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ark: Bevilgning

kr
kr
kr
Kr

43.950.000
874.000

10.533.000_..
55357 000

8.000.000

10.533.000
18 53 000i

BUDSJETT OG REGNSKAP, 2001 POST 22 og 40
(Års- og regnskapsoversikt for Vassdragsteknisk seksjon)

Følgende midler var til disposisjon til sikrings- og miljøtiltak i vassdrag 2001

Bevil nin er Kap. 1820 Post 22 Kap. 4820 Post 40
Bevilgn. 2001 St.prp. Nr.1 - tot NVE
Overførtfra 2000
Forsterkningav budsjettsomfølgeav budsjettertemerinntekter
Sum til dis osis'on

Merknader:
Tilskudd og bidrag + andre inntekter har fra 2001 fått egen post i statsbudsjettet,post 40
Gamle dammer,tidl. post 70, er inkludert i budsjettet til Vannressursavdelingen

FORBRUK - REGNSKAPSTALL 2001
Sum til disposisjon
Kostnaderpost 22 NVE sentralt
Kostnader ost 22 Re ionene
SUM forbruk
SUM merforbruk (-)/mindreforbrukforbruk (+)

INNTEKTER - REGNSKAPSTALL 2001
Sum budsjettert inntekt, inkl. budsjetterte merinntekter
SUM inntekter Tilskudd og bidrag+andre inntekter

SUM merinntekt (-) / mindreinntekt (+)

"Netto" merforbruk framkommer som SUM merforbruk - SUM merinntekt =

TabeH la

Post 40
8<533.000

79»
,

Tabell lb

-2.419.318 1.264.010 kr -1.155.308

Inkl.forbruki post22 på regionkontorene "Gamledammer"(tidl.post70), Sikkerhetsavd.

LillestrømF9333 Overførtfra 2000 515.461
Tot bevilgn.Lillestrøm1998 kr 18milkr, restpr 31.12.00 = 3,5 millkr Bevilgning 2001 Ingen
Ingentildeling2001

16.05.02



ark: Søknader

MELDINGER OM BEHOV FOR TILTAK I VASSDRAG, OG BEHANDLING AV DEM

Antall innkomne meldinger om behov for bistand til planlegging og utføring av tiltak i vassdrag : 105
Fordelingen er som følger:

Oversikt over inkomne meldinger
Tabell 2

Avslag på Ubehandlede
bistand *) meldinger

**)

3
3 1
8 0
7
10
31

Region 1997 1998 1999 2000




2001





Innkomne
meldinger

Behandlede
meldinger





**)

Re ion Sør 11 7 8 13 14 13
Re ion Øst 22 21 '31 145‘.' 23 11
Re ion Vest 22 16 18 12. 10 10
Re ion Midt-Nor e 16 32 30 22 32 8
Region Nord 33 27 33 31 26 26
SUM 104 103 120 92 105 68.

*) antall avslag inngår i antallet for behandlede søknader
**) kun av meldinger innkommet i gjeldende år

Oversikt over ubehandlede eldre meldinger
Tabell 3

Region

Re ion Sør
Re ion Øst
Re ion Vest
Re ion Midt-Nor e
Region Nord
SUM

	

Ubehandl. Ubehandl. Ubehanl. Ubehandl. 2001

	

pr. 31.12. pr. 31.12. pr. 31.12. pr. 31.12. Eldre søkn. Ubehandlede
1997 1998 1999 2000 behandlet fra

2001

14 1
37
9

	

- 253 236 79
4

492 663 663 432 143 37

Ubehandlet
pr. 31.12.

2001
7

78
41
181
19

326

Planer utarbeidet 1 2001
Tabell 4

POST 22

15 0 1 7.633.000
7 1 2 8.569.000
22 2 2 12.273.000
13 1 1 36.000.000 ,
22 0 15 10.102.000 '
79 4 21 74577000..

Region

Re ion Sør
Re ion Øst
Re ion Vest
Re ion Midt-Nor e
Region Nord
SUM

Antall Antallrev. Antall Kostnads-
nye eldre planer overslag
planer planer vedl.hold

eldreanl. kr

*,. SUM

	

Antall Kostnads-

	

- planer overslag

kr

37, '10.192;00
'E104 74.

16.05.02



ark:Finans

FINANSIERING AV PROSJEKTER POST 22

GODKJENTE PLANER FOR UTFØRELSE 2001

Tabell 5

Region Antallprosj. Overslag
kr

Re ionSør 11 11.406.000
Re ionØst 8 7.110.000
Re ionVest 5 4.973.000
Re ionMidt-Nor e 27 18.400.000
RegionNord 26 11.792.000
SUM 77 5.481,409-1

PLANERGODKJENTAV KOMMUNENEMED TANKE PÅ DISTRIKTSANDEL 2001

Planlagte,vedtatteog fulltfinansierteprosjekter,og kostnadsfordelingmellomNVE, kommuner
og andre:

Region Antall Overslag Andel




prosj. NVE




kr kr
RegionSør 7 8.730.000 6.392.000
RegionØst 7 2.990.000 2.241.000
RegionVest 8 5.863.000 3.811.000
Re ionMidt- Nor e 14 5.825.000 4.572.000
Region Nord 19 9.247.000 7.292.000
SUM

.
55 32.655.000 24.308.000

Tabell ;

Andel (tilskudd) Andel Andel Total
Landbruksbank kommuner andre **) finansiering

kr kr kr kr
0 2,338.000 o
o 623.000 126.000
0 2.052.000 o
0 1.253.000 o
0 1.655.000 300.000

, 426.000

**) inkl.kraftselskaper,Statensvegvesen,NSB

16.05.02



ark: Utførte

PLANLEGGING OG UTFØRELSE AV PROSJEKTER

VEDTATTE, PLANLAGTE OG FINANSIERTE PLANER, 1NKL. DISTRIKTSVEDTAK, MEN
1KKE IGANGSATT - POST 22 (planreserve)

NVEs andel av kostnadene
kr

Region

Region Sør
Region Øst

Region Vest

Region Midt-Norge

Region Nord

SUM

Antall Kostnadsoverslag for
planer ferdige planer inkl. distr. vedtak

Ikke igangsatt pr 31.12.
2001

8 4.380.000W:

11 3.710.000

12 10.000.000

16 11.100.000

7


3.682.000
2.916.000
2.000.000
8.800.000

0
398 .000

Tabell 8
Vedlikeholds-
kostnader

kr

0

885.000

5.000.000

0

0

aS:409

UTBYGGINGSKOSTNADER, GJENNOMFØRTE TILTAK 2001
POST 22

	

Antall Overslag Utbygg.kostn.

	

prosj. Kto.gr. 4*

	

kr kr

	

21 7.696.800 8.630,822

	

19 55.540.000 14.856.642

	

25 9.500.000 8.830.800

.3,147:807
5.219.644

sum ItTi6L 68",k71

Region

Region Sør
Re ion Øst

Region Vest

Region Midt-Norge
Region Nord

*) utbyggingskostnaderNVE er eks. lønn og adm





Tabell 9

Tilskudd fra Distr. andeler Tilskudd fra Vedlikeholds-

Landbruksbank kommuner andre *1 kostnader
kr kr kr kr

59.600 1.613.979 161.421




3.631.579 223.678 318.718 198.199
517.500 1.590.700 815.800




3.306.000 3.425.000 2.842.000




0




0




7.514.679 .6853357 . 4:1 9 9 .1.99
**) inkl. kraftselskaper, Statens vegvesen, NSB
Andre leie-/inntekter er ikke inkludert

18.505.975

Tabell 10

Tot. Tilsk./Bidra p40, kto 3760

Leieinntekt verksted kto 3770 RV
Andre inntekter kto 3791:
SUM tot tilskudd/inntekter

UTBYGGINGSKOSTNADER
POST 34
(ikke i bruk 2001)

SUM
*) utbyggingskostnaderNVE er eks. lønn og adm.

