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Forord

I

utsattfor flom av slik di111eJ1joJ1
at ikke barebefolkningen
i dc_fiomra111111cde
0111råde11e,
111c11
hele Xo,xc ble engasjertiflommensforlop ogdensskadc11irkningcr.
O11!fatte11de
111cdicdcknil1,R
111cdl'irkct
til å gi 11at11rhendclsen
og dens konsekvenser
storopp111crkso111het.
De/I allmennebc11issthetcn
0111krin,_fio111
( crojo11sproblcmatikk
er 11tl'ilso111t
blitt hoynetsomfolge
av 1995:fio111111e11.
Det er likeveletfaktum at kunnskapenom ha
som har vawrt
giort, ogfortsattgjores,i statligregifor dforebyggeogutbedreskaderfra flom og
erojon i Norge,fortsatt er relatil'tbcskiede11.
Dc1111e
boka er et viktig dokumentsom kan bidra
til å rettepå dette.
Tidligerea1Jdeli11gsdircktor
BårdAnderseni NVEs Forbygningsavdeling
(nd lassdragstcknisk seksjon)har Oll!fattcndejagl(cog historiskekunnskaper0111
dette viktigeinnsatsomrddet.
Han har ved utarbeidelsen
av denneboka lagtned et betydeligarbeidfor d sikre og viderefore
denneko111pctansen.
Det har vrt naturligfor NVE d medvirketil realiscrin,Rell
,w arbeidet.
Der er hyggelig@kunne konstatereat denneviktigedokumentasjonen
foreliggersamtidig
so111
XIE kan 111arkcre
sitt 75-årsj11hilc11111
so111
etat.
Jc,l'il takke BardAndersenfordet storearbeidhan har lagtned Fed11tarbcidelscn
at' boka,
SOIi/ belyserCl/ sentraldel(11' xr Es l'irkso111hetso111rådc.
1995 BLE DELER AV STLANDET

Oslo, juli 1996
Erling Diesen
Vassdrags-og energidirektor

N

ifnbi11delsemedjlo111,ras,erojon (11tgral'ing),
isgan,Rcr
1111'.fncko111111cr
relativt lyppig her i fondet. Hensynet til bosetting,arcal11tnytting,
ko11111111nika.joncr
1111'.
har nodvendiggjort
forskjellige typer av sikringstiltak over hele landet. Staten har vert engasjerti
dette ,1rbeideti snart 200 år, og t,dlrike, nyttigepro.jekter er blitt gjennomfort. Denne sa11!fi11111sgagnligevirksomhetener relatilltlite jent. Den foreliggendepublikasjonforteller litt 0111
den
historiske 11tl'iklin.al' administrajon, be1Ji(R11ingsord11i11,R
ogbehandlingsmatefor disse sakene.
Det er dessutengitt en bcskril'clscal' enkelte spesielletiltak so111
har l'ært ogjtirtsatt er al' bctydningfor samfiunnet.
Det vesentligsteav grunnlagsmaterialetoghiIdene er he11tet
ji-a arkil'ct til Forbygningsavdelingc11(nd Vassdragstekniskseksjon) i Norges vassdrags-ogenergiverk,(NVE). Noe materiale
er hentetfra Riksarkivet, med velvilligbistandfra Hege R,111dsbo1g
Regionsjefenei NVE Haakon Haga og Ola]. Strommen har bistat med rd oggatt
gjennom materialet. Ogsa de andre regionsjefenehar bidratt med en del opplysninger.
Randi Hall'orsC/1
og Lisbeth Låchen !'ed houedko11torct
har skrevet det meste al' historikken.
SVE har dekket 11tgUte11e
til publikasjonen.
Jegtakker alle so111har muliggjortutgivelsen.
ATCRSKADER

Oslo, juli 1996
Bård Andersen

Kapitel 1

Katastrofeflommen i juni 1995,
«Vesleofen»

M

med historikken om Flomsikring i 200 ar opplevde vi det som vi minst av alt hadde ventet
og som vi mest av alt hadde fryktet, katastrofeflommen pa Ostlandet i mai-juni.
Aldri har sa mange i Norge vert innblandet
i en naturskade, enten de seh- var rammet
eller de satt ved TV-apparatene og fulgte
utviklingen fra time til time. Vi opplevde
pa nert hold hus som ble tatt av fradende
vannmasser, folk som febrilsk reddet sine
eiendeler eller bragte dyr i sikkerhet, oversvommelser som satte hus, jordeiendommer
og hager under vann. kjempeinnsats for a
forsterke flomverker og fortvilte jordbrukere
og huseiere som matte konstatere at anstrengelsene ikke hadde vert til noen nvtte.
Flomfaren ble ikke regnet for serlig stor
i begynnelsen av mai. Men snomengdene
var 20-3(0 % storre enn normalt og snosmeltingen lot vente pa seg. Og sa, i siste
uken av mai, komsommervarmen
for fullt.
28. mai meldte NVE om fare for storflom
over Ostlandet. Verprognosene fra Meteorologisk institutt ga ikke grunn til optimisme.
Og flom bk det. De forste meldingene
om oversvommelser kom fra Osterdalen.
men pa kort tid okte dramatikken ogsa i
Gudbrandsdalen. De siste dagene i mai og
fimte dagene i juni vil sent bli glemt. Dalbunnen langs Glomma og Lagen var dekket
av svre innsjoer, hus var omflodd, veger
og jernbane var stengt. Sideelvene skapte
ogsa store problemer. Verst gikk det i Moksa

Flomstøtte ved Skogbruks1nuseet, Elverum.
Storflommen våren 1995 er
tegnet inn.
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IDT UNDER INNSPURTEN

ved Tretten i Gudbrandsdalen, hn)r flere
vaningshus, molle og butikker ble eh-as bytte.
Lagen krevde ogsa et menneskeliv.
Rednings- og hjelpetjeneste ble organisert over alt, militære mannskaper ble satt
inn og frivillige drev pa dognet rundt. I
NVE hadde krisestaben dognvakt. Statens
naturskadefond og forsikringsselskapene
bisto med rad og informasjon.
Vi har ikke funnet grunn til a ga nærmere inn pa utviklingen av katastrofeflommen. eller «Vesleofen», som den er blitt
kalt. Massemedia har et omfattende materiale, bade av tekst og bilder. og bok 0111
flommen var allerede i salg i juli. Flere offentlige utvalg er i arbeid for a vurdere om
organiseringen av flomsikringsvirksomheten og reglene for erstatninger er tilfredsstillende.
Men flommen ble en alvorlig paminnelse om at vi fortsatt star mer eller mindre
makteslose nar naturkreftene viser seg fra
sin farligste side. De mange flomsikringstiltak som vi skal nevne eksempler pa, har til
hensikt a beskvtte mot naturskader med en
rimelig grad av sannsynlighet. For flommer
brukes vanligvis en 1( 0--rs fHom som norm
frw hoyden pa flomverker, etter monster fra
Mellom-Europa. Men katastrofen i 1995
tilsier at vi ma være forberedt pa a mote
verre situasjoner. Vi ma vurdere om sik
ringstiltak i enkelte tilfeller kan gjores enda
bedre, og vi ma innrette vare rednings- og
hjelpetjenester etter lunefulle naturkrefter.

STORFLOMMEN

1995

Glomma ved Lauta,Solor.
Flomverk gjennombrutt,
hus
og jord står under vann.
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Kapitel 2

Flomskader og sikringstiltak i Norge
Avfotografert
kart fra NVEs
arkiv, overført til Riksarkivet
i 1989.
Øverst: Kart fra 1896 over
Glomma ved Skulstad i Grue,
Hedmark.
Nederst: Kart over Ottadalen
med Otta-elven og sideelver,
ca. 1890.

Kart

B

km \·i fine beretninger om flommer og flomskader i gammel og nyere tid. Blant annet i bygdeboker kan Yi lese om flommer
og isganger som har odelagt hus og eiendommer, til dels ogsa kreni menneskeli\·.
Eksistensgrunnlaget er i mange tilfelle blitt
odelagt. Katastrofeflommen i Glomma i
1789 «Storofen», forte til utflytting fra
mange bygder i Osterdalen og Gudbrandsdalen. Men Yi er ikke ukjent med flomskader i vare dager heller. Med vare vekslende
nedborfixhold ma vi stadig YaTc frwbercdt
pa flommer i ett eller annet av vare tallrike
vassdrag.
Fra de eldste tider har det vert utfort
storre eller mindre tiltak for a hindre dkr
redusere flommenes he1jinger. Langs elvene
pa Vestlandet kan vi feks. fine eldgamle
steingarder som skulle beskytte de beskjedne
akerlappene mot oversvommelse. I de skogrike· bygdene pa Ostlandet og i Trondelag
var det mer alminnelig med tommerstokker
til sikring a\· eh-elop. gjenstenging aY flomlop og liknende. I mange tilfelle har ogsa
hensikten vert a lette flotningen, feks. ved
«Skadammer».
Staten kom tidlig inn i bildet nar det gjaldt
arbeidet med a hindre flomskader. Allerede
omkring ar 1800 var de forste offiserer eller
ingeniorer beskjeftiget med tiltak fix a bote
pa flomskader, hindre erosjon mv. I lopet av
forrige arhundre og begynnelsen av dette
har «Kanalvesenet» statt for gjennomforingen a\' tallrike. til dels betydelige kanaliseringsog forbygningsarbeider m·er hele landet. Det
er mange steder utfrwt imponerende byggverk med datidens redskap og muligheter.
Forbyggigs-. senkings- og flomskadetiltak planlegges og utfores na av Norges vassdrags- og cnergiYerk. NVE. Disse tiltakene
er i hoy grad med pit a sikre produktive are-

•. Gloe
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skyldes darlige avlopsforhold, oppdemning. og forer til skade pa bebyggelse og jordbruksomrader
og til trafikkmessige ulemper. Ofte il flomvannet fore
sand og grus ut over dyrka mark og hager.
slik at jord og veger kan bli gravd ut og totalskadet og bruer kan bli revet vekk.
Owrsnm1111dse er vanlig over hele landet.
men de storste skadene intreffer langs hovedvassdragene. Vi har emu i friskt minne storflommen i Glomma og Lagen i 1995. med
millionskader pa hus. jord og konmrnnikasjoner. Oversvommelse kan forhindres ved
senking av vannstandene i eh-dopene eller
ved at det bygges fHomsikre fllinger, flom\Trk. (diker) langs elvekanten, offte kombinert
med pumpestasjoner. Senking av vannstander
er ogsa aktuelt for a bedre torrlegging av
omrader for jordbruk eller boliger.
Erojo11(utgra,·ing) tc)regar i storre eller
mindre grad i alle vassdrag som er dannet av
transportert materiale eller leiromrader. Eh-a
grawr i yttersvinger og legger igjen masse i
inntTsvinger. Under ekstraordinere flomforhold kan store masser bli gravd vekk. wrdifulle omrader kan bli skadet og bebyggelse
kan bli odelagt. Erosjon kan ogsa fore til at
eh-eskdninger i leirjordomrader kan bli usta1
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Avfotografert tegning fra NVEs
arkiv. Flettverksgjerde for a
hindre erosjon i Vigdas utløp i
Buvika, Skaun, ca. 1880.

aler i vart land, og de skaper ogsa i mangetilfi.,ller muligheter for utnyttelse av nye omrader for jordbruk. boliger og industri. De
bidrar ogsa til a bevare vassdragsmiljoet og
kulturlandskapet langs vassdragene.
De vanlige skadene i vassdragene oppstar
som folge av oversvommelse, erosjon eller
utrasing.
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Helgådalen, Verdal. Helgå tok
nytt løp i 1893. Ovenfor fossen
senket elva seg 20-30 m, en
senking som forplantet seg
videre oppover. Se side 164.
NVEs
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Etnas utløp i Randsfjorden
viser hvordan et elveløp
arbeider i egne avleiringer.
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bik, slik at skred blir utlost, elvelop kan bli
stengt og betydelige skader kan oppsta.
Det finnes beretninger 0111 store leirskred
helt fra det 13.arhundre. spesielt fra Trondelag og Romerike. Det storstc kjente leirskred inntraff i Verdalen 19. mai 1893. hvor
112 mennesker omkom, se side 163.
Erosjon kan forhindres ved at ch-eskraningene blir forsterket feks. med stein.
Men det er ofte behov for mer omfattende
tcJrbyggingstiltak. som kan omfatte graving
av nye eh·clop med flomsikre t\·llinger, ofte
med terskler for a bedre fiskeforholdene.
lsproblemer kan ogsa medfore skader langs

14

\·assdragenc. Isganger og isoppstuYning kan
fore til oversvommelse, vann i kjellere nn-.
Nar elvelop fryser igjen, kan det oppsta
erosjon, elva kan ta nye lop og skade omradcr
or.o bebvocelse.
Ogsa menneskeligeinngrepkan endre falloo:::-, stromforhold i vassdrarene
oo:::-, t,oi orunnlas
b
:::-,
ti
for erosjonsskader. Sorn eksempel kan nevnes
uttak av masser. utt\·lling, bruarbeider rnY.
De hyppigste flomskadene inntreffer i
Vest-Norge. ofte kombinert med steinras
eller snoskred. Leirskred utlost ved erosjon
har spesielt rammet omrader i Trondelag og
pa Romerike. Trysil er kjent for isproblemer.

Kapitel 3

Vassdragssaker før 1813
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Nidelva ved Arildsløkken,
Trondheim. Planlagte forbygningsarbeider etter 1730.
Se også side 158. Avfotografert kart fra NVEs arkiv som
ble overført til Riksarkivet i
1989.

U

med Danmark
ble de fleste vassdragssaker i Norge
behandlet av «Det kongelige rentekammer» i Kobenha\'11. Denne institusjonen hadde forbindelse med amtmennene i
Norge. Nar planer for vassdragsanlegg skulle
utarbeides og arbeider gjennomfores. matte
amtmennene fa assistanse fra offiserer. Vi
har ikke mange opplysninger om forbygningstiltak fix 18(Hl, men det er pa det rene
at det ble gjennomfort nyttige arbeider i
forbindelse med flomskader og ras. Det er

15

NDER FORENINGEN

blant annet nevnt et arbeid etter 1730 som
hindret NidelYen fra ta nytt lop ved Arildslokken i Trondheim (se beskrivelse side 158).
I)et kan ellers nevnes at det i historisk
sammenheng finnes atskillige nedtegnelser
om «Lerfald» eller leirskred. Disse skredene
blir ofte utlost av elveerosjon eller stromendringer, de har derfor ofte karakter av vassdragssaker. Hellands beskrin'lse a\' «Lerfald»
fra 1896 (se litt. fortegnelsen) inneholder
bl.a. en fortegnelse over 3 leirskred fra det
13.-17. arhundre og 13 i det 18. arhundre .
Vi kommer tilbake til dette i forbindelse
med beskrivelse av enkelte tiltak.
«Storofsen» i 1789 forte rimeligvis til oket
aktivitet med ,·assdragssaker. I 1804 ble det
bestemt at alle kanalanlegg i Norge skulle
hore under «Canaldirektoren» i Kobenha,·n.
Alle amtmenn, grever og baroner i Norge
ble anmodet 0111 a melde fra om forslag og
planer for kanalanlegg. Fra denne tiden kjenner vi bl.a. til planer for kanalanlegg med
sluser fra Strommen ved Nitelen via Grorud til Bjorviken i Oslo. De forste tanker 0111
farbargjorelse av Glomma mellom Mjosa og
Oyeren dukketogsa opp pa denne tiden.
Ordningen med en «Canaldirektion» i
Kobenhavn var lite tilfredsstillende for vassdragssakene i Norge. Krav om egen administrasjon i Norge ble etter hvert patrengende, dels for a undersoke forbedring av
pa vassdragene,
kommunikasjonsforholdene
dels for planlegge g gjennomfore sikringstiltak for a hindre skader langs ,·assdragene ved erosjon og skred. I 1812 ble det
derfor bestemt at det skulle ansettes en
«Canal- og Havneinspektor» for Det SondentJeldske Norge.

a

a

Kapitel 4

Kanalvæsenet 1813-184 7
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DEN 8. MARS 1813 ble

ingenior-kaptein
Fredrik Christoffer Gedde utnevnt
til «Canal- og havneinspektor for
det SondentJeldske Norge.» Med denne
stillingen ble den forste formelle vassdragsadministrasjon i Norge etablert.
Geddes distrikt ble begrenset til omradet
fra svenskegrensen til StaYanger, med forelopig bopel i T onsberg. Instruksen for stillingen beskjeftiger seg mest med Kanalvesenet.
For ,·assdragssakene er det bl.a. nevnt: «Inspektoren skulle jevnligen bereise det indre
av landet for at undersoge og overveie elvenes gang og deres mulige korreksjon samt
omhan matte anse et eller andet Canalanlegg tilradelig for at lette og befordre en inYortes kommunikasjon.» Fra I. april 1815
ble embetsdistriktet utvidet til ogsa a omfatte Det nordentJddske Norge.
Vassdragssaker som inspektoren fikk til
behandling, ,·ar bl.a. flomskader. leirfall. Yesentlig i Trondelag, og til dds betydelige
forbygningsarbeider. Inspektoren undersokte
forholdene pa stedet og utarbeidet planer
og forslag til forbygninger og eh-ekorreksjoner. Utforelsen bil' i de fleste tilfelle administrert av offiserer. I 18 16 ble det gjort et
forsok pa a fatilkalt en fagmann fra Tyskland, en sakalt «Buhnenmeister», men det
Yar ingen
oppdrive.
I 1820 ble ingeniorloynunt Claus Jacob
Schive ansatt som assistent. Gedde og Schive
reiste i 1823 til Sverige for a studere maskin- og
,·andbygningskunsten, spesielt ved Gota kanal.
Schive foretok i flere ar undersokelse av muligheten for farbargjorelse av Glomma og Vor-nu og utarbeidet til dds detaljerte planforslag.
Under en storflom i Glomma i 1827
oppstod farlige eh-ebrudd i Solor og videre
nedover til Odalen. Glomma truet hl.a.
med a ta nytt lop i Gruetjern. Omfattende
undersokelser ble satt i gang og flere sik-

a
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ringstiltak ble gjennomfort. Forbygningene
ble vanligvis utfort med faskiner, somvar
lange «polser» av trer og busker, fylt med
stein, surret sammen og rullet ned i elveskraningen. I mindre vassdrag pa Ostlandet
bk tommer brukt til forskjellige sikringstiltak. Pa Vestlandet ble steinmurer bygget for
hand for a stanse utgravninger.
Det oppstod etter hvert behov for a fa et
L'get « Vandbygningsinspektorat».
bl.a. fordi
det stadig innlop klager over farlige elvebrudd. Det hadde dessuten ,·ist seg at ekefrwbygningsarbeidene hadde vunnet folks tillit.
AY store arbeider fra denne tiden kan nevnes lmsa i Stor-ElnfaL en sideelv til Glomma. Under Stor--Ofen i 1789 hadde Imsa
fodrsaket store utgravninger og fort betydelige masser ned i dalbunnen. Gloma
var
blitt demmet opp flere meter og store omrader ved Koppangsoyene ble oversvommet. Mangl' garder bk rasert og eksistensgrunnlaget bk odebgt. Dette var bl.a. medvirkende til den store utflyttingen fra Osterdalen til Nord-Norge.
Schive var i 1829 blitt tilsatt som «Kanal-.
havne- og frinspektor».
Anstrengelsen med
a fa delt embetet forte til at det i 1832 ble
satt fram forslag om opprette et nytt embete med navnet «Vei-, bro- og vandbygningsinspektorembede».
Her skulle bl.a.
Kanalvesenets arbeider henlegges. Men
Stortinget fant ikke a kunne skaffe midler til
ddingen. Men det ble i 1834 ansatt en assistent for Schive, premierloytnant Arntsen fra
ingeniorbrigadens
offiserer. Han ble imidlertid vesentlig beskjeftiget med Fyrvesenet,
og Schive foreslo derfor i 1838 bl.a.:

a

1. «At han tJ.kk en assistent som var i besiddelse av de kunnskaper som fordredes av
ingenioroffoerer. eller hvis tekniske dannelse
var lignende med disse.

KANALVESENET

0

Arlige bevilgninger
Periode
1/7 1821
1/7 1821
1/7 1827
1/7 1830
1/7 1833
1/7 1836
1/7 1839
1/7 1842
1/7 1845

- 30/6
- 30/6
-- 30/6
-- 30/6
- 30/6
- 30/6
- 30/6
- 30/6
- 30/6

1813-1847

til Kanal- og havneinspektoratet
Lønninger
400
400
400
400
400
400
870
2700
400

1821
1827
1830
1833
1836
1839
1842
1845
1848

spd

Tilfeldige utgifter
150
50
120
200
50
50
250
418
1000

spd

Inspektørens lønn var ikke tatt med under disse beløpene. Det hadde også gått med mer penger enn det
som er postert under tilfeldige utgifter. For årene 1829-1831 utgjorde denne merutgift 337 spd i årlig
gjennomsnitt
og for arene 1834--1836 omtrent det samme -- 339 spd årlig. Ved omregningen
til den nye
kronemynt i 1873 ble en spesidaler satt lik med 4 kroner. Spesidaleren var delt i 120 shilling.

KollegiumsFør
Fra
Fra
Fra
Fra

1660
1660
1680
1804
1811

Mars 1814
November 1814
Januar 1819
Januar 1846
Fra 1885

og departementtilknytning

Det Kongelige Rentekammer
Skattkammerkollegiet
Det Kongelige Rentekammer
Kanaldirektionen
Kanal-havne-og Fyrdirektionen
lste departement - okonomiske forvaltningssaker
4de departement - indvortes anleggender
Marinedepartementet.
Saker ang. strømrensing og elvers farbargjørelse
under Finansdepartementet
Departmentet for det indre
Arbeidsdepartementet

2. At det skulle palegges ham efterhanden a
gjore seg kjent med vandbygingskunstens
forskjellige grener, samt utfore de arbeider
sompalegges ham av Kanal, Have- og
Fyrinspektoren, som skulle ha innseende
med og prove hans fremgang i vitenskapelig
henseende.»

a

I 1839 ble det bevilget midler til en slik assistent. Men Schive ga seg ikke med det. I
1840 tok han opp igjen sporsmalet om a fa
skilt ut Fyrvesenet fordi bl.a. «elvedragsvesenet» sa godt som ikke var blitt bearbeidet i
teknisk henseende. Arbeidsoppgavene vedrorende vassdragene var bl.a.: «Undersokelse
av landets vassdrag, planer til korreksjoner,
gjennomskjæring av eider, foranstaltninger
for stromsenkinger, be faring av elver og
1nnsjoer mv.»
Schives initiativ forte til at Kanal- og Havne-
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direktoratet ble opprettet ved kgl.res. av
26.3.1841. Hovedregnskapsforer ved Ingeniorbrigaden, H.A. T. Aubert, ble utnevnt
til Kanal- og havnedirektor. Under hans
virksomhet benhorte rikets vassdrag, innsjoer, jernbaner og kanaler, overhodet alle
kommunikasjoner til lands og til vanns, for
så vidt de ikke horte under veivesenet. Direktoren sorterte under Finans-, handelsog tolldepartementet. Som en kuriositet
kan nevnes at hver gang direktoren eller
hans assistenter begynte og sluttet en reise,
matte de melde fra til 2 departementer.
I 1841 ble polakken kaptein Waligorski
utnevnt til assistent. Direktor Aubert var
misfornoyd med sin stilling og lonn og ble
i 1843 etterfulgt av hovedregnskapsforer
G.D.B. Johnsen. Men arbeidsmengden med
vassdragssaker okte fortsatt og det ble behov
for flere assistenter.

Kapitel 5

Kanaldirektørembetet 184 7-1907

D KGL. RES. av 22. desember 1846 ble
det endelig bestemt at det skulle oppettes to un-hengige enheter. Kanaldirektorembetet og Havnedirektorembetet.
Kaptein Waligorski ble ansatt som Kanaldirektor. Som viktige oppgaver var bl.a. nevnt:
Farbargjorelse av Vorma og en del av Glomma. senking av Oyeren. farbargjorelse av
vassdraget mellom Skien og omland, undersokelse av elvestrekningen mellom Randsfjorden og Tyrifjorden og videre til Drammen. sikring av elvebrudd i Glomma i Solor
og i Odalen og flomskader bl.a. pa Vestlandet
og i Trondelag. Departementet uttalte at det

Kalesjevogn med tospann
mellom Øylo og Vang i Valdres. Tjenestereiser i gamle
dager foregikk med hester
som ble skiftet ut ved skysstasjonene. Kanaldirektøren hadde rett på både to og tre hester avhengig av reisens lengde. Det er ikke vår første kanaldirektør som har tatt dette
bildet. Fotograferingskunsten
kom først i bruk etter den
tid.
I ( lTl l: .\:\LL
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blir mer oo> mer behov for elveforbvoninver
•
og elvekorreksjoner etter somlandets forhold
utvikles og de materielle krefer okes.
Det ble i disse arene nedlagt betydelig
arbeid med a undersoke og planlegge farbargjorelse av hovedvassdragene, med detaljerte
utredninger over sluseanlegg. battyper nn-.
Et av de storste stridssporsmal nr a fa forbindelser mellom Mjosa, Oyeren og Oslo.
Fra utlandet hadde imidlertid jernbanen
dukket opp som en framtidsrettet konkurrent til kanaltrafikken. Etter mange ars undersokelser og planlegging ble hovedbanen
Oslo-Eidsvoll apnet i 1853. Dette ble
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dodsstotet for de mange planer om farbargjorelse av vassdragene. Men sporsmålet om
kanalisering av Glomma har blitt framkastet
med entusiasme helt opp i vare dager. Det
gamle vassdragsarkivet, som na befinner seg
i Riksarkivet, inneholder store dokumentsamlinger som forteller om innsatsen til kanalplanleggerne.
I kapitel 19 har vi tatt med noen eksempler på de viktigste kanalanlegg som var til
behandling i Kanalvesenet.
Senking av innsjoer for a «innvinde Land
for Akerdyrking» ble etter hvert et terna som
Stortinget matte se nærmere på. I 1848 ble
det vedtatt «Lov om senking og uttapning av
innsjoer og myrstrekninger, utvidelse eller
regulering av fosser og strammer, samt kanalanlegg.» Denne loven forte til at en rekke
betydningsfulle senkingstiltak ble tatt opp
av aktive jordbrukere. Vi har i kapitel 19 tatt
med noen av tiltakene som ble gjennomfart
i Kanalvesenets tid og som har vært fulgt
opp med nye arbeider i vår tid.
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Ellers ble forbygningstiltak etter hvert
den viktigste gruppen av arbeider som Kanakesenet fikk til behandling. En del eksempler er beskrevet i kapitel 19.
Kaptein Waligorski sluttet i 18--t-8for a
delta i den polske frihetskamp. Waligorski
hadde tilfart vassdragssektoren i Norge betydelig teknisk viten og forbedret den praktiske
standard. Han hadde også lært opp flere assistenter som kunne fortsette virksomheten. En
av disse, ingeniorpremierloytnant
Ch. Sev.
Balle Royem, overtok kanaldirektorembetet
og bestyrte det il 1862. Dable loytnant J.T.
Thams utnevnt til kanaldirektor, en stilling
han hadde til sin dod i 1873. Embetet ble
midlertidig bestyrt av ingenior Jens Vogt i et
år til ny kanaldirektor, stabskaptein i ingeniorbrigaden Lars Grontvedt, overtok i februar
1874. Han hadde stillingen til april 1881.
I forbindelse med budsjettet for 1876--77
uttalte kanaldirektoren at det var nodvendig
med storre bevilgninger for imotekomme
den stadig akende mengde av krav om assi-

a

KANA1DIREKTORLMBETET
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stanse med \"assdragsproblemer. I denne forbindelse ble ogsa behovet for hydrografiske
kart tatt opp. men det tok atskillig tid for
kartarbeidet ble satt igang.
Lovgivningen var et omdde som ble viet
storre oppmerksomhet pa denne tiden. I
187-1-anmodet Stortinget Regjeringen om
a overveie nye lodx·stemmdser angaende
vassdragene. En kommisjon som bk nedsatt
i 1876 la fram sin innstilling i 1878. men
forst i 1887 ble den fi.wste, samlende vassdragslov vedtatt. Den inneholdt en rekke
nye bestemmelser. ikke minst av hensyn til
de forskjellige interesser som etter hvert
hadde gjort seg gjeldende i forbindelse med
bruken av vassdragene, rettigheter nn-. A,·_
gjorelsen av en rekke sporsmal ble tillagt
«Kongen dkr den han bemyndiger», noe
som etter hvert kom til stille betydelige
krav til Yassdragsadministrasjonen.
Kanaldirektor Grontvedt ble i 1881 etterfulgt av ingenior Th. Heiberg. I en orientering om etatens arbeidsoppgaver ga han uttrykk for at \·assdragene heretter ville komme til a spille en vesentlig rolle i industriens
tjeneste pa grunn av mulighetene fix kraftutnyttdse. Dette ville stille nye, store krav

a

til etaten. Som et konkret resultat ble det i
1881 gitt bemyndigelse til a pabegynne systematiske studier av de hydrografiske forhold, bl.a. ved vannmassemalinger og niwllemcnter.
Heiberg dode i 1889, og embetet ble
overtatt av ingenior G. Setren, som formelt
ble konstituert som kanaldirektor i 1891.
Kanah-esenet gjennomgikk i Sætrcns tid
en riwnde un·ikling. Kanalanleggene i
Skiensvassdraget ble fullfort i disse arene.
Kanalene, som er de storste her i landet, har
gjennom arene spilt en betydelig rolle bade
for industrien og samferdselen.
Men det mest betydningsfulle som skjedde pa nssdragsomradet i denne tidt'n \·ar at
den moderne utnyttelse av fossekraften begynte a ta form. Fra 189-1-begynte Staten a
kjope opp vannfall bl.a. for elektrisk drift av
jernbaner, senere ogsa fr a hindre at utenlandske interesser komfor sterkt inn i bildet.
Sa:·tren gikk av som kanaldirektor i 1907.
og med ham ble det satt en punktum for
«Kanaldirektorembetet», en etat som hadde
gjennomfort betydelige samfonnsnyttige tiltak med beskjedne ressurser.

,\

FREDRIK KRISTOFFER

GEDDE

( 1781-18-J.(l). kanal- og havneinspektor, var den
forste sjef for Kanalvesenet - forloperen for
Norges vassdrags- og elektrisitetsvesen.
Gedde satt i stillingen fra 1813 il 1828.
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CLAUS JACOB SCHIVE (1792--1874).
var med titel av kanaldirektor. sjef for Kanal- og
havnevesenet i arene 1828 til 18-J.(
l. Han har
eren for den forste fldige vassdragsbeskrivelse i
Norge. (Om_farbargjorelse
a v rmd ogGlomma)

K/\N/\LDJR.EKTORE\lBETET

HENRIK ARNOLD
THAULOW AUBERT
( 1708-1863). bnaldirektor
18-J.l--J.2. Han sluttet etter

bare ett ar i stillingen fordi han
var misfornoyd med gasje og
cmbcdsordningen.

JENS THEODOR
PALUDAN VOGT
(1830-1892). midlertidig
bnaldirektor fra varen 1873
til varen 1874. Han var den
forste kanaldirektor med
sivil-ingeniorutdannelse.

GEORG DANIEL
BARTH JOHNSEN

IN 17-J<J117

KRISTIAN SEVERIN
BALLE RØYNEM

(1794-1873) var kanaldirektor
i arene 1842-- 1847. I hans tid

(1813-187.+). bnaldircktor
1848--2. I 1854 vedtok Stor-

startet de kontinuerlige ,·,u111standsmalinger.

tinget at staten skulle delta i
kanalbvrrinrene or det forte
l en
et5ansion»i
Kanah-esenct.

LARS GRØNTVEDT
ef for
Kanalvesenet fra 187-J.til 1881.
(1827-1881).

GGenieg

THORVALD HEIBERG
(1832--1912). kanaldirektor
fra 1881 til 1889.

JOHAN TULLIN THAMS
(1821-187.1). bnaldirektor
fra 1862 og til sin dod i 1873.
Han hackle i likhet med alle
sine forgjengere en bakgrunn
som otliscr.

GUNNAR

SÆTREN

(1843--1928). var sjef for
Kanalvesenet 1889--1907.

Han ble den sistL'. og mest
omstridte kanaldirektor
- o,r den som fikk storst
%tvdnin9 for norsk
,:assdras,·esen.
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Kapitel 6

Vassdragsvesenet 1907-1 920

S

medforte problemene i tilknytting til vannfallsutbygging store
utfordringer for vassdragsadministrasjonen. De nye oppgavene var ogsa arsaken
til at sporsmålet om endring av etatens
navn ble tatt opp. «Kanaldirektorembetet»
fra 1847 hadde i femte rekke beskjeftiget
seg med kanaliseringstiltak, forbygninger og
flotning. Vassdragsloven av 1887 apnet for
nye gjoremal, og sporsmalet om navneendring hadde vert droftet i forbindelse med
den nye loven. Nå ble saken tatt opp igjen,
og ved kgl. res. av 11. februar 1907 ble
«Kanaldirektorembetet» omdopt til «Vassdragsdirektorembetet» og administrasjonen
fikk navnet «Vassdragsvesenet». Litt senere
fratradte Setren, som hadde vært direktor
siden 1889, og overlot stillingen til Ingvar
Kristensen.
Den nye etaten var i de forste arene
sterkt opptatt <ff a legge forholdene til rette
for utnyttelse av fossekraften. Vi finner ikke
grunn til a ga nermere inn pa denne siden
av virksomheten.
Men utviklingen medforte ogsa at det
ble behm· for a ordne administrasjonen i
faganielinger. Hittil hadde kanaldirektoren
disponert sitt personell etter behov til kontorarbeid og markundersokelser, i forste
rekke forbyggings- og senkingsarbeider, kanaliseringer og arbeider for flotningen. De
enkelte anlegg hadde sin egen bestyrer. Systematiske undersokelser av hydrologiske forhold hadde vert i gang siden 1894, med en
egen avdelingsingenior som ble ansatt i 1895.
I 1907 ble disse arbeidene tillagt en egen
Hydrografisk avdeling.
Alle sporsmal vedrorende forbyggingsog senkingsarbeider ble i 1907 overfort til
en serskilt avdeling, somi mange ar ble kalt
Anleggsavdelingen.
I 1909--10 ble det opprettet en avdeling
OM NEVNT
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som skulle ta seg av konsesjonssaker, lm·saker
mv., denne ble senere kalt Kontoravdelingen. Samtidig ble det opprettet en Kontrollavdeling, som skulle fore kontroll med vassdragsanlegg og vurdere alminnelig sikkerhet.
I 1910--11 kom Vannfallsavdelingen, som
skulle foreta undersokelse av vanfall tilhorende staten. Veiledningsavdelingen, som
skulle bistå private eiere med utnyttelse av
små vannfall, ble opprettet i 1914 og endelig korn Elektroteknisk avdeling i 1919.
Til hver cw disse 7 avdelingene ble det
ansatt personale etter behov. Fra a være en
etat med noen ganske fa funksjonærer ved
ch-hundreskiftet vokste etaten i disse årene til
en betydelig administrasjon med langt over
hundre tilsatte.

INGVAR KRISTENSEN
(1865--1947).
ble konstituert som vassdragsdirektor i 1907.
Ifin. den nye administrasjonsordningen i 1921
ble han utnevnt til fossedirektor under den
forste generaldirektoren for NVE.

Kapitel 7

Norges vassdrags- og
elektrisitetsvesen 1920-1991

V

og flere kommisjoner
som var opprettet i forbindelse med utnyttelse av fossekraften, hadde etter hvert
fatt mange sammenfallende oppgaver. Stortinget besluttet derfor 19. mars 1920 at det
skulle opprettes et «Hovedstyre for Vassdrags- og Elektrisitetsvesenet» med en generaldirektor i spissen, dessuten 3 fagdirektorer og 5 stortingsvalgte medlemmer.
Den forste generaldirektor ble fhv statsrad
B. Stuevold-Hansen, som satt i stillingen til
31. oktober 1925.
ASSDRAGSVESENET

Hovedstyret fikk folgende 3 direktorater:
Vassdrags- og flotningsdirektoratet
Fossedirektoratet
Elek tri sitetsdirektoratet
Direktoratene ble oppdelt i avdelinger, ledet av overingeniorer. Vassdragsdirektoratet
fikk oppgaver fra det tidligere Vassdragsvesenet med folgende an.-ielinger:
Kontoravdelingen
Kontrollavdelingen
Flotninvsavdelineen
>
to
Kanalavdelingen
Hvdroorafisk
avdelineo
.
o

Paneste side siteres fra Hovedstyrets
instruks, § 1.
Den nye etaten var i de forste arene sterkt
preget av kraftutbyggingen, som hadde hatt
en veldig utvikling under forste verdenskrig.
Men nedgangsperioden etter krigen fikk
store folger for \·irksomheten. Etter hvert som
utby gningstakten ble redusert, matte personalet innskrenkes, vesentlig ved at ledige
stillinger ikke ble besatt.
Ved kgl. res. av 16. oktober 1925 ble
Olaf Rogstad ansatt som ny generaldirektor.
Administrasjonsordningen
ble ogsa tatt
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opp til drafting. I 1932 fastsatte Stortinget
folgende forandringer:
Hovedstyret skulle bestå av generaldirektor og 5 stortingsvalgte medlemmer. Fagdirektoratene skulle falle vekk. Avdelingenes
antall skulle reduseres fra 11 til folgende 6:
Vassdragsavdelingen, med de tidligere
kontor-, kontroll- og flotningsavdelinger
Forbygningsavdelingen, med den
tidligere Kanalavdeling
Den hvdroorafiske
avdelinoto
.
to
Elektrisitetsavdelingen.
Tilsynsavdelingen
Kraftavdelingen, bl.a. det tidligere
Fossedirektorat
Instruks for den nye administrasjonsordningen ble utferdiget av Arbeidsdepartementet
5. februar 193.S, stort sett med samme innhold som fra 1920. Avdelingene fra det tidlirere
Vassdracsdirektoratet
fikk foloende
>
to
to
oppgaver:

Vassdragsavdelingen:

Ervervs- og reguleringskonsesjoner og tillatelser etter vassdragsloven, alt med tilhorende inkreving
av konsesjonsavgifter og kontroll med betingelsenes overholdelse. Kontroll med vassdragsanlegg. Behandling av vassdragssaker.
Administrative avgjorelser etter vassdragsloven. Avgivelse av oppgaver til Riksskattestyret. Administrative sporsmal vedrorende
hele etaten. Budsjett, regnskaps-, kasse- og
personalanliggender for hele etaten.

Forbygningsavdelingen:
Forbygnings- og
senkingsanlegg samt det offentliges befatning med ferdsel i våre vassdrag.
Den hydrografiske avdeling: Hydrografiske undersokelser.

NORGES

VASSDRAGS-

OG ELEKTRISITETSVESEN

1920--1991

«Instruks for Hovedstyret for Vassdrags- og Elektrisitetsvesenet fastsatt av Arbeidsdepartementet under 11. april 1921
på grunnlag av Stortingets beslutning av 10. mars samme år.

Hovedstyret har:

s1

1. Å våke over det offentliges og almenhetens interesser i
vassdragene.
2. Å våke over og fremkomme med forslag om, hvad der fra
statens side til enhver tid bør gjøres til fremme av vannkraftens utnyttelse og elektrisitetsforsyningen i landet.
3. Å foreta hydrologiske og andre undersøkelser samt innsamle
og bearbeide materiale for et nærmere kjennskap til landets
vassdrag.
4. Å forberede og utfore forbyggings-,
senkings- og kanaliseringsanlegg for det offentlige.
5. Å overta forvaltningen av statens vannfall og statens
kraft- og reguleringsanlegg, hvor intet annet er bestemt.
6. Å forberede nye statens kraft- og reguleringsanlegg
iverksette besluttede nye anlegg.

og

7. Å utøve statens overledelse for de i distriktene opprettede
administrasjoner for elektrisitetsforsyningen.
8. Å føre kontroll med vassdrags- og elektrisitetsanlegg i
den utstrekning som det av statsmyndigheten til enhver tid
måtte være bestemt.
9. A avgi uttalelse om de vassdrags- og elektrisitetssaker
som forelegges det av departementet.
10.Å avgi de i skattelovene omhandlede oppgaver til Riksskattestyret.»

Etter den nye administrasjonsordningen skulle
avdelingssjefene foredra og delta i behandlingen av sin avdelings saker i hovedstyremotene.
Hovedhensikten med den nye administrasjonsordningen var forenkling og sparing.
Nedgangstidene hadde medfort betydelig
reduksjon av virksomheten for Vassdragsog elektrisitetsvesenet.
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Men utviklingen gikk ikke som antatt. Fram
mot okkupasjonstiden 1940-45 meldte det
seg et akende behov for elektrisk energi, med
tilsvarende vekst i etatens arbeidsoppgaver.
Etter de unormale forhold under okkupasjonstiden ble det en voldsom ekspansjon
i kraftutbyggingen i etterkrigstiden. Dette
medforte ogsa en del endringer i Hovedsty-
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rets organisasjon. Behandlingen av administrative saker, som hadde vært tillagt Vassdragsavdelingen, ble fra 1. februar 1949 overfort
til et eget kontor og fra 1. juli 1949 til en
egen avdeling som fikk navnet Administrasjonsavdelingen.
28. oktober 1955 fastsatte Industridepartementet ny instruks for Hovedstyret. Etaten
skulle besta av 8 avdelinger med folgende
arbeidsomrader:
Den juridiske og administrative
avdeling.
II

Vassdragsavdelingen, bl.a. konsesjoner
og tillatelser etter vassdragsloven, tilsyn
med vassdrag og anlegg i eller over
vassdrag, ferdsel og flotning.

III

Forbygningsavdelingen,
og senkingsanlegg.

forbyggings-

IV Den hydrologiske ankling, hydrologiske
undersokelser.
V

VI

Elektrisitetsavdelingen, bl.a. konsesjoner og tillatelser pa leie av elektrisk
energi og pa utforelse og drift av elektriske anlegg.
Tilsynsavdelingen,
anlegg.

tilsyn med elektriske

VII Kraftverksavdelingen,
Statens kraftverker.

bl.a. driften av

1920-1991

Komiteen avga sin innstilling 7. februar
1958, og etter en omfattende behandling
ble organisasjonssaken vedtatt i Stortinget
-t-.mars 196( ). Pa denne bakgrunn fastsatte
Industridepartementet
l .=i.juni 1960 ny instruks for NVE.
Instruksen inneholder en oversikt over
arbeidsomradene for NVE. Etaten ble organisert i -t-direktorater:
I. Direktoratet frJr administratin-, juridiske
og okonomiske saker.
Vassdragsdirektoratet.,
som ble tillagt ervervs- g reguleringskonsesjoner og
kontroll med vilkarenes overholdelse, tilsyn med vassdrag og anlegg i eller over
vassdrag, saker vedrorende ferdsel og
flotning, avgjorelser etter vassdragsloven,
oppgaver til Rikstrygdeverket, forbygnings- og senkingsanlegg, hydrologiske
undersokelser og undersokelser av landets vasskraft.
3. Elektrisitetsdirektoratet,
med oppgaver
som de tidligere Elektrisitets- og Tilsynsavdelinger.
4. Direktoratet for Statskraftverkene, som
skulle ta seg av oppgavene fra Kraftverksavdelingen og Bygningsavdelingen.
I In-ert direktorat skulle opprettes underavdelinger etter departementets bestemmelser.
Hovedstyret fikk stort sett samme oppgaver
Som for.

VIII Bygningsavdelingen,

bl.a. plan legging
og bygging av kraft- og overforingsanlegg.

Hovedstyret fikk i det vesentlige de samme
gjoremal som var fastsatt i instruks av 1921.
Men den ekspansive utviklingen forte til
at det allerede i 1956 ble nedsatt et utvalg
som skulle droft:e organisasjonen av Norges
vassdrags- og elektrisitetsvesen. Av viktige
saker ble nevnt Hovedstyrets kompetanse,
eventuell desentralisering til distriktsorganer
og bruk av private entreprenorer til anleggsvirksomheten. Sporsmalet om utskillelse av
anlegg og drift av Statens kraftverker mv.
var ogsa inne i bildet.

25

I 1964 kunne hele administrasjonen samles i eget, tidsmessig nybygg ved Majorstuen.
Fra midten av 1960-arene var NVE
sterkt fremme i den offentlige debatt, ikke
minst med hensyn til organisasjonsstrukturen. Industridepartementet
anmodet i 1968
Statens rasjonaliseringsdirektoratet
om en
vurdering av forskjellige organisatoriske
sporsmal, og et omfattende arbeidsdokument ble lagt fram samme ar. Hovedstyret
ga sin uttalelse til arbeidsdokumentet, men
saken ble stillet i bero.
Fra 1970 gjennomforte NVE en intern
langtidsplanlegging. En rekke rapporter om
administrative og faglige sporsmal ble utarbeidet, til nytte for senere un·alg.
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gjennomfort praktiske forbedringer.
Distriktsorganiseringen hadde ogsa gjennomgatt Here endringer. Pr. 1. januar 1982
hadde Vassdragsdirektoratet distriktskontorer 1:
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Nord-Norgekontor,
Narvik
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Nye arbeidsoppgaver forte til nodvendige
endringer p1 anielings- og kontornid.
I
Vassdragsdirektoratet ble det opprettet et
Natun-ernkontor i 1966. Kontoret ble i 1977
omorganisert til Natur- og landskapsavdelingen. I 1973 ble Vann- og adopskontorets
oppgaver overfort til det som senere ble Statens
forurensningstilsyn under Miljm·erndepartementet. Ogsa i de andre direktorater ble det
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Førde i Sunnfjord, med representanter
for Forbycrnino-sanlelin(ren.
Natur- QLT::-, Lmd.. ::,
::,
skapsavdelingen og - etter noen tid Hniroloo·isk
anielino·.
·
o
Voss, med representant for Vassdragstilsynet
(midlertidig) .

I
\.

eOtta

bygningsanielingen. Natur- og landskapsavdelingen. Vassdragstilsynet og - etter noen
tid - Hvdroloisk
avdelino.o
•

Sand i Ryfylke, med representant for
Natur- og landskapsanielingen
(midlertidig).

Oslo, 1 distriktskontorer med
representanter for Forbygningsaniclingen.
Ogsa Energidirektoratet og Statskrath·erkene
hadde et nett av distriktskontorer.
I 1980-arene var NVE gjenstand for sterk
medieoppmerksomhet.
Dette hadde i forste
rekke sammenheng med den voksende miljointeressen med diskusjoner om utnyttelse
av vannkraften. Men det hadde ogsa en viss
sammenheng med NVEs organisasjonsform.
I forbindelse med Stortingets behandling av
st. meld. nr. 54 ( 1979--80) om Norges framtidige energibruk og - produksjon ble det
derfor nedsatt et urnlg for a gjennomga
NVEs organisasjon. Pagrunnlag a\' ut\·algets
forslag, og etter omfattende horing. Yedtok
Stortinget endringer i NVEs organisasjon fra
1. januar 1986. i samsvar med st.prp. nr. 57
198-4-85. De vikigste endringer nr:
Statskraftverkene ble skilt ut som frittsdende fornltningsbedrift
med eget styre
og underlagt OED.

NORGES

-

.•

8

!

VASSDRAGS-

EE'%,

. •--.=.:._:_•.·-',•_:.=;,,;,;
tA'
j

OG ELEK TRISITETSVESEN

.

::-

s

«;

..

-

,

». a

Det nye organisasjonsmonsteret skulle gjennmnfc.)res fra O1.(l 1.1986. Imidlertid forutsatte planen betydelige endringer innen
etaten, bade i administrasjonsopplegg
og
arbeidsomrader. I de pafolgende arene ble
det derfor gjennomfort omfattende utredningsarbeid i alle deler av NVE, med vurdering av arbeidsomrader, metoder, tilpasning
til andre etater mv. Utredningene krevde
betydelig engasjement og arbeidstid for
funksjonærer på alle plan, men det forte
ogsa til at etatens saksområder og alternative
administrasjonsopplegg ble grundig belyst.
I februar 1989 nedsatte Olje- og energidepartementet (OED) en arbeidsgruppe
med representanter for OED, Finansdepartementet, Miljoverndepartementet,
NVE
og tjenestemannsorganisasjonene
med oppdrag a foreta en vurdering av NVEs oppgaver, organisasjon og bemanning. Arbeidsgruppen engasjerte konsulent, som skulle
utarbeide alternative organisasjonsmodeller
og delta i kartleggingen ,n- NVEs oppgaver .
Arbeidsgruppen hadde ogsa et nert samarbeid med NVE for diskutere oppgaver,
ressursbruk og forventet utvikling i en
kommende 5-arsperiode. Samtlige avdelinger i NVE utarbeidet rapporter for utvalget.
Rapporten ble samordnet i en intern kontaktgruppe i NVE. Utvalget leverte sin innstilling 1. mars 1990. Etter en omfattende
horingsprosess forela OEDs proposisjon
17. april 1990. Proposisjonen ble vedtatt i
Stortinget i juni 1990 i forbindelse med
behandlingen av revidert nasjonalbudsjett.
NVE nedsatte umiddelbart en intern styringsgruppe som fikk folgende hovedmal:
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NVEs organisasjon

pr 1. januar 1976.

Energidirektoratet og Vassdragsdirektoratet fortsatte som egne direktorater innenfor fellesetaten Norges vassdrags- og
energiverk.
Administrasjonsdirektoratet
avviklet.
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ble foreslatt

1. Leo-o-e
onmnlao·et
for at det nve
NVE
too to
to
•
kan være i drift fra 1. januar 1991.

2. Etablere program for og igangsette en
prosess for å ut\·ikle NVEs organisasjon
for 1990-arene med klart definerte resultatmal, klarere prioriteringer, produktivitetskriterier og utadvendt profil.»
Styringsgruppen opprettet 5 arbeidsgrupper
for administrative saker, kontorforhold mv.
og senere en arbeidsgruppe for hver ny avdeling.
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I lopet a 1990 ble det arbeidet intenst i alle
deler a,· NVE for a fa bygget opp en ny etat
pa grunnlag av OEDs vedtak. Arbeidet frwte
til at etaten fra 1. januar 1991 ble organisert
i I administrasjonsankling
og folgende
5 fagavdelinger:
Energiavdelingen, med -+seksjoner
Energiøkonomiseringsog markedsavdeling, med 2 seksjoner
Tilsyns- og beredskapsavdeling, med
2 seksjoner
Hydrologisk avdeling, med 5 seksjoner:
Hnirometri
Vannbalanse
Bre og sno
Miljohydrologi
Data
Vassdragsavdelingen, med 3 seksjoner:
Konsesjon
Natur og miljo
Vassdragsteknikk
(tidl. Forbygningsanielingen)

l

[

NVEs
Ro

HYDROLOGISK
t,._
AVDELING

I99 1

Dessutrn ble de tidligere .=;distriktskontorer
omdopt til Regionkontorer med folgende
benevnelse og plassering:
Region Nord (VRN), Narvik
Region Midt-Norge (VRM). Trondheim
Region Vest (VRV). Forde i Sunnfjord
Region Sor (VRS). Tonsberg (fra 1991)
Region Ost (VRO), Oslo. Kontoret flyttet
til Hamar i 1995.
Siden 1991 har det vert nedlagt betydelig
innsats med tilpasning av NVEs arbeidsoppgaver til det nye organisasjonsmonsteret.
Omleggingen har ogsa nodvendiggjort
relativt store endringer i personalet. med
tilsetting av nye ledere, overforing av arbeidskraft og med fortidspensjonering av
eldre medarbeidere. I kapitel 8 har ,-i tatt
med en orientering bl.a. om omorganiserins av forbvoninrsvirksomheten.
.'
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1. januar 1991.
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BIRGER STUEVOLDHANSEN

OLAF ROGSTAD

( 1870- 1933). NV Es forste
generaldirektor, utnevnt
9.7.i920 og satt frem til 1925 da
han gikk tilbake til sin advobtforretning. Han var handelsminister i G.Knudsens regjering.

VIDKUNN

l

(1877-- 1959), generaldirektor
19.:25-1<J-17, bortsett fra arene
19-1-2-..J.,=;
da Quisling-reg_jeringen satte inn sin mann.
Rogstad var ansatt i Kanal\·esrnet fra 1898, sjef for
hydrologisk anlelig fra 1907
og vassdragsdirektor fra 1920.

FREDRIK VOGT

HALLVARD ROALD

(1892-- 1970), generaldirektor
19-1-7-1%0, en periode med
stor aktivitet og sterk
vassdragsutbvgging.
Vogt somtilhorte det 'forste
kullet \·ed NTH. \·ar rektor
ved hoyskolen 1936 42 og
igjen i arene 1945 47.

( 1913-1 %8), generaldirektor
fra 1960 til 1968 da han matte
trekke seg pga. helbredshensyn. Roald
kjemiingenior
fra NTH. Han var tidligere
statssekrcu:r i Industridepartementet og adm.dir. i NVE.

I

HVEDING

(1921-), siving. NTH l l)..J-6,
professor i vassbygging ved
NTH 195-1--1961. adm.dir.
NVE 1%1-1%3, dep.rad. i
Ind.dep. 1%7, generaldirektor NVE 1968-1975.

SIGMUND LARSEN

ERLING DIESEN

(1921-). siving. NTH 1950.,
fylkesing. Hordaland 1959--74.
statssekr. i Samf.dept. 197-L
gen.dir. NVE 1975--1987.

(1932--), six.ing. NTH 1956.
vit.ass./inst.ing. NTH 1957-60,
sekr. Norsk Elektroteknisk
Komit€ 1960-61. NVE fra 1961,
med mm tak av 1978--80 underdir. i OED Adm.dir. i Buskerud
energiverk 1983-87. Gen.dir. i
NVE 1987. Tittelen ble ,·assdrags- og energidir. i 1991.
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Kapitel 8

Forbygningsvirksomheten

1920-1995

I

1907 BLE «KANALDIREKTOREMBETET»

om1-

dopt til Vassdragsdirektorembetet
og
administrasjonen fikk navnet Vassdragsvesenet. Forbygnings- og senkingsarbeider
ble tillagt en egen avdeling, som i mange år
ble kalt Anleggsavdelingen.
Da Hovedstyret ble opprettet i 1920, ble
Anleggsavdelingen omdopt til Kanalavdelingen, uten at arbeidsomradet ble endret.
Ved omorganiseringen av NVE i 1935 ble
det opprettet 5 selvstendige avdelinger. Forbygnings- og senkingsarbeider ble tillagt Forbygningsavdelingen, sammen med «det offentliges befatning med ferdsel i vare vassdrag».
Navnet Forbygningsavdelingen ble bibeholdt i Industridepartementets instruks av
28. oktober 1955, da NVE ble delt i 8 selvstendige avdelinger.
Ved omorganiseringen i 1960 ble Forbygningsavdelingen en av fire avdelinger i Vassdragsdirektoratet. Arbeidsomradet var uendret, men avdelingen ble etter hvert engasjert
i nye tiltak og oppgaver med tilknytting til
vassdrag. Miljoverninteressen vokste, spesielt
som folge av at det ble fokusert stadig sterkere
pa virkningene av kraftutbyggingen. I en del
tilfelle ble det gjennomfort betydelige inngrep i vassdragene, med åpenbare, negative
virkninger pa vassdragsmiljoet. For a vurdere
botemidler mot skadelige inngrep, ble
Naturvernkontoret opprettet i Vassdragsdirektoratet i 1966. Det ble fra forste stund
etablert et godt samarbeid med Forbygningsavdelingen. Mange nyttige tiltak, spesielt
terskelbygging, ble etter hvert et ledd i
Forbygningsavdehngens arbeid, bade ved
planlegging, anlegg og kontroll.
Forbygningsavdelingens ekspertise og
funksjonærenes detaljkjennskap til vassdragene var også verdifullt for andre deler av
Vassdragsdirektoratets arbeidsområder. I
samarbeid med Iskontoret ved Hydrologisk
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avdeling ble det bl.a. planlagt og gjennomfort tiltak for a redusere isgangsskader. Forbygningsavdelingen bistod ogsa Hydrologisk
avdeling med vassdragsnivellementer, bygging
av maledammer, oppsetting og avlesning av
vannmerker, nnnforingsmålinger,
flomregistreringer mv.
Okende behov for grusmasser til veger
og andre bygningsformål forte til ukontrollerte uttak i vassdragene. For a redusere faren
for skader pa elvelopene, utarbeidet Forbygningsavdelingen retningslinjer for uttak av
masser og ytet praktisk bistand ved anleggsarbeidene.
Samarbeidet med vegkontorene ble også
bedret over hele landet. Forbygningsan..ielingen fikk til uttalelse planer til vegutbygging, plassering og storrelse pa bruer og
stikkrenner, sikring mot erosjon mv. Det
ble gjennomfort en rekke tiltak som kombinerte vegutbygging med flomsikring, med
betydelig okonomisk gevinst for staten og
distriktet.
Ved samarbeid med Televerket ble det
utarbeidet retningslinjer for kryssing av
vassdrag med kabler og ror.
Glomma fellesflotningsforening gjennomforte i 1960-1970-årene mange tiltak i vassdragene for a bedre flotningsforholdene og
redusere kostnadene. Noen av tiltakene var
ogsa til nytte for andre interesser og ble
planlagt og utfort i samarbeid med Forbygningsavdelingen.
En annen viktig samarbeidspartner var
Statens naturskadefond. Ved naturskader
med tilknytting til vassdrag, f.eks. flomskader, utgraving mv. bistod Forbygningsavdelingen med befaringer, målinger, planlegging av sikringstiltak og i noen tilfelle også
med utforelse. I mange ar fungerte Forbygningsavdelingens distriktskontorer, spesielt i
Nord-Norge, som lokale representanter for

FORBYGNINGSVIRKSOMHETEN
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Flomskade i 1990 i Vennaelva, Snillfjord. Utsatt gård
i bakgrunnen.
NT
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··,

Naturskadefondet.
Etter at Norges geotekniske institutt ble engasjert for a bista ved
naturskadesaker og fikk utdannet eksperter
pa sikring mot ras. steinskred. leirras og
snoskred. ble det etablert et nært samarbeid
om planlegging og gjennomforing av sikringstiltak., og med jevnlige kontaktmoter
for a drofre felles oppgaver.
Forbygningsavdelingen
hadde i alle ar et
utstrakt samarbeid med Landbruksdepartementet og med f\lkeslandbrukskontorene.
De viktigste omrader var:

Senkings- og tørrleggingstiltak
Fra 1920--30-arene var det blitt praktisert at
landbruksingeniorer
med store distrikter
hackle tatt seg av tiltak for senking av vannstanden i eh-er og sjoer for a bedre utnyttelsen av jordbruksarealer. Store og kompliserte
tiltak ble m·erlatt til Forbyo·nincrsanieliwren.
.. t,
b
b
Det var ikke definert noe spesielt skille
mellom store og snu tiltak. Ordningen med
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landbruksingeniorer
falt bort j 195t0-arene,
og saksomradet ble overtatt av fylkeslandbrukskontorene.
NVE Yed Forby<rninus,n-., ::-,
delingen fikk i 1956 tildelt en overingeniorstilling spesielt beregnet pa senkingstiltak.
I 1950--70--arene ble det planlagt og gjennomfort en lang rekke senkingstiltak i samarbeid med Landbruksdepartementer.
Samarbeidet omfattet bade okonomi. planlegging og gjennomforing.
Forbygningsavdelingen nedla et betydelig arbeid med mange
av disse tiltak. bl.a. undersokelser og planlegging, kartlegging :n- interesserte arealer.
utarbeidelse av forslag til minnelige overenskomster, bistand ved vassdragsskjonn og
utforelse av anleggsarbeidene.
Forbvoninesavdelinren
fikk oosa
til be. to
o
o
o
handling et stort antall saker som gjaldt
«mindre» jordbrukstiltak.
og bistod fylkeslandbrukskontorene
med planlegging og
gjennomforing. Etter at Lmdbruksdepartementet i 1961 ansatte egen statskonsulent

FORBYGNINGSVIRKSOMHETEN

1920-1995
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graving og til bedring av utnyttelsen av vasssjuke omrader. Forbygningsavdelingen tok
seg av planlegging og utforelse, ofte i samarbeid med Vegvesenet. Fylkeslandbrukskontorene planla tiltak for grafting og dyrking.
Kostnadene for prosjektene ble delt mellom
Landbruksdepartementet,
NVE, kommunene orto eventuelt vervesenet
etter nermere
to
avtale. Ved disse tiltakene ble det lagt stor
vekt pa a sikre miljoverninteressene, bl.a.
ved a bvooe
terskler. • buner mv ooo ved til, to
planting av skraninger mv.
I 1960--80-arene gjennomforte Forbygningsavdelingen flere modellforsok ved
Vassdragslaboratoriet i Trondheim. Det ble
utarbeidet detaljerte rapporter over forsokene
med oversettelse til engelsk og delvis tysk
og fransk. Forsokene fikk stor betydning for
utforming og dimensjonering av forskjellige
tiltak i vassdrag. gsa internasjonalt vakte
forsokene betydelig interesse. De viktigste
forsokene var:
1. Dimensjoneringskriterier
for steinlag på
elvebunn og skraninger i strommende vann.
Forsokene anga talegrenscr for forskjellig
utforming av steinlag. Det bk også bygget
modell av en elvestrekning i Fina i Vaga,
og kjort forsok med forskjellige typer av
bunn forsterking.

