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1

Innledning

1.1

Bakgrunn og formål med revisjonen

Miljøtilsynet utfører revisjoner og inspeksjoner for å kontrollere om vassdragsanlegg etterlever kravene
nedfelt i vassdragslovgivingen og ytterligere konkretisert i tillatelsen som foreligger for anlegget.

1.2

Revisjonsgrunnlag

I denne revisjonen var revisjonsgrunnlaget følgende:












1.3

Lov om vassdrag og grunnvann (vassressurslova) av 24.11.2000.
Forskrift av 28.10.2011 nr. 1058 om internkontroll etter vassdragslovgivinga (IK-vassdrag).
Pålegg om dokumentasjon av minstevannføring av 11.12.2008.
NVE - notat nr.: 70/05 - Bakgrunn for vedtak for Ryånda kraftverk.
Ryånda kraftverk – godkjenning av arealbruksplan, 13.3.2008.
Ryånda kraftverk - godkjenning av planer for miljø og landskap, 7.11.2008.
Internkontroll for vassdragsanlegg Ryånda Kraftverk, oversendt 13.12.2008.
Bekreftelse mottatt internkontrollsystem for Ryånda kraftverk, datert 18.12.2008.
Miljøtilsynsrapport Ryånda kraftverk, 18.12.2009.
Søknad om nytt måleopplegg for minstevannføring datert 18.5.2011.
NVEs svar på søknad om nytt måleopplegg for minstevannføring datert 21.09.2011.

Tema for revisjonen

Revisjonen omhandlet slipp av minstevannføring og drift av omløpsventilen begrunnet ut fra Ryånda
kraftverks plassering og påvirkning på anadrom strekning i et nasjonalt laksevassdrag.

1.4

Funn

6 avvik
1 anmerking
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Avvik er: Brudd på krav i regelverk og tillatelser gitt i eller i medhold av energi- og
vassdragslovgivningen og annen lovgivning NVE forvalter.
Anmerkning er: påpekning av forhold med forbedringsmuligheter eller et forhold som bør vurderes
nærmere av virksomheten, men som ikke er brudd på gitte krav.

