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N VE  -  FOR B YGNI N GSAVD ELI N GEN

Forbyggi ng, flomsi kring

versvømmelser, utgraving langs
elveløp, isganger og skred med-
fører årlig problemer i Norge.

Vassdragsdirektoratets forbygningsavde-
ling har i mer enn 150år hattet bered-
skapsopplegg og et ansvar for å bistå
grunneiere, kommuner og andre instan-
ser med tiltak og råd for å redde og
sikre boligområder, jordbruk, industri og
kommunikasjonerlangs vassdragene. I
mange tilfellehar også menneskelivvært
i faresonen. Avdelingen har en distrikts-
tjeneste og en anleggsvirksomhet som
er bygget opp for å yte best mulig ser-
vice. Etter søknad fra skadelidte plan-
legger avdelingen arbeider og bistår
med utførelse. Penger til anleggene
bevilges over statsbudsjettet. Kommuner
og offentlige instanser må ofte yte
tilskudd.

Statens naturskadefond og forsikrings-
selskapene yter erstatning til skadelidte
bla. i samband med flom og ras. For-
bygningsavdelingen samarbeider med
disse instanser om sikringstiltak for å få
best mulig utnyttelse av ressursene.
Hvis det ikke blir bevilget nok penger til
sikringstiltak, mådet betalesstørrebeløp
i naturskadeerstatninger.

Forbygningsavdelingen samarbeider
også med vegvesenet, Landbruks-
departementet og andre, blant annet for
å kombinere veg- og jordbruksprosjekter
med flomsikring. Et slikt samarbeid har
gitt betydelig samfunnsmessig gevinst,
men fellesløsningene er avhengig av til-
strekkelige midler til gjennomføringen.

Samfunnets nytte ved disse tiltak er
bla. dokumentet i en beregning fra
SI N TEF i Trondheim, etter oppdrag fra
«Kommuner for flomsikring». Beregnin-
gene viser at den samfunnsmessige
gevinst er omtrent 4 ganger innsatsen.
I de siste 10-15 årene har etterspørselen
etter sikringstiltak vært meget stor, ikke
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minst som følge av hyppige flomskader
i flere landsdeler. Bevilgningene har ikke
fulgt med i prisstigningen. Dette har ført
til at ventetiden for nye arbeider er blitt
lenger og avdelingens muligheter for å
yte bistand er blitt dårligere.
I denne rapporten vil vi gi en oversikt

Øverst: 3. Sikring mot Leirskred i Bjøra,
Namdalen, med sti for iaksefiskere.

Nederst: 4. Bjøraca. 70år senere.
E/vekanten ti/vokst.
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over problemene som knytter seg til
flom og ras i Norge og de hjelpetiltak
som vi arbeider med. Vi håper at mate-
rialet kan bli til nytte både for private og
instanser som trenger bistand. Adresse-
liste for avdelinger, hoved- og distrikts-
kontorer, er å finne på side 32.
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Forbygging, flomsikring

versvømmelser, utgraving langs

elveløp, isganger og skred med-

fører årlig problemer i Norge.
Vassdragsdirektoratets forbygningsavde-

ling har i mer enn 150 år hatt et bered-
skapsopplegg og et ansvar for å bistå
grunneiere, kommuner og andre instan-

ser med tiltak og råd for å redde og
sikre boligområder, jordbruk, industri og

kommunikasjoner langs vassdragene. I

mange tilfelle har også menneskeliv vært

i faresonen. Avdelingen har en distrikts-

tjeneste og en anleggsvirksomhet som

er bygget opp for å yte best mulig ser-
vice. Etter søknad fra skadelidte plan-

legger avdelingen arbeider og bistår
med utførelse. Penger til anleggene

bevilges over statsbudsjettet. Kommuner
og offentlige instanser må ofte yte

tilskudd.

Statens naturskadefond og forsikrings-

selskapene yter erstatning til skadelidte

bla. i samband med flom og ras. For-

bygningsavdelingen samarbeider med
disse instanser om sikringstiltak for å få
best mulig utnyttelse av ressursene.

Hvis det ikke blir bevilget nok penger til

sikringstiltak, må det betales større beløp
i naturskadeerstatninger.

Forbygningsavdelingen samarbeider

også med vegvesenet. Landbruks-

departementet og andre, blant annet for

å kombinere veg- og jordbruksprosjekter

med flomsikring. Et slikt samarbeid har

gitt betydelig samfunnsmessig gevinst,

men fellesløsningene er avhengig av til-

strekkelige midler til gjennomføringen.

Samfunnets nytte ved disse tiltak er
bla. dokumentet i en beregning fra

SI NTEF i Trondheim, etter oppdrag fra

«Kommuner for flomsikring». Beregnin-

gene viser at den samfunnsmessige

gevinst er omtrent 4 ganger innsatsen.

I de siste 10—15 årene har etterspørselen

etter sikringstiltak vært meget stor, ikke
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minst som følge av hyppige flomskader

i flere landsdeler. Bevilgningene har ikke

fulgt med i prisstigningen. Dette har ført

til at ventetiden for nye arbeider er blitt

lenger og avdelingens muligheter for å

yte bistand er blitt dårligere.
I denne rapporten vil vi gi en oversikt

Øverst: 3. Sikring mot Le/rskred i' B/øra,

Namdalen, med sti' for /aksef/skere.

Nederst; 4. B/øra ca. 70 år senere.

E/vekanten tilvekst.

over problemene som knytter seg til

flom og ras i Norge og de hjelpetiltak

som vi arbeider med. Vi håper at mate-
rialet kan bli til nytte både for private og
instanser som trenger bistand. Adresse-

liste for avdelinger, hoved- og distrikts-
kontorer, er å finne på side 32.
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Flom skader o g sikri ngstil tak i N orge

5. F/ornstøtten ved Skogbruksmuseet,
Elverum. «Storofsen» 7789 på toppen av
steinen.

åde i prosa og lyrikk kan vi finne
B beretninger omflommer og flom-

skader i gammel og nyere tid.
Blant annet i bygdabøker kan vi lese
om flommer og isganger som har øde-
lagt hus og eiendommer, til dels også
krevd menneskeliv. Eksistensgrunnlaget
er i mange tilfeller blittødelagt. Kata-
strofeflommen i Glomma i 1789
«Storofsen» førte som kjent til stor utflyt-
ting fra mange bygder i Østerdalen og
Gudbrandsdalen. Men vi er ikke ukjent
med flomskader i våre dager heller.
Med de vekslende nedbørforhold her i
landet må vi stadig være forberedt på
flommer i ett eller annet av våre tallrike
vassdrag.

Fra de eldste tider har det vært utført
større eller mindre tiltak for å hindre eller
redusere flommenes herjinger. Langs
elvene på Vestlandetkan vi f.eks. finne
eldgamle steingarder somskulle be-
skytte de beskjedne åkerlappene. l de
skogrike bygdene på Østlandet og i
Trøndelag var det mer alminnelig med
tømmerstokker til sikring av elveløp,
gjenstengning av flomløp og liknende.
l mange tilfelle har også hensikten vært
å lettefløtningen,feks ved «Skådammer».

Staten kom tidlig inn i bildet når det
gjaldt arbeidet med å hindre flom-
skader. Allerede omkring år 1800 var
de første offiserer eller ingeniører be-
skjeftigetmed tiltak for å bøte på flom-
skader, hindre erosjon m.v. I løpet av
forrige århundre og begynnelsen av
dette har «Kanalvæsenet» stått for gjen-
nomføringen av tallrike, tildels betydelige
forbygningsarbeider over hele landet.
Det er mange steder utført imponerende
byggverk med datidens redskap og
muligheter.

Siden 1920 planlegges og utføres
forbygnings, senkings- og flomskade-
arbeider av Forbygningsavdelingen i
Vassdragsdirektoratet, N VE. Disse til-
takene er i høy grad med på å bevare
produktivearealeri vårtland, og de
skaper også i mange tilfeller muligheter
for utnyttelse av nye områder for jord-
bruk, boligtomter og industri. Det kan
derfor være av interesse å se litt på
hvilke tiltak det gjelder og hvordan pro-
blemene søkes løst.

Vassdrag og flom
Vassdragene i Norge omfatteralle typer
av bekker og elver. Syd-Norge har
langsgående fjellkjeder som har skapt
korte, bratte bekker på Vestlandetog
Iangsomtflytendeelver på Østlandet.
Trøndelag domineres av relativt store
elver. l Nord-Norge finner vi forskjellige
vassdragstyper.

l Vest-Norge og i de øvre delene ellers
i landet er elveløpenedannet av trans-
porterte materialer, vi finner sand grus
hvor vannhastigheten er stor, og fin sand
og silt i lavere strøk. Leirjord er ikke ual-
minnelig i de lavere strøk i Øst-Norge
og i Trøndelag. Det vesentlige av ned-
børsområdene er dekket av vegetasjon
med skog i lavlandetog kratt i høyere
strøk. Mange sjøer og vann regulerer
avløpet. Likevel er skadeflommer relativt
hyppig i Norge.

Nedbørenvarierersterktfrade våteste
områdene på Vestlandettil de nedbør-
fattige indre deler avØstlandet. Vanlig-
vis er det to flomperioder i Norge.
Vårflommene skyldes snesmelting, ofte i
forbindelse med nedbør. Kunstige maga-
siner i tilknytning til kraftutbygging har
redusert vårflommene i mange vass-
drag. Høstflommeneer forårsaketav
sterk nedbør. Her har magasinene
praktisk talt ingen reduserende virkning,
noen ganger kan flommene tvert imot
bli øket. Ellers er det ingen rene flom-
dempingsmagasiner i vassdragene i
Norge.

Skadetyper
De vanligste skadene i vassdragene
oppstår som følge av Oversvømmelse,
erosjon eller utrasing.

Oversvømmelse skyldes dårlige avløps-
forhold, oppdemming. Oversvømmelse
fører til skade på bebyggelse, jord-
bruksområder og trafikkmessige ulem-
per. Hvis elveløpet har stort fall, vil
flomvannet føre sand og grus ut over
dyrka mark, hager m.v. . Jordog veger
kan bli gravd ut og totalskadet, bruer
kan bli revetvekk. l sjeldnere tilfelle kan
menneskelivgå tapt.

Erosjon foregår i større eller mindre grad
i alle vassdrag hvor elveløpet ligger i
løsmaterialer eller i leirjordområder.
Strømvariasjoner fører til karakteristisk
utvikling med erosjon i yttersvinger og
avlagring i innersvinger.
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Flomskader og sikringstiltak i N o r g e

5. F/omstøtten ved Skogbruksmuseet.
Elverum. «Storofsen» 1789 pa toppen av

steinen.

åde i prosa og lyrikk kan vi finne
3 beretninger om flommer og flom-

skader i gammel og nyere tid.

Blant annet i bygdebøker kan vi lese

om flommer og isganger som har øde-

lagt hus og eiendommer, til dels også
krevd menneskeliv. Eksistensgrunnlaget

er i mange tilfeller blitt ødelagt. Kata-

strofeflommen i Glomma i 1789

«Storofsen» førte som kjent til stor utflyt-

ting fra mange bygder i Østerdalen og

Gudbrandsdalen. Men vi er ikke ukjent

med flomskader i våre dager heller.

Med de vekslende nedbørforhold her i
landet må vi stadig være forberedt på
flommer i ett eller annet av våre tallrike

vassdrag.

Fra de eldste tider har det vært utført

større eller mindre tiltak for å hindre eller

redusere flommenes herjinger. Langs

elvene på Vestlandet kan vi feks. finne
eldgamle steingarder som skulle be-
skytte de beskjedne åkerlappene. l de

skogrike bygdene på Østlandet og i
Trøndelag var det mer alminnelig med
tømmerstokker til sikring av elveløp,

gjenstengning av flomløp og liknende.

l mange tilfelle har også hensikten vært

å lette fløtningen, f.eks ved «Skådammer»

Staten kom tidlig inn i bildet når det
gjaldt arbeidet med å hindre flom-
skader. Allerede omkring år 1800 var
de første offiserer eller ingeniører be-

skjeftiget med tiltak for å bøte på flom-
skader, hindre erosjon m.v. l løpet av

forrige århundre og begynnelsen av

dette har «Kanalvæsenet» stått for gjen-

nomføringen av tallrike, tildels betydelige
forbygningsarbeider over hele landet.

Det er mange steder utført imponerende

byggverk med datidens redskap og

muligheter.

Siden 1920 planlegges og utføres

forbygnings-. senkings- og flomskade-
arbeider av Forbygningsavdelingen i

Vassdragsdirektoratet, NVE. Disse til-

takene er i høy grad med på å bevare
produktive arealer i vårt land, og de
skaper også i mange tilfeller muligheter
for utnyttelse av nye områder for jord-

bruk, boligtomter og industri. Det kan

derfor være av interesse å se litt på
hvilke tiltak det gjelder og hvordan pro-

blemene søkes løst.

Vassdrag og flom
vassdragene i Norge omfatter alle typer

av bekker og elver. Syd-Norge har
langsgående fjellkjeder som har skapt
korte, bratte bekker på Vestlandet og

langsomtflytende elver på Østlandet.

Trøndelag domineres av relativt store

elver. l Nord-Norge finner vi forskjellige
vassdragstyper.

I Vest-Norge og i de øvre delene ellers

i landet er elveløpene dannet av trans-
porterte materialer, vi finner sand grus

hvor vannhastigheten er stor, og fin sand

og silt i lavere strøk. Leirjord er ikke ual-

minnelig i de lavere strøk l Øst-Norge
og i Trøndelag. Det vesentlige av ned-

børsområdene er dekket av vegetasjon

med skog i lavlandet og kratt i høyere
strøk. Mange sjøer og vann regulerer

avløpet. Likevel er skadeflommer relativt
hyppig i Norge.

Nedbøren varierer sterkt fra de våteste
områdene på Vestlandet til de nedbør-

fattige indre deler av Østlandet. Vanlig-
vis er det to flomperioder l Norge.
Vårflommene skyldes snesmelting, ofte i

forbindelse med nedbør. Kunstige maga-

siner i tilknytning til kraftutbygging har

redusert vårflommene i mange vass-
drag. Høstflommene er forårsaket av

sterk nedbør. Her har magasinene

praktisk talt ingen reduserende virkning,

noen ganger kan flommene tvert imot

bli øket. Ellers er det ingen rene flom-

dempingsmagasiner i vassdragene i

Norge.

Skadetyper
De vanligste skadene i vassdragene
oppstår som følge av Oversvømmelse,
erosjon eller utrasing.

Oversvømmelse skyldes dårlige avløps-
forhold, oppdemming. Oversvømmelse

fører til skade på bebyggelse, jord-
bruksområder og trafikkmessige ulem-
per. Hvis elveløpet har stort fall, vil

flomvannet føre sand og grus ut over
dyrka mark, hager m.v. Jord og veger
kan bli gravd ut og totalskadet, bruer

kan bli revet vekk. I sjeldnere tilfelle kan
menneskeliv gå tapt.

Erosjon foregår l større eller mindre grad

i alle vassdrag hvor elveløpet ligger i

løsmaterialer eller i leirjordområder.

Strømvariasjoner fører til karakteristisk

utvikling med erosjon i yttersvinger og

avlagring i innersvinger.
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Z F/omsikr/ng av bebyggelse og dyrka
mark ved Rustøye/v i Stryn.

Prosessen aksellererer under flom, slik at
hele elveløpet kan flytte seg og forårsake
betydelige forandringer i landskapet.

l de større vassdragene er spesielt
skråhihgene utsatt. Under ekstraordi-
nære flomforhold kan store masser bli
gravd vekk, verdifulle områder kan bli
skadet og bebyggelse kan bli ødelagt.
Erosjon kan også føre til at elveskrånin-
ger i leirjordsområderkanbliustablile,
derved kan farlige ras bli utløst, elveløp
kan bli stengt og betydelige skader kan
oppstå.

lsproblemer kan også medføre skader
langs vassdragene. lsganger og isopp-
stuvning kan føre til store oversvømmel-
ser. Erosjon kan oppstå som følge av at
elveløp fryser igjen. Vekslende vinter-
vassføring er svært uheldig.

I Vest-Norgeer det ikke uvanlig at stein-
ras, snøras og glidninger, gjerne i for-
bindelse med flommer, medfører kata-
strofale situasjoner. Det oppstår erosjon
i elver og bekker og nye flomløp blir
dannet. Verdifulle områder, bebyggelse
og kommunikasjoner kan bli skadet.

l tillegg til disse naturgitte vilkår vil også
menneskelige inngrep kunne endre fall
og strømforhold i vassdragene og gi
grunnlag for erosjonsskader.

Sikringstiltak
Tiltak for å bedre flomforholdene i vass-
dragene må stort sett avpasses etter
omfanget av skadene og verdiene som
blir berørt. I Norge yter Statensnatur-
skadefond og forsikringsselskapene
erstatning til de som blir skadet, bl.a.
under flomkatastrofer. Hvor mulighetene
for bedring av tilstandene ikke er tilstede
ellerkostnadenevedeventuelletiltak ikke
står i rimelig forhold til nyttenavarbeidet,
kan staten også gi tilskott til fraflytting
fra utsatteområder.

Oversvømmelse som skyldes dårlige av-
løpsforhold kan generelt forhindres ved
tiltak som enten tar sikte på å senke
vannstanden (forbedre avløpsforholdene)
eller ved å demme inn de skadelidende
arealer ved flomverker (diker). Her i lan-
det er det utført en rekke større og min-
dre senkingstiltak (tørrleggihgstiltak).
Som oftesthar disse arbeidene både
tatt sikte på å hindre Oversvømmelser
og åsenkegrunnvannstandeni området

for å muliggjøreutnytting til jordbruk eller
bebyggelse. De fleste større tiltak er plan-
lagt og utført av Forbyghingsavdelingen,
ofte i samarbeid med Landbruksdeparte-
mentet, Det Norske jord- og myrselskap
og andre.

lnndemming av skadelidende arealer
ved flomverker heller ikke ukjent i
Norge. Spesielt langs våre større vass-
drag har det fra lang tid tilbake vært
bygd voller for å hindre Oversvømmelser.
Som oftester disse vollene bygd for å
tåle ekstra store flommer. Flomverk av
denne typen bygges opp av fyllmasser
og tetnihgskjerneforå hindrevanngjen-
nomgang. I mange tilfelle må vollene
beskyttesmot erosjon på vannsiden,
ellers blir de tilsådd og vil etter kort tid
gli naturlig inn i landskapet. For å skaffe
avløp for vann fra de inndemmede om-
rådene må det anlegges stikkrenner
med selvlukkende ventiler i vollene.
Hvis området er stort, må det bygges
pumpeanlegg som skaffer avløp i flom-
penoder

Tiltak for å hindre erosjon i elveskrånin-
gene er uten sammenligning den stør-
ste gruppen av arbeider som
Forbygriingsavdelingen tar seg av. Det
alt vesentlige av arbeidene består i å
dekke utsatteelveskråningermed et lag
av sprengt stein etter at skråningene er
planert. Hvis elvekanten består av fine
masser, er det nødvendig med et filter
av sand eller grus. Hvor strømhastig-
heten er liten, kan det være tilstrekkelig
å beskytte skråningene bare med grus.
Vi har også i enkelte tilfeller foretatt til-
planting og tilsåing av utsatteskråninger.
Dette kan være tilstrekkelig i tilfeller hvor
skråningsfoten er sikret og flommerie ikke
blir for store før skråningene er tilgrodd.

