,

• •

,.,

,.

,
ti - ;

•
3Zets
::.s··,-.,._ti-,--7.fo,
..-.. .:--

a8

•

I

.. • ..

r

,

• •• ••

-,

•

•

A

1. Forsiden: Flomstøtte ved
Skogbruksmuseet, Elverum.
2. Glommas utløp i Øyeren.
Fetsund fløtningslenser i forgrunnen.

Denne årsoversikten inneholder
tekst og bilder fra virksomheten
i 1988 til Forbygningsavdelingen,
som er en av fem avdelinger i
Vassdragsdirektoratet.
Rapporten har informasjon fra
hovedkontoret og avdelingens
fem distriktskontorer.
Fra 01.01.89 er distriktskontorene
omorganisert til regionkontorer for
Vassdragsdirektoratet.
Disse kontorene har foruten
Forbygningsavdelingen, representanter fra Natur- og landskapsavdelingen, Hydrologisk avdeling
og Vassdragstilsynet.
Vi viser til merknad under
Organisasjonsplanen på side 20.

Etatenog dens
arbeidsoppgaver

3. og 4. He/gå i Verdal, etter gjennombruddet ved Herfossen i 1893.

N

orges vassdrags- og energiverk består av to direktorater,
Vassdragsdirektoratet og
Energidirektoratet.
Forbygningsavdelingen er en av seks avdelinger i Vassdragsdirektoratet. I løpet av
forrige århundre og begynnelsen av dette
har «Kanalvesenet» st&tt for gjennomføringen av tallrike og til dels betydelige
forbygningsarbeider over hele landet. Det
er mange steder utført imponerende
byggverk med datidens redskap og
muligheter.
Betegnelsen Forbygningsavdeling er
igrunnen ikke dekkende for de arbeidsoppgaver etaten har. Virksomheten omfatter langt mer enn det som tradisjonelt
kalles forbygning.

Sikring mot flom og erosjon

Elveforbygning
Hensikten med elveforbygning er å hindre
utgraving (erosjon) av elvebredder. Arbeidet går i korthet ut på å stabilisere og
forsterke skråningene langs vassdragene
slik at massene ikke vaskes bort eller tas
av isgang og isoppstuing. Dette kan f.eks.
skje ved tildekking av skråningene med
sprengt sten eller grus eller ved tilsåing.
Forbygning representerer uten sammenligning den største gruppe arbeider
Forbygningsavdelingen tar seg av.

Flomsikring
Også den tradisjonelle elveforbygning
virker i noen grad som sikring av arealer
mot høy vannstand og flom. Men særlig
i flomutsatte vassdrag må noe mer til.

Flomverk er anlegg av større og kraftigere
voller (diker) lang elvekantene. Fyllingene
er konstruert og dimensjonert for å tåle
store flommer.

Terskelbygging

Aksjonsledelse

Bygging av elveterskler av stedmasser
eller stor stein hindrer bunnerosjon og
masseføring. Dessuten bøter de på ulempene ved reduserte minstevannføringer,
f.eks. slik at fiskebiotoper forbedres.

Aksjonsledelse er en avgjørende faktor
for å hindre eller begrense skader ved
flom, dambrudd og utrasninger m.v. NVE
bistår kommuner og andre instanser med
øyeblikkelig hjelp, råd og aksjonsledelse
for å sikre liv og verdier.

Flomdemping oppnås ved inngrep i
sjø og elver i nedslagsfeltene, f.eks. ved
senking av vannstand og bygging av
magasiner.

Senkningstiltaki vann og vassdrag
hindrer oversvømmelser ved å senke
vannstanden. Samtidig senkes grunnvannstanden i området slik at større
arealer kan utnyttes til bebyggelse eller
næringsformål.

Tiltak etter natur- og flomskader
Historien beretter om katastrofeflommer,
ras og isgang som har krevd menneskeliv,
ødelagt bebyggelse og eiendommer.
Vassdragsdirektoratet har et beredskapsopplegg for å møte krisesituasjoner. Opplegget omfatter både den sentrale og
regionale administrasjon.

Bistandtil skadelidte
I alminnelighet ytes bistand til skadelidende
i samarbeid med Statens Naturskadefond
og forsikringsselskapene for at ressursene
skal bli best mulig utnyttet. Hjelpen kan
være av rådgivningsmessig art eller
praktisk anleggsarbeid.
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5. Bakkeplanering i Østfold.

6. Terske/forsøk i model/rennen

Overflateerosjon med forurensning
av vassdraget.

ved Vassdragslaboratoriet, SINTEF

Skaderegistrering
Registrering og vurdering av skader foretas av Forbygningsavdelingen og danner
grunnlag for utbedringsarbeidet og fremtidige sikringstiltak. Naturskadefondet og
forsikringsselskapene vurderer skader og
erstatningsbeløp.

-

Sikringstiltak
Sikringstiltak etter naturskader har alltid
forste prioritet rNVE. Etter at «forstehjelp»
er gitt, må ofte større tiltak, f.eks. opprenskning og bygging av flomverk grundig
planlegges og gjennomføres.

----°-

Forurensning
Et arbeidsutvalg under ledelse av
Forbygningsavdelingen og med representanter fra NVEs hydrologiske avdeling.
NGI. Miljovernavdelingen og Fylkeslandbrukskontoret i Akershus vurderer forurensning i vassdrag som følge av overflateerosjon og erosjon i bekker og elver.
Det er på det rene at flomsikring og forbygging vil bli et av de viktigste tiltak mot
forurensning. spesielt i leirjordsområder.
Andre oppgaver

Saksbehandlerinstans
Vassdragsdirektoratet er gitt ansvaret for
å behandle og fatte vedtak i saker som
gjelder forebyggende sikringstiltak mot
flom og erosjon.
Også ved større sikringsarbeider etter
flom og andre naturskader, er vassdragsmyndighetene den instans som behandler
og avgjør søknader om tiltak.

Høringsinstans
og serviceviksomhet

Forsøkog forskning

I de senere år er etaten i stadig større
utstrekning blitt engasjert med sin spesialekspertise i forbindelse med tiltak som
berører vassdragene. Både hovedkontoret
og regionskontorene gir høringsuttalelser
og yder praktisk bistand ved f.eks. kraftutbygging, fiskestell, bygging av veier og
bruer, uttak av masser. tiltak tor tiske og
naturvern osv.

I egen regi utføres flere forsok - serlig i
sammenheng med aquakulturer og miljøverntiltak.

Prosjektene planlegges og gjennomføres
i samarbeid med andre offentlige instanser
og/ eller private. Ofte koordineres flere tiltak;
f.eks. veibygging kombineres med flomsikring, jordbrukstiltak og naturvern. Dette
gir en betydelig samfunnsmessig gevinst.

Ved NTH-Vassdrags- havnelaboratoriet
har Forbygningsavdelingen finansiert en
modellrenne for enkle forsøk med dammer, terskler og andre inngrep i vassdrag.
På oppdrag arbeider SINTEF med å finne
praktiske metoder for konsekvensanalyser
av tiltak i elver og vann.
Norges geotekniske institutt har utarbeidet
en nyttig rapport om flomskred i samarbeid
med Forbygningsavdelingen.