1.5

Generelle kommentarer

Revisjonen ble avviklet i en uformell og konstruktive tone. Revisjonen besto av intervju, inspeksjon av
inntaket i Ryånda og praktisk test av omløpsventilen.
Minstevannføring
I konsesjonen er minstevannføringen i Ryånda satt til minimum 20 l/s hele året. Det skal videre etableres
et arrangement for slipp og registrering av minstevannføring som skal være kontrollerbart både i nåtid
og ettertid.
For bestandene av laks og sjøørret i Ryånda, skal det slippes en minstevannføring minimum i henhold til
konsesjonskravet, og det er viktig at arrangementet er robust og driftssikkert både sommer og vinter. Et
enkelt bortfall av minstevannføring vil kunne ha store konsekvenser for fiskeproduksjonen en enkelt
sesong og årlige utfall vil kunne ha langsiktige negative virkninger.
Ryånda kraftverk har to løsninger for slipp av minstevannføring fra inntaksbassenget. Begge løsningene
har felles inntak i bunn av våtkammer bak rist. På luftsiden av inntakskammeret er det mulighet for å
bytte mellom to løsninger. I sommerhalvåret slippes og måles minstevannføringen gjennom rør m/
ultralydmåler og vannslipp loggføres. I vinterhalvåret slippes minstevannføring gjennom rør med
tilpasset diameter i forhold til vanntrykk i inntaksbassenget. Vannstanden i inntaksbassenget logges hver
time. Årsaken til at anlegget har to løsninger for slipp av minstevannføring, opplyses å være at
opprinnelig løsning med rør med ultralydmåler er montert ute i friluft og dermed sårbar for frost. I
tillegg er systemet vanskelig å stake opp ved tilstopping. NVE aksepterte løsning nummer to med slipp
gjennom rør og logging av vannstand som en nødløsning i brev av 21.9.2011. Nødløsningen skulle kun
benyttes når den eksisterende løsningen ikke fungerer pga. frost.
I oversendt kontrollplan var det opplysninger om at «…… minstevassføring noteres i protokoll ved
dammen. Logger for vassføring, minstevassføring og forbislipping tas ut 1 gang pr. år og lagres».
Videre opplyste virksomheten at dataene for slipp av minstevannføring ble overført og lagret lokalt i
stasjonen. Det tas ikke back-up av dataene.
Omløpsventil
I vassdragskonsesjonen til Ryånda kraftverk er det krav om omløpsventil med kapasitet på 100 % av
turbinens maksimale slukeevne, som er oppgitt å være 550 l/s. Dokumentasjon på ventilens kapasitet
kunne ikke legges frem under revisjonen.
Vilkåret i konsesjonen om omløpsventil, er begrunnet med at Ryånda er sideelv til nasjonalt
laskevassdrag og at det er anadrom fisk på berørt elvestrekning. Hvis kraftverket faller ut/stenges ned,
skal omløpsventil fungere slik at vannføringen på anadrom strekning reduseres gradvis og over så lang
tid at fisk ikke strander.
Optimal driftsvannstand i inntaksbassenget ble av virksomheten oppgitt å være på vannstand 224 cm i
inntaksbassenget. Dette er også vannstand for automatisk start av kraftverket. Driftssone for kraftverket
ble oppgitt å være mellom vannstand 175 og vannstand 225. Ved vannstand 175 stopper kraftverket, dvs
ca. 60 cm under overløp.
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Forut for revisjonen fikk NVE tilsendt følgende informasjon om omløpsventilens programmering:
«Under en stans av turbinen, blir pådraget til turbinen logget, akkurat i det øyeblikk den får en
stoppkommando. Enten det er en normal stans, eller stans som følge av Alarm. Forbislipningsventilen
vil i det Effektbryteren kobler ut, åpne til den prosentvise pådragsverdien som ble logget fra turbinen.
På denne måten vil åpningen på ventilen alltid følge turbinen proporsjonalt. Dersom turbinen ligger på
30% pådrag vil ventilen åpne 30%, og ved 55% pådrag vil ventilen åpne til 55% osv. Ventilen vil stenge
igjen automatisk etter 60min, eller etter at turbinen har vert i drift i 30sek. Som en sikkerhetsfunksjon vil
