ulu
NVE
NORGES VASSDRAGSOG ENERGIVERK

VASSDRAGSFORVALTNING
TILTAKMOTFLOM
OGFOREBYGGENDE
FLOMVARSLING
STUDIETUR I SVEITS OG FRANKRIKE • 19.09. - 25.09.96
SIKKERHET OG BEREDSKAP
VASSDRAGSTEKNIKK
MILJØ OG LANDSKAP
LOVER OG KONSESJONER

Loire

FORORD
Etterflommenpå Østlandetsommeren1995 tok undertegnedekontaktmed de norske
ambassaderi en rekke europeiskelandfor å skaffeinformasjonom hvordandet arbeides
med flomproblemerså vel som annen vassdragsforvaltning
i disse land. Henvendelsenga
god responsfra en rekke landog førtetil at jeg begynteå arbeide med et oppleggfor en
muligstudieturfor ledergruppeni Vassdragsavdelingen.Nærings-og
energidepartementethadde også med en deltakerpå turen.
Det ble klartat Sveitsog Frankrikepekte seg ut som sværtinteressanteog tildels
utfyllendei forholdtil hverandre.Ved hjelpav ambassadeneble det knyttetkontakter
til de sentrale myndighetersomvar behjelpeligmed å leggeopp besøks-og
forelesningsprogram
for oss. I Sveitsvar det Bundesamtfür Wasserwirtschaftved
direktørAndreas Gøtz og Dr. ArminPetraschecksom la opp et megetvariertprogram.
Petrascheckvar med som en megetkunnskapsrikog inspirerendeguide.Ambassadesekretær
Haraldvan Rees Rotlerved den norskeambassadeni Bernvar også meget hjelpsommed
deler av det praktiskearrangementet,og deltokogså på turen i Sveits.
I Frankrikevar vår hovedkontakthosde sentralemyndigheterMonsieurPatriceGuyotved
Sous-directionde la Gestiondes Eaux, Bureaude la Prevetiondes Inondationset du
Domaine PublicFluviali Miljødepartementet.Regionalti Loiredalenvar vår kontakt
SecretaireGeneral pourles AffairesRegionalesde la RegionCentre hos Fylkesmannen
Orleans, MonsieurKirgo.
Denne reiserapportenvil hovedsakeligvære til støttefor deltakernepå turen, men den
vil forhåpentligogså gi andre et inntrykkav hva som foregårpå vassdragssideni
Frankrikeog Sveits. Det er ingentvil om at det på flere områderkan hentes mye
verdifullkunnskapog erfaringfra disse landene.
Vassdragsavdelingen,15/2-97
BjørnWold

SVEITS
Faktaopplysninger om Svelts
3 000 kommuner
26 kantoner
7 millinnbyggere
4 språk
Areal: 4 192 km2- 60% alpelandskap,30% sentralplatå,10% jura
Gjennomsnittligårsnedbør1 476 mm, avrenning978 somtilsvarer1 280 m3/s.
EIDGENØSSISCHE TECHNISCHE HOCHSHULE - ZORICH (ETH)
Vorschungsanstalt für Wasserbau, Hydrologi und Glaziologie (VAW)
Kantonenestyrervassdragsforvaltningen
lokalt,mens det nasjonalenivåetkoordinerer
og finansierer.
Kantoneneshovedoppgavei vassdragsforvaltning
er innenfeltene vannkraft,flomvernog
damsikkerhet.De føderale myndighetenehar ansvarfor vannforsyningog vassdragsvern.
Politiskeavgjørelserved konflikterforegårpå forvaltningsnivåeneimellom.
Vannkraft
Hovedmengdenav vannkraftprosjekteneer bygdut i perioden1900-1950.
Det er samlet 12 000 MW installasjonog gjennomsnittlig34 TWh vannbasertelproduksjon
på årsbasis,noe somtilsvarerrundt64% av landetselbehov.Det øvrigedekkesgjennom
kjernekraftog ved importfra nabolandene.
Landethar 5% pumpekraftverk,47% rene elvekraftverk,48% magasinverk(NB! Små
magasiner)
1 200 kaftverkmed over 300 kW i installasjonstårfor 90% av den samledeproduksjonen.
Totalt vannkraftpotensiale141 TWh - 34 TWh så langtutnyttet.Det er stortOupotensialeog få nye prosjekterettersomsveitsernestortsett ønskerå bevare
vassdrageneslikde er. Sveitserneønsker hellerikke mer kjernekraft.
Det er stor produksjoni sommerhalvåretog tilsvarendelitenvinterproduksjonpå grunn
av manglendemagasinkapasitet.Myndigheteneønskerå øke landetsmagasinkapasitet,men
dette møter motstandpå grunnav vernehensyn- jfr. Grimsel-Westsenere i programmet.
Kraftutvekslingenmed utlandeter godtutbygd- utjevningover døgnet. Mye start/stoppkjøringav sveitsiskekraftverkskaper miljøproblemerute i vassdragene.
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Damsikkerhet
Hovedoppgaver er kontroll av:
Konstruksjoner (structural safety)
Bruk (monitoring)
Nød (emergency concept)
Sveitserne har et godt utviklet varslings- og beredskapssystem

ved vassdragsulykker.

Flomtiltak
Årlig budsjett på dette området ligger på rundt 240 mill. CHF, 30% dekkes føderalt, 40%
av kantonene og det øvrige av kommunene - distriktandelen er mao forholdsvis stor.

Vorschungsanstalt für Wasserbau, Hydrologi und Glaziologie (VAW)
Universitetet og laboratoriet ble etablert i 1930 og består i dag av 12 fakulteter med
til sammen 11 200 studenter. Vi besøkte civil engineering faculty, og fikk demonstrert
ulike sider ved laboratoriets aktiviteter. Vi så blant annet video-opptak av
flomkatastrofen i Brig i 1993 med testing av ulike avbøtende tiltak i småskalamodeller i
laboratoriet.
Massetransport i forbindelse med flommer er et stort problem i de bratte sideelvene i
Sveits og vi fikk demonstert modellforsøk for hvordan massetransporten skjer i perioder
med høy vannføring. Disse ga et skremmende inntrykk av hvor store deler av
bunnsubstratet som kommer på vandring nedover i elveløpene i perioder med rask og stor
vannføringsøkning.
Vi fikk videre også demonstrert testing av hydrauliske virkninger av ulike tekniske
inngrep i forbindelser med kraftverk, dammer, kanaliseringer m.v.

Modellforsøk med massetransport
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KANTONEN URI, ELVA REUSS
Reisen til Uri

Etterbesøket ved "Versuchsanstaltfür Wasserbau"ved ETH gikkturenvidereca 7 mil med
bussgjennomhistorisklandskap,langsnaturskjønneVierwaldstådterseetil byen
Altdorfi Uri-kantonen.Vår ledsagerdr. ArminPetrascheckhadde kunnskaperog
fortelleregenskapersom gjordereisentil en opplevelsemed en passendeblandingav
historieog vassdrag.Turen gikkgjennomsagnfigurenWilhelmTells rike.
Deler av turen gikk langselva Sihl som er en litenelv etter våre begreper.Her er det
etablertvannreservoarog kraftverk.For dam oppstrømsbyenZürich(høyde ca 35 m) ble
det gjortrede for dambruddskonsekvenser
og varslingssystemsomtestes årlig.
Jordskjelver antattå være størstefaremoment.
Damanleggeneliggerfor høyt i feltettil å ha flomdempingseffekt.
Uri/Reuss

KantonenUri som stortsett bestårav nedbørfeltettil elva Reusssom rennerut i
Urnerseeved Altdorf,har 30 - 40 000 innbyggere,for det meste bosatti Altdorfog i
størreog mindretettstederved sjøen og oppoverdet mer og mer trange dalføretsom
strekkerseg mot St. Gotthardti retningItalia. Ca 1/3 av alle innbyggernebor
flomutsatt.Reuss-dalenmå også gi plasstil plasskrevendeog viktige
kommunikasjonslinjer
somjernbane, nasjonalvegog mindre(kantonale)veger.
Også på tvers av dalføretgår viktigenasjonaleferdselsårer.Dissebyggesgjerne på
fyllingersom tidligerehar ført til oppdemmingog oversvømmelseri flomsituasjoner.
Restenav dagen gikk medtil en presentasjonav flomsikringstiltak
i Urived "Kantonales
Bauamt Uri"ved P. Quisler(Amtfür Tiefbau, Abt. Wasserbau)og ArminPetrascheck.Til
sluttble det tid til en befaringlangs nedredeler av Reussog en fotturved
deltaområdet.
I utdelthefte finnesgjengittdimensjoneringsfilosofi
for flomsikring.Deler av denne
er tatt inn i Flomtiltaksutvalgets
rapport(NOU 1996 nr. 16).
Store flommer og store flomsikringstiltak

Reuss med sideelverhar gjennomalle tider hatten avgjørendeinnflytelsepå
leveforhold,kommunikasjonerog bosetningi Uri.
Elva ble regulertog sikreti 1870 - 80-årene. Dimensjonerendevassføringer 600 m3/s.
Har ståttgodt i vel 100 år, fram til 1987-flommen.Elveløpetsnedredel ble den gangen
lagt i en forholdsvistrang og rettlinjetkanal med steinsatteflomfyllingerlangs
begge sider. Kanalenble fort et godtstykkeut i Urnerseefor å bedre
avlagringsmulighetene
for sand og grussom elva fører med seg i store mengder,særligi
flom. Utformingenav utløpethaddeført med seg en del uheldigesideeffekter.
Sedimenteri innsjøeneviserat den størstekjenteflommensannsynligvismå ha opptrådt
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i 1340-årene, samtidig med store flommer i Rhinen og andre europeiske hovedvassdrag.
Urnersee er over 200 m dyp.
Reuss med sideelver hadde sine siste store flommer i 1977 og 1987. Flommen i 1977 (ca 560
m3/s.) kom vesentlig fra nedbør i det sentrale nedbørfeltet og medførte skader for ca 100
mill CHF. Flommen i 1987 (ca 820 m3/s) kom av kraftig regn i de øvre deler av hovedfeltet
og fra sideelvene og førte til skader for ca 400 mill CHF.
En sammenligning mellom lagdelte sjøsedimenter viser at flommen i 1340-årene kan ha
hatt 4 ganger så stort omfang som flommen i 1987.