PLANER UNDER UTARBEIDELSE (saksbehandling, planlegging eller finansierings-avklaringpågår)





Tabell 11

Region Antall planer Kostnads-
overslag

kr

Vedlikeholds-

kostnader

kr

Region Sør 10 12.000.000 700.000
Region Øst 45 97.000.000 4.000.000
Region Vest 5 3.000.000 0
Region Midt-Norge 20 100.000.000 40.000.000
Region Nord




0




SUM 80




44.7130.000

16.05.02



ark: Totale

KOSTNADER NVE SENTRALT OG REG1ONALT 2001
Regnkapsprinsippet
POST 2209  40

	

Post 22 Post 40
Adm.enhet Type kostnad Budsjett (kr) Forbruk Budsjett Tåsk./bidragfinntekt

Sum VV/VG+V-stab og Regioner kr 0; kr 1:57.7.78,318;.kr 908 kr. 19797010:,

SUM WNG+V-stab
sum VVNG

sum V-stab
adm., prosjekter,etc.

adm., prosjekter,etc.

3.275.10
259,1,

2.259.100

-,s*-0163100
1.016.000

4,821,314
4,512:838
1.512.836

308,4711::
308.478

Kto.k1.4varer/entre rise 6.740.000
Kto.k16 +1 driftskostn. 200.000
Kto.k1.5Iønn/arb.av ./velf.
Kto.k1.7reisekostn./kurs
Kto.k1.9tilskuddutgående 756.800
Kto.k1.3tilskudd/bidr.Inngående, andre inntekter

16:409 sfp
Kto.k14 +1+2 varer/entre ri 15.540.500
Kto.k1.6driftskostn. 400.000
Kto.k1.5lønn/arb.av
Kto.k1.7reisekostn./kurs
Kto.k1.9tilskuddutgående
Kto.k1.3tilskudd/bidr.Inngående, andre inntekter

;

Kto.k1.4varer/entre rise 8.179.600
Kto.k1.6driftskostn.
Kto.k1.5lønn/arb.av ./velf.
Kto.k1.7reisekostn./kurs
Kto.k1.9titskuddutgående

'9S013.7.1
8.630.822

794.909

102.360

15:874481.
14.856.642

363.262

157.770
427.000

8.830.800
111.537. _

358.495
250.720

sum Region Sør

sum Region øst

sum Region Vest

1.499.000 1.779.519

4.198.000 4.304.251

Kto.k13tilskudd/bidr.Inngående, andre inntekter
sum Region Midt-Nor e 479;000,

Kto.k1.4varer/entre rise 13.470.000 13.147.807
Kto.k1.6driftskostn. 1.723.366
Kto.k1.5lønn/arb.av ./velf.
Kto.k1.7reisekostn./kurs
Kto.k1.9tilskuddutgående
Kto.k1.3tilskudd/bidr.Inngående, andre inntekter

sum Region Nord -6:49351000
Kto.k1.4varer/entre rise 6.685.000
Kto.k1.6driftskostn. 250.000
Kto.k1.5lønn/arb.av ./velf.
Kto.k1.7reisekostnikurs 25.491
Kto.k1.9tilskuddut ående 98.750

to. . tis u i r. nng en e, an re innte er

2.267.000 2.955.021

1.644.000 1.183.759

•

157.485
250.000

8.925.000 9.574.459
;1563,6558
5.219.644

292.998

16.05.02



ark: Satsinger

DISTRIKTSANDEL (historisk)

1959 - 1976 forbyggingsarbeider 25% i Sør-Norge og 20% i Nord-Norge




senkingsarbeider 50 %




flomskadearbeider 1/6 (16%) - 1/5 (20%) , unntaksvis 10%

1976 - 1989




ingen distriktsandel

1990 - 1997




25% (minimum)

fra 01.01.1998




20% (minimum)

16.05.02



ade NVE Anlegg

NVE Anlegg 2001 REGNSKAPSPRINSIPPET

.194,.«,2490 Budsjett Statskto. RM-1810 RN-1820 RV-1830




Agresso-tall

RØ-1840/1841 Sum

Budsjett inntekt





Ktogr.30-37 statskto. 24902401 -11230.000,00 -7.768.000,00 -4.769.000,00 -11.980.000,00 -35.747.000,00
Kto r. 58 statskto. 24902401 -44.000,00 -23.000,00




-159.000,00 -226.000,00
Sum budsjett inntekt:. statskto:249024Ckip.:, 11..274.000,00 7.791.000P0 :-4.769.000;




Budsjett utgift





Ktogr. 40,41,43,45 statskto. 24902402 2.728.000,00 1.981.500,00 969.000,00 4.310.000,00 9.988.500,00
Ktogr. 51,52,54 statskto. 24902402 4.625.000,00 2.844.000,00 1.998.000,00 3.940.000,00 13.407.000,00
Ktogr.59 statskto. 24902402 17.000,00 27.000,00 10.000,00 52.000,00 106.000,00
Ktogr. 62,64,65,66,67,68,69 statskto 24902402 2.614.000,00 1.799.200,00 917.000,00 1.915.000,00 7.245.200,00
Kto r. 70,73,75,77 statskto 24902402 260.000,00 377.000,00 211.500,00 244.000,00 1.092.500,00

'S.Unt:bu4SlettqWt,",:j. -statsM9"g490.2402 10.244.000,00 , 7.028,790;




10.46,1..000,00 '31.839200„00.






-
Budsjett finanskostn.






Kto 81 Rentekostn. statskto 24902404 377.000,00 277.000,00 227.000,00 579.000,00 1.460.000,00
Ktogr.99 Av- og nedsktiv. (78 ikke statsk statskto 24902403 930.000,00 743.200,00 476.000,00 1.344.000,00 3.493.200,00




1 7.bb6;b4;:-.';;;1.6243-2.60;06---




"




81:14.4‘.«innykgelnipr.s.30 fg" .t>al.!go





'4 000.

sumbuasjett, kap,249110 . : 1;457409i.





Kap. 5490






Budsjett Inntekt






Kto gr. 18 (19) Transportmidt./Salg av utsstatskto 549001 -50.000,00 -50.000,00




-100.000,00 -200.000,00
Kto 2432 Rentekostn. statskto 549080 -377.000,00 -277.000,00 -227.000,00 -579.000,00 -1.460.000,00
Kt r. 99 Avskrivnin r 18 o 19 ikke st statskto 549030 -930.000,00 -743.200,00 -476.000,00 -1.344.000,00 -3.493.200,00

:S.«-Mbudt4.kttl.Mt.el«k •.:,.:;-1,357,000,00




•.:::=1070.200,017, :j„ :-704.000,00. ,-2.023.00000,:' -.j'3.5.153200,00'

KWUROffits W.:4£ffif, Statskto.

forbruk Inntekt

RM-1810 RN-1820 RV-1830 RØ-184011841 Sum

Ktogr.30-37 statskto. 24902401 -12.927.918,00 -6.779.046,75 -5.218.936,34 -12.943.196,93 -37.869.098,02
Kt r. 58 statskto. 24902401 -72.880,00 -34.098,00




-166.938,00 -273.916,00

$##M.ffitiKtffiffin' .94X4011M 13.006,7




".110.1:44:» .143.pwit

forbruk utgift statskto 249002 feil kto 1




-8.000,00




-275.706,00 -283.706,00
Ktogr. 40,41,43,45 statskto. 24902402 4.401.315,54 1.486.343,32 1.641.926,47 5.216.296,35 12.745.881,68
Ktogr. 51,52,54 statskto. 24902402 5.326.515,11 3.383.659,60 1.806.590,40 3.546.033,31 14.062.798,42
Ktogr.59 statskto. 24902402 30.317,50 11.858,00 51.614,00 22.321,00 116110,50
Ktogr. 62,64,65,66,67,68,69 statskto 24902402 2.677.100,37 1.598.473,36 992.261,13 1.959.423,93 7.227.258,79
Kt r. 70,73,75,77 statskto 24902402 299.885,40 277.337,39 186.849,33 249.620,63 1.013.692,75

494####M4PMARIL

forbruk finanskostn.