2. Prinsippforsok med terskler av stein i
elvelop, i forste rekke med tanke på vassdrag
hvor vassforingen var redusert som folge av
kraftutbygging.
3. Modellforsok i forbindelse med flomsenking av Oyeren, etter katastrofeflommen i
1967. Det bk bygget modell av utlopselven
og kjort forsok med alternative senkingsarbeider.

Valdraelv i Skånevik, Hordaland. Forbygning i sider
og bunn 1978.

for torrleggingstiltak mv, ble det etablert samarbeid 0111 de fleste saker av noen storrelse.

BARD

Kombinerte tiltak for
flomsikring og tørrlegging

4. Prinsippforsok av tiltak i vassdrag for a
vurdere stromforhold mv. ved bl.a.:
a. Elvelop med buner (utstikkere av stein)
b. Elvelop med loner eller lommer langs elvekantene
c. Forsok med bruk av filterduk som tetningsmateriale ved flomfyllinger (diker)

I 1960--70-arene ble det gjennomfort flere
store tiltak til sikring av boligomrader, jord-bruk, veger mv. mot oversvommelse og ut-

1960--1980-arene hadde Forbygningsavdelingen en svært aktiv periode. Den etablerte
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med sin ekspertise ble involvert i mange nye
prosjekter. Vi skal ta for oss noen typiske
eksempler i kapitel 19.
Men ogsa Forbygningsavdelingen ble berort av mediaoppmerksomheten
i 1980arene. I mange tilfelle ble arbeidene med
sikringstiltak etter flomskader mv. stemplet
som uheldige inngrep i vassdrag. Som oftest
bygget disse vurderingene pa misforstaelser
eller manglende kunnskap om forholdene i
vassdragene. Forbygningsavdelingen og Natur- og landskapsavdelingen tok initiativet
til å fa miljoverninteressene sterkere inn i
saksbehandlingen. Etter hvert som administrasjonen av miljovernsakene ble bedre utbygget, bl.a. med egne miljovernavdelinger
i fylkene, ble rutinene for behandling av tiltak i vassdrag tatt opp til ny vurdering. Fylkesmannen fikk ansvaret for å innhente uttalelser i distriktet og avgi innstilling til NVE.
Etter at Stortinget vedtok endringer i
NVEs administrasjon fra 1. januar 1986, pagikk i flere år tidkrevende arbeid for a finne
fram til formålstjenlig oppbygging av etaten.
Det nye organisasjonsmonsteret ble satt i
drift fra 1. januar 1991, med 1 administrasjonsavdeling og 5 fagavdelinger.
Vassdragsavdelingen fikk 3 seksjoner:
Konsesjon
Natur og miljo
Vassdragsteknikk

Øverst: Steinterskel som sikrer
bru, forbygninger og fiskeoppgangen.
BARD
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Nedenfor: Modellforsøk av
terskel ved Vassdrags- og
havnelaboratoriet, Trondheim.
BARD

ANDERSEN,

NVE

administrasjonsordning i NVE med stor grad
av selvstendighet for avdelingen medforte
okende effektivitet og god utnyttelse av ressursene. Både budsjettmessig og personalmessig var avdelingens innstilling utslagsgivende. Alle forslag til bevilgning av midler
til sikringstiltak mv. ble lagt fram for Hovedstyret av avdelingens leder. I de aller fleste
saker ble avdelingens forslag vedtatt.
Ettersporselen etter avdelingens tjenester
okte sterkt i disse årene, både som folge av
flere betydelige flomskader og fordi avdelingen
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Den tidligere Forbygningsavdelingen ble
med dette erstattet av Seksjon for Vassdragsteknikk. I utgangspunktet var det forutsatt
at arbeidsoppgavene stort sett skulle være
uendret. Det viste seg imidlertid nodvendig
a se nærmere på deler av virksomheten.
OED ba i brev av 14. desember 1990 om at
det ble utarbeidet forslag til prosjektbeskrivelse for gjennomgang av anleggsarbeidet
knyttet til NVEs forbygningsvirksomhet.
Anmodningen forte til at det i flere ar ble
nedlagt betydelig arbeid både internt og
eksternt for a finne fram til et opplegg for
forvaltning av forbygningsoppgavene og for
anleggsvirksomheten. Vi finner ikke grunn
til å redegjore i detalj for dette omfattende
arbeid. I brev av 6. juli 1993 la NVE fram
forslag til organisasjonsmodell som ble godkjent i brev av 13. september 1993 fra Næ-

FORBYGNI

Altaelv ved Jøraholmen, Alta.
Steinkledt flomverk med huner
(utstikker av stein) til forsterkning av skråningsfot og til
hvileplass for fisk.
BARD
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rings- og energidepartementet
(NOE).
Modellen gar i korthet ut pa at Seksjon for
vassdragsteknikk blir delt i en forvaltningsdel og en resultatenhet. Ved hvert regionkontor skulk det opprettes en resultatenhet
fi1r anleo·crsdriften
med e,rcn
leder. Reo·ionto>
o
to
sjefene skulle \·ære on.Tordnet denne lederen og sta ansvarlig for bade resultatenheten
og forvaltningen pa regionkontorene.
Resultatenhetene skulle ha sa selvstendig
stilling som mulig, bl.a. Yed at det bk gjennomfort administrativt og budsjett- og
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regnskapsmessig skille mellom entreprenorvirksomheten og fon-altningsdekn.
Det nye opplegget forutsatte at resultatenheten matte konkurrere med private entreprenorer ved anbud pa forbygningstiltak.
For a unga problemer med habilitet 111\".
ble det utarbeidet instruks for saksbehandlingen pa regionkontorene.
Vi har tatt med en del av et oppsett som
Nærings- og energidepartementet
har satt
opp 28. januar 1994:

FORBYGNINGSVIRKSOMHETEN

1920--1995

«Forbygningsarbeider
Anleggsdelen av NVEs forbygningsvirksomhet er med virkning fra 01.01.1994 utskilt
som egne resultatenheter. Resultatenhetene skal gis en så selvstendig stilling som
mulig ved at det gjennomføres et administrativt og budsjettmessig skille mellom
anleggsvirksomheten og forvaltningsdelen. Dette innebærer at det må fastsettes
separate resultatkrav og prioriteringer for hhv. forvaltningen og resultatenhetene.
Omorganiseringen skal ha en prøveperiode på 2 år.
1. Forvaltningen
Forvaltningsdelen har det overordnede administrative ansvaret for forbygningsvirksomheten og spesielt ansvar for planlegging og gjennomføring av forbygningsarbeidene.

1.1. Søknadsbehandling
Forvaltningsdelen av forbygningsvirksomheten skal behandle søknader om forbygningstiltak med sikte på en avklaring av berørte interesser etter vassdragslovgivningen
og sikre en rasjonell forvaltning av de midler som er stilt til disposisjon for denne
type tiltak. Det skal spesielt tas sikte på å bidra til a redusere flom- og erosjonsskader. Videre må det tilstrebes a oppna størst mulig nytte av forbygningsarbeider
med hensyn til forebygde skader, bedring av vannkvalitet og endring i vassdragsmiljoet.
1.2. Planlegging av forbygningstiltak
Planlegging av forbygningstiltak vil være en del av forvaltningens ansvar.
Planleggingsvirksomheten skal imidlertid utføres med egne resultatmål.
1.3. Anbudsbehandling og byggherreansvar
En sentral oppgave for forvaltningen blir a utforme anbudsbeskrivelser, avgjøre
anbudskonkurranser og tildele kontrakter om forbygningsoppdrag. Anbudsbehandlingen
skal skje med sikte på at resultatenhetene skal konkurrere med private entreprenører
om oppdragene. Alle større forbygningsarbeider skal derfor legges ut på anbud og
anbudsbehandlingen skal sikre at tilbyderen, som ut fra pris og kvalitet har levert
det beste anbud, får oppdraget. Finansdepartementet har uttalt at resultatenhetene
ikke skal beregne merverdiavgift på oppdrag for forvaltningen. Dette innebærer at
forvaltningen i vurderingen av de innkomne anbud må sammenlikne priser eksklusiv
merverdiavgift.
Forvaltningsdelen av forbygningsvirksomheten skal også ha byggherreansvar for de
enkelte forbygningsarbeider.
1.4. Rådgivning og bistand
Forvaltningsdelen av forbygningsvirksomheten skal kunne gi råd om sikkerhet og miljø
for inngrep i vassdrag og yte bistand ved flom- og andre krisesituasjoner, slik at
den kompetanse man har sentralt i NVE og ved regionkontorene utnyttes best mulig.
2. Resultatenhetene
NVE har fire resultatenheter; Region Nord, Region Midt-Norge, Region Vest og Region
Øst. Resultatenhetenes bemanning består av formenn/maskinkjørere og en daglig leder
for hver resultatenhet. Det er forutsatt at resultatenhetene samlet ikke kan øke
bemanningen i prøveperioden. Resultatenhetene (daglig leder) er organisatorisk
underlagt regionkontoret (regionsjefen) i den enkelte region.
Resultatenhetene skal hovedsakelig utføre forbygningsarbeider og andre vassdragsrelaterte arbeider. Tilstøtende arbeider av annen karakter kan utføres så langt dette
har vært praksis til nå. Resultatenhetene opererer i hovedsak innenfor ansvarsområdet
for den region de tilhører, men kan også konkurere om oppdrag i tilstøtende områder.
Resultatenhetene skal opptre på en mest mulig kostnadseffektiv og rasjonell måte.
Resultatenhetene skal tilstrebe et best mulig resultat innen de gjeldende rammebetingelser. Det bør legges til grunn at driften minst skal gå i bedriftsøkonomisk balanse.
I situasjoner der det kan oppstå fare for liv, miljø eller eiendom disponeres
resultatenhetenes ressurser slik vassdrags-og energidirektoren bestemmer.»
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Forvaltningsdelen ved NVEs regionkontorer
ble omorganisert fra 1. januar 1995, etter
omfattende saksbehandling og forhandlin-

ger med organisasjonene. I et informasjonsbrev av 30. juni 1994 er bl.a. nevnt:

«Vassdrags- og energidirektøren har på bakgrunn av Administrasjonsavdelingens innstilling
og drøftelser i direktørmøtet, gått inn for en endring av organiseringen av forvaltningsdelen ved NVEs regionkontorer. Organiseringen vil bli iverksatt fra 1. januar 1995.
Vassdrags- og energidirektøren legger vekt på å utnytte regionkontorenes tverrfaglighet og nærhet til brukerne for å sikre faglig høy kvalitet, effektiv ressursutnyttelse og god service i forbindelse med NVEs vassdragsforvaltning i distriktene.
Regionkontorenes ansvarsområde, organisering, kompetanse og oppgaver skal derfor i
særlig grad være rettet inn mot brukernes behov. Videre legger Vassdrags- og energidirektøren vekt på et godt samarbeid mellom hovedkontoret og regionkontorene på tvers
av faglige og organisatoriske grenser. Samarbeid om utformingen av regionkontorenes
mål og virksomhetsplaner blir spesielt viktig.
Forvaltningsdelen av regionkontorene organiseres som selvstendige enheter, hvor regionsjefene har faglig, personalmessig og økonomisk ansvar for alle medarbeiderne knyttet til
et regionkontor, på linje med det ansvar en seksjonssjef ved hovedkontoret har i dag. Dette
innebærer at medarbeidere som i dag er organisatorisk tilknyttet en fagavdeling ved hovedkontoret, blir underlagt regionsjefen. Vassdrags- og energidirektøren presiserer i denne
forbindelse at kvalitetssikring og kompetanseutvikling for medarbeiderne ved regionkontorene
må skje i nært samarbeid med fagavdelingene ved hovedkontoret.
Regionsjefen skal rapportere direkte til avdelingsdirektøren i Vassdragsavdelingen.
Avdelingsdirektøren i Vassdragsavdelingen skal ha et særlig ansvar for å sikre medvirkning fra Hydrologisk avdeling og Tilsyns- og beredskapsavdelingen i planleggingen og
oppfølgingen av regionkontorenes virksomhet. Vassdragsteknisk seksjon (VV) skal fortsatt være en seksjon og får faglig sett en stabsrolle for avdelingsdirektøren i Vassdragsavdelingen. VVs administrative fellestjenester for regionkontorene overføres til
Administrasjonsavdelingen etter nærmere avtale.
Regiongrensene skal harmoniseres slik at regionsjefen bare forholder seg til ett sett med
grenser. Regionenes ansvarsområder skal være i henhold til følgende geografiske inndeling.
Region
Sr:
Rogaland, Vest-Agder,

Aust-Agder,

Telemark,

Vestfold

og Buskerud

Region st:
Akershus, Oslo, Østfold, Oppland og Hedmark
Region Vest:
Hordaland, Sogn og Fjordane

og Møre og Romsdal opp til Tingvollfjorden

Region Midt-Norge:
Møre og Romsdal nord for Tingvollfjorden
(inkl. Sunndal kommune), Sør-Trøndelag,
Nord-Trøndelag og Nordland til Saltfjellet (inkl. Rana og Lurøy kommuner)
Region Nord:
Nordland nord for Saltfjellet

(inkl. Rødøy kommune), Troms, Finnmark og Svalbard

VRØ flyttes ut av Oslo i løpet av første halvår 1995. I løpet av en tre-års periode
skal kontoret bygges ut til a bli et fullverdig regionkontor med bemanning og kompetanse på linje med øvrige regionkontorer. Det vil bli lagt vekt på å redusere negative konsekvenser i forbindelse med utflyttingen for medarbeidere som blir berørt.
Bemanningen ved regionkontorene utvides på sikt slik at alle regionkontorene kan
dekke brukernes behov for hydrologisk og vassdragssikkerhetsmessig
kompetanse.»
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NVEs hovedkontor i
Middelthunsgate 29, Oslo.
Bygget er tegnet av arkitektene
Fridtjof Lykke-Enger og Knut
Enger og ble innviet i oktober
1964.
SVEIN

ERIK DAHI

SAM OTO

.1
I;'

Med de endringer som gjennomfores fra
1. januar 1995 vil forbygningsvirksomheten
etter mange ars behandling fa en status som
vil vere godt tilpasset samfunnsutviklingen.
Bade hovedkontor o0to reoionkontorer
vil i
to
de forste arene fa store utfordringer med tilpasning til den nye organisasjonsformen,
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skaffe og lære opp nye medarbeidere og
videreutvikle samarbeidet med eksterne
kontakter. Malet ma vere at de viktige
samfunnsoppgaver som er tillagt denne
virksomheten, fortsatt blir ivaretatt pa en
tilfredsstillende mate.

Kapitel 9

Anleggs- og distriktsorganisasjon

F

HAR fra gammelt hatt behov for ner kontakt med
kommuner, grunneiere og andre interesserte over hele landet, både fordi tiltakene har hatt som formal asikre og utbedre skader og ulemper for de enkelte eiendommer,
og fordi kommuner og grunneiere har deltatt i den praktiske og okonomiske gjennomforingen av anleggene. Vi skal derfor se
ORBYGNINGSAVDELINGEN

«Sprængning av 2m 3 sten
i K værnaaen i Trysil. 2 kg
Ecko plasseres under stenen.»
Antakelig fra 1915.
BILI ll T FR.-\ :\\"F,

C.-\\11 F .-\RKI\"

litt pa hvordan distriktskontakten har vert
organisert.
I det 19. arhundre ble anleggene planlagt
og gjennomfort i Kanalvesenets regi. Anleggene ble bestyrt av etatens ingeniorer,
forst med bistand fra militære, senere med
spesialarbeidere og i noen tilfelle med assistanse fra vegvesenet.
Etter omorganiseringen i1907 ble det reist
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sterke krav om utvidelse av virksomheten
med forbyggings- og senkingsarbeider. Bemanningen ved Anleggsavdelingen bestod i
1908 av en avdelingsingenior som leder, han
hadde til hjelp en ingeniorassistent, en assistent og en aspirant. Ved mindre undersokelser i anledning elvebrudd og senkingsarbeider ble det benyttet amts- og Lmdbruksingeniorer fra vedkommende distrikt, «iser for
saadanne mindre arbeider, hvor reiseutgiftene
vilde staa i misforhold til omkostningene og
betydningen ved de omhandlede arbeider.»
Ved storre arbeider i marken ble det benyttet
leiet ingeniorhjelp, samt handlangere, «der
faaes pa stedet, og som derfor i almindelighet ikke tilstaaes nogen reisegodtgjorsle.»
Men denne ordningrn for anleggsdriften
var neppe særlig tilfredsstillende. (l 1.()1.1908
ble det derfor ansatt en oppsynsmann i Hedmark, P Langdalen. den forste av en rekke
oppsynsmenn fra «Langdalendynastiet» i Elverum. Riktignok er det angitt at en annen
oppsynsmann hadde ansiennitet fra 1888,
men han kom antagelig fra vegvesenet. Antall oppsynsmen okte raskt, i 1914 var tallet
10 og i 1918 hadde Anleggsanielingen 11
oppsynsmenn med arbeidsplikt i anleggssesongen, som var pa 6-8 maneder om ,·interen.
Pa denne tiden var manedslonnen til oppsynsmennene kr 20( l,-, dessuten fikk de kr 2.pr. dag i «liggedagspenger» mellom arbeidsperiodene, forutsatt at de ble tatt inn til ny
vintersesong. Ansatte med elementerteknisk
skole hadde henholdsvis kr 300,- og kr 2.50.
I 1918 ble de -1-dyktigste oppsynsmenn
ansatt pa arslonn, kr 2-1-00,-, stigende til kr
3600.- etter 1() ar. Utenom anleggssesongen
skulle de bista ingeniorene i distriktene
med «teknisk assistentarbeid.» Defaste oppsynsmennene fikk ogsa et marktillegg pa
kr 3.- pr. dag ved opphold i standkvarter. I
1922 hadde den daverende Kanalavdelingen
5 faste og 7 manedslonte oppsynsmenn.
Ved omorganiseringen i 1907 ble det ogsa
tatt opp sporsmal om a fa opprettet distriktskontorer ved Anleggsavdelingen. Saken
hadde en trang fodsel, men i 1912-14 ble
det stasjonert en ingenior i Nord-Norge,
(forst i Saltdal, senere i Bodo), en i Tromlelag (forst i Verdal, senere i Trondheim), og
en pa Vestlandet, fra 26.1 0.1912. (Forde i
SunntJord). Til begynne med ble disse in-
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geniorene regnet som tilhorende hovekontoret med vanlig diett under opphold pa
stasjon. Fra 1. juli 1918 fastsatte Arbeidsdepartementet marktillegg og kontorholdsgodtgjorsle for dem, og denne ordning har
bestatt senere.
Kontoret i Bodo ble inndratt 1. juli 1927
og vedkommende ingenior ble overfort til
Oslo, hn)r han ogsa fikk arbeid i andre distrikter.
Kontoret i Trondheim ble besluttet midlertidig sloyfet varen 1934, da vedkommende ingenior avgikk ved dodrn. Det ble ellers
nevnt som1 ct poeng at forbindelsen mellom
Oslo og Trondheim var blitt vesentlig bedret,
«slik at det bekvemt lar seg gjore at komme
frempa natten.»
Kontoret i Forde i SunntJord ble opprettholdt og har fungert pa samme sted senere.
Det ma nevnes at Arbeidsdepartementet
i forbindelse med forarbeidene til omorganiseringen i 1920 tok opp sporsmalet om a
henlegge forbygningsarbeider under lokale
ingeniorkontorer, enten under distriktskontorene for Elektrisitetsforsyningen eller under vegvesenets f\lkeskontorer. Hcwedstyret
fant ikke at noen av disse losningene var
hensiktsmessige, og vegvesenet ga uttrykk
for at arbeidsbyrden ed fylkeskontorene
ville vanskeliggjore enhver overforsel av nye
gjoremal. Departementet fant etter dette at
forbygningssakene fortsatt burde ledes fra et
sentralkontor. Det ble likevel pekt pa at det
ville vere praktisk a stasjonere en eller Here
ingeniorer i distriktene, etter somforholdene tilsa det. av hensyn til planlegging og utforing av forbygningsarbeider. Senkingsarbeidene var ogsa oppe til diskusjon, bl.a. med
Landbruksdepartementet.
Det ble imidlertid anbefalt at de mindre arbeidene fortsatt
ble planlagt og ledet av landbruksingeniorene. Storre senkingsarbeider som krenk hydroteknisk innsikt, burde fortsatt ivaretas av
vassdragsvesenet.
I nedgangstidene i 1930--arene ble det
ansett som en fordel at det begrensede antall
ingeniorer var stasjonert i Oslo og kunne
settes inn der hvor arbeidsbyrden ur storst.
ppsynsmennene
var hele tiden stasjonert
pa sine hjemsteder ute i distriktene. slik at
de kunne nyttes til undersokelser, anlegg,
flomskader mv. 13are pa Vestlandet var det
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Steinbrudd på Kvikne
13.2. 1914.
«3,2 m dypt borehul - stender. Bergart: seig skifrig lerskifer. Ladning: 10 kg Echo.»
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fast stasjonert en ingenior og en teknisk assistent. Begrunnelsen var at distriktet hadde
jevnt stor arbeidsmengde og darlig vinterforbindelse med Oslo.
I 1937 ble det forsokt a fa opprettet et distriktskontor for Nord-Norge, men det lyktes
ikke fa ansatt noen ingenior. I Ost-Finnmark
ble arbeidsdriften ved forbygningsanlegg i
noen ar forestatt av overingenioren ten· vegvesenet, mot en serskilt godtgjorelse.
En personaloversikt fra 1941 viser at antall funksjonerer ved hovedkontoret og Vestlandskontoret okte fra 10 i 1922 il 16 i 194041. I 1940--41 utforte 5 arbeids bestyrere
undersokelser og ankggsdrifr, med bistand
av 3 ingeniorer og 2 tekniske assistenter.
Antall oppsynsmenn hadde ligget jevnt pa
11-12 fra 1922 til 1939 og oket til 16 i 1940-41. Oppsynsmennene var enten arslonte,
manedslonte eller daglonte. I 1940-41 var
det ca. 1/3 på hver av disse kategoriene.
I 1940 ble sporsrn,Het om desentralisering
av Forbygningsavdelingen igjen tatt opp til
debatt. I et udatert notat ble det foreslått folgende 9 distriktskontorer:
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I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX

Tromso
Mosjoen
Trondheim
Forde i Sunnfjord
Stavanger
Skien
Drammen
Harnar
Oslo

Men det ble ogsa tatt opp igjen forslag om a
overfore distriktsvirksomheten til vegvesenet.
Som en kuriositet kan nevnes at daværende
overingenior O. Trondsgaard i 1946 fikk i
oppdrag a reise til Sverige for a undersoke
hvordan arbeidene var organisert der.
Trondsgaard fant at administrasjonen av Vigoch Vattenbveonadsverken
boo
• hvor vego orto
elvearbeider ble samlet, hadde mye for seg.
Han uttalte i sin rapport at ved nytte vegvesenets fylkes- og avdelingskontorer kunne
det oppnås en vidtgaende desentralisering
av forbygningsvirksomheten
uten egne distriktskontorer. Da tyngden av arbeidsdriften
i vegvesenet og ved Forbygningsavdelingen
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«Arbeider i Kvikne, 1914.
Utsprængt 1nasse 60 m-1.»
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stort sett faller til forskjellige tider :ff aret,
ville en ved overfiwin(ru fa særliouod utnvtt, b
.,
telse av folk og redskap.
Men tanken om sammenkopling med vegkontorene vant liten tilslutning og arbeidet
med eone
distriktskontorer for Forbvo-ninuso
.>
avdelingen fimsatte. I 1942 ble det lagt fram
en detaljert oversikt over avdelingens gjoremal og behovet for bedre representasjon pa
landsbasis. Utredningen konkluderte med et
fi.wslag om folgende 5 distriktskontorer:
I NORD-NORGE,
med stasjon i Tromso
eller et trafikk-knutepunkt
i Troms, med
arbeidsomrade Finnmark og Troms fylker
samt av Nordland
·Ike, herredene nord for
Bodo. Kontoret skulle bemannes med 1 overingenior (sjef og arbeidsbestyrer), 1 avdelingsingenior eller assistentingenior, 1/2 teknisk
assistent ( 1 oppsynsmann 1/2 ir), 1 kontorfullmektig og 1 kontorassistent.
II TRONDELAG, med stasjon Trondheim
og arbeidsområde Nordland syd for Bodo
samt Nord- og Sor-Trondelag ±')·Iker.
Bemanning: 1 overingenior, 2 ingeniorer,
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teknisk assistent, 1 kontorfullmektig og
kontorassistent.
III VESTLANDET, stasjon Forde i Sunnfjord,
med arbeidsomrade More og Romsdal, Sogn
og Fjordane og Hordaland nord for Bergen.
Bemanning som I.
IV OsTLANDET,
med stasjon Hamar eller
et annen sentralt sted ved Mjosa, med arbeidsomrade Oppland, Hedmark og Buskerud
unntatt de 6 sydligste kommuner. Personale
som for Il.
V SoRLANDET, med stasjon Oslo og arbeidsomrade resten av Buskerud, Hordaland
syd for Bergen, Rogaland, Vest- og AustAgder, Telemark, Vestfold, resten av Buskerud, Ostfold og Akershus. Personale som I.
HovEDKONTORET
var foreslatt bemannet
med 1 overingenior, 2 avd.ingenior, 1 sekretær, 1 kontrnfollmektig og 2 kontorassistenter.
Forslaget var gjenstand for omfattende
saksbehandling internt og eksternt. I 1943
ble det besluttet a satse på 3 distriktskontorer,
i Tromso, Trondheim og Forde, så snart det
var praktisk mulig.
Forde-kontoret hadde eksistert siden 1912,

ANLEGGS-

Befaring for a planlegge nytt
elveløp etter leirras.
Befaringen måtte foretas
på ski fordi leirmassene
til dels var flytende.
Fra Trøndelag ca. 1890.
FRA

NVEE GAILE
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men det var i 1943 flyttet til Stryn fordi
kontorlokalene og boligen til arbeidsbestyreren (Selmer) var beslaglagt av okkupasjonsstyrkene. Kontoret flyttet tilbake til Forde
etter krigen (i 1945).
I Nord--Norge var det problemer med
kontorsted. Overingenior Strand tok midlertidig opphold i Malselv fra 19-1-3.
Kontoret i Trondheim kom i gang sommeren 1944 med overingenior Krogstad somsjef.
I forbindelse med ansettelsen er det bl.a. nevnt
at kontoret skulle bemannes med 2 ingeniorer, 1kontorassistent og l oppsynsmann (teknisk assistent). I juni 1944 ble det leiet 2 kontorrom pa 10 og 6
i Nordre gt. 12, leie
kr 50.- pr. mnd. pluss kr 100,- pr. sesong i
sentralvarme. Trondelagfylkene hadde i 1944
-1-oppsynsmenn, 1 fast, 2 manedslonte for
arbeidssesongene og 1 midlertidig.

m-
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Det framgar ellers at det i 1944 var utarbeidet instrnksmessige bestemmelser for dis-triktskontorene, med kontoboker og regnskapsoversikter. Kasserere ble ansatt lokalt fix
enkeltanlegg eller grupper av anlegg. etter
forslag fra anleggsbestyrerne. Kassererne hadde
en godtgjorelse pa 1 1/4 % av anleggsbelopene. Det ble tegnet telles garantifr)rsikring
for kassererne. Arbeidsbestyrerne foretok
jevnlig kontroll av regnskapene og kassabeholdningen. Det fortelles om en kasserer som
hadde «lant» av kassen til inkjop av en hest
dagen for arbeidsbestyreren kom uventet pa
besok. Kassereren ble omgaende suspendert.
Ellers kan nevnes at det i 1944 ogsa var
utarbeidet forelopige regler og veiledning
for nodvendige undersokelser (markarbeider)
i forbindelse med forbygnings- og senkingstiltak.

ANLECCS-

NVEs «maskot», rallaren Kalle,
utenfor administrasjonsbygget
på Majorstua, Oslo.
Skulpturen er utført av billedhoggeren Ottar Espeland.
, S\"Ll's
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I mai 1947 ble det igjen tatt opp med vegdirektoren sporsmal om a overfore arbeidet
med undersokelser og anleggsdrift for forbygningstiltak til vegvesenets fylkesadministrasjoner. I forste rekke kunne det være aktuelt
for Finnmark. Troms og Nordland. men
ogs<\Hordaland og Rogaland var inne i bildet.
Vegdirektoren fant at det pa det tidspunkt
bare var Vegvesenets Finnmarkskontor som
kunne påta seg driftsledelse av forbygningsarbeider. Etter dette ble sporsmalet om overforing av deler av forbygningsvirksomheten
til vegvesenet henlagt. I noen år bistod likevel
vegvesenet med mindre anlegg i Ost-Finnmark. Det må ellers nevnes at det i hele landet
har eksistert et praktisk samarbeid med vegkontorene, til fordel for begge parter, uten
at det har vært aktuelt med noen administrative bestemmelser.
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Et annet sporsm<\l dukket opp i august
1948 i forbindelse med omorganiseringen av
NVE. Det ble lagt fram forslag om at Forbygningsavdelingens anleggsarbeider skulle
ivaretas av den nye Bygningsavdelingen. Etter
en del diskuajon ble forslaget trukket tilbake,
men det ble antvdet at det kunne vere aktuelt at den nye avdelingen bistod med utforelsen av enkelte spesielle arbeider.
Etter krigen har Forbygningsavdelingen
bygget opp en solid organisasjon med god
kontakt mellom hovedkontor og 5 distriktskontorer. Som det fremgar av historikken er
bade anleggs- og distriktsapparatet blitt tilpasset utviklingen i samfunnet. og det er
etablert verdifull kontakt med samarbeidspartnere innen denne virksomheten
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Kapitel 10

Saksbehandling og arbeidsordning

FORBYGNING,

S

--Veg

2

ebyggelse

Dyrka mark

FORBYGNING.

1. Ordning for Kanalavdelingens ekspedisjon
og arkiv, gjennomfort fra 1. januar 1924.
Arbeidsordningen
ved Forbygningsavdelingen, datert 25. september 1924.
3. Instruksmessige bestemmelser for Forbygningsavdelingens distriktskontorer, av 1944.
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NEVNT har Forbv(rnino-s.o
o
avdelingen hatt en relativt selvstendig
organisasjonsmessig stilling, med noe
varierende tilknytting til resten av NVE. Det
ble derfor tidlig nodvendig med instruksmessige bestemmelser for de forskjellige deler av virksomheten. Bestemmelsene bygget
pa praksis og erfaring fra tidligere virksomhet. De ble oppdatert dels som folge av overordnete administrative bestemmelser, men
like mye som folge av endrete rutiner for
saksbehandling og nye arbeidsmetoder. Av
viktige bestemmelser kan nevnes:
OM TIDLIGERE

planskisse

for senking

Elvebrudd

Fortnål: - a redusere oversvomelse
- a torrlegge og innvinne

45

og hindre erosjon
orader
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I 1977 le det etter anmodning fra Industridepartementet lagt fram forslag til Stortingsmelding om Vassdragsdirektoratets Forbygningsavdeling. Forslaget resulterte ikke i
noen melding til Stortinget, men det dannet grunnlag for budsjettbehandlingen i de
pafolgende arene.
Forslaget inneholdt oversikt over arbeidsordningen ved virksomheten i 1970-irene.
Vi har funnet det praktisk a ta med litt av oversikten, med noen historiske kommentarer.

Hovedoppgaver
Vanligeforbyggingstiltak har til hensikt a hin-dre skadelig erosjon (graving) i elver og bekker. Arbeidet kan omfatte sikring av elveskråninger, omlegging av bekkelop mv. for a
beskytte jord, bebyggelse og veger. Se skisse.
Flomverk, diker skal forhindre oversvommelse og utgraving under flom eller i forbindelse med isgang. Vanligvis gjelder det byg-
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oppstatt under ekstraordinære forhold, feks.
katastrofale nedbormengder, plutselig snosmelting, ras og utglidninger eller isganger.

ging av flomsikre fyllinger langs elv eller bekk.
Senkings- ogtorrleggingstiltakomatter senking av vannstanden i elver, bekker eller vatn
for <lbedre utnyttelsen av områder for jordbruk, boliger, industri mv., eller for a redusere skader under flom.
Kombinerte tiltak blir ofte nodvendig for
a oppn,1 en fullstendig losning.
Flomskadetiltak omfatter stort sett de samme tiltak som nenlt ovenfor, men skadene er

Flomsikring av Tunna, Tynset,
etter skader på bebyggelse og
jord i 1966.
BARD

ARBEIDSORDNING

ANDERSEN. NVE

Prinsippskisse
Flomverk - erosjonssikring

- tursti

Veg

B = 3,5

111

Småstein

l,

Fiskes ti

Ev. tetningskjern

Miljøtiltak som innkluderer fiskesti, steingrupper,
beplantning m.v. vurderes på stedet
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Filterlag ev.
filterduk
/

Sprengt stein/ør

Min. 1m

Søknader, innhold, behandling
Soknadene kommer vanligvis fra grunneiere
eller kommuner, i sjeldnere tilteller fra myndigheter, fiskeinteresserte, vegvesenet, industribedrifter, reguleringsforeninger 111\'. Normalt skal soknadene vere skriftlige. Muntlige
henvendelser om bistand er vanlige i forbindelse med ekstraordinære flomskader.
Det er utarbeidet skjemaer for innhold i
soknader og behandlingsmaten. Soknadene
skal sendes via kommunen og fylkesmannen.
Begge disse instanser skal normalt uttale seg
om behovet fix tiltak og eventuelle konsekvenser som de kjenner til.
Behandling av soknadene starter med en
befaring, hvor det tas stilling til om det er
grunnlag for videre behandling, og hvor omfanget av nodvendige undersokelser blir vurdert. Grunneiernes eller kommunens assistanse maogsa klargjores.
For kompliserte saker vil det ofre være
nodvendig a ha med representanter for andre
faginstitusjoner, f.eks fra fylkesmenn (miljovern), jordbruksetaten, komnnmeingenior,
fiskerikonsulent, naturvernkonsulent, vegvesenet, NSU, kraftverkinteresser, industribedrifter eller andre.
Undersøkelsene omfatter:
Kargrunnlag ogdetaljm@linger
(profiler,
nivellementer mv.)
Grunmundersokelser;
proveopptake
oggeotekniske
malingerfor a vurdere kostnader, fare for
.
.
erosjon, vanngjennomgang mv.
Dybdekart for a beregne areal som innvinnes ved senkingstiltak og som grunnlag
for magasinberegninger, endringer i naturlig avlop mv
Hydrologiskeobservasjoner;
bl.a. vannstandsobservasjoner og vassfin·ingsm;i!inger.
Spesielleundersokelserkan vere nodvendig
for vurdering av problemer med myrområder,
tiltakets virkning for fisket, naturvern,
bronner o.l.
Behovet for detaljundersokelserhar oket
sterkt i 1960-197Ckh-ene, spesielt av hensyn
til miljoverninteresser. Det er ikke uvanlig
at slike undersokelser kan ta flere år.
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Flåte for grunnundersøkelser
ved et senkingstiltak.
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Planlegging
Pit grunnlag av undersokelsene planlegger
Forbygningsavdelingen normalt alle typer av
sikringstiltak som har tilknytting til vassdrag.
dessuten torrlegging av vasajuke omdder,
kanalisering, tiltak for fisket, terskler, grunndammer, flomverk for ,1hindre oversvommelse. senking av vatn mv Planene skal omfatte fullstendig oversikt over nodvendige tiltak, med arbeidsbeskrivelse og kostnadsoverslag. og med vurdering av konsekvenser fr
forskjellige interesser.

Det alt vesentlige av planleggingen skjer
ved avdelingens egne funkajonærer. Faglig
kontakt med spesialister er vanlig i forbindelse
med hydrologi, geotekniske problemer,
miljoverninteresser, jordbrukssporsmal mv.
Ogsa kravene til planinnhold har oket
sterkt i disse arene. Det er ofte behov for a
utrede flere alternativer og planlegge avbotende tiltak for spesielle interesser. Fellesprosjektering i samarbeid med vegvesen, kommuner m.fl. er ogsa vanlig.
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________

Planer og utførte forbyggingstiltak i Leirelva, Hemnes,
Nordland.
NVEs

Meo

ARKI
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uonskete konsekvenser storre. Dette gjorde
det nodvendig med mer omfattende vurdering av virkningene av inngrepene. Samtidig
vokste behovet for a verne vassdragsmiljoet
og sikre næringsinteressene. bl.a. i sammenheng med fisket.
Dette var hovedarsaken til at flkesmennene fikk ansnret for a koordinere distriktsbehandlingen av forbygningstiltakene. Fylkeskontorene fikk etter hvert saksbehandlere for
naturvern, fiske og friluftsli\·. I samrad med
flkesmannen utarbeidet Forbygningsanlelingen regler for innhenting av uttalelser om
nytten og konsekvensene for de planlagte arbeider. og fylkesmannen fikk i oppdrag a avgi
samlet innstilling 0111 de foreslatte vassdragstiltak. Denne ordning ble etter hert bedret
ved kurs. befaringer og kontaktmoter mellom faginstansene pa fylkesplanet og NVE.

Bevilgningsordning

Øverst:
Steinbrudd, i Brandval,
Hedmark. Opplasting av stein
med Vossakran i 1959.
BARD

ANDERSEN,

NE

Nedenfor:
Den norske gravemaskinen
«Broyt» i arbeid i 1980. Forbygningsavdelingen hadde
ca. 30 slike maskiner som var
velegnet for alle anleggsarbeider.
BARD

ANDERSEN,

NVI

Saksbehandling
Ferdige planer ble tidligere sendt direkte til
kommunen og grunneierne. som sorget for
innhenting av nodvendige uttalelser om
nytten og konsekvensene. Fra de eldste tider
og helt fram til 1960-arene var hovedinteressen knyttet til den tekniske siden med de
planlagte tiltak. Inngrepene i vassdragene
var ogsa i det vesentlige konsentrert om a
forhindre utviklingen av skadelig erosjon og
oversvommelse.
Etter at anleggsmaskiner gjorde sitt inntog i vassdragene i 1950-arene, ble faren for
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Fra de eldste tider har utgiftene til forbyggings-, senkings- og flomskadearbeider vært
delt mellom staten og distriktet. Opprinnelig fastsatte Stortinget bevilgning til hwr
enkelt sak, enten som tilskuddsbdop eller
ved en prosentsats. For mindre saker ble det
gitt statstilskudd til arbeider som ble utfort
av de interesserte. For storre arbeider ble
kostnadsdelingen fastsatt ved forhandlinger
mellom partene. og med endelig avgjorelse
i Stortinget. De aller fleste av arbeidene ble
etter hvert utfort av Forbygningsavdelingen.
Fra 1. juli 1932 fikk NVEs hovedstyre bemyndigelse til a fordele en arlig bevilgningssum. jfr. st.prp. nr. 1 for 1931-32.
Bevilgningsordningen er nermere behandlet i st.prp. nr. 2 for l 9-l6--l7. Her ble
retningslinjene nermere fastsatt. Stortinget
fastsatte en arlig bevilgning til forbyggings-.
senkings- og flomskadearbeider. Bevilgninger ble fordelt av Forbygningsavdelingen pa
de enkelte vedtatte arbeider. Bevilgningene
nr overforbare. Arsrapport over medgatte
belop ble lagt fram for Hovedstyret, departementet og Riksrevisjonen. Det ble ellers
fastsatt at det kunne sokes om tilleggsbevilgning hvis det inntraff ekstraordinære flomskader.
Stortinget fastsatte ogsa at den arlige bevilgning til forbygging mv. skulk tilsvare et
bestemt «inntektsbelop» i form av distrikts-
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bidrag fra kommuner eller private. Normalsatsene for distriktsbidraget ble fastsatt av
Stortinget. Etter st.prp. nr. 1 for 1959 ble de
ordinere satser for forbyggingstiltak satt til
1/4 i Syd-Norge og 1/5 i Nordland, Troms
og Finnmark. For senkingsarbeider var normalsatsen 1/2. For flomskadearbeider skulle
normalsatsen vere 1/5--1/6, i unntakstilfelle
1/10. NVEs hovedstyre hackle anledning til
a fravike normalsatsene hvor serlige forhold
gjorde seg gjeldende. Satsene for flomskadearbeider ble ofte godkjent av Stortinget i
forbindelse med tilleggsbevilgninger.
I tillegg til distriktsbidraget matte kommunene avgi ct sakalt «Skjemavedtak», som i
1991 har fatt folgende ordlyd:

KOMMUNE-VEDTAK
FOR
SAK NR
NAVN:
.. .. . ... . .. . ... . ... ..KO:MMUNE,

I NG

Vedtaket har stort sett vært uendret i
ar. I den forste tiden matte kommunen garantere for «hele den mulige overskridelse.» Det var ellers vanlig at kommunene forlangte undergaranti fra grunneierne
som fikk nytte av tiltakene, ofte med tinglyst pant i eiendommene.
Bevilgningsordningen, som ble vedtatt i
1932, forte til at det ble gjennomfort nye
behandlingsrutiner i Forbygningsavdelingen.
Rutinene var stort sett uendret i de senere
4(0--50 ar. Saksgangen i 196(0--70--arene var
stort sett slik: Nar de enkelte planene kom
tilbake fra distriktet med nodvendige utta-lelser og soknad om gjennomforing, la Forbygningsanielingen fi·arn for Hovedstyret
6( )- 7()

.
FYLKE

Under forutsetning av bevilgning til forbyggingsarbeider på budsjettet til
Norges- vassdrags- og energiverk (NVE), vedtar kommunen planen, og påtar
seg følgende ansvar og garantier:
1.
Ansvar for innbetaling av distriktets tilskudd til anleggsutgiftene
etter hvert som statsbevilgning blir gitt. Sluttoppgjør for distriktstilskuddet skjer på grunnlag av endelige anleggsomkostninger.
2.
Garanti for at alle erstatningskrav som er en følge av arbeidet,
skal være staten uvedkommende, - herunder også godtgjørelse for jordskade og
annen skade og ulempe samt for steinbrudd, massetak mv. i anleggstiden og
under det senere vedlikehold. Eventuelle utgifter til skjønn, erstatninger
eller konsesjonspålagte tiltak er staten uvedkommende.
3.
Garanti for at det ferdige anlegg blir holdt i full stand, - for større arbeider, med statstilskudd. Pålegg fra NVE om vedlikeholdet skal følges.
4.
Plikt til a etablere et tilsyn i samsvar med NVEs instruks så snart
anlegget er meldt ferdig. Tilsynet skal påse at anlegget til enhver tid blir
holdt forsvarlig vedlike, og rette seg etter NVEs instruks for vedlikehold
og etterkomme påbud fra NVE.
Kommunens vedtak omfatter mindre endringer som kan vise seg ønskelige og
dekker normal prisstigning i vente- og anleggstiden.

Beslutning om vedtaket er gitt i kommunestyrets møte
den
Utskrift av beslutningen med opplysning
distriktstilskuddet vil bli ordnet er vedlagt.

STED, DATO ORDFØRER
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om hvordan

SAKSBEHA

Sikring mot steinskred i
Tveitolia, Rjukan.
Gabioner - nettingkister fylt
med stein - skal hindre skader
ved steinsprang.
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forslag om at arbeidet ble bevilget pa NVEs
budsjett med et visst distriktsbidrag. Howdstyret tok folgdig stilling til In-er enkelt sak.
Hovedstyrets vedtak ble sendt til kommunen
og grunneierne, som matte tinne dekning
for distriktsbidraget. Kommunestyret matte
dessuten avgi «Skjemavedtak» for arbeidene
og gi nærmere opplysninger om spesielle
forhold somhadde forbindelse med tiltakene,
f.eks. forholdet til grunneierne, erstatninger
med videre.
Nar vedtakene var kommet tilbake til NVE
og funnet i orden, ble sakene liggende til det
ble fimnct plass p;1 de arligc bc\·ilgningene.
For ordinære arbeider kunne det ofre ga flere
ar. Flomskadearbeider fikk alltid forste prioritet. i noen tiltelle ga ogsa Stortinget tilleggsbevilgning til slike arbeider.
Ved samarbeidsprosjekter med Landbruksdepartementet ble statens andel av utgiftene
diskutert og aYtalt pa forhand. Ved rene jordbrukstiltak ga Landbruksdepartementet
ct
tilskudd pa 50-70 %, resten m;Hte dekkes av
distriktet. Hvis Forbygningsavdelingen ble
bedt om a utfr1re arbeidene. matte kommunene avgi vanlig skjemavedtak.
Ved kombinerte senkings- og forbyggingstiltak ble bevilgningene pa statsbudsjettet delt mellom Lrndbruksdepartemen-
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tet og NVE. Andelene ble avtalt for hver
sak. Distriktsbidraget fi.dgte de vanlige satser
og kommunene matte avgi skjemavedtak.
For naturskadesaker. skred. ras 111,·., ble
det ogsa i mange tilfelle analt kostnadsdeling mellom Statens naturskadefrmd, NVE
og distriktet.
Fra 1953 fikk Forbygningsanklingen
tilskudd fra Arbeidsdirektoratet til ekstraordinere tiltak mot arbeidsledighet. Desakalte
«hjelpearbcidsmidler» eller «sysselsettingsmidler» ble bevilget til tiltak med gode muligheter for beskjeftigelse av sesongledige arbeidstakere. Forbygningsanklingen
etablerte
etter hvert et fruktbart samarbeid med Arbeidsdirektoratet. Fra an{elingcns lister over
uekspederte saker ble det plukket ut prosjekter som var velegnet for sysselsetting av
arbeidstakne i4 5 intermaneder,
i forstc
rekke forbyggigstiltak med mye manuelt
arbeide. I 195(0--60-arene ble steinarbeid
ofte utfort for hand, bl.a. utsprengning og
opplasting i steinbrudd og nedlegging i elveskraningene. Spesielt tiltak for a hindre utgraving langs Glomma i Solor og forskjellige
proajekter i Nord-Norge skattet beskjdtigelse
for flere 1(Hl sesongledige arbeidstakere. Arbeidstempoet var ikke alltid imponerende
og faren for smaskader for uvante arbeidere

SAKSBE HAN I) LING.

Anleggsverksted med kurslokaler bygget av NVEs kontor
i Førde i 1987-89.

Taubane brukt ved forbyggingsarbeid Veitastrand,
Luster i Sogn og Fjordane,
1987. Senere er det ved et
samarbeid mellom NVE og
kommunen bygget bru over
elva.
BARD
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var alltid et problem. Men det ble utfort mye
verdifullt forbyggingsarbeid for disse midlene.
En oversikt viser at tilskuddene fra Arbeidsdirektoratet var hoyest i 1953--63. I budsje-ttaret 1958--59 var tilskuddet pa ca. 3,5 mill.
kr, som med tillegg av distriktstilskuddet ga
et arbeidsbelop pa over -+mill. kr, eller ca.
6 7 % av samlet arbeidsbelop for dette bud-sjettaret. Fra 1978 har det vert gitt et fast tilskudd pa 500 -700 ()()() kr til sysselsettingstiltak. vesentlig i Finnmark. Vi viser ellers til
statistikken over bevilgede og medgatte belop
til forbygningsanlegg under pkt. Statistikk.
I 1960--80-arene ble det gjennomfort
mange store samarbeidsprosjekter mellom
NVE. vegvesenet, Landbruksdepartementet,
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kommuner g grunneiere. Disse prosjektene
bk ofre tatt opp i forbindelse med nye vegankgg, hvor det ved fellesplanlegging ogsa
ble mulig a sikre bolig- og jordbruksomradcr
langs vassdragene mot m·ersvommclse og
utgraving. Utgiftene til disse tiltakene ble
avtalt mellom partene. og det er pit det rene
at samarbeidet medforte store fordeler, bade
okonomisk og samfunnsmessig.
Ved kraftutbygging bk det i mange tilfelle gitt palegg til utbyggerne omforbyggingstiltak. Ikke sjelden ble det avtalt samarbeidsprosjekter med kostnadsdeling og
med Forbygningsanielingen
som ansvarlig
for gjennomforing.
Sporsmal 0111 nedsettelse av distriktsbidraget for enkeltsaker eller generelt var til behandling flere ganger, spesielt i 1960-arene. I
forbindelse med tiltak etter store flomskader
i 1966-67 ble bidraget redusert til I/ I () t()r
en rekke saker og sloyfet for 2 store ankgg.
Senere kom det henvendelse om sloyfing av
distriktsandelen fra Norges Bondelag, Landbruksdep,irtemcntet,
-lkesmenn, kommuner. og fra en samarbeidskomite som kalte
seg «Kommuner for Homsikring».
I Industridepartementets
brev til NVE av
11. juli 1975 gikk det fram at Regjeringen
hadde besluttet at distriktsbidragene
fra
kommuner ved forbyggings- og flomskadearbeider skulk falle bort fra 1. j,muar 1976,
som ct ledd i arbeidet med a forenkle de
finansielle forhold mellom staten og kommunesektoren. Skjemavedtaket ble opprettholdt. men punktet om distriktsbidrag bk
slovfet.
I perioden 1976--88 okte mengden av
soknader om tc)rbyggingstiltak kraftig. En
del av okningen skyldtes at det inntraff betydelige flomskader, men ogsa at ordningen
med distriktsbidrag hadde falt bort. Praktisk
talt samtlige anlegg som var anbefalt bevilget over NVEs budsjett, ble ogsa vedtatt av
kommunene. Tidligere hadde det skjedd en
ikke ubetydelig sortering i kommunene.
Etter omfattende s,1ksbehandling \·edtok
Stortinget at ordningen med distriktsbidrag
skulle gjeninnfores fra 01.01.1990, Normalsatsen skulle vere 25 % for hele landet. Det
ville fortsatt bli avkren.l «Skjemavedtak» fra
kommunen.
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Lunchpause ved forbyggingsanlegg i Østerdalen i 1930arene.
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Faksimile fra Østlendingen
03.10.1994.

Utførelse og vedlikehold av anleggene

Da jobben var steinkjøring med hest
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STEINKJØRERE: Vi har startet på et nytt år hvor arbeidsledigheten kommer til å bli et minst like stort problem som i fjor.
Men arbeid for alle var ingen selvfølge før i tida heller. Dette
bildet er tatt i 1934, da arbeidsledigheten var stor og en måtte
være glad om en hadde noe a gjore sjøl om lønna var skral.
Disse karene drev med steinkjøring til elveforbygging i sandveltene langs Glomma ved Vestby i Bjalsetgrenda. De er fra
venstre Nohr Nilsen, Karl Brænden, Gunder Mellum, Gustav
Sørby, Martin Skjelmoen og Josef Blomskog, mens mannen til
høyre er ukjent. Bildet står i historielagets årskalender og tilhører Gunnar Blomskog.
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Allerede i Kanalvesenets tid var det vanlig at
forbvoningsanleoo
•
o
too ble utfort i statens reoi
o
under ledelse av statens ingeniorcr, ofre med
bistand fra offiserer. Arbeidsfolk ble vanligvis
tatt inn lokalt for hvert anlegg. Ved store
kanalanlegg ble det tatt inn spesialister for
spesielle oppdrag. Det alt vesentlige ble gjort
som handarbeid, og transporter foregikk
stort sett med hest og eventuelt skinnegang.
Det er imponerende a se hva som kunne
gjennomfores med datidens utstyr.
Etter omorganiseringen
i 1907 ble anleggsdriften viet storre oppmerksomhet.
Det ble ansatt oppsynsmenn for den daglige
ledelse, antallet okre raskt, og arbeidsforholdene ble stadig forbedret. Etter hvert bk
det engasjert lokale arbeidsformenn av de
dyktigste arbeidstakerne. Disse formennene
fikk god erfaring i metoder for jord- og
stcinarbcid. Gra\'carbeidenc m<lttc vanligvis
skje pa sommertid, og det var nodvendig a
ta hensyn til flomperioder, fare for skader
pa uferdige fyllinger, ras mv. Steinuttak
skjedde vanligvis omvinteren i egne steinbrudd. med handboring og forsiktig
sprengning. Steinbruddene mime finnes i
rimelig avstand fra elva, og med utforkjoring <ff hensyn til hestetransport. Pa store
anlegg kunne det vere behov for flere
steinbrudd, og vi kunne mote hele kolon-
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ner av hester med steinsleder. Denne transportformen var sikkert en velkommen mulighet for mange smabrukcre langs vassdragene
til sysselsetting av hester i vinterhalvaret.
Langs elvekanten ble steinmassene ordnet
for hand, etter at elvebruddene var planert
0111 hosten. Steinen ble lagt i et ca. 0.5 m tykt
lag fra elvebunn og opp i flomhoyde. I hovedvassdragene med store dybder var det ikke
uvanlig at det ble lagt et steinlag pa isen, for
il rekke sa langt ut fra land som mulig. Nar
isen tinte, ga steinmassene en relativt god
forsterking av elvebunnen. Bade i steinbruddene, ved transporten og ved arbeidet
pa elvekanten ble det benyttet akkordarbeid.
Som grunnlag for oppgjor ble det foretatt
oppmaling av steinmassene pa elvekanten.
For a fa best mulig grunnlag, ble steinmassene i mange tilfelle lagt opp i fine ranker pa
elvekanten, med 1-2 m? stein pr. lopemeter.
I 1930 40--arene ble det i en del tilfelle
benyttet skinnegaende vagger for massetransport innen anleggsomradet for korreksjons- g forbyggingsprosjektcr.
Til a begynne med ble hester benyttet som trekkkraft, senere anskaffet Forbygningsavdelingen dieseldrevne lokomotiver.
I etterkrigstiden gjennomgikk anleggsvirksomheten i Forbygningsanielingen
store
endringer for a tilpasse seg «maskinalderen».
De forste maskinene, en stor tysk kompresSOr g en tysk gravemaskin (Weserhi.ittc) ble
tatt i bruk i 1945 i forbindelse med senkingsog forbyggingsarbeider pa Selsmyrene i Oppland. Tyske krigsfanger fungerte en tid som
leremestre.
Den forste bulldozer (en Caterpillar D-4)
fikk Forbygningsavdelingen
gjennom den
amerikanske «Marshall-hjelpen» i 1949. I
1950-60-arene ble det anskaffet ct betydelig

Anleggshytte ved Glomma i
Østerdalen bygget av
Forbygningsavdelingen.
BARD

·;:;..,;1..
•&

AN DERSEN, NVE
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antall tyske kompressorer og amerikanske
gravemaskiner. Senere kom norskproduserte
maskiner inn i bildet, spesielt ma nevnes
gravemaskinen «Broyt» fra Jæren, som ble
velegnet til de fleste arbeidsoperasjoner ved
forbygningsanleggene.
Maskinene ble innkjopt pa en felleskonto ved VFs hovedkontor,
«AM», som leiet ut maskinene til anleggene
over hele landet. Mindre maskiner, redskap,
brakker mv. ble innkjopt av de enkelte anlegg,
senere av en felleskonto for hvert distrikt.
I 1977 besto maskinparken av 15 tunge
bulldoze-re og shovler, ca. -+(l gravemaskiner,
-+lastevogner, trailer, 8 tunge traktorer med
utstyr, 85 kompressorer, dessuten borvogner,
mudderapparat, steinhammer mv.
Avdelingen bygget opp et sentralverksted
pa Elverum i slutten av 1960-arene for overhaling og vedlikehold av maskinparken.
Verkstedet ble ogsa benyttet til produksjon
av forskjellige deler til maskiner og anlegg,
feks. gravemaskinskuffer,
selvlukkende
ventiler til stikkrenner mv. Mindre verksteder
med tilknytting til distriktskontorene tok seg
av reparasjon og vedlikehold av anleggsredskap. Ellers ble private verksteder benyttet i
nodvendig utstrekning.
I 1977 hadde avdelingen ca. 1()() faste
arbeidere tilknyttet anleggsdriften, vesentlig
arbeidsformenn
og nuskinforere.
Mange
sma spredte anlegg gjorde det nodvendig
med mobile enheter av folk, maskiner,
brakker og utstyr. Arbeidstakerne ble spesialister i sitt fag, opplert til a Cl selvstendige
avgjorelser. Ellers hadde avdelingen 1314
oppsynsmenn, tilknyttet distriktskontorene,
men bosatt sentralt pa steder hvor det hyppig inntraff flomskader og behov for sikringstiltak.
Anleggsdriften hadde god kontakt med
kommuner og med statlige og private interesser. Administrasjonen var enkel og med
mulighet for rask omdisponering av maskiner og mannskap i katastrofesituasjoner,
med moderne utstyr og spesialister i ledelse
og pa arbeidsplassene.
Forbygningsavdelingen
var kjent for a ha
en effektiv og rimelig anleggsdrift.
Fra 1.1.1995 er anleggsdelen av virksomheten utskilt som egne resultatenheter.
Vi viser til kapitel 16.
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ved forbygningsanlegg

Som tidligere nevnt ble arbeidstakere ved
forbygningsanlegg tatt ut lokalt fix Iffert
enkelt anlegg. Det var ogsa vanlig at grunneiere, som skulle betale tilskudd til tiltaket.
hadde fi.wtrinnsrett til arbeid. Alle n-taler
om lonn, arbeidstid m.ble gjort mellom
arbeidere og arbeidsbestyrer, eventuelt oppsynsmann. Dyktige arbeidere ble gjerne
valgt som arbeidsformenn. det var ofte folk
som hadde erfaring fra vegarbeid eller liknende.
Forbygningsarbeidet var sterkt sesongpreget. med steinarbeid om vinteren og forskjellige grawarbeider i sommerhah·aret.
Arbeiderne ble gjort kjent med arbeidets
sannsynlige varighet. Dematte vanligvis
slutte pa dagen nar pengene var brukt opp
eller foreforholdene ble umulige for anleggsdrift.
Sa vidt vi kjenner til ble de forste «Reglementsmessige bestemmelser fix arbeidsordningen ved Vassdragsvesenets ForbygningsaYdelings anlegg» utarbeidet av Arbeidsdepartemetnet 6. januar 1937 i henhold il Kgl.res. av
23. desember 1936. Bestemmelsene var stort
sett de samme somvar gjort gjeldende for
wgarbeidsdrifren 28. februar 1936. Bestemmelsene omhandler fi.mkjdlige sider ved driften, somakkordlag. oppsigelse og avskjed, arbeidsbok. redsbpshold. tillitsmenn. brakker.
ferie. !onn med videre. Vi har tatt med noen
av bestemmelsene frw kuriositetens skyld.
Den ordinre
arbeidstid nr -l-8 timer pr.
uke. det alt vesentlige av arbeidet skulle utfores pa akkord, derfor er akkordbestemmelsene svert detaljerte. For redsbpshold
og materiell var bestemt:
«Vassdragsvesenet skaffer de nodvendige
redskaper m\". Ved arbeide som utfores pa
akkord, betaler arbeiderne tcxbrukssaker og
spader med deres seh-kostende pa arbeidsstedet.
Den forringelse som de av anlegget utlante stalredskaper har lidt ved benyttelsen,
godtgjores etter vekt. likesom hvessing og
reparasjoner ,n- disse betales av laget. som
ogsa betaler de til disse redskaper horende
skafter.
Andre gjenstander som utleveres laget.
benyttes av dette uten slitningsgodtgjordse.
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Alt transportmateriell,
sa som skinner.
vogner, trillebarer og planker, decauvillematcrielL kraner o.l. ansbffi.·s a\" anlegget
og benyttes av akkordlagene uten slitningsgjodtgjordse.
Redskaper mv. og transportmateriell
som er bortkommet eller bevislig har tatt
skade ved skjodeslos behandling. betales av
laget.»
Snekkere. som brukte eget verktoy, fikk en
godtgjorclse pa 2 ore pr. akkordtime.
Brakkene skulle ikke ha storre belegg
enn -+mann pa hvert rom. og overkoyer
skulle unngas. Arbeiderne betalte 20 ore pr.
dag for lys, brenne og sengklær.
Arlig ferie med frridonn etter spesielle
bestemmelser var pa 12 \·irkedager. Dette
gjaldt ikke for grunneiere.
Vi har tatt med noen av lonnsbestemmelsc-ne gjeldende fra 1.1.1937:

Forskuddslonni akkord.
Det almindelige anleggsarbeide tcxutsettes
som regel utfort pa akkord med fiwskuddslonn pr. time
kr 0,76 i Akershus og Vestfold fylker,
kr 0,73 i Ostfold fylke,
kr 0.71i Sor- og Nord-Tromklag
t\lker og
kr 0,66 i landets ovrige fylker.
Timelonnfordagarbeide.
Kr (l,2() m-er satsene for forskuddslonn

i de
respektive distrikter. Fagarbeidere erholder
et tillegg pa kr 0,10 pr. time. Hest og mann
betales normalt med -l-()pct. over tilsvarend.e satser for arbeidere.
Det kan nevnes at i en melding til Arbeidstilsynet av l5. januar 1937 var antall arbeidere ved «elveforbvoninesoro elvereoule•
ringsarbeider samt senkingsarbeider» oppgitt til 1307. Videre er nevnt:
«Anleggene er spredte sesongarbeider, som
vil vere i drifr rn kortere tid av arbeidssesongen. antagelig fra 2 i 3 optil 3 a l) maneder, vesentlig pa lavvann i vinterhalvaret.
Anleggsperioden og antall arbeidere er avhengig av vinterfore, varlosning og lavvann,
opgitt antall arbeidere er antatt gjennom-
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Forbygging mot Erdalselv,
Stryn, 1911-1913. Steinbrudd
på venstre side av elva, forbygging på høyre side. Transport på vagger.
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snitt. Ved ikke opgjorte anlegg, hrnr det
muligens kan bli sporsmal om efterarbeide,
er antall arbeidere ikke angitt.»
Bestemmelsene for arbeidsordningen ser ut
til a ha gjennomgatt snu endringer for maskinalderen gjorde sitt inntog i slutten av
1960--arene. I overenskomst av 1. oktober
1970 er det kommet mange nye bestemmelser, bl.a. om arbeidstid, lonnssatser, innkvartering og tillitsmenn. Overenskomsten
var forhandlet fi:am mellom staten og organisasjonene og gjaldt egentlig for Statens
vegvesen. Ved en tilleggsprotoko11 ble den
gjort gjeldende ogsa for forbygningsanleggene. Denne praksis ble bibeholdt i senere
overenskomster. men det ble etter hvert lere serbestemmelser i tilleggsprotokollene, i
forste rekke i forbindelse med lonn, innkvartering 111\'. Overenskomstene hadde en
varighet pa 2 ar, og de var ofte gjenstand
for harde forhandlinger.
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Det kan ellers nevnes at det i 1988 ble
fastsatt eget reglement for personalforvaltningen ved Forbygningsanlelingens
anleggsdrift. Bestemmelsene omfattet bl.a.
kunngjoring av stillinger, behandling ,n·
soknader, instilling, tilsetting, arbeidstid,
oppsigelse mv. Som det framgar av statistikken bak i boken. er antall arbeidstakere redusert fra 250 i 1960 til (i() i 1990. I 1995
var antallet bare 39. Reduksjonen skyldes
overgang til maskinarbeid. bemanningen
bestar na bare av arbeidsformenn og maskinkjorere. Det er ikke sannsynlig at antallet vil oke i arene framover.
Etter at anleggsdelen av forbygningsvirksomheten fra 1. januar 1995 er utskilt som
en egen resultatenhet. har regionkontorene
fatt det administrative ansvaret bl.a. for anleggsarbeiderne. Nyordningen er blitt gjennomfort med en profftid pa 2 ar.