Elva ble regulert og sikret i 1870-80årene
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Hochwasserschutzplan_Reuss
Etterden sisteflommensom brøt gjennomdeler av de gamle Reuss-forbygningene,raserte
bebyggelseog dyrketmarkog som skaptebruddpå viktigekommunikasjonslinjer,
ble det
lageten omfattendereparasjonsplansom på grunnav sinstørrelsekrevdesamarbeid
mellomkantonog stat, noe som ikke alltider selvsagti Sveits.Statentar ca 65% av
kostnadenemens kantonalemyndigheter,deriblantvegvesenet,tar ca 35%.
Før 1987 var det vanligå brukeenten beregnet100-årsflom,eller størsteobserverte
flomsom dimensjoneringskriterium.
Begge metoderhar sine svakheter.Grunnlagi 100årsflommenvil få som konsekvensat f .eks. landbruksområderoverbeskyttes,mens andre
vitaleinstallasjonerkan få for litensikkerhet."Observertflom"er avhengigav
lengdenpå observasjonsperioden.
I dag praktisereset "differensiert"sikringsnivå,bestemti forholdtil
skadepotensialet.
Planensom fremdeleser underutførelsebyggerpå følgendesikringsfilosofi
for de
nedredeler av Reuss:
Førsteforsvarslinjebestårav de etterhvertgjenoppbygdeog gamle, delvis
skogbevoksteflomverkog forbygningerinntil/nærReuss.
"Entlastungsanlagen"
skal danne overløppå utpektestederfor en del av vannet fra
framtidigekatastrofeflommersom ellers kunneføre til gjennombrudd.Fra disse
flomløpeneskal vannmassenefinne plass mellomtettbebyggelseog elv.
"Gerinneausbau"og "durchlass"sikrervannvegtil sjøen for dette overløpsvannet.
Durchlassbetyrgjennomløpundervegfyllinger(bruer)der vannet kan passere uten
vegbrudd.
"Schutzmauer"beskytterviktigeveganlegg.
"Sekundärmassnahmen"utgjøren ekstrasikringslinjemed langsgåendeekstra kanal og
flomvolltett inntilbebyggelsen.
Den endeligeplanenble vedtatti 1992 med et prisoverslagpå 100 millCHF. De store
dimensjonenehaddegjortdet naturligfor kantonens"Baudirektion"og "BauamtUri,
Abteilungfür Wasserwirtschaft"å opptresom henholdsvisbyggherreog prosjektleder.En
stordel planleggingenpå dette storeprosjektetble utførtmed hjelpav konsulenter.I
anleggsdriftennyttesentreprenerer.I denne kantonenvar forøvrigen del egne ansatte
i "BauamtWasserwirtschaft"beskjeftigetmed både planleggings-og anleggsarbeid.
Lovgivning og ansvarsfordeling mellom stat og kanton
KantonenUri har sin egen vassdragslovfra 1982. Etterden storeflommeni 1977 ble det
bestemtat KantonUri overtokeiendomsrettentil vassdrageneog dermedansvaretfor
sikringsanleggeneog deres vedlikehold.Føderale myndigheter(staten)er stortsett
henvisttil å styregjennombetingelserknyttettil tilskuddog ellersved
forhandlinger.

8

Påleggom arealbruksendringerer vanskeligi Sveits.Lovverketgir ikke romfor å legge
restriksjonerpå arealbruken,betingetav fare for naturkatastrofer,med unntakav
registrertesnøskredområder.Det arbeidesmed lovverksom skalta hensyntil flomfare.
Vassdragslovregulererflomsikringog egen miljølovfor miljøtiltak.Kantonale
myndigheterutøver koordineringsansvar
mellomforskjelligetyper lovverk.
Forhandlingerog folkeavstemningerer viktigeelementeri den sveitsiskemåten å styre
på.
Rundtur med buss og til fots (deltaet)
Bussturengikk langsnedredeler av Reuss, med glimtvisutsiktmotsideelverog
beskyttelsestiltak.Vi så eksemplerpå forbygningsanleggutførtbåde som ordnetrøys
(delvissamfengtstein),tørrmur,utsortertsteinmed fugestøp,betongmur,samt
flomvollerav jordvollerplastretmed stein.
Ved deltaet lå et interessantvåtmarksområdesom "Schutzgebiet".Deltaetvar
interessant.Det gamle utstikkendekanalutløpetfra 1880-årene kombinertmed
omfattendegrusuttaki sjøen utenfor,haddeførttil masseunderskuddog sterkerosjon
(opptil150 m) på strendenepå begge siderav utløpet.Nå var kanaleni deltaområdet
gjennombrutttil begge sider,og med de tre utløpskalforholdenei deltaet bli mer lik
naturligtilstand.En grusentreprenerhadde påtattseg en istandsettingsentreprise
ved
deltaet. Som motytelsehadde han fått konsesjonpå grusuttakutenforutløpet,for 1996
begrensettil 300 000 Im3.Et stortgravefartøyvar permanentfortøydi deltaområdet.
Til sammenlikningvar massetransportenut i Urnerseeunderflommeni 1987 anslåtttil
500 000 Im3på 2 døgn.
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Durchlass - gjennomløp under vegfyllinger/bruer

Ved strendene av Urnersee svømte svaner og ender
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AMSTEG KRAFTVERK
Her ble vi tatt i mot av sjefsbyggelederUlrichBlattersom først informerteom
likeved anleggskontoret.Her
ombyggingenav kraftverketi en storinformasjonsavdeling
var det i tilleggtil plansjerog oversikttegningerogså en modelli skala 1:100 av
anleggetmed rennendevann, elektrisketog som kjørteol.
Kraftverketi Atmsteger sværtspesieltidet det er et toppkraftverkfor den elektriske
jernbaneni Sveits. Det skal dekke opp toppbelastningensom en har når de flestetogene
starteropp nestensamtidig.
Det 70 år gamle kraftverketlå ut i dagen med rørgaterned fjellsiden.Nå byggeshele
tilløpssystemetog kraftstasjonshallenifjell.Tunnelsystemmed lengderog
kapasiteterfremgår av skissennedenfor.Stasjonenutbyggesmed 4 Peltonturbinerhver
på 40 MW og med et vannbehovpå 50 m3/s.Kapasitetenøker fra 56 til 160 MW. Midlere
fallhøydeer 275 meter. Totale kostnaderer beregnettil 400 millCHF. Selve
anleggsarbeidetstarteti 1994 og planleggesfullførti 1998.
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Oversikt av kraftverk Amsteg som er under utbygging
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Landskapsmessig var det ikke ønskelig å plassere massene fra fjellarbeidet i terrenget
like ved kraftanlegget. Alle steinmassene fra sprengning og fullprofilboring av
tunneler og fjellhaller måtte derfor omlastes til tog og transporteres bort, unntatt ca
0, 2 mill tonn som blir brukt som tilslag i betongen. Den totale mengden steinmasse er ca
1,2 mill tonn, som utgjør over 1 000 togsett av 18 vogner.
Vi befarte avløpstunnelen hvor det måtte sprenges ut et stort dempningsmagasin i fjell
for å gi et stabilt avløp til elven. Dette magasinet (ca 50 000 m3) og den fallhøyden som
en fikk pga avløpstunnel kommer 1 300 meter nedstrøms kraftverket vil bli utnyttet i et
minikraftverk med 2 Kaplan maskiner hver på 1,2 MW. Krav til minstevannføring varierer
over året mellom 1,5-4,5 m3/s.
Tilløpstunnelen ble stort sett fullIprofilboret (ca 7 km) og sikret med sprøytebetong i
hele profilet. Trykksjakta ble stål utforet. Også svingesjakten som er todelt på
tilsammen 17 000 m3 ble tettet med membran før utstøping. Svingesjakten var det laget
modell av som vi så ved høyskolen i Zurich.
Inntaksdammen er en hvelvedam som er forblennet med granitt. Reguleringshøyden er på 10
meter og selve volumet er på beskjedne 170 m3. Selve inntaket bygges også om og det var ry
helt nedtappet.

Nedtappet inntaksmagasin med hvelvdammen som er forblendet i granitt, helt til høyre
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BEFARING GODTHARDT - UTBEDRING AV FLOMSKADER
Sommeren 1987 oppstod det store flom- og erosjonsskader i alpelandsbyen Godthardt.
Skadene var forårsaket av store, konsentrerte nedbørmengder kombinert med snøsmelting i
høyden. Totalt falt det 200 mm nedbør over 24 timer, og på det mest intense 40 mm i løpet
av en time! Flommen hadde ca 48 timers varighet og toppflommen stod på i ca 2 timer.
Nedbøren medførte rask vannføringsøkning og stor massetransport i vassdragene.
Massetransporten og -avleiringen skapte store, spontane og uforutsigbare erosjonssår.
I Godthardt ble veier og jernbane undergravd og flere hus gikk med i vannmassene.
I dag er elveleiet forbygd med vertikale murer gjennom hele landsbyen. Murene er
forblendet med naturstein, og selve elveløpet har et naturlig utseende selv om det er
gjort mye i undergrunnen for å forankre steiner og mindre terskler. Blant annet er det
lagt ned mye arbeid i steingrupper for å styre strømmen i perioder med stor vannføring.
Den vassdragstekniske utbedringen kom samlet på ca 25 mill CHF fordelt på en strekning
på noen få hundre meter. Den sveitsiske holdningen er at har en først valgt å
opprettholde bosetting og kommunikasjonslinjer i området, så må samfunnet også ta
kostnadene med å sikre område mot framtidige flommer.

Erosjonssikring - Godthardt
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OBERHASLI AG
med befaring av Grimsel kraftverk og dam Stausee Reterischboden.
Dagen startet med orientering av en informasjonsmedarbeider om
elektrisitetsproduksjonen i Sveits. Her fremkom det at kjernekraft utgjør i dag 39 % av
kraftproduksjonen i Sveits, 27% produseres i elvekraftverk og 34 % i høytrykks- verk.
Sveits dekker ikke eget forbruk om vinteren, men har overskudd av kraft om sommeren pga
kjernekraften. Industrien bruker vel 33%, mens privathusholdningen bruker vel 30% av
produsert energi.
Videre ble det orientert om kraftselskapet Kraftverk Oberhasli AG og dette kan kort
oppsummeres til at de har 9 kraftverk med til sammen 25 turbiner og 7 pumper. Samlet
magasinvolum er på 196,5 mill m3 og innbefatter 150 km med vanntunneler. Magasinvolumet
er svært lite i forhold til norsk målestokk, men magasinene ligger meget høyt slik at
produksjonen likevel er relativt stor. Selskapet produserer i gjennomsnitt 1 650 mill
kWh. Selskapet har ca 180 ansatte og er et rent produksjonsselskap.
Firmaet holder på å prosjektere videre utbygging, men også her er det stor motstand mot
videre utbygging og det må eventuelt folkeavstemning til for å avgjøre om det skal gis
tillatelse til planene.
Etter orienteringen kjørte vi opp mot Grimselpasset og befarte kraftverket Grimsel I
som ligger noen km fra toppen av passet. Kraftverket ligger ca 2 km inne i fjellet like
under inntaksmagasinet. Kraftverket kan også kjøres som et pumpe kraftverk. Verket har
4 turbiner som hver sluker 25 m3/s og som kan pumpe 19 m3/s opp til vannet opp til
magasinet Stausee Grimsel som ligger like ovenfor inntaksmagasinet på kote 1 909 meter
over havet.