Hvor elveløpene er ustabile med stort
fall, stor masseføring, mange flomløp
osv. kan det bli nødvendig med omfat-
tende korreksjons- og forbygningsarbei-
der for å få rettetpå forholdene. Som
oftest vil resultatet bli et hytt samlet løp
med flomverkerpå begge sidene. Skrå-
ningehe må forsterkes med sprengt
stein. Ofte må det bygges terskler av
sprengt stein for å hindre burinerosjoh,
gjerne i forbindelse med samlebassehger
for avlagring av transportert materiale.
Med moderne anleggsmaskiner har vi
fått anledning til å gjennomføremer full-
stendige tiltak som forutsetnihgsvis vil
tåle større påkjenning.
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7 F/omsikring av bebyggelse og dyrka
mark ved Rustøye/v i Stryn.

Prosessen aksellererer under flom, slik at
hele elveløpet kan flytte seg og forårsake
betydelige forandringer i landskapet.

l de større vassdragene er spesielt
skråningene utsatt. Under ekstraordi-
nære flomforhold kan store masser bli
gravd vekk, verdifulle områder kan bli
skadet og bebyggelse kan bli ødelagt.
Erosjon kan også føre til at elveskrånin-
ger i leirjordsområder kan bli ustablile,
derved kan farlige ras bli utløst, elveløp
kan bli stengt og betydelige skader kan
oppstå.

lsproblemer kan også medføre skader
langs vassdragene. lsganger og isopp-
stuvning kan føre til store oversvømmel-
ser. Erosjon kan oppstå som følge av at
elveløp fryser igjen. Vekslende vinter-
vassføring er svært uheldig.

l Vest- Norge er det ikke uvanlig at stein-
ras, snøras og glidninger, gjerne i for-
bindelse med flommer medfører kata-
strofale situasjoner. Det oppstår erosjon
i elver og bekker og nye flomløp blir
dannet. Verdifulle områder, bebyggelse
og kommunikasjoner kan bli skadet.

I tillegg til disse naturgitte vilkår vil også
menneskelige inngrep kunne endre fall
og strømforhold i vassdragene og gi
grunnlag for erosjonsskader.

Sikringstiltak
Tiltak for å bedre flomforholdene i vass-
dragene må stort sett avpasses etter
omfanget av skadene og verdiene som
blir berørt. l Norge yter Statens natur-
skadefond og forsikringsselskapene
erstatning til de som blir skadet, bla.
under flomkatastrofer. Hvor mulighetene
for bedring av tilstandene ikke er tilstede
eller kostnadene ved eventuelle tiltak ikke
står i rimelig forhold til nytten av arbeidet,
kan staten også gi tilskott til fraflytting
fra utsatte områder.

Oversvømmelse som skyldes dårlige av-
løpsforhold kan generelt forhindres ved
tiltak som enten tar sikte på å senke
vannstanden (forbedre avløpsforholdene)
eller ved å demme inn de skadelidende
arealer ved flomverker (diker). Her l lan-
det er det utført en rekke større og min-
dre senkingstiltak (tørrleggingstlltak).
Som oftest har disse arbeidene både
tatt sikte på å hindre Oversvømmelser
og å senke grunnvannstanden i området

for å muliggjøre utnytting til jordbruk eller
bebyggelse. De fleste større tiltak er plan-
lagt og utført av Forbygningsavdelingen,
ofte i samarbeid med Landbruksdeparte-
mentet, Det Norske jord- og myrselskap
og andre.

lnndemming av skadelidende arealer
ved flomverk er heller ikke ukjent i
Norge. Spesielt langs våre større vass-
drag har det fra lang tid tilbake vært
bygd voller for å hindre Oversvømmelser.
Som oftest er disse vollene bygd for å
tåle ekstra store flommer. Flomverk av
denne typen bygges opp av fyllmasser
og tetningskjerne for å hindre vanngjen-
nomgang. l mange tilfelle må vollene
beskyttes mot erosjon på vannsiden,
ellers blir de tilsådd og vil etter kort tid
gli naturlig inn i landskapet. For å skaffe
avløp for vann fra de inndemmede om-
rådene må det anlegges stikkrenner
med selvlukkende ventiler i vollene.
Hvis området er stort, må det bygges
pumpeanlegg som skaffer avløp i flom-
perioder.

Tiltak for å hindre erosjon i elveskrånin-
gene er uten sammenligning den stør-
ste gruppen av arbeider som
Forbygningsavdelingen tar seg av. Det
alt vesentlige av arbeidene består i å
dekke utsatte elveskråninger med et lag
av sprengt stein etter at skråningene er
planert. Hvis elvekanten består av fine
masser, er det nødvendig med et filter
av sand eller grus. Hvor strømhastig-
heten er liten. kan det være tilstrekkelig
å beskytte skråningene bare med grus.
Vi har også i enkelte tilfeller foretatt til-
planting og tilsåing av utsatte skråninger.
Dette kan være tilstrekkelig i tilfeller hvor
skråningsfoten er sikret og flommene ikke
blir for store før skråningene er tilgrodd.

Hvor elveløpene er ustabile med stort
fall. stor masseføring. mange flomløp
osv kan det bli nødvendig med omfat-
tende korreksjons- og forbygningsarbei-
der for å få rettet på forholdene. Som
oftest vil resultatet bli et nytt samlet løp
med flomverker på begge sidene. Skrå-
ningene må forsterkes med sprengt
stein. Ofte må det bygges terskler av
sprengt stein for å hindre bunnerosjon,
gjerne i forbindelse med samlebassenger
for avlagring av transportert materiale.
Med moderne anleggsmaskiner har vi
fått anledning til å gjennomføre mer full-
stendige tiltak som forutsetningsvis vil
tåle større påkjenning.
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8. Rustøye/viStryn 5 åretter
avslutning.

ldesenereårerdetlagtstørrevektpå
landskapsmessig behandling av utsatte
områder.lsamarbeidmedNatur- og
landskapsavdelingen i Vassdrags-
direktoratetblirarbeidenesupplertmed
tersklerog tilsåing og tilplanting av
skråningerSteinbeskyttelse og terskler
avsteinviletterkorttidgå innsom
naturligeelementerielveløpet.

Større og mindretiltakavdennetype
erutførtellerunderutførelseoverhele
landet.Verdifullejordbruksområderer
beskyttetellerinnvunnet, bebyggelseer
blittsikret og muligheteneerblittlagttil
retteforutvidelseavtomtefelterforbe-
byggelse og industri.Mange stederhar
tiltakenehattindirektebetydning vedat
dyrketmarkerblittspartfornedbygging.

I forbindelsemedkraftutbygging blir
detoftebehovforsikringsarbeiderfor
å hindreerosjonellerOversvømmelse
langsvassdragene.Men samtidig kan
etkraftprosjektgimuligheterforflom-
demping og reduksjonavskaderfor
bolig- og jordbruksområder og innvin-
ning avnyearealer.Terskelbygging er
ogsåblittetverdifulltelement.Deter
nåvanlig atdetbliretablertsamarbeid
mellomen ellerflereutbyggere og For-
bygningsavdelingenforåfåløstflest
mulig oppgavervedfellestiltak.

5

F o r b yg n i n g s avd e l i n g e n s

ikringstiltakmotflomskaderblir
behandletavFORBYGNlNGS-
AVDELI NGEN, som eren av 6

avdelingeriVassdragsdirektoratet, NVE.
Forbygningsavdelingenerbyggetopp
med ethovedkontor og 2 distriktskontorer
iOslo, VFØl og VFØll, dessuten 3 lokale
distriktskontorer, Vestlandskontoret( Førde
iSunnfjord) VF V, Trøndelagkontoret
( Trondheim) VF T, og Nord- Norgekontoret
( Narvik) VF N. Administrasjonenomfatter
ialt50 funksjonærer og 60- 70anleggs-
arbeidere.Avdelingentarseg avplan-
legging og utførelseavforbygnings- ,
senkings- og flomskadetiltak.Detteer
arbeidersom harstorsamfunnsmessig
betydning vedatdebeskytterområder
og virksomheterlangsvassdragene,
blantannetjordbruk, boliger, industri
og kommunikasjoner, mot utgraving og
Oversvømmelse.Tiltakenemuliggjør
ogsåutnyttelseavuproduktivearealer
tilnyttigeformål.

Elveforbygning skalhindreerosjon
( utgraving) aveiendommerlangsvass-
dragene.

Flomsikring kanoppnåsentenvedat
detbyggesflomverker( flomsikrefyllin-
ger) langselvekanteneellervedatdet
bliretablertflomdemping inedslags-
feltet.

Tørrlegging omfattersenking avvann-
standenielvellervatnforåbedre
arealenesbruksmuligheterellerredusere
flomskader.

Terskelbygging skalavbøteulempene
vedatminstevassføringenblirredusert
påelvestrekningerellerhindrebunnero-
sjon og masseføring.

Statenkommedibildetalleredeførår
1800.«Kanalvæsenet»stodforbetyde-
ligearbeideriforrige og begynnelsen
avdetteårhundre.Administrasjonenav
tiltakeneblei1907overtattav«Vass-
dragsdirektørembedet»og i1920av
NorgesVassdrags- og Elektrisitetsvesen.
Forbygnings- og senkingsarbeiderble
tillagtAnleggsavdelingeni1907, Kanal-
avdelingeni1921 og endelig Forbyg-
ningsavdelingeni1935.Fra1. 1. 86er
etatensnavnendrettilNorges
vassdrags- og energiverk.

vir k s o mh e t

Saksgangenforavdelingenshovedopp-
gaverer:

Søknader kommer vesentlig frakom-
muner ellergrunneiere.Avdelingenfore-
tarundersøkelser og planleggernød-
vendigetiltakofteisamarbeidmed
andreoffentligeinstitusjoner.

PlaneneblirsendtviaFylkesmannentil
blantandrekommuner, landbruksmyn-
digheter, fiskerisakkyndige og natur-
verninstanser, iførsterekkeforåfå
avveietfordeler og ulempervedtiltakene.

Bevilgningenetilforbygnings- og flom-
skadetiltakskjeroverNVE's budsjett.
Dettidligeredistriktsbidrag frakommuner
ellergrunneierefaltbortfra1.januar
1976iforbindelsemed forenklingenav
detfinansielleforholdmellomstat og
kommuner. Kommunen må avgiet
«Skjemavedtak», somomfatterforpliktel-
servedrørendeerstatningskrav, vedlike-
holdog tilsyn.

Arbeideneutføresvanligvisav Forbyg-
ningsavdelingen,som haretanleggs-
apparat og en maskinparksom er
avpassetetterdissetiltak.Detharvist
seg å væregod økonomiå utføredisse
spesialarbeideriegen regi.Viderehar
avdelingenegen kasse- og regnskaps-
funksjonforanleggsvirksomheten.Antall
arbeidereerredusertfra240i1963til
70 i1985. Dettehengerforen delsam-
men med mekaniseringenavanleggs-
driften, mendetskyldesogsåat
lønningeneharøketbetydelig sterkere
enn bevilgningene.

Antalluekspedertesøknaderhar
øketsterktide siste5 årsom følgeav
underbemannng iForbygningsavdelin-
gen. 01. 01. 88varover1. 000søknader
påventeliste.

Det er utførtomlag 6. 500forbygnings-
tiltaketterår1880.Detersikretca.
2. 400km elvestrekning fra1956til1987.
Fylkesvisfordeling avmidleneviserat
Hedmark og Oppland( spesieltGlomma
og Lågen) , ersterktutsatt, detsamme
gjelderNord- og Sør- Trøndelag ( blant
annetNamsen og Orkla) og tildels
Nord- Norge.Sogn og Fjordanepeker
seg utmed etmegetstortantallarbeider
( vesentlig flomskader) .

FORBYGNI NGSAVDELI NGENS VI RKSOMHET

8. Rustøye/v i' Stryn 5 år etter
avslutning.
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Forbygningsavdelingens

ikringstiltak mot flomskader blir
behandlet av FORBYGNINGS-

(V.

l de senere år er det lagt større vekt på

landskapsmessig behandling av utsatte

områder. I samarbeid med Natur- og
landskapsavdelingen i Vassdrags-

direktoratet blir arbeidene supplert med

terskler og tilsåing og tilplanting av

skråninger. Stelnbeskyttelse og terskler
av stein vil etter kort tid gå inn som

naturlige elementer l elveløpet.

Større og mindre tiltak av denne type

er utført eller under utførelse over hele

landet. Verdifulle jordbruksområder er

beskyttet eller innvunnet, bebyggelse er
blitt sikret og mulighetene er blitt lagt til

rette for utvidelse av tomtefelter for be-

byggelse og industri. Mange steder har

tiltakene hatt indirekte betydning ved at

dyrket mark er blitt spart for nedbygging.

I forbindelse med kraftutbygging blir

det ofte behov for sikrlngsarbeider for
å hindre erosjon eller Oversvømmelse
langs vassdragene. Men samtidig kan

et kraftprosjekt gi muligheter for flom-

demping og reduksjon av skader for

bolig- og jordbruksområder og innvin-
ning av nye arealer. Terskelbygging er

også blitt et verdifullt element, Det er
nå vanlig at det blir etablert samarbeid
mellom en eller flere utbyggere og For-

bygningsavdellngen for å få løst flest
mulig oppgaver ved fellestiltak.

AVDELlNGEN, som er en av 6

avdelinger i Vassdragsdirektoratet, NVE.

Forbygningsavdellngen er bygget opp

med et hovedkontor og 2 distriktskontorer

i Oslo, VFØ l og VFØ ll, dessuten 3 lokale
distriktskontorer, \/estlandskontoret (Førde

i Sunnfjord) VFV, Trøndelagkontoret

(Trondheim) VFT. og Nord-Norgekontoret

(Narvik) VFN. Administrasjonen omfatter

i alt 50 funksjonærer og 60-70 anleggs-

arbeidere. Avdelingen tar seg av plan-

legging og utførelse av forbygnings-,

senkings- og flomskadetiltak. Dette er
arbeider som har stor samfunnsmessig

betydning ved at de beskytter områder
og virksomheter langs vassdragene,

blant annet jordbruk, boliger, industri

og kommunikasjoner, mot utgraving og

Oversvømmelse. Tiltakene muliggjør

også utnyttelse av uproduktive arealer

til nyttige formål.

Elveforbygning skal hindre erosjon

(utgraving) av eiendommer langs vass-

dragene.

Flomsikring kan oppnås enten ved at
det bygges flomverker (flomsikre fyllin-

ger) langs elvekantene eller ved at det

blir etablert flomdemping i nedslags-

feltet.

Tørrlegging omfatter senking av vann-

standen i elv eller vatn for å bedre
arealenes bruksmuligheter eller redusere

flomskader.

Terskelbygging skal avbøte ulempene

ved at minstevassføringen blir redusert

på elvestreknlnger eller hindre bunnero-

sjon og masseføring.

Staten kom med i bildet allerede før år
1800. «Kanalvæsenet» stod for betyde-

lige arbeider i forrige og begynnelsen

av dette århundre. Administrasjonen av

tiltakene ble i 1907 overtatt av «Vass-

dragsdirektørembedet» og i 1920 av

Norges Vassdrags- og Elektrisitetsvesen.
Forbygnings- og senkingsarbeider ble

tillagt Anleggsavdelingen i 1907, Kanal-

avdelingen i 1921 og endelig Forbyg-

ningsavdellngen i 1935. Fra 1.1.86 er

etatens navn endret til Norges

vassdrags- og energiverk.

virksomhet

Saksgangen for avdelingens hovedopp-

gaver er;

Søknader kommer vesentlig fra kom-

muner eller grunneiere. Avdelingen fore-

tar undersøkelser og planlegger nød-

vendige tlltak ofte i samarbeid med
andre offentlige institusjoner.

Planene blir sendt via Fylkesmannen til

blant andre kommuner. landbruksmyn-

digheter, flskerisakkyndige og natur-

verninstanser, i første rekke for å få
avveiet fordeler og ulemper ved tiltakene.

Bevilgningene til forbygnings- og flom-

skadetiltak skjer over NVE's budsjett.
Det tidligere distriktsbidrag fra kommuner

eller grunneiere falt bort fra 1. januar

1976 i forbindelse med forenklingen av

det finansielle forhold mellom stat og

kommuner. Kommunen må avgi et

«Skjemavedtak», som omfatter forpliktel-

ser vedrørende erstatningskrav, vedlike-
hold og tilsyn.

Arbeidene utføres vanligvis av Forbyg-

ningsavdellngen, som har et anleggs-

apparat og en maskinpark som er

avpasset etter disse tiltak. Det har vist

seg å være god økonomi å utføre disse
spesialarbeider i egen regi. Videre har

avdelingen egen kasse- og regnskaps-

funksjon for anleggsvirksomheten. Antall

arbeidere er redusert fra 240 i 1963 til

70 i 1985. Dette henger for en del sam-

men med mekaniseringen av anleggs-

driften, men det skyldes også at
lønningene har øket betydelig sterkere

enn bevilgningene.

Antall uekspederte søknader har

øket sterkt i de siste 5 år som følge av
underbemannng i Forbygningsavdelln-

gen. 01.01.88 var over 1.000 søknader

på venteliste.

Det er utført omlag 6.500 forbygnings-

tiltak etter år 1880. Det er sikret oa.

2.400 km elvestrekning fra 1956 til 1987.

Fylkesvis fordeling av midlene viser at

Hedmark og Oppland (spesielt Glomma

og Lågen), er sterkt utsatt, det samme

gjelder Nord- og Sør-Trøndelag (blant
annet Namsen og Orkla) og tildels

Nord-Norge. Sogn og Fjordane peker

seg ut med et meget stort antall arbeider

(vesentlig flomskader).
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Nyttevirkningen ved disse tiltakomfatter
sikring av jordbruks- og boligområder,
bebyggelse og veger mot utgraving,
Oversvømmelse og ras. Kostnad og nytte
blir vurdert for hver sak ved N VE's be-
handling, og de fleste tiltak har meget
god rentabilitet. Anslagsvis 160. 000 daa
ble sikret i 1956-87, eller ca. 5. 000 daa
pr år I tillegg kommernyttentor hus,
veger m.v.