12;,Z5::1, '"631!ff7W ~.~ 7...-~ '3.4-:-PB.M.«
-

Kto 81Rentekostn. statskto 24902404 402.741,00 325.650,00 151.965,00 588.142,00 1.468.498,00
Ktogr.99 Av- og nedsktiv. (78 ikke statsk statskto 24902403 850.642,66 739.411,88 352.294,65 1.259.763,73 3.202.112,92




125::.‘ii.,''.. '1:06?5.0dr.., 5 ~: -- >I84714«:13 *.6.0414¥1
-Sum post 24 987.719,58 1.001.588,80 -35.435,36 -544.239,98 1.409.633,04

Wil4W,45




486.1a.§, L2:-..80‘.:ffl4




Reguleringsfond statskto 24902405 397.162,74 160.607,18 576.508,80 2.334.874,88 3.469.153,60

surn Lir- 1-...960:069,587 , ;.,25;.64)".80-W-150:11:11;14 1.348: , 95399,34i,.

Kap. 5490

forbruk Inntekt






Kto gr. 18 (19) Transportmidl./Salg av uts statskto 549001 -70.000,00 -474.000,00 -150.110,08 -645.000,00 -1.339.110,08
Kto 2432 Rentekostn. statskto 549080 -402.741,00 -325.650,00 -151.965,00 -588.142,00 -1.468.498,00
Kt r. 99 Avskrivnin er 18 19 ikke st statskto 549030 -850.642,66 -739.411,88 -352.294,65 -1.259.763,73 -3.202.112,92

.%fiWk! -1.323:383,65. .7:1..539306.1"~ga454369,73




Kap;2490 - Stattia: Post Underpost Betegnelse Statsbudsj. Rev Budsjett rev. Agres Forbruk

Driftsresultat er sum av 24 Driftsresultat




5.510.000,00 819.400,00 1409.633,04
underpost 01,02,03,04




01 Driftsiinntekter -42.000.000,00 -35.973.000,00 -38.143.014,02




02 Driftsut ifter 42.000.000,00 31.839.200,00 34.882.036,14




03 Avskrivnin er 3.970.000,00 3.493.200,00 3.202.112,92




04 Renter 1.540.000,00 1.460.000,00 1.468.498,00





Større utstyrsansk. 4.000.000.00 4.000.000,00 5.086.157,50





?9,610~0.0:




Kap:5490*Status, Post Underpost Betegnelse Statsbudsj. Rev Budsjett rev. Agre Forbruk




01




Sal av utst r 200.000,00 -200.000,00 -1.339.110,08




30




Avskrivnin er 3.970.000,00 -3.493.200,00 -3.202.112,92





Renter 1.540.000,00 -1.460.000,00 -1.468.498,00

ka13,5490





,.710000.00 :-5.153200,00 '•,6,009721,00



ark: Budsjett-diagram

Budsjett-diagram

Budsjett post 22, 2001, fordelt på type tiltak
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Vedlikehold

cp

Budsjett post 22, 2001, fordelt sentralt - regionalt

Region Øst

28 %
,

V sentralt

5 0/0
Region Midt-Norge

23 %

Region Vest Region Nord
16 % Region Sør 12 %

16 0/0

Oversiktsplaner



UTFØRTE TILTAK

KORT OMTALE AV DE ENKELTE TILTAK



Utført tiltak i vassdrag 2001
Norges vassdrags- og energidirektorat, Region Midt-Norge

Navn: 9354 Granaelv ved Type tiltak: Erosjonssikringstiltak
Leirringen

Kommune: Inderøy Kostnadsoverslag: kr 1 050 000,-

Fylke: Nord-Trøndelag Finansiering: NVE 80%, kommunen 20%

Tidsrom: 2001 Anlegg utført av: NVE Anlegg

Saksnr.: 01/549

Beskrivelse:
Tiltaket omfatter erosjons- og stabiliseringstiltak i Granaelva over en strekning på ca 600 m ned mot Fv 755.
Elva renner her helt inntil et boligområde og det har gått stadige utglidninger pga elvas erosjon. Det var
allerede oppstått senkninger i et par av husene. Tiltaket er utført med kledning av samfengt sprengt stein i bunn
og sider. Kulper og stryk er gjenskapt. I tillegg er planen utvidet med et miljøtiltak ved Mustrøparken —helt i
utlø et i Straumen. Arbeidene har ått etter lanene. Utb nin skostnad kr 1000 000,-.

Erfaringer:

f,.



Utført tiltak i vassdrag 2001
Norgesvassdrags-og energidirektorat,RegionMidt-Norge

Navn: 8341 Gråelvai Type tiltak: Rassikring
Skjelstadmarka

Kommune: Stjørdal Kostnadsoverslag: kr55 millkroner

Fylke: Nord-Trøndelag Finansiering: NVE80%,kommunen20%

Tidsrom: 2001 Anlegg utført av: NVEAnlegg

Saksnr.: 01/0088 Arkiv:911-426/124.A2Z

Beskrivelse:
DetstorerassikringsarbeidetlangsGråelvai Skjelstadmarkaharfåtten innsatsogsåi 2001. Arbeidetharvært
konsentrertomå byggeterskleri øvredeleravselvehovedløpeti Gråelva.Påprosjekteringssidenerdetogså
utførtetbetydeligarbeidemedå revidereog utvideplanene.Detnyeomfangetav sikringsarbeidetliggerpåen
kostnadpå55 millkroner.Denreviderteplanenharværtpåen solidhøringsrundemedutelukkendepositive
innspill.DetviderearbeidetmåmuligenskonsesjonsbehandlesetterdennyeVannressursloven.I 2001erdet
utførtarbeiderforkr491 000,-. I alterdethittil åttmedca 22 millkroner.

Erfaringer:
Deterlagtbetydeligvektpånaturog miljøforå kompenserefordestoretekniskeinngrepene.Detteharetter
allesolemerkerværtmegetvellykket.Elvaharsågarfåtten bedringhvagjelderforholdetforfiskog gyting.
Utleggingavriktigtypegytegrus(samarbeidmedNINA)seruttil åhaværtetvellykkettiltak.Tiltakmed
utleggingavtilgroingsmasserog røtterharførttil atvegetasjonensommåttehuggesi anleggsfasen,etablerer
se me et raskt å n tt.



Utført tiltak i vassdrag 2001
Norges vassdrags- og energidirektorat, Region Midt-Norge

Navn: 9672 Ravinebekk i Sagdalen Type tiltak: Erosjonssikring
ved Ingdalen kapell

Kommune: Agdenes Kostnadsoverslag: kr 240 000,-

Fylke: Sør-Trøndelag Finansiering: NVE 80%, kommunen 20%

Tidsrom: 2001 Anlegg utført av: NVE Anlegg

Saksnr.: 01/1218 Arkiv: 911-426/120.4A

Beskrivelse:
Etter flere store regnskyllflommer de senere årene hadde bekken revet hull på vegetasjonsdekket i Sagdalen i
en lengde på ca 100 m, og det dannet seg en 3-4 m dyp ravine som i flomperioder truer kirkegård, kapell,
kraftlinjestolper, brønn og vannledninger. Sikringstiltaket har bestått i å etablere et trauformet lag av stabile
steinmasser. Massene er så dekt over av tilgroingsmasser. Arbeidet ble noe billigere enn beregnet, og det er

ått med kr 226 000,-.



