
Informasjon om rehabilitering av 
Follsjø og Gråsjø dammer 



Om dammene
Dammene er en del av Trollheim-  
utbyggingen og ble bygget i perioden 
1964 til 1969 med oppgradering av 
dammene i 1994 – 1995. Dammene 
magasinerer vann fra Folldalen og 
fjellområdene rundt i tillegg til at 
sidedalførene med Rinna og Vindøla 
overføres til magasinene. Magasine-
ne utnyttes til kraftproduksjon for to 
kraftverk. Gråsjø kraftverk som tar 
vann fra Gråsjømagasinet og Troll-
heim kraftverk i Rindal som utnytter 
vannet fra begge magasinene. Ener-
giproduksjonen fra kraftverkene er 
ca. 925 GWh hvert år og til sammen-
likning gir det strøm til ca. 50 000 
husstander.

Grunnlag for arbeidene
Follsjø og Gråsjø dammer er begge i 
konsekvensklasse 4, det vil si høyeste 
sikkerhetsklasse i NVE sin klassifise-
ring av fyllingsdammer. Alle dammer 
i sikkerhetsklasse 1 til 4 har ulike 
krav til utførelse med dimensjonering 
basert på hvor store konsekvenser et 
dambrudd vil påføre nedenforliggen-
de bebyggelse og infrastruktur. Selv 
om en beregner dammene til å være 
sikre med dagens tilstand så skal 
dammene forsterkes for å være for-
beredt for ulike ulykkeshendelser og 
forventet nedbørsøkning i årene som 
kommer. For Follsjø og Gråsjø dam-
mer er det derfor mangler i forhold til 

NVE sine krav til dammenes tekniske 
tilstand som sammen med Statkrafts 
planer for eget vedlikehold gjør at det 
er behov for å utføre vedlikeholdsar-
beider.
 

Hvilke tiltak skal 
gjennomføres
Arbeidene består i hovedsak av 
damplastring som er et ordnet lag 
med store steinblokker som leg-
ges på begge sider og på toppen av 
dammene. Steinblokkene blir tatt ut 
i et steinbrudd mellom flomløpet til 
Gråsjø dam og adkomstveien opp til 
parkeringen på vestsiden av dammen. 
I tillegg etableres det anleggsveier, 
riggområder for brakker og verksted 
samt midlertidige deponier/mellom-
lager for masser. Det er ett steinbrudd 
der en tar ut steinblokker/masser til 
begge dammene. Det betyr at det i 
perioder vil bli transportert større 
mengder steinmasser fra bruddet ved 
Gråsjø dam og ned til Follsjø dam.  

Framdrift og arbeidstid
Arbeidene starter etter påske 2021 og 
vil pågå frem til høsten 2025. Det er 
planlagt med arbeid gjennom både 
sommer og vintersesongene.
Arbeidstid er normalt fra kl. 0700 til 
kl. 20 00 (kl. 21 00 enkelte dager) 
mandag til og med lørdag.

Hvilke konsekvenser  
får arbeidene for  
allmenheten og ferdsel  
i området
For å ivareta sikkerheten til allmen-
heten og andre som ferdes opp til 
anleggsområdene er det nødvendig 
å gjennomføre sikkerhetstiltak som 
vil påvirke hvordan en kan bruke 
området i anleggsperioden. Det betyr 
at det blir trafikkregulering etter Foll-
dalsveien når det pågår anleggstra-
fikk, veien over Follsjø dam blir også 
trafikkregulert og stengt i perioder. 
Trafikkregulering vil foregå ved at 
bilene ledes gjennom anleggsområ-
det etter Folldalsveien med følgebil. 
Det samme vil gjelde for trafikk over 
Follsjødammen.

Magasinene vil bli regulert tilnær-
met som normalt med nedtapping på 
høst/vinter. På grunn av at en skal 
plastre oppstrøms damsider helt nede 
fra bunn er en avhengig av å senke 
magasinene tilsvarende lavt. Arbei-
dene på oppstrøms damfundament 
og damsider gjøres i perioden med 
minst tilsig, fra sen høst og frem til 
vårsmelting. 



Sikringstiltak 
• Generelt vil Folldalsveien være åpen for allmenn trafikk, men begrensninger med trafikkregulering når det pågår arbeider. 
• Trafikkregulering foregår med følgebil etter Folldalsveien fra Follsjø dam og frem til parkering i enden på veien vest for 

Gråsjø dam når det pågår massetransport mellom dammene. Ellers er det trafikkregulering forbi damområdene når det pågår 
anleggsarbeider.

