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Songa og Trolldalen dammer

 Songavannet med Songa og 
Trolldalen dammer ligger i Vinje 
kommune øverst i Tokke-Vinje 
reguleringsområde og i randsonen til 
Hardangervidda ca 1000 moh. 

 Dammene som består av to  
fyllingsdammer bygget fra 1958 til 
1962. 
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Formål og målsetning 

 Målsetning 
- Rehabilitere dammene i henhold til 

dagens krav til fyllingsdammer i 
sikkerhetsklasse 4 

- Ta ut steinmasser for 
rehabilitering/plastring av 
dammene, ca 500 000 pfm3 

- Gjennomføre arbeidene mest
mulig skånsomt i forhold til natur
og miljø

- Unngå skader på personer utstyr
- Ivareta allmenhetens interesser i

anleggsperioden
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Hva er damplastring
 Tildekking av dammen med steinblokker for å 

ivareta damsikkerheten
- Oppstrøms damside, for å hindre erosjon av is og 

bølger
- Nedstøms damside, for å hindre erosjon av i 

damkroppen i tilfelle lekkasje
- Topp/damkrone, beredskapskrav (bombekappe)
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Viktige faktorer

 Noen suksesskriterier
- Terreng/landskap

- Velge terreng/landskap som er egnet for restaurering ut i fra terrengform og tilgang på 
tildekkingsmasser  

- Men også riktig steinkvalitet i forhold til damplastring

- Velge kvalifisert entreprenør ut i fra 
- Relevant erfaring, kvalifiserte resurser og referanseprosjekter

- Arbeidsgrunnlag
- Kontrakt med detaljert beskrivelse av utførelse basert på fagkompetanse
- Kontrakts krav til relevant kompetanse/erfaring 
- Kontrakts krav til spesifisert utstyr og arbeidsmetodikk
- Faglig stedlig oppfølgning og kontroll fra entreprenør og byggherre ved utførelse  
- med relevant erfaring
- Unngå unødig bytte av maskinførere og kontrollører, informasjon havner fort mellom mange 

stoler. 
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Prosess gjennomføring av revegetering 
 Gjennomføring av revegetering

- Artsregistreing og oppmerking av 
områder med ulike veksttyper

- Oppmerking av områder for ulike 
torvtyper og vegetasjonsmasser, 
legges inn i maskinstyringen

- Oppmerking og sikring av 
inngrepsgrenser for uttaksområder, 
veier og mellomlager/deponier

- Jevne overganger mellom berørt og 
urørt natur
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Prosess gjennomføring av revegetering 

- Avtaking av torv med tilpasset utstyr/maskiner
- Torv tas ut med gravemaskin utstyrt med rotortilt og 

tilpasset skuff i forhold til areal på torvene, 
- transporteres på flakhenger eller tilsvarende, 

tykkelse på torver 30 – 50 cm 
- Tas i mot med tilsvarende gravemaskin og lagres 

tett, pakkes med masser mellom torvene om 
nødvendig

- Vannes ved behov gjennom sommersesonger

- Avtaking av vekstjord
- Tynne og steinete torvlag samt underjord skrapes av 

ned til mineraljord med gravemaskin utstyrt med 
rotortilt og skuffe med skjær

- Deponeres i ranker som anordnes med gravemaskin 
i begrenset høyde for å unngå pakking
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Prosess gjennomføring av revegetering 
- Innfylling i steinbrudd

- I bunn legges vrakmasser fra sprengningsarbeidene Legges ut 
lagvis og komprimeres for å unngå setninger og for å få en tettest 
mulig fylling

- Videre oppover til ca 1.5 m under topp terreng legges andre 
vrakmasser fra anleggsområdet

- Deretter legger en mineraljord fra avdekking steinbrudd og øverst 
vegetasjons massene og torvene.

- Overhøyde langs bruddkant for utjevning av setninger

- Tilbakeføring av torv med tilpasset utstyr/maskiner
- Torvene merkes i mellomlager ut i fra torv/vegetasjonstype og 

plasseres etter hvor i bruddet den er egnet ut i fra terreng og 
vekstgrunnlag.

- Torv tas ut fra mellomlager med gravemaskin utstyrt med rotortilt
og tilpasset skuff i forhold til areal på torvene, transporteres på 
flakhenger eller tilsvarende

- Tas i mot med tilsvarende gravemaskin og plantes i en tilpasset 
grop.

- Pakker med masser rundt torvene
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Songa steinbrudd

 Steinbruddet er restaurert etter prinsipp
for økologisk revegetering i høyfjellet
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Fjerning av tunneltipp etter ras Arabygdi



Djupa Hardangervidda Gytetiltak



Bitdalen dam steinbrudd
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Bitdalen brudd 2011, tre år etter restaureringen.



Massetak for gytetiltak Djupa Hardangervidda

SHA orientering

Før

Etter



Djupa Hardangervidda



Steinbrudd Tunhovd og parkering ved Mårvann



Halne dam Hardangervidda
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