Utført tiltak i vassdrag 2001
Norgesvassdrags-og energidirektorat,RegionMidt-Norge

Navn: 2788 Korsådalsbekken ved Type tiltak: Rassikring
Stiklestad

Komm une: Verdal Kostnadsoverslag: kr 2 200 000,-

Fylke: Nord-Trøndelag Finansiering: NVE 66 %, kommunen 20%,
Landbruksdep 14%

Tidsrom: 2000 og 2001 Anlegg utført av: NVE Anlegg

Saksnr.: 01/0810

Beskrivelse: Musèumsområdetpå Stiklestadmed amfietfor Stiklestadspelet,består av betydelige
mengderkvikkleirei grunnen.Korsådalsbekkenrennergjennommusbumsområdet,og har i mange
år gravetseg stadigdypere ned i det rasfarligeterrenget. Sikringstiltakethar en lengde på 770 m.
Øvre del av strekningensikrerlandbruksområder,og sikringsarbeidethar bestått i å sikrebunnog
sidermed steinmasser. Gjennomselve musbumsområdeter det utførten kombinertsikringmed
brukav stein,tømmerdammerog tørrmuring. Det er lagtstorvekt på de musbaleverdiene, og det er
i samarbeidemed musèumsledelsenlagttil rettefor at bekkeravinenskalvære en integrertdel av
musbet,med stier,dammer, magasiner,terskler,bruermv. Mye av planieggingenmed musèet har
foregåttetter hvertsom terrengethar tatt form,og anleggethar derforblittnoe dyrere enn planlagt.
Utbyggingener utgiftsførtmed kr 2 640 000,-. Langshele den utbygdestrekningener bunnenhevet
minimum2 m for å øke stabiliteten.

Erfaringer: Musbumsområdetsom besøkesav tusenerav turisterhvertår, har førstog fremstblitt
et sikrerested å oppholdeseg på. Men det har ogsåfått en fingertilå spillemed. Den bakgårds-
pregedeog farligeravinenmidtgjennomområdeter blitttil et aktivumfor musbetog for de
besøkende.

'



Utført tiltak i vassdrag 2001
Norgesvassdrags-og energidirektorat,RegionMidt-Norge

Navn: 9783 Nidelva ved Krana Type tiltak: Erosjonssikring
Almenning

Kommune: Trondheim Kostnadsoverslag: kr 250 000,-

Fylke: Sør-Trøndelag Finansiering: NVE har gitt rent tilskudd

Tidsrom: 2001 Anlegg utført av: Privat entreprenør

Saksnr.: 01/546 Arkiv: 911-426/123.Z

Beskrivelse:
Den gamle forbygningen langs denne delen av det erverdige bryggeområdet i Nidelva var i dårlig forfatning
forbi eiendommen Krana Almenning. Da kommunen skulle rehabilitere eiendommen, var det naturlig å
oppgradere forbygningen mot elva. Sikringstiltaket har gått inn som en integrert del av det større
rehabiliteringsarbeidet på eiendommen. Det har derfor vært administrert av kommunen, og NVE har gitt et rent
tilskudd til arbeidet. Sikringstiltaket har bestått i opprusting og delvis nybygg av tørrmurer, og på midtre del er
det o så b et trebr e med ram e.

Erfaringer:
Arbeidet har gått bra, og elvestrekningen fremstår i dag som et naturlig element i rekken av brygger i denne
delen av Nidelva. Det kan kanskje se ut som et avvik at muren stikker noe ut i elva, men slik har det "alltid"
vært.



Utført tiltak i vassdrag 2001
Norgesvassdrags-og energidirektorat,RegionMidt-Norge

Navn: 8740 Omlegging av Type tiltak: erosjon- og rassikring
Kulslibekken

Komm une: Verdal Kostnadsoverslag: kr 950 000, -

Fylke: Nord-Trøndelag Finansiering: NVE 30%, kommunen 20%,
Landbruksdepartementet 50%

Tidsrom: 2001 Anlegg utført av: NVE Anlegg

Saksnr.: 01/5440

Beskrivelse:
Kulslibekken ble for mange tiår tilbake lagt i kanal et stykke inne på Kulsli-platået og ført bort til sikkert løp
på fjell ned til Helgåa. Arbeidet ble utført av kommunen. Kanalen har med årene lekket vann ut i grunnen som
bidrar til øket rasaktivitet i leirmassene ut mot Helgåa (Røssgrenda). Det ble derfor nødvendig å legge om
bekken, og føre den rett ned i Helgåa før den renner ut på Kulsli-platået. Bekken er derfor lagt i en sikker
nedføring i en steinsatt kanal fra platået og nedover til samløpet med Helgåa —en strekning på ca 170 m. På
platået er det utført planeringsarbeider og lagt rør- og dreneringssystemer for å stanse vann fra restfeltet i å
presse seg utover rasmelen mot Helgåa. Arbeidet har kostet ca 1,1 mill kroner. Da er det også tatt inn en
steinsettin av selve Hel åa som ikke var med i lan runnla et.

Erfaringer:

Selve nedføringen av bekken i kanal ned mot Helgåa har gått greit og etter planen. Drensarbeidene
å to en av latået har blitt mer omfattende enn bere net i lanen.

kr"

Planerings- og dreneringsarbeider på Kulsli-platået. Nedføringsarbeidet i gang.



Utført tiltak i vassdrag 2001
Norges vassdrags- og energidirektorat, Region Midt-Norge

Navn: 9637 Leirabekken ved Ulve Type tiltak: Erosjonssikring

Kommune: Levanger Kostnadsoverslag: kr 800 000, -

Fylke: Nord-Trøndelag Finansiering: NVE 80%, kommunen 20 %

Tidsrom: 2001 Anlegg utført av: NVE Anlegg

Saksnr.: 01/4395 Arkiv: 911-426/126.6A0

Beskrivelse:
I flere år har det trange bekkeleiet gjennom boligområdet ved Ulve skapt problemer for bebyggelsen ved at
flomvann går inn i kjellere, og erosjon i bekken skaper utglidninger som var i ferd med å skade bebyggelse.
Bekken har også med sin dybde og sine bratte og ustabile sidekanter, vært en trussel for lekende barn.
Sikringstiltaket har gått ut på å bedre avløpsforholdene ved å utvide elveleiet og bygge om flere trange bruløp.
I tillegg gjøres sideskråningene slakere og erosjonsutsatte partier sikres med stein og steinmurer. Over 500 m
elvestrekning er berørt av tiltaket. Flere uoversiktlige forhold bl.a. rør, kabler og problematisk adkomst har

'ort anle et d rere enn bere et.

Erfaringer:Anlegg i urbane områder med mange boliger og mye infrastruktur krever grundig kartlegging
under planleggingsarbeidet. Anlegget er blitt både effektivt og fremstår som en landskapsmessig forskjønnelse
av området.