Nytteverdi
Forebygging av skader og ødeleggelser
er alltid bedre enn reparasjon. Tiltak som
sikrer mot flom, erosjon og andre naturskader er ikke bare økonomisk regningssvarende, men de hindrer og begrenser
menneskelig lidelse av ikke-økonomisk art.
Forbygningstiltak må betraktes som grunnlagsinvesteringer. De er mange steder en
nødvendig forutsetning tor bosetting,
næringsvirksomhet og kommunikasjoner
langs vassdragene. Kostnad og gevinst
blir nøye vurdert i hver enkelt sak.
Den samfunnsmessige nytte av forbygningsarbeider er bl.a. dokumentert i en
rapport fra SINTEF. Beregningene viser
at samfunnet tjener omtrent fire ganger
innsatsen.
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Forbygnings-,
senkings-og flomskadetiltak
Lanasoversikt pr. 31.12.88
2
Igangværende
anlegg mill. kr.

Fylkesfordeling
Finnmark
Troms ...
Nordland
Nord-Trøndelag
Sor-Irondelag ..
Møre og Romsdal
Sogn og Fjordane
Hordaland
.
Rogaland
Vest-Agder
Aust-Agder
Telemark
Vestfold
Buskerud .........
Oppland ..
Hedmark ..
Akershus
Østfold

Distriktsvedtatte
tiltak mill. kr.

5.3
1, 1

7.0
13,4
8,8
10,5
3,0
2.5
2,0
0,3
3,0
0,7
2,0

6.5

98.5

Sum

37

12.3

58

25.8

47,0
5,0
4,0
8,0
1,0

78
97
80
144
163
45
30
25
3

10.0

35

1.5
3,0
9,0
20.0
0.4
0,1

2
40
45
45

46.7
71.8

65.9

1,5
0,5
1.5
12.8
12,0

18.0
5.0
1.5
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Uekspederte
søknader
antall

3.9

4,8
5.7
20.1
12,9
32.1
21.7
11,5
1,5
1.0
1.0

1,9

.

3
Saker under
behandling
mill. kr.

140,6

4

4

935

335.4

Forbygningstiltak
Bevilgninger og behov etter 1975
Bevilgninger

Mill. kr.
[]

250

Psstioning
Vedtatte arbeider

225
200
175
150

125
100
75

50
25
0
75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88
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Virksomheten
1988

F

orbygningsavdelingen er for. tiden
inne i en meget aktiv periode, som
krever sterk innsats og positrvt
engasjement fra funksjonærer og arbeidstakere. Vi skal nevne noen av hovedgrunnene til dette.
Vi har hatt betydelige flomskader i 1987
og 1988, spesielt i Østlandsområdet.
Vi viser til rapportene fra VFØ I og VFØ II.
Behovet for avdelingens tjenester vedrørende flomsikring er stadig økende.
Samtidig øker kravene til detaljplanlegging og dokumentasjon av nytten
ved tiltakene, ikke minst av hensyn til
miljøverninteressene.
Virksomheten ved hovedkontoret i 1988
har vært preget av arbeidet i en rekke
nye utvalg og prosjektgrupper. De viktigste er:
Virksomhetsplanlegging. I samarbeid
med konsulent er det utarbeidet forslag
til ressursbruk og kostnader ved nye
arbeidsmål for VF fra og med 1989.
Forslaget vil få stor betydning for budsjettarbeidet i årene framover.
Modellforsøk. Etter oppdarg fra VF
arbeider SINTEF med forsøk vedrørende
dammer, terskler og andre tiltak i vassdrag. Forsøkene har stor betydning for
VFs planlegging. Modellrennen, som
delvis er bekostet av VF, er også verdifull for andre forsøk.
«Kost-nytte». SINTEF har i 1988 utarbeidet forslag til metode for å vurdere
nytten og konsekvensene for VFs tiltak.
Materialet blir bearbeidet videre i VF.
«Milj-pakke Romerike». En arbeidsgruppe med representanter fra NVE,
NGI og fra fylkesmannens miljøvernavdeling og fylkeslandbrukskontoret i
Akershus vurderer betydningen av flomsikring i forurensningssammenheng.
Viktige undersøkelser er kommet i
gang. Arbeidet ledes av VF.
Registrering av innretninger i
vassdrag. Under VFs ledelse er det
nedsatt en gruppe som skal legge fram
forslag til registrering og behandling av
diverse innretninger i vassdrag. Gruppen
har representanter fra NVE, Direktoratet
for naturforvaltning og fra Riksantikvaren.

Flomkart. Med bistand fra konsulenter
arbeider VF og VH med vurdering av
metoder og kostnader for framstilling av
kart som skal vise arealer utsatt for
oversvømmelse. Materialet vil få stor betydning for planlegging av tiltak og for
arealutnyttelse langs vassdragene.

Arbeidet med omorganisering av VFs
distriktstjeneste til regiontjeneste for V
har vært problematisk. Det vesentligste
av utredninger og instrukser er gort
ferdig i 1988. Gjennomføringen må ta
flere år, også av budsjettmessige
grunner.

Beredskap. En arbeidsgruppe i V har i
1988 utarbeidet forslag for beredskapsopplegg i V i forbindelse med flom og
ras. Forslaget har vært på høring og vil
bli lagt til grunn for Vs beredskap i krisesituasjoner. Gjennomføringen er imidlertid avhengig av økte ressurser til V.

Arbeidsmiljøutvalget har hatt 3 møter.
kombinert med befaringer. Utvalget vil
bli endret i forbindelse med regionordningen.

Telemarkskanalen. I forbindelse med
opprusting av Telemarkskanalen må
dammene ved Lunde og Kjelldal sluser
bygges om. De er gamle og ikke sikkerhetsmessig tilfredsstillende. Arbeidet,
som er kostnadsregnet til 78 mill. kr.,
ble påbegynt høsten 1988. Forbygnings
avdelingen har byggherreansvaret og
Statkraft ansvar for prosjektering og
byggeledelse. Hovedentreprisen er gitt
til Aker Entreprenør. Arbeidet blir ferdig
i 1989, men båttrafikken må innstilles
nedenfor dammen sommeren 1989.
Fossheimutvalget. Et utvalg med representanter fra VV, VF og VN har foreslått
nye rutiner for behandling av forskjellige
saker i V, bl.a. forbygningstiltak. Forslaget
har vært på høring fra OED. Vi venter
at rutinene blir gjennomført i 1989.
VF deltar også i arbeidsgrupper som
vurderer endring av konsesjonsplegg
samt vannbruksplanlegging i flere områder. NGI har utarbeidet en rapport
om flomskred, med bistand fra VF.
Samarbeidet med Natur- og landskapsavdelingen i NVE og med kraftutbyggere
fortsetter. Dette gjelder terskler i regulerte
vassdrag, forsøksarbeider med forskjellige miljøverntiltak, bedring av fiskeoppgang og oppvekstmuligheter, planting
og tilsåing langs kanaler m.v.
Omlegging til EDB av anleggsregnskapene og post- og arkivrutiner har
krevd betydelig innsats i 1988. Spesielt
regnskapsdelen har vært komplisert.
Program for maskinregnskapet er også
utarbeidet.

Det er vedtatt ny særavtale og nytt
personalreglement for arbeidstakere
ved VFs anleggsdrift.
VF utarbeidet i 1988 en rapport om
flomsikringsvirksomheten, med informasjon om utførte og igangværende arbeider og med bilder fra katastrofesituasjoner og anlegg. Det ble også
laget en informasjonsfolder om flomsikring og behandling av søknader om
bistand fra VF. Folderen er sendt til
kommuner, fylkesmenn og forskjellige
andre instanser.
Utført arbeid 1988 (for hele landet):
- Forbygninger: 51 km elvestrekning
- Flomverker: 26 km elvestrekning
-- Bruttoareal som er blitt sikret mot
utrasing eller oversvømmelse:
10.500 daa.
- Bygninger som er blitt beskyttet:
I alt 165, inklusiv kirke, grendehus,
bolig- og industribygg.
I tillegg er mange km riks- og fylkesveger, noen jernbanestrekninger og et
par store dammer blitt sikret. Det er
bygget 70-80 terskler i miljøvernsammenheng eller for sikring av elveløp.
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7 Flom 3.9.88 Vismunda, Gjøvik.

