avsluttes i vegskråningen. Overgang mot tilstøtende terreng tilpasses på stedet. 
 

 
Figur 4. To eksisterende lukehus skal rives og ved dammens høyre vederlag skal en betongmur forhøyes  
med 0,75 m. 

 
Rekkverk 
Det skal monteres rekkverk på områder hvor det er nødvendig av hensyn til sikkerhet for 
allmennheten eller eget personell. Rekkverket skal ha en tilfredsstillende høyde og design for å 
ivareta sikkerhet for normal bruk og ferdsel på og ved anlegget. I tillegg skal det vektlegges at 
rekkverk rundt om på anlegget skal fremstå med et helhetlig inntrykk når det gjelder design, farge og 
materialbruk. 

Forskaling 
For at dammens utvendige fasader skal fremstå mest mulig enhetlige, vil det bli lagt vekt på å ha et 
bevisst forhold til valg av type forskaling. For mindre betongarbeider som skjer tett inntil 
eksisterende betongkonstruksjoner skal det som hovedregel velges samme type forskaling som 
tidligere er benyttet ved støping av tilgrensende konstruksjoner. Vangene til den nye segmentluken 
vil være kraftige nye konstruksjoner som estetisk ikke vil underordne seg den eksisterende dammen 
og derfor står man friere til å velge type forskalling på disse betongkonstruksjonene. GLB vil likevel 
kreve at det blir benyttet samme type forskaling på sammenhengende flater.  

 



 

11 

 

6. Arealbruksplan 
Arealbruken i prosjektet er begrenset og ved dammen vil anleggsområdet være knyttet til arealer 
rundt dammen og tilgjengelige rigg og mellomlagringsområder i forlengelsen av arbeidsområdet ved 
dammen, jf. vedlegg 2.  

6.1 Tiltak på dam 
I arealbruksplanen er synlig del av damkonstruksjon over bakkenivå angitt som en egen 
arealbrukskategori. 

6.2 Tetningsteppe oppstrøms dammens venstre vederlag 
Tetningsteppe oppstrøms dammens venstre vederlag er utlagte morenemasser som skal redusere 
lekkasjer gjennom grunnen under dammen. Videre prosjektering vil fastsette eventuelle tiltak ved 
tetningsteppet, men det må tas høyde for at det kan bli behov for å heve dette opp til nivå for 
dimensjonerende flom. I terrenget tilsvarer dette ca.  samme høyde som venstre vederlag. I 
forbindelse med dette arbeidet er det aktuelt å forlenge og heve betongmuren ved venstre vederlag, 
jf. figur 5. Muren heves med en påstøp på 0,25 m. Hoveddelen av muren vil fortsatt være under 
bakkenivå og det vil bli lagt løsmasser inntil muren for å redusere synligheten av dette tiltaket. 
 

 
Figur 5. Betongmuren ved dammens venstre vederlag planlegges hevet med 0,25 m og forlenget ca. langs 
den blå linja. 

I reguleringssona og over HRV kan det bli behov for å etablere tradisjonell erosjonssikring av 
tetningsteppet med samfengt sprengstein. Øvre deler av erosjonssikringen skal påføres jordholdige 
masser for å sikre etablering av grasvegetasjon over steinlaget. 
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6.3 Midlertidig arbeidsområde utenfor magasinet 
Midlertidig arbeidsområde utenfor magasinet omfatter områdene rundt dammen og over HRV. 
Området kan tas i bruk til alle nødvendige anleggsmessige tiltak i byggeperioden. Blant flere aktuelle 
formål kan nevnes; oppstilling av byggekran(er), avslutning av tetningsteppe ved dammens venstre 
vederlag inkludert utvidelse av betongmur, påstøp av betongmur ved dammens høyre vederlag, 
midlertidig adkomstveg(er) ned til dammens vannside, tiltak i elveløp nedstrøms dam og tiltak i 
tilknytning til tunnelen nedstrøms sektorluken.  

6.4 Olstappen vannflate ved HRV 
Oppstrøms dammen vil det bli avsatt et området for bygging av en mindre fangdam, for å kunne 
arbeide tørt inn mot dammen. Masser til fangdam vil bli tilkjørt fra EVk sitt prosjekt med utbedring av 
tilløpstunnelen til Nedre Vinstra kraftverk eller hentet fra eksisterende godkjent massetak i området. 

Området mellom fangdammen og eksisterende dam vil bli tørrlagt og brukt som arbeidsområde. I de 
perioder vannstanden gjør det mulig, vil reguleringssona under HRV også kunne benyttes til område 
for rigg og mellomlager. Nedbørsforholdene vil påvirke hvor raskt magasinet fylles, jf. figur 9 og det 
er nødvendig å ha riggområder over HRV. 