Kapitel 11

Nytten ved senkings, forbyggingsog flomsikringstiltak

F

TIDER har det vert behov
for a kunne beregne nytten av senkings-. forbyggings- og flomsikringstiltak. I forste omgang var det sporsmal om a
finne ut om nytten ved tiltaket stod i rimelig fixhold til kostnaden. men samtidig var
det viktig a kunne sammenligne flere tiltak.
Senkings- og forbyggingsarbeider var gjenstand for statsstotte, det var derfor behov fr
a kunne dokumentere at tiltaket var «okonomisk berettiget» til bevilgning. Beregningene
over nytten bk som oftest gjort av fylkesagronomer for landbruksinteresser
g av
teknisk etat i kommunene nar det gjaldt bebyggelse og utbyggingsinteresser.
Beregningene varierte sterkt i kvalitet, det
var ofte innslag av rene skjonnsmessige og
personavhengige uttalelser om verdier og
verdistigning. En fylkesagronom avsluttet i
sin tid uttalelsen slik: «Verdistigningen kan
om nodvendig settes hoyere».
Det var fullt forstaelig at fagfolk pa fylkes- og
kommunalt niva var opptatt av a fagjennomRA DE ELDSTE

Flomsikring ved Søya,
Surnadal. VRM har etablert
fuglebiotop ved et gammelt
flomløp.
NE

VRM
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fort flest mulig tiltak innen egne distrikter.
Uttalelsene mime alltid overproves av Forbygningsavdelingen for saken kunne legges
fram for NVEs hovedstyre med forslag om at
tiltaket skulle gis bevilgning over NVEs budsjett. Bevilgningene var alltid utilstrekkelige.
det var derfor ikke uvanlig at saken ble avslatt.
Tanken om a forne enkle metoder for bedre beregninger ble tidlig aktuelt for Forbygningsavdelingen. Etter krigen fikk avdelingen overfort fra Landbruksdepartementet
mange store senkingstiltak. Dette hadde sammenheng med at ordningen med landbruksingeniorer opphorte og Forbygningsavdelingen ble tildelt l'I1 m·eringeniorstilling for
a stvrke arbeidet med slike saker. I 1950--arene
ble det ansatt personale med utdannelse fra
Norges landbrukshogskole, med fagkrets
innen kulturteknikk. jordbruksokonomi
og
jus. Pa grunnlag av forsok og beregninger i
Sverige og norske data utarbeidet avdelingen
en metode for nytteberegninger for senkingstiltak. Metoden fikk stor betydning for
nu-dering av den «okonomiske berettigelse».
Som grunnlag foretok avdelingen arealberegninger og beregninger over «nytten» for
samtlige interesserte i tiltaket. Beregningene
tok hensyn til arealenes beliggenhet. flomfare. jordart mv. Senere ble det ogsa utarbeidet beregningsmetoder hvor det ble tatt spesidle hensyn til flomhyppighet mv Disse
forslagene ble ofte benyttet som grunnlag
fix a finne fram til minnelige ordninger for
kostnadsdeling. makeskifte mv. Devar ogsa
svert verdifulle for rettslige skjonn som ble
gjennomfort for mange scnkings- og flomsikringstiltak i 1%()-8( l-arene.
Representanter fra Forby gningsavdelingen bisto etter anmodning ved en del rettslige skjonn og ble delaktige i en del muntre
historier. I forbindelse med en senkingssak
var en grunneier sterkt opptatt av a under-
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Bøvras utløp i Ottavann, Lom.
Stavkirken i Lorn ble sikret mot
utgraving i 1908--09. Flomverk
langs søndre bredd har sikret
nye industriarealer i 1975--80.
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streke at det aldri hadde vert van i kjelleren
hans. Han var apenbart redd for at han
skulle bli palagt tilskuddsplikt til arbeidet.
Men uheldigvis hadde han sin dattersonn
pa 5 ar med seg, og han fortalte en rystende
historic om en mus som svomte rundt blant
potetene i kjelleren, en gang det regnet sa
frelt. Kommentarer var overflodige. Det ble
i samme sak fortalt om en huseier som forlangte erstatning for tapt fiske i kjelleren!
Jordbruket hadde en gullalder fra begynnelsrn av 1970--arene, med store investeringer
i nydyrking, planering og andre fellestiltak.
Forbygningsavdelingen ble koblet inn i store
samarbeidstiltak, som flomsikring og torrlegging av Ostamyrene i Rendal og Lesjaleirene, hvor mer enn 20 000 da ble sikret.
Statistikken viser at det i perioden 193984 ble utfort ca 110 senkings- og flomsikringstiltak i Forbygningsavdelingens
regi.
Ca. 165 000 da jordbruks- og utbyggingsomrader har hatt nytte av disse arbeidene.
For rene forbyggingstiltak er det ofte vanskelig a foreta beregning av nyttevirkningen.
Omfanget av skadene som vil oppsta dersom
et tiltak ikke kommer til utforelse, mai de
fleste tilfelle bygge pa skjonnsmessig vurde-
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ring. Forholdet er avhengig av flomhyppighet, jordart, stromendringer mv. I mange tilfelle er det lettere a pavise i ettertid hva som
ville vært spart hvis sikringstiltak hadde vært
utfort.
Som eksempel kan nevnes at det ved
Herfossen i Helgadalen, Verdal, var planlagt
et beskjedent fixbyggingstiltak for a stanse
et elvebrudd ca ar 1890, men finansieringen
var ikke ordnet lokalt. I 1893 brot Helga
gjennom pa bruddstedet, tok nytt lop og
odela 800 daa ved at elvelopet senket seg
videre oppover. Midlertidige sikringstiltak
ble gjennomfort, men rasfaren var sa stor at
det var pa tale a fraflytte hele dalen. Som
nevnt i kapitel 19 ble det omsider vedtatt a
sikre omradene mot utgraving, noe som
kostet samfimnet nermere 20 mill. kr i 1980
90-arene. Se side 164.
Mange av vare tettsteder har hatt forbyggings- og flomsikringstiltak som forutsetning
for sin eksistens og utvikling, blant andre
Namsos, Orkanger, Roros, Sunndalsora,
Hoyanger, Lerdal, Sauda, Otta, Kirkenær,
Kongsvinger mfl.
Det er pa det rene at forbyggings- og
flomsikringstiltak av ulike slag er nodvendige
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2-300 år gammel tømmerforbygning i Hitterelv, Røros,
sikrer bebyggelse og slagghauger.
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gnmnlagsinn.'steringer. som har gitt muligheter for nærings\·irksomhet, bebyggelse og
komnnmikasjonn
langs vassdragene. Sikringstiltak mot ras. skred og isganger er ogsa
med pa a redde liY og skape trygge boforhold. Vi iser ellers til det som er nevnt om
enkeltsaker i kapitel 19.
En noktern vurdering tilsier at det i perioden 1950-90 er blitt sikret minst 20 l ( )()( l da
mot utgraving. Nar vi legger til nytten for
bebyggelse, kommunikasjoner mv er det pa
det rene at den samfunnsmessige gevinst
ved disse tiltakene er uvurderlig.
Etter oppdrag fra «Kommuner for flomsikring gjennomforte Norsk hydroteknisk
laboratorium (NHL) i 1986 et prosjekt som
hadde tittd «Samfi.mnsokonomiske konsekvenser av flomsikringsvirksomheten». I sammendraget er nevnt: «Formalet med prosjektet har vert a dokumentere okonomisk tap
eller gevinst ved a oke innsatsen i flomsikringsarbeidet. En okonomisk analyse er mfort for 30 utvalgte flomsikringsprosjekter.
Analyse for samlingen a,· Yedtatte. ikkt'
igangsatte flomsikringsprosjektn
har en beregnet gjennomsnittlig inntjening pa ca +kr
pr. krone investert. Nettogevinst ved uttorelse av alle pabegyntt'. men ikke fullforte
prosjekt, vedtatte prosjekt og ubehandlede
prosjektsoknader ,·il til sammen kunne gi
en beregnet nettogevinst pa 1454 mill. kr.
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Om innsatsen holdes pa samme niva som i
1985. vil det ta cl. 11.3 ar for disse prosjektene er fullfort. I denne perioden forventes
a palope flomskader for 609 mill. kr. Denne
kostnaden kan reduseres om innsatsen okes
og prosjektene blir utfort tidligere.»
I 1986 ga Forbygningsanklingen
NHL i
oppdrag a vurdere metodegrunnlaget fr
nytteberegninger 111,·.. i samarbeid med en
arbeidsgruppe i anlelingen. Gruppen samlet mye \·erdifullt matniale. bl.a. fra TyskLmd og Osterrike. og la framen anbefding
om ln·ilke beregninger og kriterier som burde innarbeides i pLmene for forbyggings- og
flomsikringstiltak. Retningslinjene er blitt
brukt for nye saker og blitt bearbeidet med
nye erfaringer. I de seneste arene er det
ogsa fra forskjellig hold blitt lagt mye vekt
pa a fa fram praktiske metoder for konsekvensvurdering bl.a. av offentlige tiltak.
Dette henger ogsa sammen med at miljomessige forhold LT kommet stadig sterkere
inn i bildet. Vurdering av disse wrdier i relasjon til den praktiske nytten a,· tiltakene er
ofte probkmatisk. Det er likevel pa det rene
at mange forbyggings- og flomsikringstiltak
fortsatt vil vere av avgjorende samfunnsmessig betydning. bl.a. for a redusere faren
for skader pa etablerte og planlagte virksomheter langs nssdragenc. og ikke minst
pa vassdragsmiljoet.

Kapitel 12

Forvaltningsoppgaver

F

Kanah-esenet og senere
Forbygningsavdeligen
utbygget for a
ivareta hovedoppgavene forbyggings-.
senkings- og flomskadearbeider. Andre naturskadesaker kom ogsa tidlig med i an-leiingens
ansvarsomrade. Men det er spesielt etter 19S(l
at nye oppgaver er blitt l'l1 viktig del av virksomheten. Dels skyldes dette initiati,· fra avdelingen selv, dels har det sammenheng med
at offentlige og private interesserte har f1tt
kjennskap til avdelingens ekspertise og utnyttet arbeidskapasiteten. Etter hvert er mange a,·
disse sakene blitt en naturlig del av avdelingens forvaltingsoppgaver. Avdelingen har vrt
med pa a bygge opp praktiske rutiner for saksbehandling og etablert samarbeid om gjennomforing. Vi har vert innom mange av disse
oppgavene i kapitlet om perioden 1920--95.
Forbygningsvirksomheten. men vi finner det
RA GAMMELT VAR

praktisk agi en samlet oversikt over en del saker
som na er blitt en del av virksomheten.

Tiltak i vassdrag
Forbygningsavdelingen og siden 1991 Sekjon for vassdragsteknikk far til behandling
er stort antall saker som gjelder tiltak i VaSSdrag. f.eks. i samband med utbygging. fiske.
natun·ern. veger mv.
Hem-enc.kisene gjelder bl.a.:
- uttak av sand. grus og stein fra elvelop
og vatn
- utfylling i elvelop og gjenstenging av
flomlop
- utretting. omlegging eller lukking av elvelop eller bekkelop
- bygging av bruer og stikkrenner
- kryssing av vassdrag med kabler og ror

a' ,' =,
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i

I

I
Terskelbygging
i 1978.

i elv på Møre
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Leirras i Trøgstad, 197 5.
Statens naturskadefond,
Norges geotekniske institutt
og NVE samarbeider om
sikringstiltak.
BARD

ANDERSEN,

IE

:

4
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Saksbehandlingen omfatter uttalelser 0111 tiltakenes irnffirkning pa vassdraget, jfr. vassdragslm·ens bestemmelser, elkr rad og hjelp
til gjennomforing av tiltak. Hein-endelsene
kommer fra alle deler av samfunnslivet, eksempeh·is:
Offentlige etater; vegvesenet, NSB, Televerket mfl .. kommuner, Statens naturskadefond. fiske. miljo. næringsliv.
Private; konsulenter. enkeltpersoner eller
intcresscntsdskap og private institusjoner
eller firmaer.
Forbygningsavdelingen avga uttalelser
om virkningene av de tiltak det her gjelder,
i temte rekke fordi oppgavene la nær opp til
an.leiingens arbeidsomdde. Uttalelsene
bygget p,\ faglige nirderinger og har vert
gitt som praktiske rad og fiwslag til losningn.
Uttalelsene lur \·anligvis ,·ært skrifrlige. men
det har ogsa vert aktuelt med muntlige rad
i forbindelse med befaringer. ofre som hastesaker.
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I noen tilfrlkr har slike saker resultert i
skjonn eller rettssaker. I )ette har medfort omfattende kontormessig behandling og dessuten reisevirksomhet i forbindelse med befaringer, oppnevnelse som sakkyndige os,·.
Avdelingens distriktsutbygging og detaljkjennskap til ,·assdragene forte til at antallet
henYendelser etter hvert ble en belastning
for funksjonerene. Det ble derfor i 1980arene behov for at ogs,\ andre deler av Vassdragsdirektoratet bk im·oh-ert i disse forvaltningsoppgavene. Dette nr mec.h·irkende til
at distriktskontorene ble styrket med representanter fra andre avdelinger. Samtidig bk
fylkesmannskontorene bygget ut bl.a. med
miljovernavdelinger. og det bk etter hvert
et krav at alle tiltak i vassdrag skulle innom
fdkesmannen.
Etter initiativ fra Vassdragsdirektoratet ble
det utarbeidet behandlingsmessige retningslinjer for vassdragssaker. Disse retningslinjene
har fort til at tiltakene i vassdrag har fatt en
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bygging. Spesielt gjaldt det terskler, snudammer og andre miljomessige tiltak som reduserer ulempene ved kraftutbygging. Avdelingen bistar med malinger, beregninger og planlegging og i mange tilfelle med bygging av
tersklene.
En annen sak med tilknytting til kraftutbygging gjaldt «Samlet plan», som tok sikte
pa a vurdere fordeler og ulemper ved utbygging av de resterende vannkraftressurser
i Norge. Forbygningsanielingen
fikk msvar
for flere sektorer i utredningsarbeider, noe
som la beslag pa en ikke ubetydelig del av
arbeidskapasiteten ved hoved- og distriktskontorene i nesten 3 ar. Deler av dette arbeidet har ogsa vert av betydning i forbindelse med utarbeidelse av ferbruksplaner
for vassdrag. Dette er blitt et viktig planredskap fra 1980-- arene, med faglig innspill fra
Forbygningsavek ling en.
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Begge bilder over:
Sagdammen i Solør, gammel
fløtningsdam er erstattet av
ny dam, bygget av NVE/VRØ
i 1992 i samråd med miljøinteresser. Vassdragsmiljø,
badeliv mv. er sikret.
NV

VRO

Øverst til høyre:
Støtten reist av NVE i 1992.

grundig behandling, kanskje spesielt i miljosammenheng. Men det har ogsa medfort en
sterk okning av saksmengden blant annet i
avdelingen, ikke minst fordi stadig flere saker
ma vurderes i henhold til vassdragsloven.
Dette krever mer detaljbehandling av planer,
med konsekvensanalyser og utredninger 0111
alle sider ved de planlagte arbeider. Arbeidspresset har pa grunn av dette blitt storre og
behandlingstiden er blitt forlenget.

Konsesjonssaker
Forbygningsavdelingen ble ogsa engasjert i
tiltak i vassdrag med tilknytting til kraftut-
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Na turskadesaker mv.
Vi har tidligere nevnt at Forbygningsavdelingen har hatt aktivt samarbeid med Statens
naturskadefond og med Norges geotekniske
institutt og forsikringspoolen. Etter initiativ
fra avdelingen er det utarbeidet brosjyre for
beredskaps- og katastrofetjeneste. Det er lagt
grunnlag for framstilling av flomkart, med
faregrenser for bebyggelse mv. og det har vært
samarbeid om sikringstiltak mot snoskred og
flomskred. Naturskadesaker med tilknytting
til vassdrag, som ras, isganger m.v, behandles av avdelingen, ofte som katastrofetiltak.

.b

Fløtning
Fra cammelt har Forbvmninvsavdelincen
to
o
samarbeidet med flotningsforeninger, bade
i hoved- og bivassdrag. Opprenskings- og
sikringstiltak er i mange tilfelle blitt ordnet
ved praktiske og okonomiske fellestiltak.

Rester etter flotning,
«dropper» i Drammenselv,
1974. Droppene er senere
fjernet av NVEs østlandskontor av hensyn til hattrafikk
og vassdragsmiljø.
B

\RD

ANDERSEN,

I

Etter at flotningen bk nedlagt. har avdelingen bistatt med opprydding. sikring av dammer og liknende. Anielingrn har siden 1979
hatt en egen budsjettpost til disse arbeider.
Som eksempel kan nevnes at det er blitt fjernet mange ramle flotninesinnretninrer
som
•
var til fare og ulempe bl.a. for battrafikken i
nedre del av Drammenselva og i Storeh-.

I

Storeh-a ved Hakenstad,
Ringerike, 197-L Rester etter
flotningen er fjernet av NVEs
østlandskontor
etter 1975.

s
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Disse arbeidene har gatt inn som naturlige
for valtningsoppgaver i Forbygningsanielinren,
med en ikke ubetnieli,T
okninuo l\" arto
to
bcidsmengden. bade plan- og anleggsmessig.

Utstillinger,

informasjon

Forbygningsavdelingen har deltatt pa en rekke
utstillinger, bl.a. pa de fleste landbruksutstillinger i Oslo. Avdelingen har presentert infixmasjonsmateriell, med film. bilder. kart og
tegninger fra virksomheten. Avdelingen har
hatt ct fint samarbeid med Skogbruksmuseet i Elverum, bade med utstillinger og med
flomsikring av utearealer. I forbindelse med
forbvooinosog senkinvsarbeider har anleors.too
o
.o>
arbeidere funnet gamk fiskeinnretninger.
stokkebater mv. som har fatt plass i museet.
An-leiingens film og video, «Vassdrag, flomskader og sikringstiltak», er blitt sendt til t)·lker. kommuner og utdanningsinstitusjoner.
Elkrs har an-klingen arrangert infornusjonsturer for interne og eksterne medarbeidere. Avdelingens funksjonerer har bidratt med innlegg pa kurs og med informasjon pa moter og befaringer.

Diverse
Forbygningsavdelingen har fatt mange interessante henvendelser om bistand i tilknytting

FORVALTNINGSOPPGAVER

Øverst:
Bru over Fosdøla, Stryn, i Jostedal nasjonalpark.
Brua er tegnet og bygget av Vestlandskontoret
etter en gammel modell.

.»• .....
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Midten:
«Vassendenprosjektet>,, Jølster, Sogn og
Fjordane. Vestlandskontoret i NVE har
bistått med kommunalt miljøtiltak.
HIGEL,

NORD IK.

NL

RV

Nederst:
Svanefanulien ble reddet etterat rugeområdet
ble oversvømmet ved Kirkenær i 1967.

d

til nssdragene. Dette har gjerne hatt sammenheng med at det har foregatt anleggsYirksornhet i omradet eller at lokale medarbeidere er blitt kontaktet. Vi har bare funnet
plass til et par eksempler her.
Ostbrnlskontor I fikk omkring 198() henvendelse fra Vetnina.Tdirektoren om hjelp til
a stanse krepsepesten, som gjorde sitt inntog
i vassdrag med forbindelse til Sverige. I
Vrangselv ovenfor Skotterud bygget avdelingen pa et hensiktsmessig sted et par elektriske
sperrer tvers over elva for a stanse den syke
krepsens vandring oppover. Sperrene var
visstnok IO00% effektive, men pesten ble dessn-rre spredt videre oppover av tankelose
fiskere.
Under btastrofrflommen
i 1967 fikk
arbeidsformannen i Kirh-nær melding om at
noen svanereder ble oversvommet. Med lokal
hjelp bk redene lagt pa isoporplater og flyttet
in til land. Svanemor fulgte med, fortsatte
rugingen, og ungene nr reddet.
I forbindelse med opprusting av Telemarkskanakn i 1988-')() nedla avdelingen et betydelig arbeid, back med saksbehandling. anleggsledelse og infornusjon.
I de senere ar har anielingen bistatt med
fimkjellige tiltak for a bedre \·assdragsmiljoet,
tiltak for fisket og tiltak for a bedre almenhetens adgang til vassdragene.
Generelt kan sics at alle disse oppgavene
som Forbygningsavdelingen har tatt initiativet
til eller er blitt im·oh-ert i, har fort til betydelig okning a\" ,u-beidsrnengden fix funksjonerer og arbeidstakere. Men oppga\·ene har
samtidig bidratt til at avdelingen har fatt et
solid fundament for videre eksistens og vert
et viktig bidrag i forvaltningen av vassdragene.

«7 ,,,
,,:;
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Til høyre:
Syvdeterskel i Oselva, Syvde,
Møre og Romsdal. Denne
terskelen av tømn1erstokker
ble første gang bygget i 1971,
ved et samarbeid mellom
grunneiere, fiskelag, fiskerikonsulent Vasshaug og NVE.
Den er senere blitt brukt som
mønster for lignende terskler
i NVEs regi.
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Miljømessige

Jardøla, Sandane, Sogn og
Fjordane. Syvdeterskel av stor
stein, tilpasset steinlaget på
skråningene.
HHGEI

NORDVIK.

•

As-

re.
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tiltak i vassdrag
I de siste 20--30 arene er det i NVEs regi utfort en rekke tiltak for a bedre n·ssdragsmiljoet og redusere virkningen av forskjellige
inngrep i vassdragene.
For a opprettholde og utvikle mangfoldet
i \·assdragenc. legges forholdene til rettt' bl.a.
for fiskens gang og oppwkst. Det bygges

NE
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terskler med kulper In-or fisken kan gyte.
overvintre og m·erlen· i ekstremt torre perioder. I rolige vassdrag med ensartet sandbunn og liten variasjon i strombildet legges
det ut enkeltsteiner, steingrupper og utstikkere (bun er). Dette gir fiskm muligheter for
skjulesteder, hvile- og skyggeplasser. som er
spesielt viktig for yngelen.
Vegetasjonen langs vassdragene har stor
betydning tex 1sbpe sk.-yggeplasserog næringstiloang
o o til fisken oeo som en viktioo del av kulturlandskapet. Ved planlegging av tiltak og
under utforelsen leroes
det derfr1r til rette
boo
fiw nyetablering av stedegen Yegetasjon langs
elvekantene. Or og selje er spesielt verdifulle.
Kantvegetasjon blir beholdt der det er mulig.
Tilgjmgeligheten til vassdragene og atkomsten langs elva er ,·iktig. Derfor ilpasses landskapet pa sidene og det legges inn fiskesticr
og naturstier fiw dem som onsker a oppleve
,·assdraget for frilufrsli\·, bading og batbruk.
gsa funksjonshemmede skaffes tilgjengelighet til vassdraget med asfalterte veger og
tiskebrvover.
., t,t-,
Vi har tatt med noen skisser og bilder som
,·iser praktiske eksempler pa tiltak som er
utfort av NVEs ForbygningsaHieling, (111
Vassdragsteknisk seksjon).
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Tverrprofil
forbygning.
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Tverrsnitt av Syvdeterskel
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Over: Vulu Lom, Oppland. Terskel av stor stein, bygget i 1970--arene som bunnforsterkning
i kanalisert løp etter skadeflom i 1938.
, ll\lU>
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Til venstre og over:
Hareidselv, Hareid, Møre og Romsdal.
Terskel ved utløpet av Grimstadvann.
Hareidselv ble senket i 1970-arene for a
redusere flomskader pa dyrka mark og
bebyggelse. Terskelen som er bygget i
3 etasjer av stor stein pa folieduk, skal
forhindre senking av Grimstadvann,
som
har et rikt fugleliv. Terskelen har gitt gode
oppgangsmuligheter
for fisk i elva.
• ll\lU
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Øverst:
Tronså, Alvdal. Steinterskel bygget i 1930-arene
og forsterket i 1960--arene. Terskelen ble bygget
for a redusere fallet i en bratt sideelv til Glomma. Etterat det hadde oppstått problemer med
isoppstuving med skader bl.a. på bolighus, foretok NVEs østlandskontor ca. 1975 en pastopning
på terskelkronen.
Dette har eliminert isproblemene.
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Midten:
Fiskeplass for funksjonshemmede
ved Mistras
utløp i Rena, Rendal. Rena er kanalisert av
Glommens og Lågens brukseierforening.
Østlandskontoret
har bygget terskel i elven.
• 's\T
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Nederst:
Forbygning mot Søråa, kombinert med
fiskesti for rullestolbrukere,
bygget av VRM.
Høylandet, Nord-Trøndelag.
<
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Kapitel 13

Internasjonale forbindelser

F

er et problem i \·assdragene i de fleste land. Mest kjent er
de katastrofale oversvommelsene i tettbygde omrader i India og Kina og rasulykker
i mange u-land. I Europa inntreffer arlig flom
og ras, og betydelige midler har vert brukt
for a hindre oversvomelse
og utgraving
langs elvelopene i byer og jordbruksomrader.
Swits. Osterrike. Tyskland, Italia, Frankrike
og Spania har topografi og klimaforhold som
gjor store omrader utsatt fix naturskader.
Forholdene kan pa mange mater sammenliknes med norske, men befolkningstettheten
er mye scorn: enn hos oss. Derfor har disse
landene fra gammelt hatt betydelig scorn.'
vassdragsadministrasjon enn Norge. og de
bruker fortsatt store summer pa sikringstiltak og forskning. Det har derfor vert naturlig for norske vassdragsingeniorer a etablere
forbindelser med spesialister i disse land.
LOM OG EROSJON

Allerede i Kanalvesenets tid var det behov
for kontakt. I 1816 ble det gjort ct forsok pa
a fa tilkalt en fagmann fra Tyskland, en sakalt
«Buhnenmeister», men det var ingen a oppdrive. Kaptein Waligorski fra Polen, som var
kanaldircktor i 1847--+8, hadde tilfort vassdragssektoren i Norge betydelig teknisk viten
og forbedret den tekniske standard. Han hadde blant annet hovedarbeidet med de mange
kanaler som var aktuelle pa den tiden. Han
studerte ogsa det s,-enske kanalanlegget ved
Trollhittan i Sverige i samband med planlegging av Skienskanalen.
Etter siste krig har Forbygningsavdelingen
etablert verdifulle kontakter gjennom deltakelse i internasjonale komiteer og konferanser.
De ,-iktigstc har vert:

Ekspertgruppe
ras. (FAO

= Food

FAO wdrorende

flom og
and Agriculture Organi-

••

-

.. t

· rj+

··-

Osterrike 1985. Flomelv sikret
med forbygninger og bunnforsterkning.
BARD ANDERSLN,

i
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Japan, 1985.
Terskler av gabioner
(steinkister) i flomelv.
, ll.-\lZI l -\'-.I lLIZSI.'-.. '-.\"F
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sation). Denne ekspertgruppen ble etablert
etter siste krig med representanter fra land i
Europa og obsetTatorer fra andre land. Gruppen har hatt arbeidsmoter og befaringer hvert
2.-3.
spesielt i Alpelandene og SorostEuropa. I 1972 var Norge vertsland, med
Forbvo·ninasanklino·en
som arrano·or
()LT med
.b'
o
o
o
ca. 30 utenlandske deltakere. Ekspertgruppen
er i forste rekke opptatt av a bisu medlemslandene med teknisk informasjon, nye metoder for sikring mot skader og for varsling av
katastrofesituasjoner. Dessuten arbeider gruppen med u-landsbistand vedrorende naturskader. Gjennom disse arbeidsmotene og befaringene har vi fatt verdifull teknisk viten og
etablert personlige kontakter i mange land.

ar,

«Interpraevent>> i Innsbruck,
Østerrike, 1975.
BARD

ANDERSEN, NF

r

In terpraeven t
Dette er et faolio
> o forum somble etablert i
Osterrike i 1967 og som har arrangert konferanser hvert 3.--+. ar i Osterrike, Tyskland og
Sveits. Konferansene behandler hydrologiske.
tekniske og miljomessige forhold vedrorende
flom. ras og snoskred. Tnterpraevent har vert
verdifull kontaktskaper og frmnidler 1\' informasjon. Deltakerne kommer vesentlig fra
Mellom-Europa,
dessuten bl.a. fra Japan og
Kina. Forbygningsavdelingen har hatt representanter i samtlige moter og har hatt svært
godt utbytte av arrangementene.
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Andre møter mv.
Forbygningsavdelingen har hatt representanter til spesielle internasjonale konferanser som
har behandlet flomsikring og tilgrensende
faglige emner, bl.a. til England og Japan. Det
har ogsa vert deltakere ,·ed maskinutstillinger og ekskursjoner med tilknytting til anleggsvirksomheten.
Studiereiser
Forbygningsavdelingen
har etablert en rekke
faglige kontakter. bade personlige og administrative, spesielt i Osterrike. Tyskland og
Sveits. Kontaktene har muliggjort nyttige
studiereiser for avdelingens tekniske fi.mkajonærer. Dette har gitt grunnlag for jevnlig utveksling av erfaringer, resultater fra modellforsok, metoder for sikringstiltak, miljoforbedringer og studier av spesielle faglige emner. Det har vert arrangert en rekke moter
og befaringer i Norge for storre og mindre
grupper av internasjonale fagfolk.
Nordiske jordbruksforskeres forening har
arrangert konferanser i Norde11 om jordbruksfaglige sporsmal. bl.a. torrleggingstiltak. Forbygningsavdelingen
har hatt deltakere til en del av disse motene. Det har ogsa
vert noen studiereiser til Sverige for a se pa
mindre dammer i miljosammenheng.

Kapitel 14

Møter og kursvirksomhet

F

har det vert behov fr
jevnlig kontakt mellom funksjonerer
og arbeidstakere i Forbygningsavdelingen. Siden arbeidet var av spesiell karakter.
var det nod\-cndig at planlegging og utforelse gikk h}md i hand. Hensynet til okonomien var ogsa et moment som nodvendiggjorde god oppfolgning.
Pa planleggingssiden skjedde opplxring i
det vesentlige ved personlig kontakt. Ledelsen ed hovedkontoret i Oslo var stadig p,\
reise til representantene i distriktet fix a diskutere omfanget av nye tiltak. metoder og
kostnader. Som tidligere nevnt tok det
mange
for distriktstjenesten ble tilstrekkelio• utbvroet,
derfor matte mve
boo
· av virksomheten ordnes fra Oslo.
Opplering av kontorfmksjonerene
skjedde ogsa ved at nyansatte fikk nodvendig innforing av eldre. Arbeidsoperasjonene var savidt enkle at dette kunne skje pa en betryggende mate.
Pa anleoossiden
ble metoder oro erfarinoto
bot
RA GAMMELT

ar

Arbeidsbcstyrcrmøte
1983.
Fra høyre Ola Strømmen,
Erik Bjørbæk, Bård Andersen,
Einar Kummeneje, Haakon
Haga og Einar Knutsen.
ZENIHHIM
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overfort fra ingeniorcr til oppsynsmenn pa
de enkelte anleggsstedene. Forbygningstypene var relativt fa og enkle. Det var derfor i
de fleste tilfelle sporsmal om a tilrettelegge
anleggsdrifi:en pa en mest mulig praktisk og
ikke minst okonomisk mate.
Selve anleggsarbeidet ble analt mellom
oppsynsmenn og arbeidere pa stedet. I de
typiske «forbygningskommunene» ble det
etter hvert etablert arbeidsgjenger som fikk
god erfaring i arbeidsmetoder og priser.
Mye av arbeidet ble ordnet Yed akkordlonn.
og erfarne arbeidslag kunne drive i maneder uten nermere besok fra arbeidsledelsen.
Fra 1950-arene ble det store endringer i
alle ledd. Kontorforholdene ble modernisert. kassereffirksomheten bk samlet pa
hovedkontor og distriktskontorer og fonkjonerantallet ble oket. Men storste endringene skjedde ute pa anleggsstedene.
Maskinalderen gjorde sitt inntog ogsa i
Forbygningsavdelingen med behov for faste
spesialarbeidere. Og dermed oppstod etter
hvert behov for bedre opplæring og bedre
kontakt mellom de forskjellige ledd.
Vi har fi.mnet grunn til a nevne litt om
de forskjellige kontaktmoter og kurs som
Forbygningsanklingen
etablerte for funksjonærer og arbeidstakere.
Konferanser for arbeidsbestyrere
Etter muntlig anale ble forste konferanse mellom bestyrerne fiff de 5 distriktskontorene og
fagsjefen avholdt i Oslo 1.-1. november 1965.
Hovedhensikten med samlingen Yara diskutere fordeling av arbeidsbelopene for anleggene
over hele landet. Tidligere hadde sjefen ved
hovedkontoret fordelt belopene «diktatorisk»,
med okende misnove
. fra arbcidsbest\TlTne.
.
Men motet i Oslo viste at det nr et stort.
udekket behov for utveksling av synspunkter
pa alle omrader innen virksomheten.
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Samarbeidsutvalg,
Karasjokka 1976.
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Disse konferansene gikk etter hvert over
til a bli arlige samlinger, hvor viktige administrative og praktiske saker fra alle deler av
avdelingens ansvarsomade ble tatt opp og
diskutert. Arbeidsbestyrerne (senere regionsjefene) ble pa denne nuten delaktige i viktige avgjorelser og kunne gi fagsjefen verdifullt materiale fiff videre saksbehandling. Det
vil fore for langt a referere alle sakene somvar
til behandling og som framgar av referatene,
men noen av hovedemnene kan nevnes:
Okonomi: Regnskapsoversikter og budsjett, EDB-opplegg, kassererordning, revisjon.
Administrasjon: Omorganisering av NVE.
distriktsgrenser. stortingsmelding. Samlet plan,
beredskap. \·assdragslon.·n.
Personale:Oppsynsmenn: moter. kurs. rapportering. utstyr. ]onn mv.
Arbeidstakere: Overenskomst for !onn og
arbeidsforhold, samarbeidsutvalg og arbeidsmiljoutvalg, opplering.
Teknisk: Plan- og beregningsgrunnlag,
modellforsok, nytteberegninger, anleggsmetoder. anleggsmaskiner, redskap, verksted.
Fra 1965 til 1990 ble det avholdt i alt
24 konferanser, fim.ielt m·er hele landet, og
kombinert med befaringer til spesielle anlegg eller med moter med forskjellige samarbeidspartnere i nerheten.

Samarbeidsutvalg
I 1971 ble det opprettet howdsamarbeidsutvalg for NVE, pa grunnlag av avtale av
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12. februar 1971 om samarbeidsutvalg ved
statens virksomheter.
8. november 1974 ble det inngatt avtale
mellom NVE og Norsk Arbeidsmandsforbund (NAF) og Norsk Tjenestemannslag
(NTL) om samarbeidsutvalg for anleggsdriften
ved Forbygningsavdelingen. Utvalget skulle
dekke hele landet og besta av 6 representanter.
3 fra NVE, 2 fr NAF og 1 fra NTL.
Forste mote var 10.12.197-l-i Oslo, med
valg. opplegg for virksomheten og gjennomgang av lovbestemmelser mv. Fram til 1980
ble det holdt i alt 23 moter, over hele landet.
Pa disse motene er det behandlet i alt ca
250 saker. Referatene viser at utvalget lur
vert innom de fleste viktige saker som gjelder vernetiltak. medbestemmelse. sikkerhet.
bemanning, kurs, lov om arbeidsmiljo, NVEs
administrasjon. budsjettsaker nff. Utnlget har
foretatt befaringer til en rekke anlegg og diskutert detaljer med arbeidere og arbeidsledelse. Nyttig infimnasjon er blitt overfort fra
distriktet angaende teknikk, maskindrifr. mv.

Arbeidsmiljøutvalget
I mote 8..2.82 mellom NVE og arbeidstakerorganisasjonene som hadde representanter i
Forbygningsavdelingen, ble det bestemt at
det skulle opprettes arbeidsmiljoutvalg for
avdelingens anleggsdrift. Utvalget skulle ha
representanter.
Norsk Arbeidsmandsforbund skulle ha 3 pa arbeidstakersiden. Oppsynsmennene skulle ha 1 representant pa
arbeidsgiversiden, samen med 2 fra ledelsen.
Siden 1982 har dette utvalget omfattet
fimksjonærer og arbeidstakere ved VFN. VFT
og VFV samt oppsynsmenn (senere anleggsingeniorer) ved VFO I og VFO Il. Funksjonerene ved distriktskontorene har ikke
hatt noen representant i utvalget.
Ledcrfi.mksjonen skulle alternere mellom
ledelsen og arbeidstakerne. Utvalget skulle
normalt ha -+moter i aret. Motene skulle fortrinnsvis legges ute i distriktene og kombineres med befaring ,l\' anlegg. moter med arbeidstakere og besok pa distriktskontorene.
Arbeidsbestyrere, oppsynsmenn g verneombud fin vedkommende omrade skulle delta.
Fra 1983 il 1990 ble det avholdt 22 m0ter i Arbeidsmiljoutnlget.
fordelt over hele
landet og kombinert med nyttige besok ved
anlegg.
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Forbygningsavdelingens arbeidsmiljøutvalg ser på steinbrudd
ved Søya, Surnadal.
BARD

ANDERSEN,

NE

I forbindelse med den nye administrasjonsordningen
for NVE fra 1. 1_1991 ble
arbeidsm.iljoarbeidet i Forbygningsavdelingen
endret. Vi har ikke funnet grunn til a komme
nærmere in padette her.

lj_
t

Ledere og arbeidstakere ved
NVEs østlandskontor diskuterer
framdriften ved et anlegg.
LIN

ERIK D\HI

Møter for oppsynsmenn
Behovet fr bedre kontakt mellom Forbygningsavdelingens
oppsynsmenn
okre i
196(0--70-arene, bade fordi oppsynsmennene
ble tillagt nye oppgaver i vassdragsforvaltningcn og fordi anleggene ble mer omfattende og kompliserte med nytt og moderne
utstyr. Det forste motet ble holdt i 1967
ved Os i Osterdalen. Senere er det avholdt
moter hvert 2.-3. ar, fordelt over hele landet. Pa hvert av motene ble ekt lagt vekt pa
informasjon om nye oppgaver og utstyr.
Motene bk kombinert med bcfiring til arbeidssteder av spesiell karakter og med muligheter for diskusjoner om nye metoder.
samarbeidsformer, miljohensyn mv .
Diverse interne møter
Ved Forbygningsavdelingens
hovedkontor
ble det fra 1970-arene gjennomfort en ordning med kontormoter
for alle ansatte.
Motene hadde varierende hyppighet på
grunn av reisevirksomhet,
flomkatastrofer
mv., men det ble lagt vekt p,1 a informere
funksjonærene om forhold som var av interesse for virksomheten og arbeidsplassene.
Motehyppigheten
nr spesielt stor i 1980arene, da NVEs administrasjonsordning
stadig var gjenstand for nyvurdering og ikke
minst fim.ii innforing av EDB i regnskap og
saksbehandling medt<Jrte nye utfordringer.
Som ct ledd i denne informasjonsvirksomheten ble det ogsa arrangert befaringer for
kontorfimksjonærcne
til interessante arbeidssteder i rimelig avstand fra Oslo. Sammen med festlige sammenkomster ved spesielle anledninger var dette rne,frirkende til
at samarbeidet og arbeidsmiljoet i Forbygningsavdelingen var kjent som noe av det
beste i NVE i disse arene.
Ved distriktskontorene ble det ogsa arrangert sammenkomster og befaringer for fi.mkajonærer og arbeidstakere. Distriktskontorene
hadde egne informasjons- og opplæringskurs
for arbeidstakere ved anleggsdriften, ofte
kombinert med friring av spesielle begivenheter, paskjonnelser mv. Hovedkontoret var
ofte representert pa disse sammenkomstene
og kursene.
Informasjonsturer
Forbygningsavdelingen

SAMFOI
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Oppsynsmenn på befaring i
Jostedal. Nigardsbreen i bakgrunnen.
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Informasjonstur for NVEs
funksjonærer til Solør i juni
1988. Pumpestasjonen
på
Kirkenær.
• IL\IU l -\'\I lLIZSL'-.. '\\"F
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a informere sentraladministrasjonen, departementene og samarbeidspartnere i distriktet om virksomheten. Hensikten var i forste
rekke a presentere viktige sikringstiltak som
var under utforelse og prosjekter som ,·entet
pa en losning. Deltakerne fikk nærmere
opplysninger om problemene langs vassdragene, nytten ved de enkelte tiltakene og om
nye oppgaver som anielingen hadde fatt til
behandling. Samarbeidet med ,·eg,·esenet.
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Statens naturskadefond, landbruksetaten og
kommunene ble videreutviklet i forbindelse
med befaringene. I en del tiltelle bk turene
kombinert med avduking av merkesteiner
for store fellestiltak.
Av de viktigste informasjonsturene kan
nevnes:
1976: 2 dagers tur til Solor mv, NVE,
Industridepartementet,
Landbruksdepartemcntet. Landbruksselskapet 111.fl.16 deltakere.
1979: 2 dagers tur for NVEs hovedstyre
mfl. il Osterdalen. 19 deltakere.
1980: 2 dagers tur til Trysil. Deltakere
fra NVE. OED mfl.
1985: 2 dagers tur til Osterdalen mv., med
OED, Landbruksdepartementet,
Det norske
jord- og myrselskap, fylkesmann, fylkeslandbrukskontoret,
Aftenposten. Nationen,
Bondebladet, Teknisk ukeblad, NRK.
1989: Dagstur til Helgadalen, Verdal, med
NVEs Ltd og representanter for NVEs ledelse
og fra NVE/V og OED. Naturskadefondet.
SFT, flkesmann, fylkeslandbrukskontoret.
kommunen, pressefolk.
1993: NVEs rad og ledelse pa befaring i
Graelva, Stjordal, hosten 1993. Rassikringsprosjekt, brutto 31 mill., forelopig vedtatt
IO mill. kr., stemte enkeltanlegg ved VRM.
Teknisk og miljomessig godt tilrettelagt.
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ble det utarbeidet egne EDB-programmer
for forskjellige tekniske beregninger.
Kursfor oppsynsmenn ble holdt ca hvert
3. ar fra 19C,7.Emene ved disse kursene var
dels <ff teknisk art, bade beregningsmessig,
maskinteknisk og anleggsmessig, dels som
informasjon om nye arbeidsoppgaver, overenskomst for anleggsdriften, samarbeidsformer og ikke minst om natur og miljo. Som
nevnt ble kursene kombinert med instruktive befringer av spesielle anlegg og naturskader.

Kurs for anleggspersonell

Oppsynsmannsmøte,
Oslo 1970.
• r. ll(l\l
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Interne kurs

Tekniske kursfor funksjonwrer ble holdt i Oslo
i 1975, 1980, 198-1-,1989 og 1991, dessuten
i Forde i 1991. Kursene omfattet alle oppgaver i frwbindelse med undersokdser, planlegging og anleggsdrift, herunder ogsa hydrologi. vassdragsjus, \·assLiragsmiljo, ED13,
maleutstyr med mye mer. Det ble innblt
spesialister til a informere om spesielle faglige emer og det ble presentert materiale til
praktisk bruk for frmkjellige oppga\Tr, bl.a.

Behovet for spesialkurs for arbeidsformenn
og maskinkjorere var stort i forbygningssammenheng. Ca. 20 kurs ble avholdt fra
1970 til 1990, med temaer som vernearbeid, sprengningsteknikk, anleggsmaskiner,
arbeidsmiljo, administrasjon, overenskomst
mv. I tillegg var maskinkjorere ofte pa opplæringsarbeid ved Forbygningsavdelingens
verksted pa Ekerum.
Eksterne kurs
Funksjonrer
i Forbygningsanklingen
deltok i en rekke kurs som ble arrangert av Den
norske ingcniorforening (NIF), bade som
kursdeltakere og foredragsholdere. Fra 1970
1989 hadde NIF 18 slike kurs, med emner
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Kurs i brannvern mv. for
arbeidstakere i Forbygningsavdelingen, ved avdelingens
verksted i Elverum, 1976.
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Samarbeidsutvalget på befaring ved steinbrudd ved
Kveberg, Alvdal, 1984.
BARD
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Informasjonstur for de ansatte
ved Forbygningsavdelingen
til
Telemark, 1975.
BARD

ANDI RSF'.\J. :-S:\L

som erosjon og erosjonssikring. landskapspleie, skredfare, anleggsdrift, hydrologi, geoteknikk, planlegging, prosjektstyring mv.
Kartdagene, et samarbeid mellom NIF og
noen andre foreninger, hadde deltakere fra
Forbygningsavdelingen i 1971, 1972. 1973,
1980 og 1982.
Funksjonerer fra Forbygningsavdelingen
deltok dessuten i ca. 40 offentlige kurs fra
1970 ti] 1995, ogsa som foredragsholdere.
Kursene ble arrangert bl.a. av OED, FAD,
Miljoverndepartementet,
Vassdragslaborato-
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riet ved NTH. NLH, Norges geotekniske
institutt og vegvesenet. Av de viktigste emnene kan nevnes: Ledersporsmal, budsjett
og regnskap, natur og miljo, fjellsprengning,
EDB, saksbehandling, konsekwnsanalyser,
skredfare, prosjektledelse, vegbygging ved
vassdrag og vassdragsreguleringer.
Møter med fylkesmenn
I begynnelsen a\· 1980-arene okte behm·et
for nermere kontakt med fylkesmennene, i
forste rekke fordi fylkesmannens kontor ble
involvert i stadig flere vassdragssaker og fikk
utvidet ansvar for saksbehandling. Etter initiativ fra NVE ble det derfor fra 1987 arrangert noen informasjonsmoter med fylkesmennene. Pa motene deltok NVEs rad,
ledelse og aktuelle awlelingskdere. Motene
viste seg a bli svert verdifulle, med nyttige
diskusjoner om aktuelle emner og avklaring
av behandlingsrutiner.
Motene med flkesmennene
forte ogsa
til at kontakten mellom fylkesadministrasjonen og NVEs regionkontorer ble enklere
og bedre. Dette er blitt styrket i de senere ar
ved jevnlige moter og konferanser pa lokalplanet. Representanter for fylkesmannen
har ogsa deltatt på befaringer og orienteringer om nye prosjekter og utforte vassdragstiltak.

Kapitel 15

Hovedkontor og regionkontorer.
Historikk og personale.

0

\·ersikten omfatter betegnelse pa
kontorene. arbeidsomddcr. kontorsteder og kontorledere fra 1813

il 1995.
Personale fra ca 1813-1887 framgar av
«Kanalvesenets historie», bind IX. For perioden 1887--1907 mangler vi opplysninger.
Personale fra 1907--1995 er tatt med som
vedlegg til historikken.

A. HOVEDKONTOR
1. Betegnelse på kontoret
8. mars 18I3:
Canal- og Havneinspektor fr
Det Sondent]eldske Norge
I. c1pril1815:
Distriktet utvidet til ogsa a omfatte
Det Nordent]eldske Norge
26. lllc1/'S 18-/.l;
Kanal- og Havnedirektoratet
22. des /8-/.1:
Kanaldirektorembedet (Kanalvesenet)
IL. febr. 1907:
Vassdragsvesenet, Anleggsavdelingen
I9. mars 1920:
Norges Vassdrags- og elektrisitetsvesen
(NVE). Kanalavdelingen
I 932:
NVE. Forbygningsanklingen
-/.. 1//d/'S I 960:
NVE. Vassdragsdirektoratet.
Forbygningsank lin gen
1.jml/tar 1991:
NVE. Vassdragsanlelingen.
Vassdragsteknisk seksjon

2. Område
1813- 1815:
Det Sondent]cldske Norge
Fra 18I5:
Hele landet
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3. Kontorsteder
Fn1 I 813:
Tonsberg.
Fra I841:
Christiania, Regjeringsbygningen
IY/9-1921:
Antagelig kortvarig i brakke,
Ullevalsveien 72, Oslo
Fm I 921:
Regjeringsbygningen,
Oslo
Fra I Y-18:
Handelsbygningen, Drammensvn. 20.
Oslo
Fra april I96I:
Parb·eien 8. Oslo
Fm 196-/.:
NVEs kontorbygg. Middelthunsgt. 29.
Majorstua. (1980-arene midlertidig i
Sorkedalsveien 1() 13)

4. Kontorledere
I 813- I 828:
Fredrik Kristoffer Gcdde
Kanal- og havneinspektOr
1829-18-10:
Claus Jacob Sch in'
Kanal- og havneinspektor
18-11-18-/.l:
Henrik Arnold Thaulow Aubert
Kanal- og havneinspektor
18-13- I 8-17:
Georg I)aniel Barth Johnsen
Kanal- og havneinspektor
18-17-18-18:
Alexander Joseph Waligorski
Kanaldircktor
18-18-1862:
Kristian Severin Balle Royem
Kanaldirektor
1862-1873:
Johan Tullin Thams
Kanaldircktor

HOVEDKONTOR

Kristofer Olsen,
avdelingssjef i Forbygningsavdelingen 193 5-1945.

Olaf Trondsgaard,
avdelingssjef/ avdelingsdirektør i Forbygningsavdelingen 1946-1965.

OG

REGIONKONTORER.

HISTORIKK

1873--1874:
Jens Vogt
Kanaldirektor (midl.)
18741881:
Lars Grontvedt
Kanaldirektor
1881-1889:
Thorvald Heiberg
Kanaldirektor
1891-1907:
Gunnar Setren
Kanal dire ktor
1907-1920:
Ingvar Kristensen
Vassdragsdire ktor, Vassdragsvesen et
1920-1925:
Olaf Rogstad
NVE, Vassdragsdirektor
1925-1935:
A. Hugo-Sorensen
NVE, Vassdragsdirektor
1935--I945:
Kristofrr Olsen
Avdelingssjef, Forbygningsavd.
1946--1965:
Olaf Trondsgaard
Avd.sjef/avd.dir., Forbygningsavd.
l 965-1991:
Bard Andersen
Fagsjef/avd.dir., Forbygningsavd.
1991-1995:
Einar Beheim
Seksjonssjef Vassdragsteknisk seksjon
1995-:
Hallvard Berg
Seksjonssjef, Vassdragsteknisk seksjon

Anm. I
Sjefer
for Anleggsavdelingen ogKanalavdelingen
1907- ?: A. Hugo-Sorensen, sjef for
Anleggsavdelingen
? -- 1918: Nils Anker, sjef for
Anleggsavdelingen
19 I 8- I 932: Kristofer Olsen, sjef for
Kanalavdelin gen
I932-1945: Kristofer Olsen, sjef for
Forbygningsavdelingen
Bård Andersen,
fagsjef/ avdelingsdirektør
i Forbygningsavdelingen
1965-1991.

Anm.2:

Generaldirektorer

(Norges vassdrags-ogenergiverk):
1920-1925:
A. Stuevold--Hansen
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PERSON

I925--I947:
1942--1945:
1947-- 1960:
1960-1968:
1968-1975:
1975- 1987:
1987-:

ALE

Olaf Rogstad
(frabeordret 1942-1945)
Hans Skarphagen
Fredrik Vogt
Halvard Roald
Vidkunn Hveding
Sigmund Larsen
Erling Diesen (1991
vassdrags- og energidirektor)

B.1 ØSTLANDET,
VESTLANDET

SØRLANDET

OG

Forbygningsvirksomheten
pa Ostlandet,
Sorlandet og Vestlandet (til og med Hordaland) ble fra gammelt av administrert fra
hovedkontoret i Oslo. Dette skyldtes dels
at staben var beskjeden, dels at kommunikasjonene i hovedsak var knyttet til Oslo.
Bade planlegging og anleggsdrift ble ledet
av ingeniorer som ble valgt ut for hver enkelt sak. Bare oppsynsmennene bodde ute
i distriktet og hadde relativt faste omrader
betjene. Etter hvert som staben okte,
fikk de sakalt «arbeidsbestyrere» egne dist-rikter, mens ovrige ingeniorer vanligvis
ble satt pa enkeltoppdrag, med undersokelser og planlegging. Kontorfunksjonarene var felles med hovedkontoret.
Som det framgar av historikken, bk det
lagt fram flere forslag om opprettelse av
distriktskontorer for de omrader det her
gjelder, men det nr forst omkring 1970
at «VFO I og VFO II» begynte a fungere
som egne administrasjonsdeler.
Fra 1977
ble de arlige bevilgninger til Forbygningsavdelingen ogsa spesifisert for disse kontorene. Sel; om kontorfunksjonene
fortsatt
ble delt med hovedkontoret, fikk kontorene etter hvert samme selvstendige status
som utekontorene. Da regionordningen
bk gjennomfort fra 1.1.1989, fikk VFO I
betegnelsen «Region Sor» og VFO II betegnelsen «Region Ost». I 1990 ble det
opprettet kontor for Region Sor i Tonsberg, med samme oppbygging som de
andre utekontorene.
Fra 1. juli 1995 ble kontoret for Region
Ost flyttet til Hamar, til dels med nytt personale.

a

HOVEDKONTOR

OG

REGIONKONTORER.

HISTORIKK

Vi har satt opp oversikt for disse 2 regionkontorene med historikk g personalsituajon pr. 1.5.1995. Noen av kontorfunksjonerene og det tekniske personale er fort
opp bade under howdkontoret og et av disse
regionkontorene.

B.1.1. REGION SØR
(tidligere Ostlandskontor I)
1. Betegnelse på kontoret
Ca. I 97()- 1. I. 1989: Forbygningsavdelingens Ostlandskontor I (VFO I)
I. I. 1989-31. 12. 1990: Vassdragsdirektoratet,
Region Sor
I. 1. 199 /-: Norges vassdrags- og rnergin.'rk.
Region Sor
2. Område
12. 1990: A Oppland: Valdres,
Hadeland og Land, videre Buskerud,
Telemark, Vestfold, Aust- og Vest-Agder,
Rogaland, Hordaland
I. 1. 1991: Som ovenfor, unntatt Oppland
og Hordaland

OG

PERSONALE

3. Kontorsteder
197()-1. 7. 1995: Som hovedkontoret
1. 7. 1995-: Hamar
4. Kontorledere

1970 1.3. 1995: Ola J. Strommen
1.3. 1995--: Are Mobek

B.2.

VEST-NORGE

1. Betegnelse

på kontoret

26.1 0. I 9 12-I. 7. I 9 I 8: «En ingen ior

stasjonert pa Vestlandet».
I. 7. I 918- I. I. 1989: Forbygningsavdelingens Vestlandskontor
I. I. I 989- 1991: Vassdragsdirektoratet,
Region Vest
1991--: Norges vassdrags- og energiverk.
Region Vest

1970-31.

2. Område
1912-- 1944: Vestlandet
1944- 1989: Sogn og Fjordane, Sunnmore

og R..omsdal
1989- : Hordaland. Sogn og Fjordane,
More og Romsdal opp til Tingvollfjorden

3. Kontorsteder
1970---31. 12. 1990: Som hovedkontoret
l. l. /99/-: Tomberg

4. Kontorledere
1970-15.5. 1995: Hakon Haga
15. 5. 1995: Einar Beheim

B.1.2. REGION ØST
(tidligere Ostbndskontor li)
på kontoret
Forbygningsanielingens Ostlandskontor II (VFO II)
I. I. 1989-3 1. 12. 1990: Vassdragsdirektoratet.
Region Ost
1. 1. 1991-: Norges vassdrags- og encrgiverk, Region Ost

3. Kontorsteder
1912-1953: Hos overingenior Th. J. Selmer,
Forde i Sunfjord (19431945 midlertidig i Stryn fordi Selmers hus bk
okkupert av tyskerne)
20.2.1953-19.9.
1970: FotografReiakvam,
Forde
1.9. 1970-1984: Forde posthus
1984 1992: Langebruvegen 2. Forde
1992--: Fjellvegen 9. Forde

1. Betegnelse

C,1. 1970-1. 1-1989:

4. Kontorledere

26. 10.1912--1953: Th. J. Selmer
1953-1985: Erik N. Bjorbek
I. 1. 1985-: Gunnstein Brakestad

B.3

TRØNDELAG

2. Område
1970--31. 12. 1990: Oppland

unntatt
og Land. videre
Hedmark. Akershus. Oslo og Ostfold
I. I. 199 /- : Oppland. Hedmark. Akershus.
Oslo og Ostfold
Valdres. Hadeland
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1. Betegnelse

på kontoret

1 ingenior stasjonert i Tronddag. t<Jrst i Verdal. senere i Trondheim»
19-1+-3 I. l l. I 988: rorbygningsanklingens
Trondelagkontor

1913-193-1:

«

HOVEDKONIOR

OG

REGIONKONTORER.

HISTORIKK

I. I. 1989-1991: Vassdragsdirektoratet,

Re@ion
Midt--Norge
to
o
1991-: Norges vassdrags- og energiverk,
Re·ion
Midt--Norse
o
2. Område
og
Nord-More
/9..J...J.-:
Nordland, syd for Saltfjellet, Nordog Sor--Trondelag More og Romsdal
nord for Tingvollfjorden (inkl. Sunndal
kommune)

UC

PERSONALE

2. Område
1913: Nord-Norge.
I9..J.3:Finnmark, Troms og Nordland. nord
for Saltfjellet. Svalbard.
/989: Finnmark. Troms og Nordland. nord
for Saltfjellet, Svalbard.