8. Flomskader ved Vismunda, Gjøvik,
samme sted som bilde 7
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Ombygningav
Telemarkskanalen
startet

D

istriktskontoret har i året som
gikk satset mye på planlegging
og sikring av skader etter flommene i 1987. Særlig gjelder dette Lenaelva i Oppland, Hjartdøla/ Heddøla og
Bøelva i Telemark og Lierelva i Buskerud.
Her er planarbeidet kommet langt,
mens mye anleggsutførelse gjenstår
p.g.a. knappe bevilgninger.
Forøvrig har det vært jevn anleggsvirksomhet i Østlandsområdet, hvor en rekke
mindre tiltak er gjennomført.
I Vest-Agder er senkingen av Audna
sluttført, med unntak av enkelte etterarbeider. Videre er gjennomført en forlengelse av senkingsplanen ovenfor
Seland bru.
Også senkingen av Kvålevatn i Rogaland
er sluttført. Forøvrig har arbeidene i dette
fylket vært konsentrert om Årdal i Ryfylke.
Utbedring av skader etter flommen i
1983 er stort sett sluttført. I tillegg har vi
utført en rekke terskeltiltak, finansiert av
Lyse Kraft A/S og Statkraft. I alt er utført
arbeider i Årdal i 1988 for ca. 3,4 mill. kr.
I Hordaland har det vært liten anleggsvirksomhet. Senkingen av Strandadalselv i Kvam kommune måtte utsettes i
påvente av nytt kommunalt vannverk
og alternativ vannforsyning til et fiskeoppdrettsanlegg.
Anleggsdriften i distriktet har vært basert
på egne maskinkjørere (6) supplert med
innleide maskiner og transportutstyr.
Det alt vesentlige av forbygningssteinen
har vært skaffet tilveie ved entrepriser.
I deler av distriktet (Sør-Vestlandet og
Oppland) har alt anleggsarbeid vært
drevet som entrepriser.

Det er utført opprydding i vassdrag for
ialt ca. kr. 400.000,-, det alt vesentlige i
kommunene Ringerike og Jevnaker.
Arbeidet med ombygging av Lunde og
Kjeldal dammer i Telemarkskanalen ble
startet opp i oktober. Det er tegnet kontrakt med Aker Entreprenør for de bygningsmessige arbeider. Kontraktssummen er på ca. 40 mill. kr. Videre er tegnet
kontrakt med Bridgestone i Japan gjennom den norske leverandør ldur A/S på
leveranse av gummiluker til de to dammene. Dette er første gang denne type
luker er benyttet i Norge og mye arbeid
er lagt ned i analyser og studier av denne
luketypen.
Det reviderte kostnadsoverslaget for
ombygging av Lunde og Kjeldal dammer
er på 78 mill. kr., og arbeidet vil være
ferdig i løpet av høsten 1989.
Av andre mer spesielle arbeider som
ble startet opp i 1988, er riving av Lingsomdammen i Årasvassdraget i Røyken
kommune. Dette er en privat dam underlagt offentlig tilsyn som i 1986 ble forlangt
istandsatt eller revet. Riving av dammen
er av spesiell interesse for fiskeinteressene i vassdraget, som derfor dekker
en vesentlig del av kostnadene. Kommunen som byggherre fant å måtte forkaste alle innkomne anbud og ba Forbygningsavdelingen påta seg arbeidet.
Samarbeidet med fylkesmennenes
Miljøvernavdelinger har stort sett funnet
sin form, men varierer sterkt fra fylke til
fylke. En samordning fylkene imellom
om ensartede behandlingsrutiner i vassdragssaker ville være ønskelig.
Det er til nå avholdt kontaktmøter med
4 fylker.

Forøvrig blir distriktskontoret i stadig
sterkere grad trukket inn i arbeidet med
vannbruksplanlegging. Det synes å være
et stort behov for Forbygningsavdelingens hjelp i mange av disse sakene,
men arbeidsoppgavene er altfor omfattende og ressurskrevende slik kontoret
idag er bemannet.
Vedtaket om etablering av Regionkontoret og justering av grensene, berørte VFØ I i sterk grad. Særlig gjelder
dette oppretting av nytt kontor (Region
Sør) i Kristiansand. Gjennomføringen er
imidlertid avhengig av bevilgninger til
nye stillinger og leie av lokaler. Derimot
er grensejusteringen satt igang, slik at
alle kommuner nord for Hardangerfjorden i Hordaland fylke fra årsskiftet
1988/ 89 er overført til Region Vest i
Førde.
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9. Telemarkskanalen.
Gammel nåledam ved Kjel/dal.

10. Fjerning av Lingsomdammen
i Årasvassdraget, Røyken, bl.a.
for bedre fiskeoppgangen.
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Høstflomi
sentraleØstlandsom
råder
Store nedbørsmengder høsten -88
medførte store flomskader over sentrale
deler av Østlandet. I Rinda i Lillehammer
og Vismunda i Gjøvik oppsto det store
skader på bebyggelse, dyrket mark.
industri og veier. Arbeider for ca. 2,6
mill. kr. er under utførelse her. En rekke
andre arbeider må utføres etter flommen.
Forøvrig har vi hatt arbeider igang i Lom,
Sel og Ringebu.
I Østerdalen har vi hatt ordinære arbeider igang i Alvdal, Tynset, Stor-Elvdal,
Rendal og Åmot. Glomma ved Steimoen
med kostnadsoverslag 2,6 mill. kr. er et
fellesprosjekt med Landbruksdepartementet, Vegvesenet og distriktet. Anlegget som vil sikre sentrale områder med
bebyggelse og dyrket mark i Alvdal vil
gå over to år. Glomma ved Hummelneset i Åmot er et flomverksprosjekt
med kostnadsoverslag kr. 650.000,- som
er under utførelse. Arbeidet vil beskytte
dyrket mark mot oversvømmelse.
I Elverum er Glomma i Heradsbygd
med total kostnad ca. 6,0 mill. kr. ferdig
utført i år. og flomfyllingen og pumpestasjonen her er utført med egne folk
og maskiner. Et senkningsanlegg i Hasla
i Våler er nå ferdig utført med totale
kostnader på 6.85 mill. kr. og sikrer ca.
2.000 daa.

D

en generelle reduksjon i virksomheten har medført noe redusert
anleggsdrift også på Østlandet
siste år. Dette gjelder imidlertid ikke
planlegging og servicevirksomhet idet
pågangen av søknader og henvendelser
bare øker. I tillegg har dette året medført
betydelig innsats i forbindelse med administrative og organisasjonsmessige
oppgaver, og dette påvirker planleggingskapasiteten.
Regionen har en del større planleggingsoppgaver og selv om tilgjengelige midler
til rene landbruksanlegg er redusert så
er vi på etterskudd med planleggingen.

Ved Arneberg i Åsnes er et større flomsikringsarbeide med samlet kostnad på
10,6 mill. kr. under utførelse. NVE dekker
1,93 mill. kr. og resten dekkes av Landbruksdepartementet og distriktet. Nedre
del er utført tidligere og øvre del er påbegynt høsten -88 vesentlig med egne
folk og maskiner.
Glomma ved Sorknes med en større
pumpestasjon er fullført i år. Ved Grinder
i Grue er et flomsikringsprosjekt med
flomfylling og pumpestasjon snart ferdig
utført. Beregnet kostnad 6,0 mill. kr. hvorav NVE dekker 113. Arbeidene er i det
alt vesentlige utført med egne krefter.
Etter flommene i Østlandsområdet høsten
-87 er det utført en del mindre saker i
Nannestad og Ullensaker og noen sikringsarbeider i Sør-Odal og i Nes.

