
Laserdrone som hjelpemiddel i 
klassifisering og beredskapsplanlegging av 
demningen i Vikersund



Oppbygging

• Introduksjon om Glitre Energi Produksjon og bakgrunnen for 
oppdraget fra bestillers ståsted – Line Drange Ruud, Glitre Energi Produksjon

• Laserskanning ved bruk av laserdrone – Håkon Andresen, Geomatikk Survey

• Dambruddsbølgeberegning dam Tyrifjord – Einar Markhus, Norconsult 



Glitre Energi Produksjon

• En del av Glitre Energi AS

• Eier 14 kraftverk i Buskerud, og har driftsansvaret for 21 kraftverk 
med tilhørende dammer

• Kraftverkene er elvekraftverk uten magasin

• Tilsiget kan reguleres fra Tyrifjorden og 
Randsfjorden

Turbinen ved Døvikfoss Kraftverk, nedstrøms 
Tyrifjorden. Slukeevne 330 m3/s.



Våre damanlegg og 
kraftstasjoner
• Numedal

• Mykstufoss / Kjerre
• Djupdal

• Pikefoss

• Gamlebrufoss
• Skollenborg.

• Ringerike (Begna / Ådalselva) 

• Hensfoss

• Begnafoss

• Hofsfoss

• Drammenselva
• Tyrifjorden

• Geithusfoss

• Gravfoss

• Embretsfoss
• Døvikfoss

• Hellefoss 

• Snarumselva
• Kaggefoss 

• Total årsproduksjon – 2,5 GWh 
(Årsforbruket til 125 000 eneboliger)

Kongsberg



Våre nedbørsfelt

Numedalslågen Drammensvassdraget



Vannkraftproduksjon utenfor vinduet

Pikerfossen (75 GWh)

Nybrufossen (25 GWh, Kongsberg Energiselskap AS)

Kongsberg Quality hotell Grand

Gamlebrofoss (90 GWh)



Dam (demning) Tyrifjorden

• Vår mulighet til å regulere tilsig til 
Drammenselva

• Har vært regulert siden 1907

• Ny dam bygget i 1989

• Regulerer etter manøvreringsreglement 
gitt av nærings- og energidepartementet 
i 1994 (OED)

• Laveste Regulerte Vannstand (LRV) i Tyrifjorden er 62 moh

• Høyeste Regulerte Vannstand (HRV) i Tyrifjorden er 63 moh

• 58,4 meter av det tilgjengelige fallet er utnyttet



Dam Tyrifjord

• Spesiell damkonstruksjon

• Dekker ikke hele elvens bredde

• Området rundt Vikersund bro er 
det bestemmende profilet

• Reguleringshøyde 1 meter

• Uten direkte tilknytning til kraftverk

• Q1000 = 1600 m3/s



Regelverk for damanlegg i Norge

• Alle dammer underlagt NVEs regelverk

• Dammer klassifiseres i fem forskjellige klasser, etter bruddkonsekvens

• 4 er høyeste konsekvens, og 0 er uten konsekvens for omgivelsene

• Dammer gjennomgår en revurdering hvert 15. eller 20. år

• Tilhørende dambruddsbølgeberegning og vannlinjeberegning 

• Beredskapsplaner utarbeides på grunnlag av 
dambruddsbølgeberegningene



Kriterier for klassifisering -
damsikkerhetsforskriften



Hva har dette med laserskanning å gjøre??



• Vi forventet at dammen kom i klasse 0

• Første gjennomregning plasserte dammen i klasse 3(!)

• Forskjellen på klasse 0 og 3 er betydelige økonomisk

• Vi trengte bedre grunnlagsdata for beregningene – Fort!

• Vel anvendte penger om de nye beregningene 
går slik vi forventer. 



Lav vannstand mai 2017
• Ekstremt lav vannføring rundt 1. – 15. mai 2017

• 115 m3/s

• Kort tidsvindu!



8. september – ca 600 m3/s

Flom i Drammensvassdraget 2011



Flom i Drammensvassdraget 2007

• Vannføring – 700 m3/s

• 2007-drone = helikopter



Dronebasert laserskanning



Video fra Vikingtidsmuseet



Moderne landmålings

instrumenter

Husk perspektivet ”store” og ”små” prosjekter

+ endring og dynamikk, spesielt på anlegg!

Landmåling fra lufta !
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Drone status
Mye nytt for mange - Mange som vil mye - Umodent marked

Forbi ”point of no return”- Godt fundament for videre utvikling!

NDH er med på å øke populæriteten og senke terskelen for mye 

mer aktiv bruk av laserdata!

Helt naturlig med ”påfyll” av laserdata fra drone i egnede 

områder/prosjekter!

Muligheter for ”båtdrone” med ekkolodd der bunndata er viktig



”Digitale tvillinger”

Laserens ”fortreffelighet” i tett skog !

Typisk 120-150 punkt/m2 og ortofoto med 3 

cm GSD.



Droneskanning kombinert med innendørs 
terrestrisk skanning og vektorisering

80 GB   til  200 MB



”Digitale tvillinger”

Fortsatt behov for vektorer som enten låndmåles 

eller vektoriseres ut av punktskyen !

NB: Mulige paralleller til FKB-kartlegging!

Dataene deles f.eks. gjennom Autodesk online.