Forbygningstiltakmå betraktessom
grunnlagsinvesteringer De er mange
steder en nødvendig forutsetning for
næringsvirksomhet, boliger og kom-
munikasjoner langs vassdragene.

Senkings- og flomverkstiltak har til
hensiktå beskytte og forbedre arealer
for jordbruk, bebyggelse, industri, kom-
munikasjoner m.v. Forbygningsavdelin-
gen tar seg av planlegging og utførelse.
Bevilgningene gikk tidligere i sin helhet
over N VEs budsjett. I de senere år har
senkings- (tørrleggings-) tiltak vært del-
vis finansiert med tilskudd fra Landbruks-
departementet (Landbrukets utbyggings-
fond, 50-700/0), og fra kommuner og
interesserte.l perioden 1939-87er det i
Forbygningsavdelingens regi utført om-
lag 100 senkings- og flomverkstiltak. l
alt ca. 170. 000daa har hatt nytte av
disse tiltak, det vil si ca. 3.600daa pr år

Behovet for N VEs virksomhet med
flomsikring vil øke i årene framover
Forbygningsavdelingen vil bli ytterligere
engasjert i nye oppgaver som terskeltil-
tak, faregrenser, flomberedskap, opp-
rydding i vassdrag, service-virksomhet i
forbindelse med tiltak i vassdrag, blant
annet utbygging, fiske, naturvern, veger,
uttak av masser m.v., dessuten bistand
blant annet til Statens naturskadefond
og Landbruksdepartementet. Forholdene
må legges til rette slik at avdelingen
kan yte tilfredsstillende bistand i disse
saker. Samfunnsmessig må dette være
riktigere enn å bygge opp ny ekspertise
i andre etater

Konsekvensene ved at tiltak ikke blir
utført er blant annet: Ytterligere dyrka
mark, tomtearealer, boligbebyggelse og
i verste fall menneskelivvil gå tapt. Nye
Oversvømmelservil skade jord og eien-
dom, skape trafikkproblemer m.v. Nye
skadermådekkesav Statensnaturskade-
fond og forsikringsselskapene. Tiltakene
fordyres fordi forholdene forverres.

ol-

M

M
_:

Bevilgninger og «forpliktelser»
Bevilgninger til forbygnings-, senkings-
og flomsikringstiltak blir gitt av Stortinget
under kap. 1885, post 30, samt noen
mindre beløp under post 32 til syssel-
settingstiltakog post34 til opprydding.
Etter søknad fra N VE yter dessuten
Landbruksdepartementet, vegvesenet
og noen andre offentlige instanser til-
skudd til enkeltprosjekter. Bevilgningene
blir fordelt internt i Forbygningsavdelin-
gen på distrikter og enkeltanlegg etter
streng prioritering.

Bevilgningene til disse tiltakene har ikke
fulgt med i prisutviklingen siden 1968.
Dette har ført til at ventetiden for nyttige
tiltak stadig er blitt forlenget. Til oriente-
ring vises til grafisk oppstilling, side 7.
Som tegningen viser er det oppstått et
gap mellom årlige bevilgninger og «for-
pliktelser» som omfatter summen av
restarbeider på igangværende anlegg
og arbeid som venter på igangsettelse.
Gapet var pr 31.12.86på oa. 243 mill.
kr Vi legger også ved en landsoversikt
pr 31.12.86 som viser fordelingen på
landsbasis av:

9. VF's arbe/'dsrn//jøutva/g ser på stein-
brudd ved Søya, Surnadal.
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1._ Igangvaerendeanlegg. Bestover-
slagene er oppdatert til 31.12.86.

2. Distriktsvedtatte, ikke igangsatte
arbeider. Dette er arbeid som er ferdig
behandlet, mensomventerpåatmidler
kan skaffes. Ventetidener 4-5 år

3. Saker som er under behandling,
enten under planlegging eller til høring
i distriktet. En del av disse saker faller
bort avøkonomiske, miljømessigeeller
andre grunner Behandlingstidenvarierer
sterkt, fra flomskader som kreverøye-
blikkelig innsats, til komplisertesam-
arbeidsprosjekter som nødvendiggjør
omfattende undersøkelser.Kostnads-
overslagenefor denne gruppen er satt
opp skjønnsmessig.

4. Ubehandlede sknader om bistand
fra grunneiere, kommuner eller andre
instanser, pr 31.12.86. Søknadsmengden
har øket jevnt i de senere år, og inklu-
derer henvendelser om bistand til for-
skjellige tiltak i vassdrag.

Bevilgningssituasjonenog personal-
mangelen har ført til at stadig flere søk-
nader må avvises. Deter også gjennom-
ført hardere prioritering av tiltak som tas
opp til bevilgning. Bortfall av distrikts-
bidraget fra 1. januar 1976 for rene
sikringsarbeider har øket søknads-
mengden og presset på bevilgningene.
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Nyttevirkningen ved disse tiltak omfatter

sikring av jordbruks- og boligområder,
bebyggelse og veger mot utgraving,

Oversvømmelse og ras. Kostnad og nytte
blir vurdert for hver sak ved NVE's be-

handling, og de fleste tiltak har meget

god rentabilitet. Anslagsvis 160. 000daa

ble sikret i 1956-87, eller ca.  5.000 daa
pr år l tillegg kommer nytten for hus,
veger m.v.

Forbygningstiltak må betraktes som
grunnlagsinvesteringer. De er mange

steder en nødvendig forutsetning for

næringsvirksomhet, boliger og kom-

munikasjoner langs vassdragene.

Senkings- og flomverkstiltak har til
hensikt å beskytte og forbedre arealer
for jordbruk, bebyggelse, industri, kom-

munikasjoner m.v. Forbygningsavdelin-

gen tar seg av planlegging og utførelse.
Bevilgningene gikk tidligere i sin helhet

over NVEs budsjett. l de senere år har

senkings- (tørrleggings) tiltak vært del-

vis finansiert med tilskudd fra Landbruks-

departementet (Landbrukets utbyggings-

fond, 50-70%), og fra kommuner og

interesserte. l perioden 1939-87 er det i

Forbygningsavdelingens regi utført om-

lag 100 senkings- og flomverkstiltak. I

alt ca. 170. 000daa har hatt nytte av

disse tiltak, det vil si ca. 3.600 daa pf. år

Behovet for N VEs virksomhet med
flomsikring vil øke i årene framover
Forbygningsavdelingen vil bli ytterligere

engasjert i nye oppgaver, som terskeltil-

tak, faregrenser, flomberedskap, opp-

rydding i vassdrag, service-virksomhet i

forbindelse med tiltak i vassdrag, blant
annet utbygging, fiske, naturvern, veger,

uttak av masser m.v., dessuten bistand

blant annet til Statens naturskadefond

og Landbruksdepartementet. Forholdene
må legges til rette slik at avdelingen

kan yte tilfredsstillende bistand i disse

saker. Samfunnsmessig må dette være
riktigere enn å bygge opp ny ekspertise

i andre etater.

Konsekvensene ved at tiltak ikke blir

utført er blant annet: Ytterligere dyrka

mark, tomtearealer, boligbebyggelse og
i verste fall menneskeliv vil gå tapt. Nye
Oversvømmelser vil skade jord og eien-

dom, skape trafikkproblemer m.v. Nye

skader må dekkes av Statens naturskade-
fond og forsikringsselskapene. Tiltakene

fordyres fordi forholdene forverres.

:w
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Bevilgningerog «forpliktelser»
Bevilgninger til forbygnings-, senkings-

og flomsikringstiltak blir gitt av Stortinget

under kap. 1885, post 30, samt noen

mindre beløp under post 32 til syssel-

settingstiltak og post 34 til opprydding.

Etter søknad fra NVE yter dessuten

Landbruksdepartementet, vegvesenet

og noen andre offentlige instanser til-

skudd til enkeltprosjekter Bevilgningene

blir fordelt internt i Forbygningsavdelin-

gen på distrikter og enkeltanlegg etter
streng prioritering.

Bevilgningene til disse tiltakene har ikke

fulgt med i prisutviklingen siden 1968.

Dette har ført til at ventetiden for nyttige

tiltak stadig er blitt forlenget. Til oriente-
ring vises til grafisk oppstilling, side 7.

Som tegningen viser er det oppstått et
gap mellom årlige bevilgninger og «for»

pliktelser» som omfatter summen av

restarbeider på lgangværende anlegg

og arbeid som venter på igangsettelse.

Gapet var pr. 31. 12. 86 på ca. 243 mill.
kr Vi legger også ved en landsoversikt

pr. 31. 12. 86som viser fordelingen på

landsbasis av:

9.  VF’s  arbeidsmiUøuti/alg ser på stein-

brudd ved Søya, Surnadal.

t  ' I  .f " ., I' `
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1. lgangværende anlegg. Restover-
slagene er oppdatert til 31. 12. 86.

2. Distriktsvedtatte, ikke igangsatte
arbeider. Dette er arbeid som er ferdig

behandlet, men som venter på at midler
kan skaffes. Ventetiden er 4-5 år.

3. Saker som er under behandling,
enten under planlegging eller til høring
i distriktet. En del av disse saker faller
bort av økonomiske, miljømessige eller
andre grunner Behandlingstiden varierer
sterkt, fra flomskader som krever øye-
blikkelig innsats, til kompliserte sam-
arbeidsprosjekter som nødvendiggjør
omfattende undersøkelser Kostnads-
overslagene for denne gruppen er satt

opp skjønnsmessig.

4. Ubehandlede søknader om bistand

fra grunneiere, kommuner eller andre

instanser pr 31. 12. 86. Søknadsmengden

har øket jevnt i de senere år, og inklu-
derer henvendelser om bistand til for-

skjellige tiltak i vassdrag.

Bevilgningssituasjonen og personal-
mangelen har ført til at stadig flere søk-
nader må avvises. Det er også gjennom-
ført hardere prioritering av tiltak som tas
opp til bevilgning. Bortfall av distrikts-

bidraget fra 1. januar 1976 for rene

sikringsarbeider har øket søknads-
mengden og presset på bevilgningene.



F orbygn i n gs—, sen ki n gs— og fl om skadeti l tak

Landsoversikt pr. 31.12.86

1 2 3 4
Saker under Uekspederte

lgangværende Distriktsvedtatte behandling søknader
Fylkesfordeling anlegg mill. kr. tiltak mill. kr. mill. kr. antall

Finnmark . . . . . . . . . . . .  .  . .  .  . . . . . . . .  .  .  . 2,3 6,4 15,5 44
Troms . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  . . . . . 2,9 10,6 8,5 75
Nordland . . . . .  .  . . .  .  . . . . .  .  . . . . .  .  . . . . . 2,2 18,2 24,7 71
Nord-Trøndelag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,0 12.0 42,0 95
Sør-Trøndelag . . . . . . . . . . . . . . . .  .  . . . . . . . 10,5 29,0 66,0 74
Møre og Romsdal  .  .  .  . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,2 22,3 100,0 129
Sogn og Fjordane . . . .  .  . . .  .  . . . . . . . . . .. 15,2 13,9 60,0 213
Hordaland . . .  .  . . . . .  . .  . . . . . . . . . . . . . . . 3,0 1,0 10,0 45
Rogaland  .  . .  .  . . . . . . . . . . . . . . .  .  . . . . . . . 2,5 1,5 6,0 25
Vest-Agder . .  .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,6 0,3 3,0 20
Aust-Agder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,1 — 1,5 —
Telemark  .  . . . . . .  . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,7 1,4 6,0 20
Vestfold . . . . . . . .  .  . . . . . . . . . . .  .  . . .  . .  . . . 0,2 — 1,5 5
Buskerud . . .  .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _. 1,3 1,8 4,0 15
Oppland . . . . . . . . . . .  .  . .  .  . . . . . . . . . . . . . 6,9 3,5 20,0 45
Hedmark . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  .  .  . . . . . . . 30,0 18,0 30,0 70
Akershus . .  .  . . . . .  . .  . . .  . .  .  . . . . . . . . . . . 4,0 2,0 3,0 4
Østfold  .  . . . . . . . . . . . . . . .  .  . . . . . . . . . . . . 1,5 1,2 0,6 2

Sum 100,1 143,1 402,3 952

Forbygningstiltak
Bevilgninger og behov etter 1975

Mill. kr.

250- Bevilgninger
{Ell Prisstigning

225_ D Vedtatte arbeider

200_

‘I75-

150-

125.

100-

75-

Forbygnings-, senkings- og flom skadetil tak

Landsoversikt pr. 31.12.86

Fylkesfordeling

Finnmark .  .  . . . . . . . . . . M . . . .

Troms . . . . . . . . . . . . . . .

Nordland . . . . . . . M . . . . . . . . .

NordTrøndelag .  .  . . . . . . . . . .

Sør-Trøndelag . . . . . . . . . . . . . .

Møre og Romsdal . . . . . . . . ..

Sogn og Fjordane . . . . . . . . . .
Hordaland . . . . . . . . . . . . . . . _

Rogaland . . . . . . . . . . . . . . . .
Vest-Agder . . . . . . . . . . . M . . . .

Aust/Agder . . . . . . . . . . . . .

Telemark . . .

Vestfold . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Buskerud . . . . . . .  .  . . . . . . . . .

Oppland . . . . . . . . . . M . . . . . . .

Hedmark . . . . . . . . . . . M . M . 1

Akershus

Østfold

Sum

Forbygningstiltak
Bevilgninger og behov etter 1975

Mill. kr.

1.7

0.2

. . . . . . . . .. 1,3

. . . . . . . . .. 6,9

1

Igangværende

anlegg mill. kr.

. . . . . . . . . . 2,3
. . . . . . . . . 2.9

. . . . . .. .. 2,2

. . . . . . . . .. 10,0

. . . . . . . . .. 10,5

.. . . 3.2

. . . . . . . . .. 15,2

. . . . . . . . .. 3,0

. . . . . ._ 2,5

I. . . . . . . .. 2,5
0,1

. . . . . . . 30.0

.. _ . . . T _ .. 4.0

. . . . . . . .. 1,5

100,1

250- Bevilgninger

{ED Prisstigning

225 _

200 _

175~

150-

125-

100-

75-

50-

25-

B Vedtatte arbeider

2

Distriktsvedtatte

tiltak mill. kr.

6,4

10,6

18,2

12,0

29,0

22,3

13,9

1,0

1.5

0.3

1.4

1,8

3,5

18,0

2,0

1,2

143,1

3
Saker under

behandling

mill. kr.

15,5

8,5

24.7

42,0

66,0

100,0

60,0

10,0

6,0

3.0

1.5

6.0

1,5

4,0

20,0

30,0

3,0

0,6

402,3

4

Uekspederte

søknader

antall

44

75

71

95

74

129

213

45

25

20

20

5

15

45

70

4

2

952

7

g
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Flomsikring avØyeren,
Skedsmo, Fet, Rælingen, Akershus
Frade eldstetidererØyerenkjentsom
en flomfarlig innsjø.Utløpetdannesavet
trangtfjellpartifraMørkfosstilSolberg-
foss, enlengdepåca.5 km. Fjellpartiet
førertilsterkflomstigning iØyeren, i
1967 kulminertevannstandenca5,3 m
overøvrereguleringsgrense.Flomstig-
ningenførertilOversvømmelseavlavt-
liggendeområderinordendenav
sjøen, spesieltiLillestrømog Fet.I
1967 stodoa. 15. 000 daa undervann,
1. 050 bolighusog en rekkeindustri-
bedrifterbleskadetog vegerog jern-
banevarblokkert.Skadenei 1967 var
pånærmere 40 mill.kroner.

Øyerenshistorikkharetnaturlig ut-
gangsspunktiStorofsen, flommen 1789,
ennaturkatastrofeforØstlandsområdet.
Øyerensteg tilen høydesom lånesten
5 m overflommeni1967.

Alleredei1790- åreneblesenkingsmulig-
heteneforØyerenvurdert.Utoveriførste
halvdelavdet19.århundrebledet
gjennomførttildelsomfattendeunder-
søkelser.

EtterKanalvæsenetsplanfra 1856 ble
deti 1857-69 utførtbetydeligesenkings-
arbeidervedutsprengning iutløpselven.
Iforbindelsemed utbygging avSolberg-
fosskraftanlegg bleelveløpetmellom
Mørkfossog Solbergfossutvidet.Flom-
toppenebleytterligeresenket, men
storflommeri 1927 og 1934 medførte
likevelstoreskader.

Etterkatastrofeflommeni1967vedtok
Stortingeti 1972 å gjennomføreca. 2 m
senking avflomvannstandeneiØyeren
foråredusereflomskadeneblantannet
iLillestrøm.Hovedarbeidetsom omfattet
undervannssprenging avca. 250. 000 m3
fjelliGlomma mellomMørkfossog
Solbergfoss, bleigangsatti1972og
avsluttetsom planlagtførvårflommen
1975. Arbeidetkostetca. 45 mill.kr.Be-
regningerviseratden planlagtesenking
eroppnådd.

Arbeidenebleutførtaving.F.SelmerA/S
med tilsynog kontrollav Forbygnings-
avdelingen.

ManøvreringsreglementetforØyerener
tilpassetde nyeforholdene.

Forbygningsavdelingenharsenerefor-
sterketelvekantenelangstilløpselven
Glomma oppovermot Bingsfoss.Forå
unngåskadelig graving erelvebunnen
forsterketmed etca. 1 m tyktlag av
sprengtsteiniet 40 m bredtbelte
nedenforFetsundvegbru.

KirkenæriGrue, Hedmark:
Sikring mot flomog erosjon
TettstedetKirkenæriSolørharfragam-
meltværtutsattforOversvømmelseunder
storflommeriGlomma. Grunneierehar
oppførtflomverkerforå sikreeiendom-
mene, men skadereroppståttmange
ganger.Understorflommeri 1966-67
brøtvannetgjennomde gamleverkene
og skaptekaosforbeboerne.I 1968-71
bledetbyggetflomsikkerfylling langs
Glomma i7, 5km' slengdemed pumpe-
stasjon, forialtoa. 4 mill. kr. Flom-
verketbeskytteretområdepåca.
13. 000 da, med 80 gårdsbruk, ca. 500
bolighus,forretninger, industribedrifter,
skolerog kommunaladministrasjon,
dessutenvegerog jernbane.