Når vannstandsfølsomme arbeider på oppstrøms side av dammen er ferdige, vil deler av massene fra 
fangdammen bli arrondert på stedet. Massene vil bli plassert så lavt at de ligger under normal minste 
sommervannstand, og slik at de ikke kommer i konflikt med fremtidig tapping fra bunntappeluken. I 
reguleringssona vest for dammen er det en tømmersikring som bidrar til å sikre stabiliteten i 
skråningen mellom magasinet og riggområde nr. 2 jf. vedlegg 2. Det er sannsynlig at tømmersikringen 
kan ha behov for vedlikehold. Det vil bli vurdert nærmere om massene fra fangdammen skal 
plasseres i reguleringssona ved tømmersikringen for å bidra til å opprettholde skråningens stabilitet. 

6.5 Midlertidige riggområder 
Arealbrukskategorien midlertidig riggområde består av 2 separate områder, angitt som nr. 1 og 2 på 
arealbruksplan i vedlegg 2.  

Midlertidig riggområde 1 
Riggområde nr. 1 ligger nord for dammen mellom Kamfossvegen og elva og består av en tidligere 
opparbeidet flate, som i dag er vegetert. Området er ca. 1600 m2 og vist på figur 6. Det er en 
metrologisk målestasjon på plassen som skal opprettholdes gjennom byggeperioden, men 
restarealet kan benyttes som rigg og mellomlager. Før området tas i bruk skal målestasjonen sikres 
med midlertidig anleggsgjerde som settes opp rundt måleinstrumentene med ca. 5 meter avstand. 
For å unngå at datainnsamlingen påvirkes av hvordan riggområdet benyttes skal GLB godkjenne 
entreprenørens planer om bruk av plassen. Det må også tas hensyn til en kraftledning som krysser 
over området.  

Ved avslutning av anleggsperioden skal området ryddes og settes i stand. Kjøreadkomst til 
målestasjonen skal opprettholdes, mens tilgjengelige avdekningsmasser skal benyttes for å 
tilrettelegge for vegetasjonsetablering. 
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Midlertidig riggområde 2 
Område nr. 2 ligger ca. 100 meter vest for dammen langs Engjomvegen jf. figur 7 og vedlegg 2 og 
betinger avtale med grunneier på forhånd. Deler av området benyttes i dag til lager- og 
oppstillingsområde for landbruksmaskiner og hele arealet er ca. 2500 m2. Gjennom anleggsperioden 
vil dette arealet kunne bli brukt til blant annet oppstilling av brakker og diverse utstyr, samt 
mellomlagring av masse og materialer for bruk i byggeperioden m.v. Det vil kunne bli gjennomført 
arrondering og oppfylling/grusing av deler av området, men utfylling ut mot den bratte skråningen 
mot Olstappen skal ikke forekomme. Vegen mellom dammen og riggområdet vil bli oppgradert i 
nødvendig grad. Området skal ryddes og settes i stand etter bruk.  Nærmere føringer for 
istandsettingen avtales med grunneier i løpet av byggeperioden. 

6.6 Permanent gruset areal  
Arealbrukskategorien permanent gruset areal består av 5 forskjellige områder, angitt som nr. 3 - 7 i 
arealbruksplanen i vedlegg 2. Avhengig av plassering og størrelse vil områdene kunne bli tatt i bruk til 
ulike formål som mellomlagring, oppstillingsplass for maskiner og utstyr, parkering osv. 

Område 3 
Område 3 er en eksisterende gruset plass på ca. 300 m2 nedstrøms dammen langs Kamfossvegen, jf. 
figur 6. Det er ikke nødvendig med noen opparbeiding før plassen kan tas i bruk.  

 
Figur 6 Anleggsområder nord for dammen. Nummer i parentes henviser til nummerering på arealbruksplan. 
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Område 4 
Område 4 er et opparbeidet areal på ca. 750 m2 umiddelbart nedenfor dammens venstre vederlag, jf. 
figur 7. Arealet som inngår i dette området består både av en eksisterende gruset plass og arealer 
som i dag er grasdekket. Avsatt område kan gruses opp etter behov i anleggsperioden.  
 

Figur 7. Dam Olstappen med henvisning til områder som vist i arealbruksplan jf. vedlegg 2. 

Område 5 
Område 5 er et opparbeidet gruset areal på ca. 300 m2 umiddelbart nedenfor dammens høyre 
vederlag foran garasjebygg, jf. figur 7. Området kan blant annet være aktuelt for oppstilling av kran 
og vil om nødvendig bli utvidet med arealet som i dag er grasdekket mot vassdraget.  