Utført tiltak i vassdrag 2001
Norges vassdrags- og energidirektorat, Region Midt-Norge

Navn: 5411 Namsen ved Vibstad Type tiltak: Ras- og erosjonssikring

Kommune: Grong Kostnadsoverslag: kr 650 000, -

Fylke: Nord - Trøndelag Finansiering: NVE 100%

Tidsrom: 2000 og 2001 Anlegg utført av: NVE Anlegg

Beskrivelse:
Etter det store raset ved Vibstad i 1959 —som stengte/demmet elveløpet - ble elvemelen gjenopprettet og
oppstøttet av en bratt forbygning —delvis gjennom rasmassene. Deler av steinmassene ble liggende i en grøft
et stykke inne på raset. Med tiden skulle så elva grave seg inn til denne grøfta og steinmassene skulle ramle
ned i skråningen å stanse videre erosjon. En forutsetning var at steinmassene måtte tilrettelegges når tiden var
inne. Det er dette arbeidet som nå er utført, samtidig som elvemelen langs hele øvre del av anlegget er tilført
stein og slaket ut. Fundamentet/foten er kraftig forsterket. Tiltaket har vært nødvendig for å stabilisere mot

tterli ere ras i området. Det er ått med kr 610 000,- til anle sarbeidene.

Erfaringer:

Anleggsarbeidet er utført i regi av NVE Anlegg som har leid inn transporttjenestene fra ekstern entreprenør. De
stedvis bløte massene i skråningen har krevd stor forsiktighet og erfaring/kompetanse på rasproblematikk i det
utførende ledd. Utformingen av anlegget med slak utforming og kraftig fot/fundament, vil være et
eksem elanle for det videre arbeidet i Namsen med å restaurere o vedlikeholde eksisterende sikrin stiltak.

Vibstad-anlegget under arbeid.



Utført tiltak i vassdrag 2001
Norgesvassdrags-og energidirektorat,RegionMidt-Norge

Navn: 9771 Nordskjørelv ved Type tiltak: Erosjonssikring
Nordskjør

Kommune: Roan Kostnadsoverslag: kr 260 000,-

Fylke: Sør-Trøndelag Finansiering: NVE 62%, kommunen 38 % (SNF)

Tidsrom: 2001 Anlegg utført av: NVE Anlegg

Saksnr.: 01/0266 Arkiv: 911-426/136.3Z

Beskrivelse:
Etter stor flom i Nordskjørelva i august 2000 eroderte elva seg ca 10 m innover terrenget som bestod av dyrket
mark. Erosjonen tok videre med seg et naust, og avdekket en kryssende vannledning. Elva senket seg fra sjøen
og oppover mot brua, og truet fundamenteringen av denne. Sikringsarbeidet har bestått av å fylle en del masser
tilbake langs den utsatte elvemelen, og sikre denne med samfengte steinmasser. I tillegg er det bygget en
terskel over elva for å sikre vannledning og brufundamenter. To mindre elvestrekninger er sikret oppstrøms
brua. Massetak er ordnet på stedet. Arbeidet er blitt billigere enn prosjektert, og det er gått med kr 237.000,-.
Anle et har bet deli tilskudd fra Statens naturskadefond.

,



Utført tiltak i vassdrag 2001
Norges vassdrags- og energidirektorat, Region Midt-Norge

Navn: 9497 Stabiliseringstiltak i Type tiltak: Rassikring
Røesgrenda

Kommune: Verdal Kostnadsoverslag: kr 7 000 000,-

Fylke: Nord-Trøndelag Finansiering: NVE 50%, kommunen 28 %, Statens
naturskadefond 22%

Tidsrom: 2000- 2003 Anlegg utført av: NVE Anlegg

Saksnr.: 01/2093 Arkiv: 911-426/127.Z

Beskrivelse:
Herfossens gjennombrudd i 1893 senket elva Helgåas leie med 30 m over en strekning på 4 km. Før
sikringsarbeider strartet i 1980 hadde erosjon og ras utvidet elveravinen betraktelig. Flere steder består
grunnen av massive avsetninger av kvilddeire. Senkningen har øket rasfaren i disse områdene. Etter 1980 er
selve elveleiet gradvis sikret —både i bunn og sider. Det gjenstår ett rasfarlig område å sikre, og det er dette
arbeidet som nå er kommet godt i gang. Stabilitetstiltaket går ut på å legge en tung støttefylling av stein og
grus —ca 100 000 m3 masse - opp mot den rasfarlige høymelen for å skape støtte og tyngde. En frykter at uten
sikring vil opptil 2 mill m3 masse rase ut i Helgåa og stenge løpet. Noe som kan sende en farlig flombølge
nedover i vassdraget ved gjennombrudd av rasdammen. Sikringsarbeidet startet i 2000 og er planlagt ferdigstilt
i 2003. En betydelig del av planen er å skape effektiv drenering under fyllingen. Det er derfor boret ned
drenerende membraner til 10 m dybde for hver 2 m i kvadrat. I tillegg inngår en 1 m tykk drenerende gmspute
som mellomskikt mellom leire og fylling. Det er innført strenge sikkerhetsrutiner for å begrense faren for
mannskapet som må jobbe helt opp mot det rasfarlige terrenget. Bl.a. foretar NTNU kontinuerlig registrering av
poretrykk og bevegelser i grunnmassene og rapporterer daglig til NVE i anleggsperioder. Arbeidet går etter

lanen, o hittil er ått med 3.0 mill kroner.



Utført tiltak i vassdrag 2001
Norges vassdrags- og energidirektorat, Region Midt-Norge

Navn: 9681 Røsta ved Svanem Type tiltak: Erosjonssikring

Kommune: Hemne Kostnadsoverslag: kr 350 000, -

Fylke: Sør-Trøndelag Finansiering: NVE 80 %, kommunen 14%,
vegvesenet 6%

Tidsrom: 2001 Anlegg utført av: NVE Anlegg

Saksnr.: 01/1193 Arkiv: 911-426/116.B

Beskrivelse:
Elva Røsta har skapt erosjonsproblemer ved Svanem i mange år. Spesielt store var skadene etter flommen i
1989, da det måtte til omfattende sikringstiltak for å redde bebyggelse og bru. Den bratte elva senket seg
kraftig i løpet av denne flommen. Sikringstiltakene som ble gjort den gangen har fungert veldig bra. Imidlertid
har erosjonen på elvestrekningen oppstrøms nå kommet så langt at den truet veiforbindelse, vannledning og
telekabel. Tiltakene som er utført i 2001 har gått ut på erosjonssikring i to parseller på til sammen 430 m. Over
en strekning på 60 m er også bunnen plastret, og det er fjernet en grusør i elveleiet. Arbeidene har gått etter

lanen, o re nska et viser at med åtte kostnader er å kr 338.000,-, altså noe billi ere enn bere net.



Utført tiltak i vassdrag 2001
Norges vassdrags- og energidirektorat, Region Midt-Norge

Navn: 9279 Sagbekken ved Nerleir Type tiltak: Erosjons- og rassikring

Kommune: Hemnes Kostnadsoverslag: kr 900 000,-

Fylke: Nordland Finansiering: NVE 80%, kommunen 20 %

Tidsrom: 2001 Anlegg utført av: NVE Anlegg

Saksnr.: 01/2184

Beskrivelse:
Ravine-utviklingen i Sagbekken truet gårdsbebyggelse, veger, kraftlinjer og dyrkede arealer på sitt usikrede leie
de 850 m ned mot gamle E6. Strekningen er derfor erosjonsikret med steinmasser i bunn og sider. Det er laget
ekstra basseng for inntak av brannvann i krisesituasjoner. Arbeidet har gått etter planen, og anlegget er blitt noe
billi ere enn bere net . Med åtte ut ifter ca kr 750 000,-

Erfaringer:



Utført tiltak i vassdrag 2001
Norges vassdrags- og energidirektorat, Region Midt-Norge

Navn: 6275 Steinselv ved Åsegg Type tiltak: Miljøtilpasning av gammelt
nedre senkningsanlegg

Kommune: Osen Kostnadsoverslag: kr 200 000,-

Fylke: Sør-Ttrøndelag Finansiering: NVE 100%

Tidsrom: 2001 Anlegg utført av: NVE Anlegg

Saksnr.: 01/1295

Beskrivelse: Med full finansiering av landbruksinteressene bie det på 80-tallet utført sprengning i
nedre Åseggfoss for å senke flomvannstanden oppstrøms fossen som stadig satte store dyrkede
arealer og fylkesvegen under vann. Steinmassene fra senkningsarbeidene ble brukt til
erosjonssikring langs breddene oppstrøms fossen i opptil 1 km lengde. 1planene var det ikke tatt
høyde for tilstrekkelig miljøtilpasning, og arbeidet i 2001 har bestått i en vegetasjonsfremmende del
med påkjøring av tilgroingsmasser, og en oppryddende del både i selve fossen og i hølen nedenfor
fossen.