I. I 0. I 9 I 3- 193..J.:Trondclagt\lkene

3. Kontorsteder
I. 10.1913-/93..J.: Forst i Verdal, senere i

Trondheim
J1111i19..J...J.-ju!i195I: Nordregt. 11.
Trondheim
Juli 195I--26.6.1981: Tinghuset,
Trondheim
26. 6. 198 1no
1988: Sor- Trondelag kraftselskap, Ingvald Y stgaardsv. 1,
Trondheim
Noe I988: «Trekanten», Vestre Rosten 81,
Tiller, Trondheim
4. Kontorledere
l. I0. I913-- 1934: Sorflaten
1. 7. 19..J...J.-2
9. 3. I972: Odd Krogstad
2.1. l 973-31.3- I 98..J.:Einar Knutsen
1. ..J..I984-22.3. 1985: Jon Singsaas
15.5. 1985-: Einar Seterbo

B.4.

NORD-NORGE

1. Betegnelse på kontoret
1 9I3--I927: «l ingenior ble stasjonert i
Nord-Norge, forst i Saltdal, senere i
Bodo».
19../-3-31. 12. 1988: Forbygningsavdelingens
Nord-Norge kontor.
1. 1. 1989-199 /: Vassdragsdirektoratet,
Rerion
Nord--Norre.
t
Fm 1991: Norges vassdrags- og energiverk,
Reoion
Nord--Nore.o
to
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3. Kontorsteder
1913: « 1 ingenior ble stasjonert i NordNorge, forst i Saltdal senere i 13odo.
1. 7. 1927: Kontoret i Bodo bk inndradd.
1943: Vedtatt a opprette kontor i Tromso.
Midlertidig kontorsted Malseh·.
19../-8-6.7. 1960: Ankenes herredshus,
Narvik.
6. 7. I 960-- 1972: Dronningensgt. 35.
Narvik.
Juni 1972--okr. 1979: Narvik el.verk.
Kongensgt. 49, Narvik.
Okt. 1979: Kongensgt. 50, Narvik.

4. Kontorledere
1912-1927:? Lorentz Holst siste del.
I 9../-3-I 953: Olaf Strand.
1953-- 1976: Halfdan Haanes.
1976-1990: Einar Kummeneje.
1990-: Aage Josef5en.

Kapitel 16

Store flommer, isganger og
ras i vassdrag

S

foreligger det
ikke noen samlet oversikt over skadeflommer mv i vassdrag, hverken i
NVE eller Statens naturskadefond. For a fa
et begrep om omfanget, har vi tatt med en
kort beskrivelse av kjente flommer. Materialet er stort sett hentet fra arkivet i NVE,
Forbygningsavdelingen, dessuten har vi henvist til spesielle kilder. Vi ma understreke at
det ikke er foretatt fullstendige undersokelser over storste flommer i vassdragene. Det
er lagt vekt pa a fa fram skadesaker som har
fort til sikringstiltak mv. Vi har delt oversikten i to, for og etter 1<)(Hl. Forholdene for
1900 er nevnt vassdragsvis, etter 1900 er
skadene beskrevet kronologisk.
AVIDT VI KJENNER TIL,

I en fjellvegg ca. 100 m sør
for Storelvdal kirke er det
merket av høyder for flomtoppene i årene 1789, 1850,
1863, 1907, 1879, 1818 og
1828.
Fjellveggen ligger nedenfor Bakframbakken og like
innenfor den gamle hovedvegen. «Ofsen» er tilkjennegitt med de ord og tegn som
er vist på figuren.
Professor Magnus Olsen
skriver på forespørsel i et
brev til NVE i mars 1936 at
tegnene ikke er runer og at
de er altfor sammensatte til a
være tømmermerker.
Han
kan ikke gi noen direkte forklaring på hva tegnene egentlig skal bety.
I NVEs arkiv står det at
merket for 1789 skal være
innhogd av Halvor Simensen
Nygard (Brenna) og Erik
Vestgard (Storstu-Vestgard),
og at det er deres initialer
som står under de merkelige
tegn.

Glomma før 1900
Langs Glomma med sideelver er det fra gammelt satt opp en rekke flommerker som ,·iser
kulminasjonen for storflommer. Merkene er
innmalt av Hydrologisk avdeling, slik at vi

-

TIL DETE
STREK

GIK

GLOMENS OVER
FLOD D. 23 JULI
AARET 1789

MN EV
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har god sammenheng med senere flommer.
Det er ogsa pa flere steder, bl.a. ved Skogbruksmus€et pa Elverum, satt opp flomstotter
som gir interessant sammenstilling av de storste kjente flomhoyder. For ca. 1O00ar siden
begynte Hydrologisk anleling med systematiske vannstandsobservasjoner, og stasjonsnettet er etter hvert blitt utbygget over hele
landet.
Som eksempel pa flomobservasjoner
i
Glomma har vi tatt med en oversikt over vannstanden ved Elverumvannmerke se side 118.
Oversikten, som gar helt tilbake til 1675,
viser at katastrofeflommen i 1995 er den
hoyeste siden «Storofsen» i 1789, som er en
«ukronet konge». Vi har funnet grunn til a
ta med noen detaljer om denne, som ellers
er beskrevet i flere artikler. Vi har ogsa
tatt med opplysninger fra et par andre flommer i det 19. arhundre.

Storofsen 1789
Flomen var, etter gamle beretninger a domme, forst og fremst en regnflom. Vedvarende regn i mai sammen med telelosning forte
til at jorda ble vasstrukken og blot. I juli var
det usedvanlig varmt, med sterk snosmelting
i tJclkt. Flere ukers sammenhengende regn
forte til flom i alle elver og bekker. 1)ct hele
kulminerte med katastrofen .21.-.23. juli.
Vannet tok nye lop nedover dalsidene og utloste store jordskred som raserte hus. dyrka
mark og skog. Verst nr forholdene i Gudbrandsdalen, hvor hele garder fors\·ant ut i
Ugen, som fylte det meste av dalbunnen. Alle
broer over Lagen og sideelvene ble feiet vekk.
En oppsummering forteller at i Gudbrandsdalen omkom 6 1 mennesker, 17 hester,
179 storfe og 700 smafe. Over 30 H) hus og
10 00 da jord bk skyllet bort eller raste ut.
I resten av Oppland omkom 7 mennesker
og mange dyr, dessuten ble mer enn 200 hus
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Søndre del av Selsmyrene.
Antakelig ca. 1920.
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Klipp fra en lokalavis i Hedmark.

Storflom i Mjøsa
I dagene omkring 21. juli
1860 var det storflom i Mjøsa.
Flommen førte til store skader,
særlig i Hamar, hvor vannet ble
stående io høyde med vinduene i første etasje i Strandgata.
Man kunne ro opppver i tverrgatene. På Eidsvoll stasjon sto
vannet halvannen meter over
skinnegangen, og på Nes ble
alt som hørte alteret til i kirken,
redet av folk med robåt. Flommen i Lågen førte til at Brunlaug bru ved Fåberg strøk sin
kos. I flere bygder ble det kimt
med kirkeklokkene for å samle
folk til bygge demninger.

a

odelagt. I Osterdalen og i Solor/Odalen omkom 250 hester, 2700 storfe og 3500 smafe.
Over 400 garder ble skadet. mange totalt odelagt. Flommen gjorde seg ogsa gjeldende ellers i Sor-Norge og i tilgrensende strok pa
Vestlandet og i Trondelag. Forholdene ved
Oyeren er beskrevet i kapitlet om utforte tiltak.
Hjelpetiltakene etter flommen var beskjedne. En del bonder fikk skattelettelser
og lan til gjenoppbygging. Kongen bevilget
noe midler til istandsetting av veger og bruer.
En innsamling ga som resultat 20 t riks-daler, som forst bk utbetalt 3 1/2 ar etter
katastrofen.
Det framgar av historikken at Norge pa
den tid ikke hadde egen vassdragsadministrasjon, det hele bk styrt fra Danmark. Det
var derfor et tungvint apparat a fa igang
hjelpetiltak for a bote pa skadene. Men
flommen var utvilsomt medvirkende til at
en egen <<Canaldirection» for Norge bk
opprettet i Ko benhavn i 1804. Administrasjonen ble flyttet til Norge i 1812.
Storofsen er den storste kjente flommen
i hele Glommavassdraget. Utover i det 19. arhundre inntraff flere storflommer, men de
kulminerte noe forskjellig i deler av vassdraget.
Storofsen satte dype spor etter seg langs
de berorte vassdragene. Mange av tiltakene,
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som ble gjennomfort i Kanalvesenets tid,
hadde sammenheng med denne flommen.
Vi har nevnt en del under enkeltsakene i
kapitlet om utforte tiltak.
Litteraturen 11 om Storofsen inneholder
mange interessante og dramatiske detaljer.
En flom i 1850 var en god nummer to i
Glomma ovenfor Vorma. men den bk ewerskredet av en flom i 1860 pa nedre del, bl.a.
i Oyeren, samt i Gudbrandsdalen. Etter at
det var opprettet egen vassdragsadministrasjon i Norge, bk hjelpetiltakene etter disse
flommene bedre samordnet.
Det ble ogsa etter hvert gjennomfort til
dels betydelige forbyggingsarbeider
av
Kanalvesenet, spesielt i hovedvassdragene.
Noen av disse er beskrevet i kapitlet om
utforte tiltak.
For interesserte kan vi ellers henvise til
Kanalvesenets historic.

Skiensvassdraget før 1900
Skiensvassdraget omfatter en stor del av
vassdragene i Telemark. Bade av hensyn til
tommeravvirkningen og kommunikasjonene
ble det tidlig behov for a satse pa vassdragene.
Kanalvesenet var sterkt engasjert i Skiensvassdraget
noe som forte til byorinoen
av
b
»
•
o
Skicn-Norsjokanalen.
ferdig i 1861, og

1) Stor9fseni 1789, siving. Bjarne Nicolaisen, Fossekallen, NVE, nr 1. 1960
Flomspesial, et 200 arsmine for «Storofen», NVEs etatsavis Leschesten, 1989
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Sikringsarbeider etter raskatastrofen i 1893 utført
1895-1900 i Malsa, Helgadalen, Verdal. Bildet er fra
ca. 1900.

Bandak--kanalen, ferdig i 1892. Det var ogsa
sterk industriutbygging langs nedre del av
vassdraget. Storflommene medforte derfor
betydelige skader og ulemper. Storste Hommen i det 19. arhundre inntraff i 1860.
Flomen
odela bl.a. kostbare kanalbyggverk
i Skien. I 1879 intraff en ny storflom, som
forte til at omtrent 70 km ved Hjdlevannet
ble omflott, et sagbruk styrtet sammen og all
dampskipsfart mellom Porsgrunn og Nor-Jo
stanset opp. Andre skadeflommer inntraff
bl.a. i 1822, 1872, og 1892, men vi har ikke
her funnet plass til nærmere beskrivelse.

Vestlandet
Det foreligger ingen samlet oversikt over skadeflommer pa Vestlandet for 1900. En del eksempler er beskrevet i kapitlet om utforte
tiltak, ellers kan vi henvise til Kanakesenets
historie.
Trøndelag
Langs hovedvassdragene i Trondelag, spesielt
Driva, Orkla, Gaula og Stjordalselv, har
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storflommer anrettet betydelige skader for
1900. Verdalselv og Namsen er spesielt kjent
for ras og utglidninger. med flombolger. Vi
viser til beskrivelsene i kapitlet om utforte
tiltak.
Aftenposten for 28. oktober 1932 har en
oversikt over storflommer i Norge i de siste
150 ar. For Trondelags vedkommende er bl.a.
nevnt flom i 1789 og 1844 i Driva, i 1879j
Gaula og naturkatastrofen i Verdal i 1893.
Ved et leirras med etterfolgende flombolge i Gauldalen i 1345 omkom ca. 250
fastboende og et liknende antall veifarende
og fattigfolk. 48 garder og noen kirker bk
odelagt. Se boka «Lerfaldet i Guldalen» av
Amund Helland og Helga Steen. Mange av
bygdebokene inneholder interessante opptegnelser fra gamle dager, men det er ikke
plass her til nærmere detaljer.

Skadeflommer etter 1900
1910 Vårflom Glomma og Gudbrandsdalen.
Oyeren gav skader i Skedsmo: Hus og jord
kr 28 682 (komite.) Kommunene Fet, Ene-

STORE

FLOMMER,
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bakk, Lillestrom og Skedsmo og brukseierne
diskuterte med Kanaldirektoren mulige tiltak.
l Mjosa: En av de hoyeste flommer etter
19(0, med store oversvommelser bl.a. i byme.
Varflom i Glomma. Solor: Hoyeste
flom etter 1900, og antagelig hoyeste siden
1789. Flomverker gjennombrutt, betydelige
skader pa jord og bebyggelse. I Solor er
flom 1916 brukt som hoyde for flomverker
som NVE har bygget. Flommen var noe
mindre nedenfor Vorma.
1916

1917

12.10. Flomskred i Rustoyeh-, Stryn.

Hus og gamle forbygninger odelagt, folk og
dyr flyttet ut. Nye forbygninger.
Isgang i Trøndelag. Svære
iskolosser inne på gårdstunet.
NVES

ARKI

1918 24.-25.6. Trondelag. Regn og snosmelting. Gaula: Elvebrudd, oversvommelse,
bortskylling av hus, veg ogjernbane brutt,

I VASSDRAG

skader ca. 3 mill. kr. Ekstrabevilgning
kr 200 000. Omfattende sikringsarbeider.
(Se kapitlet om utforte tiltak).
1920 Hostflom i Innvik, Nordfjord. Elvebrudd og jordskader. Forbygningsarbeider.
1922 St. Hans. Saltdal. Regn og snosmelting. «l m over alle kjente flommer.» Nye lop,
utgrn-ing, skader hus. veger. Skadetakst
kr 220 000. Nye forbygninger kr 120 000.

1925 Hostflom Gaula. Nye elvebrudd.
19 nye forbygningsarbeider med overslag
kr 321 000. (Se kapitlet om utforte tiltak).
1925-/931
Koppangsoyene, Storelvdal:
Isganger med oversvommelser (opp vatning).
5800 da under vann, verst 1927-28. Farlige
isforhold (transport), clvebrudd, isbrann.
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Ras i Rjukan 1927. Rester av
hus som saminen med presteboligen ble tatt av ras i nærheten av kirken.
RA BOKEN Storlommen i Tinn,
TINN KOMM

NFS ORLAG.

RJUKAN

!»43

:.

..ht
-

_i5,

-

.....

-·igagee
----·

Ras i Rjukan 1927:
Rester av hus nr. 25 i Skriugata
sett fra øst.
FR A BOK Storflommen i Tin,
TINN

K l\l\lL\.FS

OR

LAG. RJUKAN

943

----

-------

Skadeerstatninger kr .25 (HH)_Sikringsarbeider kr 80 O000. Senkingsplan Koppangsoyene
kr 600 000, ikke utfort.

mark I J. Regn og snosmelting. Flom og ras.
Store skader pa beby ggelse i Rjukan.
6 arbeidere omkom i ras.

1927 Varflom Mjosa. Stemte siden 1860.
Regn og snosmelting. Oversvommelser i byer
og tettsteder.

1927 30.6., Skiensvassdraget. Voldsomme
nedbormengder. Storre flom enn i 1860.
Skader pa hus og innbo, veger og jernbane,
akrer raserte, elvelop ugjenkjennelige.
Skadetakster 2 3/4 mill. kr. Strakstiltak for
kr 450 000 i Sauherad, Bo, Seljord, Hjartdal,
Heddal og Hovin.

1927

27.-28. 6. Tinn kommune, Tele-

I

j

1930 Slutten a\· juni, Saltdal. Skybruddlignende regn og snosmelting. Hele dalen
under vann. Nye elvelop, dyrka mark vekkrevet, forbygninger odelagt. Flomskader
kr HHJ()00. Nye forbygn. kr 100 300.
1931 5.11. Hoylandsa, Bjerkreim, Rogaland. «Katastrofeflom», regn og isgang.
Nye elvelop, dyrka mark nedfylt av stein
og grus. Nye forbygningstiltak. Ogsa store
skader i Kvam, Hordaland.
1932 19.1. Nordfjord og More,
bl.a.: 13ondalseh·, Orsta, More og Romsdal.
Nye lop, utgraving, hus utsatt. Forbygninger
kr .210 O0. Ogsa storflommer i Tromklag:
Verdal, Stjorcfal, Orkla, Bera, Surna.

8]

1y Siorflomen

i Tin

1927, a H.H. Einung. Rjuk.an 1943. Tin

konunes

forlag.

STOR.E

Faksimile av Akershus
Arbeiderblad 8. juli 1977 flommen 1927.
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STORE

FLOMMER,

ISGANGER

OG

RAS

1933 Flom og isgang. Trysilelva. Hedmark.
Store ismasser losnet ovenfor Jordet og stengte
hele elva. Oversvommelse, med skader pa
hus. veger og bruer. Planlagt og delvis utfort
noen forbygningsarbeider.

Surna. Ras og flom: TrestjorcL Sylte, Bondalen, Urke mfl.

1934 6.--19.5. Glommavassdraget. Regn og
snosmelting. Storste observerte flom ved
Elverum. Store skader ved oversvommelse.
bl.a. ved Koppangsoyene, Solor, Oyeren.
Forbygningsarbeider planlagt +mill. kr,
bare delis utfort.

193 7 10.8 Simadal. Eidfjord. Flomskade
som folge av gjennombrudd av isdemning
ved Demmevatn. Katastrofale skader pa
eiendommer, bebyggelse og veger i Simadal.
taksert til kr 1(>5 ()()() etter datidens priser.
Forbygningsarbeider for ca kr 500 O000,inklusiv kr 15U ()(HI til ny senkingstunnel fr
Demmevatn, 50 m under gammelt inntak.

1934 Varflom Telemark og Buskerud.
Regn og snosmelting. Verste flom siden 1916.
Store oversvommelser, hus, veger. bruer og
jernbane skadet. «uhyggelige nattetimer» i
Hjartdal med stein- og jordskred. Notodden.
oversvommelse i fabrikker. Ogsa skader i
Sigdal. Hallingdal, Royken og Lier. Ostre
Toten og Etnedal sterkt rammet, Gjm·ikbanen
stengt flere steder. Storre og mindre forbyggingsarbeider.
1934 Varflom SorLmdet.
Skader i Tn'it. h·eland. Sogne, Mandal pa
jord. n'ger. bebyggelse. Nye forbyggingstiltak planlagt.
Kartskisse som viser Østerdalsisen med Bresjø og
tappetunnel. Svartisdalen
mot høyre. August 1954.
Es

FOSSEKAI!EN

I 1954

I VASSDRAG

1934 Virflom Vestlandet.
Verst i Stryn. flom og skred, riksveg brutt
I I steder, forbygninger skadet i smavassdrag.
I Surnadal stod hele dalen under vann, 3 elverk skadet, laver. veger og bruer tatt av

/93-1 V,\rflom Tromklag.
Gaula og Orkla.

Skadeflommer

i

1938 29.8-2.9. Regnflom. med snosmelting i hoyfjellet. spesielt i Gudbrandsdalen.
Verst i Vaga og Heidal, men hele Lagendalen
og Mjosomddene ble rammet. Storste observerte flomi mange vassdrag. Omfattende forbygningsarbeider bl.a. i Fina og i Lagen(se kapittel 19).
19-10 1-t.8. Regnflom Trondebg. storste observerte flom i Orkla og Gaula. Store skader
pa jord, hus, veger og jernbane. Katastrofrinnsats fra Forbygningsavdelingen,
16 arbeider med forelopig overslag kr 1 165 000.
(Se kapitlet om utforte tiltak).
1940 8.9. Regnflom Nore.Hjord og More
og Romsdal. Ekebrudd og ras i smavassdrag.
mange skader. Storste observerte flom bl.a.
i Usma. (Oksendalseh-). Sunndal.
1940 27.11. Regnflom Rogaland og Hordaland. Flomskader og ras i mange Vestlandsvassdrag, storste observerte fHom bl.a. i Etneeh- ogjondalseh·. Hordaland. Mange sikringstiltak. Flomskade i 1938--1940 forte til at det
ble gitt en ekstraordiner
bevilgning pa
kr 800 O000til forbyggingarbeider.
(Ordinær
bevilgning 19-t(1--t1 kr 900 ()()(1).
1941--1954 August. Flommer i Svartisdal,
Rana, som folge av gjennombrudd av isdemning ved Osterdalsisen. Oversvommelser i
Ronssdalen, skader pajord og ading. Tappetunnel planlagt av Forbygningsavdelingen,
utsprengt av Bygningsavdelingen,
NVE,
1955--59. utgifter ca. 5.7 mill. kr. Tunnelen
har eliminert flomskadene i Svartisdalen-'
1•

86

2) Kleboe og Schou: Stortlmmen aiug.sept,
3) Litt: Flommen i Sartisdalen, «Fossekallen»

1938, Norsk geografisk tidskritt. bd
nr. 1 1954

VII. hefte 58, 1939.

STORE

FLOMMER,

ISGANGER

OG

RAS

I VASSDRAG

spesielt i Alvdal, Tynset og Ringebu.
Forbyggingstiltak 3 mill. kr, ekstraordinær
bevilonino,
>
o
1959 6.10. Regn og snosmelting. Nordland. Stygge elvebrudd, spesielt i Beisfjord.
Forbygningsarbeider for ca. 1,5 mill. kr.

--

,

1959 Leirras i Namsen, oppdemning og
stygge elvebrudd.
1961 og 1962. Skadeflommer i Namsen.
Ras og skadeflommer forte til at det ble igangsatt omfattende geotekniske undersokelser
langs Namsen. Det ble pavist at bruddutviklingen kunne fore til nye raskatastrofer, og
forbyggingstiltak ble anbefalt. Siden 1962
har Forbvunin°·sanielino-en
utf<Jrt sikrinus.to
o
o
o
arbeider langs Namsen og sideelven Bjora
for nermere 50 mill. kr (se kapittel 19).

Oddvar Lillerødvann kjører
hesteriven for a redde høy fra
det oversvømmede
område i
Rauvassdalen, Svartisdalen
Rana, august 1953.
OIO

1953 8.9. Regnflom Nordfjord og More
og Romsdal. Flom og ras i smavassdrag.
Ekstraordinær bevilgning 3 mill. kr til forbyggingsarbeider.

FRA FOSS KAI LEEN I 1954

1958 26.5. Regn og snosmelting. NordOsterdal og nedre Gudbrandsdal. Skader pa
dyrka mark, bebyggelse, veger og jernbane,

1966 Mai. Regn og snosmelting. Gudbrandsdal, Nord-Osterdal og Glomma.
Store skader pa dyrka mark, bebyggelse, veger
og bruer. Verst i sidevassdrag på ovre del av
Gudbrandsdalslagen og Glomma, samt i
hovedelva Glomma, bl.a. i Solor og ved
Oyeren. Meget stor innsats med flomsikring.
Ekstraordinær bevilgning.
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Elvebrudd i Beisfjordelv
Ankenes ved Narvik, 1959.
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STORE

Forrige side:
Flom i Lillestrøm 196 7.
Det fortelles at da huseieren
våknet og oppdaget at uthuset
seilte utover Øyeren, deklamerte han: «Stille flyter Do'n».
BARD

HOM

rvl Elt.

!SCAN c; ER OG

RAS

I VASS DR AC

,.

ANDFRSLEN, NF

Til høyre:
Flom i Lillestrøm 1967.
Militære prøver å sikre
bebyggelsen med sandsekker.
BARD

ANDERSEN., NL

,

.

. =t.....:

-·

5-

;r.

Flom i Lillestrøm 1967.
Huseiere innenfor og utenfor
flomverket utveksler synspunkter.
BARD

ANDERSEN

-

NIF

l

.

1967 Mai-juni. Regn og snosmelting.
Glomma og Gudbrandsdalslagen. Omfattende skader langs begge vassdrag. Verst
ved Oyeren, med skader pa ca. 35 mill. kr.
Store flomsikringstiltak, bl.a.: Flomsenking
Oyeren ca. 40 mill. kr. Flomverker ved
Kirkenaer +mill. kr. +»5

89

1967 8.7. Regn og snosmdting. Orkla.
Store oversvommeiser i Orkladalen.
Planlagt omfattende forby ggingsarbeider
i Meldal, Orkdal og ved Orkanger.

-4) «Flomkatastroferi Glommaassdraget», v Kjell Hegge, NVE. Hvdrologisk wdeling.
5) Innstilling av 29.10.69 fra et utvalg om: Sikring mot skadeflom i Glomma og Lagenvassdragene.

STOR.E

LOMMER,

ISGANGER

OGRAS

I \".-\SSl)R..-\C

sikringsarbeider i flere ;1ltenutiH'r. 0H'rslag
i 1984 6 mill. kr. Ikke utfort, vernet vassdrag.
7

-s

a"

,r

I 97 I 3( l.-31.S. Regn og snosmelting.
plutselig varme, verst i Lærdal samt i Boverdalen og Skjak. Oversvommelse og utgraYing pa nedre del av Lerdalsel:. Skader p;i
dyrka nurk og gamle forbygninger. Nye
sikringstiltak til ca. 2.5 mill. kr. Smavassdrag
i BoYcrdalen og Skjak skapte problemer ved
flom og ras.

•
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i

Hålandselv, Høyanger 5.11.71
To mann sitter i steinhaugene
utenfor husene, felles skjebne
er en trøst.

1968 5.-6.9. Regnflom. Vest-Telemark.
Skader ved ras og flom i smavassdrag. Forbygningstiltak for ca. 1 mill. kr.
I 968 1. 1. Isgang med isoppstm·ing, Trysileh-a. Hedmark. On'rsn1111mclse wd Jordet
med skader p\ jord. hus og veger. Planlagt

p

Opprenskning etter flom i
Hålandselv, Høyanger 5 .11. 71.
BAD

I 971 2.11. Regn. snosmelting. fi.1llemagasiner pa Vestlandet. Verst rammet var Hoyanger i Sogn og Teigdalen i Voss. I Hoyanger
ble alle bruer odelagt og mange hus skadet.
Sikringstiltak ble utfort for ca. 1() mill. kr.
delvis ved entreprenor. I Teigdalen arbeid for
ca.1 mill. kr. Ellers store ras- og flomskader
i mange smavassdrag pa Vestlandet. Samlede
utgifrer til forbyggingsarbeider ca. 11 mill. kr
(eksklusiv Hoyanger og Teigdalen).
1973 8.1. Regn og snosmdting. Vestlandet.
I Sogn var det wrst i Eid. Fjaler. Selje. Vik
og Luster. I More og Romsdal: Vanylven og
Orsta. Store skader pa bebyggelse. dyrka
mark, veger og bruer. I Orsta tok ela nytt
lop tYers gjrnnom industribedrifr. Ogs;\ skader i Rogaland og o\Te deler av Hedmark.
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ANDLRSEN, NVI
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Øverst til høyre:
Flom i Etneelv, Sunnhordland.
Haugesunds avis 27.10.1983.

4

'·

Øverst til venstre:
Flom i Høyanger 1971. Bebyggelsen
bl.a. Øren hotel.
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Midten:
Statsråd Nordli diskuterer skadene med fagsjef
Andersen, NVE .
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ble skadet,
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Nederst:
Fra Høyanger.

i _

Faksimile av

·••t

B'lltl l :\:'\I lEl,Sl'-..

Sikring etter flomskader

i 1971.

:'\\.E

1975 September og desember. Regn og
snosmdting. Vestlandet. Verst i Fjordane og
More, spesielt i Fjaler, Jolster, Orsta og Norddal. Skader pa dyrka mark og bebyggelse.
1971, 1973, 1975. Etter disse skadeflommene pa Vestlandet planla Forbygningsavdelingen ca. 200 sikringstiltak i hovedelver og
småvassdrag med samlet overslag ca. 20 mill.
kr, eller mer enn 1 års budajettbelop. Det ble
ikke gitt tilleggsbevilgning til disse arbeider,
derfor tok det mange arfor arbeidene ble
gjennomfixt.

STORE

Flom i Jostedalen 1979.
Sagerøyelv har tatt nytt løp
gjennom hanklokalene.
• 11\IZ!l

\'slllH.,l's.

FLOMMER,
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R.-\S I VASSDRAG
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Flom i Jostedalselv, 1979.
Riksveg ovenfor Alsmo
ødelagt.
, ll·\IZ!l
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1979 14.-15.8. Regn og sterk snosmdting.
Jostedal, Sogn. Katastrofale vannmengder,
hele dalen bcrort. Flom i hon-deh-. sidceker
og ras. Hoyeste registrerte Arnn. 1()() bolighus skadet, 14 offentlige og printe bruer og
lange vegstrekninger ble odebgt. Dyrka mark
bk dekket med sand og grus. Samlede skader

92

ca. 32 mill. kr. Sikringstiltak bk igangsatt 0111gaende, i alt 28 store saker med samlet mTr
slag 7.5 mill. kr. tilleggsbevilgning 6 mill. kr.
Senere ble det gitt tilleggsbe,·ilgning med
1() mill. kr. til nve arbeider i fixbindelse med
krafi:utbygging. (Sc kapittel 19).

STORE

Flom på Vestlandet. Store
nedbørmengder
i oktober
1983. «Du våte Vestland».
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Brekke vil ha sol,
ikkje gratulasjonar

c.J,. ,. .., .,·,-

I 980 2 1.- 22. 8. Regnflom (skybrudd).
Deler av More og Romsdal. Verst i Barstad,·i kek Orsta. Uruer i riks- og fylkesYeger
ble odelagt, elva tok nye lop og dyrka mark
ble grani \Tkk eller nedsandet. Storste flom
siden 1873. Sikringstiltak 2,5 mill. kr.
Flom i Skånevik, Sunnhordland, 1983. Verste regnvær på
50 år.
F.-\K\l\111 F -\\ 11·\l"C ,L\L"'sl

I 98-1- .2.5. leirras i Malsek \Td Fosshaug.
5( )-()() ( )()() m-' masse sperret eh·a midlertidig, oppdemning, jordskader. Sikringstiltak
2,5 mill. kr.

Slutten av oktober. Vestlandet fra
Rogaland til Romsdal. Regn og noe snosmelting. Manedsnedbor Brekke i Sogn
I 983

l\ -\\ I\

198-1- .28.-30.5. Nordreisa. Regnflom og
snosmelting, Skader pa dyrka mark og wger.
Sikringsarbeider ca. O,S mill. kr.

FERDIGHUS
lllllAST

BYGGEVARER

Cina

Verste
regnvær
på 50 år

-

Enorme nedbørsrnt.·nGdrr ha
man_gesrcder i distriktet
I Sk,foe,ik
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rJkk både

skapt

flom

filJ.1-..:\t,3og VaJdr.:i

nomdier i nart. Ved 22-idai rir \'.Jr gatene i
('ntrum om ("i'.cr og en midi.!eht,Jr aure hie
tat1medt:-areho.:ndcncuttnforena-.bu1iHene
1sen1nm:

r

7-•

1 1 16 mm. Store omrader stod under nnn.
dyrka mark gravd Yekk, \"t'·ger og bruer odclagt, bolighus skadet og uthus tatt av elva.
Planlagt ca I J( l sikringstiltak, (_1\'erslagc1.
22 mill. kr. TilleggsbeYilgning I (l mill. kr.
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I 985 27.-.2'J.S. Nordreisa. Regn og snosmelting. Skader pa dyrka mark og ,·eger.
Sikringsarbeider ca. (l,5 mill. kr.

1985 29. juli. Regnflom i Gaular, Sogn.
Ras og elvebrudd, skadet jord og veger,
sikringsarbeider Cl. (I.S mill. kr.
I 985 1. oktober. Regn og noe snosmclting, spesielt pa More og midtre del av
Sogn. Omrader under Yann dyrka mark
gravd vekk, veger skadet. Forbyggingstiltak
ca. 1() mill. kr.
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1988 2.---1-.9.Regnflom. OstLmdet. Katastrofale ncdbormengdcr. ras og eh-ebrudd.
Verst i Vismunda og Vesleelva. Gjovik og
R.imb. Lillehammer. og i Lierek. Skader pa
boliger. hager. industri, veger og jordbruk.
Det var ogsa store skader pa tettbebyggelse i
smavassdrag, spesielt i Lillehammer.
1987-1988
Sum sikringstiltak ca. 40 mill.
kr. Utbetalinger fra forsikringsselskaper ca.
300 mill. kr. NVE fikk tilleggsbevilgning i
1989 pa I ( I mill. kr bl.a. til flomsbdeciltak.

I 990 Flom i Glomma. snosmelting og rq..,111.
Oversvommelser, bl.a. i Solor.

Flom Vismunda, Gjøvik
3.9.1988

1985 10.12.10. Tromso og omegn. Regn
og snosmelting. Skadet bebyggelse, veger og
bruer. Forbygningsarbeider Cl. 0.3 mill. kr.
1987 Juni. Regnflom. lena, Ostre Toten og
langs Glomma. Jordbruks- og boligomrader
oversvommet, veger og bruer odelagt. Sikringsarbeider kostnadsberegnet til 1--1mill. kr.

1987 16.-17.10. Telemark mfl. steder. Regn.
Ras og eh-ebrudd i hoved- og side\·assdrag.
med store skader. Sikrinf.,TStiltak
ca. 30 mill. kr.

1990 1().juli. Regnflom Nord-More og
Sor-Trondelag. Storst i Snillfjord, veger og
bruer odeoagt. Flomsikringstiltak for
1-1.5 mill. kr, uten distriktsandel.
1991 Erosjon i Stjordalsel:. Dyrka mark
gravd vekk.
199.l. Desember. Regn og snosmelting i
Rogaland og Vest-Agder. spesielt Suldal og
Lyngdal. Skader pa bebyggelse. wger. jordbruk. Sikringsarbeider c1. 3.2 mill. kr.

1993 27.1. Kvikkleireras i 60 m lengde i
Polmakelv ved utlopet av Polmakvatn.
?

t.

Flomskader ved Vismunda,
Gjøvik, 4.9. 1988.
Dagen derpå ...
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150-årsflommen i Vennaelva i
Snillfjord er over, 1990. Det
ble gjort omfattende skader
på veger, bruer og dyrka
mark.
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Erosjon i Stjørdalselva, dyrka
mark gravd vekk, 1991.
NL
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50 ()()()111-'. Fare for skader langs elva nedenfor og pa finsk bebyggelse wd vatnet.
VRN bygget kanal gjennom rasmassene og
stein terskel ved utlopet. ca. 1,::2mill. kr.
Samarbeid med NGI, politi, kommune,
fylkesmann og finske myndigheter.
Cl.

Juli. Snosmelting i Jotunheimen,
storflom i Vang i Valdres og i lom.

1993

1994 6.-7.10. Regn og snosmelting.
Flom i Bronnoy Hoylandet og i Overhalla.
Rana: 63 mm nedbor pa 1 dogn.
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1995 29. mai--12. juni. Katastrofeflom i
Glomma og Gudbrandsdalslagen med sideelver, kalt «Vesleofsen». Ved Elverum og Mjosa
storste flom siden 1789. Store oversvommel
ser og erosjonsskader. Hus, wger, jernbaner,
jord og skog skadet. Flere flomverker ble
oversvommet, andre ble reddet ved lokal
kjempeinnsats. Verste sideelv var Moksa ved
Tretten. En mann omkom i Gudbrandsdalen.
Totale skader ca. 1,6 milliarder kr, med ca.
halvparten pa hver av offentlig og privat sektor. NVE fikk en tilleggsbevilgning pa 150
mill. kr til ekstraordinere forbygningstiltak.

Kapitel 17

En oppsynsmann forteller
Utdraga en artikkel av Petter E. Langdalen i boken RENHARIG
i Norsk folkenuseums serie Arbeidsfolkforteller

D

som skal presentere
seg sjol i dette kapitlet. Petter E.
Langdalen lur gjort atskillige avstikkere utenfor Hedmark t\lke, men han
har alltid bevart rotfrstet i Osterdalen. Bortsett fra skogsarbeid i ungdommen er det
veianlegg g bnaliserings- og forbygningsarbeid for Vassdragsvesenet som har vert
hans yrke. 28 ar gammel bk han oppsynsmann. og siden har han som regel hatt
mange arbeidslag under seg: mye av det han
fc)rtdkr, gjelder denne delen av hans hv da han altsa matte se pa «rallarne» med den
overordnedes ovne.
Den grenda hvor Langdalen vokste opp
Bergeberget
- er en samling av smabruk
inne pa skogen i Eh-erum herred. et par mil
ost for Ekcrum stasjon, ved riksveien til
Trysil. Ikke bare smabruket Langdalen, men
EN FORTELLEREN

SLUSK

ogsa Slettenga og Gronli horte til den grenda.
Fortelleren er fodt i 1880.
Min fader var fodt og opprnkst pa smabruket Langdalen i Bergeberget, og derifra
har vi slektsnavnet Langdalen. Han var
egentlig anleggsarbeider, men var der ikke
anleggsarbeide a fa, drev han i skogen som
tommerhugger. Han var nok aldri arbeidsledig. Han arbeidet pa veianlegget Elverum
Trysil i arene 1878 og 1880. Han fortalte om
fr1rtjenesten, som var nede i 80 ore pr. 10timersdag. Kostholdet ble selvfolgelig i forhold til denne lave fortjeneste. Det vesentligste var sild og poteter, og grot og velling
som var kokt av hjemmeavla byggmel i vatn;
det synes vi var en herlig kost, men det var
ikke alltid at det var nok av dette heller.
Mine bcstcfr1reldre pa farsiden husker jeg
godt, for dem bodde ikke sa langt fra oss.
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Veganlegget fra Nybergsund
til riksgrensen i Trysil i 1897.
Akkordlaget står i forgrunnen.
Petter E. Langdalen er nummer seks fra venstre, hans far,
som var bas, er nummer tre.
NORSK
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Nar bestemor skulle doktere mot forkjolelse
og andre sykdommer. hadde hun en tynn
steinflis i storrelse som en tallerken som
smalnet av til den enc siden. pa lag som et
skaft. som hun holdt fast i. Pa denne steinflisen la hun tjere, og sa varmet hun steinen
og tjæra sa det begynte a ryke. Sa skulle
man ande inn dene tjereroken til beskyttelse mot forkjolelse og andre sykdommer.
Mot mavesmerter brukte hun torket kitrollok som var knust sa fin som det lot seg
gjore, den tok man inn som pulver og skyllet den ned med vatn. Hun hadde sterk tro
pa at disse medisiner var bra.
Under flotingcn la vi delvis ute under
bar himmel. Vi hugg da lange. grow vedstokker. og la flere ;n- disse sammen og hugg
mindre ved og la imellem og tente ild langsetter: sa gjorde vi oss barsenger pa begge sider
av ildaren («nyinger»). og spente fottene mot
nyingen. En natt da vi la ved en sann nying.
kom det flere tommer med sno. og sa blote
som vi var fra topp til ta. kan man tenke seg
i hvilken situasjon vi var.
Da vi kom til riksgrensen med flotingen.
sluttet vi og fikk reelt oppgjor pa stedet.
efter kr 3.00 pr. dag.
Sa var det a pakke sekkene igjen og knalle
ei. --1-mil tilbake. hjem til Bergeberget. Det
var forste halvdel av mai maned 1897.
Et storre veianlegg i Trysil. mellom Nybergsund og riksgrensen ved Lutnes, skulle
da settes i gang. Min fader. Engebret E.
Langdalen, var en driven anleggsmann, sa vi
ble enige om a reise til Trysil. Oppsynsmann
H. Hansen, som skulle sd fore det daglige
oppsyn, kjente vi fra for. han var var nærmeste nabo i Bergeberget, sa vi var sa a si
sikre pa at vi skulle fa arbeide der.
Vi kom tiern andre dagen og kom i beskjeftigelse dagen derpa. Min fader gikk inn
somformann
og dannet lag med seks mann,
deriblant jeg og min broder Ole. Vi fikk
utlevert nodvendige redskap: hakker, spader,
spett. minebor, okser med videre. Forst
skulle veilinjen ryddes for skog, og herav
skulle vi bygge brakke, som vi skulk bo i
under utforelsen av den akkord vi hadde patatt oss. Vi fikk ikke anvist andre materialer
til brakkebyggingen enn den skog vi ryddet
ut av ,-cilinjen. Bakken var 3x 2,5
Det
ble klon-I breer av trer til brisker rundt

m.
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veggene: dem la vi pa. spiste og satt pa: og
en ckbrc midt pa gulvet kokte ,·i ,·ar mat pa.
For a sette opp en sann brakke hadde vi
kr 20,00.
For a ta ut gravningsmassen i akkorden
benyttet vi hakker, spett og spader og lastet
opp i trillebarer som bk benyttet ved uttransport a,· gravningsmassene.
Rominnholdet av disse trillebarer ,·ar en attendedels
kubikkmeter, og de var gjort av en-toms
bord med sterke smijernbeslag og et stopt
hjul ;n- malm. ca. 35 cm i diameter. Det var
vandringer av planker som var tem-seks
tommer brede, opptil 300 meter. Hvis en
var sa uheldig som a trille av, noe som ikke
var sa sjelden for en nybegynner, sa matte
han selv lofte trillebara pa plass igjen, og det
var et noksa tungt loft.
Arbeidstiden var da 1() timer pr. dag, og
regelen var at ln-is en mann kom fem minutter for sent til arbeidsplassen, sa fikk han
skoft en time. Fortjenesten var den gang ca.
kr 2,( 0 i 2.50 pr. 10 timers dag. Forskuddslonninger var det hver 1--l-.dag med utbetaling av kr 1.50 pr. dag. Dette anlegg var jeg
pa sa a si fra forst til sist.
Om hosten 1908 kom der en storflom i
Sokkundeh- i Stor-Eh·dal og rev med seg
en ny bru. Brua var under maling da flommen kom, sa malerne matte skynde seg for
a komme ut av brua. Jeg og mitt lag reiste
der opp for abygge brua opp igjen. Det
hadde nok vert en fryktelig flom (skybrudd).
Den nye veibrua nr odclagt. Pa hovedveien
var der flere gjennembrudd.
Husene pa ct
smabruk var vridd halt rundt og stod pa
halv bikk. Store mastetrr
og stein og grus
var sendt langt innover dyrket mark, sa det
sa fryktelig ut.
Det ble bestemt at Sokkunda skulle kanaliseres. Jeg fikk da beskjed fra Norges
Vassdragsvesen og bk tilbydd stillingen som
oppsynsmann der. Jeg gikk opp som oppsynsmann bade for ,·assdrags,·esenel og veivesenet og fikk en daglonn av kr 4,50 pr.
dag. Jeg og mitt lag satte opp igjen brua
samme vinter, og i kanalen hadde jeg bare
ett lag.
Anleggsarbeiderne bodde delvis hos bonder, og delis i sma brakker (koier) med
brisker langsmed veggen til a sove og sitte pa
og med en komfyr midt pa jordgulvet. For
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Dette er Petter Langdalens barndomshjem, slik det tar seg ut
etter hans egne tegninger.
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tjenesten la pa kr 3.5() ;1-+.()() pr. 1() timers
dag. Kanalen ble ferdig 12. august 1911.
I 1920 var en oppsynsmannsstilling ledig i Norges Vassdragsyesen. Jeg sokte pa
denne og ble ansatt. Det forste anlegg jeg
on-rtok. ,·ar senking av Fonnebofjorden i
Uvdal i Numedal. For a kunne senke tJorden matte der graves en dyp kanal i utlopct. Massene ble for det Yescntligc uttransportert med traller som gikk pa skinnegang og ble opptrukket med hester. En del
av massene matte riktignok uttransporteres
i crillebar pa plankevandring.
Dette ble
noksa tungt arbeide, for massene matte
opp fra kanalbunn bade tre og fire meter i
hovden.
En gang jeg kom til et lag som holdt pa
med opptrilling av grusmasser fra elvebunn.
nr dem ikke i det beste humor. Dem mente
at det var altfor tungt, og saa si umulig, a
transportere grusmassene sa hoyt. «Ja,»
mente jeg. «er de vante rallarer. sa skal det
ga noksa fint; men hvis ikke, sa er det vanskelig.» Da ble dem hoylig fornermet og sa:
«Vi skal lesse opp en trillcbar fix Dem. sa
kan De seh- forsake a trille den opp pa tipp.
Og kommer De opp uten vansker, da vil vi
si at De er en ekte rallar.» «Ja vel,» sa jeg.
«men da skal ck lesse fullt lass. og da vil jeg
forsoke.»
Som sagt sa gjort. Trillebara ble godt og
vel fullastet. Jeg grep fatt i bararmene og
tok tilsprang i kanalbunnen. Det gikk sa det
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freste opp mota. ut pa tipp sa det knistret.
og tilbake ned i kanalbunn. Jeg sa: «Her sa
de hvor lett det ,·ar a komme opp pa tipp
med en fullastet trillebar for en ekte rallar.»
Men da hadde dem ikke meget dem skulle
ha sagt. Dem fortsatte i arbeidet. og jeg
horte ikke mer om den ting.
I de vanskelige arene 1925--1933 hadde
jeg flere forbygningsanlegg mot Glomma i
Solorbygdene og deriblant flere anlegg i Asnes herred. De leste av disse anlegg skulk
utfores som nodsarbeidc. og fortjenesten la
mellom 70 og 8() ore pr. time. Tross denne
lave fortjenesten var det rene kampen blant
arbeiderne for a fa et dagsverk. Verst ,·ar det
selvfolgelig for dem som hadde store familier.
Jeg hadde en oplcYelse der. som jeg aldri
vil glemme. Jeg fikk beskjed fra Norges
Vassdragsvesen om at jeg kunne sette i gang
et anlegg i Asnes. Jeg kjente en eldre anleggsformann som hadde stor familie og
som hadde spurt pa arbeide flere ganger. Jeg
fikk meg ch en bil og kjorte opp til vedkommende for a gi ham beskjed om at han
skulle fa arbeide. Bitende kaldt var det den
kwlden. sa jeg hadde en stor ulster pa meg.
sa jeg sa litt sver ut. formodentlig.
Jeg kom da frem og inn i stuen. og det forste
jeg fikk se. ,·ar kona og fem fillete utsultede
barn som satt rundt ct bord og spiste. Vet De
hva dem spiste? Jo. det var gammel, gul og
tra sild som det luktet a,· p.1 Lrng a,·stand. og
darlige poteter til. Og kaldt ,·ar det, sa rimet
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viste seg langsmed veggene efter gulvet.
Straks jeg kom inn og spurte efter vedkommende, reiste en av smaguttene seg ved bordet (ca. 9 gamel) og gikk bort i en krok
og begynte a grate. Hvorfor grat gutten? Jo.
for han var underernert, hadde ingen motstandskraft og betraktet meg som en farlig
mann i den svære ulsteren. Da jeg spurte efter hans far, trodde han formodentlig at det
var en som ville hamnoe vondt.
Det forste jeg matte gjore, var ta meg av
gutten som grat. Jeg gikk bort til ham og sa:
«Du ma ikke grate, for jeg er en snill mann,
og naskal far din fa arbeide av meg. Da skal
du se det blir noe bedre mat en tra sild og
darlige poteter». Gutten lyste opp med en
gang, likesa hele familien, sa det var som en
solstrale bredte seg inn i deres fattige hjem.
I samme tidsrom, omkring 1930, hadde
jeg ogsa mange anlegg i Stor-Eh-dal herred.
nodsarbeide alt sammen.
Jeg husker en gang jeg skulle mote ,·ass-
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dragsdirektoren, overingenioren og avdelingsingenioren pa ett av disse anlegg, og vi
mottes pa avtalt tid. Sa spurte vassdragsdirektoren hvor meget folkene tjente der.
Avdelingsingenioren svarte: «Ca. 60 ore pr.
time». Sa sa nssdragsdirektoren:
«Det var da
lite og. det» Avdelingsdirektoren
sa da:
«Men det er en velsignelse i arbeidet.» Sa
ble det pause pa en lang stund, ingen tok
ordet. Sa sa jeg: «Skal jeg fa lov a fortelle en
opplevelse jeg har hatt i Asnes for en stund
siden?» «Ja meget gjerne,» sa direktoren. Sa
refererte jeg min opplevelse som er nevnt
ovenfor. Og sa foyde jeg til: «Hadde vi
som star her, blitt satt pa sa stor prove som
disse arbeidere, sa vil jeg si sa store ord. at
arbeidet da hadde blitt for oss ct hehTte.
istedenfor en velsignelse som anklings1ngemoren sa.»
Straks efter fikk jeg beskjed om at prisen
skulle forhoyes, sa at folkene kunne tjene
noe bedre.

Kapitel 18

Forbygningsvirksomhet i
Finnmark i 19 SO-årene

F

GA 1 mange ar
avis som het «VF-nytt».
I nr. 1/77 fant vi et intenju med arbeidsformann John Marthinsen fra Horsch· i
Porsanger. Vi har tatt med litt av intervjuet,
somble skrevet av avd.ingenior I. Overeng,
Narvikkontoret,
i 1977.
Blant vare arbeidere i Nord-Norge har vi
flere som har vrt trofaste i Forbygningsavdelingens tjeneste gjennom en lang rekke ar.
Vi har pratet med var eldste arbeidsformann i landets nordligste oppsynsmannsdistrikt, nemlig John Martinsen fra Borselv i
Porsanger kommune. Martinsen begynte som
formann for elveforbyggingsarbeid hosten
1948. Inntil da hackle han i lengre tid arbeidet i vegvesenet. Vi ber Martinsen sek fortelle fra sin forste tid i Forbygningsavdelingen.
ORBYGNINGSAVDELINGEN

ut en intern

Arbeidde du bare i Borsely, eller var du ogsd

andre steder?
- Jeg kom til a arbeide vekselvis i Karasjok
og Borselv. Det nr i februar 1953 at jeg ble
med Kjereng opp til Karasjok. (Kjereng var
da fast ansatt oppsynsmann i Finmark). Det
nr 30-35 kuldegrader da vi kom dir, og det
var forst a leite etter hus til meg. og det fant
vi dagen etter. Det fantes ikke noe s<1ntsom
verktoy og utstyr, ikke engang et spett, sa vi
matte ga til kjopmann Isaksen fiff a kjope det
vi trengte. Deretter var det fa tak i materialer
og sette opp spisebu. Vi fikk sa en kompressor
fra Alta, en gammel Atlas-kompressor med
handstart.
Den vinteren holdt vi pa med arbeidet helt
ut i mai maned. Da ble det kjopt en gammel
brakke som ble delt i to, og den ene halvparten ble kjort ned til Tana. Safikk vi et
lagerskur der opp (i Karasjok) med et lite
innsmett som vi kunne bo i.

-- Det var 2 friske hender man brukte da. [
tre vintrer var jeg med pa bare handlasting
av stein.
Jeg husker spesielt en vinter at vi var bare
tre mann som kunne lofte stein opp i bilkassen. Resten var eldre folk som var utslitt.
Det var mange 68- og 69-,fringer som ble
tatt ut til slikt arbeid av arbeidsformidlinga.
Folk fikk jo ikke trygd fix de var 70 arden
gang. Forbyggingsarbeidene
i Karasjok pa
den tiden nr ofte sysselsettingstiltak om
vinteren.

ar det ikke et voldsomtslit d std og lastefor
hand hele dagen?
Ja.
det er klart. Man hadde jo ogsa stort
tempo da man jobba den gang. Jeg husker
at hendene mange ganger var helt bortdovna nar man la seg til a sove om kvelden, og
na nar jeg er kommet opp i arene, kjenner
jeg at armene er helt utslitt.
Martinsen forteller ellers at arbeidslagene
i den forste tida bestod av 9-1 () mann. Som
oftest var 2 mann opptatt med a ranke stein
pa elvemelen, mens de ovrige arbeidde i steintaket. Steinen matte slegges sund til «enmannsstein». som de kalte det.
Seh· om de i 1953 hadde fatt kompressor
til arbeidene i Karasjok, var det enda ikke
slutt med handboring. I I3orseh- ble kun
handboring brukt helt fram til 1958. og som
Martinsen selv sier:
- Det gikk fint, fin- i l3orselv hadde vi en
veldig flink smed som kvesste borene vare.

Hvor mye stein kunne dere ta ut i lopet av en
vinterperiodeved handboring?

m.

- Jeg husker ikke sikkert, men jeg tror vi
tok ut 1000--1500

Hvordan tok dere ut fjellet?

Hva brukte dere a "1stcstein med i drn tida?

100

- Ja, vi bora og brente i gryta, og da var
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Arbeidsformann John Martinsen ved forbygning mot
Børselv, Porsanger.
NL
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Har du til slutt en _,pcsicllchistoric iiJmcllcji·<1
dine tidligste ar i Forbygningsavdelingen?
- Som vi har nevnt for, sa ,·ar det da som
na arbeidsformidlingen som plukka ut folk
til oss.
Der ble vel nye sprettboringnar dere fikk for store
Serlig blant unge folk var det imidlertid
steinblokker Det matte vel vwre en viss steinmange som grua seg for a ta slikt arbeid. og
storrelse?
det kunne derfi.)r ta mange dager for arbeids- Sprettboring hadde vi vel ikke Sil mye
laget var fylt med ,·illige sjeler.
utav. Vi brukte kiler. og nar vi kjorte med
Jeg husker spesielt en gang at jeg bl.a.
hest og slede, kunne vi jo rulle opptil 0,5 m hadde fatt en baker og en maler i arbeidsstore steiner pa sleden.
laget mitt. Da bk jeg spurt av arbeidsformidlinga om jeg hackle f1tt de folkene jeg
Dere hadde akkordbetalingfor i tida, men hvor
trengte.
mye kunne dere tjene pr time forst i 50-arene?
Ja, jeg har fatt nesten alle. Det er bare
- Sa vidt jeg husker la timebetalingen
presten og legen som mangler. alle andre
omkring kr 2,65 i begynnelsen. Siden okte
yrker har jeg fatt med.
den til kr 3,65 0g kr -t-,(Hl,og den betalinoren hadde ,-i i manuc
.o ill".
det viktig at den som skulle ansette hol, var
noyaktig slik at vi fikk utslag. Sette vi holet
galt, var det heller ikke stein. og det tok flere
dager il bore et nytt 3--t- meters hol.

Ble dere trekt i lonnfor sprengstoff?
- Ja. ,-i ble trekt for bade sprengstoff, lunte
og fenghetter, men ,·erktoy. bor og slike
ting hadde vi fritt.
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Kapittel 19

Beskrivelse av en del tiltak

P

av tiltak har vært den dominerende oppgave
for vassdragsadministrasjonen i de knapt
200 arsom denne historikken omfatter. Vi
har provd fine fram og beskrive en del av
de storre arbeider som er gjennomfort i forskjellige deler av landet. Med det store antall
saker som har vert til behandling, har det
vrt vanskelig a plukke ut enkelttiltak. For
dem som onsker informasjon om andre saker,
ma vi henvise til Kanalvesenets historic,
som omfatter 9 bind fram til ca. 1890, med
arkivmateriale i Riksarkivet, og til Forbygningsavdelingens arkiv i NVE.
Det framgar av Kanalvesenets historie at
det fram til 1890 var utfort ca. 780 anlegg
over hele landet. Statistikken viser folgende
fordeling:
LANLEGGING OG GJENNOMFØRING

a

Senking og regulering av vanstander
Farbargjorelse ca. 69 %
Flotbargjordsc ca. 13 %
Elvebrudd og regulering ca. 8 %

ca. 10 %

Disse arbeidene har kostet ca. 6.2 mill. kr
(med priser pa 1800-tallet). Kanalvesenet
(staten) har bidratt med gjennomsnittlig ca.
55 % og distriktet (kommuner og interessenter) ca. 45 %. Belopene gjelder saker som er
gjennomfort under Kanalvesenets ledelse, det
gar fram at det i tillegg er brukt atskillige
private midler, bl.a. til flotbargjorelse.
Mange av tiltakene som ble utfort av Kanalvesenet, har hatt avgjorende betydning for
bosetting og næringsutvikling i de aktuelle
omradene. Mange har ogsa dannet utgangs-

Til venstre:
Håndskrevet

anleggsprotokoll
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punkt for mer omfattende tiltak i vare dager.
NVEs arkiv over forbygningsvirksomheten viser at i perioden fra ca 1890 til
1990 er det behandlet ca 8000 saker som
gjelder forbyggings-, senkings-og flomsikringstiltak. Hertil kommer mange saker
som omfatter bistand til kommuner, landbruksmyndigheter, Statens naturskadefond,
vegvesenet med flere.
Statistikken viser at ekt i disse arene er
utfort ca 6000 anlegg til en samlet, ikke
prisregulert sum pit ca. 1,4 milliarder kr.
I de siste 4() arene er det sikret ca 2500 km
elvestrekning. Ca. 350 000 daa LT blitt sikret mot utgraving og oversvommelse og
vannulemper. Dessuten har arbeidene vert
til nytte for et stort antall bolighus og annen
bebyggelse, kommunikasjoner med videre.
Tiltakene har gitt lokalsamfunnet muligheter til onskelige investeringer i jordbruk,
boligomrader og industri. Spesielt i de senere
ar har tiltakene ogsa bidratt til a verne nssdragene mot erosjon og forurensning og til
a fa etablert ct verdifullt vassdragsmiljo.
Oversikten over enkeltanlegg omfatter
forst en del kanalarbeider som ble gjennomfort i Kanalvesenets tid, deretter har vi tatt
for oss senkings- og forbyggingsarbeider som
har vært av spesiell storrelse eller karakter. De
fleste av de utvalgte sakene har en sammenhengende historic fra Kanalvesenet fram til
vare dager. Vi har mattet begrense beskrivelsen til de viktigste begivenhetene. Vi har ogsa
provd a finne fram karakteristiske bilder fra
anleggsvirksomheten.
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«Skibladner» ved Minnesund
bru, ca. 1870.
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KA2YALARBEIDER
Kanalisering av Glomma og
Vorma mellom Mjøsa og havet
15. juli 1922 la Vassdragsn·se-ne-t fi·am en
generell plan fix kanalisering av Glomma og
Vorma. Planen inne-holder en beskrivelse <ff
den historiske utvikling av denne saken:
«Sporsmakt om farbargjorelse av Glomma
og Vorma opp til Mjosa er meget gammelt.
Den ca. 265 km lange vannvei fra Lilkham-

Gammel oppstilling over sluseog kanalditnensjoner.
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mer til Fredrikstad er fi·a naturens hand pa
lange strekninger trafikkabe-1 fewgnmtgaende
bater. Det er kun forholdsvis korte partier,
hvor den er stengt <ff fosser og stryk, som har
til sammen ca. 120 meters fallhoide. Denne
vannvei gar gjennom landets storste og folkerikeste jorddistrikter, og det er derfor naturlig
at den i stor utstrekning har vert anvendt til
alminnelig ferdsel, hvor dertil har vert anledning. Av trafikkerte partier kan nevnes:
Vormsund-Haga,
Lillehammer-Eidsn)ll,
Gronnsund-Sarpsborg
Fetsund-Morkfoss,
og Sannesund-Fredrikstad. Pa disse strekninger foregar til dels betydelig trafikk ,--esentlig
med varer med dampskiber, lektere og
motorb;\ter. Men som nevnt - fossene har
hindret utviklingen av en gjennomgaende
,·are-transport.
Den forste storre undersokelse for forbedre den naturlige \·annkommunikasjon i
Glomma ble foretatt i 1805. da en nedsatt
kommisjon fremsatte fi-wsbg om farbargjorelse
mellom Mjosa og Oiercn i forbindelse med
cn kanal fra Nitelv over Mm·atn til Maridalsvatn. Forskjellige forhold bevirket at saken
ble utsatt il 1824. da Kanalinspektoratet fikk
i oppdrag a fornye undersokelscne. I 1828
fi:emkom ingeniorkaptein Schive med nytt
forslag til farbargjorelse av strekningen fra

K .'\ N .'\ L .'\ It B I:::I D I:::It

;;;;;;...

Gamle plantegninger for sluseanlegg i Glomma og Vorma.
1922.
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Midten til venstre:
Tegninger for sluseanlegg ved
Svanfoss. 1922.
Midten til høyre:
Tegning for sluseanlegg ved
Solbergfoss. 1922.
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Nede til høyre:
Solbergfoss kraftstasjon.
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Fangdam for arbeider
i Vorma, ca. 1860.