Område 6.  
Ved Maribu og tilliggende garasjebygg vil utomhusområdene bli arrondert med jevn overflate og 
gruset opp. Arronderingen innebærer at de opparbeidede områdene ved husene blir noe utvidet. Det 
skal ikke gjøres utfylling av masse i Olstappen og kantsonevegetasjon skal opprettholdes mellom 
vannlinjen ved HRV og opparbeidet rigg- og parkeringsarealer. Disponibelt areal er ca. 1000 m2 og er 
angitt som nr. 6 i figur 7. 

Område 7.  
Ved garasjebygg og båthus vist som område 7 i figur 7 er det aktuelle arealet en eksisterende gruset 
snu- og parkeringsplass. Området planlegges benyttet slik det fremstår, eventuelt med vedlikehold i 
form av grusing. Anleggsperioden skal ikke være til hinder for hytteeier og eventuelt andre 
rettmessige brukere av området. 
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6.7 Brakke- og kontorrigg 
Innenfor rigg-/ og arbeidsområdene i planområdet kan entreprenøren plassere brakker for kontor og 
lunsjrom, samt eventuelle brakker for forlegning av personell. Sanitærvann fra brakkene skal gå til 
lukket tank og entreprenøren skal kunne dokumentere for GLB at det er inngått avtale om tømming. I 
forbindelse med øvrig anleggsarbeid i området er det etablert en brakkerigg i Skåbu sentrum. GLB 
legger til grunn at entreprenøren, hvis det er aktuelt, kan benytte eksisterende rigglokaliteter i Skåbu 
uten videre behandling hos NVE. GLB vil imidlertid holde NVE orientert dersom det etableres ny rigg 
utenom anleggsområdene som er beskrevet i denne planen. 

6.8 Massedeponi 
Prosjektet med oppgradering av dammen medfører ikke noe stort masseoverskudd, men som angitt i 
kapittel 13.2 Riving av betongkonstruksjoner vil det bli et overskudd av knust betong hvor 
armeringsjern er fjernet. Knust betong og eventuelle andre rene overskuddsmasser planlegges 
deponert ved å fylle opp en liten dalformasjon nord for dammen mellom Kamfossvegen og Vinstra,  
jf. figur 8.  

Figur 8. Utsnitt av arealbruksplanens nordre del med massedeponi. 

Det planlagte deponiet ligger i forlengelsen av riggområde nr. 1 som beskrevet i pkt. 6.5 Midlertidige 
riggområder. Deponiets areal er ca. 500 m2 og vil gi plass til 700 – 800 m3 overskuddsmasse. Deponiet 
kan enkelt utvides noe nordover dersom deponeringsbehovet skulle øke. Sør i deponiområdet er det 
en fjellvegg med 3 – 4 meters høyde. Overskuddsmassene deponeres inn mot denne fjellveggen og 
videre nordover. Mot øst og vest tilpasses deponiet det tilgrensende terrenget med jamne 
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overganger. Ved sluttarrondering av deponiet skal skråningen mot nord være slak med 
helningsforhold på ca. 1:2,5 – 1:3. 

Før deponeringen tar til skal alle avdekningsmasser og vegetasjonstorver i området legges til side og 
mellomlagres slik at de kan brukes ved istandsetting av deponiet. Alle tilførte masser skal overdekkes 
med jordholdige masser som er egnet for vegetasjonsetablering. 

6.9 Eksisterende bebyggelse i planområdet  
GLB planlegger å etablere byggelederkontor i eksisterende driftsbygg umiddelbart nedstrøms dam 
Olstappen som vist i vedlegg 2. I tillegg til verksted og driftsbygg ved dammen eier GLB og Nedre 
Vinstra kraftselskap i fellesskap garasje-/lagerbygninger på et område ca. 200 - 300 meter sør for 
dammen, jf. figur 9 og vedlegg 2. I dette området eier Vinstra kraftselskap også ei hytte kalt Maribu. 
Som en del av prosjektet kan hytta bli rustet opp både utvendig og innvendig.  

 

Figur 9. Bildet viser Maribu og ett av de to garasjebyggene som Vinstra kraftselskap og GLB eier i området. 
Området ved husene og mellom vegen og Olstappen kan opparbeides med gruset overflate og brukes til 
mellomlagring og parkering. 
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6.10 Areal hvor inngrep skal begrenses 
Områder angitt som Areal hvor inngrep skal begrenses skal skjermes for større anleggsmessige tiltak. 
Eventuelle andre større tiltak enn de som er angitt for det enkelte delområde nedenfor skal på 
forhånd avklares nærmere med NVE. 