11. Flom 3.9.88 i Rinda, Lillehammer,
har løftet store steiner høyt til værs.

Regionen har et godt og stadig økende
samarbeid med miljøvernsiden i forbindelse med planlegging og gjennomføring
av anlegg. I løpet av året er det gjennomført en del mindre tiltak hvor miljøinteressene er sentrale.

Bemanningen er omtrent uendret, d.v.s.
regionen har ca. 20 ansatte utenom anleggsingeniørene, og behov utover dette
skjer stort sett ved innleie på timebasis.

Totale medgåtte utgifter til anleggsdrift i VFØ II i 1988 gikk ned med over
30% i forhold til 1987, slik at omsetningen
i år har vært ca. 12 mill kr. hvorav NVE
dekker vel halvparten.

I 1989 vil arbeidene fortsette ved de
store anleggene som ikke er ferdig. Vi
regner med å sette igang noen større
samarbeidsprosjekter i -89. Det gjelder
Glomma ved Flaksenga i Grue med
overslag på 2,6 mill. kr., og Glomma og
Namnå i Grue med overslag på 6,9 mill.
kr. I Stange vil vi starte opp et senkningsanlegg i Nordre Hasla hvor også Landbruksdepartementet deltar. En del andre
større saker er til behandling. Det gjelder
Sikring mot flom og isdang i Trysil,
Flomverk mot Glomma ved Sørhus i
Alvdal og Lågen i Ringebu.
Ved verkstedet på Elverum er det
jevn virksomhet med nok av oppgaver
for å holde maskinparken i orden.
På plansiden er det stadig økning i
arbeidsoppgavene, og en god del tid
går med til utvalgsarbeide av forskjellig
art, organisasjonsutvikling, virksomhetsplanlegging, miljøspørsmål og utredningsspørsmål ved større fellesprosjekter.
Et av disse prosjektene er senking av
Storsjøen i Odal hvor det er nødvendig
med relativt omfattende utredningsarbeider.
Den nye regionordningen har foreløpig
ikke medført store endringer for VFØ II,
idet eventuell flytting ikke ennå er fastlagt.
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12. Flomverk ved Grinder, Grue.
Tetningsduk på vannsiden.

13. Elvebrudd langs Glomma
ved Grinder, Grue.
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Strengereprioritering

V

ed distriktskontoret i Førde har
bemanningen i 1988 vært 6 heltidsstillinger og en 3/5 stilling.
Den ene heltidsstillingen har stått ledig
siste halvåret. Dette har ført med seg
at vi ikke har oppnådd den økningen
i planleggingskapasiteten som vi håpet
på ved tilsetting av ingeniør i denne
stillingen høsten 1987. Delvis av denne
grunn må vi fastslå at vi også ved inngangen til 1989 har et langt større antall
ubehandlede saker liggende. enn hva
ønskelig er. Økt tilføring av saker som
krever teknisk vurdering og uttale, fører
også med seg at det har blitt mindre
tid enn det vi kunne ønske til å behandle
saker av mer «tradisjonell» karakter.
Situasjonen slik den har vært de siste
årene. er ikke tilfredsstillende. Med
uendret bemanning må en trolig gå
over til en strengere prioritering av
saker en skal involvere seg i. For å
kunne ta velbegrunnet stilling til dette,
vil det som regel være ønskelig med
stedlige vurderinger. Her legger knappe
budsjettrammer for reisevirksomheten
begrensninger på oss.
Ved kontoret i Førde er det også plassert en representant for VN og en for
VVT (Vassdragstilsynet).
Anleggsdriften
Ved anleggsdriften har vi hatt 9 fast
tilsatte i virksomhet i 1988. Av disse
3 anleggsingeniører.
I VFV's distrikt har tyngdepunktet av
driften i 1988 vert
finne i Sogn og i
Sunnmøre/Romsdal. I Sunn- og Nordfjord har aktiviteten på anleggssida
vært noe under det normale, noe som
må settes i sammenheng med at planlegging og igangsetting av arbeidet med
nytt lager- og verkstedbygg i Førde har
lagt beslag på en god del av arbeidskapasiteten for den aktuelle anleggsingeniør. Dessuten har en måttet foreta
en nokså streng prioritering ved fordeling
av driftsmidler til regionen totalt sett.
Fra og med 1989 må en regne med at
forbruk av anleggsmidler jevner seg mer
ut over hele regionen.

Totalt sett har det vært aktivitet på noe i
overkant av 30 anleggssteder. Arbeidene
har i stor utstrekning vært drevet med
en sammensetning av eget personell
og utstyr og innleie fra eksterne maskinentreprenører. Driftsforholdene har jevnt
over vært tilfredsstillende. Ved enkelte
anlegg har imidlertid uteblivelse av vinteren med frost og tele. medført visse
vansker både for transport og maskinarbeid. Andre steder har vi dratt fordel
av de klimatiske forholdene. Flomskadeomfanget i 1988 var ubetydelig.
Av større tiltak som er utført i 1988
nevnes:
Senkings- og forbygningstiltak
mot Jostedalselv.
Arbeidene har fortsatt ved tettstedene
Myklemyr og Fossøy. På sistnevnte sted
er det inngått samarbeid med Statens
Vegvesen som vil innebære omlegging
av riksvegen fram på forbygningen.
Vegstandarden blir betydelig forbedret.
Selv uten å ha hatt spesielt store flomvassføringer i elva de siste sesongene,
kan det slås fast at senkingsarbeidene
innebærer en betydelig forbedring av
forholdene for beboerne på de nevnte
stedene.
Mot slutten av året ble arbeidene med
sikring av elva der den renner gjennom
kommunesenteret Gaupne igangsatt.
Arbeidene finansieres med midler fra
Statkraft.
Regulering av elver i Veitastrand.
Det er utført plastringsarbeider i sideelva
Svardøla, mens det i Heggestadelva er
bygget en del enkle terskler. Sistnevnte
tiltak er mest begrunnet ut fra landskapsmessige vurderinger. I hovedelva (Sumeelva) er det ikke utført arbeid i året som
gikk, da en mener det vil være fornuftig
%la elva «ga seg til» for sluttarbeidene
med plastringen utføres.
Arbeidene bekostes av Landbruksdepartementet, Sognekraft og NVE.
Regulering av elver i Fjærland.
Dette arbeidet er nå på det nærmeste
fullført. I 1988 ble det foretatt oppretting
og forhøying av en del av forbygningen
som har vist seg å være i laveste laget.
Ellers er terskelbyggingen i elva gjennomført.