Erfaringer: De rene steinmassene fra utsprengningsarbeider i vann, tar lang tid å vegetere. Det er
derfor helt nødvendig å tilføre tilgroingsmasser som kan sette vegetasjonsprosessen i gang meget
raskere.



Utført tiltak i vassdrag 2001
Norges vassdrags- og energidirektorat, Region Nord

Navn: 1995 Lakselva i Beisfjord Type tiltak: Miljøtiltak

Kommune: Narvik Kostnadsoverslag: kr 50 000,-

Fylke: Nordland Finansiering: NVE 100 %

Tidsrom: 2001 Anlegg utført av: NVE Anlegg

Saksnr.: 200102613

Beskrivelse:
I forbindelse med gjennomføring av et større miljøtiltak i vassdraget ble det prøvd ut en ny metode for
ombygging av gamle erosjons- og flomsikringsanlegg av grov stein. Steinfyllinga ble knust vha hydraulisk
hammer. Fylliga ble senere lagt om, og overrislet med en blanding av finkornige stedlige masser hvoretter det
ble nedsatt stiklin er av or.

Erfaringer:

Metoden var effektiv og synes så langt vellykket. Innen budsjettet på kr 50 000,- ble ca 200 m av det gamle
eros'ons- o flomsikrin sanle et omb et. Ve etas'onsetablerin en vil bli ful o over tid.



Utført tiltak i vassdrag 2001
Norges vassdrags- og energidirektorat, Region Nord

Navn: 5599 Neidenelva nedenfor Type tiltak: Vedlikehold av erosjons- og skredsikring
Skoltefossen

Kommune: Sør Varanger Kostnadsoverslag: kr 300 000,-

Fylke: Finnmark Finansiering: NVE 100 %

Tidsrom: 2001 Anlegg utført av: NVE Anlegg

Saksnr.: 200104094

Beskrivelse:
1999 gikk det et kvikkleireskred som fjernet deler av et eldre sikringsanlegg bygget av NVE. Dette skredet

gikk like nedstrøms et skred Statens Vegvesen nylig hadde foretatt sikring av. NVE påtok seg ansvaret med
gjenoppbygging av det havarerte sikringsanlegget. Statens Vegvesen har ivaretatt geoteknisk kontroll av
arbeidet og vegvesenet vil i samråd med kommunen gjennomføre evt supplerende sikringsarbeider for å oppnå
tilstrekkelig stabilitet for utsatt veinett. Dårlige grunnforhold medførte at tiltaket ble gjennomført på frosset
mark høsten 2001. Avsluttende terren arbeider o reve eterin foretas sommeren 2002.

Erfaringer:

Positive erfarin er med samarbeidet med ve vesenets eotekniker under anle sutførelsen.



Utført tiltak i vassdrag 2001
Norges vassdrags- og energidirektorat, Region Nord

Navn: 9384 Lakselva i Beisfjord Type tiltak: Miljøtiltak

Kommune: Narvik Kostnadsoverslag: kr 1 000 000,-

Fylke: Nordland Finansiering: NVE 80 %, grunneieriag 20 %

Tidsrom: 2001 Anlegg utført av: NVE Anlegg

Saksnr.: 200100081

Beskrivelse:
Lakselva i Beisfjord ble sikret med kraftige flom- og erosjonssikringsanlegg etter en skadeflom i 1959. NVE
har i dette anlegget utført omfattende restaureringstiltak langs deler av vassdraget. Anlegget har bedret natur-
og miljømessige forhold, bedret forholdene for laksefisk samt tilrettelagt for en naturtilpasset bruk av de
elvenære arealene. Tiltaket har bestått i fjerning av deler av det gamle flomsikringsanlegget kombinert med
bygging av et nytt avlastende elveløp i et tidligere elveløp som de senere årene er benyttet til grusuttak. Det er
bygget flere terskler, og gjennomført omfattende arronderings- samt revegeteringstiltak. Tiltaket planlegges
videreført 'ennom restaurerin av til rensende streknin er i vassdra et.

Erfaringer:

Løpende samhandling mellom byggherre, entreprenør og grunneierlag har gitt en optimal ressursutnyttelse. Det
ble bygd en celleterskel i innløpet til det nye elveløpet, og erfaringene med bygging, økonomi og senere
stabilitet til denne er me et od.

,••••

•



Utført tiltak i vassdrag 2001
Norges vassdrags- og energidirektorat, Region Nord

Navn: 9554 Laksåga ved Lakså Type tiltak: Vedlikehold av erosjonssikring

Kommune: Fauske Kostnadsoverslag: kr 220 000,-

Fylke: Nordland Finansiering: NVE 80 %, kommunen 20 %

Tidsrom: 2001 Anlegg utført av: NVE Anlegg

Saksnr.: 200100889

Beskrivelse:
Et gammelt erosjonssikringsanlegg ved utløpet av Laksåga i Norddalen i Fauske kommune var skadet, og det
ble utført vedlikehold av dette anlegget for å hindre skade på ei bru og fritidseiendommer. Norddalen ligger
uten veiforbindelse og det ble benyttet flåtetransport til og fra anlegget. NVE Anlegg har tidligere bygd
s vdeterskler i vassdra et å o dra for re lanten Elkem.

Erfaringer:

In en s esielle. In en skader å s vdetersklene.



Utført tiltak i vassdrag 2001
Norges vassdrags- og energidirektorat, Region Nord

Navn: 9584 Terskel Store Type tiltak: Miljøtiltak
Steinsvann

Kommune: Andøya Kostnadsoverslag: kr 55 000,-

Fylke: Nordland Finansiering: Tilskudd fra NVE

Tidsrom: 2000 - 2001 Anlegg utført av: Entreprenør

Saksnr.: 200101660

Beskrivelse:
Store Steinsvann ligger ved et boligfelt på Andenes, og vannet med tilgrensede arealer er et populært
utfartsområde. Vannet ble senket etter tekniske inngrep, og NVE har utarbeidet en beskrivelse av en terskel for
heving av vannstanden til det gamle nivået. Terskelen ble fullført i 2001 av en privat entreprenør, og NVE har

itt tilskudd til utførelsen av arbeidet.

Erfaringer:

Store positive virkninger av lite tiltak. Membranen ligger også langs fiskerenna i terskelen under et dekldag av
stein. Denne løsnin vurderes ikke hensiktsmessi i vassdra med store flommer.