I forbindelse med istandsetting av berørte arealer kan det være aktuelt å benytte gravemaskin for å 
ta ut enkelte vegetasjonsmatter og små trær i denne sona, jf. pkt. 9.  

6.11 Massetak 
Det er ikke behov for åpning av nye massetak i forbindelse med prosjektet, og behovet for løsmasser 
er planlagt dekket ved å kjøpe masser fra eksisterende massetak i området. I tillegg vil GLB i dialog 
med EVk vurdere om deler av tunnelmassen fra prosjektet med å utbedre tilløpstunnelen til Nedre 
Vinstra kraftverk kan benyttes til ulike formål i arbeidene ved dammen. Oppgradering av dammen vil 
ikke forbruke store volum løsmasser, og tiltransport av masser til damområdet vil derfor være 
begrenset. 

6.12 Inngrepsgrense 
Inngreps- og marksikringsgrense vil bli kvalitetssikret ved påvisning i terrenget før anleggsarbeidene 
starter opp.  Dette gjelder også avgrensning av anleggsområder innenfor planområdet. 

7. Manøvreringsreglement  
I henhold til manøvreringsreglement for Olstappen av 22.05.2015 er HRV kote 668,23 og LRV  
kote 655,23.  

I tillegg inneholder manøvreringsreglementet følgende beskrivelse av manøvreringen: «For 
Olstappen gjelder at vinterstid skal vannstanden ligger over HRV-2,5 m fram til ca. 15 mars. 
Nedtappingen om våren skal tidligst starte ca. 15. mars slik at laveste vannstand (LRV) kan bli nådd 
engang i perioden 1. - 15. mai. Olstappen fylles raskt opp igjen og slik at det tilstrebes en vannstand 
på minimum HRV-1,5 m ca. 15. juni. Vannstanden HRV-1,5 m betraktes som en minimumsvannstand 
fram til ca. 15. august. Fra ca. 15. august til ca. 15. september kan minimumsvannstanden gradvis 
senkes til HRV-2,5 m. Vannstanden kan variere noe over minimumsvannstandene i henhold til de 
forutsetninger om døgnregulering som foreligger for Nedre Vinstra kraftverk. De nevnte 
minimumsvannstander skal under normale driftsforhold ikke underskrides. Avvik må påregnes i 
ekstraordinære situasjoner, for eksempel uforutsett driftsstans, store vedlikeholdsarbeider, 
unormale tilsigsforhold og ved fare for skadeflom.»  

Statistikk for observert vannstand i Olstappen er vist i figur 10. 
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Figur 10. Vannstandsvariasjoner i Olstappen gjennom året, basert på observert vannstand i perioden  
1986 – 2015. HRV og LRV i magasinet er vist som heltrukken svart linje. I tillegg har manøvreringsreglementet 
bestemmelser om «sommer-LRV» i perioden 15. juni til 15. august og «høst/vinter-LRV» i perioden  
15. september til 15. mars. Disse tappebegrensningene er angitt som «sesong LRV» og vist med stiplet linje. I 
de tilfeller hvor vannstand har underskredet «sesong-LRV» skyldes dette situasjoner hvor det har vært gitt 
tillatelse til å fravike reglementet knyttet til teknisk vedlikehold og spesielle flomhendelser. 

Gjennomføringen av prosjektet vil i stor grad bli tilpasset den tilvante manøvreringen som vist i  
figur 10, slik at arbeider som må utføres mens det er lav vannstand vil bli utført mens magasinet 
normalt er nedtappet.  

Videre detaljplanlegging vil avdekke om det er nødvendig å avvike fra manøvreringsreglementet. GLB 
vil i så fall utarbeide en egen søknad som sendes NVE på et senere tidspunkt. 

8. Trafikale forhold 
Fylkesveg 255 krysser Vinstra på bru like nedstrøms dammen, jf. figur 6 og vedlegg 2. GLB skal 
utarbeide egen skiltplan med hensyn til forholdet mellom de vegfarende og anleggsarbeidet. 

I forbindelse med sprengningsarbeid eller ankomst av større leveranser til anlegget vil vegen kunne 
bli stengt i korte perioder. GLB vil etablere dialog med Statens Vegvesen om 
anleggsgjennomføringen. 
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9. Skogrydding 
Rydding av trevegetasjon begrenses til det som er nødvendig for å kunne utføre arbeidene.  