\

konkurranse med jernbaneprosjekter, alltid
med det resultat at de sistnevnte er valgt.
Det har i de senere ar ogsa vert framlagt et
pri,·at prosjekt for en ferdseiskanal mellom
Oieren og Kristianiafjordens bunn. Endelig
skal neves at da der i Sarpsborg i 1856 var
sporsmal oppe om a forbinde Sannesund
med Glengsholen enten med en hestejernbane eller ved slusekanal etter et av Kanalvesenet utarbeidet prosjekt. ble det sistnevnte
.
'
-:1·_
.-6f··..·.. .·.·.•._· anbefalt som den forste begynnelse av Glommas videre kanalisering. Hverken det enc
eller annet alternativ kom dog til utforelse.
.
.
Had der er utfort av arbeider til utbed,
ring av vannveien i Glomma,·assdraget er ubetydelig. Det innskrenker sig til en del mudring og et par damanlegg for hevning av lavvannstanden i Mjosa og Oieren.»
Angaende det omfattende prosjekt som
ble tatt opp i 1805 med skipsforbindelse
Oyeren-Oslo,
kan nevnes at det ble foreMjosa til Oieren. Transporten herfra til havet
slatt to alternativer; et over Lorenskog og et
forutsattes besorget ved en hestejernbane
opp Nitelva og videre over Movatn til
mellom Rellingsund og Kristiania. Det etter
Maridalsvannet og ned Akerselva. Det siste
den tids forhold store omkostningsoverslag
alternativ ble ansett som mest realistisk. fordi
- ca. +mill. kroner - bevirket at saken ble
Maridalsvannet kunne skaffe rikelig med
henlagt. Siden har pa forskjellige strekninger
slusevann. Det var stor interesse for planen.
sporsmalet om farbargjorelse vert opptatt i
men den ble ,-raket til fordel for jernbane.
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Bygging av dam i Vorma,
ca. 1860.
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Øverst til venstre:
Sluseanlegg ved Svanfoss,
Vorma.
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Nederst til venstre:
Peling for damanlegg
E
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i Vorma.

.e

Øverst til høyre:
Sluse ved Svanfoss.
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Farbargjørelse av Vorma
mellom Minne og Eidsvoll.
med dam og sluseanlegg ved Eidsvoll, var
gsa et av de storre anlegg som Kanalvesenet
hadde befatning med. A1lerede i 1820--arene
hadde kanalinspektor Schive foretatt forelopige undersokelser av forholdene pa denne
strekningen, i samband med prosjektet
«Glommens Farbargjorelse». Etter at det nr
begynt dampskipsfart pa Mjosa, ble det i
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18-+-+gitt en bevilgning pa kr 3600 til kanaldirektorens forslag om «Oppforelse a Mersamt af et Afisker og Varpeindretningcr
ningsverk i Vormen mellem Minne og
Eidsvoldsbakken». Disse tiltakene hackle ikke
den nodvendige effekt. Etter at arbeidet med
hovedjernbanen var begynt. ble det viktig a
fa sikker dampskipsforbindelse til endestasjonen ved Eidsvoll. Fra 1852 ble det derfor
foretatt detaljerte undersokelser av elvestrekningen opp til Mjosa. Etter dette la kanaldire kto ren framforslag om a bygge en fast
dam ved Eidsvoll, Sundfr)ss. med en regulerbar del oppa. slik at lavvannstanden kunne
heves 10 fot. Ved Svanfim ble planlagt kanal
med sluse. Erter mye 0111 og men bevilget
Stortinget i 1854 kr 96 ()()()og arbeidene
ble satt igang same ar.Problemer \Td hoy
vannstand og utette fangdammer medforte
at anlegget ikke ,·ar ferdig fiH·i 18SH. Storflommen i 1860 skadet anlegget og forte til
erstatninger fra brukseiere ved Mjosa. Dade
elvestrekningen og dammen var gjenstand
for betydelig innsats fra Kanalvesenet i
1860- og 1870-arrne.
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Fredrikshaldkanalen
Kanalen ble anlagt for a lette flotningen.
Flotningsinspektor Engebrect Soot var drivkrafren. De forste arbeidene ble utfort i
Stemelven i 185456 0g senere fra 1837-() 1
pa strekningen fra Skullerud til Aspern. med
sluseanlegg ved Orje. Etter omfattende flomskader matte store deler utbedres. Dette bk
utfort i 1873-77 under Kanalvesenets ledelse,
og hele kanalen fra Skullerud til Tistedalen
kune apnes i 1877. I tillegg ble det i 1917
24 bygget sluseanlegg ved Brekke i forbindelse med kraftanlegg for Halden kommune.
Hele kanalanlegget kom pa ca. kr 720 000
herav dekket Staten ca. kr 512 000 og
kommunen og private ca. kr 208 000 eller
ca. 30 %.
I vare dager er Haldenkanalen. som den
na kalles. blitt vedlikeholdt for turisttrafikk i
sommerhaldrct.

Renaelvens farbargj ørelse,
Rendalen, Hedmark
Mulighetene for a farbargjorc Rena fra ct
stykke ovenfor Rendal kirke ned til lomncssjoen, videre ned til Storsjoen og fra Storsjoen til Glomma ved Rena. ble undersokt
av Kanalvesenet i august september
1856.
etter soknad fra et interessentskap.

Kart over Drammensvassdraget opp til Randsfjorden,
tegnet av Kanalvesenet ca.

1847.
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Det ble tatt opp kart. satt opp vannmerker
og fi)retatt lodninger over stromrnene. I 1857
la Kanalvesenet fram plan for farbargjorelse
med hjuldrevet dampskip pa ca. 30 m lengde,
brutto ca. 7.,5 m bredde og ca. 0,8 m dyptgaende. hastighet 8--9 knop. Flere stromstrekninger matte senkes og sideekcn Mistra
matte ledes rett ut i Storsjocn.
Etter flere befaringer og nye undersokdscr
ble saken henlagt i 1871. Et dampskip som
interessentskapet hadde anskaffet allerede i
1859 viste seg ogsa «uegnet til fart i ch- med
stri strom og t0111mer.,,
Sporsmalet om senking av Rena og Lomnessj oen i jordbruksoycmed
er behandlet
senere i kapitlet.

Kanalisering av Drammensvassdraget
mellom Randsfjorden og Drammen,
Oppland og Buskerud
Etter sokn ad i 1846 fra «lands Præstcgjdds
Kommunebestvrelse» utarbeidet kanaldirektoren i 1847 en rapport med beskrivelse av
Randselva mellom Randstjordcn og garden
Lundstad og med oppgave over arbeider som
var nodvendig for afarbargjore elva for 4,5--5
fot dyptgaende fartoyer. I tillegg til kanalisering matte det bygges 1418 sluser. Kostnaden ble ansL\tt til minst kr 6t0 ( ).
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Over:
Randsfjordens utløp.
Over til høyre:
Randselva, øverst.
Gantle kart fra Kanalvesenet,
ca. 1847.
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Senere samme ar ble det sett nermere pa
strekningen fra HolstJorden ,·ia Licrdva til
I )rammen. Forholdene her syntes problematiske for kanalisering, mens derimot «Landkommunikasjon, Jernbane eller Chausse»,
ikke frembod noen vanskeligheter.
Etter nye undersokelser la kanaldirektoren
i 1853 fram forslag til kanalisering av I )rammens hovedvassdrag opp til RandstJorden
samt av bivassdragene Vestfosselv fra Fiskumvann til I )rammenselva, Bægnaek fra Sperillen til Drammenselva og Hallingdalselva
fra Nes til Kroderen, med samlet kostnad
kr 2 684 000.
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I de folgende arene var kommunikasjons
forholdene i disse omdder gjenstand for
omfattende diskusjoner, bade lokalt og pa
riksplanet. Revidert kanaliseringspLrn ble
lagt fram i 1859 med kostnad ca. -+mill. kr.
Jernbaneprozjekter vant imidlertid stadig
flere tilhengere. I 1863 edtok Stortinget
«Bevilgning af kr 2 320 000 il en Lokomotivjernbane fra Drammen langs Dramsclven
og Tyrifjorden over Honefos til RandstJorden, med sidelinje til Heen ved Begnaelven.»
Og dermed var planene om dampskipsfart
til RandstJorden endelig skrinlagt.
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Farbargjørelse av Skiens- og
Telemarksvassdraget

boo ; loin)j»

·Mien« ton ltsalder.

D EL TILT

Sporsmakt ble tatt opp allerede i 1805. I
1831 fikk kanalinspektoren anmodning om
a foreta nermere undersokdser, men det var
forst etter at Waligorski hadde sett nærmere
pa anlegget \'ed Trollhittan at han kunne legge
fram konkret forslag fi.)r Skiens,·assdraget i
1846. Bevilgningene fra Stortinget og distriktet ble gitt i 1854-55 0g anlegget ble satt i
gang delvis for pri\'ate midler. Kanalstrekningen Skien-Norsjo ble apnet 1. mai 1861.
Sporsmalet om a fa forbindelse ,·idere opp
Tekmarksvassdraget til Bandak-vatnene dukket opp ganske snart. Kanaldirektoren pala
ingenior Setren a fr11-ctaundersokelser og
planlegging. Etter at nodwndige midler var
skaffet til veie, ble anlegget igangsatt i 1887
og kanalen kunne apnes textrafikk 1. juli 1892.
Telemarkskanalen begynner ved Ulefoss
og passerer strykene ved Eidsfoss, Vrangfoss,
Lunde, Kjeldal og Hogga. I tillegg til elvearbeidene er det 6 sluseanlegg med reguleringsdammer og i alt 15 sluser.
Hovedtrafikken i de forste arene var tommer, men statistikken viser at i de 1() forste
arene passerte gjennomsnittlig nesten I ( )()()
dampskip slusene, med gods og i alt 18-20t )()()
passasjerer.
Etter at gods- og passaajertrafikken ble overfi.)rt til veg og jernbane og tommerdrifren
a\'tok. ble okonomien for kanalen lfarligere.
-1-:1\' reguleringsdammene
ble ombygget til
krafr\·erksdammer. som drives og \·edlikeholdes av kraftverkseierne. Dammene wd
Lunde og Kjeldal har som eneste fimksjon a
opprettholde lx\ttrafikken i kanalen og har
vert vedlikeholdt av staten. Vedlikeholdet
ble stadig darligere. I 1988-89 bevilget staten
78 mill. kr til ombygging av de 2 dammene.
Samtidig bk det bestemt at t\lket skulle
overta eiendomsretten til kanalen. Ombyggingsarbeidene ble utfort i 1988-1989.
De gamle dammene var bygget ved hjelp av
enkle stalbukker med «naler» av tre som bk
fjernet helt eller delvis ved store \·assforinger.
De nye dammene er utformet i samrad
med miljm·ern- og antikvariske myndigheter.
Stal-luker, som opprinnelig var tenkt brukt,
bk erstattet med gummiluker, en regukringsan ordning som ikke tidligere var brukt i
Norge. Lukene bestar av en lufrt)·lt gummi-
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Gammel nåledam ved Lunde
i Telemark.
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Til høyre:
ved Kjeldal, 1989.

Gummidam
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membran montert pa ct betongfimdament.
Hoyden pa lukene blir automatisk tilpasset
vannmengden i elva slik at vannstanden ovenfix dammene blir konstant.
Telemarkskanalen er i vare dager blitt svert
populer for turisttrafikk. Ved Ulefoss er det
bygget kanalmuseum med interessante detalj er fra kanalbyggingen i gammel og ny tid.

Senking av Landvigs- og Redalsvann
og farbargjørelse av Åkreelven,
Grimstad, Aust-Agder

Side 110, øverst:
Bevegelig dam i Firingsfoss,
Skienselva ca. 184 7.
Midten:
Croquis av Stensfoss i Vrangfoss, Telemarkskanalen,
1853.
Nederst:
Vippebro over kanalen ved
Ulefoss, Telemarkskanalen,
ca. 1880.
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Disse to vannene i det gamle Landvigs sogn
lur et ca. l ,-1-km langt utlop i Akreeh- til Bufjorden (sjoen) mellom Grimstad og Lillesand.
Rundt vannene Li det ca. 1600 daa god dyrkingsjord. som var sterkt plaget av oversvommclse under flomog for hoyt grunnvannsniva.
Etter soknad fra grunneiere i 1864 beordret Departementet statsagronom Jacobsen til
a foreta nodvendige undersokelser. I 1866 la
Jacobsen fram en senkingsplan, som ble forelagt Kanaldirektoren.
Han mente det var
behov for en del tilleggsundersokelser, og i
1868 sendte Kanaldirektoren ut ny plan, utarbeidet av lovtnant Vedder i 2 alternativer.
Alternativ 2, som ble anbefalt, omfattet i
tillegg til fullstendig torrlegging av de aktu-
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elle jordbruksomrader, ogsa farbargjorelse fra
sjoen opp i vannene for 12 fot brede og
11.5 fot dype bater. En gammel molledam
matte tJernes og det ble vedtatt a gi elva
nytt utlop i sjocn gjennom Eineidet. Arbeidene ville ogsa bli til stor nytte for tommerflotning. 1 1875 ble det ved Kongelig resolusjon gitt tillatelse til a gjennomfore tiltaket.
Arbeidene ble utfim i 1876--80. I 1881 ble
det anskaffet en egen dampbat. og det viste
seg nodvendig med en del tilleggsarbeider.
Arbeidene nr frrdig i 1882 med cn samlet
utgift pa kr 83 637.88. Herav dekket staten
kr 25 818,95. Landik og Grimstad kommuner kr 20 618,93 og grunneierne og pri,·,ne kr 37 20 ),-. Senkingrn gjorde det ogsa
mulig by gge cn hardt tiltrengt ny veg innover til Redd.al. Vegen var ferdig i 1882.
Dampskipsfarten var ikke ubetydelig i de
forste arene, men en rutebat fra Grimstad ga
opp i 1885 etter flere ars tap. Men kanalen
har vært flittig benyttet av fritidsbater i alle ar.
Senkingen ble kostbar for grunneierne
etter datidens forhold, men sluttresultatet var
svært tilfredsstillrnde.
I I979 ble det utgitt en interessant historikk om Reddalskanalen av Landvikvannets
grunneierlag ved Kare Bjorlykke. Mye a,· materialet er hentet fra Kanah-esenets historic
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Til høyre:
Reddalsvatn, Grimstad.
Gammel dam som er restaurert med ny gangvei på toppen.
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Under:
Istandsatt gammel bru ved
Reddalsvatn, samarbeid 1nellom
Vegvesnet og NVE.
JACOB

GIERDE.
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og grunneierne bk det i 1992--94 utfort senking og forbygging av Reddalsana i ca. 2. 7 km
lengde for ca. 2.8 mill. kr.

Kulleseidkanalen,

A

-4
ooto Forbvoningsavdelincens
arkiv. Som en ku.o
•
o
riositet kan nevnes at anlegget figurerer som
«A 1» i Forbvoningsavdelineens
anleeosregister.
. '
to
o
o
Det kan ogsa nevnes at grunneiere langs
Reddalsana (ovenfor Reddalsvann) i 1988
sokte om planlegging av tiltak tex a rcdusre
flomproblemer. Ved et samarbeid mellom
NVE. Landbruksdepartementet.
kommunen
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Bømlo,

Hordaland

Oya Bomlo i kommunen av samme nan1 ligger nord fin· Haugesund. Fra naturens hand
er oya omtrent delt i 2 mellom Kulleseid og
Sakseid. en lengde pa ca. 6(Hl m. I 1852 fikk
Kanaldirektoren anmodning fi:a «Amtsforrnandskapet i Sondre Uergenhus Arnt» om a
foreta undersokelser for anlegg av en kanal
gjennom Kulleseidet. I 1853 la han fram et
forslag med overslag for en kanal som kunne
farbargjores for fartoyer med inntil 15 fots
bredde og 7 fots dypgaende, «hvored ikke
alene Fiskerbaade. men ogsa Skoiter, Logifartoier o.d.1. skulde kunne passere.» Det var
regnet med trekkveg pa ene siden langs en
del a\· kanalen. dessuten 2 bevegelige broer.
en for fotgjengere og en fin· hester. Howdhensikten med kanalen var a fa til enklere og
tryggere trafikk under varsildfisket, slik at bade
menneskeliv og eiendom kunne bli spart for
den farefulle seilas pautsiden aY I3ommeloen.
Etter at kanalens dimensjon var oket til a
muliggjore fartoyer med 17 fots bredde og
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8.5 f<)ts dyptgaende. bevilget Stortinget i
185-t kr 65 200 av Statskassen. For benyttel-

sen av kanalen skulle det svares en billig avgift.
Kanalen ble bygget i 1854-56 under kontroll av Kanaldirektoren, Det ble ansatt en
oppsynsmann som skulle fore tilsyn med
kanalen og kreve inn en viss avgift. Fra 1867
falt avgiften bort og vedlikeholdet ble dekket
av Varsildefondet, kommunen og amtet.
Ku11eseidkanalen er i vare dager flittig benvttet av fritidsbatcr.

Farbargjørelse av Saagelven (Soget) i
Hafslo, Luster, Sogn og Fjordane
Veitestrandsvatn i Luster kommune har utlop
11l'dtil Hafslovatn ved det sakalte «Soger», som
er en rang fellkloft innesluttet av steile og
utilgjengelige fjellvegger. Lengden er pa ca.
450 m og bredden varierer fra CL 1() til 20
med enkelte framspringende t]ellhyller.
Under flom er Soger et vilt fossestryk, men
under lave vannforinger var det mulig a ro
stykkevis. Atkomsten pa land var svert problematisk. Det ble fortalt at nar bondene fra
Veitestrand skulle frakte smor til Hafslo, rodde
de til Soger. kastet smorbuttene pa elva og
tok dem igjrn i Haflovatn.

m.

i

I 1859 sokte sognqwesten i Hafslo om
Kanaldirektorens bistand til farbargjorclse av
Soget. Undersokdser i 1861 og 1870 tydet pa
at det bare ville vere mulig a passere Soget pa
lave vannforinger. Kanaldirektorens plan av
1870 tok sikte pa a sprenge en batrenne pa de
vanskeligste partiene og dessuten anlegge en
opphalingsinnretning
for bater. Etter e11del
diskusjon ble ekt ved kgl.res. i 1873 gitt tillatelse til a gjennomfore arbeidet og bevilget
1/2 statstilskudd med kr 1600. Arbeidet kom
igang samme ar. Istedenfor en opphalingsinnretning ble det anlagt en trekkveg langs hoyre bredd, dels av stein, dels av tre pa fjellbolter.
Etter en del nodvendige suppleringsarbeider bk anlegget avsluttet i 188-t.
I vare dager har Veitestrand fatt vegforbindelse og «trafikken» gjennom Soget er borte.
Men restene av trekkvegen er emn godt synlige.

Andre kanalarbeider
Kanalvesenet fikk til behandling en rekke soknader omfarbargjorelse
av mindre clvestrekninger og opparbeidelse av kanaler fix a gjore
smabattrafikken enklere og tryggere. De fleste
av disse soknadene bk henlagt enten pa grunn
av kostnadene e1ler fordi de naturgitte forholdene ikke var egnet for kanalisering.
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Utløp fra Veitestrandsvatnet,
«Soget», med murer fra ca.

1880. 19.6.1985.
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Glommas innlop i Oyeren,
1984. Fetsund fløtningslenser
til venstre. Fløtningen er nedlagt, men stedet er blitt fløtningstnuseum
(og lensene er
fredet).
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Senking av Øyeren i
Skedsmo og Fet, Akershus
Den storste enkeltsaken som det ble arbeidet
med i Kanalvesenets tid Yar senking av Oyeren
ved utsprengning i utlopet ved Mork foss.
«Storofsen» i 1789, en av de storste kjente
naturkatastrofer i Ostlandsomradet.
hadde
medfort omfattende skader pa bebyggelse og
arealer rundt Oyeren. Vannstanden hackle
steget til en hoyde som la ca. 5 m over tidligere hoyeste registrerte flomvannstand.
Senkingsmulighetene
hadde vert diskutert
allerede i 1790-arene. Utover i forste halvdel
av 19. arhundre ble det gjennomfort til dels
omfattende undersokelser. I 1854 ble det
oppnevnt en kongelig kommisjon som fikk
igangsatt malinger i utlopsch·en, kartlegging
av arealer som ville fa nytte av arbeidet mv.
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Waligorski hadde hatt hovedarbeidet med
planen, som ble lagt fram i 1856. Den tok
sikte pa a senke en storflom 3,45 m ved ut
sprmgning i Morkfoss. Overslaget. kr -tT1.()()()
skulle utredes ved 2/3 pa de interesserte og
1/3 pa statrn. Arbeidet ble igangsatt i 1857
og avsluttet i 1869. etter at planen var utvidet
flere ganger pa grunn av flomskader og nye
erfaringer. Senere har det vert lagt fram nye
planer bl.a. i 1895 og 1905.
Howdtillopet til Oyeren er som kjent
Glomma. Etter samJopet med Vorma fra Mjosa
passerer Glomma Ranasfoss og Bingfoss.
Herfra har drn lite fall ned forbi Fetsund. De
ovrige tillopselver er NitdYa og Leireka.
Mellom disse er Lillestrom bygget opp. Det
vesentlige av de flomtruede arealer ved Oyeren ligger mellom utlopet av Glomma og
Niteln. Det er arealer som i tidens lop er
bygget opp av slamforingen fra disse eh-ene.
Sele Oyeren er nærmest en utvidelse av
Glomma. Utlopet dannes av et trangt fjell-

FOR 13YGGINGS-.

Postkort fra 1913 som viser
tegning av sluser ved Bekkelaget,
kanalanlegg Mjøsa-ØyerenKristiania. Kanalanlegget er
nevnt på side 106.
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parti, Morkfoss, hvor det tidligere var en
reguleringsdam. Nå reguleres Oyeren ved
Solbergfoss kraftstasjon, som ligger ca. 5 km
nedenfor Morkfoss. For kraftproduksjon kan
Oyeren reguleres 2,4 111. Reguleringen har
praktisk talt ingen innvirkning pa flomforholdene i Oyeren.
Som nevnt ble ikke flomsenkingen som
Kanalvesenet gjennomforte i 1857--1869 sa
vellvkket som forventet.
En storflom i 1910 medforte oversvommehe av ca. 18 700 daa, herav 4 200 daa dyrket
mark. Skadene ble taksert til kr 143 000
Flommen ga stotet til nye planer. En flomsenking pa 0,7--0,8 m var beregnet til kroner
350 000. Det var anfort at reguleringer i
Glomma- og Lagenvassdragene ville kunne
senke flommen i Oyeren ca. 0,4 m. Det ble
også antydet muligheten for flomsenking ved
tunnel til Oslofjorden, men tiltaket ble ikke
funnet regningssvarende.
I 1914 la en komite pa 8 medlemmer
fram en betenkning som konkluderte med at
en kunne oppna 1,5 msenking av flommene
i Oyeren ved regulering av sjoer i Glommaog Lagenvassdragene. Vassdragsdirektoren
stilte seg tvilende til muligheten av sa stor
flomsenking, men betenkningen resulterte i
hvert fall i at det ble igangsatt store undersokelser over reguleringsmulighetene.
Pa denne tiden pagikk det ogsa forhandlinger mellom staten, som eide fallet ved
Mørkfoss, og Kristiania kommune, som eide
Kanalanlwg Kristiania -- ieren-

ljjsen
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Solbergfoss, omfelles utnyttelse av fallene i en
kraftstasjon ved Solbergfoss. Forutsetningen
for utbyggingen var at vannstandene i Oyeren skulle forbli uforandret.
Arbeidene i forbindelse med fellesutbyggingen ble satt i gang i 1918 0g var ferdig i
1924. Det framgår av dokumentene i saken
at det i alt ble utsprengt ca. 13.S000 m? fjell
mellom Oyeren og Solbergfoss for a kunne
tautnyttet reguleringsmagasinet i Oyeren.
I 1927 fikk vi sa en ny stor flom i Oyeren
som medforte betydelige skader. Etter forslag fra Vassdragsvesenet i 1928 ble det i noen
ar forsokt med en endring av manovreringen
under flom.
Etter en flom i 1934, som var noe lavere
enn i 1927, fikk vi en helt ekstraordiner periode p hele 32 arfor varflommen i 1966, og
deretter katastrofeflommen i 1967. Det har
aldri tidligere forekommet så lange intervaller
mellom store flommer som fra 1934-66.
Flomarene 1966--1967 vil bli staende som
morke kapitler i Oyerens historie. I omradene ved Lillestrom og Fet ble ca. 15 000 daa
oversvommet i 1967, ca. 1200 hus fikk
vannskader, enkelte steder sto vannet opp
under taket i 1. etasje, en rekke industribedrifter ble skadelidende, kommunikasjoner ble stengt osv. De samlede skader lop
opp i ca. 35 millioner kroner. Flommen i
1966, som la ca. 1 m lavere, medforte skader for ca. 5 millioner kroner.
Etter katastrofeflommen i 1967 var de
skadelidte beboerne ved Oyeren sterkt opptatt av hvilke muligheter det var for a sikre
mot liknende ulykker i framtiden. Under et
stort folkemote i Lillestrom redegjorde Forbygningsavdelingen for aktuelle alternativer.
I den sammenheng ble det nevnt at flommen i 1967 antagelig kunne karakteriseres
som en «100-års flom». Dette forte til folgende replikk fra en eldre dame pa forste
benk: «Det var godt at det er 100 ar til neste
gang. Jeg gar hjem.»
Etter disse to flomårene ble det for alvor
satt fart i bestrebelsene pa a fine botemidler. Regjeringen oppnevnte en spesiell
tlomsikringskomite, som fikk i oppdrag å
vurdere forskjellige alternativer som kunne
komme på tale. Komiteen skulle legge vekt
pa a undersoke mulighetene for losninger
som kunne gi rask bedring av forholdene.
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Beregninger viste at det var mulig a senke
flomtoppene i Oyeren ca. 0,-l m ved a ta i
bruk 2 omlopstunneler ved Solbergfoss. Tunnelene var blitt utsprengt i forbindelse med
kraftutbyggingen i 1918-24, men ble stengt
igjen da dammen var ferdig. Etter rask saksbehandling og effrktivt anleggsarbeid 19671969 ble tunnelene utstyrt med regulerbare
luker og var klar til bruk i mars 1969.
Utvalgets innstilling forela 29. oktober
1969. En rekke alternativer for bedring av
forholdene ved Oyeren var undersokt:
1. Overforing av deler av Glommas nedslagsfelt til Vestlandet.
2. Muligheter for a holde tilbake deler av
tillopet i sjoer eller kunstige magasiner.
3. Inndemning av skadelidende arealer
ved flomverker.
4. Senking av flomtoppene i Oyeren ved
tunnel til Oslofjorden, eventuelt kombintTt
med kraftverk.
Det framgar av innstillingen at overingenior Enger i NVE i begynnelsen av 1950
arene hadde pekt pa mulighetene for a bygge
et kraftverk i Ekebergasen. I 1954 kom det
flere artikler i dagspressen om et slikt prosjekt, kombinert med forskjellige tiltak i
Oyeren. I 1956 ble saken diskutert på et
mote i Den norske ingeniorforening, bl.a. i
forbindelse med rensing av Oslofjorden. Oslo
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kommune var ogsa interessert i prosjektet som
et alternativ til byens drikkevannforsyning.
Detaljplan for «Nordstrand kraftverk» ble utarbeidet av Studieselskapet frw Norges vannkraft i 1964. Konklusjonen var imidlertid at
det var mer fordelaktig okonomisk a bygge
ut kraftverkene i Nedre Glomma.
Etter flommen i 1967 fikk flomsikringsutvalget flere tekniske uttalelser angaende
sporsmalet om a kombinere en flomtunnel
fra Oyeren il Oslofjorden med et kraftverk.
Bade pa grunn av kostnaden og usikkerheten
med vannkvaliteten mv. fant utvalget at flomtunnel til Oslofjorden ikke var noe godt alternativ for a fa lost flomproblemene i Oyeren.
5. Flomsenking av Oyeren ved oking av
avlopskapasiteten ved Morkfoss--Solbergfoss.
Utvalget hadde fatt inn mange uttalelser og
beregninger fix disse alternativene. Det var
ogsa jennomfort modellforsok ved Vassdragslaboratoriet fin· flere senkingsstorrelser. Etter
en samlet vurdering fant utvalget a ville gainn
for en flomsenking pa ca. 1,6 111, som ville
redusere skadene ved Oyeren i betydelig grad.
Den videre senking av flomvannstanden
i Oyeren ble behandlet av Stortinget i juni
1972, hvor det ble bevilget penger til ytterligere senking av flmn 196 7 med 1,6 m1, det
vil si totalt 2,0 m (inklusiv virkningen av omlopstunnelene). Forutsetningen fix Stortingets
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Senking av Øyeren, utsprengning ved Mørkfoss. Øyeren i
bakgrunnen. Pram med gravemaskin, to lektere for steintransport ligger ved siden av
gravemaskinen. 8.3.1973
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vedtak var at distriktet skulle dekke 35 % av
omkostningene, som var kalkulert til 36 mill.
kroner.
Planen omfattet bl.a. utsprengning av ca.
-+30 000 m·' stein i elvelopet nedover fra
Morkfoss, det meste under vann.
Da undervannssprengning
av denne storrelsesorden ikke tidligere var utfort i Norge,
var anbudsapningen imotesett med stor spenning. Det ble inngitt 6 anbud som varierte
fra 35 mill. til SU mill. kroner. I oktober 1972
ble kontrakt tegnet med Ingcnior F. Selmer
A/S og arbeidet igangsatt umiddelbart etter.
Kontraktsummen
var pa ca. 39 mill. kroner.
Kontrakten omfattet utvidelse og utdyping
av Glommas lop fra utlopet av Oyeren og ca.
2,5 km nedover mot Solbergfoss. En rekke forskjellige bredder og dybder var gjennomregnet og kjort i modell ved Vassdrags- og havnelaboratoriet. 60 mbunnbredde
og ferdig bunn
pa kote 90,00 ble valgt. Denne dybde ligger
CL 11 m under hoyeste regulerte vannstand i
Oyeren, og en vesentlig del av utsprengingen
matte forega pa mer enn 10 m vanndybde.
Arbeidet ble drevet fra spesialbygde flitter.
En boreplattform ble konstruert og bygget
spesielt for denne jobben. Massen ble lastet
opp dels med gravemaskin, dels med grabb,
fraktet med lektere og dumpet i Oyeren og
dype partier i elvelopet. Den 6. desember
1974 ble siste storsalve avfyrt ved utlopet av
Oyeren. 12 tonn sprengstoff tok knekken pa
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de siste 10 000 m-' fast fjell som ble sprengt
ut for a bedre avlopsforholdene og hindre
framtidige flomskader. Det storste anlegg i
Forbygningsavdelingens
historie var avsluttet, og Lillestrom-omradet
kunne se en torrere framtid i mote.
Flomsenkingen i Oyeren gjorde det nodvendig med sikringsarbeider i tillopselven
Glomma, som folge av oket stromhastighet
og fare for oket erosjon. Etter omfattende
undersokelser, beregninger og detaljplaner
fra Forbygningsavdelingen ble det i 1977--80
utfort bunforsterking
av Glomma nedenfor
Fetsund bru og forbygging av utsatte elvekanter oppover til Bingfoss.
Gjennomforing
av flomsenkingen gjorde
det ogsa nodvendig med endring av manovreringsreglementet for Oyeren. Etter a ha innhentet uttalelse fra berorte instanser ble nytt
reglement fastsatt ved Kongelig resolusjon
av 15. mai 1981.
I nordre ende av Oyeren har Glomma
fra gammelt lagt opp et bredt delta med flere
lop. Omradet har gjennom tidene undergatt
store endringer som folge av erosjon og avlagring. Flere av holmene har vert verdifulle
i jordbruksoyemed.
Glommas erosjon i omradet skyldes i femte rekke pakjenning under
flom, men ogsa regulering av Oyeren samt
flotning, bitttrafikk, isforhold og bolgeslag
har hatt innvirkning. En del grunneiere har
ifolge overskjonn fra 1935 hatt en beskjeden
arlig erstatning pr. daa jord fra Glomens
og
Laagens brukseierforening for skade pa jord
og utglidning som folge av reguleringen.
Etter soknad fra Relingen grunneierforening
utarbeidet Forbygningsavdelingen
i 1978
planer for forbygging mot Elveroya og Arnestangen for ca. 2 mill. kr. Planen var gjenstand
for omfattende behandling. Landbruksmyndighetene gikk sterkt inn fin· sikringstiltak.
Etter at flomsenkingen var gjennomfort,
hadde imidlertid Miljoverndepartementet
tatt opp sporsmalet om a etablere ct naturreservat i omradet.
Nordre del av Oyeren utgjor et av de mest
kjente elveutlop i Norge. I tillegg til Glomma
har to andre elver avlagret masser i omradet
siden istiden og bygget opp et omrade som
bestar av sand og silt. Innen dette omrade
ligger byen Lillestrom, store jordbruksomrader og nærmest Oycrcn holmer og vatmarks-
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omrader som er kjent for et rikt fugleliv og
mange sjeldne fiskearter i eh-dopene. I 1975
etablerte Miljoverndepartementet
et midlertidig naturreservat i omradet. Dette omfatter
7 km? land og 55 km? vann. Hensikten med
reservatet er beskytte flora og fauna mot
virkningene av uheldige inngrep, bebyggelse
mv. Restriksjonene og erstatninger overfor
grunneierne er fastsatt av et skjonn i 1980.
Senere har Miljoverndepartementet
etablert
pennanent «Nordre Oyeren naturreservat.»
Det er ikke blitt gjennomfort sikringstiltak
ved Elveroya og Arnestangen.

a

Sikring mot flom og erosjon langs
Glomma mellom Elverum og Kongsvinger, Hedmark
I Kanalvesenets historie er det oppgitt at
det har vært skadeflommer i Glomma i
1773, 1789, 1808, 1827, 1828, 1846, 1850,
1860 og 186 7. De verste skadestedene er
angitt til (regnet nedenfra):
Ved Overen!
Sondenfor Udnes kirke
Odalen
Ved Vingersjoen
I Brandnl og Grue ovenfor Norsfoss
Ovenfor Braskereidfoss
I Elverum
I Os og Tynset
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I) Se under avsnittet om Overen.

- I Storelvdal og Amot, «hvor i 1850 hele
Dalbunden fra Fjeld til Fjeld stod under Vand.»
Etter flommen i 1850 foretok Kanaldirektoren befaring og ga en beskrivelse av mulige tiltak, bl.a.:
a. Senking av fossestryk. spesielt Norsfossen. Dette ble fraradet pa grunn av
faren for elvebrudd ovenfor.
b. Undersokelse av flotningsdammers betydning. Etter flom i 1868 ble 85 flotningsdammer vurdert, men det ble konkludert med at betydningen fix storflommene ikke var stor.
c. Faren fix gjennombrudd via Vingersjoen
til Vrangsek og videre til Sverige ble vurdert av Waligorski i 184-1-.Han regnet ikke
med stor sannsynlighet for gjennombrudd.
d. Flomsenking av Storsjoen i Odalen ble
vurdert i 1872 og 1876. Etter omfattende
undersokelser bl.a. angaende dam i Opstada og senking av Teinstrommen fant
ikke Kanaldirektoren a kunne anbefale
noen tiltak pa grunn av faren for flomoking videre nedover.
Som nevnt tidligere nr problemer med
flom og erosjon langs Glomma i Solor et
tema som la sterkt beslag pa Kanalvesenets
funksjonærer.
Fra «Kanalvesenets historie» lur vi sakset
denne omstendelige beretning som eksempel
pa saksbehandlingen:
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''ALLEREDE
havde Glommens Bredder i disse Trakter været
udsatte for Brud og ved Ous i Odalen skal allerede i 1816 af daverende
I ÆLDRE TIDER

«Gumpenbergfaskinpolser»,
forbygningsmetode
ca.
1820-60. Tegning utført av
Hans Nysom i 1886 ifm.
forbygningsarbeider
i Lærdalselva.

Veimester Ingjer være iværksat Garneringer af Bredderne ved Hjælp af nedfeldte Treer og Stene, lagte lagvis paa hverandre, hvilken Beskyttelsesmaade efter en
Udtalelse af den senere Kanalinspektor Gedde skal have vist sig god. For ovrigt henvises til Kanalinspektor Sc hives Afhandling i Magasin for Naturvidenskaberne 1Ode
Bind 1828.
Under en stor Flom i Aaret 1827 havde Glommen paa forskjellige Steder i Odalens,
Vingers og Grue Thinglag bevirket farlige Elvebrud, hvorom Veiinspektor Hersæther
under 9de Juli s.A. indgav Indberetning til Hedemarkens Amt. Paa dettes Foranledning
foranstaltede Justis- og Politidepartementet (20de December) en Undersogelse af
Forholdene ved daværende Havne- og Kanalinspektor Gedde, og henvendte Amtet
sig tillige under 24de November til Ingeniorbrigaden angaaende Raad med Hensyn
til forelobige Foranstaltninger til at forebygge videre Farer.
Efter at have besiktiget Forholdene afgav Kanalinspektoren under 25de Januar
en Rapport til Amtet, hvori han opgav folgende Elvebrud, der truede med at underskjære Hovedveien:
a) ved Gaarden Snedkermoen og ostre Ous i Odalen,
b) ved Nordsaaen og paa Vingers Præstegaards samt paa sondre Rustads
Jorder, alle i Vingers Sogn,
c) ved Chef5gaarden Foss i Grue og
d) ved den afbrendte Grue Kirke ostenfor det saakaldte Gruetjern,
der havde afskaaret en Bygde- eller tidligere Kirkevei.
For midlertidig at afhjelpe Ulemperne ved disse Brud og sikre Veiene foreslog han
forelopig at skraane Bakkerne og garnere Bredderne med Faskinværk. Og paa hans
Forslag beordret Amtet i Henhold til Veiloven af 28de Juli 1824 Arbeidet udfort som
Pligtarbeide, idet det betragtedes vesentlig som et Arbeide, der tjente til Veienes
Beskyttelse.
Den nærmere Anordning og Ledelse af Arbeidet overdroges Kanalinspektorens
Assistent, Kaptein Schive.
Efterat Aarets Flomme var over, indgav Veiinspektoren under 5te September en
ny Indberetning til Amtet angaaende Bruddene og foreslog yderligere Forbygninger
ved Gamlegrue, Gjolstad og Vingers Prestegaard. Han foreslog derhos at lade Arbeidet
udfore ved leiede Folk, da det forrige Gang havde vist sig saa stor Uvillighet mot
Pligtarbeidet hos Almuen, men Amtet fandt ikke Anledning til at fravige Pligtarbeidet.
Det henvendte sig derimod til Kanalinspektoren under 20de September med en Anmodning om hans Assistance til Udforelse af disse Arbeider og gav s.D. Veiinspektoren
de fornodne Ordres med Hensyn til Opbud af Mandskap og Heste til Fremkjorsel af
Materialier og Udforelse av Forbygningsarbeiderne, som skulde paabegyndes endnu
samme Host, in den Tælen blev for stærk.
Kaptein Schive blev paany beordret til at vere behjelpelig med Arbeidernes
Anordning og fik en Anmodning af 14de Oktober fra Amtet om ikke at lade udfore
Arbeidet paa andre Steder end der, hvor en offentlig Vei aabenbar udsettes for Fare,
da Pligtarbeidet kun for saadanne Tilfelde kunde paabydes. Det specielle Tilsyn blev
overdraget Loitnant Sigholdt, og Arbeidene sattes for Storstedelen strax igang.
Ifolge en Rapport fra Kaptein Schive har folgende Arbeider da været udforte:
1. Ved Bruddet ostenfor Gruetjærnet var anlagt en Forbygning af Faskiner og
Granbar, omtrent 135 Alen lang, sluttende sig med Enderne til Stranden, omtrent 35
Alen i største Bredde og i Form af en afrundet Triangelkrybbe. Ved laveste Vanstand
var Elvedybet paa Spidsen af denne Krybbe 19 Fod og Middelsdybden paa det Sted,
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det hele Værk laa, omtrent 14 Fod. Det var vel forbundet til Landet saavel paa Enderne
som i Midten samt belastet med Sten.
Elvebakkerne, der tilhorte dette Brud, tiligemed Bakkerne omtrent 1()() Alen
oven- og nedenfor samme, vare afjevnede og derefter beklædte med Granbar og
Polser samt beplantede med Vi dier, medens omtrent 60 Alen af 13akkerne Lengere
nede vare at]ævnede og blot beplantede for at forsoge, om saadant som isolerer Foranstaltning kunde lykkes i dette Jordsmon. Forovrigt var Overvandsgrofter anbragte.
Korrektionen
ved Fos i Brandvold Annex bestod i et Afvisningsverk af
Faskiner pa Odden nordenf<Jr Fos, hvor det mest udsatte Punkt fandtes. Det bestod af
3 bepolsede og bepindede Lag, som vare forbundne til Land og derefter nedsenkede
med Sten. Det var omtrent 100 Alen langt og laa med sin yderste Spidse paa ll Fod
Vand, tjente som en 13eklædning under Vand og skulle tjene til at sikre Oddens
Undervaskning samt Nedbrydning af den heftige Opevje langs samme. Omtrent paa
en Lengde af 800 Alen fra Gaarden Fos af og nordefter forbi Odden vare Elvebakkerne
afjevnede, bekledte og beplantede paa samme Maade som ved Grue Elvebrud, samt
ved Anbringelse af passende Render beskyttede mot overlobende Vand. Til Beskyttelse af Bredden mot Tommergangen i Opevjen blev der anbragt en Lendse.
3. Fra Nordsaaen opefter indtil Bakken paa sondre Rustad jorder vare paa
+forskjellige Steder afjevnet, bekledt og beplantet omtrent 51t0 Alen, ligesom Nordsaabekken og en anden Bek paa nordre Vingers Præstegaardsjorde ved deres Udlob
vare forsynede med Græstorv.
4. Ved Moe i Odalen var paa en Strekning af 190 Alen lagt en Rad Faskiner
med deres Spidser ut i Vandet, da der manglede Forstrand. Disse Faskiner bleve vel
bepolsede og bepindede og Elvebakkerne langs Kongeveien afjevnede, bekledte og
beplantede.
5. Det Stykke af Elvebakkerne, der laa langs Veien ved ostre Ous bleve paa ca.
15 Alens Længde efter en tidligere af Generalveimester Ingier benyttet Maade beskyttet ved Hjelp af Bar og Sten.»

4.
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Statsråd Brænne og en rekke
stortingsmenn ved Mørkfoss
29.5.1910, sammen med bl.a.
vassdragsdirektør Kristensen
og ingeniør Jon Hol fra Vassdragsvesenet.
NF,
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Vassdragsdirektøren og
anleggsbestyreren på
befaring, ca. 1910.
NLs
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Det horer med til historien at elvebruddene
i Glomma dessverre ikke ble stanset ved
disse arbeider. Store flomskader har inntruffet senere, bl.a. i 1860.
Omradene langs Glomma mellom Elverum og Kongsvinger har fra gammelt vert
utsatt for oversvommelse og ekebrudd. De
flate partiene langs ch-a er i tidens lop blitt
dannet ved avleiringer og bestar for det
meste ,ff fimand. Noen steder dukker fjellformasjoner opp og danner strykpartier,
andre steder finner vi isavleiringer med grove
masser som har stanset elvas graving. Flbi]der viser at elva stadig har skifret lop og formet landskapet i dalbunnen.
Oversvommeisene og elvebruddene har
beskjeftiget Forbygningsavdelingen i alle ar.
Storflommer som i 1916, 1934 0g 1%6-67
har krevd ekstraordiner innsats og store inwstcringcr. For ,·i tar for oss ct karakteristisk
eksempel ved Kirkener, skal vi se litt pa noen
spesielle forhold langs Glomma nedover mot
Overen.

Glomma lunefull også på vinterstid
Fra «Ostlendingen» i februar 1977 har vi
hentet denne artikkelen:
«At GLuna kan være lunefull vinterstid
ogsa nedover Solor, har man fatt erfart i
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Valer i de siste ukene, der det har oppstart
to stygge brudd, et i Kaatlandet som allerede er utbedret og sa et rett over pa vestsiden, nedenfor eiendommen til Paul Brenden. Her raser elveskraningen ut og ct stort
honsehus som star bare noen meter fra elvekanten, trues med a bli undergra,-ct. Som
omtalt i avisen, har Vassdragsvesenet ogsa
her allerede planene for utbedring klare og
de forberedende arbeider er ogsa begynt.
Det var en tid for jul at man fra Paul
Brendens eiendom oppdaget at det begynte
a bryte i Kaatlandet pa ostsiden av Glama
og man ringte straks til eieren, Ole Lie og
varslet om hn som fi.xcgikk. Vassdragsvesenet
ble kontaktet og da man for tiden har storre
elveforbygningsarbeider i Valer, varte det ikke
lenge fix mannskap og stein ble dirigert opp
til Kaatlandet, der man pa en kort strekning
kjorte ut omlag atte kubikkmeter stein pr.
lopende meter og saret ble leget.
Nettopp som arbeidet pagikk pa Ostsiden,
oppdaget man at lignende skade var i ferd
med a skje rett over pa vestsiden, og na var
det Ole Lies tur til a ringe owr til Brenden.
Ogsa her har planleggingen gatt raskt, og
Vassdragsvesenet har allerede oversendt planer
til kommunen. Pa en 80 meter lang strekning er ryddearbeidet allerede i gang. Det
utfores av Magnus Braten og Lars Sparby fra
Ho( og med det forste tar steinkjoringen til.
Det var like for jul at dette bruddet ble
oppdaget, forteller Einar Brenden. For hver
dag kunne man merke forskjell. Jord raste
ut og det skal ikke mye til for honsehuset,
der det i dag er 600 hons, blir undergravet.
Da det brot som verst, var det rene isgangen som gikk. 20 cm tykk stalis ble brutt
opp som fyrstikker. Det er tydelig spor av at
djupalen i elva har skiftet leie. Tidligere var
det en stor sandbanke midt i elva. Nakan
en se at eh-a har brutt tvers gjennom denne
fra ost og mot vest og sa stanger i landet
under eiendommen Brenna.
Det var et hell at dette bruddet ble oppdaget sa tidlig som det ble. Hadde varflommen fatt tak her, kunne det ha skjedd rene
katastrofen. Det er ogsa grunn til a gi Vassdragsvesent honnor for rask opptreden. Det
tales sa ofte om byrakrati, men raskere inngripen enn hva man her sett fra Vassdragsvesenets side, kan man vanskelig se maken til».
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Glommas «bifurkasjon» ved
Kongsvingernoret.
Under
flom i Glomma renner noe
vann inn i Vingersjøen (midt
på bildet) og videre forbi
Magnor til Sverige.
7FNITH-FM

Elvebrudd,
Solør.

AS. SCANDINAA

Grinder i Grue,

Glommas bifurkasjon ved Kongsvinger
Under storflom i Glomma renner en del vann
via Vingersjoen ved Kongsvinger over i
Vrangselv-vassdraget, som gar til Sverige
(ved Magnor). Dette interessante fenomen.
somkalles «Glommas bifurkasjon», er nermere beskrevet av avd.dir. H. Kleboe, NVE. i
Geografisk tidsskrift i 1947 og av statshydrolog K. Hegge i samme tidsskrift r. 2i 1968.
Det framgar av Hegges artikkel at vannstanden i 196 7 \·ille ha steget ytterligere 8-10 cm i
Oyeren hvis bifurkasjonen ikke hadde eksis-

tert. Oking av avlopet til Vrangseh· ville kunne redusere flomtoppen i Glomma nedenfor
Kongsvinger. Da dette ville medfore store
flomskader langs Vrangselv-vassdraget bade pa
norsk og svensk side. har denne losning bare
teoretisk interesse.
Som tidligere nevnt var faren for at Glomma skulle ta nytt lop via Vingersjoen til
Vrangseh· nmkrt allerede i 1844. Waligorski
i Kanalvesenet regnet ikke med stor sannsynlighet for gjennombrudd. Det er ellers
nevnt at Glomma antagelig opprinnelig har
hatt avlop denne veien, for den brot igjennom tjellpartiet ved Kongsvinger.

Sammenløpet Glomma-Vorma
ved N estangen
Glomma og Vorma renner sammen ved Nesungen, et par km ovenfor Arnes i Akershus.
Som en kuriositet kan nevnes at under fare
for storflom om varen blir Mjosa sa sterkt forhandstappet at Glomma i en periode renner
«oppover» Vorma og utnytter noe magasin i
Mjosa.
Omradet ved samlopet har i historisk tid,
da elvene var hovedferdselsarer. vert et viktig
knutepunkt, bade i krig og fred. Pa 11O00-tallet ble det bygget en steinkirke pa Nes tangen.
Senere ble den bvooet
om til korskirke o¢ var
.boo
en tid den storste pa Romerike. I 1567 ble

122

FORUYCCINCS-.

Sammenløpet mellom
Glomma og Vorma, Nes.
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Sikring mot skadeflom langs Glomma
mellom Skarnes og Funnefoss og langs
Oppstadåa og rundt Storsjøen, Odalen
Ved storflom i dette omradet oversvommes
ca. 9000 daa dyrka mark. I 1967 ble det
registrert skader pa83 boliger, 1-t-9hytter
og 48 uthus.
I tidens lop har det vert lansert mange
losninger for a bedre forholdene, men konsekvensene har vist seg (i.være for store. Et
utvalg med representanter for offentlige og
private interesser, under ledelse av NVE, la
i 1994 fram innstilling om tekniske losninger,
kostnader, senkingseffekt og konsekvenser
ved forskjellige tiltak og kombinasjonsmuligheter. De viktigste tiltakene var: Utvidelse av Glomma, stenging av Oppstadaa
med dam for a hindre Glomma i a ga inn i
Storsjoen, bygging av flomverker og oking a\· tappekapasiteten ved Funnefoss.
Som eksempel kan nevnes at alternativet
med dam ved utlopet fra Storsjoen, kombinert med magasin for kraftproduksjon,
er kalkulert il 37 mill. kr. Alternativet
kan medfore store miljokonsekvenser, flomoking nedenfor og oket erosjon i Oppstadåa. Utvalget foreslår at det er grunnlag

E ewe]

NES

Leirskred ved sammenløpet
Glomma-Vorma.

kirken satt i brann av svenske tropper, men
senere restaurert. I 1670--arene ble Nes festning med ekserserplass anlagt, som et ledd i
en kjede med festningsverk langs Glomma.
Etter et lynnedslag i 1854 ble kirken helt odelagt. Ny hovedkirke ble bygget lenger nord.
Men det var andre problemer med Nestangen. Omradet bestar i det vesentligste av leire.
Glomma hadde fra gammelt erodert sterkt i
elveskraningen, slik at hele elvelopet hadde
flyttet seg mer en 150) m og utlost tallrike
leirras. Gamle kart viser at flere garder hadde
rast ut i elva. Festningsanlegget og deler av kirkegarden led samme skjebne. Na star bare
kirkeruinene igjen, men området har stor kulturhistorisk interesse. NVE har sendt ut flere
planer for sikring av Nestangen, men det nr
forst etter leirras i 1960-70 arene at en plan
ble vedtatt i kommunen. Na har Forbygningsavdelingen sikret elveskraningen med stein
langs Glomma fra utlopet av Ua, rundt Nestangen og oppover Vorma. i alt vel 3 km. for
ca. 1,7 mill. kr. Det ser ut til at dette har stanset utgravingen og forhapentlig ogsa leirrasene.
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for a ga videre med saken. Rapporten,
som er sendt til distriktet, er trykket som
NVE-publikasjon
1/1994.

Flomsikring av Kirkenær
Kirkenær er sentrum i Grue kommune i
Solor og ligger pa de store. flate omradene
pa ostsiden av Glomma ca. 3-+ km nord for
Kongsvinger.
Fra gammelt av har dette omradet vert utsatt for flommer i Glomma. og grunneierne
har derfor oppfort en rekke flomverker. Disse
gamle flomverkene var ikke hoye og solide
nok til a sikre mot skadeflommer i Glomma.
Etter en skadeflom i 193-l-utbedret Forbygningsavdelingen de gamle verkene for
nodsarbeidsmidler. i alt ca. kr 16 ()(Hl.
I 1936 ble det planlagt flomverk somskulle
gi full sikring mot flommer opp til drn i 1916
for CL kr 300 0 l. Disse planene kom ikke
til utforelse.
Under flommene i 1966 0g 1967 brot vannet gjenom de gamle verkene pa mange steder. og store omrader ble satt under vann. Skadene er blitt nmlcrt til c1. 1•.Smill. kr.
Hedmark landbruksselskap har i 1967 satt
opp folgende oversikt over flomsituasjonen
og verdiene som er truet ved Kirkenr:
«De siste store flommer i Glomma har pafort
Kirkeneromradet betydelig okonomiske
skader. og den psykiske pakjenning for folket
i bygda har vert meget stor.
Takket vere innbyggernes ekstraordinære
kraftanstrengelser for og under flommene er
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jord. hus og bedrifter reddet fra total odeleggelse. At det snarest ma gjores noe for a
avverge nye ode-legge-Iser og kanskje i verste
fall fullstendig rasering av omradet, ma vre
hevet over all tvil.
I Kirkeneromradet er det konsentrert betydelige verdier i bedrifter. bebyggelse og
gardsbruk. Ikke minst er Kirkener Grue
kommunes vitale sentrum nar det gjelder
skoler og all offentlig virksomhet.
Folgende sammenstilling av det nringsmessige grunnlag vil vise dette:
Samlet areal innenfor
13 ()()()daa
fareomradet, avrundet
10 00 daa
• Dyrkajord
6()() daa
Dyrkbar jord
80 stk
• Seksten dig jordbruk
500 stk
• Bolighus
40 stk
• Forretningsgarder
• Industribedrifter,
3 stk
bl.a. et stort sagbruk
• Sann·irkemessige bedrifter
(meieri/molle/silo
etc.)
-+stk
• Ungdoms- og barneskole:
600 elever.
45 lerere
• Kirke, radhus og konummale kontorer
• Lensmann, brannvesen, jernbanestasjon
I de igangverende bedrifter og forretninger
er det for tiden sysselsatt vel 500 personer.
Omradet har i dag noe over 1()()() innbyggere.
Riksvegen gjennom Solor blokkeres
under hver lom. Jernbanen er ogsa truet.
Under flom er hele Kirkenromradet
avskaret fi.-aenhver vegforbindelse inn og ut.
Brannvesenet ma saledes spre seg utenfor
katastroteomradet mens vegene er satt ut av
fonksjon.
Pleiehjem og barnehjem var isolert og
legene brukte bat.
Et flomverk mot Glomma rundt Kirkenaeromradet vil langt pa vei gi 100 % sikring overfor \·anlige storflommer av den storreisesorden
som man har hatt i de senere arene. l )e flomskader som Glomma hittil har pafort omradet
beloper seg til mange millioner kroner.
Det er ikke bare privatokonomiske interesser som sdr bak kravet om forbygging mot
Glomma, ogsa kommunale interesser er med
i kravet, fordi Kirkenxr er det vitale sentrum
for hele bygda. Den merverdi som en flomsikring bn gi. blir i sum. som foran bcskre-
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Kirkenær, oversikt over Glommas lop, inntegnet flomverk,
pumpestasjon nederst til
høyre.
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vet, vel 10 mill. kroner, slik at det blir en
meget hoy forretning mot de samfimnsmessig plasserte penger i forbygningsprosjektet
ved Kirkenær.»
Sporsmalet om a fa sikret Kirkener ble
tatt opp omgående. Den daværende Forbygningsavdeling i Norges vassdrags- og
energiverk foretok omfattende undersokelser og planla nye, mer solide flomverker i

'

7,3 km lengde, med pumpestasjon i nedre
ende. Saken fikk hoy prioritet i alle ledd.
Stortinget vedtok at staten skulle dekke hele
anleoosutoiften
med en ekstrabevilonine
boo
o
to
o
pa4,5 mill. kr. Utgiftene til grunnerstatninger og massetak ble dekket av kommu0
nen ooble
oo -runneierne. Anleo-crsarbeidene
too
utfort av Forbygningsavdelingen i 1969--70,
innenfor rammen av overslaget, inklusiv en

fa.

r

Storflom i Glomma
Kirkenær 196 7.
<

ved

US LENDINGEN
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og forurensning av elva er eliminert.
Etter at Kirkeneromradet var sikret, har
Forbygningsavdelingen planlagt og gjennomfort en rekke liknende flomsikringstiltak i
Solor, til nytte for boliger. \·eger ogjordbruk.
Bare i Grue kommune er 22 000 daa flomsikret. Mange av prosjektene er kombinert
med omlegging av riksveg. Tettsteder bl.a.
ved Brandval og Roverud er blitt kvitt oversvommelsene, farlige trafikkfeller er blitt eliminert og omradene har fatt store miljomessige forbedringer. Samarbeidet har gitt betydelig kostnadsmessig gevinst for stat og
kommuner. Ogsa friluftsinteressene er blitt
tilgodesett. Flere steder er det lagt til rette
for camping- og badeplasser, og det er anlagt turveier med fiskemuligheter langs eh-a.
Forbygningsavdelingen har i denne forbindelse samarbeidet med miljoverninteresser i
kommuner og fylke.
For vi forlater Kirkenær ma vi ta med en
historie som ble fortalt pa et folkemote:
Under en skadeflom i 1934 ble store arealer satt under vann og mange snuhus og utloer ble tatt av elva. En gardbruker ved Kirkenær oppdaget at mange utedoer kom seilende
nedover Glomma. Med hjelp av en nabo fikk
han reddet en del til lands. Etter flommen
hadde Ostlendingen annonse som er gjengitt pa neste side.

Elvebrudd i Østerdalen og flomsikring
langs Rena, Rendalen, Hedmark

Øverst:
Flomverk ved Glomma,
Solør.

Nederst:
Flomverk med pumpestasjon
ved Kirkenær, sett oppover.
Vegetasjon mellom flomverk
og Glomma.
BARD

ANDERSEN, NVE

del tilleggsarbeider. Pumpestasjonen, som
kan lofte 7,5 m van
pr. sek. fra områdene
innenfor under flom, omfattet ogsa en
komplisert damkonstruksjon i vanskelige
grunnforhold. Flonfferket er kjorbart og
sikret med stein. Mellomverket og elva er
det etablert et verdifullt kulturlandskap. Et
lavtliggende gruntvannsomrade innenfor er
blitt til et attraktivt fuglereservat, med trygge
hekkeplasser for svaner og ender.
I årene som er gått siden katastrofeflommen i 1967 har flomverket hatt avgjorende
betydning for utviklingen av tettstedet. Et
industrifelt er bvo·o·et
ut med 12 bedrifter oo. boo
to
et nytt boligfelt med 200 boliger. Jordbruket
har hatt trygge driftsforhold. Overflate-erosjon
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I \rene 1827 og 1828 inntraff storflommer i
Glommavassdraget. Et av de steder hvor det
var anrettet store skader, var ved Imsas utlop
i Glomma, i Aamot prestegjeld. Ovenfor Ingeborgstuen delte elva seg i to lop, det nordre
var hovedlopet. Under flommen forte elva
masse stein, trær og tommer som tettet hovedlopet. Vannmassene trengte seg fram langs
sondre lop, odela hovedvegen, broer og tilstotende jordarealer, blant annet ble nesten
hele gården nordre Messe-It rasert. Hosten
1827 skrev kanal- og havneinspektoren en
innberetning, bilagt et kart, med forslag om
et «triangulært reparasjonsverk» av stor stein
for 1 sikre fordelingen av vannmassene pa de
to lopene. Sammen med opprensking og noe
forbygging foreslo han bevilget 18(0--2000 kr.
Under storflommer i 1850 0g 1857 ble det
gjort nye odeleggelser langs Imsa. Etter under-
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Flomsikring langs Rena ved
Østamyrene. Oversikt over
plan og arealer.
BARD

ANDLRSEN,
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Annonse

i Østlendingen:

Savnede utedoer kan
hentes hos undertegnede.
Enkle kr 5,-,
doble kr I 0,-.
NN

sokelser i 1858 la Kanaldirektoren fram forslag
til opprenskings- og sikringstiltak. Ved kgl.res.
ble det bevilget kr 1200 og arbeidene ble utfort i 1859 under ledelse av veiinspektoren.
Storflommer bl.a. i 1850 hadde ogsa fort
til stygge elvebrudd langs Glomma. Folgende
steder ble undersokt i Stor-Elvdalen:
Ved Messelt og Mellem-Rustad. Ved
Strandodden, ved Sondre Mykleby ved Stai
og Koppangsoyene.
Dessuten var nevnt en del andre onskelige
arbeider i Glomma, bl.a.:
Sikring av elvebrudd ved Grundset, Rustad
og Oyset i Eln.:rum. samt ved Aaset og
Aamot prestegard og i sideelen Sokkunna.
Hvor hovedvegen var truet, ble mange av
disse arbeider utfort av vegvesenet. I 1860
fremholdt Veiinspektoren onskeligheten av
at det ble avsatt en årlig sum til forbygningsarbeider for a hindre storre flomskader.
Glomma med sideelver i Osterdalen har
ogsa i vare dager vært gjenstand for omfattende forbygningsarbeider. 1)et sto rste er:

Flomsikring av Rena og tørrlegging
av Østamyrene, Rendalen, Hedmark.