På dette anlegget deles kostnaden
mellom Landbruksdepartementet. Landbrukets utbyggingsfond. Statens Vegvesen og NVE.
Forbygging av Fresvikelv i Leikanger.
Det er tidligere utført endel sikringsarbeid
i denne elva i form av forbygging og
terskelbygging. Arbeidene som ble utført
i 1988 er en fortsettelse av disse videre
oppover i elva. Arbeidene sluttføres trolig
i 1989. Interesser her er bolighus. idrettsanlegg, industribygg, inn- og utmark.
Kommunen har bidratt med en mindre
andel av finansieringen, resten dekkes
av NVE.
Skredsikringstiltak i Gudvangen,
Aurland.
Det er utført sikring mot to raselver i
Gudvangen. Giljagrovi og Hagagrovi.
Den første av disse var den mest omfattende, og ble gjennomført med en
kostnadsdeling mellom Naturskadefondet og NVE. Ved den siste deltok
vegvesenet med en mindre sum.
Senking av Fjellvatnet med
forbygging av tilløpselv, Fjaler.
Med tilskudd fra Landbruksdepartementet og interessenter er det i 1988
gjennomført senking av Fjellvatnet i
Fjaler samt omlegging og forbygging
av tilløpselva. Forholdene var til dels
vanskelige.
Regulering og forbygging av
Myklebustelv, Jølster.
Arbeidet med å sikre inn- og utmark
langs denne elva som renner gjennom
Dvergsdalsdalen i Jølster, ble påbegynt
i 1988. En stor del av plastringsarbeidene
gjenstår, idet en har ventet på tele i
marka for å kunne gjennomføre steintransporten.
Senking og forbygging av
Storelva v/Førde i Jølster.
Arbeidene her ble påbegynt hosten 1988
og fortsetter utover i 1989. Fullføring av
prosjektet er delvis avhengig av at en
kommer til en ordning med vegvesenet
for å realisere ny fylkesvegbru.
Arbeidene finansieres av Landbruksdepartementet, grunneierne, vegvesenet
og NVE.
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14. Kontorfunksjonærer fra
Vestlandskontoret i Førde på
befaring ved Hellesylte/va.

15. Flom i Hjelledøla ved
Hjelle skole, Stryn.

16. Erosjon fra vind og vann
i finsand ved Haddevik i Selje.

Senking av Dalevatn og
forbygging av Redalselv, Naustdal.
Dette arbeidet ble i det alt vesentlige
gjennomført i 1987. I året som gikk ble
det gjennomført enkelte tiltak med sikte
på å bedre forholdene for fisket og fisketilveksten i vassdraget. I denne saken
har en hatt nær kontakt med VN's
representant og fiskeforvalteren hos
Fylkesmannen.
Finansiering: NVE, Landbruksdepartementet og interessenter.
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Forbygging av Emdalselv
v/Emdal og Fjørstad, Stranda.
Arbeidet med dette anlegget ble påbegynt, og langt på veg fullført, i 1988.
Vesentlig jordbruksinteresser. Arbeidene
fortsetter i hovedelva Herdøla i 1989.
Bondalselv ovenfor
Kvistad bru, Ørsta.
Regulering og forbygging. Jordbruksinteresser.
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Senking av Vatnevatn,
forbygging av tilløpselv, Haram.
Dette senkingsanlegget er utført i 1988
til kostnad nokså nær forhåndskalkyle.
Arbeidene er av særlig betydning for
jordbruksinteressene i området. og er
delvis finansiert med landbruksmidler.
Det har vert en del «viderverdigheter»
i anleggsperioden, særlig i forbindelse
med et settefiskanlegg nedstrøms
senkingspartiet. Hvorvidt dette vil føre
til videre diskusjoner i ettertid. er ennå
uklart.
Forbygging mot Vistdalselv, Nesset.
I Vistdalselv er et utført regulering/
sikringsarbeid på to forskjellige strekninger, delvis kombinert med terskelbygging.
Arbeidene er bekostet av NVE.
Utover de anleggssteder som her er
nevnt konkret, har det foregått arbeid
i en rekke andre kommuner i distriktet.
Disse tiltakene har vært av relativt beskjeden karakter, gjerne vedlikeholdseller forsterkningsarbeider.
Arbeidet med å bygge nytt lager- og
verksted i Førde, til erstatning for det
som må fraflyttes og rives, kom for
alvor i gang i 1988. Huset vil stå ferdig
våren 1989.
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To milepeler

Å

et som gikk var et aktivt år for
VF i Midt-Norge. Dette gjelder for
såvel anleggsdriften ute i distriktene som for kontoret i Trondheim.
Årsskiftet 1988/89 ble på to markante
måter en milepel for virksomheten:
Samtidig som Trondheimskontoret flyttet
fra gamle lokaler på Tunga til nye i
Trekanten, Vestre Rosten 81, trådte den
nye regionordningen for Vassdragsdirektoratet i virksomhet.
Året som gikk var sterkt preget av forberedelsene for begge disse milepeler.

Anleggsdriften, generelt
Anleggsdriften vår er som kjent delt
opp i 3 områder med anleggsingeniører
plassert i Mosjøen, Verdal og Orkdal.
Våre egne 14 maskinforere har utført
mesteparten av innsatsen i vassdragene
i året som gikk, men en betydelig andel
er også i år utført med innleid utstyr,
særlig gjelder dette transportoppdrag
og innleie av bulldozer.
En stor del av anleggsdriften vår har
foregått med utgangspunkt i brakkeleirene i Hattfjelldal, Rissa og Surnadal.
I 1988 ble det ved anleggene i MidtNorge utført arbeider for i alt 12,4 mill. kr.,
av dette ble ca. 9,0 mill. kr. dekket av
NVE.
Etterat de største tilskuddsanleggene
våre som Søya-anlegget og anleggene
i Aursunden og Øvre Glomma nå på det
nærmeste er fullført, vil vi måtte regne
med en viss nedtrapping av vår totale
anleggsvirksomhet.
Vi arbeider imidlertid med mulige framtidige tilskuddsprosjekter, her kan økt innsats for sikring mot leirskred i Trøndelag
åpne interessante perspektiver.
De største enkelt-anleggene våre i 1988
har vært lvarrud / Sørum i Susnavassdraget (Hattfjelldal), diverse mindre
anlegg i Søråa (Høylandet), Røesanlegget
i Helgådalen (Verdal) og Gjølmeslianlegget i Orkla (Orkdal).

Flomsikring langs Orkla, Gjalmesli
Her startet vi i 1988 arbeidet på et
1300 m langt flomverksprosjekt som skal
beskytte et jordbruks- og industriområde
på nordsiden av Orkla, mellom Fannrem
og Orkanger.

Høyden på flomverket tar sikte på å beskytte mot en flom tilsvarende storflommen i 1940 som antas å ha vært på
1800 m3/ sek.
Denne flommen antas å ha et gjentaksintervall på 150 år.
Anlegget er totalt beregnet å koste ca.
2,7 mill. kr.

Røesanlegget
Anlegget er beskrevet i årsrapporten for
1987.
I 1988 ble de vanskelige avlastingsarbeidene i høgmelene fullført.
Det samme kan stort sett sies om «takrenneprosjektet» som har til hensikt å føre
overflatevatn og vatn i de øvre gruslag i
rør og steinsatte grøfter trygt ned i hovedelva uten å forårsake bakovergripende
ravinedannelser der småbekkene tidligere strømmet utover høgmelene.
Nytt av året er et samarbeidsprosjekt
med Verdal kommune som går ut på at
kommunen ønsker å legge bygdevegen
langs vår forbygning og videre opp på
Røes-platået ved å utnytte en bratt bekkesikring som inngikk i vår plan.
Kommunen har vært svært interessert i
å utnytte den kompetansen NVE's folk
har skaffet seg gjennom flere års vel
ansett sikringsarbeid i Helgådalen.
NVE's innsats mot erosjon i Verdalsvassdraget gjennom årene, er forøvrig
tillagt en vesentlig del av æren for at
Verdalselva i det siste er blitt kvitt den
grå leir-suppa den tidligere var preget
av. Laksen er av denne grunn på veg
tilbake til elva etter generasjoners fravær.