Utført tiltak i vassdrag 2001
Norgesvassdrags-og energidirektorat,RegionNord

Navn: 9690 Flomskadetiltaki Type tiltak: Vedlikeholdavflom-og
Saksenvikelva erosjonssikringsanlegg

Kommune: Saltdal

Fylke: Nordland

Tidsrom: 2000- 2001

Kostnadsoverslag: kr 700 000,-

Finansiering: NVE,kommunen,Jernbaneverket

Vegvesenog Dragefossenkraftlag

Anlegg utført av: NVEAnlegg

Saksnr.: 200105564

Beskrivelse:
Enstorhøstflomi 1999forårsaketbetydeligerosjon,massetransportog bruddpåeneldrekraftverksdami
Saksenvikelva.Detoppstoflomskaderlangsvassdraget,og detvarnødvendigåutbedreødelagteflom-og
erosjonssikringsanleggforåunngåskadepåjernbane,E6,høyspent-og vannforsyningsanlegg.Delerav
flomskadetiltaketbleutførtlikeetterflommenavJernbaneverket,mensNVEpåtokseg ansvaretmed
kom letterin o fullførin avsikrinsarbeidet.

Erfaringer:

Saksenvikelvaermasseførendevedstoreflommer.Oppbyggingavmasseroppstrømsjernbanetunnelenvistpå
bildetkanforårsakelekkasjegjennomflomverkog skaderpåjernbanen.Detblebygdcelleterskleri
utløpsområdetforå sikreledningsanlegg(tidevannsssonen).Tersklenehaddeogsåtilhensiktå skapeetmer
naturligvassdragsmiljø.Terskeltypensynesliteegneti sedimentasjonsområderi masseførendevassdrag
(terskelcelleneerf lt o avmassertransortertmedelva).



Utført tiltak i vassdrag 2001
Norges vassdrags- og energidirektorat, Region Nord

Navn: 9694 Strandelva Type tiltak: Miljøtiltak

Kommune: Nordkapp Kostnadsoverslag: kr 80 000,-

Fylke: Finnmark Finansiering: Kommune 100 %

Tidsrom: 2001 Anlegg utført av: NVE Anlegg

Saksnr.: 200105376

Beskrivelse:
Strandelva har redusert vannføring etter kraftutbygging. Det er anadrom fisk i vassdraget, og det er utført
kanaliseringsarbeid for å lette oppgang av spesielt sjørøye. Kanaliseringsarbeidet har bidratt til oppgang av
laksefisk, men vassdragsmiljøet er negativt påvirket av inngrepet. Det har også oppstått erosjon mot en bolig
som følge av dette. NVE utarbeidet en plan for å bedre disse forhold, og tiltak ble utført basert på denne plan
høsten 2001. Tiltaket ble fullfinansiert av Nordkapp kommune gjennom konsesjonsavgifter fra
kraftutb in en i vassdra et.

Erfaringer:

Ingen spesielle.

,



Utført tiltak i vassdrag 2001
Norges vassdrags- og energidirektorat, Region Nord

Navn: 9731 Storelva ved Setså Type tiltak: Flomsikring

Kommune: Saltdal Kostnadsoverslag: kr 65 000,-

Fylke: Nordland Finansiering: NVE 50 %, Jernbaneverket 50 %

Tidsrom: 2001 Anlegg utført av: NVE Anlegg

Saksnr.: 200107158

Beskrivelse:
Ved en stor høstflom 1999 ble det avsatt betydelige masser langs nedre deler av Storelva på Setså.
Masseavlagringen bidro til flomfare mot jernbanen og private eiendommer. Det ble foretatt opprensking av
elvelø et o eros'onssikrin ved h'el av o ravde masser.

Erfaringer:

Vassdra et er masseførende ved store flommer, o 'entatt o renskin flomsikrin må åre nes.



Utført tiltak i vassdrag 2001
Norges vassdrags- og energidirektorat, Region Nord

Navn: 9741 Foldvikelva Type tiltak: Vedlikehold av erosjonssikring

Kommune: Gratangen Kostnadsoverslag: kr 40 000,-

Fylke: Troms Finansiering: NVE, Astafjord Smolt, Hålogaland
Kraft

Tidsrom: 2000 - 2001 Anlegg utført av: NVE Anlegg

Saksnr.: 200107130

Beskrivelse:
Et gammelt erosjonssikringsanlegg ble skadet under en høstflom i 1999. Anlegget beskytter bla
produksjonslokalene til et smoltanlegg og en høyspenttrafo. Utbedring og forsterking av erosjonssikringen ble
avsluttet før vårflommen 2001.

Erfaringer:

In en s esielle.



Utført tiltak i vassdrag 2001
Norgesvassdrags-og energidirektorat,RegionNord

Navn: 9749 Vestre Jakobselv ved Type tiltak: Erosjonssikring
utløpet

Kommune: Vadsø Kostnadsoverslag: kr 300 000,-

Fylke: Finnmark Finansiering: NVE 40 %, kommunen 60 %

Tidsrom: 2001 Anlegg utført av: NVEAnlegg

Saksnr.: 200101326

Beskrivelse:
Tiltaketbleutførti utløpetav vassdragetforå redusere/hindrevidereskadeutviklingpåbygningsmasseog ei
kai.Detbleanlagtenkombinerterosjonssikringog støttefyllingog nedstrømsavslutningavdennebleutformet
forå styrebunnstrømmeni elvabortfrabygningenmedkaianlegg.Erosjonssikringavsprengsteinble
overrisletmedfin radertemassersomillustrertå bildet.

Erfaringer:

Overrislingenmedfingradertegrus-og steinmasserbleerodert/vasketborti løpetavhøsten2001.Dette
vurderesforsterketavatanleggetliggeri tidevanssonen.Erosjonssikringog endringavstrømningsmønsterer
vell kket.



Utført tiltak i vassdrag 2001
Norgesvassdrags-og energidirektorat,RegionNord

Navn: 9768 Børåga Type tiltak: Erosjonssikring

Kommune: Saltdal Kostnadsoverslag: kr60 000,-

Fylke: Nordland Finansiering: NVE 100%

Tidsrom: 2001 Anlegg utført av: NVEAnlegg

Saksnr.: 200100477

Beskrivelse:
Børågaeret sidevassdragtilSaltdalselvamedsamløplikeoppstrømskommunesenteretRognan.Planenhadde
til hensiktå stanseerosjonmotenbygningbeliggendepåelvebreddenavBørågasamtei brupåfylkesvegen.
Tiltaketble "ennomførti 2001.

Erfaringer:

In ens esielle.



Utført tiltak i vassdrag 2001
Norges vassdrags- og energidirektorat, Region Nord

Navn: 9775 Masjohka ved Larsnes Type tiltak: Erosjonssikring
og Nordnes

Kommune: Tana Kostnadsoverslag: kr 850 000,-

Fylke: Finnmark Finansiering: NVE 80 %, kommunen 20 %

Tidsrom: 2001 Anlegg utført av: NVE Anlegg

Saksnr.: 200100703

Beskrivelse:
Masjohka er ei meandrerende sideelv til Tanaelva med utløp i Tanaelva like nedenfor Tana Bru. Ved de seneste
flommene i Masjohka har erosjonen utviklet seg mye, og det har gått flere mindre skred i marine avsetninger
langs elvebredden. Utviklingen truet etter hvert både en kommunal veg, kraftforsyning og bygningsmasse. For
å stabilisere situasjonen ble det anlagt kombinerte erosjons- og skredssikringer langs to parseller.

Erfaringer:

Dybdekartlegging ble foretatt fra båt ved planleggingen av tiltaket. Et dypt hull nedenfor et tidligere skred ble
ikke kartlagt, og dette medførte behov for tilkjøring av mer stein enn planlagt. Forenkling av utførelsen ble
gjennomført for at ikke dette skulle medføre budsjettoverskridelse. Dårlige grunnforhold forutsatte at
maskinarbeid ble utført å frosset mark.