Inntaksdammen Stausee Reterischboden med dagens "Iille"sugeoverløp til høyre
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Inntaksdammen er ca 100 m høy og bygd i 1957. Dette er en lamelledam i betong med åpne
innvendige galleri mellom hver seksjon. Vi befarte dammen innvendig og ble vist
instrumenter for å måle poretrykk i fundamentet og to pendler for måling av
deformasjoner av dammen. Måleresultat sendes årlig til departementet som har det
offentlig tilsynet av dammene. Hvert 4 år er det stor sikkerhetskontroll av hele
anlegget og denne gjennomføres av en uavhengig damekspert. Magasinet er på 25 mill m3 og
ligger på kote 1 767.
Dagens overløp har en teoretisk kapasitet på 150 m3/s . Dimensjonerende flom (Q1000) er
nå etter nyere metodikk beregnet til 400 m3/s og kapasiteten til flomløpet måtte derfor
økes. Det bores fullprofil tunnel inn i magasinet fra nedstrømssiden og støpes opp et
sirkulært sjaktoverløp ("Morning glory").

Hveldam i hovedmagasinet
Strausee Grimsel med
HRV på kote 1909
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FRANKRIKE

Faktaopplysningerom Frankrike
36 400 kommuner
100 fylker
56,55 millinnbygere
Språk:Fransk
Areal:543 965 km2 som deles i tre hovedgrupper- platåene,fjellkjedeneog slettene
Gjennomsnittligårsnedbør:Paris585 mm, Pyrenene 2000 mm

MØTE I VANNAVDELINGEN I DET FRANSKE MILJØDEPARTEMENTET
Flomsikringspolitikk
Delegasjonenble innledningsvisønsketvelkommenav underdir.Noel Godard,som sa seg
lei for ikke å kunnestilleseg til disposisjonhele formiddagen.Han ga en rask
orienteringom organiseringenav vannforvaltningeni Frankrikepå statlig,regionalt,
fylkes-og kommunaltnivå. På nasjonaltplan er ansvaretfor vannforvaltningenlagt inn
undermiljødepartementet(Ministre de l'Environnement).Nærmere bestemttil det vi
velger å kalle vannavdelingen(Directionde l'Eau) viderei referatet.Sentrale
oppgaverfor denne avdelingener bl.a. å foreståutviklingenav den nasjonale
vannpolitikki Frankrikeog (høytprioritert)å utvikle/forbedreog koordinere
flomvarslingstjenesten.
Det sistearbeidsområdeter blittsærligvektlagtetter 1994,
mye grunnetalvorligeflomkatastrofersom rammetFrankrikei perioden1992-1994 med et
stortantallomkomneog store materielleskader. Flomvarslingsprogrammet
leggerbeslag
på rundtregnet 1/4 av avdelingensbudsjett,og arbeidetskjeri nærtsamarbeidmellom
nasjonalemyndigheter,regionalevannkontor(6 stk.) og de 100 fylkenei Frankrike.
Innenforområdetflomsikring,er de nasjonalevassdragsmyndighetene
særligopptattav
følgendeproblemstillinger:
Å redusereutbyggingi flomutsatteområder.
- Flomvarsling.Byggeut værradarnettetog bedrevarslingssystemet.
- Beskyttebyer og tettsteder.
- Utviklebedre beredskaps-og evakueringsplaner.
Godard nevnteavslutningsvisat bare en litendel av landetsknappe300 000 km vassdrag
er på statligehender, nærmereangittca 12 000 km. Av disseigjener miljødepartementet
ansvarligfor å følge opp de ikke-farbarevassdragene.
PatriceGuyot, som bestyrerden del av vannkontoretsom har ansvaretfor flomvarslingi
de offentligeide vassdragene,tok over.
Han summerteinnledningsvisrasktopp hva flom og oversvømmelserhadde påført Frankrike
av menneskeligeog materielletap de senere år. Særligvar flommeni Vaison-la-Romaine
høsten 1992 en tragiskvekker, med 46 omkomneog store materielleødeleggelser.
Oversvemmelseri 1993-94 hadde ytterligereunderstreketproblemene,med til sammen
nærmere50 omkomneog sværtomfattendematerielleskader.
De meteorologiske/hydrologiske
regimenei Frankrikeviserstoreforskjellerfra
nordvestre deler til de sydlige mot Middelhavet. De store og vanskelig forutsigbare
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flommenei Middelhavsområdet,som skyldessituasjonermed intensnedbør,er spesielt
skadelige/farlige.Forholdenei Pyreneeneog Alpeneskaperspesielleproblemer.
Om en ser flomsikringspolitikken
i Frankrikei et historiskperspektiv,fremholdtGuyot
at en tilbake i den tiden da landetvar et monarki,i relativtstorgrad garderteseg ved
å la vassdrageneha ekspansjonsområdersom kunnesettesundervann i storflom.
Flomproblemerhar en selvsagthatttil alle tider, men for den som stellermed
flomsikringkan det se ut til at såvel historie-kunnskapen
som korttidsminneter dårlig
utviklet.Etter en del år med relativttørt og stabiltklima, har 90-talletfremstått
med en rekke alvorligeflommer.De senere årene har skadeneog ødeleggelsenegrunnet
flomog oversvømmelsersummertseg opptil rundtregnet5 Md Ffr/år. Mange tenderertil
å villeknyttedissefenomenenetil klimaendringer,noe Guyotikke så noen sakliggod
grunnfor å hevde.
Hvilkenutviklinghar en så hatt i Frankrike?Følgendekarakteristiskeproblemerble
påpekt•
- Sterk urbaniseringi flomutsatteområder,særligetter 2. verdenskrig.
- Litevektleggingav flomproblemer,desentraliseringav byggesaksbehandling.
- Gode økonomiskekonjunkturerhar fremskyndetnedbyggingav areal.
- Sterk økningi flomeksponertinfrastrukturfortransport(veier,jernbaner).
Menneskligeaktiviteter/etableringerhar medførtøkt eksponeringsnarereenn at
flommenegenerelter blittverre.
Uheldigeutviklingstrekk:
"Tetting"av tidligerepermeabeloverflate.Veger, masseturisme--> urbanisering
(nybyggingav veger stårfor omtrenthalvpartenav arealnedbyggingen).
Endrede metoderi landbruket.Bekkelukkinger,pløyingi fallretning,dyrkingav
mais/rugo.l.
- Kraftutbygging.
Farbargjørelse.
Kanalisering/ avstengningav overløpsmuligheter/ uttakav betydeligevolum
grus/sand.
Etableringav reguleringsmagasin(fjernerde mindreflommeneog forårsakerendret
masseavlagringsmønsterog tilgroingmensde storeflommeneer uendret.Konsekvens:
Reduserthydrauliskkapasitet,nedsattflombevisstheti befolkningen).
Guyotpekte videre på problemerknyttettil mangelfulltvedlikeholdav vassdragene.I
flg. franskvassdragslovgivning
er den enkeltegrunneieransvarligfor å besorgeeller
ta initiativtil å holdesin elvestrekningvedlike. Dette fungererdårlig.Fluktfra
landsbygdatil byer/tettstederforverrerproblemet.En har for dårligkjennskaptil
flomverkerstilstand,men det er mange indikasjonerpå at vedlikeholdetav disse,til
dels meget gamle, anleggenehar vært mangelfullt.Flomi Rhonedaleni 1993 viste dette
til fulle, da en opplevdebruddi mange av dikene.
I Frankrikeblirdet også vurdertsom et alvorligproblemat de gamle
ekspansjonsområdeneikke lengerkan fungeresom sådanne,etter at vassdrageneer blitt
sterkerekanalisertog regulertved byggingav flomverk.De tradisjonelle
ekspansjonsområdenehaddeogså en viktigøkologiskfunksjon,idetde medførte gunstige
betingelserfor plante-og dyreliv.Den franske regjeringhartatt dette problemetpå
alvor, og latt utarbeide en revitabseringsplan for våtmarksområder.
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Staten har et overordnetansvarfor forebyggingav risikofor naturskader.Til å
iverksettenasjonalevedtak, har staten representanteri hvertenkeltfylke. Dissehar
anledningtil å fremtvingehandlingeri samsvarmed vedtattpolitikk.Ansvareter for
øvrigsterktdesentralisert,og hvileri storgrad på ordførereog fylkesmenn.Helt
tilbaketil Napoleonsdager har forøvrigden enkeltegrunneierhatt pliktpå seg til å
besørgeelvestrekningpå sin eiendomvedlikeholdt.Dette ansvaretkan ordførerpålegge
grunneierneå oppfylle,men oftestblirpraksisgjerneat den enkeltegrunneiertar
initiativtil utbedringsarbeiderog at gjennomføringskjer medtilskuddfra offentlige
myndigheter(kommune,sammenslutningav kommuner,fylket).De samme offentlige
myndigheterkan også selvforeståutførttiltakpå privatgrunn,der tiltakenehar en
mer allmenninteresse.Betingelsenefor å oppnåstatligfinansieringshjelp
til
flomsikringstiltak,
er relativtstrenge.Ingenoffentligmyndighethar pliktpå seg til
å utførefysiskeflomsikringstiltak.
Ordførere/fylkesmennhar derimotfullmakttil å la
slikearbeiderutføre,om dette blirvurdertsom påkrevet.Hva ordførereog fylkesmenn
derimothar plikttil, er å sørgefor å gjøre seg kjentmed og varsle om forholdsom kan
innebærefare i sitt geografiskeansvarsområde.En har i Frankrikeopplevdrettsaker
mot offentligepersoner,der disseer blittanklagetfor ikke å ha oppfyltsin
informasjonsplikt.Bl.a. skjeddedette i kjølvannetav katastrofeflommeni 1992, der en
fylkesmann ble siktetfor ikke å ha gjortsittfor å avvergedet som skjedde,idet en
mente han burde kjenttil faren og varsletom dette.
Dagensordningmed oppdelingav Frankrikei 6 hydrografiske"bassenger"(basins)i
samsvarmed de 6 hovednedbørsområderlandetkan deles i, ble etablertgjennomvannloven
av 16.desember1964. Samtidigetablerteman 1 vannkontorfor hvert"basseng".Disse er
sværtautonomeav karakter,og skal ivaretavannforvaltningenpå bred basis. Hovedvekten legges på å føre kontrollmed vassdragenesbruk,gi utslippstillatelser,
medvirketil iverksettingav rensetiltak,og besørgeinndrevetskatterog avgifterfor
såvel bruksom forurensingav vannressursene.
Ved den nye vannlovenav 3.januar 1992 ble bl.a. prinsippetom at en overordnet
vannforvaltninger et nasjonaltanliggende,slåttfast. Videre ble rammeverketfor å
besørgeen god vannforvaltningsupplertmed opprettingav seks regionalemiljøkontor,
som hvertskal ha med oppfølgingenav de tidligereetablertebassengeneå gjøre.
Samtidigble vannavdelingeni Miljødepartementetetablert.Endeligvedtokman omtrentå
dobleden årlige kapitalinnsatsenfra vannkontorene,for å kunnemøte nasjonaleog
internasjonalekrav på vannforvaltningsområdet.
Dissetiltakenetil tross har franskemyndighetervurdertsituasjonenpå
vannforvaltningssektoren
generelt,og på flomsikringssiden
spesielt,fortsattsom
bekymringsfull.
Som et resultatav dette fremla regjeringeni januar 1994 et handlingsprogramsom skulle
gå over en tiårsperiodemed siktemålå forebyggenaturrisiko.Dette ble fulgtopp
gjennomlov, "La loi relativeau renforcementde la protectionde l'environnement",
vedtattav parlamenteti januar 1995. Med basisi denne fikk miljødepartementetsamme
år vedtatten konkretplanfor å forebyggenaturskader(PPR). Gjennomdenne gis bl.a.
fylkesmennenemakttil å tvingegjennomtiltaksom lokalemyndigheter/ordførereevt
vegrer seg for å sette i verk. Planleggings-og utredningsprosessen
er forenkleti
forholdtil tidligere,og plandokumentenekan gjøresenklereog rimeligere.
Et kontroversieltspørsmåler bl.a. hvordanman skal kunne redusereurbaniseringen.
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Dette vurderes av sentrale myndigheter som svært viktig, mens det møter til dels liten
forståelse hos lokale myndigheter. Staten plikter å gjøre oppmerksom på risikomomenter
knyttet til lokale arealdisponeringsplaner. Dersom lokale myndigheter vegrer seg for å
ta hensyn til disse advarslene i sin planlegging, gir PPR sentrale myndigheter
anledning til å overstyre de lokale.
Flomsonekart

