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Dam Tavlåa tar form.

Generelt.
Her kommer en statusoppdatering for Tavlåa. Den tar for seg aktiviteten på anlegget fra og med juli
og frem til utgangen av august måned. Neste månedsrapport kommer i månedsskifte september oktober.

Aktivitet siden forrige månedsrapport.
Da sist rapport ble skrevet hadde entreprenør Fjellbygg AS kommet godt i gang med forskaling av
ventilkammeret. Vegger og dekke til ventilhuset ble senere støpt samtidig. Siden har Fjellbygg jobbet
med selve dam konstruksjonen. Den har blitt støpt i fem etapper og fire av dem har vert til dels store
og massive støper. Det er mye arbeid med forskaling og avstiving av slike konstruksjoner for at de
skal stå i mot støpetrykket, se bilder under. Den største støpen var på 270m3 som tilsvarer ca 34 lass
med betong og entreprenøren brukte hele dagen på å fylle forma. De som bor i området nedenfor
Tavlåa har sikkert lagt merke til betongbilene som har kjørt jevnlig forbi enkelte dager.

Vannhåndtering.
Da arbeidet i det laveste partiet av dammen begynte var det en nødvendighet at det ikke rant vann
over eksisterende dam. Tavlåa magasinet kan stige fort i perioder med nedbør som da fører til
overløp. For å komme snarest mulig opp fra bunnen og dermed bli mindre sårbar for stor vannføring,
ble det besluttet å dele den støpen opp i to, se bilder under. Noen dager etter at det dypeste
området ble støpt sto vannet over støpen. Området som da måtte renskes ble enkelt mot å ta en ny
fjellrensk i bunnen. Vannverket s ansatte har også gjort en god jobb for å balansere vannstanden i
magasinet ca 1 meter under normalvannstand så anlegget har en buffer. Dem har vert kreative og
klart å øke tappekapasiteten betraktelig gjennom sine anlegg.

SHA
Vernerunder arrangeres hver 14 dag og så langt har vi hatt ti stykker. Det har kommet inn en melding
om nesten uhell. 5 stk sikker jobbanalyse (SJA) er utarbeidet.

Fremdriftsplan
I revidert fremdriftsplan skal FB være ferdig i uke 45. Etter kontrakt er sluttfrist satt til uke 48.
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