 

10. Revegetering 
I berørte anleggsområder med stedegen vegetasjon skal toppjordlag med frø og vegetasjon tas av og 
lagres adskilt fra øvrige avdekningsmasser. Ved istandsetting skal jordmasser uten frø benyttes til 
arrondering. Det mellomlagrede toppjordlaget med frø skal spres utover overflaten etter at arealene 
er arrondert. 

Det skal ryddes opp i anleggsområdet og berørt terreng skal arronderes med slake overganger mot 
tilgrensende terreng.  

Vanlig tilgjengelige frøblandinger har gjerne unaturlig høyt innslag av grasarter, som der de blir brukt 
ofte bidrar til å forsinke etablering av stedegen vegetasjon. I GLBs prosjekter legges det derfor 
normalt ikke opp til tilsåing av anleggsområdene men at det heller tilrettelegges for at naturlig frø i 
avdekningsmassene, sammen med frø og vegetativ spredning fra sideterreng på sikt vil gi et 
tilfredsstillende vegetasjonsdekke. I dette prosjektet er en vesentlig andel av arealene som berøres 
utomhusområder ved bygninger og istandsatte anleggsområder som tidligere har blitt tilsådd med 
grasfrø. Nærheten til kulturmark øker også sannsynligheten for stort oppslag av ugressarter dersom 
det kun satses på naturlig revegetering. I dette prosjektet vil revegetering av berørte arealer derfor 
både bli basert på tilsåing med gress og naturlig revegetering. Hvilken metode for revegetering som 
skal velges for det enkelte område vil blant annet bli gjort med bakgrunn i bestående vegetasjon og 
hvordan de aktuelle arealene skal benyttes etter at arbeidene med dammen er avsluttet. 

Områder som blir tilsådd med gress skal også gjødsles moderat for å fremme tilveksten. 

I forbindelse med istandsetting kan det være aktuelt å benytte gravemaskin for å ta ut enkelte 
vegetasjonsmatter og små trær fra deler av planområdet som har vegetasjonsdekket intakt. Disse 
kan flyttes til andre deler av anleggsområdet for å fremskynde den naturlige vegetasjonsetableringen 
her. Dette vil være et supplement til frø og vegetasjon som finnes i avdekningsmassene. Hvis dette 
blir aktuelt vil GLB ha fokus på å gjennomføre uttak og flytting av vegetasjon på en skånsom måte. 

11. Biologisk mangfold 

11.1 Kunnskapsgrunnlag 
Det er gjort en gjennomgang av data i Naturbase og Artsdatabanken for å få oversikt over om det er 
kjente biologiske verdier i nærheten av anleggsområdet. I tillegg har GLB vært i kontakt med 
Fylkesmannen i Oppland for å få opplysninger om skjermede artsdata i området. 
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11.2 Vurdering av påvirkning 
Skjermede artsdata 
Det er GLBs vurdering at de skjermede artsdataene ikke inneholder noen registreringer av arter som 
blir negativt påvirket av anleggsarbeidene slik disse nå er planlagt.  

Naturbase 
I følge opplysninger som fremgår av Miljødirektoratet sin database; «naturbase.no» er det ikke 
registrert spesielle naturtypelokaliteter i nærheten av anleggsområdet. Ingen registrerte naturtyper 
blir derfor påvirket av prosjektet. 

Artsdatabanken 
Ut over en enkelt observasjon av en fiskemåke (NT) ved dammen er det ifølge artsdatabanken ikke 
observert arter i nærheten av anleggsområdet som har noen «truet status» i henhold til norsk 
rødliste. I tilknytning til sentrale deler av Olstappenmagasinet er det flere registreringer av 
vanntilknyttet fugl, også av arter med noe ulik status i rødlista.  

Dammen ligger ved Olstappenosen helt i nordenden av magasinet. Avstanden mellom 
anleggsområdene ved dammen og området på magasinet hvor hovedtyngden av 
fugleobservasjonene er registrert er ca. 4 km. 

Anleggsområdet vil være i områdene rundt dammen og hvor det også i en normalsituasjon vil være 
menneskelig aktivitet og ferdsel. FV 255 går for øvrig rett på nedstrøms side av dammen. Det vil være 
rikelig med vannareal som ligger i god avstand fra anleggsområdet som kan benyttes av de ulike 
fugleartene gjennom anleggsperioden.  

Elg 
Hoveddelen av elgtrekket gjennom området skjer sør og vest for Olstappen, mens arbeidsområdet vil 
være konsentrert rundt damstedet som ligger i nordenden av magasinet.  