Flomsonekart vurderes som et sentralt verktøy for å oppnå bedre styring av
arealplanleggingen i forhold til flom. I større utstrekning ble dette første gang
utarbeidet for Loire-dalen. Flomsonekartene er ment integrert i lokale/regionale
arealplaner (POS). Dersom sentrale myndigheter avdekker situasjoner som innebærer
umiddelbar risiko, har de lovhjemmel for å kunne gå til ekspropriasjon. Utarbeidelsen
av flomsonekart skjer enten på regionalt plan, i regi av de regionale miljøkontorene
under Miljodepartementet, eller de utarbeides på fylkesplan (mest vanlig), og sorterer
da under Departementet for store arbeider (MinisWe de l'Equipement?).
Miljødepartementet er sentralt i finansieringen av kartene. Det er ikke avsatt egne
prosjektmidler til kartframstilling, men de ordinære budsjettrammene som fanger opp
dette er øket.
Forsikringsordningene

Forsikringsordningene vedr. naturskader synes å være nokså sammenfallende med de
norske. Innbetalingen skjer ved en ekstra påplussing på forsikringspremien, den gjelder
likt over hele landet og baserere seg på solidaritetsprinsippet. Det har vært reist
endel kritikk mot systemet. En har også opplevd at forsikringsselskaper har gått aktivt
ut for å få utarbeidet flomsonekart, for deretter å nekte å tegne forsikring for utsatte
verdier. Dette er lovstridig, og kan påankes. At forsikringsselskapene ikke vil gå inn
og ta del i kostnadene med forebyggende tiltak, er også noe vi kjenner til fra Norge.
Denne ordningen er også utsatt for kritikk i Frankrike.
Dimensjoneringsgrunnlag

I Frankrike har en som dimensjoneringsgrunnlag i forbindelse med flomsikringstiltak
normalt benyttet størst observerte flom, forutsatt at denne er større enn den
statistisk beregnede 100-års flommen. I dag er en kommet til den erkjennelse at dette
ikke er et tilfredsstillende system (slik de også har gjort i Sveits).
Frankrike har en sentral ordning som også dekker naturskader påført offentlig eiendom,
f.eks. kommunale bygninger. Denne administreres av inneriksdepartementet.
Flomvarsling

Miljødepartementet er ansvarlig for varsling av flomfare for de vassdrag der en har
etablert måleutrustning og modellverktøy. Varslingen skjer fra de stalige myndighetene
til fylkesmannene, som igjen skal vurdere om det er betimelig å varsle de lokale
ordførerne om forventet flomutvikling. Her er etablert et automatisk oppringingssystem
til ordførerne, for å spare tid. Det er også lagt opp tjenester som gir ordførene
mulighet for, via telefonsvarer, til stadighet å holde seg oppdatert om
flomutviklingen. Ut fra de informasjoner ordførerne får, er det deres ansvar å handle
lokalt. I sydlige deler av Frankrike, der en har de skarpeste og farligste flommene, har
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en problemermed å varsletilstrekkeligi forkant.Ved ytterligereutbyggingav
flomvarslingen,bl.a. ved å etablereflere værradarstasjoneri ARAMIS-systemet(5 stk i
Syd-Frankrike),regneren med å kunnegi bedrevarsler. I øyeblikkethar en et budsjett
på 38 millFRF/år for flomvarslingen,hvorav25 faller på Miljødepartementet.En har
valgtå prioritereutviklingenav bedresystemerfor de storevassdragene,bl.a.
gjennomradarutbygging.Mindrevassdragvil måtte kommesenere. Radarsystemetbaserer
seg pr. i dag på registereringav intensitetog størrelsepå regndråper.Det arbeides
med systemersom skal basere seg på målingav el-aktiviteti skysystemene.
Radarsystemetbetjenesav meteorologitjenesten,
som oversenderdata til flomvarslingen
i hht. avtale med Miljødepartementet.Selve varslingenfra fylkesmannsnivåtil
ordførereskjerenten pr tlf, eller ved hjelpav gendarmeriet.Innenriksdepartemdntet
har også utvikleten direktevarsling,som kan brukesi dag, med portabeitalarmsystem.
Noe enhetligsystemfor videreå varsle"folket"er ikketatt i bruk, men en vurderer
hvorvidt"Minitel-systemet",
som er sværtutbredti Frankrike,kan benyttesogsåtil
dennetype tjenester. Et sentraltspørsmålher vil være hvilkekriteriersom skal legges
til grunnfor eventueltå sende ut slikevarsler. Her kan man risikereå spre panikk,og
man kan - om varsleneopplevessomfeilmeldinger- risikereat befolkningensløves i
forholdtil faren.
Gjennomføring av handlingsprogrammet fra 1994
For å oppnå de mål det er lagtopptil i programmetsom ble utarbeideti 1994 forutsettes
benyttet10 mdr FRF i løpet av en tiårsperiode.Sentraleoppgavervil bl.a. være å
beskytteområdermed høy urbaniseringsgradog vedlikeholdav vassdrag(bl.a. fjerning
av uønsketvegetasjon,reetableringav flomløp).Gjennomføringvil betingeen høy grad
av "oppstrøms-/nedstrøms-solidaritet",
i den forstandat en vil måtte akseptereat
landarealoversvømmesfor å spare byer/tettsteder.Videre vil det være ønskeligmed en
vissomlegginginnenforjordbruket,bl.a. med overgangmotdyrkingav gressog
engveksterfremforkorn (spesieltmais)og overgangtil husdyrhold("degale kuene i
GBR"kan bidratil å letteovergangen).
Grusuttak
Det er ikketillattå ta ut grusfra elveleiene,med unntakav statensretttil å renske
opp for vedlikehold.Ved massebehovoppmuntresdet av miljøhensyntil å basere seg på
knusingav groverematerialefremforå nytteelveavlagretmasse.
Finansiering av flom- og erosjonssikringstiltak
Normaltfordeleskostnadenefor sliketiltak med 40% på staten, resten
lokalt/regionalt.Ved byggingav flomverkavgrensesstatensmedvirkningnormalttil
20%. I Loire-dalen,der statenselv sidenmiddelalderener eier av vassdraget,dekker
denne 35% av kostnadenemed byggingav slikeinstallasjoner.Staten på sin side krever
for tiden inn ca. 110 millFRF fra de de 6 vannkontorenetil finansieringav
flomsikringstiltak.Dissekontorene,som kreverinn avgifterbasertpå forbrukav vann
og forurensing,er litefornøydemed å skulle"avgi"disse midlene,uten samtidigå få
anledningtil å kreve inn avgifterfra de som medvirkertil å forverreflomsituasjoneni
et vassdrag. Her tenker en særligpå instansersom forestårutbyggingav veger,
parkeringsplasseretc. Sentralepolitiskemyndigheterhar imidlertidavvistå innføre
en ny skattfor å dekke inndette.
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LOIRE-PLANEN FOR FLOMSIKRINGSTILTAK I LOIRE-DALEN
Geografiske forhold
Nedbørfelteti Loireer det størstei Frankrike.Med sine 115 000 km2utgjørdet en
femtedelav landetsareal. Loireer ganskeforskjelligfra andre elver i Frankrike.
Avløpeter karakterisertved meget storevariasjonermellomlavvannsføringerog
flommer.Som eksempel kan nevnesat ved OrIans, hvornedbørfelteter 37 000 km2,er
minsteavløp målttil 5 m3/si 1949 mens størsteflom i 1856 nådde 7 600 m3/s. Årlig
middelvannføringpå dette stedeter 360 m3/s.
Av andre karakteristikakan nevnesat flomforlopenevariererkraftigfra et område av
nedslagsfeltettil et annet. I øvre del av nedslagsfeltet,som er underinflytelseav
middelhavsklima,kan det opptre"flashfloods"med nedbørsom kan nå 600 mm i 24 timer.
Lengre nede i vassdraget,på de midlereog lavere deler, er elva underpåvirkningav
atlanterhavsklimamed mindrevoldsommeregnvær.Her er imidlertidområdet mer urbantog
potensialetfor skader stort.En hundreårsflomvil berøre 250300 000 menneskerog skadepotensialeter anslåtttil 10 - 30 mrd NOK.
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ORLÉANS - PRÉFECTURE DE RÉGION (FYLKESMANNEN).
Centre de Gestion de Crue et des Etiages.(Senter for flom- og lågvannsforvaltning.

