
Dam Kroken
Ombygging og forsterkning



• Avgrensning

• Bakgrunn for tiltaket

• Arealplan og teknisk beskrivelse

• Hovedaktiviteter og fremdrift

• Tilgang og bruk av området i anleggsperioden

• Parkering

• Spørsmål

Agenda



• Tiltaket påvirker ikke normal manøvrering av vassdraget i  
forhold til dagens praksis og gjeldende reglement.

• Reguleringsgrenser (HRV) påvirkes ikke.

• Gir ingen produksjonsøkning.

• Påvirker ikke minstevannsføring verken oppstrøms eller 
nedstrøms Kroken.

Avgrensning



• 1919: Første damkonstruksjon.

• 1984: Oppgradert i forbindelse med  bygging av «nye» 
Mesna kraftverk.

• 2010: Revurdering etter ny damforskrift. 
 Ny flomberegning
 Ny dambruddsbølgeberegning

 For lav høyde over HRV (fribord) og manglende stabilitet 
med dimensjonerende flom.

Historie og bakgrunn



• 2010: NVE fatter med bakgrunn i revurdering av dammen vedtak om 
fremleggelse av rehabiliteringsplaner.

• 2013-
2017: Saksbehandling mellom Eidsiva, NVE, Lillehammer 

kommune, grunneiere, hytteeiere med flere.

• 2014: NVE godkjenner teknisk plan.
Lillehammer kommune gir dispensasjon fra 
kommuneplanens arealdel.

• 2017: NVE varsler at pålegg blir gitt dersom fremdriftsplan 
ikke følges.
NVE godkjenner detaljplan for miljø og landskap.
Anleggsstart.

Historie og bakgrunn



• Forsterkning av adkomst for anleggstrafikk.

• Tørrlegging av anleggsområdet – etablering av fangdam.

• Utskifting av masser – Samlet masseflytting – ca. 24 000 m3.

• Etablering av betongvegg fundamentert til fjell. 

• Tilkjøring og utlegging av grus, pukk og sprengstein.

• Plastring av skråninger med sprengstein.

Hovedaktiviteter

Oppstart oktober 2017.

Ferdigstillelse desember 2018.



Arealplan over tiltaksområdet



Damkonstruksjon



• Betydelig mere markert konstruksjon sammenlignet med dagens.

• Ca. 70 cm høyere damkrone.

• Kraftigere konstruksjon, kronebredde på 4,5 meter.

Visuelt inntrykk



• Generelt begrenset tilgang til området. 
Adkomst til dam sperres.

• Ski- og turløype legges om og følger nedre veg.
Ny belysning etableres.

• Anleggsvei må krysses for komme over tømmer- og 
skibru.

Tilgang til området



• Adkomst over dammen til Krokbua vil ikke være mulig. 
Adkomst må skje via sti fra skiløype.

• Sti vil bli ryddet og kloppet over spesielt våte partier 
dersom grunneier tillater dette. 

Tilgang til området



Kanoer og båter

• Kanoer og båter kan settes ut fra brygge ved kanalen. 
Ny midlertidig brygge etableres ved tømmerbrua, og 
blir tilgjengelig via nedre vei.

• Begrenset anleggstrafikk i den aktuelle perioden 
(mai-september).

• Kontakt stedlig anleggsledelse ved behov for utsetting 
av båter og kanoer i perioder/tidspunkter med særlig 
høy aktivitet. 



Parkering

• Muligheten for parkering foran lukehuset og på veien 
fra Birkebeinerveien avvikles permanent. 

• I samarbeid med grunneier vil det bli etablert ny 
parkeringsplass sør for kanalen. Den kan benyttes 
etter anleggsperiodens slutt.

• I anleggsperioden må øvrig parkeringsareal i 
området benyttes. 


