NVE Region nord 1997

Prosjekt "Miljomessig erosjonssikring"
I august 1996 ble Siemmahytta ved Reisaelva sikret mot videre erosjon. Anlegget inngår
som en del av NVE Region nords prosjekt "Miljømessig erosjonssikring". Det er tidligere
skrevet rapport om dette arbeidet samt en evalueringsrapport fra 1997.
I perioden 02. - 04. september 1997 ble en nyere hytte v/Reisaelva (eid av Statsskog)
sikret på samme måte. Denne hytta ligger på den andre elvebredden tvers overfor
Siemmahytta. Parsellen som ble sikret var ca. 20 meter lang og 4-5 meter høy (bilde på
forsiden). Totalt ble det lagt ut ca. 390 rn= matter. og det ble brukt ca. 450 treplugger Det
ble litt mindre materiell enn man ideelt sett burde hatt. Anlegget bør derfor følges opp
m.h.p. holdbarhet. Arbeidet ble utført av 6 mann i løpet av ca. 10 timer over 2 dager.
Til sikringen ble det benyttet kokosmatter av typen "IT erosjonsnett 700" (med vekt ca. 700
g pr. m) som er et nett med 15 x 15 mm masker. IT erosjonsnett er av naturlig kokosfibre
som nedbrytes 100% biologisk over 5-10 ar.IT erosjonsnett armerer gressets rotsystem.
Fibrene er vannabsorberende og "sveller" når de blir våte. Dette gir et finmasket materiale
med gode filtreringsegenskaper som fanger opp gressfrø. leire. sand og jordpartikler.
Vegetasjonsetableringen fremmes og mikroklimaet gis gode trivselsvilkar. Kokosfibres
biologiske sammensetnig gjør dem motstandsdyktige overfor fuktighet. vann og råte. All
eksisterende vegetasjon ble spart før mattene ble lagt ut.
I utganspunktet skulle det være 2 parseller på denne siden av elven. men for å unnga a
fjerne eksisterende vegetasjon og rotsystem. ble det lagt en sammenhengende parsell.
P.g.a. tilpassing og dermed begrenset tilgang til nett, ble det ikke lagt 2 lag med matter
over hele parsellen. Det ble derfor bare lagt to lag med matter der hvor erosjonen var
størst og hadde fått mest tak. Arbeidet startet med at det ble gravd en fotgrøft på 15-20
meter i nedre ende av parsellen. Stein for å låse mattene i forgrøfta ble "frakter med båt.
Bilde nr. 1 viser en av NVE Anleggs arbeidere ute
inn på land med båten full av stein
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Bilde nr. 4 viser hvordan mattene bør legges i fotgrøfta slik at det blir mulig å låse de godt
med peler og stein.
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Bilde 5 viser to mann
i gang med "peling"
av mattene. Det må
vurderes om det på
et senere tidspunkt
er nødvendig å låse
nedre del bedre fast
- eks. med mer stein
På områder med
størst påvirkning og
erosjon bør det
brukes 3 plugger pr.

mi.

Bilde nr. 5
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Bilde nr. 6. Etter at mattene er lagt ned og det er utfort peling. legges stein i grøfta for
låse mattene ytterligere fast.
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På bilde nr 7 ser vi hvordan
mattene er "sydd" og ''forankrer
rundt eksisterende trær I elvemelen. Forgrøft og stein er
tildekt med sand fra elva. Pa
bildet sees også pelene som
har last mattene fast i grunnen.
Det er viktig "pele" tett der
hvor man legger mattene etter
terrenget
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Bilde nr. 7
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Bilde nr. 8 viser anlegget når det er nesten ferdig. Til høyre ser vi hvodan det ble fylt inn
under elvemelen med stein, sand og trær slik at det blir letter å legge duken. Rester av
matter ble rullet til "pølser" og brukt som "fyllstoff" I områder som ble "fylt" var det
vanskelig å låse m/plugger p.g.a. løse masser. Det måtte derfor plugges godt rundt disse
områdene. Nede til høyre ser man at det ikke var mulig å grave en "låsegrøft" for hand
p.g.a. en naturlig steinsetting. Her ble mattene låst fast med større mengder stein.
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Bilde nr. 9 viser hele parsellen etter at arbeidet er ferdig. Til høyrer sees den nyeste hytta
til Statsskog som er sikret. Like til venstre for parsellen starter Reisa nasjonalpark.
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Bilde nr. 10 viser en stolt anleggsgjeng etter at arbeidet er ferdig. Fra venstre maskinkjører
Joar Aune, NVE. avd. ing. Halvard Strand NVE, maskinkjører Jostein Markussen NVE,
Tarjei Gunnestad, Statsskog, Geir Irgens, Irgens Trading (leverandør) og avd.ing. Martin
Lyngstad, NVE
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KOSTNADER
Vi har utarbeidet en oversikt over kostnader og enhetspriser for årets miljømessige
erosjonssikring i Reisaelva. Denne gir grunnlag for budsjettering av tilsvarende arbeider.
Kostnader og enhetspriser vurderes kunne reduseres ved utførelse av mer omfattende
arbeider. Kostnader til vegetasjonsetablering er ikke medtatt for årets arbeid, da gjødsling
antas vere tilstrekkelig for etablering av naturlig stedegen vegetasjon.
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Kostnader (inkl. mva.) 1997:
Materialkostnader·
erosjonsnett og treplugger inkl. frakt 390 m 2 å kr SO.-

kr 19 500.-

Manuelt arbeid·
kr 12 000.-

10 timer å 6 mann å kr 200.Gjødsling
Rigg. drift

kr
500.kr 5 000.-

RS
RS

kr 37 000.-

Totalt
Enhetspriser ferdig utlagt erosjonssikring

m pris kr 37 000:

m

390
Im pris kr 37.000; 20 m

1997.

kr 96 pr. m
kr 1850 pr. Im