Tiltak i Loires elveløp v/André Bachoc (Miljøverndirektoratet)
På 1800-talletvar det tre storeflommeri Loire.Den størstesom opptrådtei 1856,
berørte26 000 menneskerog gjordeskadertilsvarende1 mrd FRF. I dag villeen
tilsvarendeflom berøre 250 000 menneskerog føre til 30 gangerså storskade.
Plan Loiretar bl.a sikte på å begrenseurbaniseringeni flomutsatteområder,og finne
den rette balansen mellomurbaniseringog forbygninger.Til det benyttesflomkart.
Kartenebrukesbl.a til å bevisstgjørefolkom flomfaren.Ingen huskerflommeni 1856.
Kriterier:
Vanndybde.
- Oversvorntearealer.
- Arealer med storvannhastighet.
En benytterhistoriskeflommersom referanse(1856 m.fl.). Dette er sikrereenn
matematiskemodeller.
Målestokk:1 : 20 000. Angittevanndybdermed 1 m koter.
Det blirlaget 3 sett karter:
Gamle bestemmelser(ikkeviktig).
- Rekonstruksjonav historiskeflommer.
Risikokartet(viktigst!).Dette er sluttresultatet.Faresoneravmerketmed
forskjelligfarge.
Fire fareklasserer definertog avmerketpå kartene.
Størstrisiko:Dybde> 2 m, med vannhastighet(sterkefarger).
Kan absoluttikke bygge her.
Sterktutsatt:Dybde> 2 m, uten vannhastighet.
Dybde 1 - 2 m med hastighet.
Videre:
Og:

Dybde0 - 1 m uten hastighet.

Det er laget kart for Orlansområdet. Flere områderfølger.
Det er ordførerneog fylkesmennenesom er ansvarligefor å følge opp Loire-planen.
Staten kan tvingede lokalemyndigheterdersomdet blirnødvendig.
Anvendelse av flomsonekart v/Jean Pierre Valette
I Loireområdetfinnes255 kommuner(communes)fordeltpå 7 fylker(departements).
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I Loiredalenarbeidesdet med flomsonekartlegging
i 45 kommuner,deriblant3 større
byer. Flere byer med mer enn 5 000 innbyggereer flomutsatte.
Miljøverndepartementeter ansvarligfor å utarbeideflomsonekartene.Ordførerne(les
Marais)får uttaleseg, men kan bare forandrepå små detaljer.
Karteneblirgjortkjentfor publikumgjennomfylkesmennene(Les Pr&ectures).
Det er pr. dato laget 17 flomsonekarter.
For238 (av 255) kommunerblirdet utarbeideten urbaniseringsplansom er en form for
grunnutnyttelsesplan.Den kalles"Plan D'occupationdes Sol"(POS). Denne planlegging
ledesav ordførerne.Etter lovgivningenkan nå Statentvingeordførernetil å ta hensyn
til flomrisikoen,jfr flomsonekart.Dette er nytti Frankrike.
Det er et statligansvarå utarbeideflomsonekart.I de mest utsatteflomområderblir
bebyggelseforbudt.Unntakkan bare gjøres der hvordet alleredeer tett bebygget.
Problem:Store vassdragsom Loiregår gjennommangefylker.
Frankrikebestår av nedbørfeltettil 3 - 4 store hovedvassdragsom danneregne regioner.
"Regionkontorene"samordnerog godkjennervassdragsprosjekterivassdraget/regionen.
Disseplaner kalles"ProjetD'interetGeneral"(PIG).
Det har hendtat ordførerehar nektetå bøye seg for en slikplan. Da har fylkesmannen
myndighettil å gå videre med planprosessen,eventueltrevidereplanen. Deretterinngår
PIG i hovedplanen(POS).
Iverksettelse av grunnutnyttelsesplaner (POS)
v/Pascal Martin-Gousset (sjef for utbyggingskontoret)
I Loiredalenhar nå nestenalle kommunersin POS. Da er det ordførerensom er
godkjennendemyndighet(girbyggetillatelser).
Staten kan håndhevemyndigheti forholdtil flomsikkerhetpå 3 måter:
- Fylkesmannenog ordførerenfinnerfram til samarbeid.
- Ved rettssaker det slåttfast at fylkesmannenkan tvingeordførerentil å bøye seg
for POS.

23

Hvordananvendes PIG?.
Viktigå definere"vannetsområder".
På flomsonekartetavmerkes"risikoområder".
I visse områdersom skulleha vært vannetsområderer urbaniseringenkommetså langtat
det kan bygges,men mot restriksjoner.Det er viktigat det ikke byggesfor tett, slikat
flomvannetikke vil kunnefinnefram, samt begrenseskadepotensialet.
Det er mange delikateproblemermed flomsonebuffere,hvordet ikketillatesnybygging
og mange ønsker om å endre planene.Staten har det overordnedeansvarog myndighettil å
få kommunenetil å samarbeide.
Fylkesmannens oppgave v/Jean Tortosa
Opplysningsarbeidom vannstandved tidligereflommerer viktig.Siste storflomi Loire
var i 1907. Den har folk glemt. Mange flomutsatteområderer senere bebygd.
Nye loverkom i 1952. Denne gjør kommunene(ordførerne)ansvarlig.Dette ansvardeles
med Staten.
Når flomsonekarter utarbeidetmå Fylkesmannendriveopplysningsarbeid
overfor
kommunene.
Til å begynne med var ingeninteresserti det nye flomsonekartetfor Orlans som kom i
1992. Ordførernetrodde ikke på dette med flom. Så kom storeflommeri Sørøst-Frankrike.
Etterdette ble det bedre gehør. Tre statligedepartementerkom med instrukser,bl.a.
med sterke restriksjonerpå urbaniseringen.
Det første beskyttelsesprosjektet
(PIG) kom i 1994. Ettermange møter godtokde fleste
kommuneneå integrerePIG i POS. Ved Orlans godtok15 kommunerpåleggetdirekte.Tre
kommunernektet. Påleggetvar selvsagtvanskeligfor de kommunerhvor100% av arealet
kan være flomutsatt.
Firmaerog enkeltpersonersom har kjøptog betaltfor ubrukbaretomter,får det også
vanskelig.
Det er første gang i Frankrikeat Statenfår gjennomførtslikesentralstyrtetiltaki et
heltfylke (Loiret- fylkethvorOrlans ligger).Om noen år vil samtligekommuneri
fylketha sin PIG.
Flommeni 1907 er anslåtttil å ha vært en 50-årsflom.Dikene holdt.Nå blirde
forsterket.Flomspørsmåleter liv eller død for storedeler av Loireområdet.
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Spørsmål/svar.
Blir flomgrenser basert på erfaring eller på modeller?
Erfaring. Enkelte partier, f.eks. overløp kan simuleres i modell. Vannstander
knyttes ikke til flommer med bestemte gjentaksintervall, f.eks. 0100.
Hva med datamodeller?
Ja. F. eks. "Finite element method".
Hva med forsikringer?
Eksisterer ikke gjensidige forsikringsordninger for flomskader. Noen bygger bevisst
i flomutsatt område fordi de vet at forsikringsselskapene ikke vil/kan ta ekstra
betalt i premier.
Forsterking av diker v/Moritel fra Fylkesmannens kontor
Høyde på flomvollene (dikene) er opp til 7 - 8 meter.
En komite nedsatt i 1950-årene konkluderte med at det vil være umulig å hindre
overstrømming ved de største flommene.
Mange bruer over Loire vil virke oppstuvende i flom.
Det planlegges og bygges avledningssoner der flomvannet først skal bryte gjennom
diketoppen og deretter strømme utover bakenforliggende, helst ubebygde områder, langs
langstrakte overløpsfelter. Her er nederste del av dikene bygd for å tåle
overstrømmingen. (Jfr skadene ved flomverksbruddene i Solør forrige sommer).
Byområder blir i dag helt eller delvis omsluttet av en ring av diker som lar avledet
flomvann renne forbi på utsiden.
Historie/lovgivning.
Etter store flommer på 1600-tallet ble det for første gang utført store flomdiker langs
Loire. Dette skjedde i regi av de franske kongene som den gang hadde tilhold i byene i
Loiredalen, f.ekss i Tours.
Senere har disse dikene stort sett fungert, men med et tiltagende forfall.
I følge lov fra 1907 var grunneieren ansvarlig for å beskytte seg selv. Mange av dikene
langs Loire er bygd på Statens grunn. Da er selvsagt Staten ansvarlig.
Eierforholdet er forskjellig. Staten eier mange diker i sentrale områder (som i fylket
Loiret der Orlans ligger)). Andre steder er det gjerne grupper av flomutsatte kommuner
som står som eiere.
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Vedlikehold.
Det blirsatset mye på vedlikehold.Røtterfra trær og annen vegetasjonkan vokse
gjennomgamle jordfyllingerog skape lekkasjevegerog erosjon.Kaninerog andre dyr kan
også lage hull.
Geologieni Loiredalen(karstfenomener)skapergrunnlagfor underjordiskeåpninger
(kaviteter).
Hvordanforsterkedikene.
Etterat "PlanLoire"ble satt i verk, blirdet nå foretattsystematiskforsterkningog
forbedringav dikene. Dette gjøresetter følgenderetningslinjer.
Overløpsfelterder vatnet kan brytegjennomkontrollertpå utvalgtesteder (toppmed
høgde på 1 - 2 meter byggesopp av løse jordmasser).
Vannsidenforsterkesmed påbyggingav løsmasserplastretmed stein. Noen steder skjer
dette ved hjelpav lavere bankettersom også er med og øker lekkasjevegenfor vatnet
(merk karstfenomener).
Luftsidenforsterkesmed påbygging,ofte i formav steinplastringmot skråningsfot.
Dette for å hindreerosjonpga utstrømmendelekkasjevatn.
Etteratopprustingsarbeidetstarteti 1970-årene er ca 250 km dikerforsterket.Kostnad
3 - 7 millFRF pr km.
Plan Loiresom fylkesmennenehar ansvaretfor innebæreret reparasjons-og
nybyggingsprogram
somfor hele Loiredalenskal kosteca 300 millFRF i 10-årsperioden
fra 1994.
Kostnadsfordeling:
Staten
35%.
Fylket
45%.
Regionen 20%.
Som et ledd i systematiseringenutarbeidesnå "helsebok"eller manualfor hvertdike.
Her samles analyserog diagnosersammen med nødvendigedata om hvordandikene er
oppbygd.Dikene langsLoireer vanligvisbygdopp av stedligefyllmasser.Plastring
skjer med steinsom ofte må henteslangtborte.
Miljosporsmål v/Anré Bachoc
Sedimenterog grusuttak.
Elva renneri et hovedløpsom på grunnav langvarigeog storegrusuttaker blitt
trangere og dypere. I de siste40 år regneren med at det er tatt ut ca 200 millrn3grus
nedenforbyen Nantes.Tilførselfra erosjoni hoved-og sidevassdraganslåstil ca 0,5
millm3pr år. Det er skaptet akkumulertunderskuddsom det vilta 400 år å gjenopprette,
forutsattelvene fortsattfår lovå grave i siderog botni samme utstrekningsom
tidligere.
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Tidligere, fra 1400 tallet til etter siste krig, var Loire farbar med båter.
Etterat botnsenking førte til at fundamentene til en stor bru sviktet, og brua
kollapset, er det nå innført forbud mot grusuttak i Loires hovedløp.
Vegetasjon i elveløpet hindrer vannstrømmen mange steder, særlig i flom. Den er
hovedårsaken til at vannstanden i flom i dag mange steder er 20 - 30 cm høyere enn for 100
år siden, på tross av grusuttakene.
Det gjennomføres vedlikeholdsprogrammer som omfatter opprensking av vegetasjon og
sedimenter i viktige flomløp. Ved hjelp av gamle bilder lokaliseres gjenvokste flomløp
som kan være viktige for byer og tettsteder. Slike løp blir ryddet og åpnet.
Luftfotografering gir nyttige opplysninger.
Det er stadige diskusjoner med miljøorganisasjonene. Det er viktig å arbeide etter
godkjent plan (Plan Loire).
Vegetasjon og fisk v/Lucien Maman