Rendal:
Flomsikring og innvinning av
dyrkingsjord
I 1977-85 bledetgjennomførtetsam-
arbeidsprosjektmellomForbygnings-
avdelingen, Landbruksdepartementet
og Rendal kommuneom flomsikring og
jordbruksmessig forbedring avomlag
9. 000 da. Rena blekanaliserti 11 km
lengde, med flomsikrefyllinger, som ble
forsterketmed steinfrakraftstasjons-
tipper.Gravemasseneomfattet1, 2mill.
m3 og steinmassene 120. 000 m3. Dess-
utenbledetgravdoa. 5 kmjordbruks-
kanaleriØstamyrene.

FlomskaderpåVestlandet
Ide siste 15 årenehardetinntruffeten
rekkestyggeflomskaderpåVestlandet.
Flommeneskyldesuvanlig storened-
børsmengder, ofteiforbindelsemed
snøsmelting.ItettstedetHøyangerble
bolig og forretningsbebyggelsesterkt
skadeti 1971, vegerog bruerblebrutt
og parkområderbletattavelva.Skadene
bleanslåtttil 10 mill.kroner.I. Jostedal
varflomskadenei1979anslåtttilminst
32 mill.kr.Etterskadeflommenehar
Forbygningsavdelingenplanlagtca. 350
sikringsarbeidermed samletoverslag
ca. 60 mill.kr.Pågrunnavutilstrekkelige
bevilgningertardettidførdissetiltakene
blirgjennomført.

Flomsikring og ny riksveg
iAlvdal/Tynset
VedAuma, pågrensenmellomAlvdal
og Tynset, bledeti 1977-80 gjennomført
etvellykketsamarbeidsprosjektmellom
vegvesenet, Landbruksdepartementet,
Forbygningsavdelingenog kommunene.
Prosjektetomfattet:

Senking av Glomma med forbedring av
ca. 10. 000 da, vesentlig tiljordbruk.

Ny riksveg som flomsikkerfylling i6
km' slengde, med 2 pumpestasjoner.
Flomverki2, 3km lengdemed pumpe-
stasjonog kanalisering avbekk.
Arbeidenekostetca. 11 mill.kr.Sam-
arbeidetgaengevinstpåca.4 mill.kr.

Flomsikring langsOrkla
i Orkdal og Meldal, Sør- Trøndelag
Orklaeren typiskflomelvsom renner
utiTrondheimsfjorden.Storeskadeflom-
mer harinntruffeti 1918, 1934, 1940 og
1967. I 1940 blestorejordarealergravd
vekk, bebyggelse, veger, bruerog jern-
banestrekningerblesterktskadetog et
menneskelivgikktapt.Alleredei 1860
bledetforeslåttkanalisering avnedre
delav Orkla, men arbeidenekom ikke
tilutførelse.Etterskadeflommeni 1967
erdetutførtog underutførelsestore
flomsikringstiltak, blantandreved
Gjølme, Kvåle - Bakk, Elvaløkka -
Fannremsøreneog Volden - Trettenøyen.
Prosjektenegirmegetgodforrentning.

Sikring mot erosjonog skredfarei
Helgådalen, Verdal, Nord- Trøndelag
Verdalsraseti 1893 er kjentavde fleste.
Leirrasetødela 105 gårderog krevde112
menneskeliv.Mindrekjenteren annen
rasulykkeiVerdalsammeåret.Sideelven
Helgåbrøtseg nyttløp gjennomen
leirrygg forbien ca. 29 meterhøy foss.
Påkorttidsenketelveløpetseg veden
bakovergripendeerosjon.Førstved
Granfossen, 51/2kilometer lenger oppe,
fantesen terskelsom stoppetelvasar-
beid.Ibegynnelsengrovelvaseg ned
iettrangtleiemed nestenvertikale
meler, etterhvertharskråningenslaket
seg utog utvidetelveleiet.Erosjoni
sideretningenharsenereførttilunder-
graving avskråningene.Pågrunnav
den storehøydeforskjellensom plutselig
oppstodmellomterrengetpå sideneog
elva, harallesidebekkerog grøfterlaget
erosjonsgroperavbetydeligedimen-
sjoner.Deter beregnetatetarealav
størrelsesorden 800 dekarerblittøde-
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Flomsikring av Øyeren,
Skedsmo, Fet, Rælingen, Akershus
Fra de eldste tider er Øyeren kjent som
en flomfarlig innsjø. Utløpet dannes av et
trangt fjellparti fra Mørkfoss til Solberg-
foss, en lengde på ca. 5 km. Fjellpartiet
fører til sterk flomstigning i Øyeren, i
1967 kulminerte vannstanden ca 5, 3 m
over øvre reguleringsgrense. Flomstig-
ningen fører til oversvømmelse av lavt-
liggende områder i nordenden av
sjøen, spesielt i Lillestrøm og Fet. l
1967 stod ca. 15. 000 daa under vann,
1. 050 bolighus og en rekke industri-
bedrifter ble skadet og veger og jern-
bane var blokkert. Skadene i 1967 var
på nærmere 40 mill. kroner.

Øyerens historikk har et naturlig ut-
gangsspunkt i Storofsen, flommen 1789,
en naturkatastrofe for Østlandsområdet.
Øyeren steg til en høyde som lå nesten
5 m over flommen i 1967.

Allerede i 1790-årene ble senkingsmulig-
hetene for Øyeren vurdert. Utover i første
halvdel av det 19. århundre ble det
gjennomført til dels omfattende under-
søkelser.

Etter Kanalvæsenets plan fra 1856 ble
det i 1857-69 utført betydelige senkings-
arbeider ved utsprengning i utløpselven.
I forbindelse med utbygging av Solberg-
foss kraftanlegg ble elveløpet mellom
Mørkfoss og Solbergfoss utvidet. Flom-
toppene ble ytterligere senket, men
storflommer i 1927 og 1934 medførte
likevel store skader.

Etter katastrofeflommen i 1967 vedtok
Stortinget i 1972 å gjennomføre ca. 2 m

senking av flomvannstandene i Øyeren
for å redusere flomskadene blant annet
i Lillestrøm. Hovedarbeidet som omfattet
undervannssprenging av ca. 250. 000 m3
fjell i Glomma mellom Mørkfoss og
Solbergfoss, ble igangsatt i 1972 og
avsluttet som planlagt før vårflommen
1975. Arbeidet kostet ca. 45 mill. kr. Be-
regninger viser at den planlagte senking
er oppnådd.

Arbeidene ble utført av ing. F. Selmer A/S
med tilsyn og kontroll av Forbygnings-
avdelingen.

Manøvreringsreglementet for Øyeren er
tilpasset de nye forholdene.

Forbygningsavdelingen har senere for-
sterket elvekantene langs tilløpselven
Glomma oppover mot Bingsfoss. For å
unngå skadelig graving er elvebunnen
forsterket med et ca. 1 m tykt lag av
sprengt stein i et 40 m bredt belte
nedenfor Fetsund vegbru.

Kirkenær i Grue, Hedmark:
Sikring mot flom og erosjon
Tettstedet Kirkenær i Solør har fra gam-
melt vært utsatt for Oversvømmelse under
storflommer i Glomma. Grunneiere har
oppført flomverker for å sikre eiendom-
mene, men skader er oppstått mange
ganger. Under storflommer i 1966- 67
brøt vannet gjennom de gamle verkene
og skapte kaos for beboerne. I 1968-71
ble det bygget flomsikker fylling langs
Glomma i 7, 5 kmls lengde med pumpe-
stasjon, for i alt ca. 4 mill, kr. Flom-
verket beskytter et område på ca.
13. 000 da, med 80 gårdsbruk, ca. 500
bolighus, forretninger, industribedrifter,
skoler og kommunal administrasjon,
dessuten veger og jernbane.

Rendal:
Flomsikring og innvinning av
dyrkingsjord
l 1977-85 ble det gjennomført et sam-
arbeidsprosjekt mellom Forbygnings-
avdelingen, Landbruksdepartementet
og Rendal kommune om flomsikring og
jordbruksmessig forbedring av omlag
9. 000 da. Rena ble kanalisert i 11 km
lengde, med flomsikre fyllinger, som ble
forsterket med stein fra kraftstasjons-
tipper. Gravemassene omfattet 1, 2 mill.
m3 og steinmassene 120. 000 m3. Dess-
uten ble det gravd ca. 5 km jordbruks-
kanaler i Østamyrene.

Flomskader på Vestlandet
l de siste 15 årene har det inntruffet en
rekke stygge flomskader på Vestlandet.
Flommene skyldes uvanlig store ned-
børsmengder, ofte i forbindelse med
snøsmelting. I tettstedet Høyanger ble
bolig og forretningsbebyggelse sterkt
skadet i 1971, veger og bruer ble brutt
og parkområder ble tatt av elva. Skadene
ble anslått til 10 mill. kroner. l Jostedal
var flomskadene i 1979 anslått til minst
32 mill. kr. Etter skadeflommene har
Forbygningsavdelingen planlagt ca. 350
sikringsarbeider med samlet overslag
ca. 60 mill. kr. På grunn av utilstrekkelige
bevilgninger tar det tid før disse tiltakene
blir gjennomført.

Flomsikring og ny riksveg
i Alvdal/Tynset
Ved Auma, på grensen mellom Alvdal
og Tynset, ble det i 1977-80 gjennomført
et vellykket samarbeidsprosjekt mellom
vegvesenet, Landbruksdepartementet,
Forbygningsavdelingen og kommunene.
Prosjektet omfattet:

Senking av Glomma med forbedring av
ca. 10. 000 da, vesentlig til jordbruk.

Ny riksveg som flomsikker fylling l 6
kmls lengde, med 2 pumpestasjoner.
Flomverk i 2, 3 km lengde med pumpe-
stasjon og kanalisering av bekk.
Arbeidene kostet ca. 11 mill. kr. Sam-
arbeidet ga en gevinst på ca. 4 mill. kr.

Flomsikring langs Orkla
i Orkdal og Meldal, Sør- Trøndelag
Orkla er en typisk flomelv som renner
ut i Trondheimsfjorden. Store skadeflom-
mer har inntruffet i 1918, 1934, 1940 og
1967. l 1940 ble store jordarealer gravd
vekk, bebyggelse, veger. bruer og jern-
banestrekninger ble sterkt skadet og et
menneskeliv gikk tapt. Allerede i 1860
ble det foreslått kanalisering av nedre
del av Orkla, men arbeidene kom ikke
til utførelse. Etter skadeflommen i 1967
er det utført og under utførelse store
flomsikringstiltak, blant andre ved
Gjølme, Kvåle - Bakk, Elvaløkka -
Fannremsørene og Volden - Trettenøyen.
Prosjektene gir meget god forrentning.

Sikring mot erosjon og skredfare i

Helgådalen, Verdal, Nord- Trøndelag
Verdalsraset i 1893 er kjent av de fleste.
Leirraset ødela 105 gårder og krevde 112
menneskeliv. Mindre kjent er en annen
rasulykke i Verdal samme året. Sideelven
Helgå brøt seg nytt løp gjennom en
leirrygg forbi en ca. 29 meter høy foss.
På kort tid senket elveløpet seg ved en
bakovergripende erosjon. Først ved
Granfossen, 51/2 kilometer lenger oppe,
fantes en terskel som stoppet elvas ar-
beid. l begynnelsen grov elva seg ned
i et trangt leie med nesten vertikale
meler, etterhvert har skråningen slaket
seg ut og utvidet elvelelet. Erosjon i
sideretningen har senere ført til under-
graving av skråningene. På grunn av
den store høydeforskjellen som plutselig
oppstod mellom terrenget på sidene og
elva, har alle sidebekker og grøfter laget
erosjonsgroper av betydelige dimen-
sjoner. Det er beregnet at et areal av
størrelsesorden 800 dekar er blitt øde-



Iagt ovenfor fossen. Siden raskatastrofen
erdetutførtenrekkesikringstiltaki Helgå-
dalen. Ved samarbeid mellom Statens
naturskadefondog N VE ble det i 1977
satt i gang forbygningsarbeider i Helgåa
i 4,5 km lengde med sikring av flere
bekketilløp. Arbeidet vil ta 10- 12 år og
koster ca. 10mill. kr.

Alternativet til disse arbeider var fra-
flytting av hele Røesgrenda.

Forbygning mot Namsen
i Grong og Overhalla, Nord-Trøndelag
Katastrofaleleirrassenest i 1959og
skadeflommer i 1961 og 62 førte til at
det ble igangsattomfattendegeotekniske
undersøkelserlangs Namsen. Det ble
påvistatbruddutviklingenkunneføretil
nye raskatastrofer, og forbygningstiltak
ble anbefalt. Siden 1962er det i Namsen
og sideelva Bjørabrukt omlag 40mill. kr.
til sikring av høye, rasfarligeskråninger
over en lengde på 50- 60km. Flere
tettstederog betydelige jordarealer er
blitt sikret.

Forbygning mot Karasjokka
i Karasjok, Finnmark
Karasjokkahar på de nedre ca. 30 km
et krokete løp mellom flate terrasse-
formede avleiringer. Her ligger det beste
av jordbruksområdene i kommunen og
det meste av bebyggelsen. Elvekantene
består av fine masser og i alle yttersvin-
ger er det elvebrudd. I storflommer kan
utviklingen ofte gå temmelig raskt, slik
at dyrka mark og veger kan komme i
faresonen. Også isforholdene skaper
problemer i Karasjokka. l de siste ca.
20 år er det utførtomfattende forbyg-
ningsarbeider i Karasjokkafor å hindre
utgraving. En del steder har det også
vært nødvendig med flomverk for å
hindre Oversvømmelse og utgraving.

Virksomh et 1987

mlegging til ED B av anleggs-
regnskapene og post- og arkiv
har krevd betydelig innsats i

1987.Vi håper at nye systemerkan være
i bruk i løpet av 1988. En rekke funksjo-
nærer har deltatt i interne og eksterne
kurs.

Også arbeidet med omorganisering av
distrikstjenester har vært svært arbeids-
krevende. Vi kommer tilbake til dette i
siste avsnitt i denne rapporten.

Arbeidsmiljøutvalgethar hatt3 møter,
kombinert med befaringer. Hovedverne-
ombudet har utarbeidet rapport om be-
lastningsskaderfor maskinkjørere.

Det er avholdt teknisk kurs for avdelin-
genes funksjonærer, blant annet med
opplæring i bruk av nye EDB systemer
for oppmåling og planlegging.

Ved Vassdrags- og havnelaboratoriet
har Forbygningsavdelingenbekostet
modellrenne som egner seg for enkle
forsøk med dammer, terskler og andre
tiltak i vassdrag. Flere instanser er opp-
tatt av forsøkene, bl.a. miljøvern-
myndighetene.

Forbygningsavdelingenhar også inngått
avtale med SI N TEFom å få utarbeidet
praktiske metoder for å analysere konse-
kvenser av tiltak i vassdrag. Oppdraget
ventes ferdig våren 1989.

Forbyggingsvirksomheten er i de senere
år blitt utvidet til omfatte saksbehandling
og praktisk bistand i forbindelse med
utbygging langs vassdrag, veger og
bruer, uttak av masser, tiltak for fiske
og naturvern, opprydding, naturskade-
saker mv. Henvendelse kommer fra en
rekke offentlige etater, kommuner og
private. Forbygningsavdelingen har
ekspertise og et distriktsapparat som
er tjenlig i slike saker. Det er behov for
samfunnsmessig service og styring
med disse tiltak, men det er problemer
med midler og bemanning for å dekke
oppgavene.

Samarbeidet med Natur- og landskaps-
avdelingen i N VE og med kraftutbyggere
fortsetter. Dette gjelder terskler i regulerte
vassdrag, forsøksarbeider med forskjel-
lige miljøverntiltak, bedring av fiskeopp-
gang og oppvekstmuligheter, planting
og tilsåing langs kanaler m.v.

Forbygningsavdelingen yter bistand til
Statens naturskadefond i forbindelse
med flom og ras, og det er etablert
samarbeid med Norges geotekniske
instituttom et forskingsprosjektan-
gående flomskred.

Det er økende behov for opprydding,
bla. i vassdrag hvor fløtingen er ned-
lagt. Det er planlagt og utført flere tiltak
i vassdrag på Østlandet.

Flomskader 1987
Store nedbørsmengder i juni 1987 førte
til betydelige flomskader langs Lena på
Østre Toten og flere steder langs
Glomma. Jordbruks- og boligområder
ble oversvømmet, veger og bruer ble
ødelagt og bebyggelse var truet. Sik-
ringsarbeider er kostnadsregnet til oa.
14 mill. kr. Søknad om tilleggsbevilg-
ning er avslått.

16.-17. oktober vil bli husket lenge i
Østlandsområdet. Katastrofalenedbør-
mengder rammet bla. Telemark, med
ras og farlige elvebrudd langs hoved-
og sidevassdrag. Sikringstiltak kan bli
av en størrelsesordenpå 30 mill. kr.
Planlegging er i full gang.
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Virksomheten ved VFØ I - 1987

' I

fi  ,

fa
10. Store/va, Ringerike, Rester etter
fIøt/ng, senere fjernet av VFØ I.

har vært et svært
aktivt, og tildels
hektisk år for VFØ I.

Den mangfoldige virksomheten har vist
en stadig økende tendens. To storflom-
mer i løpetav året har vært en med-
virkende årsak til dette.

En regnflom i juni måned forårsaketstore
skader i Lena-elva i Øste Toten. Det ble
straks utarbeidet foreløpige planer for
oa 14 mill. kr. Nødvendige «førstehjelps-
arbeider» ble iverksatt, og detaljplanleg-
ging er igang.

I oktober ble store deler avØstlands-
området rammet av flom. Verst gikk det
ut over vassdragene Måna, Hjartdøla/
Heddøla, Bøelvaog Lierelva, men også
andre områder ble rammet. Det har
vært et tidkrevende arbeid å registrere
alle skadene og utarbeide planer for
sikringstiltak.

Ut fra den oversikt vi idag har, har flom-

mene i juni og oktober «skaffetdistriktet
arbeid» for nærmere 20 mill. kr.

I Rogaland sliter vi enda med utbedring
av skader fra flommen i 1983. De største
arbeidene har vi hatt i Årdal i Hjelme-
land kommune, i samarbeid med Lyse
Kraft A/S.

Av mer ordinære saker ble senkingen
av lVlyrkdalsvatnet i Voss kommune av-
sluttet i 1988. Arbeidet har kostet oa 2.6
mill. kr.