Sikring mot Susna ved lvarrud
og Sørum
Susna er en vannrik elv med utspring
i grensetraktene mot Sverige. Etter 6-8
mils veg gjennom den brede og skogbevokste Susendalen (kjent for sine fremragende trekkspillere), skifter den navn
til Austervefsna i det den passerer
Hattfjelldal sentrum. Den har utløp i
havet ved Mosjøen.
Tidlig på 1800-tallet kom det en mann
som het Ivar flyttende fra Mjos-traktene
til Susendalen. Han etterlot til sine etterkommere garden lvarrud som i dag er en
stor og fin gard med stor grasproduksjon
på de fruktbare jordene langs Susna.

Etterhvert kom det flere innflyttere til
dalen. I dag er dette et livskraftig samfunn
som NVE har all ære av å kunne hjelpe
i form av sikring mot elva som akkurat
ved lvarrud har vist seg vere en grådig
nabo som hvert år spiste meter på meter
av den beste dyrka jorda.

a

Planer for sikring ble laget i 1978 (lvarrud)
og i 1985 (Sorum).
Arbeidet på de to anleggene har pågått
i 1987 og i 1988.
Ved årsskiftet gjenstår nesten bare pussing og tilrettelegging av steinskråninger.
Totalt er det ved utgangen av 1988 brukt
knapt 3 mill. kr. på de to anleggene.

Arbeidet ved regionkontoret
i Trondheim
I 1988 er det registrert 16 nye søknader
om forbyggingstiltak. Det er i samme
periode sendt ut 24 nye eller reviderte
planer til behandling i fylker og
kommuner.
Det har ellers vært arbeidet mye med
vanlig saksbehandling og rådgivning
overfor privatpersoner, kommuner, bedrifter og andre som trenger assistanse
i vassdragsspørsmål.
Ekstra tilfredsstillende var det at vi
kunne bidra aktivt med å få grunneierne
langs Gaula med på å akseptere frivillig
stopp i grusuttakene i elva i 5 år.
Sammen med fylkesmennenes miljøvernavdelinger arbeides det på bred front for
å få masseuttakene fra elvene inn i ordnede former.
Etterat den nye regionordningen i Vassdragsdirektoratet nå er trådt i kraft, vil
deler av denne saksbehandlingen skje
på en mer samordnet måte mellom
avdelingene. De som henvender seg til
oss skal vite at det svar de mottar er
behandlet av alle berørte avdelinger i V
Tidligere måtte det kanskje sendes både
2 og 3 brev til NVE før disse avdelingene
hadde fått mulighet til å uttale seg.
Ved regionkontoret i Trondheim mener
vi nå at den nye ordningen vil gjøre oss
bedre skikket til å utføre de oppgaver vi
er pålagt, til beste for etaten og for det
distriktet vi skal tjene.
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17 Helgådalen, Verdal. Elva er flyttet
vekk fra rasmelene. Overflatevatn og
bekker er ført ned i elva.
18. Flomsikring av Søya, Surnadal.
Steinterskel i flom. Elvekantene er
begynt å gro til.
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19. Vinterarbeid med flomsikring ved
lvarrud, Hattfjelldal.
20. Rassikring i Helgådalen, Verdal.
Elva er rettet ut og forbygget, sidebekker er sikret.

21. Utløpet av Bævra, Surnadal.
Store grusuttak ved elveosen og
oppover elva kan skade gamle
forbygninger.
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Samarbeidsprosjektet
Salangselvaavsluttet

22. Avduking av minnetavle
for senking og flomsikring av
Salangselv i Bardu.

A

beidet vårt i 1988 har i stor grad
vært preget av at NVE er inne i
en periode med selvgransking
og utvikling. Omlegging til EDB i saksbehandling og regnskap har krevd en
ekstra innsats. Dessuten har vi vært
engasjert i virksomhetsplanlegging og
i utvikling av den nye regionkontorordningen for Vassdragsdirektoratet.
Her i Narvik vil våre i øyeblikket 5 ansatte
inngå i Region Nord sammen med 4 stk.
fra øvrige avdelinger. Dessuten er det
meningen at våre 4 anleggsingeniører
i distriktet etterhvert også skal betjene
andre avdelinger. når dette synes naturlig. VFN har i øyeblikket 10 faste spesialarbeidere ute i anleggsvirksomheten.
Den arlige informasjonssamlingen for
alle VFN 's arbeidstakere ble holdt på
Kobbelv Vertshus i Sørfold i desember.
Årets store begivenhet for oss her nord
var innvielsen av samarbeidsprosjektet
på Bones i Bardu 22. juni, med gjester
fra fylkesmannsembetet, departementene, kommunen og NVE sentralt. Da
fylkesmannen avduket minneplaten ved
Marta-fossen i Salangselva, markerte han
avslutningen på et senkings- og reguleringsarbeide som beskytter ca. 1500 mål
dyrket og dyrkbar jord mot oversvømmelser og høy grunnvannstand. Forut for
denne avdukingen var det en befaring i
fint sommervær til enkelte av våre utførte
arbeider i Målselv, blant annet stabiliseringen av elva etter storraset nedenfor
Målselvfossen i 1984.
Svalbard:
En begivenhet var det også at Sovjet
startet opp sine forbyggingsarbeider i
Grense Jakobselv. I den anledning besøkte vi området i september for å sette
oss inn i opplegg, utførelse m.v.
For forste gang er ogs? «fylke» nr. 21,
Svalbard, trukket inn i vår virksomhet.
Etter en heller forsiktig henvendelse for
noen år siden ble det hele konkretisert
i en anmodning fra Store Norske om bistand. Det gjaldt den urolige elva gjennom Longyearbyen. Befaring og kompletterende kartlegging er utført, og et
større arbeide er under planlegging.
De viktigste oppgaver i 1988 har vært:

y

Finnmark fylke: ·
Vår virksomhet i år har vi måttet konsentrere til kommunene Tana og Alta.
Det store sentrale anlegget i Tanaelva
utenfor tettstedet Skipagurra har krevd
de bevilgninger vi kunne avse i ØstFinnmark. Midlene ellers er satt inn i
Altaområdet for å dekke opp våre samarbeidsforpliktelser med Statkraft og
Landbruksdepartementet/ kommunen
i henholdsvis Altaelva og Tverrelva. De
store forbyggingsarbeider vi utfører for
Statkraft ligger meget godt an, arbeidsmessig og økonomisk. Et mindre arbeide
ble utført i sentrum av Kautokeino.
Kommunene Karasjok og Porsanger
etterlyser oss. Vi håper snart å kunne
komme tilbake til de meget nødvendige
arbeider her.
Troms fylke:
Vi har fortsatt reparasjonsarbeider etter
flommen i Reisaelva i 1984. Ellers er det
utført et stort antall mindre forbyggingsarbeider i kommunene Nordreisa,
Tromsø. Storfjord, Balsfjord, Målselv.
Bardu, Salangen og Gratangen. Det har
vært befaringer sammen med Landbruksdepartementet og kommunene til aktuelle
samarbeidsprosjekt. I Barduelva har det
vært isgangsproblemer og skader i forbindelse med kjøring av Statkrafts anlegg.