Vegetasjon.
To hovedtyper vegetasjon i vassdrag:
"Softwood" (flommarkskog?)
"Hardwood" (vokser på høyereliggende områder).
Noe av skogen har nytteverdi (sponplater).
En del av planteartene er fredet i Frankrike/Europa.
Det blir utarbeidet vegetasjonskart for visse områder.
Fisk, dyr og fugler.
Atlantisk laks er sjelden i dag, men det arbeides med å få den tilbake i Loire og en av
sideelvene (Ailler), der den var i store mengder før.
I dag er det mye abbor, gjedde og ål i vassdraget.
Plan Loire har bestemmelser om fiskepassasje gjennom dammer, stryk og andre naturlige
eller menneskeskapte hindringer.
Terner, måker og andre fuglearterer er vanlige. Enkelte arter er fredet. Det samme
gjelder dyrearter som bever, oter, flaggermus o a.
Spørsmål/svar.
Er det vanskelig å få til samarbeid med miljøorganisasjonene?
Det har vært en del konflikter.Takket være Plan Loire fra 1994, er det i dag lettere å
samarbeide. Den største hindring er ofte at miljøfolk har vanskelig for å
samarbeide seg imellom.
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BEFARING I LOIRE
Bru over Loireved byen Beaugency
Brua har vist seg å være en hindringunderflomfordivannstrømmenkommerinn skråttpå
gjennomløpet.Det er utførtnoe arbeidi elveleietfor å bringevannstrømmenmer rett
motgjennomløpet.Ellerser det ogsåvisse problemerknyttettil arbeidi elva ut fra
miljøvernhensynpga. bever og fugl.Videre er byen Beaugencygammelog det må utvises
forsiktighetmed arbeiderav hensyntil landskapet.
En dike i innersvingener fjernetog det er planfor en ny litenøy av hensyntil bever.
Dette kombineresmed oppbyggingav strømledersom skal bedre flomavledningen.
Planleggingenskjeri et samarbeidmed miljøvernmyndighetene
og kommunen.
Flomoverlffippå flomverkene ved Montlivaut
Overløpslengdener 480 m og høydenpå overløpet(krona)er tilpassetvannmengdensom
beregningsmessigskal slippesinn. Selve overløpetmed nedstrømsskråningog horisontal
fotforsterkninger byggetav storsteini mørtelmed lagtykkelse0,8 m. Over overløpet
er dike byggetopp av jordmassersom skal eroderesbortnår flomvannetbegynnerå renne
over. Det skjerved en flomvannføringpå ca 6 000 m3/s,hvilketrepresentereren 100
års-flompå dette stedet. Dike på hele strekningen(ogsåflomoverløpet)benyttessom
hovedvegtil byen Blois.
I tilleggtil hovedflomoverløpeter det anlagtet mindreoverløpsom er beregnetå tre i
kraftallerede ved en 20-års flom. Formåleter å reduserevannføringeni hovedløpetved
en bru som er særligutsatt.Områdetsom settesundervann når dette overløpettrer i
funksjoner bruktsom campingplass.
Det ble ellers gittinformasjonpå dette stedetat det heltfra 1945-50 er gjennomført
store massetaki elva. Det har medførtuheldigevirkningerved senkingav vannstandenog
påfølgendetørrieggingav restenav tverrsnittet.Her har vegetasjonenvokstkraftig
opp og redusertden hydrauliskekapasitetenmed økningav flomvannstandenesom
resultat.Det har mao. funnetsted en senkingav lavvannstadenog en økningav
flomvannstandensom følge av masseuttakene.Det er nå nedlagttotaltforbudmot uttakav
masseri selve elveleiet.
Skjøtselav vegetasjonenble fremhevetsom et sentraltvedlikeholdstiltak.Noen treslag
som pil og poppeler spesieltvokstervilligeog er liteønskeligå få inn som vegetasjon
i selve flomprofilet.
Erosjonsskade av dike oppstroms Tours - anleggsutforelse
Arbeidpågikkmed utleggingav storsteini foten på vannsidenav dike. Som bankettog
fotforsterkninger steinenlagt ut i elva og opp et stykkepå skråningen.Steinendekkes
med jord,tilplantesog tilsåes.Bankettenvil lettefremtidigvedlikeholdved at den
brukessom adkomstvegfor ryddingpå øvre del av dike. Dikeneskal ikke ha storetrær med
røttersom åpner for vannlekkasje.Trær og buskerfjernesav vedlikeholdsteamet.
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Vedlikehold av dikene ved Tours
Til vedlikeholdav dikeneved Tours er det 11 fast ansattesom stellerca. 10% av dikene
hvertår. Målet er imidlertidå øke effektivitetenslikat det i gjennomsnittbare går
1,5 år mellomhver rydding.
En følge av Loire-planen,som er startetopp, er at vedlikeholdsbudsjettet
er
3-doblet.
Bru over Loire ved Tours
Brua i Tours raste sammen underflom pga. erosjon.Den er byggetopp igjen.
Undergravingenog nedrasingenhadde sammenhengmed grusuttaki elva. Det har nå
resulterti forbudmot ytterligeregrusuttak.
Anleggsutførelse av forsterket dike sør for Tours.
Her tilkjøresstore mengdertette masserav leirkvalitetfor å hindrelekkasjefra elva.
Laget komprimeresog utenpåleggeserosjonsbeskyttelseav stein.
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Anleggsutførelse, forsterking av dike sør for Tours

Vegpå dike langs Loire
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FLOMVARSLING OG FOREBYGGENDE TILTAK MOT FLOM
Frankrike

Frankrikehar de siste årene opplevdflere alvorligoversvømmelsermed både store
materielleødeleggelserog tap av menneskeliv.Man regnermed at en fjerdedelav
Frankrikes36 400 kommunerer utsattfor flomrisiko.Av disseer 2 000 kommunerregnet
som særligutsattog er prioritertmht.flomvarslingog beredskap.
I følge fransk kommunelover ordførerenansvarligfor sikkerheteni sin kommuneog har
fullmakttil å iverksetede forebyggendetiltak han anser som påkrevet.Etteranmodning
fra ordførerenkan statenved prefekten(fylkesmannen)bistå.Staten overtaransvaret
hviskommunenselv ikke er i standtil å gjennomførede nødvendigetiltak, noe som ofte
kan være tilfellei små kommunersom er er mange av i Frankrike.Hvisflomsonenomfatter
flere kommuner,vil prefektenha det overordnedeansvaretfor beredskapeni området. På
sentraltnivå er den koordinerendefunksjonlagttil Miljøvernministeriet
ved
"Directionde l'eau".Forutenden nasjonalekoordinerendefunksjonstår ministeriet
også for den statligedel av finansieringenav det lokaleflomsikringsarbeidet.
Flomvarslinger statensansvar.Varslingssystemeter sidensluttenav forrigeårhundre
utbygdlangs 16 000 km vasdrag. Et programfor moderniseringav varslingsstasjoneneer
igangsatt,et arbeid som er kostnadsberegnettil 380 mill FRF over 10 år.
Moderniseringsprogrammet
vil bl.a. innebæreinnføringav automatisertemålestasjoner,
telefonoverføringav måledataog installeringav fem nye radareri de mestflomutsatte
områdene. Miljøvernministeriethar hovedansvaretfor varslingsnettet,og stasjonene
drivesi nært samarbeidmed det franskemeterologiskeinstitutt(Mo
France). Ved
fare for flom varsleskommunenevia prefekten.
Etterde alvorligeoversvømmelsenei Sørøst-Frankrikehøsten 1993 da 22 menneskeromkom
og det ble gjortmaterielleødeleggelserfor 3,9 mrd. FRF, besluttetden franske
regjeringi januar 1994 å forsterkede forebyggendetiltakeneog styrkestatensrolle.
Denne satsingenhar fire hovedelementer.
Forenklingog moderniseringav det lokalerammeverkgjennomden nye Miljøvernlovenav
2. februar 1995. På grunnlagav denne lovener det utarbeideten ny beredskapsplanfor
naturkatastrofer(på franskforkortettil PPR) som er lagtunderprefektens
ansvarsområde.Den nye planenforenklerprosedyrenefor innføringav preventive
tiltakog er dessutenmer fleksibelenn tidligereog kan letteretilpassesulike
formerfor risiko,ikke bare flom. Beredskapsplanenomfatterbåde urbaniserte
områderog mer periferestrøk.Målsettingener at de 2 000 mest utsattekommunene
skal være dekket av beredskapsplaneninnen 1998. Det er bevilget40 millFRF pr år for
dette programmet.
Utarbeidelseav landsomfattendekart over flomutsatteområderfor å oppnåen bedre
forståelseav hvordanvassdragenefungererog for å idenfitifsereområderhvorden
nye beredskapsplanenbør settesinn.
Miljøvernlovenav 02.02.95 gir statenøkt fullmakttil å ekspropiereeiendommeri
områderhvoroversvømmelserkan utgjøreen risikofor tap av menneskeliv. Ekspropriasjonmotfullerstatningtil grunneiernekan benyttesi tilfellerhvor
flomsikringstiltak
villevært mer kostbare.Dette er kostnadsberegnettil 100 mill
FRF pr år.
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- Nye forskrifter av 13. juli 1994 pålegger campingplasser langs vassdragene å
informere om flomfare og utarbeide varslings- og evakueringsplaner.
Etter de store oversvømmelsene i 1993 og 1994 har franske myndigheter innført en
strengere praksis når det gjelder forvaltning av flomutsatte områder. Det er innført
forbud mot nybygging i risikosoner og mot enhver utnyttelse av disse områdene som kan
redusere deres naturlige evne til å absorbere høy vannstand. Det er også forbudt å bygge
nye diker som forhindrer en naturlig ekspansjon av flomvann, unntatt der det er påkrevet
for å beskytte bebyggelse.
De siste årenes oversvømmelser har aktualisert behovet for å sette i stand og
vedlikeholde de franske vassdragene. En tiårsplan for dette formålet er satt i gang og
er kostnadsberegnet til 10 mrd. FRF. Staten finansierer 4 mrd., mens resten dekkes av
fylker og kommuner. Gode muligheter for offentlig støtte skal bidra til at oppsitterne
langs elvene selv tar et større ansvar for å treffe flomsikringstiltak på sine
eiendommer. Det er utarbeidet egne planer for Rhone- og Loiredalen som begge er
høyrisikosoner for oversvømmelser.