Eksempelprosjekt fra Geiteryggen, Skien



Nøyaktigheter fra gjennomførte prosjekter



OVER TIL EINAR MARKHUS, NORCONSULT



Dambruddsbølgeberegning (DBBB) dam 

Tyrifjord
Ved hjelp av laseskannede kart og 2D vannlinjemodell, Einar Markhus



Dam Tyrifjord

18.01.2018 Footer 27

Det skal beregnes dambrudd på de 3 sammenhengende støpeseksjonene som gir 

størst bruddvannføring ved et eventuelt dambrudd.



Skal gjennomføres for 2 initialsituasjoner, middelflom og 1000 årsflom

NVE har retningslinjer for hvordan dette skal gjøres

Beregnes ved hjelp av en vannlinjemodell (vi har brukt HEC-RAS 2D for dam Tyrifjord)

Digital terrengmodell (2D) eller tverrsnitt (1D)

Magasinvolum

Damstørrelse

Høyde

Type (Betong-, plate-, fyllingsdam, etc.) avgjør hvordan bruddåpningen beregnes

Dam Tyrifjord 3 nærliggende støpeseksjoner som gir størst bruddvannføring)

Befaring og andre opplysninger f.eks. brutegninger og oppmålinger av elvebunn

Kalibreringsdata, f.eks. kjente vannstander ved tidligere flomhendelser

Konsekvenser beregnes ved hjelp av kartgrunnlaget og vannlinjeberegninger

Infrastruktur (veier, etc.) 

Bygninger langs vassdraget

Miljø og eiendom

Formålet med dambruddsbølgeberegninger er:  klassifisering og 
beredskap
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1000 årsflom

1610 m3/s (Flomberegning dam Tyrifjord 2006)

Vannstand Tyrifjord 66.44 moh.

Vannstand ved dam Tyrifjord 66,23 moh.

Vannstand Bergsjøen 64,54

Middelflom

570 m3/s (VM12.558 Gravfoss 1887-2005)

Vannstand dam Tyrifjord 63,8 moh.

Vannstand Bergsjøen 62,16

Hydrologi dam Tyrifjord
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Mjøndalen er svært flomutsatt NVEs flomsonekart viser at det vil oppstå 
skadeflom før vannføringen overstiger 20 årsflom ca. 1820 m3/s. Kartet viser 
NVEs flomsonekartlegging av Mjøndalen for 200 årsflom (2780 m3/s)

Nedstrøms forhold
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20 årsflom Mjøndalen 1820 m3/s
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Erfaring fra 2007 viser at en vannføring på ca. 1450 m3/s kan gå greit i Drammenselva.



Kartgrunnlag 1. runde DBBB 

Kartgrunnlag
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• Oppmålt 2008

• 1 m ekvidistanse

• Laveste kote ved 

dam 64 moh.

• Laveste kote ved 

Bergsjøen 62 

moh.

• Få opplysninger 

om hvordan 

elvebunnen er 

under vannflaten



Laserscanning våren 2017

Fordel

Utført på svært lav 
vannføring

God nøyaktighet over 
vannflaten

Svakhet

Ingen opplysninger om 
Terrengnivå under 
vannflaten

Må forbedre 
terrengmodellen under 
vannflaten

Forbedret grunnlag for digital terrengmodell
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Dam 

Tyrifjord



Har valgt å forbedre terrengmodellen ved områdene som er 
markert 
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Området er funnet ved å bruke 

ortofoto. 

Det er forsøkt å finne områder 

som er gjennomgående dypere 

enn noen desimeter.

I en vannlinjemodell er det viktig 

å beskrive de områdene som gir 

en flaskehals på vannstrømmen. 

Samtidig som det er viktig å 

beskrive områdene der de store 

vannmengdene renner på en 

best mulig måte.



Fra tidligere arbeider ved dammen er det utført oppmålinger 
av tverrsnitt

Noen tverrsnitt med kartreferanse (disse er brukt)

Mange tverrsnitt uten kartreferanse (disse kunne ikke brukes da 
det viste seg vanskelig å georeferere tverrsnittene

Oppmålte tverrsnitt og sprengningsplaner
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Oppmålte tverrsnitt 1987



Sprengningsplan 1990
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Korrigert terrengmodell
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Modellering av dam Tyrifjord
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Dambrudd
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Dambruddsbølgeberegning på middelflom: vannstander

Før brudd Etter brudd

Resultater
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Dambruddsbølgeberegning på middelflom: vannstander

Før brudd Etter brudd

Resultater
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Før brudd Etter brudd

Dambruddsbølgeberegning på middelflom: vannhastigheter
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Før brudd Etter brudd

Dambruddsbølgeberegning på middelflom: vannhastigheter
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Før brudd Etter brudd

Dambruddsbølgeberegning på middelflom: vanndybde
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Før brudd Etter brudd

Dambruddsbølgeberegning på 1000 årsflom: vannstander
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Før brudd Etter brudd

Dambruddsbølgeberegning på 1000 årsflom: vannstander
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Før brudd Etter brudd
Dambruddsbølgeberegning på 1000 årsflom: vannhastigheter
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Før brudd Etter brudd
Dambruddsbølgeberegning på 1000 årsflom: vannhastigheter
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Før brudd Etter brudd

Dambruddsbølgeberegning på 1000 årsflom: vanndybder
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