
A.s Veidekke har 102 i arbeid med å byggja demninga i

Leirdalen.

De�e er eit overſynsbilete der demningen �al liggja. Som ein ſer er �ellet rein�rapa.  For at dei
�ulle få gjera arbeidet, har dei ſenka vatnet 5 meter.  I bakgrunnen ſer me ein del av

Tun�ergdalen ſom no vil verta ſe� under vatn.

  Anleggsdri�a ved Leirdøla-utbygginga går no for fullt.    H. Eeg-Henrikſen har
e�er �arten i �or drive utan �opp, medan A/S Veidekke ſom �al byggja demninga,
berre kan gjera arbeidet i ſommarhalvåret.  I midten av april tok dei til med brøytinga
ved dammen, og dei har �dan trappa opp og har i dag 102 i arbeid med å admini�rera
og byggja demninga ved enden av Tun�ergdalen.
  A/S Veidekke byggjer for NVE, og entrepriſen på demninga lyder på 33 mill. 
kroner i tillegg til løns- og pris�iging.  Dei tok til med arbeidet i �or.  Det er ſåleis no
andre  ſeſongen,  og  dei  reknar  med  at  arbeidet  med  dammen  vert  gjort  unna  ne�e
ſommar.
  Arbeidet ſom vart gjort i �or var �erning av lausmasſar der dammen �ulle liggja
og indek�on av damfoten.  Det vil ſeia at det vert bora ned hol i �ellet under demminga
og fylt i betong i dei ſprekkene ſom må�e �nna� i �ellet.  De�e fordi det ikkje �al verta
lekka�en under demminga.  All lausmasſe er no �rapt vekk �ik at heile damfoten ligg pa
fa� �ell.  Heilt ned til dei min�e hola i �ellet er det gjort reint, og holer over ein viſs
�orleik vert fylte med betong.  Anleggsleiar Reine ved A/S Veidekke kunne fortelja at
det vart �ilt ſvære �renge krav til klargjeringa av damfoten og at kvar enkel rute vart
kontrollert.



Vanleg fyllingsdam.

  Reine rekna denne demminga for ein vanleg fyllingsdam. Den vert bygd opp av
heile 7 lag med fyllmasſe.  I midten vert det lagt eit lag med morene og tetningsjarn,
og det er de�e laget ſom �al gjera demminga te�.  På kvar �de av morenemasſen vert
det lagt eit lag med �ltergrus.  Utanpå �ltergruſen vert det lagt ei overgangsſone av
tunnel�ein.  Utanpå den a� kjem ſå �ø�efyllinga, ſom er av �or brot�ein.  På toppen
vil demninga verta 6 meter brei, medan ho i botnen vert opptil 160 meter brei, alt e�er
terrenget.  Høgda på demninga vil verta opp til 40 meter, og den vil når den er ferdig,
røma ein million kubikkmeter fyllmasſe.

Frå �einbrotet i Tun�ergdalen.  På biletet ſer me ein 30 tonns dumper køyrer ut med laſs.  Bak
�einbrotet kan me �å to av boreriggane.  Riggen til ven�re er ein heilt ny type ſom heiter Copco
Roe 606, og den borar ned 6½" røyr.  Riggen til høgre er ein Copco Roe 701, og tjukna på boren

der er 3½".

De�e biletet er teke i juli i �or like e�er at arbeidet på dammen �arta.  Ein kan �å at dei er byrja
å �erna lausmasſar på toppen medan re�en av området ikkje går ann å kjenna a� i dag.



Stort fribord på grunn av ras og Brimkjelen.

  Fribordet på demminga, det vil ſeia av�anden mellom høg�e regulerte vaſs�and
og toppen på demminga, er på 5 meter, og det er rekna for å vera meir enn vanleg. 
Grunnen til de�e er at demminga �al vera i �and til å ta mot �odbylgjer ſom vil koma
derſom det går ras ned i basſenget.  I tillegg har ein Brimkjelen ſom har vore årſak til
�or�aumar  tidlegare.    Med  de�e  fribordet  meiner  dei  å  kunna  ta  mot  �ike  �ore
vaſsmengder.

Stor ma�inpark.

  Anleggsleiar Reine reknar med at ma�inparken ſom arbeider ved demminga har
ein verdi på om lag 20 mill. kroner.  Det kan nemna� at det er eit eige �rma ſom har to
mann i  arbeid berre  for  å �å for kontroll  og �i�ing av dekk  på ma�inane.    A/S
Veidekke  har  ogſå  ſe�  opp  eigen  verk�ad  på  anleggs�aden  �ik  at  dei  kan  gjera
repara�onane på ma�inane der.

Over�kt over arbeidet med å leggja botnen i demninga.  Her arbeider �ore ma�inar �de om �de
med mennene ſom legg ned morenemasſen for hand.



De�e er brakkebyen til H. Eeg-Henrikſen og A/S Veidekke i Leirdalen.

* * *
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