"Flomsikringstiltak"
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SIKKERHET OG BEREDSKAP
Sikkerhetog beredskapi denne sammenhengknytterseg hovedsakeligtil flomsikringog
bare i begrensetgrad til dammerog reguleringsanleggsidendette ble mindrevektlagt
ved denne studieturenog det var kun i Sveitsat dette tema ble diskutert.
Sveits
Sveitshar som oss et offentligtilsynav sine dammer, men de har andre kriterierenn oss
for hvilkedammer som er underlagtoffentligtilsyn.Alle dammer med høydeover 10 meter
er underlagttilsyn(vi har 4 meter).Videre er alle dammer med et oppdemtmagasinover
0,5 millm3og som samtidiger minst5 meter høye underlagttilsyn.
Det er installertdambruddsvarslingnedstrømsutsattedammer. Disseblirtestet en gang
pr år, men falske alarmerforekommerfor ofte. Kriseplanerfor dambruddog andre
vassdragsulykkerutarbeides.Dambruddbølgeberegninger
er gjennomførtfor de store
magasinsom kan resulterei storeødeleggelserved brudd.
Bruddpå dammer pga jordskjelvhar ikkeforekommet(hellerikke i Norge).
Dimensjoneringskriterie
for sikringlangsvassdraghar vært 100 års flom (Q 100) eller
størsteobserverteflom . Storflommenei 1987 og 1993 har resulterti nye
dimensjoneringskriterier
alt etter hvorviktigdet er å beskytteobjektet.Betydningen
av vannhastighetenble stadigpoengtert.Sveitsskillernå i 7 ulikekriterieralt etter
faregradenog hva som beskyttes.Filosofiener at en beskytterseg motflomved å
samarbeidemed og ikke mot naturen.Tersklenfor sikkerhetliggermeget høyt og store
beløp invsteresårligfor å beskyttebebyggelseog infrastruktur.

Frankrike
Av landets36 400 kommunerer 1/4 utsattfor flomrisiko.Landeter inndelti 100
fylkeskontorhvorstaten har sin representantog denne har politimyndighet.Selv om
landetikke har hatt storeflomkatastrofei dette hundreåret,jobbesdet meget bevistpå
å bedreflomvarslingenog beskyttebefolkningenmotflom.
Situasjoneni dag er at flomverkeneer svært gamle, dårligvedlikeholdtog at tilstanden
er lite kjent. I januar 1994 besluttetregjeringenå gjennomføreet 10 års programfor
oppgraderingav flomverk.Det er bevilget40 millFRF/år til gjennomføringav denne
risikoforbygningsplanen(PPR).
Flomvarsling
Landeter videre inndelti 6 store hydrologiskenedbørsområder.Utbyggingog brukav
flomradarfor varslingav store nedbørsmengderer kommetlangti Frankrike.
Flomsonekartutarbeidesfor utsatteområder,dette er hovedsakeligfinansiertav
Miljøverndepartementet.
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16 000 km vassdrag (av totalt 300 000 km) overvåkes. Flomvarslingen gir varsel til
aktuelle fylkesmenn som vurderer om det skal varsles videre til kommunene og andre
aktuelle etater. Det er installert 150 målepunkt i vassdragene( fullt utbygd 210) som
overfører verdier til hovedsentralen og de 8 varslingssentralene. 1/4 del av
Miljøverndepartementets budsjett for flomtiltak går til flomvarsling. Flomvarslingen
koster 38 mill FRF/år og av dette dekker staten 25 mill FRF og resten av de lokale
myndigheter.
Beredskap
Flomutsatte kommuner har kommunemapper med analyseplaner og innsatsplaner som en
handler etter i krisesituasjoner. Opplegget er delvis sammenfallende med risiko- og
sårbarhetsanalyser (ROS) som norsk kommuner jobber med nå.
Berørte parter i krisesituasjoner (politi, brannvesen,helsevesen o.I.) sammenfaller
med det norske systemet. Ved kriser er det ordføreren som har ansvaret innen sin
kommune. Ved katastrofer som berører større områder er det fylkesmannen som er
ansvarlig for beredskap og redningsplanen.

(

Flomvarslingssentralen for Loiredalen
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MILJØ OG LANDSKAP
Et gjennomgåendetrekk var at miljeaspektetblitillagtbetydeligvekt både ved
kraftutbygginger(Sveits)og flomvern(begge land).
Kraftutbygginger
Sveits
Det var overraskendeat miljosidenhaddeså stortgjennomslagbåde under
konsesjonsbehandlingen
og når det gjaldtavbøtendetiltak. På beggefelt ble det tatt
betydeligstørre miljøhensynog lagt mer pengeri kostnadskrevende,avbøtendetiltak
enn hva som er vanlig hososs. Dette hengersærligsammen med to faktorer:
- Kraftutbyggingeneberører natursom etter sentraleuropeiskeforholder lite berørt
av menneskeliginngrepog at sliknaturblirenda høyereverdsattder enn i Norge.
- Prisenpå el-kraft/effekter (var?)vesentlighøyereenn i Norgesliken betydelig
høyere utbyggingspriskan forsvares.
Flomsikringstiltak
Sveits
I Sveits har de pga topografienstoreproblemermed massetransporteni mange vassdrag
og fare for elveløpsendringeri flomsituasjoner,men de har også flateredalpartier
med oversvømmelsesproblemer
av "Glommatype".Videre er landetlangttettere befolket
enn Norge slikat skadepotensialetfort blirstort.
I de brattevassdrageneer sikkerhetenrimeligvissatt i høysetet.Likeveler det
gjennomgåendelagt betydeligmer vekt på estetiskeverdierved sikringstiltakeneenn
vi er vant med fra Norge. Det kan bl.a ha sammenhengmed at vassdragenei større
utstrekningliggeri/nær tett befolkedeområder.
I "oversvernmelses-vassdragene"
er inntrykketnoe delt. Den elvenære (1.Iinje)
sikringenvar ikke ulikdet vi er vant med hjemme. Ekstrasikringen(mot
landsbyer/tettsteder)hadde langtbedre landskapstilpasning
enn den elvenære
sikringen.Videre var det et uttaltmål å ta opp og restaurerebåde estetiskog
biologiskgamle, uheldigestrekninger.
Frankrike
Problemenei Loiredalener utelukkendeknyttettil oversvømmelsflommerog de
anleggenevi så på var tradisjonellesikringstiltak(diker). Dikebygginghar lang
(1000-årig) tradisjonlangsLoire-elven.Linjeferingenvar derforstedvisstiv idet
den fulgtetidligeretidersdiker. Noen steder haddeen klartå få til en mykere
linjeføringog varierendebreddefra elven. Selv der en var bundeti linjeføringenble
det lagt ned betydeligeressurserbåde på plan- og utføringssidenpå å få en best
muligløsningmed hensyntil estetiskutforming.Franskmennenesestetiskesans kom
også frem på dette områdetog det ble flere ganger understreketat de bevisstsatset
på en estetiskgod løsning.Dette gjaldtbåde på makro-(linjeføringetc.) og
mikroplan(detaljer).
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Fra fjell (Rhone-Gletscher)

til flatland ved Orlans
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LOVER OG KONSESJONSBEHANDLING

Svelts
Sveitshar en føderal vannbeskyttelseslov
fra 1991. Denne lovener rammenfor mer
detaljerteog ulikeforskrifteri landets26 kantoner.Landethar ogå andre loversom
berørervassdrag,og det det et kravat alle inngrepmå avklaresi forholdtil de ulike
loverved behandlingen.Vannbeskyttelses-lovenhar bl.a bestemmelserom
minstevannføring.Den regnesi utgangspunktetsom en viss prosentdelav 95%
vannføringen(varighet).I tillegger det av hensyntil fiskenkrav om minste
vanndybdepå 20 cm. Ved konsesjonsbehandlingen
kan det i prinsippetforhandlesom
vannføringen,men praksishittiltyder på at de fastsatteminstevannføringeralltid
liggerover minimumsgrensene.
Inngrepi vassdrag(eks grusuttaki delta) er forbudtuten konsesjon.Konsesjonerer
tidsbegrensede.Nye vannføringsbestemmelser
kommerinn ved fornyelseav gamle
konsesjoner.
Ved planerom inngreper det krav om at dissefølges av en miljørapport.Saken blir
kunngjortog lagt ut for høring,også privatekan ha meningom planene.Saken avgjøres
i kantonen,førstved tekniskkommisjon,og deretterpolitiskavgjørelse.
Sakene kan også bringesinnfor domstoleneevt folkeavstemning(dersom15 000
underskriftersamles inn),jfr kraftverksplan.
For mer utfyllendebeskrivelsevisestil NOU 12-1994, Lovom vassdragog grunnvann,
side 92-96.