I Eigersund nærmer senkingen av Kvåle-
vatn seg sin avslutning. Arbeidet er
kostnadsberegnet til 1,2 mill. kr. Lenger
øst er senkingen av Audna i Vest-Agder,
kostnadsberegnet til 2,2 mill. kr., det
største anlegget som har vært i gang
i denne del av distriktet.

AvfylkenepåØstlandethar Telemark
hatt størstanleggsvirksomhet. Som
enkeltanlegg skiller Måna I Tinn kom-
mune seg klart ut. Dette er et sam-
arbeidsprosjekt mellom Norsk Hydro,
Statens vegvesen, Landbruksdeparte-
mentet og NVE. Deler av arbeidet er et
rent riksveganlegg som Forbygnings-
avdelingen har utført for Vegvesenets
regning. Til nå er utførtarbeider i Måna
for i alt oa 5,9 mill. kr. hvorav bare ca 1
mill. kr. er belastet NVEs budsjett.

Forøvrig er det i løpet av året utført en
lang rekke mindre arbeider fordelt over
hele distriktet.

Arbeidet har vært ledet fra anleggskon-
torer i Ølen, Kvinnherad og I-lokksund.
Kontor «Vest»har hatt 4-5 ansatte
maskinkjørere og har utført en vesentlig
del av arbeidene med egne folk og
maskiner.

Kontor «Sør» har ikke egne folk, og alt
arbeidet ble satt bort i entreprise. For
kontor «Øst», som har  3  ansatte
maskinkjørere, har forholdet vært oa
50/50 fordeltpåegendrift/entreprise-
drift.

Opprydding av gamle fløtningsinnretnin-
ger har gått sin gang også i 1987.
Bevilgningen på kr. 350.000er i det alt
vesentlige gått med til arbeider i Begna
og Storelva i Ringerike kommune.

Prosjekteringsarbeidetfor bygging av
nye dammer ved Kjelldal og Lunde i
Telemarkskanalenble påbegynt i 1987.
Forbygningsavdelingener pålagt bygg-
herreansvaretog vil bli tildeltegne midler
over budsjettpost35. Statkrafthar påtatt
seg prosjekterings- og bygglederansvar
og bruker siviling. Elliot Strømmesom
konsulent. Arbeidet er kostnadsberegnet
til 87 mill. kr.

Ved siden av det mer tradisjonelle
arbeidet med måling, planlegging og
anleggsutførelseav egne forbygnings-
og senkingsarbeider, merker distrikts-
kontoret i stadig stigende grad behovet
for å yte hjelp i form av rettledning og
konsulentorientertvirksomhet. Veg-
vesenet, kommuner o.a. synes her å ha
et umettelig behov som distriktskontoret
ikkeharforutsetning forå dekkepå
tilfredsstillende måte med dagens be-
manning.

I et distrikt som dekker mange fylker,
har kontaktenmed fylkesmennenes
Miljøvernavdelinger naturlig krevet mye
tid. Vi mener imidlertid å ha funnet fram
til fornuftige samarbeidsformerog har
etablertet godt forhold til disse av-
delingene.

Bemanningen ved VFØ I har vært stabil.
En anleggsingeniør er «gått fra borde»
etter35 årstjenesteI VFØI. Enny er
tilsatt med hjemmekontor i Kvinesdal.

Til tross for tapper innsatsfra de ansatte
har VFØ I ikke maktetå holde unna for
«flommen»av nye saker i løpetav 1987,
idet året ble avsluttetmed en større
mengde uløsteoppgaver enn vi hadde
da det begynte. Allikevelser vi på 1987
som et godt arbeidsår med mange
interessantearbeidsoppgaver.
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Vir k s omh et enved VF Ø l - 1987
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70. Store/va, Ringerike. Rester ette r
f /øting, senere fjernet av VFØ /,

har vært et svært
aktivt, og tild els
hektisk år for VFØ l,

Den mangfoldige virksomheten har vist
en stadig økende tendens. To stor flom-
mer i løpet av året har vært en med-
virkende årsak til dette.

En regnflom i juni måned forårsak et store
skader i Lena-elva i Øste Toten. Det ble
straks utarbeidet foreløpige planer for
ca 14 mill. kr. Nødvendige «først ehjelps-
arbeider» ble iverksatt, og detaljp lanleg-
ging er igang.

l oktober ble store deler av Østlands-
området rammet av flom. Verst gikk det
ut over vassdragene lVlå na, Hjartdøla/
Heddøla, Bøelva og Liere lva, men også
andre områder ble rammet . Det har
vært et tidkrevende arbei d å registrere
alle skadene og utarbei de planer for
sikringstiltak.

Ut fra den oversikt vi idag har, har flom-
mene i juni og oktober «sk affet distriktet
arbeid» for nærmere 20 mi ll. kr.

l Rogaland sliter vi enda med utbedring
av skader fra flommen i 1983. De største
arbeidene har vi hatt i Åre ei i Hjelme-
land kommune, i samarbei d med Lyse

Kraft A/S.

Av mer ordinære saker ble senkingen
av Myrkdalsvatnet i Voss kommune av-
sluttet i 1988. Arbeidet har kostet ca 2. 6
mill, kr.

I Eigersund nærmer senki ngen av Kvåle-
vatn seg sin avslutning. Ar beidet er
kostnadsberegnet til 1, 2 mi ll. kr. Lenger
øst er senkingen av Audna i Vest- Agder,
kostnadsberegnet til 2, 2 mi ll. kr. , det
største anlegget som har vært i gang
i denne del av distriktet .

Av fylkene på Østlandet har Telemark
hatt størst anleggsvirkso mhet. Som
enkeltanlegg skiller Måne i Tinn kom-
mune seg klart ut. Dette er et sam-
arbeidsprosjekt mellom Norsk Hydro,
Statens vegvesen, Landbru ksdeparte-
mentet og NVE. Deler av arbeidet er et
rent riksveganlegg som Forbygnings-
avdelingen har utført for Vegvesenets
regning. Til nå er utført ar beider i Måna
for i alt ca 5, 9 mill. kr. hvor av bare ca 1
mill_ kr. er belastet NVEs budsjett.

Forøvrig er det i løpet av året utført en
lang rekke mindre arbeid er fordelt over
hele distriktet.

Arbeidet har vært ledet fr a anleggskon-
torer i Ølen, Kvinnherad og Hokksund.
Kontor «Vest» har hatt 4-5 ansatte
maskinkjørere og har utfø rt en vesentlig
del av arbeidene med egn e folk og
maskiner

Kontor «Sør» har i kke egne folk, og alt
arbeidet ble satt bort i entreprise. For
kontor «Est», som har 3 ansatte
maskinkjørere, har forholdet vært ca
50/50 fordelt på egendrift/entreprise-
drift.

Opprydding av gamle fløtningsinnretnin-
ger har gått sin gang også i 1987.
Bevilgningen på kr. 350. 000 er i det alt
vesentlige gått med til arbeider i Begna
og Storelva i Rin gerike kommune.

Prosjekterin gsarbeidet for bygging av
nye dammer ved Kjelldal og Lunde i
Telemarkskana len ble påbegynt i 1987.
Forbygningsa vdelingen er pålagt bygg-
herreansvare tog v il bli tildelt egne midler
over budsjettp ost 35. Statkraft har påtatt
seg prosjekteri ngs- og bygglederansvar
og bruker sivili ng. Elliot Strømme som
konsulent. Arbei det er kostnadsberegnet
til 87 mill. kr.

Ved siden av det mer tradisjonelle
arbeidet med mål ing, planlegging og
anleggsutfør elseav egne forbygnings-
og senkingsarbe ider, merker distrikts-
kontoret i stadig stigende grad behovet
for å yte hjelp i fo rm av rettledning og
konsulentori entert virksomhet. Veg-
vesenet, kommuner o. a. synes her å ha
et umettelig behov som distriktskontoret
ikke har foruts etning for å dekke på
tilfredsstillen demåte med dagens be-
manning.

l et distrikt som dekker mange fylker,
har kontakten med fylkesmennenes
Miljøvernavd elinger naturlig krevet mye
tid. Vi mener imi dlertid å ha funnet fram
til fornuftige samarbeidsformer og har
etablert et godt f orhold til disse av-
delingene.

Bemanningen ved VFØ l har vært stabil.
En anleggsingen iør er «gått fra borde»
etter 35 års tjen este i VFØ I. En ny er
tilsatt med hjemmekontor i Kvinesdal.

Til tross for tappe r innsats fra de ansatte
har VFØ l ikke maktet å holde unna for
«flommen» av nyesaker i løpet av 1987,
idet året ble avsl uttet med en større
mengde uløste oppgaver enn vi hadde
da det begynte. Allikevel ser vi på 1987

som et godt arbe idsår med mange
interessante arbei dsoppgaver.
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FORBYGNINGSAVDELINGENSØSTLANDSKONTORI

Øverst:72. Utras/ng ettere/vebrudd
vedGvarv, Telemark.

Nederst:13. Ste/nterske/ / l-/eda/se/v,
Opp/and, fors/kr/ng av bunn og
bedring avfiskeoppgang.
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FORBYGNINGSAVDELINGENS ØSTLANDSKONTORI

Nederst: 73. Ste/nterske/ r' Heda/se/v,
Opp/and, for sikring av bunn og
bedring av flskeoppgang.

Øverst: 72. Utras/ng etter e/vebrudd
ved Gvarv, Telemark.
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Øverst:74. F/omoktob er1987' . Ny riks-
veg r' Hakada/, Akershus, gjenn ombrutt.
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Nederst:75. Senk/og av Myrkda/svam,
Voss.Verd/fu//ejordbru ksområderer
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16.Ledereog ar beidstakerediskuterer
framdriften.

etharværtnoere dusertvirk-
D somhetpåanleggssiden i

VFØll i 1987 somfølgeav
redusertebevilgningerpåNVEs bud-
sjettog samtidig redusertetilsku ddfra
Landbruksdepartemente t.Påpla nleg-
gings- og saksb ehandlingssidenhardet
værtstørrebelastning enn noengang
tidligere.

Ien periodeifjorhøstsådetutti latopp-
sigelserpå anle ggsdriftenvaruunngåe-
lig, menpåplussing påbevilgn ingene
vedstortingsb ehandlingensammen med
naturlig avgang gjordeatviheldi gvis
unngikkoppsigelser.Anleggsdriftenom-
fatternå25mann vesentlig maski n-
kjørereog likemange maskinerso m er
kontinuerlig idrift.ltillegg nyttervi
10-15 innleie maskinerpåtimebasis.

I Østfoldharviha ttarbeideigang med
leiemaskine riSe ut- elvasomnåeråpen
fraGlomma tilGr essvik, og vinærmer
osssluttenpåetsenkin gsanlegg i
Fiakkestadelvned strømsStoretorp bru.

Kostna deneveddissetoanleggeneer
henhol dsvis 2,2 og 3,5 mill. kr.lNes
kommune iSør- Odalharviutført 2 ordi-
næreforbygningsa nleggmedegnefolk
og maskiner.Destørstearbeidenehar
vihatti Solør.Flomverkmed pumpe-
stasjo nvedGrindererkostnadsregnet
til6,0mill.og viharhatt4-5 egne
maskinerog 3-4 innleidemaskin eri
gang hermesteparte navåret.Dettear-
beidetkomisistelitenidetGlommavar
iferdmedågårettgjennomdeoa.
2. 500 målstoreGrinderjorde ne.Gl omma
ved Balneseravslutte ti 1987 og har
kostettotaltoa. 10 mill.kr .Dettehar
værteto mfattendeanlegg med pumpe-
stasjon.Anleggetsikreroa.5. 600mål
jord, bebyggelseog indu strimot over-
svømmelse.

Ved Sorknesharvimed egendriftut-
førtenf lomfylling og en pumpestasjon
med kap.3,5m3/s.Arbe idenesom be-
skytt ert otalt1. 200målerkostnads-
regnettilkr.3,5 mill.

Senking av Hasla i Våle rmedkostnads-
overslag 4,5 mill.omfatterenoa.7 ,5km
kanaliva nskeligegrunnforhold.Anlegget
sikreroa. 2. 200 målfordeltpå65grunn-
eiereognærmerseg nåslutten. I
l-leradsbygdiElverumha rvii 1987 full-
førtetflomsikringsan legg med pumpe-
stasjon,jordbruksveie rog planerings-
arbeid erfortotaltoa.6,0mill.kr.
Anleggetsombeskytter 1. 200 måler
idetaltvesentligeutfø rtavvåreegne
folk.

Lengernordharvihattforbygni ngs-
arbeiderigang i Stor- Elvdal, Alvdal,
Rendal, Tynsetog iFolldal.lGud-
brands dalhardetværtnoeredusert
driftsisteår, menendelarbeidererut-
førtiRaumapåLesja, LågeniSel, Vulu
og Bøvra i Lom.

Vedanl eggsmaskinverkstedetpå
Elverumharvito fasttilsatte.De har
nokå gjøremed reparasjoneravm as-
kiner, størreoverhalingerforandre dis-
trikterog tilsynsoppga ver,serviceog
sertifisering osv.

Vimener viharetfintmiljøidistriktet
og viprøveråopprettholdekontakt
mellomd e spredtearbeidsplasseneved
distriktsmøte rog samlinger.Vihariløpet
av1987fåttgjennomførtengodbe-
driftshelsetjenesteidistriktetog vi har
fåttforb edretmaskinparkennoe. Ekstra

hyggelig vardetatbådevassdrags-
direktørenog av delingsdirektørenvar
medpåvårjuleavsl utning iår.Deter
førstegang detharskj edd.

Tremedarbeiderevedanleggenehar
slutteti1987etter 25—38årstj eneste-
tid.

Detertilsattny anleggsingeniø ri
Kongsvinger.

VedkontoretiOslohardetværtet
stressår.Detblirstadig fleresake r, og
detblirstadig mer komplisertsak sbe-
handling.Servi ce-oppgaveneøkersterkt.
Blantdemestti dkrevendeoppgaveri
VFØllerutva lgsarbeidetmedflom-
sikringspl anforStemrud- Namnå, mer-
verdi avgift-systemetfortilskuddsanlegg
osv.Innføring avEDB harværtentid-
krevendeprosess.

Desis teårharanleggsdriftenvedVFØll
omfattet 16-18 mill.kr. , hvoravVs er
kommetfraNVEsbudsjett.Deterfrem-
delesendelstørreanlegg somstårfor
tur, særlig iSolør-omr ådet, menpåsikt
vildetblinoereduser tanleggsdrift,
menssaksbehandlingsop pgavenevil
økeytterligere.

Omorganisering avdistriktstj enesten
opptaro ssvedkontoretsterkt, og vi
håperatOU vilbringeklarhetidette
såsnartsom mulig, slika tviblirkvitt
uvisshetenomvåregenskjebne.

VFØllellerRegionØstharmerenn
nokopp gaver, men forsvakeressurser
tilåløsedem.Viharimidlertidinteres-
santeutfordr ingerog ethyggelig miljø
og vise rtrossaltfremtidenlystimøte.

l
l

l
l
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16. Ledere og arbeidstakere disku terer
framdriften.

et har vært noe redusert vi rk-
3 somhetpå anleggsside ni

VFØ ll i 1987 som følge av
reduserte bevilgninger på NVEs bud-
sjett og samtidig reduserte tilsk udd fra
Landbruksdepartementet. På plan leg-
gings- og saksbehandlingssiden har det
vært større belastning enn noen gang
tidligere.

len periode i fjor høst så det ut til at opp-
sigelser på anleggsdriften var uunngåe-
lig, men påplussing på bevilgn ingene
ved stortingsbehandlingen sammen med
naturlig avgang gjorde at vi heldi gvis
unngikk oppsigelser. Anleggsdrif ten om-
fatter nå 25 mann vesentlig maski n-
kjørere og like mange maskiner so m er
kontinuerlig i drift. I tillegg nytter vi
10f15 innleiemaskiner på timebas is.

l Østfold har vi hatt arbeide i gang med
leiemaskiner i Seut-elva som nå er åpen
fra Glomma til Gressvik, og vi nærmer
oss slutten på et senkingsanlegg i
Rakkestadelv nedstrøms Storetor p bru.

Kostnadene ved disse to anleggene er
henholdsvis 2,2 og 3,5 mill. kr. l Nes
kommune i Sør- Odal har vi utført 2 ordi-
nære forbygningsanl eggmed egne folk
og maskiner. De største arbeidene har
vi hatt i Solør. Flomverk med pumpe-
stasjon ved Grinder er ko stnadsregnet
til 6,0 mill. og vi har hatt 4~5 egne
maskiner og 3-4 innlei de maskiner i
gang her mesteparten av året. Dette ar-
beidet kom i siste liten id et Glomma var
i ferd med å gå rett gjen nom de ca.
2. 500 mål store Grinder jordene. Glomma
ved Balnes er avsluttet i 1987 og har
kostet totalt ca. 10 mill. kr . Dette har
vært et omfattende anleg g med pumpe-
stasjon. Anlegget sikrer ca. 5. 600 mål
jord, bebyggelse og indu stri mot over-
svømmelse.

Ved Sorknes har vi med egen drift ut-
ført en tlomfylling og en pumpestasjon
med kap. 3,5 mS/s. Arbei dene som be-
skytter totalt 1. 200 mål er kostnads-
regnet til kr. 3,5 mill,

Senking av Hasla i Våle rmed kostnads-
overslag 4,5 mill. omfatter en ca. 7,5 km

kanal i vanskelige grunnfo rhold. Anlegget
sikrer ca. 2. 200 mål ford elt på 65 grunn-
eiere og nærmer seg nå slutten. l
Heradsbygd i Elverum har vi i 1987 full-

ført et tlomsikringsanle gg med pumpe-
stasjon, jordbruksveier og planerings-
arbeider for totalt ca. 6,0 mill. kr.
Anlegget som beskytte r1. 200 mål er
i det alt vesentlige utfør tav våre egne
folk.

Lenger nord har vi hatt fo rbygnings-
arbeider i gang i Stor- El vdal, Alvdal,
Rendal, Tynset og i Folld al. l Gud-
brandsdal har det vært noe redusert
dritt siste år, men en del arbeider er ut-
ført i Flaumapå Lesja, Lågen i Sel, Vulu
og Bøvra i Lom.

Ved anleggsmaskinve rkstedet på
Elverum har vi to fast til satte. De har
nok å gjøre med repara sjoner av mas-
kiner, større overhalinge rf or andre dis-
trikter og tilsynsoppgave r, service og
sertifisering osv,

Vi mener vi har et fint mil jø i distriktet
og vi prøver å oppretth olde kontakt
mellom de spredte arbei dsplassene ved
distriktsmøter og samlinge r. Vi har i løpet
av 1987 fått gjennomfør ten god be-
driftshelsetjenest ei distr iktet og vi har
fått forbedret maskinpark en noe. Ekstra

hyggelig var det at både vassdrags-
direktøren og avdelingsdirektøren var
med på vår jul eavslutning i år. Det er
første gang det har skjedd.