• Trafikkregulering over Follsjø dam. 
• Nedsett fartsgrense til 50 km/timen for Folldalsveien og 30 km/timen på strekningen forbi dam områdene. 
• Forbud mot å parkere langs Folldalsveien mellom Follsjø dam og parkering i enden på veien vest for Gråsjø dam utover  

faste parkeringsplasser for turstier og fritidseiendommer. 
• Det er generelt adgangsforbud på anleggsområdene. 
• Sprengningsarbeider blir varslet med sirene i tillegg til posting med avstengning av risikosone. Perioden april og mai  

benyttes ikke sirene, men utvidet posting og avstengning av området.

Mer detaljert informasjon om trafikkregulering blir skiltet i starten på Folldalsveien.

Kontakt med anlegget
På grunn av COVID 19 situasjonen er anleggskontoret stengt for besøkende inn til annet blir kunngjort. Alle henvendelser til 
anlegget gjøres ved kontakt på telefon eller e-post. 

Kontakt: 
Statkraft Energi AS:
+47 920 29 263 / trond.melting@statkraft.com
+47 416 21 177 / jostein.bruset@statkraft.com
Skanska AS:
+47 982 10 954 / arnt-inge.brathen@skanska.no

Informasjon om prosjektet deles også på www.trollheimsporten.no

En ber om forståelse for ulempene anleggsarbeidene medfører for brukere av Folldalsveien og andre berørte parter, samtidig  
oppfordres alle til å ta hensyn til anleggsarbeidene og følge retningslinjene som er innført.  

Utførende:
Byggherre:    Statkraft Energi AS
Godkjennende myndighet:  NVE Norges- vassdrags og energidirektorat
Entreprenør:    Skanska AS
Konsulent:    Sweco AS 
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FORKLARING:

- FRM: FOLLSJØ RIGGOMRÅDE/MELLOMLAGER
- FVO: FOLLSJØ VEG OPPSTRØMS
- FVN: FOLLSJØ VEG NEDSTRØMS

- PLASSERING AV VEIER OG MIDLERTIDIGE MASSEDEPONI I
MAGASIN VIL TILPASSES ETTER AT VANNSTAND ER SENKET

- DERSOM LITEN MEKTIGHET ARRONDERES AVDEKNINGSMASSER
FRA NYTT DAMFUNDAMENT PÅ NEDSTRØMS SIDE UT I
OMKRINGLIGGENDE TERRENG. VED STØRRE MEKTIGHET KJØRES
AVDEKNINGSMASSENE TIL AKTUELLE MELLOMLAGER.

- ANLEGGSVEG FVO4 MED HOLD SKAL AVKLARES MED
BYGGHERRE ETTER AV GRUNNFORHOLD ER VURDERT.
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PLANFORKLARING:
DATUM

- HOR: EUREF89 UTM SONE 32
- VER: NN2000INNGREPSGRENSEKRAFTSTASJON
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VEI MERKET MED HOLD: VEITRASE SOM VIL BLI AVKLART OM KAN BRUKES ETTER VURDERING AV STEDLIGE FORHOLD
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FORKLARING:

- GRM: GRÅSJØ RIGGOMRÅDE/MELLOMLAGER
- GVO: GRÅSJØ VEG OPPSTRØMS
- GVN: GRÅSJØ VEG NEDSTRØMS

ANMERKNINGER:

- VEGETASJONSLAG MELLOMLAGRES I RANKER RUNDT BRUDDKANT
- ØVRIGE AVDEKKINGSMASSER LAGRES PÅ ANGITT MELLOMLAGER
- PLASSERING AV VEIER OG MIDLERTIDIGE MASSDEPONI I MAGASIN VIL

TILPASSES ETTER AT VANNSTAND ER SENKET
- GRM8 OG GRM9 LEGGES MAKSIMALT OPP TIL KOTE 480 FOR Å HINDRE

AT FLOMAVLEDNINGSKAPASITETEN PÅVIRKES
- DERSOM LITEN MEKTIGHET ARRONDERES AVDEKNINGSMASSER FRA

NYTT DAMFUNDAMENT PÅ NEDSTRØMS SIDE UT I OMKRINGLIGGENDE
TERRENG. VED STØRRE MEKTIGHET KJØRES AVDEKNINGSMASSENE
TIL AKTUELLE MELLOMLAGER.

- ANLEGGSVEG GVO6 MED HOLD SKAL AVKLARES MED BYGGHERRE
ETTER AV GRUNNFORHOLD ER VURDERT.

HENVISNINGER:
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SLUPPENVEGEN 19, 7037 TRONDHEIM
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Fig 2 Arealdisponeringsplan Gråsjø dam som viser de ulike anleggsområdene.

Fig 1 Arealdisponeringsplan Follsjø dam som viser de ulike anleggsområdene