For å bli kvitt problemet har vi lagt fram
plan, som også kan sees i sammenheng
med en tidligere planlagt forbygging.
Midlertidig arbeide er utført av Statkraft.
Ellers hadde vi i november store isgangsproblemer i Målselva ved Rundhaug,
der bebyggelse og fabrikk var truet. Det
måtte settes inn gravemaskiner for å få
elva under kontroll.
Nordland:
Det har her vært utført vanlige mindre
forbyggingsarbeider i Saltdalselv og
Beiarelv. For Statkraft i Kobbelv har vi
ellers hatt kontroll med bygging av terskler, hvorav to fyllingsterskler er under
utførelse med våre egne arbeidere.
Arbeidet med sikring av bebyggelsen
i det vegløse Hellemobotn i Tysfjord
krevde ekstra engasjement og oppmerksomhet i form av en lengre flåtetransport.
Storanlegget Tørkbakken i Korgen,
Hemnes kommune, ble startet opp før
vinteren 88/89. Det har ellers vært et
nært samarbeide med vegvesenet i
forbindelse med den nye E 6 gjennom
Saltdal. Bruer, utfyllinger, forbygginger
og massetak har vært drøftet etter felles
befaringer. Fylkesmannens miljøvernavdeling er også trukket inn i disse
vurderinger. Store konsentrerte nedbørsmengder med tilhørende flommer skapte
om høsten problemer i elvene i Saltenområdet, særlig i Meløy kommune.
Tiltak er under planlegging.
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23. Longyearbyen, Svalbard.
Flomsikring under planlegging.

24. Flåtetransport av utstyr
i forbindelse med sikring av
bebyggelse ved den vegløse
grenda Hellemobotn i Tysfjord.
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VFs framtid
beidsoppgavene innenfor VFs
virksomhet er i stadig utvikling.
Nye utfordringer presser på,
gamle metoder må erstattes av nye og
moderne hjelpemidler må finne anvendelse i økende grad.
VF arbeider aktivt for å tilpasse virksomheten til samfunnets krav. Vi kan
nevne noen av de momenter som vil
få betydning for denne utviklingen.
NVE er for tiden sterkt opptatt av intern
organisasjonsutvikling. En rekke prosjekter er i gang. Arbeidet vil få betydning
både for samarbeidet mellom direktoratene og avdelingene i NVE og for etatens
service for samfunnet. Et ledd i dette er
omorganiseringen av distriktstjenesten
i V Fra 1.1.89 vil V etablere regionkontorer med fylkesgrenser. Dette vil
bedre Vs service og kontakten med
fyl kesad mi nistrasjonen.
Flomskader, erosjon og ras er et årvisst
problem i Norge. Samfunnet er avhengig
av et hjelpeapparat med faglig ekspertise, ikke minst i krisesituasjoner. Vassdragsdirektoratet arbeider for tiden med
å forbedre NVEs beredskapsopplegg
for flom, dambrudd m.v. Kommuner og
andre instanser skal bistås med øyeblikkelig hjelp, råd og direkte aksjonsledelse
for & sikre boligområder, industri, veger
m.v. og i mange tilfelle for å redde
menneskeliv. Her spiller VF en sentral
rolle, både sentralt og i den ytre administrasjon.
Forbyggingstiltak vil bli et av de viktigste
effektive virkemidler mot forurensning
fra naturlig jorderosjon langs elver og
bekker og fra arealer som utsettes for
oversvømmelse. Flom- og erosjonsvern
kan hindre utvasking av fosforholdig
jordsmonn. Også arbeidet på denne
sektor krever betydelig innsats.
Rutiner for behandling av saker som
gjelder ulike inngrep i vassdrag har
vært behandlet i utvalg med representanter for NVE, Miljøverndepartementet
og Landbruksdepartementet. Det er utarbeidet retningslinjer for akvakultur, for
mindre inngrep og for forbygningssaker.
Det er bl.a. lagt opp til bedre rutiner for
behandling av VFs planer for hindre
konflikter med miljøverninteresser og
andre. Her står Miljøvernavdelingen hos

fylkesmannen sentralt i saksbehandlingen. Vi anser det som spesielt verdifullt
at kontakten mellom VF og miljøvernavdelingene på distriktsplanet stadig blir
bedre. Ikke minst er det av betydning
at det ved vurderingen blir skilt mellom
vesentlige og uvesentlige inngrep, slik
at det er mulig å finne fram til samfunnsmessig riktige løsninger.
Nyttevirkningen ved flomsikringstiltak er
dokumentert ved en rapport som er utarbeidet av SINTEF i Trondheim etter
oppdrag fra «Kommuner for flomsikring».
VF har inngått avtale med SINTEF om
å få utarbeidet bedre praktiske metoder
for analysere konsekvenser 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.
Forbyggingsvirksomheten er i de senere
år blitt utvidet til å omfatte saksbehandling og praktisk bistand i forbindelse
med utbygging langs vassdrag, veger
og bruer, uttak av masser, tiltak for fiske
og naturvern, opprydding, naturskadesaker m.v. Henvendelsene 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 landskapsavdelingen i V og med kraftutbyggere
fortsetter. Dette gjelder terskler i regulerte
vassdrag, forsøksarbeider ved forskjellige
miljøverntiltak, bedring av fiskeoppgang
og oppvekstmuligheter, planting og tilsåing langs kanaler m.v.
VFs samarbeid med Statens naturskadefond for å bistå skadelidte etter flom og
ras vil fortsette, bl.a. for å få best mulig
utnyttelse av ressursene. Dette gjelder
også samarbeidet med vegvesenet og
Landbruksdepartementet, bl.a. for å
kombinere vegprosjekter med flomsikring og jordbrukstiltak. Det har vært
betydelig samfunnsmessig gevinst ved
slikt samarbeid.

Det er økende behov for opprydding,
bl.a. i vassdrag hvor fløtingen er nedlagt. Det er planlagt og utført flere tiltak
i vassdrag på Østlandet. Det er nedsatt
et utvalg med representanter fra NVE
og Miljøverndepartementet som skal
planlegge registrering av innretninger
langs vassdrag og komme med forslag
til nedlegging eller bevaring. Dette vil
bli et naturlig arbeidsområde for NVE.
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. Nytten ved omleggingen vil øke
i årene framover.
Anleggsvirksomheten har problemer
med at maskiner og utstyr ikke blir utskiftet så ofte som ønskelig. Utviklingen
i VF går i retning av at en større del av
virksomheten blir utført med leide maskiner under VFs ledelse. Likevel er det
av stor betydning av VF satser på en
kjerne av erfarne arbeidstakere og en
fornying av gammel materiell. Dette vil
styrke VFs konkurranseevne og bedre
beredskapen i krisesituasjoner.
Behovet for NVEs virksomhet med
flomsikring vil øke i årene framover.
Skadene etter storflommene i Østlandsområdet 1987-88 viser at mye er ugjort.
Forbygningsavdelingen vil bli ytterligere
engasjert i nye oppgaver, som tiltak mot
forurensning, arbeid med faregrenser,
flomberedskap, opprydding 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 eiendom, skape trafikkproblemer m.v. Nye
skader må dekkes av Statens naturskadefond og forsikringsselskapene. Tiltakene
fordyres fordi forholdene forverres.
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25. Lykkelig svanefamilie etterat
rugeområdet er blitt sikret mot flom.
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Bevilgninger og «forpliktelser»
Bevilgninger til forbygnings-, senkingsog flomsikringstiltak blir gitt av Stortinget
under kap. 1885, post 30, samt noen
mindre beløp under post 32 til sysselsettingstiltak og post 34 til opprydding.
Etter søknad fra NVE yter dessuten
Landbruksdepartementet, vegvesenet
og noen andre offentlige instanser tilskudd til enkeltprosjekter. Bevilgningene
blir fordelt internt i Forbygningsavdeiingen på regioner og enkeltanlegg etter
streng prioritering.

Bevilgningene til disse tiltakene har ikke
fulgt med i prisutviklingen. Dette har ført
til at ventetiden for nyttige tiltak stadig
er blitt forlenget. Til orientering vises til
grafiske oppstilling, side 7. Som tegningen viser er det oppstått et gap mellom
rlige bevilgninger og «forpliktelser»

som omfatter summen av restarbeider
på igangværende anlegg og arbeid
som venter på igangsettelse. Gapet var
pr. 31.12.88 på ca. 240 mill. kr. Vi legger
også ved en landsoversikt pr. 31.12.88
som viser fordelingen på landsbasis av:
1. lgangverende anlegg. Restoverslagene er oppdatert til 31.12.88.
2. Distriktsvedtatte, ikke igangsatte
arbeider. Dette er arbeid som er ferdig
behandlet, men som venter på at midler
kan skaffes. Ventetiden er 4-5

r.

