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Anleggets navn 17. Tømmerrenne fra Kloumannsjøen til Tinfos. 

Stedsnavn Svelgfoss - Tinfos. 

Kommune Notodden. 

Kartkoordinater  

Høyde over havet Fra ca 116 ned til ca 30 m.o.h. 

Eier Norsk Hydro, Øst-Telemarkens Brukseierforening, og Skiensvassdragets Felles-

fløtningsforening (29,5 %).  

Grunneiere  

Type anlegg Tømmerrenne i tre, jern og tunnel. 

Byggeår Delvis i 1910, delvis i 1924 og seinere.    

Sist i bruk  

Beskrivelse av an-

legget 
Tømmerrenne bygd for å få tømmeret forbi en vanskelig strekning i forbindelse 

med kraftutbygging.  

Tilstand Svært variabel tilstand, noe bra og noe dårlig.  

Sikkerhetsvurdering Det kan delvis være nokså risikofylt å gå i renna.  

Tilgjengelighet Greit tilgjengelig på deler av strekningen, men på andre strekninger bare tilgjenge-

lig ved å gå i renna. 

Prioritering Prioritering fra vår side ikke nødvendig. 

Forslag til tiltak Vi bør avvente utspill fra vernemyndighetene. 

Kostnadsanslag SF Potensielt store kostnader ved overdragelse til annen eier, i størrelsesorden 1 mil-

lion kroner for SF.  
 

 
 

Inntak i Kloumannsjøen. 

 
 

Over veg et stykke nede i renna. 
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Delvis usikker fundamentering. 

 
 

Mot nedre ende på Øvre Tinfos. 
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Anleggets navn 18. Vigdesjådammen. 

Stedsnavn Vigdesjå. 

Kommune Kviteseid. 

Kartkoordinater 32VML747895 

Høyde over havet 302 m.o.h. 

Eier Skiensvassdragets Fellesfløtningsforening (?).  

Grunneiere  

Type anlegg Fløtningsdam. 

Byggeår Dam bygd i 1888, men dagens dam oppgitt til 1909. 

Sist i bruk  

Beskrivelse av an-

legget 
Dam av stein. En åpning som er delt i to; den ene delen stengt med luker, den 

andre sannsynligvis med nåler eller planker. Ikke vanntrykk på dammen, og den 

har stått åpen i mange år. 

Tilstand Relativt bra stand.  

Sikkerhetsvurdering Relativt sikker, men rekkverket er ødelagt på halve dammens lengde.  

Tilgjengelighet Relativt lett tilgjengelig, bare noen få hundre meter å gå fra riksvegen. 

Prioritering Bør vurderes med hensyn til om jernkonstruksjoner og bru skal rives.  

Forslag til tiltak Søker nedlegging, evt. overdragelse til andre. 

Kostnadsanslag SF Moderate kostnader med mindre hele dammen må fjernes.  
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Anleggets navn 19. Kilevannsdammen. 

Stedsnavn Ålgårdstad, Kilevann.. 

Kommune Skien. 

Kartkoordinater 32VNL253535 

Høyde over havet 62 m.o.h. 

Eier Skiensvassdragets Fellesfløtningsforening.  

Grunneiere Karl Espeland, Åshild Nøringset og Stian Rennesund er grunneiere i området. 

Type anlegg Fløtningsdam av typen Kvandam.  

Byggeår Første dam før 1842. Dagens dam er reparert siste gang i 2001.    

Sist i bruk  

Beskrivelse av an-

legget 
Fløtningsdam som det står vanntrykk på i dag. Ikke i bruk til fløtning, men regule-

res kontinuerlig for å holde vannstanden så stabil som mulig.  

Tilstand Relativt god stand, men det er noe lekkasje under dammen. Lukene fungerer til-

fredsstillende.  

Sikkerhetsvurdering Liten risiko forbundet med dammen.  

Tilgjengelighet Greit tilgjengelig. 

Prioritering Ønskes overdratt til andre eiere. 

Forslag til tiltak Søkes overdratt til andre. 

Kostnadsanslag SF Påkostet relativt mye i 2000 - 2001, og bør ikke medføre kostnader nå. 
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20. Tømmerrenne Langen - Flåte. 

Denne renna ligger i Herrevassdraget, og er satt i stand 

av historielaget i Bamble. Vi bør forsøke å få Bamble 

kommune eller historielaget til å overta renna. 

 

21. Tømmerrenna fra Mevatn. 

Vi  eier ei relativt kort renne mellom Mevatn og Hel-

lestvedtvatn i Herrevassdraget, den er om lag 150 m 

lang. Renna er i nokså dårlig forfatning, men utgjør ik-

ke noen stor risiko. Renna er av samme type som mel-

lom Langen og Flåte. 

Vi bør søke om å få fjerne denne. 

 

22. Tømmerrenne fra Bjorvatn. 

Det ligger rester av ei tømmerrenne mellom Bjorvatn 

og Flåte i Herrevassdraget. Denne er stort sett falt ned, 

og må fjernes. Renna var av samme type som de andre 

i dette vassdraget. 
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Anleggets navn 23. Verksted og brygge Strengen. 

Stedsnavn Strengen. 

Kommune Nome. 

Kartkoordinater 32VML990754  

Høyde over havet Ca 70 moh. 

Eier Skiensvassdragets Fellesfløtningsforening.  

Grunneiere Arnt Johan Opheim. 

Type anlegg Verkstedbygning og brygge. 

Byggeår     

Sist i bruk Ikke aktivt i bruk på mange år, men brygga har vært noe i bruk når vi er der oppe 

etter slep. Det vil ikke være vanskelig å klare seg uten anlegget.  

Beskrivelse av an-

legget 
Delvis isolert bygning. Brygga er plassert så langt ute i elva at det er mulig å ligge 

til kai med Triset og tilsvarende båter.  

Tilstand Dårlig, spesielt grunnmuren som er i ferd med å gli ut under deler av bygget. 

Brygga er i rimelig god stand, men er lite interessant å bevare dersom bygget ri-

ves. 

Sikkerhetsvurdering Ikke spesielt risikabelt. Bygget er låst, og brygga er tilgjengelig stort sett fra vann-

sida. 

Tilgjengelighet Greit tilgjengelig på grusveg til Strengen brygge. 

Prioritering Middels til høy. 

Forslag til tiltak Bør rives. Grunneieren har hatt mulighet for å overta bygget kostnadsfritt, men 

han har etter en grundig vurdering kommet til at han ikke ønsker å overta. Vi må 

søke om rivingstillatelse, og evt. prøver å få brannvesenet til å foreta en kontrollert 

nedbrenning av bygget før restene fjerne. 
 

 
Verksted og brygge på Strengen.  

 
 

 

 

 

 

 

 