Paden

ca. 12 kmlange strekningen fra Lomnessjoen i Ytre Rendal til Haarsetgardene i
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Ovre Rendal Li det ca. 10 000 daa som var
umulig a utnytte pa grunn av oversvommelser og manglende drenering. Storsteparten av disse omradene omfattes av de sakalte
Ostamyrene.
Allerede i 1877 ble de femte planene for
torrlegging av disse arealene lagt fram av
«Kanalvesenet», men arbeidet kom ikke til
utforelse. Kostnadene var den gang beregnet
til kr 143 000.
Senere har planer om utnyttelse av Ostamyrene dukket fram igjen flere ganger. Like
etter forste verdenskrig var onsket om bureising i omradet serlig aktuell som i
mange vanskeligstilte kommuner.
En medvirkende årsak til at rendolene har
gatt sa sterkt inn for a fa mer ut av disse arealene, er dalens totale mangel pa dyrkingsjord, og det har vært sokt forgjeves etter et
storre areal skikket til tellesbeite. Den eneste
mulighet i sa mate var a legge til rette for
oppdyrking av Ostamyrene.
I forbindelse med kraftutbyggingen i Rendalen sa det ut til at onskene om jordbruksmessig utnyttelse av Ostamyrene skulle lose
seg. I de opprinnelige planer var kraftstasjonen plassert ved Ell
i Ovre Rendal.
Glommavannet skulle fores i en ny vel 100 m
bred kanal sydover dalforet mot Storsjoen.
Kanalen skulle etter planen ga gjennom
Ostamyrene. Utbyggingsplanene ble imidlertid endret ganske radikalt, idet kraftstasjonen
ble vedtatt flvttet ned til Vik i Ytre Rendal.
Dermed var ogsa den forutsatte kanalisering
av Ostamyrene ute av bildet.
Under den offisielle behandling av dette
endringsforslaget ble det fra landbrukshold
meget sterkt fremhevet onskeligheten av a fa
plassert kraftstasjonen pa hoyde med nordenden av myrene, ved Kvarsevja, i samsvar
med et av de foreliggende alternativer. Derved ville man ha fatt den nodvendige hovedkanal gjennom myromradet, samtidig som
at utbyggeren hadde innfridd intensjonene i
den forste konsesjonssoknad til Industridepartementet: «at en avlopskanal vil fa stor
betydning for de unyttede myrområder og
sumpmark langs Rena elv.»
Lokale myndigheter, fylketslandbruksmyndigheter og grunneierne hevdet at rendolene hadde et moralsk krav på å fa realisert
utnyttelsesplanene for Ostamyrene som en
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NVEs sugeapparat i arbeid
med utdyping av elva Rena
ved Østamyrene, 1980. Sugeapparatet ble kjøpt fra Tyskland og brukt hvor andre
maskiner ikke kom til.

Rena ved Østamyrene, 1985.
Korrigert og forbygget elveløp, sett oppover. Flomverk
på ene siden. Elvekanten er
senere tilvokst.
ZENITH-HLM
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kompensasjon for de rettigheter dalen og dens
innbyggere matte gi fra seg til samfunnets beste.
Disse sporsmalene ble lagt fram i Stortinget under en interpellasjon 8.11. 1967
og resulterte i at Regjeringen ble anmodet om a medvirke til at det ble utarbeidet
en torrleggingspLrn for Ostamyrene. Pa
denne bakgrunn ble det i september 1968
nedsatt et utvalg med representanter fra
Forbygningsavdelingen
i NVE. Landbruksdepartementet,
Hedmark landbruksselskap og Det norske myrselskap. Utvalget.
som ble ledet av Forbygnigsavdelingen,
la
i 1970 fram innstilling om flomsikring og
torrlegging av omradene i Rendal.
Etter en del diskusjon om alternative losninger og forslag om fredning ga Stortinget
19.11.75 klarsignal for prosjektet. Anleggarbeidene ble startet opp hosten 19775 Forbygningsavdelingens regi. Rena er utdypet og utrettet i 11,2 km lengde. med flomsikre t\llinger langs en stor del av strekningen. I Ostamyra er det gran.i ca. 5 kmjordbrukskanaler.
I anleggsperioden er det avtalt 130 l 111 fixlengelse av arbeidene i Renas i ovre ende, med
tilknytting til et tidligere utfort forbygningsanlegg. Dessuten er det bygget pumpestasjon
ved Kvarsevja og bru over Rena med forbindelse til jordbruksveger. Samlede gravemasser er
ca. 800 O0
Stein til forbygging er hentet
fra kraftstasjonstipp, i alt ca. 120 000 m>.
Grunneierne har dannet Ostamyra senkingslag. i samarbeid med kommunen. Det
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er inngatt avtaler om disponering av jordbrukskanalene, erstatninger for grunn til
elvelop og kanaler og fordeling av kostnadene til arbeidene.
Anlegget var ferdig i 1985 med en samlet
utgift pa ca. 23 mill. kr. Herav dekket NVE
5,75 mill. kr. Landbruksdepartementet
og
Landbrukets utbyggingsfond sammen kr
15,525 mill. og kommunen og grunneierne
1.725 mill. kr.
Det nr regnet med at ca. 9o0 daa jord
ville bli sikret mot oversvommelse og lagt
til rette for jordbruksdrift. Arealet utgjorde
ca. en tredjedel av hele jordbruksarealet i
Rendalen kommune. Siden 1985 er store
deler av disse omddene tatt i bruk.
Forbygningsavdelingen har ogsa i samarbeid med Flkesmannens miljovernavdeling
og fiskeforeninger gjennomfort en del tiltak i
Rena for a bedre fiskefin·holdene, bl.a. enkle
terskler av stein. Elveskraningene har etter
hvert vokset til og forbedret vassdragsmiljoet.
N ordostre del av Orstamvrene er holdt
utenfor torrleggingsprosjektet og er blitt et
verdifullt omrade for fugle- og dyrelivet.

«Lesjevandenes Uttapning»
Ved Siemsvann., Lesjevann og Hattremsa i
Lesja var ca. 11 500 daa utsatt for oversvommelse og for hoyt grunnvann. Etter
soknad i 1855 ble det opptatt karter og foretatt detaljndinger i 1856. Kanaldirektoren
foreslo i 1857 full uttapping av sjoene, ved
graving i noen av strykene og hjelp til sekgraving. Overslaget var satt til kr 32 000.
Ved kgl. res. fikk 82 grunneiere tillatelse til
a gjennomfore arbeidene, med tilskudd fra
staten pa kr 10 0 og lan pa kr 22 000.
Arbeidene ble igangsatt under Kanalvesenets
ledelse 18. mars 1857 og avsluttet i 1865. Det
oppstod en rekke problemer under anlegget.
bl. a. med grunnforholdene, erstatninger,
behov for broer nn-. Kostnadene ble i alt Gl.
kr 72 )()(l. l mange ar etterpa ble virkningen
av senkingen vurdert av Kanalvesenet.
I 1980-1985 er det gjennomfort mer om1fattende arbeider pa Lesja. Det nye tiltaket
fikk arbeidstittel:
Tørrlegging av Lesjaleirene
Lesjaleirene er betegnelsen paarealene oppover
langsLagen fra Prestegard-;bruai Leajakommune.
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På nedbørfattige Lesja ble det
tidligere satt opp hesjer for at
snøen skulle samle seg i fonner og skaffe ekstra fuktighet
om våren.
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«Lesjavandenes uttapning»,
Lesja. Kart og profiler av
Hattenstrømmen,
fra 1855-56.
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Omradet er ca. 1(l km bngt og 50-1500 m
bredt. Det er ialt pa ca. 1() ()()() daa og ligger
sentralt i et godt jordbruksdistrikt.
Storstedelen av arealene er gammel innsjobunn som har ligget som naturlig beiteland. En betydelig del oversvommes under
flom. 1)et er foretatt oppdyrking og kultiverinlT
a\· hoverdicrtYCIH.1e
omrader hn)r over>
·
to
svommelse er mer sjelden.
Som nenn ble Lagen senket ved uttapping
av Lesjevan i 185(l-186( )-;\rene. I arene etter
1969 ble det utfort sikringsarbeider i sideelven
Lora ovenfor samlopet med Lagen for ca.

1 mill. kr. Arbeidet bedret flomforholdene,
men var ikke tilstrekkelig for oppdyrking og
drift av Leirene.
Etter soknad fra et grunneierlag foretok
Vassdragsvesenet undersokelser av mulighetene fix bedring av forholdene pa Lesjaleirene.I 1969 ble det satt ned et teknisk
samarbeidsutvalg med representanter fra
Landbruksdepartementet.
Norges vassdrags- og elektrisitetsvesen,
Oppland
landbruksselskap, Lesja kommune og
grunneierlaget. Ut\·alget, som ble ledet av
Forbygningsavdelingen.
la fram innstilling
10. april 197-1-.
Etter omfattende saksbehandling i grunneierlaget, kommunen. fylket, Miljoverndepartementet, Landbruksdepartementet
og
NVE var det klarsignal for gjennomforing
av tiltaket. Arbeidene ble utfort i Forbygningsavdelingens regi og omfattet:
Kjorbare, flomsikre fyllinger langs Lagen
i ca. 1() km lengde, forsterket med stein på
utsatte strekninger.
Bygging av +nye bruer og ombygging av
en bru. 8 avskjeringskanaler med samlet lengde ca. 10 km, med flomsikre, kjorbare fyllinger pa sidene, tc)r å bortlede vatn fra dalsidene.
I forbindelse med flomsikringen ble det
gjennomfort en rekke biotopforbedrende
tiltak i og omkring elvelopene. Steingrupper er lagt ut p}1flere steder. kanalsidene er
vokset til og vassdragsmiljoet er blitt forbedret. Dette har blant annet fort til at fiskebestanden har tatt seg opp i Lågen. På tvers
av jordbruksomradene
ble det opparbeidet
lebelter av stedegne busker for a bedre kli-

r·-·

Flomsikring og tørrlegging
av Lesjaleirene. Oversikt over
plan fra 1974 med arealer
som fikk nytte av arbeidet.
NE
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Lom kirke ble sikret mot utgraving fra Bovra i 1908-09.
Ls

\RKI

Samløpet mellom Otta og
Lågen ved Otta sentrum. Det
meste ble oversvømmet i
1938. I 1970-80 bygget NVEs
ostlandskontor flomvern mot
Lågen.
ZEH

HIM

AS SCANDINAVIA

I'

nuet og vilkarene for viltet. Et mindre omrade pa vestsiden ble lagt ut til fuglereservat.
I samarbeid med jordbrukseksperter har
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grunneierne etterhvert dyrket opp store
deler av Lesjaleirene. Hele omradet utgjor
na et wrdifi.1llt landskapsbilde.
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Tørrlegging
Seismyrene,

Øverst:
Materialsamledam
i Ula, Sel.
Tegning fra 1879, Kanalvesenet.
RIKSARKIVET

Nederst:
Uladammen
1925--26.
l

N\'L,
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etter påbygging

i

og flomsikring
Sel, Oppland

av

De fleste har vel et visst begrep om navnet
Selsmyrene, kanskje pa grunn av Selsnepen,
som i tidens lop har tatt livet av mange beitedyr. Noen vet kanskje at det var her salige
Sinclair overnattet for han matte «de Bonder
fra Vaage og Lesje og Lom», og noen husker
kanskje Jorundgird og Romundgard fra
Sigrid Undsets trilogi. Men de ferreste kjenner nok til at det bak navnet Selsmyrene skjuler seg et moderne eventyr, hvorved mer enn
5000 mal er forvandlet fra sumpmark til bolgende kornaker. Siden Forbygningsavdelingen
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har vert enav de «gode feer» i dette eventyr,
kan det ha sin interesse a se litt pa prosjektet.
Seismyrene ligger overst i Gudbrandsdalen,
like nord for Otta, med Rondane som nermeste nabo i nord-ost. Langs myrene renner
Lagen i mange kroker fix den opptar sideelven Ula ved Sel prestegard. Ula kommer
fra Rondvatnet og styrter seg ned i en trang
dal forbi Mysuseter. Historien forteller at
det samtidig med «Storofsen» i 1789 inntraff
en voldsom flom i Ula. Store grusmasser ble
fort ned i dalen slik at Lagen ble flyttet helt
over til vestre dalside. Elveleiet ble samtidig
loftet sa mye at de overforliggende Selsmyrene
for en stor del ble liggende under vann.
Senere ble arealene forsumpet og enhver utnyttelse umulig.
I 1855 fikk Kanalvesenet anmodning om
a foreta undersokelser over torrleggingsmulighetene for Selsmyrene. Kanaldirektor Royem
la i 1857 fram plan til «Selsmyrenes uttapping»,
basert pa regulering av Lagen og Ulas utlop.
Planen tok sikte pa a grave ut en del av de
grove masser ved Ulas utlop, idet det var
regnet med at Lagen ville senke seg videre
oppover ved selvgraving. Kostnadene var
beregnet i to alternativer til ca. kr 85 ()()()
og ca. kr 50 000. I de folgende arene ble det
utfort en rekke tilleggsundersokelser, kartlegging, bonitering mv. Det manglet heller
ikke pa henstillinger fra grunneierne om a
fa planen gjennomfort. I en uttalelse fra
1857 heter det bl.a.:
«Saaledes var klimaet blevet meget usundt,
hvilket tilstrekkelig belystes derved, at den
for sine giftige virkninger bekjente plante
Sellsn:1:'penvoxede i stor mengde paa myrene.
Vistnok avledes der paa en del av myrene
noget gres, men dels var dets inhostning saa
besværlig og skadelig for hostfolkenes helbred, at arbeidet neppe erstattes ved det
vundne udbytte.»
Okonomien blant grunneierne var imidlertid sa darlig at planen ikke lot seg realisere,
til tross for velvilje fra det offentlige. De nye
undersokelsene hadde dessuten gjort det klart
at arbeidene ville koste mye mer enn tidligere
antatt, sannsynligvis kr 160 000--200 O000.
Det var likevel apenbart at materialforingen
fra Ula matte stanses hvis ikke Seismyrene
skulle bli omdannet til en innsjo. Etter gjentatte behandlinger i Stortinget ble det ende-
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Kuer i vann på Seismyrene.
CNVE< ARKIN

Anleggsarbeider på
Seismyrene i 1920-årene.
NVES

ARKIN

lig i 1877 besluttet a bygge en materialsamledam i Ula. Tiltaket ble betraktet som et forsoksarbeid, bekostet i sin helhet av staten.
Dammen, som ble bygd i 1878-1879 som
torrmur pa fjell, nr ca. 33 fot (1(),33 m) hoy
og skulle kunne tilbakeholde ca, 25 000 kubikk£wner (ca. 167 000 m) skadelig materiale.
Sammen med en mindre korreksjon av Ulas
utlop i Lagen kom arbeidene pa kr 22 000.
Dermed var det satt en midlertidig stopper
for den videre forsumping av Selsrnyrene.
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Men det matte en ytre omstendighet til for
a bringe torrleggingsarbeidene
videre. Ved
bygging av jernbanen Otta-Dombas
viste
det seg onskelig a flytte Lagen ut fra vestre
dalside over en lengde pa ca. 1 km omtrent
ved Ulas utlop. Stortinget vedtok i 191()
at det nye lopet skulle utfores etter en plan
som var utarbeidet ved Vassdragsvesenet
tidligere og som ville gi en flomsenking
pa ca. 1,5 mi Lagen ved sondre ende av
Selsmyrene.
Senkingsarbeidet var beregnet a koste ca.
kr 1O00
O00, hvorav staten ytet 3/4 og distriktet resten. Arbeidet ble utfort av jernbanen
1910-191-f..Orn det skyldes manglende kjennskap til arbeid i det vate element eller fare for
overskridelse pa jernbaneanlegget
skal vere
usagt. men senkingsresultatet ble i hvert fall
ikke oppnadd. Det gjensto ca. (l,3 m av den
lovede senking daa arbeidene ble avsluttet.
Vassdragsvesenet utarbeidet derten· i 1921
plan til utdyping av lopet samt til sikring av
Ulas utlop ved en solid bunnterskel med
styrtseng. Arbeidene ble utfort i 1927--31
av Hoyer--Ellefsen A/S og kom pa ca. kr
420 000, bevilget i sin helhet av staten. Det
ble utgranl ca. 67 ()()() 111-'hard grus. Terskelen ved Ulas utlop er brutto 4,6 m hoy
og 36 mbred, utfort av betong opp til 2,6 m
hoyde, for ovrig som grovsteinet bruddsteinmur i sement. Kronebredden er 30 m1.
Styrtsengen er 12 111 lang. utfixt av store
steinblokker. I 1925--26 var dessuten materialsamledammen i Ula blitt forhoyd med 1 111.
Og dermed \\1r doren apnet for naturrikdommene pa Selsmyrene. Grunneierne lot
ikke mulighetene ligge unyttet. Llndbruksingenior Herud utarbeidet planer for to hm·edkanaler pa sondre del av myromradene, hver
ca. 3 km lange. Etter at disse ble ferdiggravd.
er det meste av denne del blitt oppdyrket.
For a kunne utnytte senkingen videre
langs Selsmyrene, har Vassdragsvesenet utfort
en del korreksjons- og forby ggingsarbeider
i Lagen over en lengde pa ca. 10 km opp til
Laurgard bru. I nordenden, ved den sakalte
Storoya, ble Ugen omlagt over en lengde pa
ca. 800 m med steinkledning av elveskraningene over en storre lengde. Arbeidet, som
kom pa ca. kr 170 000, ble i det vesentlige
utfort like etter krigen. Blant annet var opptil
600 tyske krigsfanger beskjefriget, dessuten
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Nordre del av Seismyrene
1994.
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Søndre del av Selsmyrene ca.
1965. Lågen til venstre. Ula
kommer ned fra venstre i
nedre ende.
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ANDERSEN, NVF

hadde Forbveninvsavdelincen
her sin forste
.>
>
>
gravemaskin, en gammel Weserhitte, samt
flere kompressorer og diesellokomotiver.
Ved det videre kanaliseringsarbeid pa
Selsmyrene stotte landbruksingenior Herud
pa problemet Selsbekken. Denne kommer
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ned pil nordre del av myrene og har fra Arilds
tid hatt flere forskjellige utlop i Lagen. Disse
utlop fant Lagen det hensiktsmessig benytte
som innlop under flom, hn)rved store omrader ble satt under vann. En effektiv utnyttelse
av jordarealene forutsatte derfor gjenstenging
av utlopene. I 19-+S--+6ble Seisbekken fort
ned til Skottevann, som ligger omtrent midt
pa Seismyrene og sto i forbindelse med Lagen
ved den s:1kalteFormoloken. Utlopet provde
Vassdragsvesenet a stenge igjen ved en tommerkistedam med bjelkestengsel, men
resultatet bk lite tilfredsstillende pa grunn
av vanskelige grunnforhold og gjenstridig
elv. I stedet planla Vassdragsvesenet i 195()
omlegging av Seisbekken ved en kanal
videre sorover fra Skottevann, med nytt utlop i Lagen ved sondre ende av Seismyrene.
Ved a legge opp en del av gravemassene
som flomverk langs ostre kanalside kunne
det alt vesentlige av arealene bli sikret mot
oversvommelse.
Planen fikk en trang fodsel, det var mange
motstridende interesser som gjorde seg gjeldende. Det ble nodvendig med vassdragsskjonn til fastsettelse av erstatninger og til
fordeling ,ff distriktsandelen av utgiftene
mellom de ca. 65 grunneiere pa nordre og
sondre del av Selsmyrene som ville fa nytte
av arbeidet. Endelig pa ettersommeren 1962
kunne to av Forbygningsavdelingens gravemaskiner (pa ca. 19 og 33 tonn) ta fatt pa den
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ca. 4.5 km lange kanalstrekningen opp til
Skottevann. Kanalen var ferdiggravd i september 1963, senere er massene dels planert
med bulldozer, dels lagt opp som kjorbart
flomverk. Av hensyn til dreneringen av jordarealene er det lagt en del stikkrenner gjennom flomverket, en pa ca. 80 cm diameter,
de ovrige mindre. Alle er forsynt med selvlukkende ventil. Gravearbeidene, i alt ca.
72 )()()m-' myr og finsand, inklusiv planering,
flytting av masser, stikkrenner mv. kom pa
ca. kr 3,50 pr. m-\ eksklusiv oppsyn. Formoloken er gjenstengt ved fylling i ca. 30 m
lengde, med grus- og steinkledning mot
Lagen. En eldre gjenstenging mellom Lagen
og Skottevann er forsterket. - Arbeidene ble
i 1956 kostnadsregnet til kr 360 000 og bevilget pa NVEs budsjett mot 1/4 distriktstilskudd.
Etter forskjellige tilleggsarbeider er det medgatt ca. kr 450 000 til anlegget. Med bidrag
fra Jorddyrkingsdirektoratet har grunneierne
bygd seks bruer over kanalen i forbindelse
med nodvendige driftsveger.
Panordre del av Selsmyrene er utfort utdyping av Seisbekken, etter plan av landbruksingenior Uhl en, med overslag kr (>3•
Med
dette arbeid er det alt vesentlige av arealene
pa Seismyrene blitt utnyttet. Et areal pa flere
hundre mal ved Skottevann er blitt torrlagt
ved pumpeanlegg.
Selsmyrene er etter hvert gatt over til a bli
Selsvollene, Nord--Gudbrandsdals kornkammer. Jordarten, blanding av myr og finsand,
har vist seg a vere serdeles velegnet for intensiv korndrift. Det er virkelig et eventyr a
oppleve skuronna pa Selsvollene, med store,
selvgaende skurtreskere. Enna kan mange av
maskinforerne huske at de rodde mellom
hesjene ved den minste flom.
Og sa fristes vi til en liten omskriving
«Snipp, snapp, snute, selsnepen er ute,» Den
giftige planten har na definitivt tapt slaget om
Selsmyrene.
Etter at torrleggingsarbeidene var ferdig,
fikk NVE soknad om a sikre Selsvollene mot
oversvommeise under flom i Lagen. Etter
plan fra Forbygningsavdelingen i 1974 ble
det i 1976--80 bygget flonwerk (flomsikker
fylling) fra Okstjernloken til utlopet av Seisbekken, med dam og enveisluke ved bekkens
utlop. Arbeidet kom pa ca. ']. mill. kr, som
ble delt mellom NVE. Landbruksdeparte-
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mentet og distriktet. Med dette flomsikringstiltaket er det forhapentlig satt en sluttstrek
for problemene som grunneiere og det offentlige har hatt med utnyttelsen av områdene
ved Selsvollene.

Flomsikring

av Finna, Vågå, Oppland

Finna er en av de vanskeligste flomelver pa
Ostlandet, til tross for at omradet er svert
nedborfattig.
Den kommer fra omrader uten selvregulering og renner med relativt stort fall gjennom
tettstedet Vågåmo og ut i hovedelva Otta.
Etter katastrofeflom i 1860 innberettet
lensmannen i Vaga blant annet:
«Da jeg ankom til Finnabroen var Veien
paa begge Sider af denne Bro overskyllet af
Finnaelv i flere Hundrede Alens Lengde, saa
at Adkomsten til Broen var en Umulighed
eller mindst forbunden med den yderste Livsfare for Heste og Folk. Finnaelv gik med en
rivende Strom over Veien paa Broens begge
Ender, saavelsom i Veistrækningen opover
fra Broen til Haakenstad. Et stort, men skrækkeligt Naturspill vistes her. Elven medbragte en
uhyre Mengde Grus og Stein, der i nogen
Tid opdemmede dens Vand og bragte det i
de strideste Stromme udover til begge Sider.
Man frygtede hvert Oieblik, at Elven vilde
nedrive Finnabroen og den strax nedenfr
liggende Vaage Kirke, og at den vilde gjore
et nyt Far under Oi over den lade Mark til
Sandbogaardene. Man fandt det uungaaeligt,
at en stor Odeleggelse vilde finne Sted, hvor
Hovedgjennembruddet
skede. Forventningen og Spendingen om, hvor Ulykken vilde
ramme, var frygtelig. Efter en Times Tid var
man ikke Lengere i Uvished. Elven havde
gjenlagt sit Far med Sten og Grus i mellem
1 og 2 Alens Hoyde gjennem det hele Leie
og brudt et tildels nyt Far i Nerheden af Vaage
Kirke, hvor en Arm af Elvesengen havde
givet Aflob for en !iden Del af dens Vand.
Den brod ind paa Vaage Prestegaards Eiendom, borttog i et Par Timers Tid Husebygningerne paa den Vaage Præstegaard tilhorende Plads. Klokkergaarden, hvis Jordvei den
aldeles odelagde, borttog Gaarden Lobe no. 84,
Smedsmoens Ager og Engmark, hvoraf kun
en ubetydelig strimmel er tilbage, og fortsatte
med Bruddet paa det Vaage Prestegaard tilhorende betydelige Agerland. Halland kaldet,
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indtil man ved improviserede Forbygninger i
Eken fik Vandet saarvidt bortledet, at dets
odeb:ggende Virkninger paa Vaage Prestegaards Eiendonune, Halland og Moend, blew
ind.til Videre stansede.»
Etter flommen i 1860 ble de mest utsatte
partier langs Finna forbygget, og senere har
det vert utfort mindre forsterkingsarbeider.
31. august1. september 1938 intraff

Bygdefulkserpåskadene
etter Finnas gjennombrudd
ved Vågåmo, 1.9.1938.
AI
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igjen en voldsom flom i Finna. Aftenposten
skriver 5. september 1938 blant annet:
«Efter de beretninger vi har fatt. forlop redselsnatten i Vaga - natt til torsdag- stort sett slik:
Det holjregnet hele onsdag, og eh·er og
bekker steg. Utpa ettermiddagen var vannet
savidt truende at de forsiktigste begynte forberede seg pa flukt. I lopet av noen timer steg
vannet imidlertid sa voldsomt at det blev klart
for alle at man matte romme sine hjem.
Vannet steg opp i selve Vagamo og trengte
inn i gatene. Sasprer flyktningenes skarer seg
til forskjellige kanter i osregnet. Bare et eneste
menneske sov i Vagamo den natten - og det
var en kvinne.
Det fleste - m-er 2( Hl mennesker - drog
som nevnt til prestegarden som ligger hoit
oppe ved Jutulbergct. Det viste sig atter at
prestcg;\rdcn var ct godt sted a ty til.»
«Av og til hortes brak gjennom alt det andre
bulderet, og man undres: Hvis hus og hjem
var det nu som gikk?»
«Det synes vere pa det rene at mens det
var pa det ,·erste bruste Fina (og Nugga) som
stride elver bade sydm·er riks,·cgcn til Sorum

a

a

OT
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Finna, Vågåmo,
Otta, 1986.
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og tvers gjenom Vagamo. mot broen som
forer over Otta til Vagavannets nedre ende.
I de b,·estliggende deler av Vagamo har \·annet
gatt bortimot en meter over gulvet i forstc
etasje i husene og har fort med sig inn all verdens s,md. rotter. Sten OSV.»
Det viste seg i 1938 at arbeidene som nr
utfort etter storflommen i 1860 ikke ,·ar tilstrekkelige. Forbygningsanklinge11 bygget
derfor i 1939--+ I sammenhengende flomverker gjennom Vagamo m·er en lengde p,\
ca. 2.5 km. med kjorbarc t)·llingcr pa begge

3

Steinbrudd, Vågå, ca. 1959.
Opplasting med Vossekran.
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sidene. Vcrkene bk sikret med mur av store
stein blokker.
I 1958 inntraff en flom som Yar nesten like
stor som den i 1938. Heldigvis talte forbygningene pakjenningen og tettstedet unngikk
en katastrofesituasjon. Men det ble behov
for forhoyelse av verkene og forsterking av
ch-ebunn.
Pa grunlag av modellforsok ved Vassdragslaboratoriet i Trondheim bk det pa ovre
del av elva bygget terskler av store steinblokker for a t<Jrhindrc at eh-a skulle undcrgrau·
sidemurene. Nedre ende av tersk kne ble
sikret med nedslatte jernskinner. Flonn-erkcne ble ogsa forlenget i O\Tl' ende for a fa
bedre avslutning.
Etter 1938 har Forbygningsanklingen
utfort arbeider i Fina for ca. 2.5 mill. kr. Det
er store utgifrer. men det er pa det rene at
verdier for atskillig storrc bdop ble sikret
under flommen i 1958.
I de senere ar er Vagamo blitt videre utbygd bade med boliger. forretninger. hotell
og industri. Det er seh-sagt umulig a beskytte
seg mot cnh\·er flom som kan tenkes a inntrefl-e. men \·i far lupe at beboerne i Vagamo
slipper a opp len· redseisnettene fra 1860 0g
1938 igjen.
I begynnelsen av 1950-arene ble det tatt
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Forbygningsavdelingen fikk henvendelse om
sikring av steinbruddet, idet det var stor fare
for storre utrasing av fjellmasser. Bade Statens
naturskadefond og Norges geotekniske institutt
anbefalte sikrings- arbeider. Etter anale med
kommunen ble arbeider for ca. kr 11() ()()0
tatt med som en del av Fina-anlegget.
Arbeidene etter flomskaden i 1958 ble
formelt avsluttet i 1982. Ovenfor brua var de
samlede utgifrer ca. kr 833 ( )()(l og nedenfr
brua ca. kr -Hl8 (JOO. NVE dekket 5/6 av
utgiftene.
s

Senking av Bjørkelangen sjø i
Aurskog-Høland,
Akershus

,

• s'

Øverst:
Finna ovenfor sentrmn, på
tvers fra luften, ser tydelig
tersklene i elva.
, LL:'--1111-111 \\ \_\

'>(

.\'.\:I ll:'-..-\\1.-\

Nederst:
Finna ovenfor sentrum,
terskler på øvre del.
, li.-\lU > .-\'.\:I>LIZ'>L:'-..:'-.\"F

med

ut forbvmninvsstein
i Prestberset
ovenfr
.>
to
Vagamo. Grunneier her er Vaga prestegard.
Etter onske fra Kirke- og undervisningsdepartementet ble arbeidene i steinbruddet stoppet
i 1954, idet det ville virke skjemmende for
omeivelsene
med vtterlirere
utvidelse av stein,
·
o
bruddet. Omradet stod senere urort inntil
det ble lagt opp lysloype like inntil den bratte
og delvis overhengende fjellveggen. Kommunen planla a utnytte omradet like nedenfor bruddet til bolilTbebvo-crelse.
Varen 1971
>
.oo
raste det ut store steinblokker som stengte
lysloypa og en stor blokk gikk videre nedover i det planlagte boligtelt. Slike mrasinger
var ogsa en fare for vegen like nedenfr.
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Fra Kanah-æsenets historie. bind I, side 117,
har vi hentet folgende beskrivelse fra 1848:
«Omkring 13irkeLmgen So og Holandselven fra Soen til oppover i Urskoug ovenfor
Nordby Tjærn og Vaaler Molle ligger store
Strækninger dyrkbar Jord, der i Flomtider
oversvommes og ved Lavvande ikke kunne
draineres. For Soens Udlop staar den saabldte Fosser Dam, der væsentlig bestemmer
Vandstandsforholdene. Den eies av Proprietær C. Haneborg, som benytter Vandfaklet
til Drift av forskjellige Industrielle Anleg.»
Landeierne sokte i 1848 om senking av
sjoen for a kunne gjore jordarealene mer
«fruktbringende.» Brukseieren ga uttrykk for
at en stor senking ville fore til at bruket
matte nedlegges og til skader for landeierne
og flotningen nedenfor dammen.
Senking av Bjorkelangen fikk en meget
rang fodsel. En oversikt over saksbehandlingen viser den historiske utvikling:
1849: Kanalvesenet foretok undersokelser
og satte opp 8 vannmerker.
1850: Storflom i \~assdragec,med nye henvendelser fra landeierne.
185 1: Senkinsrsplan fra Kanalvesenet. Omkostning kr 5200 eksklusiv erstatninger. Ca.
2000 mal ville invinnes, wrdi kr 120 000.
185 1: Soknad fra landeierne om tillatelse
til a utfore arbeidet. Landeierne har dannet
Interesseselskap.
1852: Saken stilles i bero i pavente av
Fredrikshaldskanalen.
1857: Saken tas opp igjen. En agronom
uttaler at senkingen m,1 vere pa minst 1,S fot,
helst 3 fot. Kanah-esenet beregner kostnaden
til kr 12 120 ved 1,3 fot senking og kr 21 840
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Til venstre:
Kart og profiler av Fosser
dam, antakelig 1849.
Til høyre:
Kart over utløpet fra Bjørkelangen sjø, med Fosser dam
og profiler. Antakelig 1873.
RIKSRKIVE
TEGNINGENE
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ved 3 fot senking, inklusiv erstatninger.
1870: Ny saknad fra Interesseselskapet.
1871: Kanalvesenet skal sta fix nye undersokelser og planlegging. Landbruksingenioren
skal oppta kart og foreta bonitering.
1873: Landbruksingenioren
beregner det
interesserte areal til ca. 3300 daa. herav ca.
1880 daa «Normaljord». Kanalvesenet beregner 3 og +fot senking. Problemer: Mollebruket i Fosserfossen blir skadelidende. Nedenforliggende bruk vil kunne fa okte Romskader. Flotingen vil kunne bli vanskeliggjort.
1875: Kanaldirektoren uttaler at 4 fot
senking vil koste kr 25 600.
1876: Ny soknad fra jordeierne og protest
fra brukseier. «Fogden i Nedre Rommerige»
anbefiler 4 fot senking. 1880 mal verdsettes
til kr 72 000.
1877: Indredepartementet
avslar soknad
om tillatelse. Saken stilles i bero i pavente av
nve undersokelser.
1879: Ny soknad, anbefalt av «Fogderiet.
Amtet og Landbruksdirektoren». Kanaldirektoren angir omkostninger for senkingsalternativer pa 4., 3 0g 2 fot.
Etter dette ser det ut til at jordeierne har
gitt opp a fa gjennomfem de planlagte arbeider.
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Omkring 192( )- 22 meldte det seg ny interesse for a fasenket Bjorkelangen og Holandselv opp til Bliksrud lense. Hovedproblemene
var de arlige flommer og oversvommeiser i
forbindelse med flotningen. Grunneierne
sokte landbruksingenior
Herud om bistand.
og Vassdragsvesenet ble kontaktet.
I 1926 oversendte Herud --t-bl.kart med
2050 daa jordbruksareal som ville fa nytte av
senkingen. Ca. 1500 da var ikke kartlagt. Pa
grunnlag av nye undersokelser framla Vassdragsvesenet i 1930 ny plan i tre alternativer, med overslag kr 48 000, kr 1--t---t000
og kr 180 000.
Grunneierne gikk inn for det billigste alternativ, og forhandlinger med eieren av Fosser
dam om overtagelse av dammen ble innledet.
I 1938 anbefalte NVEs hovedstyre at en
revidert plan med muslag kr 75 000 ble lagt
til grunn for bevilgning mot 1/2 distriktsbidrag. Planen ble vedtatt i Aurskog og Nordre
Holand kommuner.
I 1941 foreb takst over Fosser dam. Denne
var sa hoy at grunneierne ikke fant a kunne
dekke taksten i tillegg til senkingsutgiftene.
Planen fra 1938 ble revidert i 1941. I tillegg til ombygging av dammen var det for-
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utsatt graving i Holandselv ovenfor Bjorkelangen i ca. 3 km lengde og hjelp til selvgraving videre opp til Lierfoss. I Borteelv omfattet planen srnkingskanal i 1700 m lengde til
Dyrerudtjern. Kostnaden ble beregnet til
kr 215 000.
V,1ren 19-t-2 ble det utfort modellforsok
ved Norges tekniske bogskole i Trondheim
for a se om avlopsforholdene ved Fosser dam
for og etter senkingen var i samsvar med
beregningene. Forsokene ga bekreftelse pa
at beregningene var tilfredsstillende.
Etter onske fra grunneierne utarbeidet NVE
i 1942 revidert plan for et alternativ som fr)l"utsatte hel nedsprengning av Fosser dam, samt
mer omfattende gravearbeider oppover.
Planen vant ikke tilslutning i kommunen.
I 1942 forela ogsa en beregning fra landbruksingenior Herud ang,1ende nytten ved
senkingen. Herud var kommet til en paregnelig verdistigning pa kr -l-80 ()()() for senkingsarbeidene som var forutsatt i revidert plan
av 1941, kostnadsberegnet til kr 339 )00.
Etter dette fant Arbeidsdepartementet a kunne
ga inn for at 1/2 av overslagsbelopet ble bevilget på vassdragsbudsjettet.
Aurskog og
Nordre Holand kommuner avga garanti for
distriktets andel.
Etter overenskomst i 19-l-2mellomArbeidsjenesten (A.T). og senkingskomiteen tok A.T.
pa seg å utfore arbeidet mot 1/ 10 av overslagsbelopet fra distriktet. Hertil var A. T. tilsagt
1/2 statstilskott pa vassdragsbudsjettet.

A.T. utforte noen mindre gravingsarbeider i
Holandselv og satte bort anleggsarbeidet
ved Fosser darn pa kontrakt til cntrcprenorfirmaet A. Nuland, Oslo (N.S.) Sistnevnte
gjorde ikke sitt arbeid ferdig. Damarbeidet
var dessuten sadarlig utfort at det delvis matte
gjores om. Etter opplysninger fra Avviklingsstyret for A.T. i 1945 var nevnte firma insolvent og kunne ikke fullfore kontrakten. A. T.s
virksomhet var opphort.
Etter brev av 8. april 1946 fra ny senkingskomite ble det sokt om at arbeidet matte tas
opp igjen etter noe modifisert forslag, som i
hovedtrekk gikk ut pa a fullfore arbeidet for
Bjorkelangen og nedre del av Holandselv
og noe arbeider i Borteelv. Blant annet ble
de store gjennomstikkene
ved Valer og Lier
sloyfet. Restarbeidene var kostnadsberegnet
til kr 240 000.
Etter at saken var klarert med kommunen
og senkingskomiteen kom arbeidene igang i
Forbygningsavdelingens
regi. Det ble også
utarbeidet nytt manovreringsreglement
for
Fosser dam.
Etter soknad fra senkingskomiteen ble det
ved kgl.res. av 23.09.49 0g 06.06.50 gitt
tillatelse til a palegge i alt -t-9 grunneiere
tilskuddsplikt til senkingstiltaket. Vassdragsskjonn ble avholdt i 1950.
I 1950--arene ble det gjennomfort en del
restarbeider i tillopselvene. Senkingen ble
formelt avsluttet 21.03.62 med en samlet
utgift pa ca. kr 460 000.
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Fosser dam, sett nedover.
Våren 1944.
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Senking av Børsesjø i Gjerpen
(nå Skien), Vestfold
Uttapping <ff myrstrekninger ved 13orsesjo i
Gjerpen var ogsa et betydelig prosjekt som
Stortinget fikk til behandling. En senkingskanal i ca. 3.5 kms lengde ble gran.i i 185354 for ca. kr 24 000. Ca . .+(HHl daa ble torrlagt for jordbruksfornd.
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Forbygningsarbeidet som ble utfort i Etneelv ved Etne prestegard i 1880-arene, hadde
apenbart vert n·llykket. Forbygningsanielingen hadde ikke henvendelser fra Etne for
det inntraff en storflom 26. november 19-+0.
Flommen anrettet betydelige skader pa en
rekke eiendommer langs Etneelven. Selve
prestegarden ble ikke skadet. men forbygningen matte forlenges 130 m oppover pa
Gjerdes eiendom. Arbeidet ble utfort a\·
Forbygningsavdelingen
i 1949--52.
I oktober 1983 ble sondre del av Hordaland hjemsokt av et kraftig regnver, som te.me
til ekstraordinære flommer i mange vassdrag.
Veger og bruer ble skadet og eh-er tok nye lop.
Forbygningsavdelingen
var raskt pa be faring
og avtalte oyeblikkelige sikringstiltak med
kommunene. Det ble umiddelbart foretatt
oppmaling, planlegging og kostnadsberegning av nodvendige flomskadearbeider. Som
eksempel pa saksbehandling kan nevnes at
NVEs hovedstyre allerede i mote 28.11.83
fant a kunne anbefale at en rekke saker i Hordaland ble bevilget pa NVEs budsjett. Alene
for Etneeh·en ble folgende saker behandlet:

Etneelv ved Enge, overslag kr 1O00O000,
250 mflomfylling.
bebyggelse truet.

Dyrka mark skadet.

Et11ccll'
ved Prestegarden,
overslag kr 20 000,
50 m forsterking eldre forbygging.
Croquis og lengdeprofil av
Etneelv ved prestegården 1865.

Sikring mot erosjon og flom i Etneelv,
Etne, Hordaland

RIKSARKIVET

del av Etneeh·en. for utlopet i tJorden. har det fra gammelt vært betydelige
eh·ebrudd. spesielt ved garden Ficlje. I 1851
innberettet veginspektoren at hovedvegen var
(Klelage. Vegen ble omlagt. men grunneierne
var misfornoyd. I 1853 foreslo Kanaldirektoren gjenstenging av et flomlop og noe opprensking, men arbeidet kom ikke til utforelse.
I anledning av et elvebrudd ed Etne
prestegard i 1863 fikk Kanaldirektoren henvendelse fra Kirkedepartementet.
1)et ble tatt
opp kart og foreslatt noen forbygningsarbeider, men de kom ikke til utforelse for i 1880,
med midler fra Opplysningsvesenets fond.
I 1882 kom det soknad om sikring av
eh-ebrudd ved gardene Sjesvold, Dyjebakken
og Gjerde, som hadde bygdens bedre innmarker. Kanaldirektoren foreslo arbeider til
kr 3625, men de kom ikke til utforelse.
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Eteelv ved Slatteholinen,overslag kr 30

000,

50 m utbedring av eldre forbygging.
Etneelv ved Ore Oyane, overslag kr 100 O00,
300 111 forsterking av flomverk og forbygging. Skader pa dyrka mark.
Et11cc/11cd Gjerde, overslag kr 50 O000,
1O00m forsterking gammel forbygging.
Emeelv ved Oyane, overslag kr 150 O000,
300 111 utbedring av forbygging og flomverk. Skader p1 dyrka mark og veger.
Etneel ved Likskar overslag kr 6) O000,
150 m flomverk. Utbedring forbygninger. Utgraving dyrka mark.
Etneelv ved Kaland, overslag kr 50 000.
Forhoyelse a,· flonl\'erk i 70 m lengde.
Oversvommelse dvrka mark.
Et11ccll'l'cd Gm11cL,ætc1;
m·erslag kr 3U (HHl. Ny
forbygging 50 m.Dyrka mark skadet.
Eteelv ved Samkomeholen,overslag kr 20 00.
Ny forbygging 50 m.Dyrka mark
skadet.
1

1
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Terskel og forbygning kombinert med gangbane langs
Etneelv. August 1987.
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Etneelv ved Sorheim, overslag kr 15 )(0,
30 m utbedring to av forbvorine.
. boo o
Etneelv ved Austrheim, overslag kr 115 00,
1O00m nv. forbvooino
. boo o for a sikre dvrka
·
mark og veger.
Etneel ved gnr 5/2, overslag kr 60 00,
150 m flomverk. Ea har tatt nytt lop
gjennom dyrka mark og campingplass.

I oversendelsesbrevet til kommunen er bl.a.
nevnt:
«For samtlige saker ma kommunen avgi
«Skjemavedtak» med garanti for ansvar og
vedlikehold. I)et vil ta noe tid a fa sendt ut de
enkelte sakene. I mellomtiden kan det bli
aktuelt a utfore sikringsarbeider etter anale
mellom kommunen og var anleggsledelse. For
at det ikke skal oppsta unodige forsinkelser,
skal i be om en forelopig erklering som
viser at kommunen er innforstatt med garantiansvaret for de saker som det forelopig er tatt
stilling til. Kommunen ma forelegge sakene
for grunneiere og rettighetshavere som kan
tenkes a bli berort. Det ma gis opplysning
om spesielle forhold som kan være av
betydning.
Det er ikke disponible midler på NVEs
budsjett til de planlagte tiltak. Vi har for
tiden lange ventelister pa vedtatte arbeider.
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Vi har derfor sendt Olje- og energidepartementet soknad om tilleggsbevilgning for
1983--84 av hensyn til flomskadene pa Vestlandet. Arbeidene vil komme til utforelse sa
snart vi kan skaffe midler.»
Flomskadesakene ble vedtatt i Etne kommunestyre i mote 31.1. 198-1-.Samtlige saker
ble forelagt grunneierne for undergaranti.
Senere er anleggene utfort etter hvert som
NVEs bevilgninger har gjort det mulig.
For noen av sakene ble det behov for revisjon av planene. Blant annet kan nevnes at det
ved Kaland ble bygget cn terskel av sprengt
stein for a sikre elvebunnen og gjenopprette
vannstandsforholdene i elva. Siden Etneelva
er en meget god lakseelv og populær i friluftssammenheng. ble terskelplanen pa forhand forelagt Etne jeger- og fiskeforening.
Elveeigarlaget. Innlandsfiskenemnda
og
grunnererne.
Det kan ellers nevnes at det i Etneelva ogsa
er bygget noen rene «fisketerskler». som har
liten imn-irkning pa avlopsforholdene. Tersklene er planlagt i samrad mellom miljovernmyndighetene i fylket og en lokal representant
for Forbygningsavdelingen. Tersklene er
bygget og bekostet av Etne jeger- og fiskeforening, som også har ansvaret for eventuelle
skader og ulemper.
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Senking av Vangsvatnet,
Voss, Hordaland
Vangsvatnet har sitt hovedtillop i elven Vossa.
Nedslagsfeltet bestar for en stor del av snaut,
bratt fjellterreng, med liten naturlig regulering. Utlopet fra vatnet gar i en ca. 700 m
lang, trang tJdlklofi:. Dette medforer sterk
stigning av vannstanden i flomperioder. Eksempelvis vil en 10-ars flom ligge ca. 7,4 m
over normal lavvannstand.
I 1854 sendte Sondre Bergenhus Amt en
sokn ad til Indredepartementet om a fa senket flomvannstanden
i Vangsvatnet for a
bedre forholdene for bebyggelsen ved Vassenden og jordbruksforholdene
rundt vatnet.
Kanalvesenet foretok undersokelser i 185658 og det ble utarbeidet plan for ca. 1,7 m
senking av stor flom ved opprenskings- og
sprengningsarbeider i utlopselven. Kostnaden ble beregnet til kr 16 O000.Etter en del
diskusjoner om faren for lomoking nedenfor ble det satt opp vannmerker i vatnet og
pa +steder nedenfr.
I 1864 fikk Sondre Bergenhus Amt tillatelse til a gjennomfore den planlagte flomsenking, og det ble gitt et tilskudd pa kr 4 O )()
( 1/4 av overslaget) av «de til Fremme af Udtapings-og Myrdyrkingsforetagender bevilgede Midler.» Arbeidet ble utfort i 1865--66.
Det hadde imidlertid vist seg at flomvannforingen var for lavt anslatt. Kanalvesenet
foretok derfor nye undersokelser og anslo
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nodvendige tilleggsarbeider til kr 8000.
Disse arbeidene ble antagelig senere utfort
av interessentene.
Flomsenkingen i 1860--70--arene var ikke
tilstrekkelig for jordbruksdriften og for bebyggelsen ved Vossevangen. NVE satte opp vannmerke ved Bulken i1892 og det ble gjennomfort vannforingsmalinger som skaffet bedre
hydrografisk grunnlag for a beregne senkingsmu lighetene. I 1918 inntraff en skadeflom
som var pa storreise som storflommen i 1873,
1883 og 188-t-. Dette ga stotet til at sporsmålet om senking ble reist på ny. På grunnlag av en «forestilling» av 28.05.1919 fra daværende ingenior Bentzen foretok Vassdragsvesenets anleggsavdeling nye undersokelser.
I 1921 forela senkingsplan i 3 alternativer.
Alt. I forutsatte ren flomsenking, mens de
to andre alternativer omfattet bide flom- og
lavvannsenking.
Disse planene kom ikke til utforelse. Alt. I,
som var det rimeligste og det mest aktuelle,
ble fraradet pga. antakelser om oket flomvassforing for nedenforliggende deler av vassdraget. Det forela imidlertid ikke noe beregningsmessig grunnlag for denne antakelsen.
Storflommer fortsatte skape problemer
ved Vangsvatnet, bade for private, kommunen, vegvesenet, NSB, Statens naturskadefond og forsikringsselskapene. Flere hoteller
var skadelidende og riksvegen matte stenges
i flomperioder.
Voss kommune tok saken opp igjen i
1970 arene og fremkastet bl.a. tanken om
flomsenking ved tunnel. I denne forbindelse foretok Hydrologisk avdeling beregning
av flomforlopet i Vangsvatnet for alt. I i plan
av 1921. Beregningene viste at en ren flomsenking i vatnet ikke nodvendigvis ville gi
oket vassforing nedenfor. Virkningene nedenfor ville være uavhengig av om ren flomsenking ble gjennomfort ved tunnel eller ved
utvidelse av nåværende lop.
I 1983 fikk Forbygningsavdelingen ny soknad fra Voss kommune om flomsenking av
Vangsvatnet, blant annet i forbindelse med
at det skulle bygges ny riksveg langs vatnet.
Av hensyn blant annet til miljoverninteressene var det onskelig at naverende lavvanstand ble bibeholdt.
Forbygningsavdelingens senkingsplan av
17.01.85 forutsatte at det ble bygget en 50 m
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bred og ca. 2,4 m hoy terskel av sprengt stein
ved utlopet av vatnet. Elvelopet nedenfor skulle utdypes og utvides til 17 m bunnbredde i
ca. 60 m lengde ned til Flage holen. Sprengningsmassene ville utgjore ca. 20 000 111·'.
En 5 ars flom ville beregningsmessig bli
senket ca. 1.3 m og en 50 ars flom ca. 0,9
Hydrologiske beregninger viste ellers at de
planlagte arbeider ikke ville gi oking av flommene nedenfor Vangsvatnet.
Det var ogsa foretatt beregninger av et
tunnelalternativ for den aktuelle senking. Det
var apenbart at ct slikt alternativ ville bli
vesentlig dyrere enn a bruke naverende lop.
Etter at anlegget hadde vert utlyst pa anbud hosten 1990, ble arbeidet utfort av lokal
entreprenor 1991--93. Med tillegg bl.a. av
terskel ved utlopet er de samlede kostnader
beregnet til 5 mill. kr. Terskelen er utformet
slik at laks kan passere.
Etter avtale vil NVEs hydrologiske avdeling foreta en del malinger og beregninger
for a kontrollere senkingsresultatet.
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Lærdalsøren før 1900.
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Flomsikring langs Lærdalselv, Lærdal,
Sogn og Fjordane
Lærdalselven var fra gammelt en farlig flome k. Bade langs hm·edelvrn og sideelvene
var det store elvebrudd som sendte masse
nedover mot elvemunningen. Dette forte til
at det stadig oppstod nye flomlop og at
elvemunningen flyttet seg utover i tjorden.
I 1850 er det nevnt at strandstedet Lærdalsoren, som opprinnelig var anlagt ved utlopet, na la ca. 600 m fra fjorden. Det var
bygget en hovedveg fra de gamle bryggene
ut til en ny brygge.
I 1855 sokte Amtmanden om at det ble
foretatt undersokelser angaende regulering
av Lerdalselven. Kanaldirektoren foreslo i
1858 at det skulle graves en renne med
jevnt fall og ca. 6 m bredde langs hoyre
bredd ned mot munningen, og med dammer
(langsgaende verker) mot de gamle elvelopene. Padenne mate skulle mange av
flomlopene fylles igjen. Overslaget var pa
kr 5504.-. Arbeidene kom i gang i 1861
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Syvdeterskel i Lærdalselva.
Formen gjør at vannstrømmen blir konsentrert til elvas
midtparti. Styrt selvgraving
sørger for at den nedenforliggende kulpen ikke fylles opp
med sand og grus.
BARD
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etter noe endrede planer og ble frrdig i
1868, ialt var medgatt ca. kr 8800.
Ved flommer i 1879 og 1882 ble verkene
betydelig skadet. Utbedringsarbeider ble utfort
i arene som fulgte.
I 1879 sokte Kirkedepartementet
om forbygging \·ed Lærdal prestegird, og arbeider
ble utfort etter Kanaldirektorens fixslag. betalt
av Kirkedepartementet.
Senere korn det
henstillinger fra lensmannen og fra amtmannen om undersokelser nd Mo, n:-d Vold og
videre opp til Tonjum. Disse hem·endelser
forte til at Lerdalselven ble fullstendig oppmalt fra Mo til forbi Hauge i 1883-8-l-, med
lengdenivellement
fra munningen til forbi
Mobakkene og kotekart fra Mobakken til
nedenfor oo-\rden Eri ooforbi Hauue
to
o ooo
Hunderi. P\ dette grunnlag avga loytnant
Nysorn i Kanah-esenet et forslag til fullstendig regulering av Lerdalselv fra ovenfi.)r Mo
bakkene til nedenfor Hauge og Hunderi.
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Forslaget omfattet parallelh-erkcr, sikring av
brudd, buner og stromterskler sammen med
opprensking, gjennomstikk og avstengning
av fHomlop. med samlet overslag kr 96 000.
Kanaldirektoren sendte planen til amtmandcn i Nordre Bergcnhus Amt. Det ble antatt at gjennomforingen
matte strekke seg
over ca. 15 ar av hensyn til kostnadene.
Lærdal komnnmebest\Telse wdtok i 1886
noc.h-endige garantier og arbeider kom i
gang i 1892.
Omkring arhundreskiftet ble det utfort forbygningsarbeider for ca. kr I 7 .=; ( )( ) pade
nedre 1415 km. Det ble lagt opp flomsikre
fyllinger pa begge sider, forsterket med mur
av stein. Senere er flomverkene blitt forsterket flere ganger. spesielt etter storflom i 1939.
da sideelva Nila forte store masser ut i
hovedelva.
Plutselig veromslag med sterk varme 30.31 . mai 1971 forte til intens snosmdting i
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nedslagsfeltet for Lerdalsvassdraget. Hovedelva og en del sideelver lommet sterkt opp
og medforte oversvommclse over dyrket mark
og beiter, skader p\ bebyggelse, veger, reveog minkgarder 111\'. De tidligere utforte forbyggingstiltak i Lærdalsek reddet betydelige
verdier under flommen, men de fleste forbygningene var for lave til a hindre oversvommelse.
Forbygningsanielingens Vestlandskontor
utarbeidet planer for utbedring og forsterking av 17 parseller i hovedeka og3 i sideelver med samlet overslag 1,5.S mill. kr. De
gamle flomverkene ble forhoyet og utvidet
og steinlaget pa elveskraningen ble utbedret
og fornyet.
Arbeidene som ble utfort i 1971- 75.
betydde en verdifull fcxsterkning av de
gamle flomsikringstiltakene.
Sikringsarbeidene i Lærdalsek er ikke bare
til nytte for bebyggelse ogjordinteresser. Eln
er fra gammelt kjent som en av vare rikeste
lakseelver. Under flommer har elva stor materialforing, som odelegger og forskyver verdifulle lakseholer. Det har derfor i tidens lop
vert gjort tiltak for a bedre fiskeforholdene,
;..-
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bl.a. ved buneliknende utstikkere og utlagte
steiner og ved opprensking av fiskeholer.
I sammenhencrb med kraftutbv(minu
i Lær., bt,
dalseh· ble det i 1973 forsoksvis bygget et par
terskler av stein pa nedre del for a bedre fiskep bssenc. Resultatet syntes tilfredsstillende,
oe.o det forte til at Forbvtrninlrsavdelinuen
(W
o
o
Natur- og landskapsavdelingen i NVE utarbeidet planer for en serie med steinterskler.
sakalte «Syvdeterskler», etter modell fra noen
terskler som ble bygget i Syvdeelva pa Sunnmore. Tersklene, som ble bygget under ledelse
av Forlwuninusanielino-en
i 198(l-81 " ser ut
.,. b
b
ti
til a ha en gunstig innvirkning pa stromforholdene i ch-a og pa gyte- og oppvekstmulighetene.
t

Sikring mot flom og erosjon i Fjærland,
Balestrand, Sogn og Fjordane
Dygda Fjærland ligger innerst i Fjærlandsfjorden, en sidearm til Sognet]orden. Stedet
var fra gammelt svært isolert, uten vegforbindelse til resten av fylket. I nre dager har
bilferge besorget nodvendig kommunikasjon.
I 1981 fikk Fjærland wgutlosning ved tunnel
til Strvn
o ::, i 199-t-ble det veuforbindelse
til
.,
::,
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Bøyumselv

og Supphelleelv,

Balestrand,

1967.
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Bøyumselv,

utarbeidet

av NVEs vestlandskontor,
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Bøyumselv, Fjærland. Flomsikring kombinert med ny
riksveg. 1988.
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Sogndal. Fjærland er omkranset av store tjellomradcr. med Jostedalsbreen som nabo i nord.
Breen har ,n-lop til Fjerland i 13oyumselv og
Supphclleek. som samles i Storeh-a et par km
for utlopet i sjoen. Ekenc fra breen LT sterkt
materialforende. Hele det lavtliggende omradet nedenfor gardene Boyum er i tidens
lop bygger opp av masser som er blitt transportert med elvene.
fj,n-Lmd har vert kjent som en god jordbruksbygd. Men arealer. bebyggelse og veger
langs elvene har vrt utsatt for skader ved
oversvommelse og dvebrudd. Uresmeltingcn
har ogsa fort til sbdeflommcr pa sommertid.
19. mars 1902 sokte Amtmanden Kanaldirekrorcn om bistand for a fa redusert skadene. Omradene ble kartlagt i 1:2000 i 19(l3
og elvelopene ble profilert. 8. mars 19(16
sendte Kanaldirekroren ut plan som omfattet forbygging i 5 parseller i Supphelleelv
og nedre del av Boyumselv, med samlet
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m-crslag kr 28 60 l. Arbeidet korn ikke til
utfore Ise.
I 1933 sokte Hans Supphellen Forbygningsawlelingens Vestlandskontor om hjelp.
Etter besiktigelse uttalte kontoret at sikringsarbeider Yilk bli svert kostbare og at det i
tilfelle ville vere pakrevet med en del undersokdser. Helkr ikke denne soknaden forte
til noe resultat.
1. mars 1952 sokte grunneierne pany om
bistand. Dette forte til at Vestlandskontoret
i de pafolgende arene gjennomforte omfattende undersokdser. med kartlegging. profilering og opptak av prover over massene i
elvelopene. Det ble foretatt detaljerte analyser over massene for a kunne beregne stabiliteten i de planlagte eh-elop. til dels med
bistand fra Universitetet i Oslo.
I 1963 sendte NVE ut plan for senking.
korreksjon og forbygging a\· Supphelkeh-.
Boyumselv og Storch-a ned til utlopct i sjoen,
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Befaring langs Bøyumselv,
Fjærland, 1980. Bøyumsbreen
i bakgrunnen.
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dessuten noen arbeider i Grunska og
Horpedalsek landbruksselskapet beregnet
at ca. 3000 daa ville fa nytte av arbeidene.
dessuten ville noe bebyggelse og noen
veger bli sikret. Etter omfattende saksbehandling ble det enighet mellom NVE.
Landbruksdepartementet
og distriktet om
kostnadsdeling. Arbeidene kom i gang i
1977 med et oversbg pa 4,5 mill. kroner.
Vestlandskontoret ledet arbeidet med avdelingens maskiner. Langs Boyumselva og
ovre del av Storelva ble en del av gravemassene brukt til ny riksveg pa elvekanten, i
samarbeid med vegvesenet. Fra 1981 ble det
bygget i alt 25 terskler av sprengt stein, 11 i
Boyumsch· og 14i Supphelledv. Tersklene
har stabilisert elvebunnen og bedret fiskeoppgangen. Med tersklene og en del supplerende arbeider er det gatt med ca. 6,7
mill. kroner til tiltaket.
Ved utlopct i fjorden er det blitt etablert
«Boyaoyri naturreservat» for a ta vare pa
fugle- og plantelivet. Med den nye vegforbindelse fra Sogndal til Stryn er Fjerland
blitt ct enda viktigere turistmal, ikke minst
pa grunn av det nylig etablerte Norsk bremuseum. Ogsa i denne sammenheng er det
nyttig at samfunnet har tatt vare pa verdiene
i lokaliljoet,
bade jordbruk, bebyggelse,
vassdrag og naturrikdommer.