Det er allment kjent at det er betydelige elgtrekk forbi Olstappen. Elg som gjennom sommeren står 
lenger sør trekker til vinterbeiter i Gausdal Vestfjell og mange av dyrene forflytter seg også videre 
over Murudalen og til Sjodalen (Skogbrukets kursinstitutt 2011). Merkeprosjekt til Dokkfløy Elgregion 
i 1989 viste at flere dyr vandret mer enn 10 mil i luftlinje. Trekket fra sør til nord skjer normalt i 
periodene november - januar og tilbake i april – mai (Skogbrukets kursinstitutt 2011). 

Hoveddelen av elgtrekket gjennom området skjer sør og vest for Olstappen, mens arbeidsområdet vil 
være konsentrert rundt damstedet som ligger i nordenden av magasinet.  

Når elgen trekker forbi Olstappen og sørover mot sommerbeitene i april og mai sammenfaller dette 
med en tid hvor vannstanden i magasinet er lav slik at det stedvis forekommer sprekker i isen langs 
land. Det har tidligere vært funnet død elg i slike issprekker på Olstappen. Med bakgrunn i dette 
startet Nord-Fron kommune og GLB opp et samarbeid i 2010 om å føre oppsyn med strandområder 
ved Olstappen hvor isforholdene kan utgjøre en risiko for elg. Oppsynet utføres med bruk av 
snøscooter om våren i den perioden elgtrekket pågår. Siden prosjektet startet opp i 2010 er det ikke 
registrert elg som har kommet til skade i issprekker på magasinet, men det ble funnet en død elg i 
strandsonen etter issmeltingen i 2010 (Geir Johan Groven pers. med.). 
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Dammens plassering i nordenden av magasinet er i god avstand fra hovedtrekkruten for elg. 
Overvåking av issprekker har vist at magasinet ikke utgjør noen stor fare for trekkende elg. GLB 
mener derfor at en gjennomføring av prosjektet som omsøkt ikke vil ha nevneverdig påvirkning for 
elgen i området. 

 

12. Kulturminner 
GLB har forespurt Oppland Fylkeskommune i forhold til eventuelle kulturminner i damområdet, og i 
brev av 8.12.2015. skriver Fylkeskommunen at det er funnet ei fangstgrop i reguleringssona sør for 
dammen ved Strand, jf. vedlegg 4. For øvrig er det ikke registrert kulturminner i nærheten av 
anleggsområdet.  

GLB har lagt fangstgropa inn på oversiktskart i vedlegg 2 og det planlegges ikke anleggsmessige tiltak 
som vil komme i konflikt med kulturminnet. 

I forbindelse med revisjon av vilkår i reguleringskonsesjoner i Vinstravassdraget ble det avsatt midler 
til sektoravgift for kulturminneundersøkelser i vassdrag. Senere er midlene benyttet til å finansiere 
kulturminneundersøkelser i Vinstravassdraget, heriblant også ved Olstappen.  Undersøkelsene har 
resultert i flere arkeologiske funn i reguleringssona ved Olstappen. De fleste funnene er gjort sør i 
Olstappen og særlig ved utløpet fra Slangselva. Disse kulturminnene blir ikke berørt av 
anleggsarbeidet. 

Arealer som vil bli berørt av anleggsvirksomhet har i stor grad tidligere vært brukt som 
anleggsområde i forbindelse med tidligere utførte anleggsarbeider. GLB er likevel oppmerksom på at 
dersom det på tross av dette skulle avdekkes skjulte kulturminner, så skal arbeid ved funnstedet 
stanses og Oppland Fylkeskommune kontaktes. 

Dam Olstappen er beskrevet i bokverket «Dammer som kulturminner» (NVE 2013). Det vektlegges at 
dammen representerer en sjelden damtype i Norge og at den er en del av Nedre Vinstra kraftverk, 
som er valgt ut som et bevaringsverdig kraftverk i NVEs temaplan Kulturminner i norsk 
kraftproduksjon. Kraftverket representerer også perioden med gjenoppbygging etter 2 verdenskrig.  

Selv om dammen har kulturhistorisk interesse betyr det ikke at anlegget er vernet i tradisjonell 
betydning. GLB tar imidlertid sikte på å sammenstille aktuell informasjon om dam Olstappen og 
oppgraderingen for å dokumentere forhold av historisk interesse. Dette arbeidet vil først bli utført 
når prosjektet er ferdigstilt og all sluttdokumentasjon foreligger.  
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13. Tiltak mot forurensning 

13.1 Tilslamming 
Det er ikke krav om slipp av minstevannføring til elva nedstrøms dammen, og arbeidene på 
oppstrøms side av dammen planlegges gjennomført «tørt» bak fangdam. Tilslamming av vassdraget 
forventes derfor ikke å bli noe vesentlig problem, selv om noe lokal tilslamming ved arbeidsstedet på 
oppstrøms side av dammen likevel må påregnes.  