den også stenge dersom vannstandstopp alarm inntreffer, eller når Nødstopp trykkes inn. Eller
Rørgatetrykkalarm skulle inntreffe».
Omløpsventilen ble testet under revisjonen. Kraftverket ble stanset kl. 10:16 ved en effekt på 647 kW,
som tilsvarer ca. 76 % av maksimal produksjon og ca. 440 l/s. Displayet i kraftstasjonen viste da en
vannstand i inntaksbasseng på 226 cm, dvs 9-11 cm under overløp. Eksakt nivå på overløp dam var i
kraftstasjonen markert med vannstand 240 cm, men eksakt verdi kan være 235 cm. Kraftverket stengte
ned i løpet av ca. 3 minutter.
Omløpsventilen åpnet gradvis og synkront med nedstengning av kraftverket. Det ble ikke observert
dropp i vannstanden i utløpskanalen. Imidlertid starter kraftverket opp nesten umiddelbart. Årsaken ble
oppgitt å være at kraftverket stod i autostart. Ved autostart kjøres kraftverket automatisk i gang når
omdreiningshastigheten på turbinen kommer ned i 500 o/min. Oppstarten synes ikke å foregå like
synkront og medførte en markert reduksjon i vannføringen i utløpskanalen.
Kraftverket ble deretter stanset på nytt kl. 10:38. Nå ved en effekt på 595 kW. Vannstanden i inntaket
var da på 244 cm på display i kraftstasjonen. Omløpsventilen åpnet ikke, og vannstanden i utløpskanal
og nedstrøms kraftverket falt markert ned før kraftverket ble startet opp igjen. Det gjøres så en siste test,
men med samme resultat. Årsaken til at omløpsventilen ikke slo inn som forventet, ble av
driftsopperatør antatt å skylles at kraftverket ble stanset med overløp på dammen (ca. 4 cm).
Anadrom strekning
Ryånda munner ut på den anadrome strekningen i Orkla. Total lengde på anadrom strekning i Ryånda er
ca. 2250 meter. Ryånda kraftverk ligger i øvre del med ca. 1900 meter anadrom strekning nedstrøms
utløpet av kraftverket. Ryånda har et moderat fall fra kraftverk ned til bru v/fylkesvei (4,4%), men
likevel relativt rask avrenning og lite større kulper på denne strekningen. Restfeltet på 2,3 km2 dreneres
av fire sidebekker hvor tre antas å ha årssikker vannføring. Alminnelig lavvannføring fra restfeltet er
tidligere beregnet til 0,5 l/s. Fra bru til utløp i Orkla faller elva 2,3%. Disse parameterne indikerer at
restfeltet bidrar lite i kritiske perioder på året og at anadromstrekning påvirkes entydig av hvordan
omløpsventilen driftes. Opplysninger i konsesjonssøknadsprosessen beskrev Ryånda som en god
produksjonselv for anadrom laksefisk. I samløpet med Orkla er det problemer med oppauring.
Vurdering
Minstevannføring
Forut for revisjonen ba NVE ba om å få tilsendt data for logget minstevannføring. NVE fikk oversendte
data for slipp av minstevannføring for perioden 27.9.2018 til 12.3.2019. Virksomheten opplyste at
anlegget for måling og logging av minstevassføring hadde vært ute av drift sommeren 2018, men at det
hadde blitt sluppet minstevannføring på samme måte som om vinteren.
Oversendt materiale viser at minstevannføringen har ligget i overkant av 50 l/s med minimum ca. 45 l/s.
Dette er i henhold til minstevannføringskravet i konsesjonen på minimum 20 l/s. Oversendt informasjon
viste også at vannstanden i inntaksbassenget hovedsakelig har ligget rundt en vannstand på 225 cm med
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verdier ned mot 175cm og opp mot 280 cm. Dette er i henhold til opplysninger gitt under revisjon for
optimal driftsvannstand og programmert nivå for henholdsvis stopp og start av kraftverket. Konsesjonær
kunne ikke legge frem oppdaterte målsatte tekniske tegninger av dammen eller dokumentere avstand
mellom rør for slipp av minstevannføring og overløp på dammen. Under den forutsetning av at det er
benyttet riktig beregningsformel og at sensor for logging av vannstand logger riktig vannstand for slipp
av minstevannføring, slipper kraftverket en minstevannføring i henhold til konsesjonen.
Revisjonen avdekket følgende:


Behov for kontrollmåling av damhøyde, vannsøyle over minstevannføringsrør og kontrollere
denne opp mot loggede verdier for vannstand og slipp av minstevannføring. Tekniske tegninger
for inntaksdam oppdateres.



Bedrede rutiner for innhenting og lagring av minstevannføringsdata. NVE anbefaler back up av
alle data.



Informasjonsskiltet var ikke i henhold til NVEs -skiltmal og manglet bl.a. informasjon til
allmennheten om hvordan slipp av minstevannføring skal kunne kontrolleres, henvisning til
vassdragskonsesjon og hvor eventuelle feil skal meldes.



Slipp av minstevannføring var ikke kontrollerbart i nåtid. Display for avlesning av slipp av
minstevannføring i sommerperioden var ikke tilgjengelig eller i funksjon. Det var heller ikke
satt opp målestav i inntaksbassenget for avlesning og kontroll av minstevannføring i
vinterperioden.

Omløpsventilens virkeområde og kapasitet
Under testen åpnet omløpsventilen umiddelbart og synkront med nedkjøring av kraftverket.
Siden kraftverket stod i autostart, ble programmeringen av omløpsventilen ikke testet. Ut fra den
skriftlige dokumentasjonen som foreligger, skal omløpsventilen åpne til samme prosentvise åpning som
prosentvise pådrag til turbinen. Gitt samme maksimale kapasitet på omløpsventil og turbinens
maksimale slukeevne, har NVE ingen merknader til dette. Omløpsventilens maksimale kapasitet må
kunne dokumenteres.
Omløpsventilen var videre programmert til å stenge automatisk etter 60 minutter. Under testen, ble
vannets tid fra inntak og ned til kraftstasjonen målt til 50 minutter. Det betyr at overløpet fra inntaket
kan nå ned til kraftverket før omløpsventilen stenger ned. NVE mener det er viktig med størst mulig
vannvolum på anadrom strekning under nedkjøring av omløpsventilen. Det er ikke ønskelig at
vannføringen på anadrom strekning slippes ned til minstevannføring på 20 l/s under nedstengning av
omløpsventilen.
Gitt uendret tilsig, lik kapasitet på omløpsventil som driftsvannføring, vil det ikke genereres overløp på
dammen før nedstengningen av omløpsventilen starter, dvs her først etter 60 minutter. Det er ikke kjent
hvor raskt omløpsventilen stenger ned. Med en raskere nedstengning enn tiden vannet bruker fra inntak
til kraftstasjon, vil vannføringen på anadrom strekning droppe ned til minstevannføringen. NVE mener
derfor at Ryånda kraftverk må gå gjennom valgte programmering av omløpsventilen og finne en best
mulig trinnvis nedstigning som minimaliserer faren for stranding av fisk.
Virksomheten må også påse at omløpsventilen fungerer ved overløp på inntaksdam og ved laveste
driftsvannstand i inntaksbassenget. Prosedyre for manuell nedstengning må hensynta de samme forhold
som ved programmering av omløpsventilen.
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Lukking av avvikene
Avvikene omhandler samme tema og henger tett sammen, derfor ønsker NVE et samlet dokument for
programmering og drift av omløpsventilen. I prosessen med lukking av avvikene, er NVE åpen for en
dialog, bl.a. hvis det er ønskelig med kommentarer til en plan for lukking av avvikene. De enkelte
avvikene er beskrevet nedenfor.

2

Beskrivelse av avvik

Avvik 1
Krav

Forskrift om internkontroll etter vassdragslovgivningen (IK-vassdrag)
§ 5-2: Den ansvarlige skal ha oversikt over alle anlegg og tiltak som omfattes av
§3, herunder kart, tegninger og annen nødvendig dokumentasjon.

Avviket

Virksomheten kunne ikke legge frem oppdatert oversiktskart.
Virksomheten kunne ikke legge frem oppdaterte målsatte tekniske tegninger for
inntak og kraftstasjon.
Virksomheten hadde ikke eget kart eller avmerket på arealplankartet, anadrom
strekning, influensområde for kraftverket, referansepunkter/ målepunkter samt
kjente funksjonsområder for laksefisk, dvs viktige gyte og oppvekstområder.

Dokumentasjon

Fremlagt dokumentasjon og samtaler.

Hvordan lukke

Oversende oppdaterte kart og tegninger.

Frist for lukking

20.10.2020

Avvik 2
Krav

Forskrift om internkontroll etter vassdragslovgivningen (IK-vassdrag)
§ 5-3: sørge for at personellet har de kunnskaper og ferdigheter som er
nødvendige for å sikre at anlegg og tiltak som omfattes av § 3 og driften av slike,
oppfyller krav fastsatt i eller i medhold av vassdragslovgivningen, herunder ha en
plan for hvordan faglig kompetanse skal etableres, opprettholdes og utvikles,

Avviket

Selskapet hadde noe manglende innsikt i programmering av omløpsventilen
herunder hvorvidt omløpsventilen åpner ved overløp over dammen og ved minste
driftsvannstand i inntaksbassenget.
Fremlagt dokumentasjon på programmering av omløpsventilen manglet
beskrivelse av hvordan ventilen stenger ned. Antall trinn, varighet av hvert trinn
og total nedstengningstid.
Ryånda Kraftverk hadde ikke dokumentasjon på kapasiteten til omløpsventilen.

Dokumentasjon

Fremlagt dokumentasjon og samtaler.

