
Dokumentasjon fra kraftbransjen.
Tor Åmdal, Agder Energi

Agder Energi fikk i 2014 tillatelse til å rive 5 
betongdammer fra perioden 1937 – 1943. 

2 av disse var av typen skråstilte flerbuedammer, som var 
de eneste gjenværende av denne damtypen i Norge. De 3 

øvrige var av en ordinær damtype.

Agder Energi fikk krav fra NVE om å dokumentere 
dammene før rivingen og selve riveprosessen.  

Hvordan løste vi oppdraget ?



Lokalisering : Øverst i Mandalsvassdraget



Ny dam Skjerkevatn

Dammer Nåvatn

Ny dam Heddersvika

Skjerkevatn

Nåvatn

Flomløp

Dagens dam Skjerkevatn

Tappetunnel med luke

Inntak Skjerka kraftverk

Prosjekt dammer Skjerkevatn



Hvorfor rive dammene
Hvorfor rive dammene ved Nåvatn?
• Etter utbygging hadde de ingen funksjon
• Dammene hindret båttrafikk
• Dammene hindret vann å strømme fritt inn i Skjerkevatn
• Dammene ble vurdert som fremtidige vedlikeholdsobjekt
• Sikkerhetsaspekt for 3.persones ferdsel i området 



Dammene ved Nåvatn i 2014 
før utbyggingsprosjektet starter



Lang transportvei for betong. 
Slanke damkonstruksjoner

Hvelv/buer overfører krefter ned i fjellet



Situasjonen i høst 2017
Nye dammer er ferdig og 

vannstanden i 



I 2017 fikk vi uventet 
hjelp til rivingen…..



Situasjonen tidlig vinter 2018:
Anlegget er tatt i bruk og de 

gamle dammene er neddykket



Vi rev dam 3 i april 2018 



Det tok 3 uker å rive…… 



Hvordan løste vi dokumentasjons kravet ?

• Beslutning i 2017: Kun Nåvatn dam 3 (og dam 
Skjerkevatn) rives

• NVE 3D modellerte dam 3 - Dokiver
• Profesjonell fotograf dokumenterte dam 3 før riving og 

selve riveprosessen. Bilder og film. Overleveres NVE 
etter avtale.

• Åseral kommune demonterte en seksjon av 
frostveggen, som skal bygges opp igjen nede i bygda 

• Agder Energi lager fotoutstilling på fjellet (plexiglass bak 
frostvegg)

Annet: 
• Historisk hefte om utbyggingen av Skjerka utgitt i 2000



Situasjonen nå: Dam 3 er revet. Øvrige dammer består.
Vannet flyter fritt mellom Nåvatn og Skjerkevatn

Dam 1 står delvis dykket under vann.
Frostveggen er fjernet.



Den gamle rørgata (1931 – 1933) til Skjerka 
kraftverk ble revet samtidig som dam 3 Nåvatn, men:
•Øvre del ble bevart
•Ventilkammer ble bevart
•Det tilrettelegges for parkering og omvisning
•Riveprosessen ble dokumentert overfor NVE på 
tilsvarende måte som for dam 3.
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