13.2 Riving av betongkonstruksjoner 
Arbeidene innebærer riving av betongkonstruksjoner, blant annet for å gi plass til en ny segmentluke. 
I utgangspunktet planlegges det å knuse gammel betong som rives slik at armeringen kan tas ut. 
Betongen i dammen har ikke vært overflatebehandlet, og anses som rene masser etter at armeringen 
er fjernet. Den knuste betongen planlegges deponert nord for dammen i en forsenkning i terrenget 
rett sør for riggområde nr. 1 som vist på figur 8 i vedlegg 2. Maksimalt volum av knust betong som 
kan bli nødvendig å deponere er 500 m3, men trolig er behovet vesentlig mindre. Massene vil bli 
arrondert på stedet og overdekket med jordholdige masser og tilrettelagt for vegetasjonsetablering. 
Gammel armering leveres ved godkjent mottak. Hvis det etter nærmere vurderinger på stedet likevel 
ikke blir aktuelt å ta ut armeringen fra betongkonstruksjoner som rives, så vil revne 
betongkonstruksjoner bli levert til godkjent mottak. 

13.3. Sandblåsing av malte konstruksjoner 
Sektorluka og bunntappeluka m.v. skal sandblåses og males på nytt. Det skal gjøres tiltak slik at 
blåsesand og malingrester samles opp uten spredning til sideterreng. Brukt blåsesand håndteres som 
spesialavfall inntil det eventuelt kan fremlegges analyseresultater eller annen dokumentasjon på at 
malingen er fri for miljøgifter. 

13.4 Støy i anleggsperioden 
Sett i sammenheng med de konkrete arbeidsoppgavene som prosjektet innebærer og avstanden til 
bebodde hus mener GLB at støy ikke vil bli noen vesentlig utfordring i dette prosjektet. Det 
understrekes likevel at GLB vil følge opp at entreprenør sørger for å etterleve støykrav i retningslinje 
T1442/2012 om støy fra bygg- og anleggsvirksomhet. 

13.5 Kontraktsbestemmelser 
I kontrakten vil det bli stilt krav til entreprenør om ulike forhold som skal ivaretas for å redusere 
sannsynligheten for at det oppstår miljøulemper som følge av forurensning. Nedenfor gjengis noen 
av kravene i kontrakten: 

• Påfylling av drivstoff, reparasjoner, oljeskift osv skal skje slik at spill unngås. Entreprenøren 
skal presentere et sikkert opplegg for fylling og lagring av drivstoff. Dette skal godkjennes av 
GLB. 

• Det skal påses at maskinelt utstyr ikke lekker olje eller drivstoff. Forurenset masse, som følge 
av eventuelle lekkasjer eller spill, skal tas opp og leveres godkjent mottak. 

• Avløp fra sanitæranlegg på brakkerigg skal gå til lukket tank. 
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• Rengjøring av trommel på betongbiler skal skje på anvist plass. 

• Entreprenøren skal utarbeide en avfallsplan som skal godkjennes av GLB. Planen skal blant 
annet angi at avfall og søppel skal leveres til godkjent mottak.  

• Anleggsområdet skal være ryddig og oversiktlig. 

 

14. Rettigheter og forhold til andre brukere av området 
De planlagte anleggsområdene som er vist på arealbruksplanen ligger hovedsakelig på grunn 
tilhørende Vinstra kraftselskap. GLB er i dialog med kraftselskapet om bruk av arealer og bygninger i 
anleggsperioden. 

Riggområde nr. 2 ligger på privat grunn på gnr. 201 bnr 3 i Nord-Fron og deler av vegparsellene langs 
Kamfossvegen vil brukes midlertidig i anleggsperioden. Vegen ned til Olstappen ved Maribu bli holdt 
åpen for hytteeier og andre aktuelle rettighetshavere. 

GLB vil etterse at forholdet til berørte rettighetshavere blir avklart, samt at naboer og andre aktuelle 
interessenter får tilsendt nabovarsel. 

15. Rutiner for avvikshåndtering og myndighetskontakt 
Ytre miljø vil være fast tema på alle byggemøter med tilhørende befaringer.  

GLB ønsker en åpen dialog med NVE i anleggsperioden og er positiv til myndighetstilsyn i 
byggeperioden. 