Tre medarbeid ere ved anleggene har
sluttet i 1987 ett er 25 —38 års tjeneste-
tid.

Det er tilsatt ny anleggsingeniør i
Kongsvinger.

Ved kontoret i Oslo har det vært et
stress år. Det bl ir stadig flere saker, og
det blir stadig mer komplisert saksbe-
handling. Servic e-oppgavene øker sterkt.
Blant de mest ti dkrevende oppgaver i
VFØ ll er utvalg sarbeidet med flom-
sikringsplan for Stemrud- Namnå, mer-
verdiavgift- systemet for tilskuddsanlegg
osv. Innføring av EDB har vært en tid-
krevende proses s.

De siste år har anleggsdriften ved VFØ ll
omfattet 16-18 mill. kr. , hvorav Va er
kommet fra NVEs budsjett. Det er frem-
deles en del stø rre anlegg som står for
tur, særlig i Solø r-området, men på sikt
vil det bli noe re dusert anleggsdrift,
mens saksbeha ndlingsoppgavene vil
øke ytterligere .

Omorganisering av distriktstjenesten
opptar oss ved kontoret sterkt, og vi
håper at OU vil bringe klarhet i dette
så snart som mulig, slik at vi blir kvitt
uvissheten om vå r egen skjebne.

VFØ ll eller Regi on Øst har mer enn
nok oppgaver, men for svake ressurser
til å løse dem. Vi har imidlertid interes-
sante utfordri nger og et hyggelig miljø
og vi ser tross alt fremtiden lyst i møte.
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Øverst: 78. Storf/om r' Glomma ved
Kirkenær r 7916. Skredderen har hel-
gardert seg med skyss av kunder

Nederst: 79. F/oms/kr/'ng ved Kirkenær
Pumpestasjon fra 1970.

M, >

å

>r

1

16

FORBYG NI N G SAVDELI N GEN S ØSTLAN DSKON TOR II

Øverst: 78. Storf/om r G/omma ved

Kirkenær / 7916. Skredderen har fre/-

gardert seg med skyss av kunder

Nederst* 79. F/orns/kr/rrg ved K/'rkenær

Pumpestasjon fra 7970.
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Virksomh eten ved VF V - 1987

22. Forbygningsarbe/dei Rauma, Møre
og Romsdal. Planering av e/veskråning.

VFVs distrikt har det i løpet av 1987
vært drift - av større og mindre om-
fang - på noe i underkantav 50

anlegg.

Arbeidene har stort sett vært utførtsom
kombinasjonsdrift, med en sammenset-
ning av eget personell og utstyr og inn-
leie fra lokale maskinentreprenører.Av
egne folk har vi stort sett operert med
en stab på 6 fastansatte anleggsarbei-
dere, samt 2-3 midlertidig inntatte. 3
anleggsingeniører har hatt ansvaret for
den daglige oppfølging av anleggsvirk-
somheten. Ved distriktskontoret er det
for tiden 6 ansatte tilknyttet Forbygnings-
avdelingen. I tillegg har vi hatt en kontor-
hjelp engasjert på deltid. Kontoret har
også en representantfra Natur- og
Iandskapsavdelingenog en fra tilsyns-
kontoret.

I tillegg til de daglige gjøremål med
planlegging og administrering av eta-
tens anleggsvirksomhet, har både kon-
torfunksjonærer og anleggsingeniører i
stor utstrekning utført tjenesteytende
virksomhet overfor andre offentlige etater
og privatpersoner.

Driftsomfanget har vært klart lavere enn
det man kunne ønske, men for de knapt

tilmålte budsjettmidlene mener vi likevel
å ha fått utførten rekke viktige tiltak.
Driftsforholdene i Vestlandsdistriktet, var
i 1987 jevnt over gode. Vi unngikk
flomskader av alvorlig omfang, og de
klimatiske forhold m.h.t. å opprettholde
jevn drift året rundt var tilfredsstillende.
Av større arbeider i 1987 nevnes:

Forbygnings- og senkingstiltak
i Jostedalen
Arbeidene har i det vesentlige vært kon-
sentrert om de to tettstedene Myklemyr
og Fossøy. Omfattende senkingstiltak i
form av utvidelser i de trange gjelene
nedstrøms disse to stedene har vært ut-
ført. Utsprengtmasse har vært nyttet til
sikring av flomfyllinger som er lagt opp
for å beskytte de flate bebodde om-
rådene. Nyttevirkningen er i første rekke
å sikre bebyggelsen mot flomskader på
grunn av Jostedøla, dessuten å sikre
flate og gode jordbruksarealer. Arbei-
dene som finansieres av midler fra
Statkraft,har gått godt. Virksomheten
vil fortsetteenda noen år fremover.

Regulering av elver i Veitastrand
Arbeidene ble oppstartet i 1984, og har
siden pågått i sommerhalvårethvertår.
Omfattende arbeider er utført for å sikre
og forbedre store jordbruksarealer ved
indre del av Veitastrandsvatnet, samt
bebyggelse i området. Arbeidet finan-
sieres av Landbruksdepartementet,
Sognekraft(Årøyutbyggingen) og N VE.

Regulering av elver i Fjærland
l 1987 ble det utført et omfattende terskel-
byggingsprogram. Formåleter både
stabilisering av elvene (Fjærlandselv,
Bøyumselv, Supphelleelv), og bedring
av disses egenskaper som fiskeelver.
Riksvegen er delvis lagt fram langs for-
bygningen. Kostnadene deles mellom
Landbruksdepartementet, Landbrukets
utbyggingsfond, Vegvesenet og N VE.

I Hornindal har vi sluttførtarbeidene
med senking og forbygging av Sindre-
elv, et samarbeidsprosjekt mellom
Landbruksdepartementet, Vegvesenet
og N VE. Formåletmed tiltaketvar å
innvinne store arealer som kan dyrkes,
samtidig som riksvegen i området ble
omlagt til i dag å følge forbygningen.

I Naustdal har vi gjennomført arbeidet
med senking av Dalevatn og forbygning
av tilløpselvaRedalselv.Vi haroppnådd
sikring av bebyggelse og dyrka mark,
samt bedring av vassjuk jord. Arbeidet
er finansiert av N VE, Landbruksdeparte-
mentet og interessenter.

Forbygning av Norangselv
v/ Skylstad i Ørsta
Arbeidene som omfatter sikring av ca
200 daa dyrka/dyrkbar jord mot
Norangselva, ble påbegynt og på
det nærmeste fullført i 1987.

Forbygning mot Rauma
En rekke forbygningsparseller i Rauma å
er utført. Nyttevirkningener for det meste _
sikring avdyrkamark, menogsåbyg-
ningsmessige verdier er sikret, bla.
campingplass m/hytter. j

Regulering av Vistdalselv, Nesset l
En større regulering og forbygning mot
Vistdalselvblepåbegynti 1987.Arbei- j'
dene fortsetter inn i 1988. Tiltakenetar “
sikte på å beskytte dyrka mark og tett-
stedbebyggelse. Etter oppfordring fra
Direktoratet for Naturforvaltning, er det,
i samrådmed Natur- og landskaps-
avdelingen i N VE, innarbeidet plan for
bygging av en del terskler i elva.

I 1987ble arbeidet med å skaffetomt
for realisering av nytt lager/ verksted-
bygg i distriktetvidereført. På tampen
avåret fikk vi overtaet område på ca
1,6mål sentralt i Førde. Vi regner med
at byggeplanene gjennomføres i løpet
av 1988.

18

FORBYG NI N G SAVDELI N GEN S VESTLAN DSKON TOR

Virksomheten ved VF V - 1987

22. Forbygningsarbeide i' Rauma, Møre
og Romsdal. Planering av e/veskråning.

VFVs distrikt har det i løpet av 1987

vært drift - av større og mindre om-

fang - på noe i underkant av 50
anlegg.

Arbeidene har stort sett vært utført som

kombinasjonsdrift, med en sammenset-

ning av eget personell og utstyr og inn-

leie fra lokale maskinentreprenører. Av

egne folk har vi stort sett operert med

en stab på 6 fast ansatte anleggsarbei-

dere, samt 2-3 midlertidig inntatte. 3
anleggsingeniører har hatt ansvaret for

den daglige oppfølging av anleggsvirk-

somheten. Ved distriktskontoret er det
for tiden 6 ansatte tilknyttet Forbygnings-

avdelingen. I tillegg har vi hatt en kontor-

hjelp engasjert på deltid. Kontoret har
også en representant fra Natur- og
landskapsavdelingen og en fra tilsyns-
kontoret.

I tillegg til de daglige gjøremål med

planlegging og administrering av eta-

tens anleggsvirksomhet, har både kon-

torfunksjonærer og anleggsingeniører i

stor utstrekning utført tjenesteytende

virksomhet overfor andre offentlige etater

og privatpersoner.

Driftsomfanget har vært klart lavere enn

det man kunne ønske, men for de knapt

tilmålte budsjettmidlene mener vi likevel
å ha fått utført en rekke viktige tiltak.
Driftsforholdene i Vestlandsdistriktet, var

i 1987 jevnt over gode. Vi unngikk

flomskader av alvorlig omfang, og de

klimatiske forhold mht. å opprettholde
jevn drift året rundt var tilfredsstillende.

Av større arbeider i 1987 nevnes:

Forbygnings- og senkingstiltak

i Jostedalen

Arbeidene har i det vesentlige vært kon-

sentrert om de to tettstedene Myklemyr

og Fossøy. Omfattende senkingstiltak i

form av utvidelser i de trange gjelene

nedstrøms disse to stedene har vært ut-
ført. Utsprengt masse har vært nyttet til
sikring av flomfyllinger som er lagt opp

for å beskytte de flate bebodde om-
rådene. Nyttevirkningen er i første rekke
å sikre bebyggelsen mot flomskader på
grunn av Jostedøla, dessuten å sikre

flate og gode jordbruksarealer. Arbei-

dene som finansieres av midler fra

Statkraft, har gått godt. Virksomheten
vil fortsette enda noen år fremover.

Regulering av elver i Veitastrand

Arbeidene ble oppstartet i 1984, og har

siden pågått i sommerhalvåret hvert år.
Omfattende arbeider er utført for å sikre
og forbedre store jordbruksarealer ved

indre del av Veitastrandsvatnet, samt

bebyggelse i området. Arbeidet finan-

sieres av Landbruksdepartementet,

Sognekraft (Årøyutbyggingen) og N VE.

Regulering av elver i Fjærland

I 1987 ble det utført et omfattende terskel-

byggingsprogram. Formålet er både
stabilisering av elvene (Fjærlandselv,

Bøyumselv, Supphelleelv), og bedring

av disses egenskaper som fiskeelver.

Riksvegen er delvis lagt fram langs for-
bygningen. Kostnadene deles mellom
Landbruksdepartementet, Landbrukets

utbyggingsfond, Vegvesenet og NVE.

I Hornindal har vi sluttført arbeidene
med senking og forbygging av Sindre-
elv, et samarbeidsprosjekt mellom

Landbruksdepartementet, Vegvesenet

og N VE. Formålet med tiltaket var å
innvinne store arealer som kan dyrkes,
samtidig som riksvegen i området ble

omlagt til i dag å følge forbygningen.

I Naustdal har vi gjennomført arbeidet

med senking av Dalevatn og forbygning

av tilløpselva Redalselv. Vi har oppnådd
sikring av bebyggelse og dyrka mark,
samt bedring av vassjuk jord. Arbeidet

er finansiert av N VE. Landbruksdeparte-
mentet og interessenter.

Forbygning av Norangselv

v/Skylstad i Ørsta
Arbeidene som omfatter sikring av ca

200 daa dyrka/dyrkbar jord mot

Norangselva, ble påbegynt og på

det nærmeste fullført i 1987.

Forbygning mot Rauma

En rekke forbygningsparseller i Rauma
er utført. Nyttevirkningen er for det meste

sikring av dyrka mark, men også byg-
ningsmessige verdier er sikret, bla.

campingplass m/hytter.

Regulering av Vistdalselv, Nesset

En større regulering og forbygning mot

Vistdalselv ble påbegynt i 1987. Arbei-

dene fortsetter inn i 1988. Tiltakene tar
sikte på å beskytte dyrka mark og tett-
stedbebyggelse. Etter oppfordring fra

Direktoratet for Naturforvaltning, er det,

i samråd med Natur- og landskaps-
avdelingen i N VE. innarbeidet plan for
bygging av en del terskler l elva.

I 1987 ble arbeidet med å skaffe tomt
for realisering av nytt lager/verksted-

bygg i distriktet videreført. På tampen
av året fikk vi overta et område på ca
1,6 mål sentralt i Førde. Vi regner med
at byggeplanene gjennomføres i løpet

av 1988,



23. Campingplass ved Rauma er sikret
mot utgraving.
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FORBYGNINGSAVDELINGENSVESTLANDSKONTOR

Øverst:24. Veitestrandi Sogn. Jord- Nederst: 25. Taubane var tidligere
bruksbygdsomfårS/kretOmrådet moi nødvendig iVeitestrand. Nåerstattet av
flom. bruiforbinde/semed f/omsikring.
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FORBYGNINGSAVDELINGENS VESTLANDSKONTOR

Øverst 24. Veitestrand i Sogn. Jord- Nederst: 25. Taubane var tidligere

ÖfUkSÖYQd SO”? fåf S/kfef Omfådef moi nødvendig i Veitestrarid. Nå erstattet av
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Øverst :26. G/ut rar' Hen, Møre og Nederst :27 St einsom erflyt t etav e/va
Romsdal.F/oms/kr/ng avjordbrukog underflomr' Jost edal, Sogn.
bebyggelse.Tersk/erog andret ilt akav
hensynz‘ //fiskmv.
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F OR B YGNI N GSAVD ELI N GEN STRØN D E LAGSKON TOR

Virksomheten ved VF T - 1987

28. E/vebrudd i' kornåker i' Ork/a.

emanningen ved VFT var ved
B årsskiftet24 ansatte fordelt på 8

ved kontoret i Trondheim og 16
ved anleggsdriften ute. Dessuten ar-
beider det ved Vassdragsdirektoratets
Trondheimskontor 2 mann fra VH, 1 fra
VN og 1 fra VV (tilsynskontor). Dette gir
kontoret en faglig bredde og kvalitet
som gjør at vi på det vassdragsfaglige
området kan hevde oss selv i et godt
utbygd teknologisk/naturvitenskapelig
miljø som det vi finner i Trondheim.

Arbeidet ved Trondheimskontoret
Nedgang i anleggsbevilgningene og et
økende antall henvendelser fra diverse
brukergrupper i vassdragene har ført til
at arbeidsoppgavene for kontorets tek-
niske saksbehandlere/planleggere har
endret seg noe. En strengere priorite-
ring av søknadsmassen er gjennomført.
l 1987 er det mottatt 16 søknader om
flomsikrings/forbygningstiltak i distriktet.
Det er i samme periode sendt ut i 14
nye planer til behandling i fylker og
kommuner.

_."'~- _».

Mye tid og arbeidskapasiteter brukt på
teknisk vurdering av tilsendte regule-
ringsplaner, veg- og broplaner, planer
for akvakulturanlegg samt søknader om
grusuttak i vassdrag.

Oppfølging av anleggsdriften ute krever
ogsåjevn innsatsfrakontoretsinge-
niører.

Trondheimskontoretmå i nær framtid
flytte til nye kontorlokaler. Mye tid er
gåttmedtil forhandlinger, vurderinger
og saksbehandling forå finneframtil
en god og framtidsrettet løsning på
kontorbehovet. Dette spørsmåletgår
nå mot sin avklaring.

Anleggsdriften
i VFTs nordreområde
(Namdalen + Nordland
sør for Saltfjellet)
Forbygningerer utførtog delvis fullført
i Bindal(Åeive), Hemnes(Leirelv),på
Høylandet (Søråa) og i Overhalla
(Namsenog Vesteråa).

Veger, bruer, boligområder og dyrket
mark for betydelige verdier er ved disse
arbeidene sikret mot flom og erosjon.

Anleggsarbeid er startetpå store an-
legg i Hattfjelldal (Susna),bla. med
bygging av brakkeleir for mannskapet.
Her blir kraftig erosjon av dyrket og
dyrkbar jord stanset.

Midtre område (Nord-Trøndelag sør
for Namdalen).
Forbygningsarbeider er utført og fullført
i Rissa(Nordelv, Sørelvog Skauga), l
Osen (Steinselv) og i Verdal (Verdals-
elv). Dyrket mark, veger og boliger er
sikret mot flom og erosjon.

Arbeidet med å sikre den utsatte Bøes-
grenda i Helgådalen, Verdal, mot leirras
og erosjon er kommet et langt skritt
nærmere sin fullføring.

«Takrenneprosjektet» for å føre overflate-
vatn og grunnvatn ned til Helgåa på en
sikker måte er under arbeid.

«Avlastingsarbeidet» på toppen av den
60 m høge leirmelen ved Dalbakken er
70% ferdig og skal fullføres våren 1988.

Disse arbeidene blir utført med hjelp av
geotekniskekspertise fra N GI. Natur-
skadefondetog Verdal kommune bidrar
med tilsammen 50% av anleggskost-
nadene

Søndre område
(Sør-Trøndelag og deler av Nordmøre)
Senking og forbygning av Søya l Surna-
dal har vært hovedoppgaven her. Tersk-
ler og diverse andre biotopjusterende
tiltak er utført i samarbeid med miljø-
vernmyndighetene. Bygda er nå kvittde
hyppige oversvømmelsene som den før
var plaget av, ofte flere ganger i året.
Boliger, veger samt store arealer dyrket
og dyrkbar mark er her sikret mot
flomskader

l Skaun er det utført omfattende for-
bygning mot sjøkanten og mot elva ved
tettstedet Børsa. Bolighus, veger og
kommunaltekniske anlegg på Børsøra
ligger inneklemt mellom sjøen på en
side og Børselvapå den andre siden.
Store verdier er sikret her. Det er dess-
uten utført mindre sikringsarbeider i
Gaula (l\/lelhus) og i Holta (Holtålen).

l Røroskommune er det utførtstore
sikringsarbeider i erosjonsutsattområde
ved Aursunden og ved Øvre Glomma.
Glommen og Laagens Brukseierfore-
ning har ytt store tilskudd til disse ar-
beidene som for det meste er utført av
lokale entreprenører etter anbuds-
konkurranse.
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Virksomheten ved VF T - 1987

28. E/vebrudd i' kornåker i' Orkla.

emanningen ved VFT var ved

3 årsskiftet 24 ansatte fordelt på 8
ved kontoret l Trondheim og 16

ved anleggsdriften ute. Dessuten ar-

beider det ved Vassdragsdirektoratets

Trondheimskontor 2 mann fra VH, 1 fra

VN og 1 fra VV (tilsynskontor). Dette gir

kontoret en faglig bredde og kvalitet

som gjør at vi på det vassdragsfaglige

området kan hevde oss selv i et godt
utbygd teknologisk/naturvitenskapelig

miljø som det vi finner i Trondheim.