it
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Flomsikring i Jostedal, Luster,
Sogn og Fjordane
Jostedalen er pa mange mater et særpreget
dalfore. Ovre delen av dalen er etter vestlandske forhold apen og bred. men med den
mektige Jostedalsbreen som en farlig nabo pa
alle kanter. Nedre delen av dalen er trang.
mange steder er det ikke engang rimelig plass
til Jostedola nar den i sommermanedene gar
stor og fossende og gragronn av breslam.
Trolig har elva ogsa gitt dalen navn. Sel; om
opphavet til elvenavnet er noe uklart og omdiskutert, synes det som mest sannsynlig at
nan1et kommer av det oldnorske ordet Jostr
eller Jostra som betyr esende, gjvrende, svulmende, et navn som dalens folk vet elva berer
med rette. At elva og isbreen har preget dalen
og dalens folk gjennom alle tider, far en et
klart intrykk av i g,1mle skrifrer. En av dalens
prester. dansken Mathias Foss som levde pa
1700-tallet, har utgitt ct skrift som heter
«Justedalens kortelige Beskrivelse», fra 1750.
Her skriver han bl.a.:
«Under dette Iisbierg fremkommer i begge
Dalene en stor Mængdc Vand. som samler
sig imot Kregedalen. og med de andre Fieldvande udgior en umaaddig stor Eh·. snart som
en hah- Soc i sin Fart med Susen og store
Bolger; ja formedelst den store Magt, Vandet
haver, utrives ei allene de slette Veie overalt.
som det overgaaer, men endog Jorden undermineres, saa at den falder ud med Eng og
store Treer, som sonderknuses og af Elven
fores ned til Soen, hvilken store Skade foraarsager omsider, dessverre! _Justedalens
totale OdcL-eggelse. 0111 Vandet vil herefter
saaledes continuere med at udrive og overskylle, som det hidintil har gjort, og paafort
megen Skade paa de fleste Jorder.»
Nettopp pa denne tid gikk ogsa breene
her i landet sterkt fram. og Foss skriver om
dette bl.a.:
«I aret 1742 in Medio Augusti var K. M.
Foged med Sorenskriveren der paa Stedet til
Aftagsforretning paa de Jorder, som ere
isbreen ner hosliggende og af den beskadigede. Da blev der maalet fra Breen til forste
Huus, som stod nermest derved, og befandtes
da en Distance af hundrede Alne derimellem;
men fra bemeldte Tid til Aarsdagen derefter
1743 havde Iisbræen ei allene skudt sig frem
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Jostedalen med den 1757 m
høye Vongsen i bakgrunnen.
Her har NVE gjennom årene
hatt store forbygningsarbeider,
særlig etter flommen i 1979.
Ny kraftutbygging
krever innsats fra NVE også på andre
områder, som. hydrologi og
miljø.
RVE
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Sperleelv i Jostedal.
Croquis og profiler av Sperleelv, Jostedal, opptatt av
Sætersmoen Kanalvesenet,
1900.
RIKSARKIVE
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de 1(JOAlne i Lengden, foruden urnaadelig
i Breden. men endog borttaget Husene,
omkastet dem, veltet dem for sig med en
umaadelig Mengde af Jord, Gruus og store
Stene fra Afgrunden og knust dem i ganske
smaa Stykker, som endnu er tilsyne, og
Besidderen maatte med hast forlade Gaard
og Grund med Sine og Eiendele og soge sig
Huus hvor han kunde.»
Foss kan ogsa beskrive folket som bor i
dalen pa en mate som fremdeles kan ha sin
gyldighet:
«Indvaanerne, nermere at beskrive, ere, i
Serdeleshed af Bondestand, af gode Hoveder
til at lre og begribe en Ting.» - «De ere og
meget langlevende, saa det er et rart Exempel
noen doer, hvilkes tildeels maa komme deraf,
at her er frisk og sund Lufr;>)- «De ere ellers
meget hændige til at arbeide med deres Tollekniv og Oxe i Træ. ligesom de og have opLen sig seh- i adskillige Haandverker, som
Smede-, Dreier-, Snedker-. Skomager, og
Skrederprofession. Og er den ene anden saalcdes behielpelig og Haand rekkende, at de
slippe at soge til fremmede Bygder om Hielp.
naar de behove noget; og foretage de sig
gierne saadant Arbeide om Hosten og Vinteren formedelst deres ]orders Vinding.
I at skyde ere de heel ovede, derfor og,
saasnart et Drengebarn ere kommet saavidt,
at han kan lofi:e Bossen, exercerer han sig paa
staaende Fod i at skyde, hvilket og fornodiges
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hoilig, paa det at Udyr ei skal rage formeget
Overhaand og beskadige Folk og Kreaturer.»
Jostedalen er sterkt utsatt for flom og flomskader fra Jostedola og dens mange bratte
sideelver. Bebyggelsen og nvringsvirksomheten i Jostedal er for det meste knyttet til
arealene langs elva. Det har derfor fra lang
tid tilbake vert utfort sikringstiltak i offentlig
og privat regi for a redusere faren for utgra\"ing og e.wersnm1melse.
De fleste tiltak gjelder rene forbyggingsarbeider. som omfatter forsterking av elvekanten med sprengt stein for a hindre oversvommelse. Det er ogsa planlagt og utfort en
del tiltak for a senke flommene for de omrader i dalen som er mest utsatt for oversvommelse. Disse flomsenkingsarbeidene, som
omfatter utdyping og utvidelse av elvelopet,
er imidlertid relativt kostbare og har tidligere
ikke fatt noe sa.'rlig omfang.
En storflom i 1898 forte til at det ble utfim
en rekke flomsikringsarbeider i offentlig regi
i 1903-09. Ogsa i 1915--22 ble det gjort betydelige arbeider. Senere er det bygget flomverker flere steder for a hindre oversvommelse, ofte i samband med mindre senkingstiltak. I noen tiltelle er flomverkene blitt
kombinert med offi..·ntligeeller private veger.
For 1979 var det utfort forbygningsarbeider
langs Jostedola og bielver over en lengde pa
ca. 20 km til en kostnad a\" 10-12 mill. kr.
Natten mellom 14.-15. august 1979 opplevde Jostedolene en katastrofrflom, etter
kraftig nedbor og ekstraordiner snosmelting.
Sideelvene fra breomradene vokste vold
somt og Jostedola steg til hoy der som aldri
tidligere var registrert. Et flommerke fra 15.
august 1898 ble overskredet med mer enn
1 111. Flere sideelver forte store masser ned i
dakn. Langs hovedelva oppstod en rekke
nye elvebrudd og store omrader ble oversvommet. I flere boligomdder stod Yannstanden i hoyde med gulv i 2. etasje. Anslagsvis 1()(l bolighus ble flomskadd, ca. 1(l bruer
ble odelagt og verdifull dyrka mark ble skadet.
Kostnadene med a rette opp skadene i
Jostedal ble beregnet til i alt ca. 32 mill. kr.
Av dette var omtrent halvparten skader pa
printe eiendommer, resten gjaldt offentlige
bygninger, veger, bruer, forbygninger mv.
Flommen i 1979 er den storste en kjenner
til i Jostedal. Den er anslatt til en storrelse pa
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Sperleeh-, Jostedal, gjenfylt
under flommen i 1979.
Vegvesenet graver fram
riksYegbrua.
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Fylkes111ann, lens111ann, ordforer, Naturskadefondet
og
NVE pa befaring i Jostedal
etter flommen i 1979.
BARD ADER
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noe under I ()()-ars flomme11. Forbygningstiltakene sikret store verdier under flommen.
men de var ikke tilstrekkelige til a motsta de
ekstraordi1Lere \·annmengder. HYerken teknisk eller okonomisk hadde det vert mulig
a sikre dalen mot en flom av denne storrelse.
Forbygningsavdelingen
var pa befaring i
Jostedal umiddelbart etter flommen sammen
med representanter fra Statens naturskadefond. t·lkesmannen. Vegn'senct og Luster
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kommune. dessuten lensmannen og lokale
interessenter. Befaringen foregikk med bil.
til fim. med traktor og med helikopter. Det
var til dels tragiske tilstander vi motte, og det
er ufattelig at ikke mcnncskeliY gikk tapt.
Jostedolene er nnt til at ch-a bn bli f,ll"lig.
men de har aldri opplevd slike \·an11111l'ngder.
Dessuten var det et stort antall turister i dalen.
med telt og campingvogner. og det gikk flere
dager for det kunne sbs fast at alle ur reddet.
Under befaringen bk det blant annet nevnt
at en familie i 1071 opplenie at et flomskred
raserte hus og jord oppe i dalsiden. De fikk
hjelp ;ff Natursbdefrmdet
til a flytte til et
«trygt» sted nede i dalen. Men 1u \·ar \";iningshus og uthus sterkt skadet av skittent tlomvann, son1 ludde sdtt opp under taket i I.
etasje i 8-1 () timer. Ogsa redskap og adinger var betydelig skadet.
Flere sideelver inne i Jostedal hadde fort
store mengder stein og grus ned i dalen. Et
sted holdt VegYesenet pa a grave fram en bro
for det kunne lages nytt elvelop! Bade sideeh-er og hmnieh-a hadde flere stedcr tatt helt
nye lop og gravd ut den sparsomme dyrka
marka. En stein pa ca. 20 m·'. som hadde
\·ært brofrste for en hengebro. var lyttet nesten 200 111 langs Jostedola!
Etter flommen i 1979 ble det planlagt ut-
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bedring og forsterking av forbygningene,
forhoyelse av fHomverkene og en del flomsenkingsarbeider. i alt 28 saker med samlet
overslag ca.7 ,.3 mill. kr. Arbeidene ble igangsatt omgaende, men det tok flere ar for de var
ferdige. Det ble gitt tilleggsbevilgning med i
alt 6 mill. kr til disse arbeidene. Statens naturskadefond utbetalte betydelige belop i skadeerstatninger. Hjelpende hender i offentlig og
print regi bidro til at dalen etter hvert kom
i normal gjenge igjen.
Sel; om det na ble utfort vesentlig mer
omfattende sikringsarbeider i Jostedal, matte
en regne med at katastrofeflommer som den
i 1979 ville kunne fore til skader av betydelig
omfang i framtiden. Behovet for reduksjon
(demping) av flomtoppene i Jostedola med
bielver var derfor svert aktuelt.
I 1966 begynte Statskraftverkene a planlegge en samlet utbygging av vassdragene i
og omkring Jotunheimen/Breheimen.
Etter
at en rekke alternativer var nn·dert, fastsatte
Stortinget i 1984 at det skulle bygges krafrstasjon i Jostedal. Arbeidet ble satt i gang 0111gaende og stasjonen stod ferdig ved arsskiftet
1989--90. Et viktig moment i forbindelse med
krafruebyggingen var a fa etablert flomdemping for Jostedola. Etter reguleringsbestemmelsene skal den overste meteren av magasinet i Styggevatnet brukes som flomdem.
.
pngsmagasin.
Magasinet skal kune fylles opp gradvis
utover i september. Nar stasjonen er i drift,

I NCSTI

L TAK

vil store flommer bli redusert med I 0-15 % i
Jostedola for samlopet med Leire-lob. I samband med kraftutbyggingen bk det ogsa satt
<ff 1() mill. kr til flomsikring langs Jostedola.
Denne bevilgningen ble brukt til 2 viktige
tiltak:
a. Senking av flomtoppene i Haukasgjelet
og bygging av fHomsikker, steinkledt fylling
i 1600 m1 lengde oppover forbi Myklemyr.
Dette arbeidet ble ogsa kombinert med
omlegging av rikswgen. Dessuten ble elvelopet sikret forbi den nye kraftstasjonen ved
Mvklemvr.
b. Senking av flomtoppene ved Fossoygjelet og Homsikker, steinkledt fylling i 1350 m
lengde oppover fra gjelet. Ogsa her ble arbeidet kombinert med omlegging av riksvegen.
Ved disse 2 prosjektene er noen av de
viktigste boligomradene i Jostedal blitt flomsikret. Senere har Forbygningsanielingcn
ogsa gjennomfort omfattende forby ggingsarbcider ved kommunesenteret
Gaupne og
muliggjort utnyttelse a\· wrdifi.dle omrader
ved utlopet av Jostedola i Gaupnetjorden.

Flomsikring av Oldenelv, Innvik,
senere Stryn, Sogn og Fjordane
Oldenelven har sitt tillop fra 3 armer av
Jostedalsbreen. I flomtider fores store mengder stein og grus ned i dalen og fyller elveloper. Flommene inntreffer som ofrest i forbindelse med snosmelting om sommeren.
For a hindre oversvommelser, har grunneierne fra gammelt lagt opp t\llinger langs elvekanten. Da eh-eloper stadig fylles opp. har de
mattet forhoye fyllingene, og den dyrkbare
jorden er flere steder blitt liggende lavere enn
elvebunnen.
Etter anmodning fra amtmannen i Nordre
13ergenhus Amt i 1864 foretok Kanalvesenet
i 1865 undersokelser angaende regulering
av Oldeneh- og senking av Oldenvatn. Forslaget fra Kanaldirektorrn gikk ut pa forsterke og forhoye verkene, i det en mer full
stendig regulering ville bli uforholdsmessig
kostbar. Senking av flomvannstandene i
Oldenvatn synes ogsa a vere for kostbart i
forhold til interessene. Arbeidene ble utfort
av grunneierne fra 1867 og i 1874 ble det
utbetalt 50 % statstilskudd med ca. kr 1200.
Men disse arbeidene ga ikke tilstrekkelig
beskyttelse for eiendommene, og i 1882 sokte
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Kart over Oldevann og
Oldenelv.
Det ovre fra 1881, det nedre
fra ca. 1920.
·RIKSARKIN

I

a
Til høyre:
Flonwerk mot Aura ved
Nesset, Eikesdal. 1895.
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Skader etter flom i Rustøyelv,
Olden, Stryn 1971.
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oppsitterne om hjelp til nye undersokelser.
I 1885 foreslo Kanaldin:kton.'n 1U nye arbeidssteder. med samlet overslag kr 18 ()()().-. og
det ble anbefalt I /2 statsbidrag. Herredsstyret
vedtok de nodwndige garantier og amtnunnen gikk inn for at amtet skulle dekke 1/4 av
utgiftene. Arbeidene kom igang i 1887 under
ledelse av amtsingenioren og l'll ,-eiassistent.
Arbeidene var ferdig i 1894.
Kanalvesenets arbeider ga i mange ar verdifull sikring for jordbruk og bebyggelse langs
Oldenel:. Men det ble behm· fi.)r ytterligere
tiltak .
I 1920-irene planla Vestlandskontoret i den
daverende Kanalavdeling nye fixbyggingstiltak og senking av Oldenvatn, men arbeidene komikke til utforelse.
Sommeren 1932 var usedvanlig varm.
Dette forte til kraftig smelting pa breen med
stadige flommer og stor masseforing ned i
elva. Ved Abrekke i ovre del a Oldedalen
tok elva nytt lop g grov sterkt i l'l1 hoy
grusmel. Tillopseh-en Brenna forandret leie
pa nederste strekning og forte store masser
ned i Oldenek som ble sterkt oppgrunnet
gjennom den flate dalbunnen. Vannetstrom-
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Flomverk mot Rustøyelv,
nedenfra.

SENKINGS-

II

Flomverk mot Rustøyelv i
Olden, med bebyggelse på
Rustøen, 1971.
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met enkelte steder over de gamle beskyttelsesverkene og truet bebyggelsen.
Vestlandskontoret utarbeidet i 1933 plan
til opprensking i elvelopene og forbyggingsarbeider over en samlet lengde pit ca. 25 km.
Arbeidene ble gjennomfort i etapper og var
ferdig i 1976 med en utgifr pa ca. kr 3.20 000
som bk dekket a: NVE og distriktet.
I planen fra 1933 er bla. nevnt:
«De interesserte 21 bruk lur ialt 1250 dekar
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jord, som for en vesentlig del er oppdyrket.
Brukene har verdifull bebyggelse. Videre er
interessert i disse arbeider veien gjennom
dalen, skole, meieri, bedehus. handelssted mv.
Verdien av disse herligheter gar antagelig opp
i det flerdobbelte av det beregnede belop til
beskyttelsesarbeider.»
En av sideeh-ene til Oldenelv, Rustoyelv,
har i tidens lop forarsaket betydelige flomskader. Elva kommer bratt ned fra fjellet mot
de flate jordbruksomradene, hvor elva gjor en
krapp sving ned mot Oldenvatn.
I 1905 brot eh-a ut av lop et og forte grus
og stein ut over jordene. Det ble utfort et
mindre sikringsarbeid som ga tilfredsstillende
fixhold. 1 1932 kom elva igjen. En av grunneierne fortalte at elva brot igjennom midt pa
dagen. De hadde landhandel i forste etasje,
og elva gikk midt opp pa disken. Konene
og barna flyttet ut mens mennene provde a
berge mest mulig. Ogsa i 194 1 tok elva nytt
lop. Begge gangene ble den tilbakefort og
elvelopet forsterket.
I 1971 skjedde det en ny katastrofe. Ek1
tok med seg tusem·is av m 3 stein. jord og
grus, odela gamle forbygninger, brot i stykker
vegen gjennom dalen. trengte inn i hus og
kjellere og dekket dyrka mark og hager med
tykke lag av stein og grus.
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Etter anmodning fra Statens naturskadefond
foretok Norges geotekniske institutt befaring av elva for a vurdere faren for nye skred.
I konklusjonen pa rapporten er bl.a. nenn
at flomskredet pa Rustoen den 2.11. 1971
ikke skyldes andre spesielle forhold enn de
usedvanlig store nedborsmengder i de forutgaende 2 maneder. Med de eksisterende
moreneavsetninger langs ovre del av elveleiet
maman derfor vere forberedt pa lignende
skred ved tilsvarende ugunstige værforhold i
fremtiden. En stabilisering av ovennevnte
moreneavsetninger
ansees ikke realistisk.
Utbedrincrbo oouamle
o forsterkinu to av de o
flomverkene ble utfort av Forbvonins• bo
to
avdelingens Vestlandskontor i 1972--82 med
en samlet utgift pa ca. kr 78 O000,hvorav
kommunene dekket 1/6.

Flomsikring av Barstadvikelven og
Nordre og Søndre Vartdalselv, Ørsta,
Møre og Romsdal

Minnestøtten etter katastrofeflommen i 1873.
BARD

ANDERSEN,

NE

Nordre Vartdal er et kort og trangt dalfore
ved Vartdalsfjorden, syd fix Alesund. Ved utlopet ligger flate. verdifulle jordbruksomr,1der
med veldrevne vestlandsbruk, bl.a. Arskog
og Vartdal.
Nordre Vartdalseh- har sterkt fall pa ovre
del og forer atskillig masse under flom. Vassforingen varierer sterkt, eh-a kan være nesten
torr i lavvannsperioder, men etter kraftig
regnskyll kan det bli betydelige vannmengder
i fin·hold til nedslagsfeltet. Det finnes ingen
naturlig flomdemping i omradet.
16. juli 1873 inntraff en katastrofeflom i
vassdraget. Etter anmodning fra herredstyret
ble loytnant Nysom bemyndiget av Kanaldirektor Jens Vogt til a «la anstille nodvendige
undersogelser.» I inberetningen
fra 1876,
som var bilagt 3 krokier med tverrprofiler,
skrev Nysom bl.a.:
«De paaklagede Elvebrud indtraf under en
Vestenstorm med et m·erordentlig, i Mandsminde ikke tidligere seet Regnsky}, i alle 3
Dalforer, ledsaget af Stenskred, der gik lige
ned i Elvene. Disse opdærnmedes derved, saa
Flommen steg -t-a (> Fod hoiere end nogen
simle tidligere, gjennombrod Dæmninger,
styrtede med Voldsomhed nedover, medforende paa sin Vei Bygninger, Kreaturer, Skov
og Jord, ja Sten ind til 8 10 Kubikfods Stor-
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relse. Nede pa Sletten dannede Eken nye Lob,
udskar en hel Del dyrket Jord. og oplagde
saavel paa Markerne i de nybrudte som i de
gamle Elveleier uhyre Masser fi:a de nedrasede Stenskred.»
Ved Arskog finner \·i en minnestein med
folgende innskrift:
«Minne um Elvelommen
16. juli 1873.
Andrine Roysetbakken.
som setra pa Puska,
vart teke av flaumen.
Atfunnen dod her.
Reist av Vartdal ungdomslag

1936.»

Etter Nysoms forslag ble det foretatt opprensking i eh-dopet og avsperring av nye lop
pa 6 forskjellige steder. Arbeidet ble satt i
gang «efter Vaarfiskets Avslutning» i 1878.
3. oktober 1878 inntraff en ny, voldsom
flom. storre enn den i 1873. og planen matte
endres. Hosten 1879 var arbeidene ferdig
med en utgift pa ca. kr 3300. Staten og amtet
dekket 1/2 hver. Det framgar ellers at staten
fikk en besparelse pa kr 371.50 (3 anlegg)!
Arbeidene som Kanalvesenet utforte i
1870-8() arene. hadde talt bade tidens tann og
mye vann i nesten 100 ar. Men det var fortsatt flomproblemer ved Arskog. og etter hvert
somjorda ble viktigste leveveg, okte behovet
fi.n-flomsikring. Etter soknad fra grunneierne
i 1969 utarbeidet Vestlandskontoret planer
for fHomverker (flomfrie f-\·llinger) i ca. 1200
m lengde, med samlet overslag 375 000 kr.
Bade landbruksselskapet. fiskerikonsulenten.
kommunen og de fleste grunneierne gikk inn
for arbeidene. Hm·edstyret ga tilsagn om bevilgning. Men saken matte igjennom en tidkrevende fase med tillatelser og nssdragsskjonn
for formalitetene var i orden sommeren 1980.
Men plutselig intraff en ny situasjon i Vartdal.
Etter en torrversperiode
i juli-august
1980 fikk deler av More og Romsdal til dels
betydelige nedbormengder 21.-22. august.
Pa grunn av spesielle vindforhold og terrengfonner fikk noen omrader sterke skybrudd.
Dette forte til ekstraordinere skadeflommer
i enkelte vassdrag i Orsta. Vestnes. Rauma
og til dels i Nesset kommuner. Bruer i riksog fylkesveger ble odelagt. eh-a tok nye lop.
dyrka mark ble grad vekk eller odelagt av
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Flom 22.8. 1980 i Barstadvikelv, Orsta. Ny bru i fylkesveg
odelagt.
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Flomskade i Vartdalselv, Orsta,
22.8. 1980. Anleggsbestyrer,
oppsynsmann og konstruktør
fra vestlandskontoret diskuterer sikringstiltak.
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sand og grus. og bebyggelse ble skadet.
I Nordre Vartdal var flommen den storste
siden 1873. Sikringsarbeidene som Kanalvesenet hadde utfort. hindret storre skader,
men arbeidene var helt utilstrekkelige for de
store vannmengdene. Mye \·erdifull jord bk
tatt av elva. Hardest rammet ble noen som
hadde protestert mot planen av 1969.
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Midlertidig opprensking bk igangsatt omgaende etter anale mellom NVE. Naturskadefondet, kommunen og grunneierne.
Etter nymalinger ble det utarbeidet ny, mer
omfattende sikringsplan. Arbeidene kom
igang. men i begrenset tempo.
De samlede arbeidene etter flomskade pa
Vestlandet i august 1<J8()kom pa ca. 6.7 5 mill.
kr. Det horer med til historien at det ikke bk
gitt tilleggsbevilgning til sikringstiltakene.
Hovedarbeidene etter flomskaden i Vartdalsel; ble utfort i 1980--83 av Forbygningsavdelingens Vestlandskontor. Arbeidene
omfattet utgraving av et nytt og storre elvelop. Massene ble lagt opp pa begge sider i
kjorbarc t\llinger, som bk sikret med stein.
Senere er det bygget en del terskler av
sprengt stein. dels for a stabilisere elebunnen, dels for ,\ bedre fi.)rholdene for fisk og
fiskere. Arbeidene har til sammen kostet ca.
1.6 mill. kr.
Grunneierne fikk erstatning fra Statens
naturskadefond for jorda som var odelagt.
Midlene bk brukt til istandsetting av de Yerste skadene, men det gikk flere ,fr tc.Hs,\rene
etter storflommen var fjernet. Forbygningsarbeidene vil forhapentlig gi trygge forhold
for bomkne pa Arskog og Vartdal.
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Gauldalen er ogsa kjent som et rasfarlig
omrade. I ar 1.3-.f.S
skjedde det en ras- og
flomkatastrofe som odela 48 garder og noen
kirker. Ca . .:25(
l fastbornde og antagelig et liknende antall «veifarende og fattigtolk» omkom.
Katastrofen skjedde ved at et leirras nedenfor Storen forte til at Gaula ble oppdemmet
til en ca. 1-.f.km lang sjo. Da Yannet brot
igjennom demningen. skyllet en flombolge
nedover dalen. i
Pi strekningen fra Gravrok. forbi Hofstad.
Soberg og Melhus prestegard ned til Gimse,
gar Gaula i en stor bue inn mot ostre bredd.
Buen hadde gjennom tidene forandret seg
betydelig. Kanalvesenets kartarkiv har et kart
som er opptatt i 1812 hvor elvens lop er inntegnet som det var i 17.30, 1770 og 181.:2.
I denne perioden har elva flyttet seg lWer
360 m in pa hoyre bredd i hoye bakker. I
1803 truet eh-a med a ode legge hm·edwgen
ved Hofstad. Bruddet ble stanset med en
forbygging.
Etter soknad ble det pa «Rentekammerets
befaling» opptatt et fidlstendig kart over Gaula
med omgivelser fra Gra\Tok til Gimse i 1812.
Etter forslag fra Kanal- og Havneinspektoren
i 1816 ble det gravd en kanal og stengt igjen
et flomlop ved Hofstad.
I 1845 henvendte soknepresten i Melhus
seg til Kanah-esrnet for fi stanset eh-ebrudd
langs prestegarden. Undersokelsene viste at
det var behov for sikring ogsa m·enfix prestegarden. og i 1848 foreslo Kanaldirektoren
at prestegard.en og vegvesenet skulle g,\ sammen om folgende arbeider:
«Gjennemgraving av ledende Render,
Fletverksgjerder for at frembringe Forlanding,
Anleg av 8 Buner og t\·ende Koupurer (snitt)»,
med samlet overslag kr -.f..:28(
l,-.
Arbeidene ble utfort, men under varflommen i 1850 ble mye odelagt. Etter Kanaldircktorens forslag ble det senere anlagt flere,
kraftige buner.
Med en del reparasjoner fortsatte disse arbeidene fram til 1865, med et samlet belop p,1
ca. kr 9SOO, som bk betalt av Opplysningsvesenets fond (ca. kr 7 550), Amtets veikasse
(ca. kr 130 l) og bygden (ca. kr 650).
I Kanah-esenets epoke er det foretatt omfattende undersokelser og planlagt en lang
rekke sikringstiltak i Gaula. Folgende arbeider er utfort:
1

\
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Garrtle kart over elvebrudd og
planlagte forbygninger i Gaula.
Øverst:
Ved Gravråk ekserserplass 1880.
Nederst:
Ved Moe gård 1901.
Fotografert fra gamle glassplater.
RIKSARKIVFT
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Sikring mot flom og erosjon langs
Gaula, Melhus, Sør- Trøndelag
Gaub kommer fra tjdlpartiene nord fix Roms
og renner ut i havet ved Gaulosen, sor for
Trondheim. Ela har ingen
naturlive
t>
o rerule>
ringsmagasiner og er fra gammelt kjent som
en meget flomfarlig dY. Spesielt pa nedre del,
nedenfor samlopet med Sokna n--d Storen. er
betydelige omrader utsatt for oversvommelse
og utgraving. Bebyggelse. jordbruk. veger
og jernbane er skadelidende i flomperioder.
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1) Se beskrivelsen i Lerfald, av Amund Helland.
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Elvebrudd og forbygging mot
Gaula etter katastrofeflommen 1918. Kopiert fra
gammel glassplate.
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Ved Flaoyen
(Ekerensingsfondet og
Amtets veikasse)
Ved Storens prestegard og
garden Rottem
(Opplysningsvesenets fond)
Ved Storen kapellangard
(Opplysningsvesenets fond
og Veivesenet)
Ved sjefgarden Follestad
(Armdepartementet)

kr 4500

kr 5754

kr 720

2»

1913 fikk Vassdragsvesenet saknad gjennom amtmanden om hjelp til sikring av omrader ved Ler. Det ble planlagt forbygningsarbeider til kr 80 )(). men det kunne ikke
skaffes midler til tiltaket.
Natten mellom 2-+.og 25. juni 1918 inntraff en katastrofrflom i Gaula, som oversteg
alle tidligere kjente flomhoyder. I tillegg til
store odeleggelser pa kommunikasjonslinjene ble hus skyllet bort og betydelige arealer
dyrka nurk tatt av eh-a. Andre omrader ble
nedfylt av grus, sand og stein.
Ogsa langs sideelven Sokna, ovenfor samlope-t med Gaula, oppstod stygge eh-ebrudd
og dyrka mark bk gravd ut.
Etter forelopige undersokdser ble det
satt i gang arbeider pa 13 parseller for ca.
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detaljer tinnes i Kanalvesenets
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kr 235 000. Stortinget ga sin tilslutning til
at disse arbeidene skulle dekkes av statsmidler
uten distriktsbidrag.
Av hensyn til de mange forbygningsarbeider i Gauldal tok Vassdragswsenet i 192..J.
opp kart i makstokk 1:2000 over Gaula fra
Sokna til Gaulosen.
I 1925 intraff en ny storflom i Gaula.
denne gang som hostflom. Elva forarsaket
atskillig skade pa de forelopige fi.1rbygninger
som var utfort etter flommen i 1918. Pa de
andre skadestedene ble forholdrne betydelig
forverret. Etter nye undersokelse-r planla
Vassdragsvesenet i alt 19 forbygningsparseller
med samlet overslag kr 321 000. Etter hvert
kom det til ytterligere arbeider. Fram til 1940
ble det fullfort forbygningstiltak for ca. kr
650 O0O00.
De stemte arbeidene var ved Jaktoya, ved Forsee, Klepp og Kasa, ved Tranmel,
ved K val og \Td Storronningen-Kregnes.
Arbeidene ble i det vesentlige utfrm wd forsterking av elvekanten med sprengt stein. uten
storre inngrep i eh-elopet.
Men Gauldakn hadde mer i vente. 24.
august 1940 intraff en katastrofi.,flom pa
grunn av rekordaktig nedbor. Flommen, som
er en en· de storste i landssammenheng. rainmet flere hovedvassdrag i Tronddag. men
forholdene var verst i Gaula. Flommen forte

historie., bind IX.
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til millionskader pa jord med avling. bebyggelse, jernbane. \·cg, telefr1n. telegraf elektrisitetsanlegg mv. Store deler av dalen \·ar uten
jernbane- og vegforbindelse. Pa et par garder
ble all bebyggelse feiet vekk, det samme gjaldt
stasjonsbygningen pa Rognes. Pa Hm·in stasjon stod vannet langt opp pa stasjonsby gningen. 0g 1.87 m hoyere enn under storflommen i 1918.
Det oppstod en rekke nye eh-ebrudd og
noen av de amle forbvmninrene ble sterkt
skadet. For a hindre ytterligere skader utarbeidet Vassdragsvesenet planer til folgende
forelopige flomskadetiltak:

•

Haltdalen
Singsas
Scoren
Hore:::-,
Fla
Melhus

I sak overslag
12 saker m·erslag
17 saker overslag
() saker overslag
1 sak overslag
saker m·erslag

kr
2 50
kr 116 500
kr 217 500
kr 93 500
-I-( )()()
kr
kr 75 500

Sum --1-6
saker owrslag
kr 509 500
Tillegg for provisoriske arbeider kr 21 (HHl
Sum

kr 530 500

Sikringsarbeider ble igangsatt omgaende for
a stanse utviklingen av de verste elvebruddene.
Med departementets tillatelse ble midler stillet til radighet ved overforing fra andre poster pa vassdragsbudsjettet. Det ble ogs;\ gitt en
ekstrabevilgning av nodsmidler. Distriktsandelen fix de fleste arbeidene ble satt til 1/5.
Arbeidene etter katastrofeflommen i 19--1-(
l
pagikk i mange ar. ogsa lenge etter krigen.
Nye arbeider er senere kommet til. sa Gaub
er et av de \·assdragene som har krevd store
uttellinger fra nssdragsbudsjcttet.
Et av problemene i Gaula, spesielt pa nedre
del. er at eh-dopet har stor bredde og er sterkt
materialforende. Under flom fixer dette til
at eh-a stadig tar nye lop og angriper nye strekninger. Som eksempel kan nevnes omradene ved Storhaugen - Gra\T;1k i Melhus. Fra
1921 til 1977 \·ar det uttc)rt ca. 1800 m forbygging. Etter en varflom i 1976 bk det
konstatert betydelig bunnsenking med skader
pa forbygningene. For a hindre ytterligere
skader pa dyrka mark. bebyggelse. \·eger og
forbygninger ble det nodvendig med utbedring og forlengelse for 1,7 mill. kr.
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Et annet problem i Gaula gjelder grusuttak.
Fra ca. 1950--1985 ble det i folge en rapport
fra Norges geologiske undersokdscr (NGU)
tatt ut ca. +mill. 1113 grus, herav ca. 1.2 mill.
etter 1980. Uttaket var vesentlig storre en
tilforselen i Gaula, noe som forte til betydelig senking av elvebunnen over lange strekninger. For grunneiere og brukere av grus
fra Gaub representerer forekomstene en
okonomisk ressurs. som til dels har vert
utnyttet sterkne enn i noe annet vassdrag.
noen tiltelle forte uttakene til redusert fare
for oversvommelser, men det oppstod etter
hvert store skadevirkninger pa grunn av bunsenking, undergraving av elveforbygninger.
leirtilslamming med skader pa fisket og nssdragsmiljoct. En klar bedring inntradtc da
det i 1986 ble fastsatt midlertidige regler for
behandling av uttakssoknader bl.a. i Gaub,
utarbeidet av NVE i samrad med flkesmannen i Sor- Trondelag. Etter omfattende
horingsnmde ble det fastsatt 5 ars utuksstopp
for grus i nedre del a\· Gaub fra 1.9. 1988.
Det ble samtidig lagt opp til et omfattende
undersokclses- og tc.Hskningsprograrn for
5-arspcrioden. Hensikten nr i forste rekke
a fa vurdert de forskjellige sider ved grusuttak og bidra til a fa utarbeidet LmdsbpspLrn
for Gaulavassdraget. Tiltaket i Gaula har vist
seg a fa stor betydning for studier i andre
vassdrag.

Nie del ven (Nea) ved Arildsløkken,
Trondheim, Sør- Trøndelag
Fra Kanak1.'sencts historic. bind IX s. J.37. har
vi hentet folgende beskrivelse:
«Elvebrudd ved Arildslokken.
I tidligere Tid nr nun meget engstelig for et
Gjen nem brud af Eh·en i Bugten ved Arildslokken, hvor den brod stærkt. Allerede i 13egyndelsen af forrige Aarhundrcde traf man
ikke ubetydelige Foranstaltninger for at beskytte Elvebredden her, og da det for mulige
senere Arbeider kan vere af Interesse at kjende, hvad der tidligere har veret gjort, skal der
foruden at hem·ises til en Pakke Dokumenter
disse ældre Arbeider vedkommende i Kanalvesenets Arkiv her meddeles ct Uddrag af
en Skrivelse fra Kanal- og Havneinspektor
Gedde af 29de April 1813. da nye Arbeider
var paa Tale:

FORBYGGINGS-.

Over:
Nidelven ved Arildsløkken.
Kart fra 17 40 med planlagte
forbygninger.
RIKSARKIVET

Til høyre:
Nidelven ved Arildsløkken.
Kart fra 1740 med forbygging
for a hindre gjennombrudd.
RIKSARKIFT
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«I Aaret 1729-1730 finde vi blandt vore private
Karter. at vor Bedstefader daerende Ingeniorkaptein Gedde. for forste Gang havde det Hverv
at sætte drnne Yoldsomme Flod Grændser.
Den Konstruktion, han valgte for at forebygge Strommens Indskjæring sees af Plan,
og Profilrids mærket A. Det er bemerkeligt,
at man allerede i den Tid havde Bekjendtskab til Serpentinbygninger og at garnere de
truede Aabredder med Pakverk og Faskiner.
Imidlertid har formodentlig den Aarsag. at
man udenfor selve Pælene ikke havde anbragt
noen Grundbeskjærmning, og at de skraa udgaaende «Serpentiner» eller «Vahrer» pludselig ophorte uden at vere fort i en oblique
Stilling tilbage til Bolverkerne, foraarsaget
en Mahl- eller Hvirvelstrom, hvilken har
opboret Grunden, indtrængt i det selve Vern
og foraarsaget Omstyrtning. Vi finde ogsaa,
at der i Aaret 1740 er skeet en Odelæggelse
paa denne Garnering, og at vor Bedstefader
fores log som et forstærket Vern den Konstruktion. som Profil Y viser. Han har deri
forandret sin Ide og styrket Grunden med et
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Jette for derved at forebygge Undcrskjæring
og Udstyrtning. Af denne Konstruktion existerer endnu de tydeligste Spor. og vi tor fristes til at sige, at der fra Punktet A til B ikke
har veret foretaget noen Forandring derved.
At Tidens Tane.i i 75 Aar saaledes betydeligt
har gnavet paa denne Jordstrækning, og at
Peleverket paa flere Steder, In-or Forandringerne, der ligge i Dagen. ere fixraadnede. har
givet efter og bukket ud imod Floden, er
noget som ligger i Tingenes almindelige
Gang. Hoiere op have flere ligesaa kyndige
som dumdristige Entreprenorer fusket med
Beskjærmelsesmidler. som har gjort Grunden
saa aldeles uren, saa opfyldt med Steen, Pæle
& A., at Strommen har faaet en fon-irret
Gang, og at man neppe il blive istand til at
regulere samme og bcskjærme Bugten med
noget Anlaeg, som kan levere fuldkommen
Styrke og Varighed. Vi have paa Planen under
Z anmerket alle disse uden Orden og Hensigt henstroedc Anlæg. Et eneste af disse syncs
at have han nogen Grund for sin Tih-ærelse,
og det er Kisterne eller Bolverket E, hvor
Eh-en i fordums Dage sandsynligvis har truet
med at skride ind. Gedde foreslaar derefter
Anlæg af 3 «Serpentiner», eller «Valuer» formodentlig Buner af Faskinverk; men hvorvidt disse har veret byggede, derom oplyser
Kanalvesenets Arkiv intet.
Senere har Kanalvesenet ikke havt nogen
Befatning med dette Brud.»
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Sikring mot flom og erosjon langs
Stjørdalselv, Stjørdal, Nord-Trøndelag
StjordalselY kommer fra svenskegrensen og
opptar en rekke tillop nedover mot Vernes
for den renner ut i Trondheimsfjorden ved
Stjordalshalsen. Nede i Stjordal bestar jordbunnen av leire og fin sand. ElYa er utsatt
for plutselige og voldsomme flommer, og
pa grunn av havklimaet er det ikke sjelden
at flommene inntreffer pa vinterstid, ofte i
forbindelse med sterk isgang. Elwbreddene
er sterkt utsatt for utgraYing, og elva er
meget materialforende.
De eldste sikringstiltakene i Stjordalsdv
finner vi paelvestrekningene til Nedre Stjordal prestegard. Fra gammelt har det vært
betydelige elvebrudd p1 denne strekningen,
g gamle kart i Kanalvesenets arkiv viser at
elva ofte har tatt nye lop.
Utglidninger i 1807 og 1823 forte til at
elva satte rett mot prestegardens beste jordarealer og truet hm·edbygningen.
For a stanse den truende oddeggelse lot
Kirkedepartementet i 1824 Kanal- og havneinspektor Gedde undersoke fi.)rholckne og
utarbeide plan til forbygningsarbeider. Planen
omfattet en «8( )() Alen lang Faskincoupure»
(avstengning) tvers over et nydannet lop samt
graving av en ledende renne gjennom terrenget som hadde glidd ut. Arbeidet ble utfort
i 1824-26, men det oppstod store problemer med a fa stabilisert det nye lopet. Med
nodvendige reparasjoner var det fram til 1836
brukt i alt kr 45 923,53. Bade pa grunn av
kostnadene og usikkerheten om nytten ved
de utforte arbeider, ville Kirkedepartementet fraskrive seg enhver befatning med saken.
Med bistand fra Kanalvesenet ble det imidlertid etablert samarbeid mellom Prestegarden og andre grunneiere. Kanaldirektoren
la fram forslag til utbedring og nye tiltak,
bl.a. ved buner og mindre dammer. Disse
arbeider ble utfort i 1852--53.
Men forholdene i Stjordalselv har apenbart vert svert problematiske. R\de kanaldirektoren og arbeidsbestyrere matte med
jevne mellomrom besiktige situasjonen, og
nye forsterkninger med pelerekker, faskinn.-rk, stenkast og strandkledninger ble planlagt og gjennomfort med midler fra Opplysningsvesenets fond. Det vil fore for langt a
ga inn pa disse detaljene her.
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I vart arhundre er det gjennomfort sikringtiltak pa mange steder for a beskytte bebyggelse. jordbruksomrc1der, veger og jern bane.
Isganger skapte ofte problemer i Stjordalsehved at isen stoppet opp pa vanskelige partier
i det s\·ingete eh-dopet og forarsaket oversvommeiser. Isgangene i 1981, 1981 og 1983
var blant de storste.
En storflom 20. oktober 19-t-7rammet
ogsa Stjordal. Vassdragsvesenet planla ca. 20
forbygningsarbeider, med samlet overslag
ca. 1 mill. kr. NSB og Vegvesenet skulle
delta i finansieringen og distriktsbidraget bk
satt til 1/6. Arbeidene er utfort etter hvert
som de er vedtatt i kommunen og det har
vert mulig a skaffe midler fra staten. Ogsa
senere har det vært farlige dvebrudd i Srjordalsek I 1992 var det under utforelse forbygningsarbeider i elven for ca. 5 mill. kr.

Av de viktioste
forbvoninostiltakene
o
.o
to

kan

nevneS:

ed Moanes-Hofstad
Under en storflom i 1932 oppstod et farlig
eh·ebrudd i 1,5 km lengde. En gard matte
flyttes for ikke a bli tatt av elva. Melen bestod
av leire med overliggende matjord. Sty kkevis
var det over +mtykt grus over leire, med rike
vannarer og groper etter overvann. Trondelagkontoret planla 1700 m lang forbygging.
men pa grunn av utilstrekkelige bevilgninger
tok det flere arfor arbeidet kom i gang.
Senere er det utfort flere tilleggsarbeider.
ed Ertsgard, Berre ogYVdsti
Her er det utfort sikringsarbeider i 191 (l-15
og 1938--t--t-.Steinlaget har vært sterkt utsatt
for undergraving som folge av grusuttak.
I1992 er planlagt nye omfattende sikringstiltak for Cl. 1,2 mill. kr. inklusiv betydelige
miljotiltak. Arbeidene trygger bebyggelse,
kraftlinjer, fylkesveg, jordbruksomrader og
eldre forbygninger. Landbrukskontoret i
Stjordal har beregnet verdien av de utsatte
omrader og bebyggelse til ca. -t-.5mill. kr.
Planen legger ogsa et grunnlag for a opprette og bevare \·iktige landskapselementer,
som kantvegetasjon, meanderdannelser, turstier, fiskestier mv. Dessuten :1pner planen for
kontrollerte masseuttak tex a avlaste pakjenning pa bunnen og hoyne eh-emden.
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Stjørdalselv ved prestegården
Planlagt bune (steindam)
etter isgang høsten 1881.
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ed Vwrnes ckserserplass(na Vernes lyplass)
Et omrade i Srjordal Cl. -+km ovenfor utlopet
i sjoen ble i 1887 innkjopt til militer ovelsesplass. Fra 1898 til 1906 ble det utfrm forbyggingsarbcidcr langs Stjordalselv for ca.
kr 27 ()()(), som bk betalt med 1/ 3 pa det
militere og 2/ 3 pa Vassdragsvesenet. Senere
har samarbeidet resultert i en Cl. 1,5 km lang
forbygging. Forsvarets distriktsingcnior har
statt for arbeidene, under tilsyn av Forbygningsavdelingens oppsynsmann.
Ekserserplassen bk tidlig tatt i bruk ogsa
som flyplass, og den ble utvidet av tyskerne
under okkupasjonen.
I 1956 tok Forsvarsdepartementet opp
sporsmalet om a utvide Værnes flyplass til
hovedflyplass i Trondheim. Forsvarets anleggsdirektorat (FAD) fikk i oppdrag a utarbeide
planer og eventuelt foresta anleggsarbeidet. I
denne forbindelse ville det bli nodvendig a gi
Stjordalsely et nytt lop over en lengde pa vel
2 km. og delis legge om veg og jernbane.
Avdelingsdirektor Trondsgaard i NVEs Forbygningsavdeling deltok i prosjekteringen
som var meget komplisert fordi elvelopet ble
forkortet og kompliserte stromningsforhold
ville oppsta. Elvelopet matte bygges opp med
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steinterskel for a unnga skadelig graving i
gjennomstikkct og videre oppover. Det ble
derfor i 1957-59 gjennomfort modellforsok
ved et \·assbyggingsbboratorium i Nederland.
Forsokene viste at det var behm· fix betydelige sikringsarbeider i det nye elvelopet.
Anleggsarbeidene ble satt bort til Ingenior F.
Selmer A/S, under FADs ledelse. Tiltaket ble
gjennomfort i 1959--61. Sa vidt vi kjenner til
har elwomleggingen fimgert tilfredsstillende.
uten komplikasjoner i elvelopet ovenfor.
I 1994-95 er det utfort betydelige arbeider
ved utlopet av Stjordalselv; i samrad med
NVE. Region Midt-Norge.
1. Vegvesenet har bygget ny bru for E-6
med 5 par pilarer i elva. Pilarene er solid
erosjonssikret i elvebunnen.
2. Forsvarets bygningstjeneste har forsterket nedre ende av steinterskelen med Cl.
70 )() 111-'stor stein. Forbygningen pa sorsidcn
av elva fra jernbanebrua og ca. 80( l 111 nedover er reparert og miljotilpasset. Dessuten
skal moloen til Billedholmen forsterkes.
3. Vegvesenet har forlenget forbygningen
nedover til en molo som skal fungere som
skjerm mot elva for nyanlagt badeplass ved
strandsonen.
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Det ma ellers nevnes at NVE Region
Midt-Norge har under utforelse sikringsarbeider mot leirras i Graelva. Stjordal, siden
I <J<J2.med forelopig overslag pa I () mill. kr.
Tiltaket er et samarbeid med grunneierne.
kommunen, fylkesmannens miljovernavdeling, t\lkesLmdbrukskontoret.
Norges geotekniske institutt nLtL og vil bli et meget
godt miljomessig og teknisk anlegg.

Kart over Verdalen
før skredet i 1893.
RIK

RKVF

I

Sikring mot flom og erosjon i Verdal,
Nord- Trøndelag
Sikring mot erdalselv
Pa nedre del av Verdalselv, spesielt fra Reppe
til Trondheimst]orden. har eh-a fra gammelt
gravd ut mye av den beste dyrkete jord i
Verd.alen. Elvebredden bestar for det meste av
fin sand med noe leire. Skadeflommer inntreffer hyppig. ofte i forbindelse med isgang.
1 1856 ba Amtet om Kmaldirektorens
bistand og i 1857 ble du oppmalt fra utlopet
opp til Haga tcrgested samt ved garden Reppe
i I :2( HHl. Elwlopet bk opploddet. fallfixholdene nivellert og dn:bruddene ble profilert.
Undersokelsene viste at det farligste ekebruddet \·ar wd Kjerran. I )a det i nedre del
av Verdalen var vanskelig med stein og skog.
foreslo Kanaldirektoren i 1858 en eh-ekorrek-

TLTAK

sjon for a stoppe bruddutviklingen. Arbeidet
ville omfatte et ledende gjennomstikk for a
fa igang sckgra\·ing. 111edflettwrksgjerder
som sikring. dessuten skulle det gamle lop
avsperres med en demning bestaende av 3
rader peler og senkfaskiner. I tillegg ble det
planlagt en strandkledning med bar og stein
i ca. 1800 fot lengde ved Verdalsoren. Overslaget var satt til kr 16 O000.
Bade kommunen og grunneierne var uvillige til il yte bidrag. i forste rekke frm.iimmadene var blitt sterkt skadet \'l'd utgraYing i de
senere ar, dessuten mente de at arbeidene var
av vesentlig betydning for a sikre hovedvegen.
Det endte med at det ved Kongelig Resolusjon av 13. juni 186() ble bestemt at det
«naadigst tillades utredet et Belop af kr 16 (H)()
til h·ærksættelse af rndcl Reguleringsarbeider i Verdalselven ved Gaarden Kjerran og
Strandstedet Verdalsoren.»
Arbeidet ble satt i gang omgaende. men
det skulle vise seg a medfore store problemer.
bade med a fa gjennomstikket effektivt og
med il fa etablert en skikkelig avsperringsdam
(«Koupure») i gamlelopet. I de neste 25 arene
ble det bgt fram en rekke tilleggspbner og
utfort forskjellige sikringsarbeider. uten at
forholdene ble stabilisert. En rekke flommer

VÆ.HDALEN
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Kart over Verdalen etter skredet i 1893, opptegnet i 1897.
RIKSARKIN
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og isganger forverret forholdene. Det gjorde
ikke saken bedre at den nyansatte kanaldirektor, Thams, ga uttrykk for at det utforte gjennomstikk var ct feilgrep. Distriktet hadde ogsa
store motforestillinger mot de foreslatte tilleggsarbeider, noe som bidro til at saksgangen
ble sterkt forsinket. Fram til 1886 var det
brukt ca. kr -+-+
5(Hl ved Kjerran og Plassene,
herav luekle distriktet dekket ca. kr 5-tOO.
Vi finner ikke grunn til a ga inn pa detaljer om disse forbyggingene. Istedet skal vi se
nærmere pa de katastrofale ras- og flomskader
som rammet Verdal i 1893 og de sikringsarbeider som NVE har tatt seg av fram til vare
dager i Helgadalen.

erdalsraset i 1893
Verdalen er i dag kjent som en av de fineste
jordbruksbygdene i Nord-Trondclag. Det ma
lokalkunnskap til for a finne spor etter raskatastrofen som rammet Verdalen et stykke
ovenfor Stiklestad natten til 19. mai 1893.
112 mennesker omkom, 1()0 storre og mindre gardsbruk ble berort og ca. 11 o00 daa
jord ble skadet. Detaljer om skredet framgår
av heftet «Beskrivelse over ulykken i Værdalen natt til fredag 19. mai 1893», utgitt pa
Olai Hanmanns forlag. Steinkjer, 1893, 0g
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nytrykket 1975. Vi skal bare her gi en kort
oppsummering av arsaken til katastrofen.
Bakgrunnen finner vi 10 ir
tilbake i
tiden, da siste istid tok slutt. Ved avsmeltingen
ble det avlagret tykke lag av slam. sand og
grus. Da isens tyngde forsvant, begynte Lmdet a stige. I Verdal har landhevningen siden
istiden vert ca. 180 m1.
Senere har elvene arbeidet seg ned i terrenget. I dag finner vi losmassene igjen som
store forekomster av leire og finsand i dalbunnen og i terrasser langs dalsidene.
Det er pavist at leirlag blir ustabile ved
utvasking og nedsettelse av saltinnholdet.
Dette har vert hovedarsaken til de mange
leirskred som vi kjenner fra historisk tid,
spesielt pa lavere omrader pa Ostlandet og i
Tron de lagfylkene.
I Verdalen har antagelig hele dalbunnen
vært ustabil, og en mindre utglidning var
nok til at hele omradet ble rammet. De utstrommende massene, anslagsvis 55 mill. 111-1.
forte til at Verdalselva ble demmet opp ca.
8 111. Ca 8700 da bk staende under van for
elva brot igjennom og odela flere garder
videre nedover dalen.
Store ressurser ble satt inn for a stabilisere
elvelopet, i forste rekke med militer hjelp.
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Helga ovenfor Herfosscn.
Brudd i dyrka mark etterat
elva hadde senket seg i 1893.
Bebyggelse i faresonen.
NVE

ARK

Senere har Kanalwscne-t og Vassdragsvesenet
utfort betvdelire
lanes
.
o forbvoninrsarbeider
.o
o
o
Verdalse l\·.

Sikringstiltak i Helgadalen

Faksimile av st.prp. nr. 75
1893 med bevilgning på
kr 9000 til forbyggingstiltak i
Helga ved Herfossen. Prp. ble
behandlet i juli 1893, men ble
ikke vedtatt i distriktet.
Elvegjennombruddet
kom
i september 1893.

12. scptcmbn 1893 inntraff en ny katastrofe i
Ve-rdakn. denne gang i Helgadalen, ca. 20 km
oppm·cr i dalen. Eh-a He-lg:1ahadde strommet
rolig i ca. 6 km lengde mellom Granfossen og
Herfossen. Ved Herfossen hadde elva et fill
pa ca. 35 mi tjcll. Pa begge sider av fjellters-kelen forsvant fjellet ned i leira. og eh-a hadde
i fine ar erodert i en jordrygg \·cd siden av
fossen. Kanalvesenet hadde pLmbgt ct be-skje-

Sth.Prp.No.75.
(1893.)

Ang. Bevilgning til Forbygninger til Forhindring af Værdalselvens
Gjennembrud ovenfor Herfossen. Nordre Trondhjems Amt.

Den norske Regjerings underdanigste Indstilling af 30tP Ji
1893., som nd
Kongelig Resolution af -!de Juli 1893 naadigst er bifaldt
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dent forbyggingstiltak for a stanse e-roajone-n.
men arbeidet var ikke blitt vedtatt av kommunen. Etter langvarig nedbor med flomi elva
brot He-lgaa gjennom jordryggen 12. se-ptember 1893, 0g i lopet av en times tid hadde ch-a
granl seg ned i ct nytt leie ved siden :n- fossen. Straks begynte elva a senke seg videre
oppowr. og forst ved Grantossen fantes en
terskel som stoppet ch-as arbeid. I begynnelsen grov elva seg ned i et trangt leie med nesten vertikale meler. Etter hvert har skraninge-ne ved stadige utrasinger sbket seg ut og utvidct dwleict. Eroajon i side-retningen har senere fort til undergraving av skraningene. Pa
grunn av den store hoydcforskjdl som plutselig oppstod mellom terrenget pa sidene og
elva, har alle sidebekker og grofter laget erojonsgroper av betydelige dime-nzjoner.
!folge Norges geotekniske- institutt (NCI)
ode-la ch-a etter gjennombruddet
ved Herfossen et areal av storrelsesorden 800 daa,
wscntlig dyrka mark.
For a redusere omfanget av skadene har
NVE utfort en del sikringstiltak. I 1908--20 ble
utlopct for sidce-h·a Malsaen flyttet og elvelopet forbygget for ialt ca. kr 5() ()( )( l. Haugbek ken ble sikret i l lJ-+8-31 te.ff
ca. kr 1-+(I()(l.
Kulslibckken l'r forbygget i de senere ar for CL
kr 3-1.(I(I( l.-. Hmn.k·k1 er forby gget ved Volden
i 1910-20 0g 1%7-72 for ialt CL kr 80 OO0
Ellers er det utfort arbeider ved Lauvbuberget
(ovenfor Roe bru) og ved Granfossen.
Siden 1934 ble det lagt fram flere planer
for steinkledning av skraningsfoten. Ingen av
disse er komet
til utforelse fordi distriktstil
skottet ikke er blitt skaffet til veie.
Etter en del ras og glidninger i 1962 fikk
Statens naturskadefond he-m·cnddser fi:a skadelidte i Helgac.blen. \·esentlig fra Rocsgrenda.
som ligger p:1 sydsiden av elva. Naturskadcfondets styre engaajerte NG I til a foreta geotekniske undnsokdser for a fa nmkrt skredfaren og hvilke losninger som burde komme
p:1 tale for Helgadalen.
NGI foretok undcrsokelscr i 1965 og 107( ).
Det var bl.a. vurdert a bygge en dam ved
Herfossen for a demme opp igjen Helga til
opprinnelig niva. Kostnaden syntes imidlertid a vere alt for hov i forhold til verdien som
skulle sikres. Det var ogsa pa tale a ga til hel
fraflytting fra Helgadalen pa grunn av rasfaren.
Forbygningsanielingen
utarbeidet derfor en
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Helgadalen etter sikringsarbeider 1980-85.
, 's:\ I RM

plan til sikring av Helga og tillopene. med
avslaking av de bratteste skraningene. Etter
omfattende saksbehandling i NVE. Naturskadefondet, Landbruksdepartementet
og
distriktet kunne NVEs Trondelagkontor i
I <JH!)sette i gang anleggsarbeidene. I I <JN(
)HS ble hovedelva sikret med kjorbare. steinkledte t\llinger. Senere er en rekke sidebekker omlagt og sikret med stein og grus.
Hoymelene er slaket ned pa flere steder og
avlastningsgrofter er fort fram til sidebekker.
Arbeidene har til dels vrt kompliserte og
f:.1rd1.1lle.
men NGI har ytet verdifull bistand.
Samlede kostnader bdopcr seg til Cl. 17.5
mill. kr. frwddt med 50 % pa NVE. -t5 % pa
Statens natursbddcrnd
0g 5 % pa Verdal
kommune.
NVEs forbygingstiltak
i Helgadalen har
medfort sterk reduksjon av erosjon og har
dermed vert et vesentlig bidrag til at vatnet
i elva er blitt renere. Dette antas a vere hovedarsak til at laksefisket i Verdalselva har tatt seg
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opp igjen i de senere ar. Verdal kommune
har i samarbeid med NVE bygget ny kommunal veg til Roesgrenda. fimdamentert pa elveor• bekkeforbvmninvene.
Sikrinrsarbeidene
i
•
>
Helgadalen. som hadde til hensikt a sikre bosetting og jordbruket. har etter hvert fatt stor
nvtteverdi
ogsa tor ::.--,
orunlagsinvesterinver
i
..
0
0
eh·efiskc, turisme og samferdsel.
Sikring mot erosjon og ras langs
Namsen, Harran, Grong, Overhal1a,
Nord- Trøndelag
Namdalen er et av de dalforer i Norge som
har vert sterkest utsatt for naturkatastrofer.
Eh·elopet har vert pavirket av erosjon m·er en
lengde pa (,! )-7() km. og betydelige omradcr
er blitt gravd ut. Men de farligste skadene har
inntrutfet i forbindelse med hyppige leirskred.
Hele dalens topografi er et talende vitnesbyrd om ch-ens erosjon og leirskredene> som
er blitt utlost. De mest utsatte partiene lur
\Trt \·ed Harran-Gartland.
Yed Grong og
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Sammenløpet Bjøra-Namsen.
Utsnitt av Kanalvesenets kart
opptatt 1864.
RIKSARKIVLI

ved Vibstad--Selleg. men ogsa pa mellomliggende partier og ved sideelven I3jora har
det vert store problemer.
Ved midnatt 22. februar 1959 gikk det et
500 111 bred jordskred ved Vibstad. Fra et omrade pa 7() daa gled ca. 1 mill m masse ut og
stengte ela sa den ble torrlagt nedenfor. Om
morgenen 24. februar tok elva seg gjennom
rasmassene, og lopet utvidet seg etter hvert.
Norges geotekniske institutt foretok inngaende undersokelser av Vibstadskredet samtidig med undersokelser av et skred ved
Furre 1+. april 1959. I instituttets forelopige
beretning er det i en tabell angitt 63 skred
som er gatt i tidens lop. De fleste har gatt pa
steder hn)r Namsen har mer eller mindre
krappe svinger, til dels dannet ved erosjon.
Det framgar ellers av beretningen at dalbunnen langs Namsen for en stor del bestar
av finsand med enkelte leirlag. Elveerosjonen
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forer til at skdningene blir ustabile. Leirlagene
kan under visse forutsetninger danne glideflater og utlose storre eller mindre skred.
Landhevningen etter istiden og utvasking av
saltinnholdet i leira er faktorer somvirker til
at det dannes «kvikkleire».
Undersokclsene resulterte i at Forbygningsavdelingen planla og utforte en ca. 1,6 km
lang forbygging n·d Vibstad. med (Wersbg 1.2
mill. kr. Flere garder ved Vibstad samt fylkesvegen var avhengig av sikringsarbeidene. Det
tiamg,h- ellers av planen at det var patenkt forbygningsarbeider ved Vibstad allerede i 1888.
En ca. 2 km lang parsell var kostnadsregnet til
ca. kr 3() ()( JO. men arbeidet kom ikke til utforclse. Heller ikke en pLm fra 1935 bk realisert.
Ved en befaring i 1955 ble det konstatert at
eh-a hadde gravd seg innm·er ca . .+(l-S( l 111
siden 1889. Det er apenbart at erosjonen langs
elvekanten har vert medvirkende til raskatastrofene ved Furre og Vibstad.
Skredene ved Furre og Vibstad ga stotet til
at Norges geotekniske institutt gjennomforte
en samlet undersokelse av skredfaren i forskjellige avsnitt langs Namsen fra Brekkvassli
til utlopet i sjoen, en samlet lengde pa ca.
120 km. i arene 196(0-1961. Pa et owrsiktskart i rapport av IS. juli 1961 er det angitt
3 kategorier av faren for dyptgaende skred.
Ornddene med storst og minst fare er merket med henholdsvis rodt og gront. I store
trekk viste undersokelsene at faren for dyptgaende skred var storst i 6 hcwedomrader
mellom Harran og Selleg.
Strekningene langs Namsen som er merket med rodt. faller uten unntagelse sammen
med omrader som har vert best egnet for
jordbruk og bebyggelse. Faren for dyptgaende skred innebærer derfor som regel at liv
og eiendom er truet. I denne sammenheng
er ogsa tidsfaktoren for forbygningsarbeidene av vesentlig betydning. Det var derfor
enighet om at de mest pakrevete sikringstiltak matte settes i gang sa snart det var
mulig.
Samtidig med at NGI vurderte rasfaren,
foretok Forbygningsanidingen
befaring for
a ansla kostnadene \-cd sikringstiltak. Et
forelopig overslag viste at det ville koste 18
mill. kr a gjenomfore
de mest presserende
arbeidene. I 1962-(d ble disse bruddstedene
malt opp og kostnadsregnet. En samlet pLm
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Øverst;
Sikring mot leirskred i Bjøra,
Namdalen, med sti for laksefiskere.
Nederst:
Samme sted 10 ar senere;
elvekanten er tilvokst.