Hvordan lukke

Prosedyre «Kjøring av forbislippingsanlegg Ryånda kraftverk» utfylles og
oppdateres med ny kunnskap.
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Ryånda Kraftverk må kartlegge kraftverkets virkning på anadrom strekning ved
stans av kraftverket på vannstand 175 cm.
Frist for lukking

20.10.2020

Avvik 3
Krav

Forskrift om internkontroll etter vassdragslovgivningen (IK-vassdrag)
§ 5-5: Den ansvarlige skal foreta og protokollere de målinger og registreringer
som er nødvendige eller pålagt for å sikre at anlegg og tiltak drives i samsvar med
krav fastsatt i eller i medhold av vassdragslovgivningen

Avviket

Selskapet kunne ikke legge frem data for slipp av minstevannføring for juni, juli
og august 2018.
Selskapet hadde ikke målinger av vannstandsendringene på anadrom strekning
under drift av omløpsventilen. Det må opprettes faste referansepunkter/
målepunkter på anadrom strekning på sårbare gyte- eller oppvekstområder for
anadrom fisk.

Dokumentasjon

Oversendt dokumentasjon og intervjuer.

Hvordan lukke

Oversende vannstandslogg for hele etterspurt periode og med oppdatert omregning
av vannstand til riktig minstevannføring. Selskapet må utarbeide nye rutiner for
lagring av minstevannføringsdata.
Det må etableres referansepunkt- (er)/ målepunkt (er) på anadrom strekning for å
kunne registrere vannstandsvariasjoner ved utfall/ raske nedkjøringer av
kraftverket. Registreringene på referansepunkt-(ene) skal bidra til en best mulig
programmering av omløpsventilen.
Se også anmerkning nr. 1, om målinger av tiden vannet tar fra overløp til utløp
kraftverk.
De overnevnte målinger gjøres samtidig og på ulike driftsvannføringer.

Frist for lukking

20.10.2020

Avvik 4
Krav

Forskrift om internkontroll etter vassdragslovgivningen (IK-vassdrag)
§ 5-6: Den ansvarlige skal kartlegge farer og problemer med hensyn til miljø og
sikkerhet og på denne bakgrunn vurdere risiko, samt utarbeide tilhørende planer
og gjennomføre tiltak for å redusere risikoforholdene

Avviket

Det er ikke gjennomført en skriftlig kartlegging av farer og problemer knyttet til:
1. valgte programmering av omløpsventil,
2. mulige funksjonssvikt i systemet rundt drift av omløpsventilen,
3. for lite eller manglende slipp av minstevannføring,
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Dokumentasjon

Fremlagt dokumentasjon og samtaler.

Hvordan lukke

Virksomheten må gjennomføre en skriftlig kartlegging av nevnte forhold.

Frist for lukking

20.10.2020

Avvik 5
Krav

Forskrift om internkontroll etter vassdragslovgivningen (IK-vassdrag)
§ 5-8: Den ansvarlige skal utarbeide og gjennomføre rutiner for å avdekke, rette
opp og forebygge avvik

Avviket

Selskapet hadde ikke utarbeidet rutiner for å avdekke avvik.

Dokumentasjon

Fremlagt dokumentasjon og samtaler.

Hvordan lukke

Selskapet må utarbeide rutiner og oppdatere sjekklister.

Frist for lukking

20.10.2020

Avvik 6
Krav

Pålegg om dokumentasjon av minstevannføring av 11.9.2008.

Avviket

Ved arrangement for slipp av minstevannføring var det ikke lagt til rette for
allmenheten til å kunne lese av og kontrollere slipp av minstevannføring. Skilt for
minstevannføring er mangelfullt og det mangler målestav i inntaksbasseng for å
lese av vannstanden.
Virksomheten manglet data for slipp av minstevannføring for en periode
sommeren 2018.

Dokumentasjon

Inspeksjon av inntaket.

Hvordan lukke

Det må legges til rette for at allmenheten skal kunne lese av slipp av
minstevannføring. Utkast til nytt skilt sendes NVE for godkjenning sammen med
bilde av oppsatt målestav i inntaksbasseng. Rutine for innhenting og lagre data for
slipp av minstevannføring gjennomgås og sendes til NVE.

Frist for lukking

20.10.2020
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Beskrivelse av anmerkninger
Nr.

Beskrivelse av anmerkning
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1

§5.5: Virksomheten bør gjennomføre flere målinger og få dokumentert tiden vannet bruker fra
overløp dam til utløpet fra kraftstasjonen under ulike vannføringer og klimatiske forhold.