Arbeidet ved Trondheimskontoret

Nedgang i anleggsbevilgningene og et

økende antall henvendelser fra diverse

brukergrupper i vassdragene har ført til
at arbeidsoppgavene for kontorets tek-

niske saksbehandlere/planleggere har

endret seg noe. En strengere priorite-

ring av søknadsmassen er gjennomført.

I 1987 er det mottatt 16 søknader om

flomsikrings/forbygningstiltak i distriktet.

Det er i samme periode sendt ut i 14

nye planer til behandling i fylker og

kommuner

wx

Mye tid og arbeidskapasitet er brukt på

teknisk vurdering av tilsendte regule-

ringsplaner, veg- og broplaner, planer

for akvakulturanlegg samt søknader om

grusuttak i vassdrag.

Oppfølging av anleggsdriften ute krever

også jevn innsats fra kontorets inge-

niører.

Trondheimskontoret må i nær framtid

flytte til nye kontorlokaler. Mye tid er
gått med til forhandlinger, vurderinger
og saksbehandling for å finne fram til
en god og framtidsrettet løsning på

kontorbehovet. Dette spørsmålet går
nå mot sin avklaring.

Anleggsdriften
i VFTs nordre område
(Namdalen + Nordland

sør for Saltfjellet)

Forbygninger er utført og delvis fullført

i Bindal (Aelva), Hemnes (Leirelv), på
Høylandet (Søråa) og i Overhalla
(Namsen og Vesteråa).

Veger, bruer, boligområder og dyrket
mark for betydelige verdier er ved disse

arbeidene sikret mot flom og erosjon.

Anleggsarbeid er startet på store an-
legg i Hattfjelldal (Susna), bl.a. med

bygging av brakkeleir for mannskapet.
Her blir kraftig erosjon av dyrket og

dyrkbar jord stanset.

Midtre område (Nord-Trøndelag sør
for Namdalen).
Forbygningsarbeider er utført og fullført

i Rissa (Nordelv, Sørelv og Skauga),
Osen (Steinselv) og i Verdal (Verdals-

elv). Dyrket mark, veger og boliger er
sikret mot flom og erosjon.

Arbeidet med å sikre den utsatte Høes-
grenda i Helgådalen, Verdal, mot leirras

og erosjon er kommet et langt skritt

naermere sin fullføring.

«Takrenneprosjektet» for å føre overflate-

vatn og grunnvatn ned til Helgåa på en
sikker måte er under arbeid.

«Avlastingsarbeidet» på toppen av den
60 m høge leirmelen ved Dalbakken er

70% ferdig og skal fullføres våren 1988.

Disse arbeidene blir utført med hjelp av
geoteknisk ekspertise fra NGl. Natur-

skadefondet og Verdal kommune bidrar

med tilsammen 50% av anleggskost-
nadene

Søndre område
(Sør-Trøndelag og deler av Nordmøre)
Senking og forbygning av Søya i Surna-
dal har vært hovedoppgaven her. Tersk-
ler og diverse andre biotopjusterende

tiltak er utført i samarbeid med miljø-
vernmyndighetene. Bygda er nå kvitt de

hyppige oversvømmelsene som den før

var plaget av, ofte flere ganger i året.
Boliger, veger samt store arealer dyrket

og dyrkbar mark er her sikret mot

flomskader.

l Skaun er det utført omfattende for-

bygning mot sjøkanten og mot elva ved

tettstedet Børsa. Bolighus, veger og
kommunaltekniske anlegg på Børsøra
ligger inneklemt mellom sjøen på en

side og Børselva på den andre siden.
Store verdier er sikret her. Det er dess-

uten utført mindre sikringsarbeider i

Gaula (Melhus) og i Holta (Holtålen).

I Røros kommune er det utført store
sikringsarbeider i erosjonsutsatt område
ved Aursunden og ved Øvre Glomma.
Glommen og Laagens Brukseierfore-

ning har ytt store tilskudd til disse ar-

beidene som for det meste er utført av

lokale entreprenører etter anbuds-

konkurranse.



29. Røros.Gamle forby
terskler i Hitterelv.

gningerog

u

æ

`\

f' .

\,,

-§‘,- ,

\ v»,.

f*

n., 4

v

an,

' è'

å

-.‘\
“li

.f.i

l

29. Røros. Gamle forbygn/nger og
fersk/er i H/ttere/v.

E"

i

23



UNGENS TRQNDELAGSKONTOR
Nederst: 31. Hetgådaten i 1980.Nyerbeider er vedtatt.
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Øverst; 32. An/eggsarbe/der ved
Søre/va ved Firm/i i Rissa. E/va er
Kana/isen* og sikret etter ras og over»
svømme/ser.Nå er området grønt.

an ig.. f..

Nederst:33. Dansep/asseniÅbygda,
Bindai, er sikret mot utgraving.
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Øverst: 32. An/eggsarbe/der ved
Søre/va ved F/nrr/r  I  F?/ssa. E/va er

karra//sert og srkret etter ras og over?

svømme/ser Nå er området grønt
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Nederst:  33  Dansep/assen I Ábygda.
B/ndal. er s/kret mot utgrav/ng.
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F OR B YG NI N G SAVD E LI N G E N SN OR D-N OR G E SKON TOR

Vi rksom h eten ved VF N - 1 987

n viktig oppgave I 1987 har vært
E å få anleggsdrift og rådgivnings-

tjeneste i vår sørligsteavdeling
inn i faste former. De sisteårene har
Nordland-nord blitt betjentdirekte fra
distriktskontoret, med stor belastning på
saksbehandleren. En ny anleggsingeniør
begynte i mai. Foreløpig har han operert
ut fra vår forlegning på Rognan, men et
lite avdelingskontor er under etablering
i Fauske sentrum.

Vårt engasjement i løsning av de for-
skjellige problem i vassdragene er i
stadig økning. Samarbeidetmed fylkenes
miljøavdelinger utvides og er i dag al-
minnelig godt. Distriktskontoret fungerer
stadig bedre som en enhet i samarbeide
med de andre av V's avdelinger om å
løsevåre oppgaver i vassdragene. Ellers
har arbeidet med omleggingen til EDB
lagt beslag på myearbeidstid for enkelte
medarbeidere i 1987 Og vi ser fram
mot å høste fruktene av dette arbeidet.

Anleggsdriften har i visse deler av dis-
triktet vært preget av små midler og
streng prioritering. Andre steder, f.eks.
i Alta, arbeider vi med store tilskudds-
midler. Det letter situasjonen. Imidlertid
har lange sykefravær i nord skapt pro-
blemer med å holde våre egne an-
leggsmaskiner igang.

De viktigste oppgaver i 1987 har vært:

Finnmark fylke:
Tanaelva har nesten årlig hatt store is-
ganger, som foreløpig bare har ført til
moderate skader som følge av omfat-
tende forbygningstiltak. Imidlertid opp-
sto våren 87 helt spesielle forhold i
vassdraget ved Alleknjarg. En forbyg-
ning, som beskyttetde store jordbruks-
arealene, ble skadet. Mye av vårt
arbeide og våre midler måtte legges
ned i reparasjonene. Ellersble en stor
forbygning utenfor Skipagurra tettsted
påbegynt i slutten av året.

Lakselva i Porsanger truet for tre år
siden med å ta seg nytt løp på et
punkt vi lenge har hatt under oppsikt.
Vi måtte straksgripe inn. I den forbin-
delse ble en del av våre planer i
Stangnesområdet gjennomført og av-
sluttet i løpetavåret. Fortsatter sikrings-
arbeider ønskelig for å hindre en uheldig
utvikling i denne elva, som er en kjent
lakseelv.

Karasjokka er en av de elver hvor det
stadig er behov for komplettering av
forbygninger. I år har vi imidlertid ikke
hatt midler til arbeider her - noe som
har ført til en viss reaksjonfra lokalthold.

Altaelvaer nååstedfor en opptrapping
av forbygningsvirksomheten, etter at
Statkraftgår inn med 5 mill. kr. Når vi i
tillegg av ordinære midler satser ca. 2,5
mill. kr. regner vi med å kunne sikre de
fleste aktuelle strekninger. I og med at
flere høye bruddmeler sikresvil også
materialtransporten med dens problem
minskes. Alta kommune er også innstilt
på å yte 2,5 mill. kr. i sikring av sitt
planlagte industriareal ovenfor Alta bru.
Påmotsattside har vi medvirket i Veg-
vesenetsplaner om ny fylkesveg.

Eibyelva i Alta har alltid vært en masse-
førende og urolig elv. Det er et stort
press for å få ytterligere forbygninger
for å sikre jordbruk, boliger og veger Vi
har også i år vært opptatt avvurderinger
og befaringer i forbindelse med en
«hovedplan» for området.Arbeideter
aktualisert i forbindelse med nye riks-
vegplaner som Vegvesenethar i dette
område.

Tverrelva i Alta er allerede mye forbygd.
Et nytt større samarbeidsprosjekt med
Landbruksdepartementeter nå klart til å
settes igang i området ovenfor Belgiuda
bru. Ca. 450 mål jordbruksareal og be-
byggelse vil da beskyttes mot over-
svømmelse og erosjon, til en kostnad
på oa. 2 mill. kr.

Troms fylke:
Reisaelva renner i sitt nedre løp neden-
for Sappen i stort sett lett eroderbar
grunn. Våre forbygninger dekker etter
hvert relativt lange strekninger. Storflom-
men I mai 84 skadet mange av disse
forbygninger og elva truet med å ta nye
løp. Reparasjonsarbeidene fortsatte i år.

Samuelselv i Nordreisa hadde i år de
største arbeider i Troms. Ca. kr. 800. 000
ble nedlagt her for å bringe de vanske-
lige løpsforhold i orden, slik at dyrket
og dyrkbar jord kunne beskyttes mot
erosjon og Oversvømmelser.

I Ersfjordbotn på Kvaløyai Tromsø
kommune ble i oktober 1985 fylkes-
vegen og en del eldre forbygninger
rasertav en storflom. Vegbrua og et

boligfelt var sterkt truet. Reparasjons-
arbeider og nye sikringstiltak måtte øye-
blikkelig settes igang. Disse arbeider til
oa. kr. 450. 000ble fullført i 1987.

I Nordkjoselv i Balsfjord har vi i løpet
av de siste år drevetarbeider. Disse er
nåmidlertidig underavslutning i etom-
rådehvorVegvesenethargått inn med
midler for å beskytte E6.

Øvrige elver hvor vi har arbeidet i år
ligger i kommunene Storfjord, Balsfjord,
Tromsø, Målselv og Salangen. Det dreier
seg om mindre, men viktige anlegg,
som harståttog ventetpå midleretter
at de størresenkingsarbeider var ferdig
i Salangselva ved Bones.

Nordland fylke, nord for Saltfjellet:
Flomskred i Forfjord i Andøy kommune
ble utløstetter den uvanlige regnfulle
sommeren 1983. Sammen med Statens
naturskadefond og N GI ble det planlagt
fire tiltak for å beskytte bebyggelse mot
nye skred. Anleggsarbeidene ble utført
avvåravdeling og avslutteti år medet
godt resultat, teknisk og økonomisk.

I Storelva I Bjærangen, Meløy kommune,
fikk vi i oktober 85 en storflom som for-
årsaketstore skader på gamle forbyg-
ninger Elva tok seg inn mot et større
fiskeproduksjonsanlegg ved utløpet.
Omfattende reparasjonsarbeid ble full-
ført i løpet av året.

I Saltdalselva har flom- og isganger
ført til slitasjepå eldre anlegg. Også i
år har det vært nødvendig med repara-
sjons- og utvidelsesarbeider. Betydelige
verdier blir sikret.

I Beiarelv er det utført mindre, men
prioriterte anlegg for å hindre erosjon
og Oversvømmelse.

I Kobbelvanleggets tilsigsområder er nå
N VEs Natur- og landskapsavdeling i ferd
med å fullførepålegg om terskelbygging.
VFN har assistertnår det gjelder å
komme fram til riktige tekniske løsninger,
og vi har deltatt i flere befaringer. Stat-
krafter interesserti fortsatthjelp I teknisk
rådgiving, og har også anmodet oss om
å utføresom regningsarbeide foreløpig
to større fyllingsterskler. Dette ser ut til å
passe godt inn i vårt arbeidsprogram.
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Virksomheten ved VF N - 1987

n viktig oppgave I 1987 har vært

E å få anleggsdrift og rådgivnings-
tjeneste i vår sørligste avdeling

inn i faste former. De siste årene har
Nordland-nord blitt betjent direkte fra
distriktskontoret, med stor belastning på
saksbehandleren. En ny anleggsingeniør

begynte i mai. Foreløpig har han operert

ut fra vår forlegning på Rognan, men et
lite avdelingskontor er under etablering

i Fauske sentrum.

Vårt engasjement i løsning av de for-

skjellige problem i vassdragene er i

stadig økning. Samarbeidet med fylkenes
miljøavdelinger utvides og er i dag al-

minnelig godt. Distriktskontoret fungerer

stadig bedre som en enhet i samarbeide

med de andre av V's avdelinger om å
løse våre oppgaver i vassdragene. Ellers
har arbeidet med omleggingen til EDB
lagt beslag på mye arbeidstid for enkelte
medarbeidere i 1987 Og vi ser fram

mot å høste fruktene av dette arbeidet.

Anleggsdriften har i visse deler av dis-

triktet vært preget av små midler og
streng prioritering. Andre steder, f.eks.

i Alta, arbeider vi med store tilskudds-
midler. Det letter situasjonen. Imidlertid

har lange sykefravær i nord skapt pro-

blemer med å holde våre egne an-
leggsmaskiner igang.

De viktigste oppgaver i 1987 har vært:

Finnmark fylke:

Tanaelva har nesten årlig hatt store is-
ganger, som foreløpig bare har ført til
moderate skader som følge av omfat-
tende forbygningstiltak. Imidlertid opp-
sto våren 87 helt spesielle forhold i
vassdraget ved Alleknjarg. En forbyg-

ning, som beskyttet de store jordbruks-
arealene, ble skadet. Mye av vårt
arbeide og våre midler måtte legges
ned i reparasjonene. Ellers ble en stor
forbygning utenfor Skipagurra tettsted
påbegynt i slutten av året.

Lakselva i Porsanger truet for tre år
siden med å ta seg nytt løp på et
punkt vi lenge har hatt under oppsikt.
Vi måtte straks gripe inn. I den forbin-
delse ble en del av våre planer i
Stangnesområdet gjennomført og av-

sluttet i løpet av året. Fortsatt er sikrings-
arbeider ønskelig for å hindre en uheldig

utvikling i denne elva, som er en kjent

lakseelv.

Karasjokka er en av de elver hvor det

stadig er behov for komplettering av

forbygninger. I år har vi imidlertid ikke
hatt midler til arbeider her - noe som

har ført til en viss reaksjon fra lokalt hold.

Altaelva er nå åsted for en opptrapping
av forbygningsvirksomheten, etter at

Statkraft går inn med 5 mill. kr. Når vi i
tillegg av ordinære midler satser ca. 2,5

mill. kr. regner vi med å kunne sikre de
fleste aktuelle strekninger. I og med at
flere høye bruddmeler sikres vil også
materialtransporten med dens problem

minskes. Alta kommune er også innstilt

på å yte 2,5 mill. kr. i sikring av sitt
planlagte industriareal ovenfor Alta bru.
På motsatt side har vi medvirket i Veg-
vesenets planer om ny fylkesveg.

Eibyelva i Alta har alltid vært en masse-
førende og urolig elv. Det er et stort

press for å få ytterligere forbygninger
for å sikre jordbruk, boliger og veger Vi
har også i år vært opptatt av vurderinger
og befaringer i forbindelse med en

«hovedplan» for området. Arbeidet er
aktualisert i forbindelse med nye riks-

vegplaner som Vegvesenet har i dette
område.

Tverrelva i Alta er allerede mye forbygd.
Et nytt større samarbeidsprosjekt med

Landbruksdepartementet er nå klart til å
settes igang i området ovenfor Belgiuda

bru. Ca. 450 mål jordbruksareal og be-

byggelse vil da beskyttes mot over-

svømmelse og erosjon, til en kostnad

på oa. 2 mill. kr.

Troms fylke:
Reisaelva renner i sitt nedre løp neden-

for Sappen i stort sett lett eroderbar

grunn. Våre forbygninger dekker etter
hvert relativt lange strekninger. Storflom-

men I mai 84 skadet mange av disse

forbygninger og elva truet med å ta nye
løp. Reparasjonsarbeidene fortsatte i år.

Samuelselv i Nordreisa hadde i år de
største arbeider i Troms. Ca. kr. 800. 000
ble nedlagt her for å bringe de vanske-

lige løpsforhold i orden, slik at dyrket
og dyrkbar jord kunne beskyttes mot

erosjon og Oversvømmelser.

I Ersfjordbotn på Kvaløya i Tromsø
kommune ble i oktober 1985 fylkes-

vegen og en del eldre forbygninger

rasert av en storflom. Vegbrua og et

boligfelt var sterkt truet. Reparasjons-
arbeider og nye sikringstiltak måtte øye-

blikkelig settes igang. Disse arbeider til

oa. kr. 450. 000 ble fullført i 1987.

I Nordkjoselv i Balsfjord har vi i løpet
av de siste år drevet arbeider. Disse er
nå midlertidig under avslutning i et om-
råde hvor Vegvesenet har gått inn med
midler for å beskytte E6.

Øvrige elver hvor vi har arbeidet i år
ligger i kommunene Storfjord, Balsfjord,
Tromsø, Målselv og Salangen. Det dreier

seg om mindre, men viktige anlegg,
som har stått og ventet på midler etter
at de større senkingsarbeider var ferdig
i Salangselva ved Bones.

Nordland fylke, nord for Saltfjellet:
Flomskred i Forfjord i Andøy kommune
ble utløst etter den uvanlige regnfulle
sommeren 1983. Sammen med Statens
naturskadefond og N GI ble det planlagt
fire tiltak for å beskytte bebyggelse mot
nye skred. Anleggsarbeidene ble utført
av vår avdeling og avsluttet i år med et
godt resultat, teknisk og økonomisk.