.

.i

fra 1964 viser folgende fordeling for de vik-

tigste arbeidene:
Harran 9 arbeider m·ersbg
4.86 1 mill. kr
5.166 mill. kr
Grong 9 arbeider owrslag
Overhalla 19 arbeider m-erslag 10.542 mill. kr
Ialt 3 7 arbeider overslag

20.569 mill. kr

Disse arbeidene ble bevilget pa vassdragsbudsjettet, og Stortinget vedtok at distriktsaneklen skulle settes til 1/8, fordelt med 1/2 pa
kommunen og 1/2 pa kraftverkene i Namsen.
Det er senere kommet til flere viktige arbeider.
ogsa i sideelven Bjora. Fram til 1995 har Midt-
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Norgekontoret utfort sikringstiltak mot clvebrudd og ras i Namsen og Bjora for ca. 5()
mill. kr. og behovet for ytterligere arbeider
er apenbart til stede.
I forbindelse med arbeider pa strekninger
hvor flomvannet kan ga over elvekanten, blir
det satt av og tilplantet et minst 3 m bredt
belte. Dette har gitt grunnlag for god bntvegetasjon.
Vi har tatt med et utklipp fra en intern
artikkel om arbeidene i Namsen i 1971:
«Vi starter i steinbruddet. Her finner vi
gravemaskiner som holder pa a laste opp stein.
enten Ruston 22 RB eller I3royt X-2 U.
Steinmassene. som her for det meste er smasprengt. ligger i roys i foten av bruddet og
blir lastet opp pa kraftige lastebiler. Pa en
avsats 8--1 l mhoyere er noen arbeidere opptatt med forberedelsene til en nv salve. En
beltegaende borvogn holder pa a bore flere
rekker med borhull. Den forsynes med luft
fra en kompressor i et skur lenger unna. Nar
steinmassene i foten av bruddet er kjort vekk,
blir det sprengt ut av en ny sake. og lastemaskinene kan fortsette.
Steinbruddet ligger langt fra bebyggelse
mv .. sa her sprenges «fritt». - Ved en del anlegg i Grong har det for orig vert brukt tidligere utsprengt trnmelstein til disse arbeider,
noe som naturvernmessig er en god losning.
Vi folger de printe lastebilene nedover
mot elva. I Namsen er det helarsdrift, bare
avbrutt av telelosning og flom. Det er derfor
bygd egne anleggsveger flere steder. Avstanden til elva er kanskje 7--8 km, men det meste
er riksveg. Siste delen gar bratt ned mot eh-a
til vi kommer pa forbyggingen, en steinfylling langs foten av elveskraningen. Steinmassene blir tippet fortlopende slik at det blir veg
langs elvekanten, et par meter over lavvannstand. Et par mann «tar imot» steinmassene
og jevner vegdekket.
Hoyden pa elveskraningen varierer sterkt.
men det er ikke uvanlig at den er opptil 20 m.
Dybden langs eh-ekanten er sjelden mer enn
4-5 m. Det er viktigst sikre skraningsfotrn.
Hvor det ansees pakrevet, blir ogsa skdningen
dekket med stein, vanligvis i hoyde med stor
flom. Dette skjer enten ved at en gravemaskin
legger steinen opp i skraningen fra vegfyllingen eller ved at steinmassene blir tippet fra toppen av skraningen og ordnet etter hvert.
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Overst:
Arbeidsbestyrer, oppsynsmann og planlegger (fra
høyre) diskuterer arbeidsopplegg.
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Nederst:
Ordforer, fylkesmann og
arbeids bestyrer (fra venstre)
ved avslutning av arbeidene i
Salangselv i 1988.
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Mange steder er det nodvendig a sikre utlop fra bekker og grofter. Ogs enkelte
sideelver til Namsen eroderer i farlige
kirskraninger.
Forbyggingstiltak er planlagt og vil bli utfort etter hvert som det
kan skaffes midler.
Arbeidene i Namsen har gatt greit
unna. Til tross for stadig prisstigning ser
det ut til at det \·il kunne bli besparelser
pa enkelte av de store anleggene. Dette
skyldes ikke minst at vi har hatt en stabil,
solid arbeidsstokk her i flere ar.»
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Senking og flomsikring av Salangselv
fra Bones til Strømholt, Bardu, Troms
Oerst i Salangsdalen ligger bygda Bones,
med ca. l () aktive gardsbruk. Eiendommene
var i alle arsvert plaget av oversvommelser
fra Salangselva. Ofte kom flommen seint. slik
at omrader fra Bones til Strornholt bk satt
under Yann i slattetidcn. Det ble fortalt at
hesjene kunne sta i nnn til overste traden.
Gjodsla kunne ofte bli spylt ut og forurense
elva. I tillegg til oversvomelsene
ble dyrka
mark grani ut ved erosjon i yttersYingene.
Det var derfor ikke forsvarlig a drive aktivt
jordbruk pa de fHateomradene langs e!Ya.
Etter soknad fra grunneierne i 1936 ble
det sendt ut pLrn fra Forbygningsavdelingen
13. mars 1940 til senking og sikring av Salangselv ved Bones med overslag kr 40 00. Pa
grunn a\· krigen kom denne planen aldri til
utforelse.
I 1971 sendte de hardt provede grunneierne ny soknad om bistand. Etter inngaende
undersokelser og kartlegging av hele omr;1c.kt
utarbeidet Forbygningsavdelingens NordNorgekontor ny, mer follstcndig plan 17.
mars 1977. Planen gikk ut pa utsprengning i
Martafossen og korreksjon, utvidelse og forbygging a\· Salansrsch-,Stordalseh- og Budalseh· onT en samlet lengde pa ca. S km, inklusiv nen arbeider nedenfor Martafossen. Ved
dette arbeid ville en stor flom bli senket ca. 2
m ovenfor Martafossen og de lettdrevne arealer langs elva ville bli kvitt mye av oversvommelsene. Planen ble sendt ut pa en omfattende horing. R1dc Landbruksdepartementet.
Landbrukets utbyggingsfond, fylket, kommunen og grunneierne gikk inn fix planen.
Etter at kostnadene nr blitt delt mellom
Norges vassdrags- og elektrisitetsvesen, landbruksdepartementet og distriktet, kom arbeidene i gang i NVEs regi i 1981. Som tilleg6i-sarbeider ble det bygget 2 nye bruer med
akseltrykk pa 10 tonn og 5 terskler av sprengt
stein fix a hindre bunnsenking og lette fiskens
gang. De samlede arbeider kom p;\ c1. 9 mill.
kr. Det ble i11m·u1111et
c1. 1:)(HI daa godt dyrkingsland og det ble tatt vare pa de verdifulle
jordbruksarealene pa Bones. Etter at tiltaket
var gjennomfort, ble det fastslatt at bondene
pa Bernes fikk en avlingsokning pa ca. :1(%.
En bygd somfor 1970 sto foran avfolkning. fikk ved dette arbeidet en ny giv. Ung-
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dommer slo see• ned i bvrda oro overtok
gardsdrifta. Tiltaket forte til en oppblomstring i bygda med en berekraftig nering.
Isgang i Beiarelv, Troms, 1981.
Øverst:
Ismasser har stoppet opp og
stengt elveløpet.
SYVER

ROEN, NVE

Nederst:
Ismassene har ført til at elva
har tatt nytt løp og gravd ut
dyrka mark.
SYVLR

ROLN, NL

Sikring mot flom og isgang
langs Beiarelv, Beiarn, Nordland
Beiarelv komer
fra Svartisen og faller ut i
Beiarfjorden, innenfor Bodo. Fra beskrivelsen i Kanalvesenets historie, bind IX, side
484. siteres:
«Flomvandmassen kan, iser naar Varmen
bliver sterk, vere ganske betydelig. Flommen indtreder gjerne ved St. Hanstider. Elven
slynger sig sterkt mellom Bredder af meget
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forskjellig Hoide og nsten overalt er der
Elvebrud i de konkave Boininger, snart i
meget hoit Land og snart i saa lavt Land, at
det i Flomtiderne oversvommes. Isgangen er
sterk, og det skal have hendt ikke saa ganske
sjelden, at storre Strekninger af de hoie Bredder ere styrtede i Elven og i kortere Tid oppdemmet den, hvorefter den i Regelen har
taget sig forandret Leie. Talrige gjenlagte
gamle Leier, oplagte og skovklædte Orer,
gamle Strandbredder, der kan ligge langt fra
Elvens nuværende Leie, tyde paa, at den
gjennem Aarhundredcr stadig har forandret
sit Lob og kastet sig frem og tilhage i Dalbunden. Saaledes gik der i 1842 et stort Jordfald paa Gaardene Vold, Kval og Maijord ud
i Elven, saa den nodtes til at tage sit gamle
Leie. Eieren af Vold maatte dengang forlade
sin Gaard, flytte alle dens Huse og oparbeide
ny jord op i Dalen.»
Beiardalen var kjent for a ha noen av de
beste jordbruksomradene
i Nordland. Problemene med elva fikk soknepresten til i 1857
a soke departementet om bistand for a fa stanset elvebruddene. Soknaden ble sterkt anbefalt av amtmanden, som ogsa understreket at
kommunens okonomiske situasjon var svert
vanskelig. I juli 1858 var Kanaldircktoren
selv i Beiarn. Han fant at det var behov for
sikringsarbeider mange steder, men at de
kunne gjennomfores med enkle midler. Ved
prestegarden opptok han ct kroki og foreslo
a bygge 2 huner og noe strandkledning. Etter
foresporsel fra Kirkedepartementet ga Kanaldirektoren en detaljert beskrivelse av arbeidet, med instruks til sognepresten. I 1859
skrev soknepresten innberetning med regnskap til Kanaldirektoren. Det framgikk av
beretningen at hunene hadde fungert fint
under en voldsom isgang, men at det antagelig var behov for en tredje bune. Ogsa denne
ble bygget. Etter soknad fra en ny sokneprest
ble arbeidene senere utvidet til a omfatte
steinkledning av elvekanten langs en storre
del av prestegarden. Det ser ut til at ogsa disse
arbeidene, som ble utfort i 188485, har
vært ledet av soknepresten, med bistand fra
amtsingenioren.
Etter soknad fra Beiarn formannskap var
loytnant Nysom pa befaring sommeren
1883 og tok opp krokier av de verste elvebruddene langs Beiarelv. Innberetningen
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omfattet folgende 9 saker:
1. ed Solo, hvor eieren hadde forbygget
med bolverker av tre.
1
I £'d.Ho[iord,In-or grunneierne var lite
engasjert.
3. Tedprestegarden
-L I c'dK11,1l,hvor grunneierne syntes arbeidene ville bli for kostbare.
J.
I c·d r tdd, hrnr det ble ansett nodvendig
med en forbygging til kr 14 ).
6. r c·dSm:iord, hrnr det ogsa ble anbefalt en
forbygging til kr 1400.
7. ed Strand, her ble anbefalt forbygging
til kr 2900.
8. l ed Storjord, hvor det for tiden ikke ble
ansett noc-h-endig med arbeider.
9. ed Os, hrnr en forbygging til kr 2800
ble foreslatt.
Kanaldin:ktoren fant at den okonomiske
evnen blant beboerne i Beiarn var for svak
til at han kunne anbefale omfattende reguleringsarbeider. Han foreslo at amtsingenioren
fikk i oppdrag a ta seg av det \·idere arbeidet.
Etter dette ser det ut til at bare mindre tiltak
er blitt gjennomfort i Beiarn pa dette tidspunkt.
Flere av disse sakene er tatt opp igjen i vart
\rhundre. Det framgar av dokumentene at
de fleste arbeidene i Beiarelv har sammenheng med isganger. Vi skal se litt pa hvordan
det har gatt med noen av de sakene som
Kanah-esenet arbeidet med, og vi skal ta med
noen av de storste anleggene som senere er
blitt aktuelle.

1. led old, sondre bredd. Disse omradene
ligger sentralt i Beiardalen, og de har
vært sterkt utsatt for skader fra ch-a. Ved
Vold har det med \·isse mellomrom vert
utfort forbyggingsarbeider fra 191 () fi.)]"a
beskytte bebyggelse og innmark pa garden. Forbygningene er blitt skadet flere
ganger, i forste rekke som folge av
isgang. I alt er det brukt ca. kr 200 0()()
til dette arbeid, inklusiv vedlikehold.
2. ed Kel ogold, nordre bredd, har det
ogsa vert utfort betydelige arbeider, spesielt i 1931-34 og 1946-48. Vintrene
1981 og 1989-9() ble forbygningene skadet av flom og isgang, og verdifulle omrader nr sterkt truet. Anlegget og vedlikehold har kostet ca. kr 90 ()()0.
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3. l ed Kvwl ovenfor skolen ble elvekanten
sikret i 193842 0g steinlaget er senere
blitt forsterket pa grunn :n- isgangskadcr.
Et bolighus var sterkt i faresonen.
4. ed Larsos, nordre bredd, var det utfrt
fiwbyggingsarbeider i 1924-29. senere har
det flere ganger vert beho; for forlengelse. Vinteren 1991 ble den eldste delen
skadet ved isgang. og kommunen matte
sette i gang strakstiltak for a redusere skadeomfanget. Senere er det utfort forsterkingsarbeider for a sikre verdifull dyrka
mark.
5. ed Stormyrhals(nordre bredd) og Hammernes (sondre bredd)
Disse eiendommene, med bebyggelse og
dyrka mark, har vert sterkt utsatt for flom
og isgang. Ogsa fylkesvegen har vert i faresonen. Dette har fort til at eh-a har tatt nye
lop og det har vert nodvendig med oyeblikkdige sikringstiltak. En m·ersikt som ble
satt opp i 1975 forteller litt om utviklingen.

Hammernes:
1924--26, 160 m forbygging.
utfort privat med statstilskudd
1935-3(), ]()() rn forbygging, (NVE)
1939--44, 200 m forbygging. (NVE)
1941-46, 25() m sperreverk og forbygging.
(NVE)
1965--68, 150 m forbygging. (NVE)

Stormyrhals:
1954--60, 1300 m forbygging (NVE)
Etter isganger og flom ble det i 1971 planlagt
korrek-Jon og forbygging av elvelopet i ca.
1060 m lengde n:d Stormyrhals-Hammernes.
Det var regnet med flomfrie, stcinkledde
t\llinger pa sidene. Ved Hammernes ble det
planlagt tilsvarende arbeider i 740 m lengde.
delis av hensyn til flkesvegen.
I )isse arbeidene er na i det vesentlige utfort
av Forbygningsavdelingen for i alt ca. 1,06
mill. kr. Dene strekningen ser ut til a gi god
sikring mot de hyppige skadeflommer og isganger i l:kiardalcn.
Det har ellers vert utfort sikringsarbeider
bl.a. ved T \·erranes, Trones, Selfors. Laukslett.
Monsnes mfl., men vi har ikke funnet plass
til flere detaljer her.

FORBYC(;INCS-.

SENKINCS-

OC

FLOiVlSIKRINC;STII.TAK

Mist; gee.

.A

a:
.. ,.----·--:·-;-

wags23

:-_ ·.,,,,..

Forbygging og flomsikring
langs Karasjokka ved elveneset
Itkonjarg i Karasjok, 1981.
BARD

ANDRSLN,

NVF

Sikring mot flom og isgang langs
Karasjokka, Karasjok, Finnmark
Vi har sakset folgende fra en intern artikkel
fra 1971:

«Karasjokka er tillopselv til Tana. Pa de
nedre ca. 30 km har elva et krokete lop mellom flate, terrasseformete avleiringer som
representerer det beste av jordbruksomradene
i kommunen, og hvor det meste av bebyggelsen er anbragt. Elvekantene bestar av fine
masser som lett graves vekk nar pakjenningen blir for stor. I alle typiske yttersvinger er
det oppsdtt eh-ebrudd }l\'or det stadig foregar erosjon. I storflommer kan utviklingen ofre
ga temmelig raskt, slik at betydelige arealer
dyrket mark kan bli revet med og beby ggelse og veger kan komme i faresonen.
Ogsa isforholdene skaper problemer i
Karasjokka, dels ved at elvelopet bunnfryser
og tettes igjen, dels ved at ismasser kommer
i bevegelse. Hvor isen stopper opp. kan det
bli kraftig oppstuvning av vannstanden slik
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at jord, bebyggelse og veger blir satt under
vann. I de senere ar har hyppige isganger
med oversvommelser medfort at Naturskadefondet har gitt tilskudd til fHytting av en
del bebyggelse som la spesielt utsatt til.
Forbyggingstiltakene i Karasjok tar i forste
rekke sikte pa a hindre utgraving av elveskraningen. Arbeidet bes tar i a dekke skraningen
med et ca. 0,5 m tykt lag av stein som blir
sprengt ut i egne steinbrudd, lastet opp med
Forbygningsavdelingens maskiner og kjort
fram pa leiete lastebiler. Utsprengingen og
transporten foregar ofte om vinteren, dels
fordi vi da paforer eiendommene minst
mulig skade, dels fordi arbeidene pa denne
tid kan redusere sesongmessig arbeidsledighet.
Det kan ofre bli en sur fr)rnovelse a driw
med disse arbeidene i 3( )--Hl kuldegrader og
delvis morke, men samene i Karasjok er ikke
bortskjemt. Ordning av stein langs elvekanten foregar na vesentlig med maskin i sommerhalvaret.
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Nord-Norgekontoret
på
befaring ved Børselv i
Porsanger, 1983.
BARD

ANDERSEN,

NV

}]
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Vases#
I tillegg til sikring av elveskraningene er det
pa mange av nesene langs Karasjokka nodYendig med flomverk langs eh-ekanten.
Dette er jordfyllinger som blir lagt opp av
masser pa stedet eller kjort til med lastebil.
De skal forhindre at eh-a under flom dkr
isgang medforer oversvommelse og utgra\"ing av omradene. Flomverkene, som sjelden
blir hoyere enn ca. 2
blir ofre benyttet
som gardsveger. Hvor pakjenningen er stor,
ma de sikres med sprengt stein pa vannsiden,
for O\Tig blir de tilsadd for a gli inn i landskapet. gsa steinforbygningen vil vanligvis
vokse til og ga i ett med landskapet etter
noen ar.
Anleggene i Karasjokka er av storrclsesorden pa opptil 600 ()()()kroner. I gjennomsnitt koster forbygningene her -+-.S()() kroner
pr. 111 i (1971). Vassdragsbudsjettet dekker 4/5.
kommunen resten. I enkelte tilfeller har
Arbeidsdirektoratet betalt statens del. (sysselsettingsmidler).
Daglig leder for arbeidene i Karasjokka bor
i Skipagurra, Tana, og har om sommeren en
kjoretur pa ca. 3CHl km til Kirkestedet (pa
norske veger). Om vinteren kan han delvis
benytte elveisen pa Tana, dette reduserer avstanden betydelig. Men arbeidsbestyreren bor
i Narvik og har en Yeglengde pa nesten

m,
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750 km til Karasjok. Vegen er forovrig stengt
om vinteren.» (Slik var forholdene i 1971).
Forbygningsarbeidene i Karasjokka begynte
for siste verdenskrig. i femte rekke for a beskytte Ovre Kirkested mot utgra\"ing. Arbeidene fortsatte i 19.S()-arene. I en uttalelse fra
1974 har herredsagronomen satt opp en oversik t som \·iste at 71 gardsbruk hadde ca.
11 200 daa jord hvor det Yar behm· t<x sikring mot cln. Videre nevner han:
«I)en alt oyen-eiende del av jordressursene
i Karasjok kommune ligger pa elvenesene.
Karasjok er en av de bedre jordbrukskommuner i fylket. Det er av stor \·iktighet og
verdi for samfunnet at det blir vernet om
disse ressursene. Store verdier star pa spill pa
nesene dersom flomvatnet
far anledning til
aherje. Disse verdiene bestar av jordeiendommer med hus, buskap, maskiner og redskaper.
I tillegg ma man huske pa at brukene representerer et vesentlig antall arbeidsplasser i
samfimnet. En elveforbygging er en viktig forsikring for a verne om ressursene og arbeidsplassene for framtida. Det anbefales delior
at arbeidet med eleforbygging gis hoycste
prioritet.»
Ved gjenoppbyggingen etter krigen ble en
del av bebyggelsen i Karasjok plassert pa omdder somviste seg a Ya.Te utsatt for flom og

FORBYGGINGS-.

SENKINGS-

OG

FLOMSIKRINGSTILTAK

isganger. Boligene var ogsa i mange tilfelk
darlig tilpasset klimaforholdene. I 1960-arcne
fikk derfor Statens naturskadefrmd mange
henvendelser om skadeerstatninger og om tilskudd til fraflytting. Etter befaringer og moter
i 1970 mellom kommunene, lensmannen.
Naturskadefondet og Forbygningsanklingen
bk det bestemt at 8 oppsittere i Karasjok
skulle fa.fraflyttingstilskott. Kommunen bisto
med trygge boligtomter. I 197 3 ble det ogsa
arbeidet med a fastlegge faregrenser tex boligbygging langs Karasjokka.
For a trygge eksistensgrunnlaget for gardsbrukene i Karasjok, fortsatte Forbygningsavdelingens Nord-Norgekontor
med sikring
av elvenesene. I 1982 var folgende forbyggings- og flomsikringstiltak utfort langs
Karasjokka etter krigen: (Njarg = nes).
Ved Nedre Kirkested, Nitunjarg, Ridonjarg. Ajonjarg, Javrasmuotkenjarg. Vuollevuoppenjarg, Muotkenjarg, ltkonjarg og ved
Gamitisinjarg.
Fra 1975-85 var det i gjennomsnitt brukt
( l,S--4l,8 mill. kr pr ar til disse arbeidene. 3 tiltak ventet pa bevilgning og det gjenstod en
registrert bruddstrekning pa CL I () km ned
til samlopet med Anarjokka. Etter henvendelse fra kommunen om a oke tempoet pa
sikringstiltakene, uttalte NVE i 1980 at
takten pa ekeforbyggingsarbeidene
nr
begrenset av bevilgningene pa NVEs budsjett. Karasjok kommune hadde fatt en
okende andel i de senere ar, noe som hadde gatt ut m·er andre steder i Finnmark.
Kommunen har ogsa i de senere ar gjort
flere henvendelser til NVE angaende behovet
for forbyggingsarbeider langs Karasjokka.

veldet. Riksgrensen ble gatt opp pa nytt og
endelig fastlagt i beskrin-lsesprotokoll som
ble undertegnet i Moskva 18. desember 19-t7.
I O\Trenskomst fra 1949 ble det bl.a. sagt
at «de kontraherende parter vil ta det nodvendige skritt for a forebygge beskadigelse av
grenseeh-enes og sjoenes bredder.»
Grense-Jakobseh- har pa de nedre ca. 20 km
et krokete lop, hvor elva graver i yttersving og
legger igjen masser i inners,·ing. Siden grenselinjen skulle folge djupalen, var det derfor
nodvendig a stabilisere elvekantene.
Pa statsbudsjettet for 1952-53 ble det bevilget ekstraordinert 0,5 mill. kr til forbyggingsarbeider i Grense-Jakobselv fra sjoen
opp til Bjornstad, ca. 1() km. Justis- og politidepartementet ordnet med nodvendige formalia, bl.a. informasjon til grensemyndighetene og kgitimasjon til arbeiderne ved
Forbvoninesavdelinrens
Nord--Noroekontor.
., t->
::-,
b
b
Anleggsarbeidene bestod i a sikre apne eh·ebrudd pa norsk side med sprengt stein. Pa
til
borunn av vanskelio::-, atkomst or::-, hensvnet
,,
grenselinjen matte det meste av arbeidet utfores manuelt. Det vesentligste var ferdig til
1959. Pt1det nederste parti var disse arbeidene ogsa til nytte for en del smabruk, men
-------------------------·--·
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Kart over områdene langs
Grense-Jakobselv mot den
russiske grense. Det er utført
betydelige forbyggingsarbeider etter 1953 for å stoppe
elvebrudd langs grensen.
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Sikring mot erosjon langs Grensejakobselv, Sør-Varanger, Finnmark
Norges riksgrense mot Russland folger
Grense-Jakobseh· over en lengde pa ca. JS km
til utlopet i sjoen.
Grensen i elva ble forste gang beskrevet i
konvensjon mellom Russland og S,·erige/
Norge i 1826. Ved fredsslutning i 1920 ble
Finland tillagt omradet ved grensen. Ved overenskomst mellom Finland og Norge i 194
ble grensen i vassdraget fastsatt slik: «grensen
folger midten av eh-ens djupet! og midten av
de av elven dannede sjoer.» Ved fredsslutningen 1 1944 falt omradet tilbake til Smjet-Sam-
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Grense-Jakobselv med tilvokst
forbygning på norsk side.
Avdelingsingeniør
Overeng
ved Nord-Norgekontoret
ved
norsk grensemerke i 1983.
BARD

\DFRSLEN,

IF

det ble ikke krevd distriktsbidrag fra grunneiere eller kommunen. Senere er brukene
etter hvert blitt fraflyttet.
I 1959 ble det fastsatt av Industridepartementet og Finansdepartementet at arbeidene
skulle fortsette videre oppover ca. I I km til
Eh'heim. Utenriksdepartementet
hadde gitt
uttrykk fix at det var meget Yiktig at GrenseJakobseh· ikke matte forandre sitt lop. Det
nodvendige forbyggingsarbeidet matte utfores,
sek om arbeidet ut fra vanlige okonomiske
betraktninger ikke kunne ansees for a vere
berettiget.
Det ble ikke gitt ekstrabevilgning til de nye
arbeidene, som ogsa ,·ar kompliserte fordi det
matte bygges traktorveg innover dalen. Det
horer med til historien at smjetiske myndigheter protesterte mot denne vegen, som de
mente ville ha militær betydning. Det var
ellers apenbart at nktpersonalet pa smjetisk
side fi.llgte arbeidene med apenbar interesse,
sek om soldatene bare untaksvis var synlige.
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Det horer ogsa med til historien at det ikke
var tegn til at russerne ville utfore arbeider
pa sin side. til tross for oYerenskomsten fra
1949. Det nr betydelige elvebrudd under
utvikling pa den siden. I 1959 ble det gjort en
hem·enddse til Sovjet-Samveldet om dette
forhold. mrn det forte ikke til noe.
Arbeidene pa ore del trakk i langdrag pa
grunn av vanskelige arbeidsforhold. Arbeidene
matte stort sett skje pa vinterstid, ogsa fordi
det var stort behov for sysselsetting i Porsanger.
O,·erslaget ble i 1967 oker til 2 mill. kr,
inklusiv prisstigning.
1 1957 ble det inngatt m-erenskomst mellom Norge og Sovjet- Samveldet om utnytting av vannkraften i PasYib·assdraget. I arene
1962--80 ble det bygget +kraftverk. 2 norske
og 2 russiske. yggingen av kraftverkene gjorde
det nodn:ndig med nymerking av grensen i
PasYikeh-. Dette ble fastlagt av norsk-sovjetiske grensekomm.iajoner i 1963 og 1985. Den
siste kommisjonen foretok ogsa grense-

ORBYGGINGS-.

SENKINGS-

OG I-U)\\SIKRl1"CSTIIT.A..K

Med norsk-russisk grensekommisjon til lunch pa russisk
side, 1985.

i

I
oppgang og nyrncrking pa nedre del av
Grense-Jakobselv. Hovedarsaken var at djupalen. som utgjorde grensen, hadde flyttet seg
flere steder etter 19-l-7. Siden elvekanten pa
russisk side ikke var blitt sikret. hadde Norge
tilsynelatende «innvunnet» arealer, i henhold
il grensebeskrivelsen. Grenselinjen ble derfor supplert mc-d flere nye stolper pa begge
sider. Det ble ogsa enighet om at det skulle
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et avstenvninrsverk i bassencet ved
bvooes
. ob
utlopet i sjoen. t<:)ra forhindre at elva skulle
ta helt nytt lop pa norsk side. Dette sikringsarbeidet ble utfort av Forbvoninvsavdelino»
•
en i 1989--92 sammen med tilleggsarbeider
som ,·ar bestemt av siste grensekommi'Jon.
Arbeidene kom pa ca. kr 870 ( )(H).
Og endelig. i 1989--90, utforte Smjet
forbygging av de Yerste bruddene pa sin side.

Personaloversikt ca. 1909-199 5

Oversikten gidder for Norges vassdrags- og energiwrk.

Navn

Forbygningsavdelingen.

Ansatt

Stilling

Klepp, Anne Bente

1988--1992

Konsulent

NVE, Vassdragsteknisk seksjon, med 5 Regionkontorer.

Klungseth, Jacob

191-1--et par ar

Opps.mann.

Listen omfatter tekniske og kontormessige

Kolic, Arvid

1968-1973

Konstr.

Kristoffersen, Finn

1<)71-1983

Kass., fullm.

Kværnstrom,

1976--1978

Kont.fullm.

oppsynsmenn

(anting.),

med 5 distriktskontorer,

fra 1.1.1991 benevnt

fi.mksjonærer samt

dessuten arbeidstakere ansatt i 1995. Enkelte

arstall kan vere noe usikre.

Hovedkontoret
Navn

Ebba

Lahaug. Einar

195-1--1993

Owring.

Langdalen. August

1913-ca. 1940

Opps.mann

Ansatt

Stilling

Langdalen. Erling

1938-1982

Avd.ing.

Aakvik. Margaret

1978-1979

Kont.ass.

Langdalen, Olaf

1908--kort tid

Opps.mann.

Aanning. Olaf

1909--1937

Avd.ing.

Langdalen. Petter

1908--1953

Opps.mann

Aarseth. Reidar

1945--1946

An.Ling.

Lange. Odd E.

1987- 1990

Ani.ing.

Aasaaren, Einar

19441952

Overing.

Larsen. Jens Ragnar

Aasen, Johan

1931-1960

Avd.ing.

Laugesen, Jens

1966--1967
1989-199()

Konstr.
Avd.ing.

Aasgaard, Ivar

1952--1959

Overing.

Ledaal, lletty

1918-19-1-5

Kont.ass.

Andersen. Bard

1952--1990

Ani.dir.

Linnes, Trond

1973-197-1-

Konstr.

lkheim,

1969--

Seksjonssjef

Lie. Asmund

1947--1951

Konstr.

Berg. Halh·ard

1986-

Seksjonssjef
Reg. sjef 1995

Lyfringsmo. Trond

1966--1969

Jordsk.kand.

Lyshaug. T. L.

1930--1938

Ani.ing.

Bjornstad, Torleiv

1950--1952

Utsk.kand.

Malmo. Ketil

1941-1962

Owring.

Darre-Nilsen.

1973-1978

Overing.

Melsvik. Sonja

1984--1989

Adm.sekr.

1977--1979

Tegneass.

Myhre. David

1937--1950

Kont.fullm.

1946--1979

Kont.fullm.

Michdsen.

1984-1995

Forstefullm.

Fosse, Sverre

1964--1966

Anting.

Moen. Fridtjof

1939--1953

Opps.mann

Folling. 0.

1920--et par ar

Opps.mann.

Molda!, Ok

1915--1938

Gaardsrud. Ragnhild S.

1962-1988

Kasserer. kom.

Molid. H.

1931-noen

Gloersen. Jorgen

1948--1950

Overing.

Nilsen. Heidi

1979--1981

Kont.ass.
Teoner/ins.
t"I
t'i

Einar

Nils

Dingtorp. Sissel
Edwards. Karen

J.

midl.

Lilly

Opps.mann

Godal. Karen

1952--1984

Kont.fullm.

Nilsen. Roger

1979--1987

19-1-7-ca. 1960

Kont.fullm.

Nordli., Olav

1910--1951

Owring.

Grothe. A.

1916-kon

Opps.mann.

Olsen. Kristoffer

1916--1945

Avd.sjef

Haga. Haakon

1962--1995

Regionsjef

Posaas. Ingrid J.

19-1-6-19-1-7

Kont.ass.

Hah-orsen. Randi

1979 -1995

F.kont.fullm.

Rodal. Harald

19-1-2-19-1-6

Opps.mann

Haugen, Liv Rugsveen

1965-

Kasserer. kons.

Rodal. Karl

1938-1971

Opps.mann

Hdgebostad.

1969

Kont.ass.

Sagengen, Aage

1981--

Teoner
::-,

Helland. Fridtjof

19-1-3-1%7

Konsulent

Sevik. Jens

1957-1967

Kasserer

Holst. Lorentz

1916--1961

Overing.

Skattebo. Lillian

1984--1986

Kont.ass.

Holteng. Conrad

1920--1957

Konstr.

Sletaune. Borge

Holst. Olav

19-1-3-kort tid

Avd.ing.

Smidt-Eriksen.

Hugo. frk.

1932--1940

Kontorfi.illm.

Istad. Sivert

19-1-5-19-1-8

Overing.

Johansen. Brit

1983

Kont.ass.

Strom men. Ola

Julsrud. Odd Arne

1968-1969

Konstr.

Sundby. 0.

Juul. Helge

1952-1954

Konstr.

Svare.

Klafstad. B.

1915--1945

Kom.fullm.

Svendsen, Brit

Brit
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midl.

midl.

Opps.mann
tir

Goyer. Kristi Kambestad

tid

midl.

1960-196-1-

An.i.ing.

1966-

Konsulent

Snotun. Ingeborg Solheim

1986--

Forstese kre tær

Solberg. Olav

1950--1951

An-I.ing.

1962--1995

Regionsjef

J.

Eirik

J.

1913--ca. 1938

Opps.mann

1946--kort tid

Opps.mann.

1983--1985

Adm.sekr.

midl.

PERSONALOVERSIKT

Ansatt

Navn

CA 1909-1995

Stilling

Navn

Ansatt
1956--1984
197()-1987

Kont.fi.illm.

Ostbak. E. E.
Ovre, Ivar

1909--1945

Opps.mann

1983-1987

Asbakk. An·id

1955-1985

Overing.
Avding.

Softeland, A.

1916-1938

Opps.mann

Titterud, Ragna

Sorheim. Anton

191-1--ca. 1938
1909-noen ar

Opps.mann

Vatn, Arvid

Sorheim. J.
Techlemariam, Dawit

1984--1985

Theisen, Anna

1947--1952
1956-1984
1981-1983

Titterud, Ragna
Tomsvik. Marian

Ostbak. E. E.

1961--1976
1909-19-1-.=i

Amdal, Tor

1994--1995
Sør. Tidligere

Noen av funksjonærene
Beheim. Einar
Daland. Dag J.
Delbekk, Bjorg

Østlandskontor

midl.

Kont.fullm.
Kont.fullm.
Kont.ass.
Avd.dir.
Teo·ner
:::,

1917--1965

Trondsgaard, Olaf
Ulvmoen, Brit Sunde

NVE Region

Opps.nunn.
Teener

NVE Anlegg, Region

Øst, arbeidstakere

Opps.mann

Larsen. lnr. Grinder

Arbeidsformann

Ani.ing.

Rosten. Guttorm Oyberg, Sel

Arbeidsformann

Rusten. Odd A .. Arneberg

Arbeidsformann

Studsrod. Ragnar A .. Stokke
Bergersen. Harald. Kongsvinger

Arbeidsformann
Maskinkjorer
Maskinkjorer

Hynne, Knut

J.. Kirkenær

Maskinkjorer

Jorgensen. Jan A.. Gjesasen
Myhrer. Ola,· A .. Valer i Solor
Solli. Ragnar, Brandval

Maskinkjorer
Maskin kj orer

Studsrod. Arne. Stokke
Hafskjer, Kristian. Elwrum. Verksted Eh-erum

Maskinkjorer
Verksted.formann
Fagarbeider

Gaardsrud, Ragnhild S.

1962-1988

Kasserer

Gjerde. Jacob
Haga. Haakon
Haugen
t
» Liv Ruesveen

1971-

Awl.ing.

1962--1995
1965-

Regionsjef
Konsulent

Moen. Torbjorn. Hamar. Verksted Eh-erum

Madsen. Bjorn
Moen. Fridtjof

Ani.ing.
Opps.mann

NVE Region

Pedersen. Turid Bakken

19881939--1953
1992-

Rodal. Harald
Rodal. Karl

1942--1946
1938-1971

Opps.mann
Opps.mann

Sakshaug. Harald

1984
1957-1%7

Overing.

1991-

Sekretær

Titterud. Ragna
Traae. Eirik
Tvera, Arne

1956-1984
19911972--1992

Vinsrygg. Norvald

1950-1983

NVE Region

Øst. Tidligere

Noen av funksjonærene
Bogen. Torbjor
Gaardsrud, Ragnhild S.
Haugen, Liv Rugsveen
Homnb. Wiggo
Jevne. Bjarne
Langdalen. Erling
Langdalen. Petter
Mobæk. Are
Rusten. Jorgen
Se,·ik, Jens
Solheim. Oddmund
Strom men, Ola
Tjelde. Torstein

J.

Østlandskontor

1995
Arbeidsformann
Arbeidsformann

I.

Hagen. Tor B .. Lomnessjen

Avd.ing.

Kirklund. Tore. Heradsbygd

er også oppført under Hovedkontoret
1969Regionsjef fra
1.6.95
1987Avd.ing.
1991-Konsulent

Sevik. Jens
Svendheim, Berit

Stilling

Avd.ing.

Vest. Tidligere Vestlandskontoret
1957--1958
Kont.ass.
1991--1992
Avd.ing.
1993--1994
Avd.ing.
Batalden. Bjorn S.
1953--1985
Sjefing. kont.leder
Bjorbæk. Erik N.
109-1-Konsulent
Borlaug. Tor Magne
Aardal. Hjordis Huus
Bakken. Turid

Brakestad, Gunnstein
Brudevold, Olav

1985-

Regionsjef fra 1985

1957

Kont.fi.illm.
Avd.ing.
Ad.ing.

Bydal. Helge
Eikenes, Harald

1949--1985
1987--1988
1982--1985

Kerns.. kasserer
Overing.

Opps.mann

Fad.nes. Lars

Kasserer

II.

er også oppført under Hovedkontoret
1970
1962-1988
1965-1982-

AYd.ing.
Kasserer

Espe. Vigleif

1957
1946--1977

Holen. Ole T.
Holme. Maria
Hodand,

198-1-1977-

Tore

Hyllestad. Egil
Hoisether, Magnhild
Kjelsnes, Liss Merete

Anl.ing.
Avd.ing.
Konstr.
Konstr.
Kont.full

111.

1986--1990

Avd.ing.
O,·ering.

1958--1992

Kont.follm.
Avd.ing.
Kont.ass.
Ani.ing.
Ad,·.ing.

1987-

An-I.ing.

1938-1982

Avd.ing.

Menenes. Karl
Norch·ik, Helge Leif

19941942-1945
1%01978-

1909-1953
1995--

Opps.mann

Notsund. Oystein

199-1--

Anting.

Regiomjef
fra 1.3.95

Sandal. Bernt

1911 -kort tid

Opps.mann

1981
1952--1981

Opps.mann
Opps.mann
Kont.ass.

Konsulent
Anl.ing.

Ledaal. Betty

1985-

Avd.ing.

Sandal. J orgen
Sandal. Martin

1957-1967
1969-

Kasserer

Selmer. Reidar

Overing.
Regionsjef til 1.4.95

Selmer. Th.

Overing.

Stromseng. Torbjorn

1962--1995
1992--

177

J.

J.

1943--1950
1912-1952

Overing..
kontorleder

1977-

Avd.ing.

PERSONALOVERSIKT

Navn

Ansatt

Veiteberg. Ham

1937--1945

Veiteberg. Th.

19121937
19WJ-

Verlo. Magne Geir
Wiger. Johan
Overby Per

1958--1977
1935--1960

Stilling

Navn

Opps.mann
()pps.mann

Lien. Anders. Rennebu

Maskinkjorer

Lilleoen. Petter. Owrhalla

Ch·ering.

Ramdal, Olav. Verdal

Maskinkjorer
Maskinkjorer

Opps.mann
Konstr.

Reint]ell. Torstein. Foldereid

Maskinkjorer

Skorild. John T.. Fannrem

Maskinkjorcr

NVE Anlegg, Region Vest, arbeidstakere 1995
Gjoen. Magne J.. Eikelandsosen
Arbeidsformann
Borren. Arne. Vassenden
Maskinkjorer
Lone. Bjarne N .. Olen
Maskinkjorer
Markhus, Johannes N., Markhus
Maskinkjorer
Oye. Johan 13.. Norangsbotn
Maskinkjorer
Aasen. Leiduh-. Myklemyr
Maskinkjorer
NVE, Region Midt-Norge.
Balgaard. Egil
Brygtjeld, Kristen
Bevre. Ingebrigt
Ellingsen, Edvin
Fagerholdt. k1r
Finborud. Astrid
Fredriksen. Arthur
Hammeren. Bjorg
Jensen. Anne Beathe
Johnsen. Mads
Knutsen. Einar
Knutsen. Aashild
Kommandantvold. Kari
Krogstad. Irene
Krogstad. Odd
Kvernrod, Ivar
Overvik. Terje
Rindal. Arne
Ronning. John
Sagen. Nora
Singsaas. Jon
Skauge. Joar
Strommen. Dagny
Sæterbo. Einar
Sorflaten.
Ofeldt. Oddleif
Wisth. Torgeir
Witczak. Edward

Tidligere Trøndelagkontoret
Avd.ing.
Avd.ing.
Overing.
1956--1985
Ad.ing.
1940-1973
Opps.mann
1%1Sekretær
19-+8-noen ar
Konstr.
1958--1961
Kont.ass.
1986-F.fullm.
1980Overing.
1945--1984
Owring .. ani.sjef
1976--1986
Kont.fullm.
1950--1989
Kasserer
1966Konsulent
1944-1972
Overing.. anl.sjef
1951-noen ar
Konstr.
1978--1979
Anl.ing.
1949--1983
Opps.mann
1949--1971
Opps.mann
1950
Kont.ass.
1984-1985
Overing.
1984An.Ling.
1946--1949
Kont.ass.
1984
Regionsjef
Avd. ing.
1913-193-+
Avd. ing.
1983Avd.ing.
19931986-Ch·ering.
1974
1971--1985
1991-

NVE Anlegg, Region Midt-Norge,
Grandemo. Magne. Owrhalla
Karlg,trd. Asmund. Vuku
Storholmen. Joar M .. Vuku
Bakkeslett. Knut H .. Verdal
Elnes. Ottar. Vuku
Kluken, Torstein. Vuku

arbeidstakere 1995
Arbeidsfonnann
Arbeidsformann
Arbeidsformann
Maskinkjorer
Maskinkjorer
Maskinkjorer
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CA 1909--1995

NVE, Region Nord-Norge.
Aarseth. Per Henry
Amundsen. Reidun
Bjorknes. Magnus
Danielsen, Arona
Fossum. John
Knut Olsen
Haanes. Halfdan
Hansen. Edward
Hansen. Olga
Holst, Lorentz
Hope. Olav
Hoseth. Knut Aune
Jensen. Tor Arne
Johansen. Arnhild
Johansen. Trond
Josefsen. Aage J.
Kjæreng. Erling
Kummeneje. Einar
Los\·ik. Per H.
Molid, Hans
Pedersen. Gunnar
Pedersen. Kjell
Sivertsen. Geir Inge
Solbakken. Alf
Solrnll. Arne
Soh-oll. Harn·ig
Strand. Olaf
Sundby. Jan
Overeng. Ingvar

Ansatt

Stilling

Tidligere Nord-Norgekontoret
Konstr.
Kont.ass.
1949--1986
Opps.mann
1957--1986
Kasserer
1954
Owring.
1960
Konstr.
1953--1976
Overing. avd.sjef
1%1)Avd.ing.
1956Kasserer
1916--1961
Overing..
ves.hovedktr.
195-+-1%1
Avd. ing.
1992Overing.
1995-An.i.ing.
1959-Sekretær
1973-197-+
An.Ling.
1969Regionsjef fra 1986
1952--1991
Avd. ing.
1976-1993
Sjefing.. avd.sjef
199(1-1991
Overing.
1948--1949
Opps.ma1111
1964-An-I.ing.
1987An-I.ing.
1993-Ad.ing.
1962--1973
Ani.ing.
1960-An-I.ing.
1939--1970
Opps.mann
--1952
Overing..
ves. hovedktr.
19-+3-kort tid
Opps.mann
1973-199()
Ani.ing.
1950--1951
1950--1956

NVE Anlegg, Region Nord, arbeidstakere 1995
Arbeidsformann
Arbeidsformann
Aune, Joar. Tennevold
Maskinkjorer
Maskinkjorer
Halvorsen. Svein K .. Storslett
Maskinkjorer
Helgesen. Trond G .. Bakkehaug
Maskinkjorer
Markussen. Jostein. Tennevoll
Olsen, Arnfinn A., Tana
Maskinkjorer
Skoglund. Kjell. OYerbygd
Maskinkjorer

Johansen. John E .. Rokland
Samuelsen. Arnt S.. Borseh-

Ord og uttrykk

Forbygging:
Flomverk:
Erosjon:
Isgang:

Forsterking av elvekanten, vanligvis med sprengt stein, for a hindre elebrudd.
Fylling langs elvekanten fix
Vannets evne til

cl hindre

(Jf. diker).

oversvommelse.

a grave i bun og sider i elvelop og forarsake elvebrudd.

Ismasser som losner i elvelop og seiler nedover til strekninger med mindre fall.
Isganger kan medfore oversvommelser og erosjonsproblemer.

Terskel:
Syvdeterskel:

Forsterkning av elvebunn, vanligvis med stein, for å redusere faren for erosjon.
Terskel av stein eller tommer som i forste rekke har til hensikt cl heve vannstanden
og dermed bedre forholdene for fisken og vassdragsmiljoet.

Buner:

Utstikkere av stein langs foten av forbygninger, som har til hensikt
cl skyve elvestrommen

ut fra land og sikre foten av steinlaget.

Buner gir også hvileplasser for fisk.

Faskiner:
Gabioner:

Steinfylte «polser», surret av kvister og brukt til forbygning i gamle dager.
Steinfylte nettingkister, brukt til voller mot steinsprang

og rassikring, i utlandet

også til forbygningsarbeider.

Skådam:
Senkingstiltak:

Demning av tommer eller stein for

a stenge sidelop, lette flotningsforholdene

mv

Arbeid i vassdrag som forer til at vannstanden i elYclop eller vatn blir senket.
Hensikten er cl redusere flomskader og/ eller skader ved for hoy lavvannstand.

Tørrleggingstiltak:

Senkingstiltak som skal bedre muligheten for cl utnytte vassjuke områder til
begyggelse, jordbruk

Kanal:

mv.

Kunstig (utgravet) elvelop som skal bedre avlopsforholdene

i eksisterende elvelop

eller muliggjore battrafikk, flotning mv.

Sluse:

Innretning i kanal som er kunstig bygget for

a lofte

eller senke båter fra et

vann-niva til et annet, slik at elvestryk og fossefall kan passeres.
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Store flomsikringstiltak de siste 50 ar
0

Vassdrag hvor det er uttort store

\"nd.ilsek

Homsikrmgstiltak.

Hclg.1. Verdal

sistl'

:)i) .ir.

vesentlig i de

Vnd.il

OrdnL't t\·lkL·s\·is.

SOGN OG FJORDANE

( )rLiek

OldL'llL'h-. Str\"11

Guddalsele, Kvinherad

Rustoyel\.

Omvikdalsel;

Stry11

Fm.i
Kvinnherad

FINNMARK

SOR-TRØNDELAG
Gala. Midtre Gauldal, Melhus

Sog11d.1lsL·h·.Sogndal

L1beh-. Porsa11ger

Sok11a. Midtre Gauldal

Nausta,

Akieh-. Alt.i

Ork.Li. Mddal.

Lt:rdal,;ch-. Lærdal

Sonnanael:.

Tverrel

Driva. Oppdal

JmtL'L"Ldseh-.Lustn

HaLmdseh-. Suldal

Alta

Orkdal

Fosdob.

Stryn
Naustdal

ROGALAND
RodllL'L'h-. Vindatjord
Vindafjord

i\1m1mblseh-. AtJord

Veitl'Str.ind-;L•h-.Lustc'r

Imselv. Sandnes

TramfarL'lY. Alta

Sbuga.

Morkridsck

Arcblsek

Tanael:. Tana

Clomm.1. R.oros

l"hlscblseh-. LustLT

Fra1ordeh-. c;_jL-,d.d

Hitt(TL'h-. Roro,

Surcbl,d\.

Dird.ilseh. C_jl:,d.d

Forbygging

mot sjoen.

I ),deeh-. f l0\·a11gn

Oltedalseh-. G_jL's(bl

lfor-,a. Viggja). Sbu11

Osterboeh·.

Esped.1lseh·. For-;;md

Mathisel:

Alta

Kar;hjokka. K.ir.hjok

TROMS

Ris-;a

(Bm·ib.

Manndalseh-. KatJord

Fresvike:.

Luster
Jol-;rn
Hoyangn
Vik

HjdmeLu1d

Kvalevatn., igersund

Malseh·. !'vblseh-

MORE OG ROMSDAL

l lorni11d,ilseh-. Hornindal

FotLmdsnm.

ReisadY. Nordreisa

Surn.1. Rindal, Surnadal

,\h·kkbu,tL·h-.

Gva. Figersund

Cloppen

EigLTStmd

Barduch-. Bardu

Driva. Sundal

Salangseh-. SaLmgL'll

Obl'llll.il,eh-

Signaldalsch-. Storfjord

Soy.i. Surnadal

Anga. Forde

VEST-AGDER

Kitdalseh-. StortJord

U;n-r,1. Surn.id.il

JolstLl. hnde

Sogneel.

13rL'iYikeh-.Tromso

I lu,taddY.

Crm·.1. Fjaln

Songdalsel:.

Nordkjosek

Bondalsel:.

Cudd;ilseh-. Fj.1kr

Lyngdalsel Lvngdal

BalstJord

Breimsek
(Lsrn,i). Su1111d.1l

Fr:t'ILl

Orsta

Jirdob.

C;1oppe11

HoyLinck1. 13Jerkrcim

CloppL'll
Sogne
Sogndalen

r-,.,:or,ingsek Or-;u

Eidseh. Eid

NORDLAND

Barstadvikel:

I lj.dnu. Eid

lkiarL·h-. lkiarn

Vartdalseh-. Orsu

lj;1.TLmdsck f_i;1.-rLu1d

L1bdY i lki-;tjord. N.m·ik

Ireselv Vestnes

Nerovdalselv

S.iltdak·h-. Saltd.il

UL1L·h·.\'e,tllL''-

.'\urLmd,L,h_ AmLind

AUST-AGDER

Ach-. 13indal

Ar,kogL·h-. Volda

Ltwh-. AurLmd

Reddalsana,

Brunstadelv, Skkvlven

Vikj.i. Vik

Nidck

Vefna. Grane og

Vern

Orsta

Audna. Lindesnes og Audnedal
Litk;uu.

KYinesd,d

Aurland
Grimstad

Amii

Rossaga. Hemnes

Geirangerelv,

Stranda

Leirelv. Hemnes

Frovsadalsel:.

Stranda

HORDALAND

TELEMARK

R :lll:lL"k R :m,1

St.1dhei1nsL·h-.Stranda

V.mgs\·;1tllL't. Vo-;s

I'vLma. Ti1111

Rm·assaga og Blakkaga. Rana

1-lerdob

Teigdalseh.

Smna. H.mtjelld.11

Clmr.1. R.rn111;1

Enidal,L·h-. Strand.i

Voss

l\·-,,o. Uh-ik

FbtdoLi. Sdjord
Bygdara. Seljord

Rau111.1.R.irn1L1

l.ofrhusbekkt'n.

NORD-TRØNDELAG

l lemch-. Rarn1L1

Dakch-. Odeh

:--.:.1mse11.
Croug. (_)\-L·rl1.1IL1.

Breivikelv, Rauma

Tuti:cch-. Odda

,\Li11a. R.m111;1

Romarheimsel

Bjnr.1. On:rli.1lb

,\\ittl'teh-. R,llllll.l

Str.md,1d,ilsL'h-. K \',lill
Gr.111Yi11ekCr.im·in

r-,.,:amsos

Ulle1m·,mg

Boch-. Saulwrad
HcddoLi. NotoddL'll
Orn·lla.

Lindas

Hjartdob.

1':"otodden

l ljartd.il

Veuma. Fyresdal

Sora. l loyLmdet

Valkblsck

Stjord.ilsch-. Stjord,il. ,\kraker

Vistdalsel:. Nesset

Amtro. Eidtjord

VESTFOLD

Jor,t.iLkk

13arnt]ordeh-. Cjc'lllllL''

Emcch-. [me

.\lerh·danhL'k

H;irL·idseh-. Hareid

Stord:dsck

I lilksudL·h-. Hof

Sn,i,;,i

Graeh-. Stjord.il
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:\Jorddal

og

Hegebostad

[me

Srokh·

STORE

FLOMSIKRINGSTILTAK

Vassasvassdraget. Hof

Otta. Vaga. Sel. Skjak

Goks_jo og Storck

Lagen. Sel, Ringebu.

DE SISTE

50 AR

Brya. Tynset

Oksna. Arnot

Orkla. Tynset

Asta. Amot

Lora. Lesja

Rena. Rendalen

Vrangseh-. Eidskog

Vala. Ringebu

Unseta. Rendalen

Borja. Eidskog

BUSKERUD

Rinna. Lillehalllmer

Misrra. Rendalen

Flisa. Asncs

Sireeh-. Al

Gausa, Lillehammer

Auma. Ah-dal. Tynset

Vangrofta. Os

Hallingcblst>k FLl

Vismunda. Gjvik

Folla. Folldal. Alnial

Vcskck

Ryssna. Vang

Engera. Trysil

ØSTFOLD

Vestfossel; Ovre Eiker

Henselva. Vang

Trysileh-. Trysil

Rakh·stadeh-.

Lierelv. Lier

Hedalsel\'. Sor-Aunbl

Ama. Stor-Eh-dal

Begna, Sor-Aurdal

Tresa. Stor-Eh-dal

AKERSHUS

Etna. Etnedal. Nordrt' Lmd

lmsa. Stor-Elnhl

Flomsikring Oycrrn.

Vigga. Lunner. Gran

Sokkunda. Stor-Eh·dal

Einbugga, Dovre

Tronsi

Andebu.

Stokke m.tl

Fla

Skedsmo, Fet. Rælingen

Lesja

Verkensel:, Asker
Hera. Trogstad

Ah·dal

Nordre og Sondre Starch-. Stange.

HEDMARK
Glo111!lla. Tynset. Alnial.

Romedal
Fura. Stange

OPPLAND

Sror-Eh·dal. Amot. Elverum.

Moeh·. Ringsaker

Lena. Ostre Toten

Valer, Asnes, Grue,

Brumunda.

Vulu. Lom

Kongsvinger

Hasla. Valer

Ringsaker

Bovra. Lom

Tunna. Tynset

Honb.

Finna, Vaga

Tysla. Tynset

Nordre Osa. Arnot
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Arnot

Rakkestad

Statistikk

·--···--·

---------

---

--

---

Kr/time

Timeverk i mill.

1,2

25

1,0

20

0,8

15

0,6
10

0,4

5

0,2
0,0

0
1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970

1920 1930 1940 1950 1960 1970

Antall timeverk for anleggsarbeidere i Forbygningsavdelingen
1910-1974.
Inti] 1970 var et stort antall arbeidstakere beskjefiget ved disse anlegg.

Gjennomsnittlig
timefortjeneste for Forbygningsavdelingens
arbeidstakere 1910-1974.
Inti] 1950 ble en stor del av arbeidene utfort manuelt. Senere har avde-

Senere har avdelingens anleggsmaskiner
meste av anleggsdriften.

lingens anleggsmaskiner overtatt. Maskinkjorere og spesialarbeidere
blitt fast ansatt og lonnet etter egen overenskomst.

og spesialarbeidere

overtatt det

··--

-------

___

,

----------

er

-------··--

Antall inngrep

Antall arbeidstakere

-----------·-

---·---···--·

300
250
200

Planlagt, ikke utført

Utført

Tilsammen

Andre
Senkingstiltak

157
21

414
16

571
37

Tilsammen
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430

608

Planlagt, ikke utført

Utført

SUM

Andre
Senkingstiltak

52594200
64892000

185730907
21 104800

238 325107
85996 800

SUM

117 486 200

206 835 707

324 321 907

Overslag i kr

150
100
50
1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990

Antall arbeidstakere ved anlegg i arene 1960--1990.
Inntil 1970 var et stort antall arbeidstakere beskjeftiget ved disse anlegg.
ogsa som sysselsatte pa egnete anlegg. Senere har Forbygningsavdelingens anleggsmaskiner og spesialarbeidere overtatt det meste av anleggsdriften.
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Oversikt over status og inngrepstyper
Tilsvarende

oversikter er utarbeidet

for Hedmark fylke.

for alle f lker.

Kr

Kr
100 mill

80mill
70mill

80mill

60 mill
50 mill

60 mill

40 mill
40 mill

30 mill
I

20 mill

•I

20 mill

10 mill
0
1965

1970

1975

Post 30: Forbygningsarbeider

II Post 31: Opprydding i vassdrag
Forbyggings1970-1990.

1980

1985

0

1990

Post 32: Sysselsettingsmidler
Tilskudd fra andre

senkings- og flomskadetiltak.

Anleggsutgifter

Forbyggings- senkings- og flomskadetiltak.
1970--1990, fordelt på fylkene.

Kr

Anleggsutgifter

Antall

100 mill

1200
Forpliktelser

80 mill

1000
800

60 mill

600
40 mill

400

20 mill

Bevilgninger

?

,/

0

1970

Forbyggings-

200
0

1975

1980

1985

senkings- og flomskadetiltak.

Forholdet mellom bevilgninger og «forpliktelser» 1970-1984.
1. Arlige bevilgninger til disse tiltak (kap 1885. post 30)
Beregnet
prisstigning for forbygningsarbeider, 1970 = (0
3. «Forpliktelser»: Restarbeider pa igangverende anlegg og distriktsvedtatte. ikke igangsatte anlegg
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1960 1965 1970 1975 1980 1985

1994

Antall uekspederte søknader om sikringstiltak i årene
1956--1994.
Antallet okte sterkt i arene 1976--1 99 0, da distriktsandelen falt bort.
Ventetid for soknader om ordinere sikringstiltak har vert 25 ar.
Soknader etter flomskader prioriteres. Data for arene 1989--92 mangler.
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