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 samarbeidsprosjekter som nødvendiggjør
omfattende undersøkelser. Kostnadsoverslagene for denne gruppen er satt
opp skjønnsmessig.
4. Ubehandlede søknader om bistand
fra grunneiere, kommuner eller andre
instanser, pr. 31.12.88. Søknadsmengden
har øket jevnt i de senere år, og inkluderer henvendelser om bistand til forskjellige tiltak i vassdrag.

Bevilgningssituasjonen og personalmangelen har ført til at stadig flere søknader må avvises. Det er også gjennomført hardere prioritering av tiltak som tas
opp til bevilgning. Bortfall av distriktsbidraget fra 1. januar 1976 for rene
sikringsarbeider har øket søknadsmengden og presset på bevilgningene.
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Englishsummary

T

his report gives some general
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.

•
t

The erosion control is managed by the
Norwegian Water Resources and Energy
Administration (NVE), the Department of
River Maintenance. This Department has
the head office in Oslo and 5 district
offices are located around the country.
The total staff comprises appr. 50 employees 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 1988
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 incident. 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 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 necessary to protect cultivated areas and
settlements from flood or ice-run.

Among the engagement of the head
office of the Department of River Maintenance in 1988 can be mentioned:
Modernizing of various working routines
and activities in the offices. Reorganization of district borders etc.
Model tests to study the stability of sills
made by blasted rock. Studies to improve the methods regarding costbenefit 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 economic situation at the offices. The reports include details from the works to
protect worthful agricultural and residential areas against erosion and overflow
in various types of 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 bad floods
in September 1988. Great damage was
done to buildings, roads, agriculture etc.
The floods have necessitated protection
works amounting to appr. 30 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 activities and works along the rivers. The district offices have sufficient expertise, but
the personnel and economic situation is
a problem. The last years the department 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.
It has also been proved that erosion
control works are worthful in the effort
to reduce the pollution in water cources,
especially in clay districts. We expect that
this documentation will cause higher activity in these districts in the years to come.
The report has a lot of pictures showing
damages caused by erosion and floods
and various types of protection works.
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Rivermaintenance,drainage-and floodcontrol
Nationwide status per 31.12.88
Under
construction
NOK mill.

County

2

3

4

Approved
NOK mill. kr.

For approval
NOK mill.

Applications
(number)

Finnmark
Troms
.
Nordland
.
Nord-Trondelag .......................
Sor-Trondelag ........................
Møre og Romsdal
.
Sogn og Fjordane . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Hordaland
.
Rogaland
.
Vest-Agder
.
Aust-Agder
.
Telemark
.
Vestfold
.
Buskerud
.
Oppland
.
Hedmark
.
Akershus
.
Østfold
.

5.3
1.9
1.1
7.0
13.4
8.8
10.5
3.0
2.5
2.0
0.3
3.0
0.7
2.0
6.5
18.0
5.0
1.5

4.8
5.7
20.1
12.9
32.1
21.7
11.5
1.5
1.0
1.0

Total, NOK mill.

98.5

140.6

3.9
12.3
25.8
46.7
71.8
65.9
47.0
5.0
4.0
8.0
1.0
10.0
1.5
3.0
9.0
20.0
0.4
0.1

37
58
78
97
80
144
163
45
30
25

335.4

935

1.5
0.5
1.5
12.8
12.0

3
35
2
40
45
45
4
4

Measures of river maintenance
Funds and demands after 1975
Funds

NOK mill.

Cost increase
250

Approved jobs

225
200
175
150
125
100
75
50
25
0
75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88
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Organisasjon
Generaldirektør

NVEs råd

VFs distriktsinndeling
pr. 31.12.1988:

&

• Hovedkontor
] Distriktskontorer
• Anleggsingeniører
enmannskontorer

VASSDRAGSDIREKTORATET

VFN

Administrasjonsavdeling

Vassdragsdirektor

Forbygningsavdeling

Felles
funksjoner

VFT

Hydrologisk
avdeling

Natur/ og
landskapsavdeling

Avdeling for
vasskraftsu ndersøkelser

Vassdragsavdeling

D
VFV

•

vor

VF

VFØ 11

e

I

Organisasjonsplanen og kartet viser
distriktstjenesten pr. 31.12.88.
Fra 01.01.89 er Vassdragsdirektoratet begynt
å etablere regionkontorer med fylkesgrenser
etter følgende opplegg:

VFØ II

•
VFV

REGION NORD-NORGE, Narvik.
for Nordland, Troms og Finnmark.

VFT

•

REGION MIDT-NORGE, Trondheim,
for Nord- og Sør-Trøndelag
VFN
REGION VESTLANDET. Førde.
for More og Romsdal, Sogn og Fjordane
og Hordaland.

NVE sorterer under OED
og består av to direktorater.
Vassdragsdirektoratet og
Energidirektoratet
I organisasjonsplanen viser
vi bare Vassdragsdirektoratet.

REGION SR, forelopig Oslo.
for Rogaland, Vest- og Aust-Agder, Telemark.
Buskerud og Vestfold
REGION ØST, foreløpig Oslo.
for Oppland, Hedmark, Akershus og Østfold.
Omleggingen av kontorer og grenser vil ta
noe tid, men nermere informasjon vil bli
sendt ut. Inntil videre kan kontaktadressene
nedenfor benyttes.

VF = Vassdragsdirektoratet, Forbygningsavdelingen
VF

Kontor

Sørkedalsveien 10 B
NVE, Postboks 5091. 0301 Oslo 3

(02) 69 5810

Hele landet

VFØ I

Østlandskontor I

som VF

(02) 69 5810

Akershus (Asker Bærum) Oppland (Valdres
og tand). Buskerud. Telemark. Vestfold.
Aust-Agder og Vest-Agder. Rogaland.
Hordaland

VFØ II

Østlandskontor

som VF

(02) 69 58 10

Østfold, Akershus (unntatt Asker og Berum).
Hedmark. Oppland (unntatt Valdres og Land)

VFV

Vestlandskontor

Langebruv 2
Postboks 53. 6801 Førde

(057) 21 244

Sogn og Fjordane og More og Romsdal
Syd for Kristiansund

VFT

Trøndelagskontor

Vestre Rosten 81
7075 Tiller

(07) 84 78 30

Nordre del av Møre og Romsdal.
Sør-Trøndelag. Nord-Trøndelag og Nordland
syd for Saltfjellet

VFN

Nord-Norgeskontor

Kongensgate 50
Postboks 394. 8501 Narvik

(082) 44125

Nordland nord for Salttjellet.
Troms og Finnmark
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Kontorbenevnelsene står for:
VF·
NVE, Forbygningsavdelingen

VFV:

NVE, Forbygningsavdelingens

Vestlandskontor

VFØ I: NVE, Forbygningsavdelingens

Østlandskontor I

VFT:

NVE, Forbygningsavdelingens

Trøndelagskontor

VFØ II. NVE, Forbygningsavdelingens

Østlandskontor II

VEN:

NVE, Forbygningsavdelingens

Nord-Norgeskontor
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27. Glommas «bifurkasjon» ved
Kongsvinger. Under storflom renner
en del av Glomma inn i Vingersjøen
og over til Sverige.
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