I Storelva I Bjærangen, Meløy kommune,

fikk vi i oktober 85 en storflom som for-

årsaket store skader på gamle forbyg-
ninger Elva tok seg inn mot et større

fiskeproduksjonsanlegg ved utløpet.
Omfattende reparasjonsarbeid ble full-

ført i løpet av året.

I Saltdalselva har flom- og isganger

ført til slitasje på eldre anlegg. Også i
år har det vært nødvendig med repara-
sjons- og utvidelsesarbeider. Betydelige
verdier blir sikret.

I Beiarelv er det utført mindre, men
prioriterte anlegg for å hindre erosjon

og Oversvømmelse.

I Kobbelvanleggets tilsigsområder er nå
N VEs Natur- og landskapsavdeling i ferd
med å fullføre pålegg om terskelbygging.
VFN har assistert når det gjelder å
komme fram til riktige tekniske løsninger,
og vi har deltatt i flere befaringer. Stat-
kraft er interessert i fortsatt hjelp I teknisk
rådgiving, og har også anmodet oss om
å utføre som regningsarbeide foreløpig
to større fyllingsterskler. Dette ser ut til å
passe godt inn i vårt arbeidsprogram.
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Nederst: 36. S/kr/ng mot f/omskred ved
Forf/ord I Andøy. Samarbei d med Statens
naturskadefond.

Øverst: 35. Forbygn/ngsarbe/ der/a ngs
Grense Jacobse/v mot grensen ti /
Sovjetunionen.
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VFs framtid

rbeidsoppgavene innenfor VFs
A virksomhet er i stadig utvikling.

Nye utfordringer presser på,
gamle metoder må erstattes av nye og
moderne hjelpemidler må finne anven-
delse i økende grad.

VF arbeider aktivt for å tilpasse virk-
somheten til samfunnets krav. Vi kan
nevne noen av de momenter som vil
få betydning for denne utviklingen.

Flomskader, erosjon og ras er et årvisst
problem i Norge. Samfunnet er avhengig
av et hjelpeapparat med faglig eksper-
tise, ikke minst i krisesituasjoner Vass-
dragsdirektoratet arbeider for tiden med
å forbedre N VEs beredskapsopplegg
for flom, dambrudd m.v. Kommuner og
andre instanserskal bistås med øyeblik-
kelig hjelp, råd og direkte aksjonsledelse
for å sikre boligområder, industri, veger
m.v. og i mange tilfelle for å redde
menneskeliv. Her spiller VF en sentral
rolle, både sentraltog i den ytre admi-
nistrasjon.

VFs samarbeid med Statens naturskade-
fond for å bistå skadelidte etter flom og
ras vil fortsette, bl.a. for å få bestmulig
utnyttelse av ressursene. Dette gjelder
også samarbeidetmed vegvesenetog
Landbruksdepartementet, bl.a. for å
kombinere vegprosjekter med flom-
sikring og jordbrukstiltak. Det har vært
betydelig samfunnsmessig gevinst ved
slikt samarbeid.

Rutiner for behandling av saker som
gjelder ulike inngrep i vassdrag har
vært behandlet i utvalg med represen-
tanter for N VE, Miljøverndepartementet
og Landbruksdepartementet. Det er ut-
arbeidet retningslinjer for akvakultur, og
for mindre inngrep. Gjeldene rutiner for
forbygningssaker er også gjennomgått.
Dette arbeidet vil få stor betydning for
VFs saker i framtiden. Det er bl.a. lagt
opp til bedre rutiner for behandling av
VFs planer for å hindre konfliktermed
miljøverninteresser og andre. Her står
Miljøvernavdelingenhos fylkesmannen
sentralt i saksbehandlingen. Vi anser
det som spesielt verdifullt at kontakten
mellom VF og miljøvernavdelingenepå
distriktsplanet stadig blir bedre. ikke
minst er det av betydning at det ved
vurderingen blir skiltmellom vesentlige
og uvesentlige inngrep, slik at det er
mulig å finne fram til samfunnsmessig
riktige løsninger.

Nyttevirkningen ved flomsikringstiltak er
som tidligere nevnt dokumentert ved en
rapport som er utarbeidet av SI N TEF i
Trondheim etter oppdrag fra «kommuner
for flomsikring». VF har inngått avtale
med SI N TEFom å få utarbeidet bedre
praktiskemetoder for å analyserekonse-
kvenser ved tiltak i vassdrag. Oppdraget
ventes ferdig i 1989.

Ved Vassdrags- og havnelaboratoriet
har VF bekostet modellrenne som egner
seg for enkle forsøk med dammer,
terskler og andre tiltak i vassdrag. Flere
instanser er opptatt av forsøkene, bl.a.
miljøvernsektoren.

Forbyggingsvirksomhetener i de senere
år blitt utvidet til å omfatte saksbehand-
ling og praktisk bistand i forbindelse
med utbygging langs vassdrag, veger
og bruer, uttak av masser, tiltak for fiske
og naturvern, opprydding, naturskade-
saker m.v. Henvendelsene kommer fra
en rekke offentlige etater, kommuner og
private. Forbygningsavdelingen har eks-
pertise og et distriktsapparat som er
tjenlig i slike saker. Det er behov for
samfunnsmessig service og styring
med disse tiltak, men det er problemer
med midler og bemanning for å dekke
oppgavene.

Samarbeidet med Natur- og landskaps-
avdelingen i V og med kraftutbyggere
fortsetter. Dette gjelder terskler i regulerte
vassdrag, forsøksarbeider ved forskjellige
miljøverntiltak, bedring av fiskeoppgang
og oppvekstmuligheter, planting og til-
såing langs kanaler m.v.

ir

år

Å

m'

39. Model/forsøk av «Syvde-terskel»
av stein ved Vassdrags/aboratoriet i'
Trondheim.

Det er økende behov for opprydding,
bl.a. i vassdrag hvor fløtingen er ned-
lagt. Det er planlagt og utført flere tiltak
i vassdrag på Østlandet. Det blir nedsatt
et utvalg med representanter fra N VE
og Miljøverndepartementet som skal
planlegge registrering av innretninger
langs vassdrag og komme med forslag
til nedlegging eller bevaring.

N VE er for tiden sterkt opptatt av intern
organisasjonsutvikling. En rekke prosjek-
ter er i gang. Arbeidet vil få betydning
både for samarbeidetmellom direktora-
tene og avdelingene i N VE og for etatens
service for samfunnet. Et ledd i dette er
omorganiseringen av distriktstjenesteni
V. VFsdistriktskontorerblir i 1988 en
del av Vs regionkontorer, med grense-
endringer og nytt administrasjons-

opolegg.

VF har lagt ned betydelig arbeid med
omlegging til ED B av anleggsregnskapet
og av post- og arkivopplegg. Både
hoved- og distriktskontorenehar fått
nødvendig utstyr med kommunikasjon
til Oslo.

Anleggsvirksomhetenhar problemer
med at maskiner og utstyr ikke blir ut-
skiftetså ofte som ønskelig. Utviklingen
i VF går i retning av at en større del av
virksomheten blir utført med leide mas-
kiner under VFs ledelse. Likevel er det
av stor betydning av VF satser på en
kjerne av erfarne arbeidstakere og en
fornying av gammelt materiell. Dette vil
styrke VFs konkurranseevne og bedre
beredskapen i krisesituasjoner.
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lagt. Det er planlagt og utført flere tiltak
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et utvalg med representanter fra NVE

og Miljøverndepartementet som skal

planlegge registrering av innretninger
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organisasjonsutvikling. En rekke prosjek-

ter er i gang. Arbeidet vil få betydning
både for samarbeidet mellom direktora-
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VF har lagt ned betydelig arbeid med
omlegging til EDB av anleggsregnskapet
og av post- og arkivopplegg. Både
hoved- og distriktskontorene har fått

nødvendig utstyr med kommunikasjon

til Oslo.

Anleggsvirksomheten har problemer

med at maskiner og utstyr ikke blir ut-
skiftet så ofte som ønskelig. Utviklingen
i VF går i retning av at en større del av

virksomheten blir utført med leide mas-

kiner under VFs ledelse. Likevel er det

av stor betydning av VF satser på en

kjerne av erfarne arbeidstakere og en
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beredskapen i krisesituasjoner.

` i

í .



Engl ish summary

his report gives some general
T informationof the work beeing

done to preventerosion and
overflow in rivers in Norway. ln addition
summary reports from the activities in
this field in the various districts of the
country are presented.

The erosion control is managed by the
Norwegian Water Resourcesand Energy
Administration (NVE), the Department of
River Maintenance. This Department has
the head office in Oslo and 5 district
offices area located around the country.
The total staffcomprises appr. 50em-
ployees at the offices and 70 in the field
works. The stat ecovers the expenses for
the erosion control works. The funds for
the works to prevent overflow is shared
between NVE, the Ministry of Agriculture
and the local communities. In 1987
appr. 50 mill. NOK were spent on these
works. Plans for more than 200 mill.
NOK are waiting for funds.

Erosion and overflow in flood periods is
a problem in torrents and rivers all over
the country, especially where the bottom
and side-slopes consists of fine sand
and silt. In addition, winter erosion in
connection with ice is not a rare inci-
dent. Much damage has also been
caused by floods in winter, due to
reduction of the river profile by ice.

Besides the problem in flood periods
the normal water level may also cause

drainage problems in many rivers and
lakes, especially because the time of
growth is rather short. Rivers which are
originating from glaciers have a relatively
high run-off in summer.

The protection efforts in torrents and
rivers have been limited to river bank
protection, usually by covering the slopes
and ifnecessary the bottomwhith a layer
of blasted stone. Sills made of the same
material have proved to be useful with
regard to the stability and environment.
Earthen embankments are often neces-
sary to protect cultivated areasand
settlements from flood or ice-run.

Among the engagement of the head
office of the Department of River Main-
tenance in 1987 can be mentioned:

Modernizing of various working routines
and activities in the offices. Reorganiza-
tion of district borders etc.

Model tests to study the stability of sills
made by blasted rock. Studies to im-
prove the methods regarding cost-
benefit analycies. Extending of the
cooperation with other departments and
Organizations regarding environmental
tasks.

The reports from the 5 district offices
give some information concerning the
personnel, the technical and the eco-
nomic situation at the offices. The re-
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ports include details from the works to
protectworthful agricultural and residen-
tial areasagainsterosion and overflow
in various types and water cources and
to improve the possibilities for agriculture
and other activities along the rivers.
The reports give a good illustration of
the changing conditions for land use,
settlements and communications all
over the country.

The south-east district had 2 bad floods
in 1987, in .June and in October. On
both occations great damage was done
to buildings, roads, agriculture etc. The
floods have necessitated protection
worksam ounting to appr. 20mill. NOK.

We als olearn from the reports that there
is an increasing demand for assistance
to communities, institutions and private
land owners for planning of various activi-
ties and works along the rivers. The dis-
trict offices have sufficient expertise, but
the personnel and economic situation is
a problem. The last years the depart-
ment has also been more and more
engaged in plans for environmental
works along the water cources and in
the public work connected with nature
conservation in Norway.

The report has a lot of pictures showing
damages caused by erosion and floods
and various types of protection works.

English summary

his report gives some general

T information of the work beeing
done to prevent erosion and

overflow in rivers in Norway. In addition

summary reports from the activities in

this field in the various districts of the
country are presented.
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Norwegian Water Resources and Energy

Administration (NVE), the Department of

River Maintenance. This Department has

the head office in Oslo and 5 district
offices area located around the country.
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ployees at the offices and 70 in the field

works. The state covers the expenses for

the erosion control works. The funds for

the works to prevent overflow is shared

between NVE, the Ministry of Agriculture
and the local communities. In 1987

appr 50 mill. NOK were spent on these

works. Plans for more than 200 mill.

NOK are waiting for funds.

Erosion and overflow in flood periods is

a problem in torrents and rivers all over
the country, especially where the bottom

and side-slopes consists of fine sand

and silt. In addition, winter erosion in
connection with ice is not a rare inci-

dent. l\/luch damage has also been

caused by floods in winter, due to

reduction of the river profile by ice.

Besides the problem in flood periods

the normal water level may also cause

drainage problems in many rivers and

lakes. especially because the time of
growth is rather short. Rivers which are
originating from glaciers have a relatively

high run-off in summer.

The protection efforts in torrents and

rivers have been limited to river bank

protection, usually by covering the slopes
and if necessary the bottom whith a layer

of blasted stone. Sills made of the same

material have proved to be useful with

regard to the stability and environment.
Earthen embankments are often neces-

sary to protect cultivated areas and

settlements from flood or ice-run.

Among the engagement of the head
office of the Department of River lVlain-
tenance in 1987 can be mentioned:

Modernizing of various working routines

and activities in the offices. Reorganiza-

tion of district borders etc.

Model tests to study the stability of sills
made by blasted rock. Studies to im-

prove the methods regarding cost-
benefit analycies. Extending of the

cooperation with other departments and

Organizations regarding environmental

tasks.

The reports from the 5 district offices

give some information concerning the

personnel, the technical and the eco-
nomic situation at the offices. The re-

31

ports include details from the works to

protect worthful agricultural and residen-
tial areas against erosion and overflow

in various types and water cources and

to improve the possibilities for agriculture

and other activities along the rivers.
The reports give a good illustration of

the changing conditions for land use,

settlements and communications all

over the country.

The south-east district had 2 bad floods
in 1987, in June and in October. On

both occations great damage was done

to buildings, roads, agriculture etc. The
floods have necessitated protection

works amounting to appr. 20 mill. NOK.

We also learn from the reports that there

is an increasing demand for assistance

to communities, institutions and private
land owners for planning of various activi-

ties and works along the rivers. The dis-

trict offices have sufficient expertise, but

the personnel and economic situation is

a problem. The last years the depart-
ment has also been more and more

engaged in plans for environmental

works along the water cources and in

the public work connected with nature

conservation in Norway.

The report has a lot of pictures showing

damages caused by erosion and floods

and various types of protection works.
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Or g an i s as j o n
Kontor

VF

VFØI

VFØ II

VF V

VFT

VFN

Adresse

Sørkedalsveien10B
Postboks5091,0301 Oslo 3

Sørkedalsveien10B
Postboks 5091, 0301 Oslo 3

Sørkedalsveien10B
Postboks 5091, 0301 Oslo3

Langebruv. 2
Postboks 53, 6801 Førde

IngvaldYstgaards veg 1
7000 Trondheim

Kongensgate50
Postboks 394,8501 Narvik

Kontorbenevnelsene står tor:

VF:
VFØ I;
VFØ ll

NVE, Forbygningsavdelingen
NVE, ForbygningsavdelingensØstlandskontorl
NVE, ForbygningsavdelingensØstlandskontorll

VFs distriktsinndeling
pr. 31. 12. 1987:

0 Hovedkontor
i Distriktskontorer
O Anleggsingeniører
- Distriktsgrenser

Bemanning pr.31. 12. 87

Anleggsing. Arbeidstakere
Funksjonærer ( enmannskontorer) ved anlegg

Hovedkontor. . . . . . 11
Østlandskontorl . . . 3*) 3 7
Østlandskontorll 5*) 3 23
Vestlandskontor 6 3 6
Trøndelagskontor 8 3 13
Nord- Norgekontor. . 8 4 9

Sum 41 16 58
*) Diversekontortjenesterfellesmed hovedkontoret.

Telefon

( 02) 69 58 10

( 02) 695810

(02) 695810

(057)21244

(07)914570

( 082) 44125

VFV:
VFT:
VFN:

Områdepr.31. 12. 87
Helelandet

Akershus( Asker, Bærum) Oppland( Valdres
og Land) , Buskerud, Telemark, Vestfold,
Aust- Agderog Vest- Agder, Rogaland,
Hordaland

Østfold, Akershus( unntattAskerog Bærum) ,
Hedmark, Oppland( unntattValdresog Land)

Sogn og Fjordaneog Møre og Bomsdalsyd
forKristiansund

NordredelavMøreog Romsdal,
Sør- Trøndelag, Nord- Trøndelag og Nordland
sydforSaltfjellet

NordlandnordforSaltfjellet, Tromsog
Finnmark

NVE, ForbygningsavdelingensVestlandskontor
NVE, ForbygningsavdelingensTrøndelagskontor
NVE, ForbygningsavdelingensNord- Norgeskontor
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Bemanning pr. 31.12.87

Hovedkontor

Østlandskontor I , . .

Østlandskontor ll

Vestlandskontor

Trøndelagskontor

Nord-Norgekontor _ .

Sum

Organisasjon
Kontor Adresse Telefon

VF Sørkedalsveien 10B (02) 69 5810

Postboks 5091. 0301 Oslo 3

VFØ I Sørkedalsveien 10B (02) 69 58 10

Postboks 5091, 0301 Oslo 3

VFØ Il Sørkedalsveien 1OB (02) 69 5810

Postboks 5091, 0301 Oslo 3

VFV Langebruv. 2 (057) 21 244

Postboks 53, 6801 Førde

VFT Ingvald Ystgaards veg 1 (07) 91 45 70

7000 Trondheim

VFN Kongensgate 50 (082) 44 125

Postboks 394, 8501 Narvik

Kontorbenevnelsene står for;

VF; NVE, Forbygningsavdellngen VFV:

VFØ l. NVE, Forbygningsavdelingens Østlandskontor I VFT:

VFØ ll NVE. Forbygningsavdelingens Østlandskontor Il VFN;

Funksjonærer

VFs distriktsinndeling
pr. 31.12.1987:

0 Hovedkontor

j. Distriktskontorer

O Anleggsingeniører
- Distrlktsgrenser

Anleggsing. Arbeidstakere

(enmannskontorer) ved anlegg

*) 3 7
*) 3 23

3 6
3 13
4 9

16 58

*) Diverse kontortjenester felles med hovedkontoret.

Område pr 31.12.87

Hele landet

Akershus (Asker, Bærum) Oppland (Valdres

og Land). Buskerud, Telemark. Vestfold,

Aust-Agder og Vest-Agder, Rogaland,

Hordaland

Østfold, Akershus (unntatt Asker og Bærum).

Hedmark, Oppland (unntatt Valdres og Land)

Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal syd

for Kristiansund

Nordre del av Mare og Romsdal,

Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag og Nordland

syd for Saltfjellet

Nordland nord for Saltfjellet, Troms og

Finnmark

NVE. Forbygningsavdelingens Vestlandskontor

NVE. Forbygningsavdellngens Trøndelagskontor

NVE, Forbygningsavdellngens Nord-Norgeskontor
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