Frankrike
Landet har en lov som lignerpå Plan- og bygningslovenmht arealplanlegging.Det er 36
400 kommuneri Frankrike,dvs at de administrativeenheteneer meget små. Over
kommunenestår fylkene (ca 100), som ledes av prefekten(fylkesmann).Han
representererstaten,og har også myndighetover politietf.eks i en flomsituasjon.I
1994 fikk landeten lovom å forebyggerisiko(PPR). Denne lovengav fylkeneklar
myndighettil å underkjenne/endrelokaleplaner hvordet ikkevar tatt tilstrekkelig
hensyntil flomrisiko.Denne godkjenningenav planeneutøvessterkerenå, og alle
kommunerskal ha en slikgodkjentplan. Økonomiskevirkemidlerkan også brukesfor å
tvingekommunenetil endre planenesine.
Det er ikke lovtil å byggei flomfarligområde (gradering),unntatti områdesom er
bebygdfra før. Det vil likevelvære kravtil utnyttelsesgradog forbudmot byggverk
som hindrervannstrømmenved flom (f.eks ikketette murerrundteiendommen).
I utgangspunkteter det grunneiersansvarå sikremotflom, og å vedlikeholdeelveløp
og flomsikring.Av flere årsaker har det ikke fungert.Fylkeneog kommunenemå lage
planer og gi økonomiskstøtte.
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Pga. storegrusuttaker elva Loiresenket 1-2 m over en langstrekning,og bruerble
undergravd.Uttaki selve elva er nå forbudt.Staten kan ta ut gruskun som
vedlikeholdav elva. Det er lov å ta ut grusutenforelveløpet
(oversvommingsområdet).
Det meste av brukenav vassdrageneer belagtmed avgifter(f.eksforurensning).Denne
avgiftenfastsettesog krevesinn av et meget selvstendig(paraoffentlig)organ. Det
er motvilligblitt"tappet"for bidragtil Loire-prosjektet.
Det er tre atomkraftverki Loire-dalen,og de stårfor 20% av Frankrikeselproduksjon.De betalerskatttil vertskommunene,og gjør disse kommunenemeget
velholdne.All industribetalertilsvarendeskatttil vertskommunene.
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GENERELL VASSDRAGSFORVALTNING
Sveits
Den sveitsiskemodellenbyggerpå at vassdragsforvaltningen
styresgjennomde
respektivekantonene,mens det nasjonalenivåetkoordinererog bidrartil
finansieringav uliketiltaki vassdrag.
Kantoneneshovedoppgaveliggerpå forvaltningsoppgaver
innenvannkraftutbygging,
flomvernog damsikkerhet.Vannforsyningog verneproblematikker et føderaltansvar
som ivaretasav statligemyndigheter.Ved interessekonflikter
forvalningsnivåenei
mellomtas beslutningerpå politiskgrunnlagsentralt.
Vassdragsforvaltningen
i Sveitssynessom de andre samfunnsområderi landetå være
sværtgodtorganisert.Gjennomde senere år er det blantannet gjennomførtbetydelige
tiltakfor å rette opp problemerved tidligeretidersvassdragsinngrep,noe vi blant
annet fikk demonstrertgjennombesøketved munningsområdetfor elva Reussi Kanton
Uri.
Sveitsernehar i dag en forholdsvisrestriktivholdningtil nye vassdragsinngrepnoe
diksusjonenerundtutvidelserog nybyggav kraftverksanleggviser. I befolkningener
holdningenefor en stordel at en ønskerå bevarevassdragssystemeneslikde framtrer
i dag også for framtiden.
Frankrike
Det vises i denne sammenhengentil den utførligebeskrivelsensom er gjortfra vårt
besøk i fransk MD 23.09.96.
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VASSDRAGSTEKNIKK
HallvardBerg,VV
Sveits:
Vannforvaltningengenerelti Sveitser sterktinfluertav forbundsstat-prinsippet,
hvilketinnebærerat ansvareti utstraktgrad er lagt på delstats/kanton-nivå.
Planleggingav flomsikringstiltak
skjervanligvisi regi av kommunenemed bistandfra
konsulenter.Kantonog føderalstatsubsidiererderetterprosjektene.Det brukes
årligca 250 millSFr til flomsikringi Sveits. Kostnadsfordelingen
variereretter
økonomieni det aktuelledistrikt.Vanlig kostnadsdelingble oppgittslik:
Føderalstaten:
33%
Kanton:
33-40%
Kommunen:
5-30%
Det finnes retningslinjerblantannetfor dimensjonering,men dissevariererfra
kantontil kanton. Dimensjoneringm.v. diskuteresfra sak til sak. Føderalstaten
påvirkergjennomstøtte/ ikke støttetil prosjektene.(Prosjekteruten statligstøtte
blirsjeldenrealisert.)Det stilleskrav om detaljkartleggingav områdersom skal
flomsikres.
Besøk i KantonUri avdekketat denne kantonenpå bakgrunnav flomerfaringeri 1997 og
1987 har endret sinflomsikrings-filosofi.
Etterflommeni 1977 (skader:100 mill
SFr) ble alt ansvarfor flomsikringløttetopp på kanton-nivå.Heller ikke
distriktsandeli finansieringenføres i denne kantonenned på kommune-eller
grunneiernivå.
Flomsikringsfilosofien
ble revidertetterflommeni 1987 som overskredflomverkenes
dim.kriterium,med store skader (400 millSFr) til følge. Filosofiener i storgrad
adoptertav Flomtiltaksutvalget(NOU 1996:16) etter storflommenpå Østlandeti 1995.
Kortfortaltinnebærerdette en differensieringav dimensjonerings-kriteriene
etter
hvilketyper verdiersom skal sikres.Disse retningslinjenegjelderforeløpigkunfor
KantonUri. Det vurdereså adopteredissesom nasjonalestandarder.
I tillegghar en tatt konsekvensenav at dim.kriterienefør eller sidenoverskrides.
Det satses da på sekundæretiltaksom skal hindreskaderpå tettbygdeområder.Arealet
mellomprimær-og sekundærsikringener ikke båndlagt,men det er hellerikke planlagt
tettstedsutviklingi dette området,som er eneste arealbruksom ville stridemed
dim.kriteriet.
Besøk i Gurtnellenviste også noeninteressanteprinsipperfor erosjonssikring.
Utseendeti dagen skal være mest mulignaturlikt(røysforbygging).Disse
forbygningenevil tåle mer vanligeflommer,men vil bli erodertbortved
ekstremflommer.Innenforde ordinæreforbygningeneliggersterktforankrete
betongveggersom skal stå imotekstremflommene.Videre var en sværtopptattav å styre
strømmenspendlingi kurvene,så disse ikke blirfor krappe. Utgangspunktetvar en
kraftigbune i øvre ende av tettstedet.Gjennomløpeti brua midti tettstedethar kun
kapasitetfor 3-400 m3/3, mensflommeni 1987 var på ca 550 m3/s. Ved flommeni 1987
viste det seg at bunnensenketseg tilstrekkeligtil å avlede vannmasseneunderbrua.
Dette er senere verifisertgjennommodellforsøk.En har derforvalgtå behold
gjennomløpetuendret.
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Ved besøk på ETH i Zurichfikkvi vistvideofra byen Brigsom opplevdeen ekstremflom
i 1993 med skaderfor 500 millSFr. En vesentligårsak var en uheldigbrukryssingsom
førtetil masseavlagringunderbrua, og at vann og løsmasserdermedgikktvers gjennom
byen. Som strakstiltakble brua hevet, men ytterligeretiltakvar undervurdering.
Bruable befartav enkeltedeltakeresenere på reisen.
Forutenstore kravtil sikkerhetvistebefaringenei Sveitsat det leggesstorvekt og
store ressurseri "finishen"på anleggene,eksempelvisi form av forblendingm.v.

Frankrike;
Flomskadeneble oppgitttil ca 5 mrd FFr pr. år. I tillegghar det vært flere episoder
i de senere år med storetap av menneskeliv.Flomsikringsarbeider
skjervanligvis
gjennomet samarbeidmellomstat, fylkeog regioner.En del vassdrager eid av staten,
som hertar forholdsvisstørreandel i finansieringenav tiltak. Genereltsett er
statenansett som ansvarligfor forebyggelseav naturskader,men har ingen plikttil å
gjennomføresikringstiltak.
Flomsikringstiltak
dimensjoneresetter størsteobserverte,forutsattat denne
overstigerstatistiskberegnet100-årsflom.For fjellbekkerbenyttesen beregnet
flom basert på nedbør.
I 1994 ble det vedtattet 10-års programfor flomsikring,der både finansielleog
juridiskevirkemidlerinngår.Reguleringav arealbrukble ansettsom det mest
effektiveog billigstetiltaket,men samtidigdet som gir størstkonflikti forhold
til lokaleinteresser.Arbeidetmed flomsonekarter kommetlangtog integreresi
kommuneplanleggingen.
Til fysisketiltakskal det benyttes10 mrd FFr i 10-årsperioden.Av dette dekker
staten 40% og regionale/lokalemyndigheterde resterende60%. Dette skal dekke
sikringstiltak,restaureringstilttak,
gjenskapelseav oversvømelsesområderog
forbedretsikkerheti bebygdeområder.Tiltak initieresoftestlokalt,men ny
vassdragslovkrever at tiltakeneses i sammenhenginneforet vassdrag.Statentar kun
initiativder den er grunneier,og kuntil restaurerings-tiltak.
Til flomverkgir
staten normaltkun 20% støtte, langsLoire35%.
Grunneierneer normaltansvarligfor flomverkene,men statensubsidiererarbeidene. I
Loire-dalener staten ansvarligfor flomverkene.Her kan man vise til en 1000-årig
historiemed flomverksbygging.Dimensjoneringenhar utvikletseg på tradisjonelt
vis, ved å forbyggemot en observertflom. Når denne overskrides,forhøyes
flomverkeneosv.
Etterflere storflommermidtpå 1800-talletinnsåman at dette
ikke kunnefortsettei det uendelige.Det ble da besluttetå beholdedaværendehøyde,
men bygge overløppå en rekke av flomverkenesom skullesikreen styrtinnstrømning
bak flomverkene.Prinsippetfor overløpvar megetinteressanti forholdtil
diskusjonenom slikei de storeflomverkenelangsGlomma. Prinsippeter faste
overløp,med en jordvollsom eroderesbortved overskridelseav dim. kriteriet.På
grunnav de storeflomverkslengdenevar innløpeti øvre ende. Risikokartenefor
områdenepå innsidenviste hvilkeområdersomved overløpvillefå storvanndybde
og/ellerstorvannhastighet.
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Det kunneellers konstateresat utbedringav flomverkble gjortved brukav naturlige
materialer,også for tetning;jf diskusjonom brukav folie i norskeflomverk.Det
foregikkellers et systematisertvedlikeholdav flomverkenelangsLoire.Dette i
kontrasttil erfaringenei landetforøvrigmed grunneieresivaretakelseav
vedlikeholdsplikt,som gjelder for vassdragenegenerelt.
Loirehar grusuttaksproblematikk,
somvi i norskmålestokkhar i Gaula. Det
tilsynelatendeparadoksat bunnsenkingmedførteforsterketeflomproblemervar
interessant(stikkord:tilgroing).Det kan konstateresat dramatisketing ofte må
skjefør ny politikkkan etableres(undergravingog sammenrasingav bruer, medførte
grusuttaksforbud).Vegetasjonensbetydingfor den hydrauliskekapasitetvar erkjent
og lagttil grunnfor oppryddings-og vedlikeholdsarbeider.

Oppsummering:
Genereltkan det konstateresat flomsikringbåde i Sveitsog Frankrikeer ansettsom
et offentligansvar. Frankrikehar et styresettsom mer liknerdet norske,med
sterkerestatligstyring.I begge lander fylker/kantoner/regionalemyndigheter
sterkereinne både i finansieringog planlegging/gjennomføringav tiltakenn i
Norge. Det statligeansvaretfor forebyggendetiltakmot naturskadesynesklarere
erkjentpå generellbasisenn i Norge.
Flomsikringsynes særligi Sveitså bli betraktetsom en nødvendigkonsekvensav ønske
om bosettingi alle deler av landet.Strengekost/nytte-betraktningerleggesikke
til grunnved vurderingav finansiellmedvirkning.Det syneså være en klar oppfatning
av hvilkeregionersom er fattige/ rikeog distriktsandelgraderesi forholdtil
dette.
Frankrikesynes i størregrad å ha tatt fatt i arealbruks-problematikken.
Samtidig
erkjennesat eksisterendediker har en viktigskadeforebyggendeeffekt ! En
kombinasjonav piskog gulrotser ut til å gi resultater.Statligstøttetil bl.a.
flomverkgis kun underforutsetningav at arealbrukenreguleres.Likefulltsliteren
med lokal motstandmot inngripeni areal-disponeringen.Disseerfaringeneer det
viktigå ta med seg i den videredebattomkringflomsikkerhetog arealbruki Norge !