Når nødvendige offentlige tillatelser foreligger, og i god tid før anleggsstart, vil kontrollplan for ytre 
miljø bli utarbeidet. Formålet med kontrollplanen vil være å sikre at arbeidene gjennomføres i 
henhold til offentlige tillatelser og godkjente detaljplaner. I tillegg vil det fremgå av denne hvordan 
ansvaret for ytre miljø i prosjektet er fordelt i GLB sin organisasjon.  

Godkjent arealbruksplan vil bli gjennomgått med entreprenøren ved oppstart av anlegget. Det vil bli 
krevd at entreprenøren har et eget system for avviksrapportering, og at det rapporteres til GLB ved 
avvik fra godkjente planer eller uønska hendelser av betydning for ytre miljø. GLBs egne ansatte 
plikter også å rapportere dersom de avdekker slike avvik.  

Avvik som enkelt lar seg utbedre skal rettes uten unødig opphold, eventuelt skal det iverksettes 
skadeforebyggende tiltak. Mer kompliserte avvik skal drøftes med prosjektleder. Dersom tiltak for 
retting av avviket ikke allerede er igangsatt, er prosjektleder i GLB ansvarlig for å iverksette slik 
retting. Prosjektleder plikter også å vurdere alvorlighetsgraden av avviket, og om nødvendig 
informere aktuelle myndigheter. 

Avvik skal rapporteres på eget skjema. 
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Ombygging av dam Olstappen, Nord-Fron - forholdet til automatisk fredede og verneverdige 

kulturminner. 

 

Vi viser til epost av 9.11.2015, hvor GLB etterspør tilbakemelding om kulturminneundersøkelser ved 

dam Olstappen i Nord-Fron kommune. I en henvendelse av 19.4.2013 oversendte GLB en liste og kart 

over aktuelle anleggsområder tilknyttet Vinstravassdraget. Listen ble oversendt i forbindelse med 

oppstarten av undersøkelser tilknyttet sektoravgiftsordningen. 

 

De fleste anleggsområder ble avklart tidlig, og resultater er oversendt tidligere. Ved dammen har snø- 

og isforhold gjort det vanskelig å få avklart anleggsområdene før vannet har steget. Dette området ble 

derfor ikke ferdig registrert før sommeren 2015.  

 

Innenfor området avsatt som aktuelt riggområde i kartet vi fikk oversendt i 2013, er det registrert et 

fangstanlegg. En fangstgrop, ID 9679, vil bli liggende innenfor dette riggområdet. Gropa er kun 

registrert, ikke utgravd. Gropa er markert i rødt i strandsonen på gbnr 206/5 på kart under. Rigg- og 

anleggsområde i grønt.  
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Om det ikke lar seg gjøre å unngå direkte konflikt med dette kulturminnet, må det søkes om 

dispensasjon etter Kulturminnelovens § 8, første ledd. Søknadsskjema for dette er vedlagt. Endelig 

vedtak om en dispensasjon gjøres av Riksantikvaren, som også fastsetter eventuelle vilkår om 

ytterligere undersøkelser samt kostnadene tilknyttet dette. 

 

Da GLB oversendte sin liste over planlagte tiltak i 2013 var vi av den oppfatning av at dette var en liste 

tiltak som var pålagt gjennom revidert konsesjon for Vinstravassdraget(gitt 12.12.2008). Avklaring av 

tiltak pålagt gjennom konsesjonen dekkes av den innbetalte sektoravgiften. 

 

Vi har nå vært i kontakt med NVE, som har bekreftet at den planlagte sikringen av dammen er pålagt 

gjennom revurdering av dammen, og er ikke hjemlet i konsesjonsvilkårene. Eventuelle kostnader til 

arkeologiske undersøkelser kan derfor ikke dekkes av sektoravgiften, men må dekkes av tiltakshaver jf. 

Kulturminnelovens § 10.  

 

Vi ber GLB vurdere om tiltaket vil berøre det aktuelle kulturminnet, og ta kontakt med 

fylkeskommunens saksbehandler når dette er klart.  

 

Vi gjør i tillegg oppmerksom på at damanlegget på Olstappen er utpekt som er verdifullt kulturminne i 

NVEs temaplan « Dammer som kulturminner». Det er derfor viktig at det tas en vurdering av om det 

finnes elementer som har særlig høy kulturhistorisk verdi, og om det er mulig å bevare disse. Endringer 

bør dokumenteres grundig i samråd med Museumsordningen ved NVE.    

 

 

Med hilsen 

 

Kjell Marius Mathisen 

Fylkeskonservator 

        Torill Skillingsaas Nygård 

        Konservator/arkeolog 

 

 

 

Etter våre rutiner er dette brevet godkjent og sendt uten underskrift. 
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