Utført tiltak i vassdrag 2001
Norges vassdrags- og energidirektorat, Region Nord

Navn: 9788 Okselva ved Apaja Type tiltak: Flomsikring

Komm une: Storfjord Kostnadsoverslag: kr 60 000,-

Fylke: Troms Finansiering: NVE 100 %

Tidsrom: 2001 Anlegg utført av: NVE Anlegg

Saksnr.: 200101017

Beskrivelse:
Okselva er et lite stilleflytende elvesystem med liten gjennomstrømning som har forårsaket
flomvannsproblemer for flere boliger. For å avhjelpe problemene har NVE foretatt opprensking i elva mens
ve vesenet har foretatt utskiftin av en kulvert 'ennom E6. Tiltakene ble 'ennomført i 2001.

Erfaringer:

In en s esielle.



Utført tiltak i vassdrag 2001
Norgesvassdrags-og energidirektorat,RegionNord

Navn: 9789 Mølnelva Type tiltak: Erosjonssikring

Kommune: Narvik Kostnadsoversiag: kr 35 000, -

Fylke: Nordland Finansiering: NVE 100 %

Tidsrom: 2001 Anlegg utført av: NVE Anlegg

Saksnr.: 200100960

Beskrivelse:
Mølnelva ved Trældal eroderte mot dyrka mark like oppstrøms utløpet i sjøen. Det ble gjennomført et lite
sikrin stiltak for å stanse eros'onen sommeren 2001.

Erfaringer:

Dårli e nnforhold (leire).



Utført tiltak i vassdrag 2001
Norges vassdrags- og energidirektorat, Region Nord

Navn: 9790 Bekkebotnelva, sikring Type tiltak: Erosjonssikring og terskel
vannforsyningsanlegg

Kommune: Salangen Kostnadsoverslag: kr 115 000,-

Fylke: Troms Finansiering: NVE 50 %, kommunen 50 %

Tidsrom: 2001 Anlegg utført av: NVE Anlegg

Saksnr.: 200101144

Beskrivelse:
Hovedvannforsyninga til Salangen kommune var truet av erosjon langs både begge elvebreddene og i bunnen
av Bekkebotnelva. For å sikre vannforsyningen ble det anlagt erosjonssikringer langs elvebreddene samt en
bunnterskel like nedstrøms vannledningene. Stedlige masser ble tilbakeført over erosjonssikringen av stein, og
inn re et er etter utførelsen lite s nli (som illustrert å bildet).

Erfaringer:

Ingen spesielle.



Utført tiltak i vassdrag 2001
Norges vassdrags- og energidirektorat, Region Nord

Navn: 9818 Salangselva ved Type tiltak: Miljøtiltak
Strokkenes

Kommune: Salangen Kostnadsoverslag: kr 25 000

Fylke: Troms Finansiering: NVE 50 %,vegvesen 50 %

Tidsrom: 2001 Anlegg utført av: NVE Anlegg

Saksnr.: 200102972

Beskrivelse:
NVE har i samarbeid med vegvesenet bygd om erosjonsikringene rundt landkarene ved Strokkenes bru i
Salangsvassdraget. Bruområdet blir mye benyttet i forbindelse med sportsfiske og tiltaket er tilpasset denne
bruken. Det er etablert terasser i erosjonssikringene. Disse er også planert i slakere skråning enn før samt påført
fin aderte masser.

Erfaringer:

Positiv tilbakemeldin fra brukerne av området. Fremtidi utvaskin av fin raderte masser vil overvåkes.



Utført tiltak i vassdrag 2001
Norges vassdrags- og energidirektorat, Region Nord

Navn: 9848 SkjomavedBogholm Type tiltak: Grunnvannsproblem/flomsikring

Kommune: Narvik Kostnadsoverslag: kr 40 000,-

Fylke: Nordland Finansiering: NVE 100 %

Tidsrom: 2001 Anlegg utført av: NVEAnlegg

Saksnr.: 200104698

Beskrivelse:
Ved Bogholmi Skjomdalenhar tre boligerfått forsterkedeproblemermedhøygrunnvannstandunder
vårtiningenog storenedbørsmengderde senesteårene.Det ble vurdertat dettehaddesammenhengmed
oppgrunningav et tidligereaktivt,nå avsperret,flomløp.Det ble foretattopprenskingav flomløpetsommeren
2001,o dette a umiddelbarsenkin av runnvannstanden.

Erfaringer:

Godeerfaringerved storenedbørsmengderog vannføringeretter at tiltaketble fullførti 2001.Utviklingenvil
føl es o i2002.



Utført tiltak i vassdrag 2001
Norgesvassdrags-og energidirektorat,RegionNord

Prestelvapå Type tiltak: Miljøtiltak
Lyngseidet

Navn:

Kommune: Lyngen Kostnadsoverslag:

Fylke: Troms Finansiering: TilskuddfraNVE

Tidsrom: 2000- 2001 Anlegg utført av: NVEAnlegg

Saksnr.: 200105796

Beskrivelse:
LyngenHagelaghari flereårarbeidetmedtilretteleggingstiltaki PrestelvparkenpåLyngseidet.I desenesteto
åreneerdetgjennomførtmiljøtiltaklangsPrestelvaog et liteoppdemtvanni parken.Prestelvaog det
oppdemtevannetvari ferdmedå groigjen.NVEhargitttilskuddpåkr30000,- tilgjennomføringav
o r ddin s- o sikrinsarbeiderlan s vassdraet.

Erfaringer:

StorepositivevirkningeravlitetilskuddfraNVEsside.Områdetbenyttesmyeavlokalbefolkningen,
barnehaer,skolermedmer.



Utført tiltak i vassdrag 2001
Norges vassdrags- og energidirektorat, Region Sør

Navn: 9358 Forbygging mot
Bønaråna ved Borgen

Kommune: Hjelmeland

Type tiltak: Forbygging

Kostnadsoverslag: kr 105 000,00

Fylke: Rogaland Finansiering: NVE 80%, kommunen 20%

Tidsrom: Høsten 2001 Anlegg utført av: Arne Mjølhus (lokal entreprenør)

Saksnr.: 200103849

Beskrivelse:
Forb in av i alt om la 300 m fordelt å 2 arseller for å besk tte et ardstun i tille til d rka mark.

Erfaringer:

Arbeidene ble utført i et tidsrom med lite nedbør o forlø som lanla t.



Utført tiltak i vassdrag 2001
Norges vassdrags- og energidirektorat, Region Sør

Navn: 9350 Forbygging mot Type tiltak: Flomverk, forbygging og opprensking
Litleåna ved Moi

Kommune: Kvinesdal Kostnadsoverslag: kr 615 000,00

Fylke: Vest-Agder Finansiering: NVE 80%, kommunen 20%

Tidsrom: 09.2000 - 09.2001 Anlegg utført av: Jakob Senland (lokal entreprenør)

Saksnr.: 199503902/200101851

Beskrivelse:
Planen inneholder 1 flomverk på 250 m og en utvidelse av et eksisterende flomverk med 70 m. Begge
flomverkene sikrer bakenforliggende arealer som i hovedsak er fulldyrka niø4-flem.
Videre inneholder planen erosjonssikring av i alt 5 parseller, det er gått med 3380 m3 forbygningsstein ialt.
Av massene som er rensket opp for å forbedre kapasiteten i elveløpet, er disse massene benyttet til nevnte
flomverk. Resten av ørmassene er ben ttet til ve b in i nærområdet.

Erfaringer:

Arbeidene ble startet raskere enn opprinnelig planlagt, da det stod et åpent brudd på ene parsellen. Dette
medførte stor massetransport og oppøring nedstrøms. Dette var også den viktigste årsaken til at en måtte utvide
planen undervegs. Enhetsprisene låg under det som var kalkulert. Endelig sluttsum for anlegget er om lag kr.
850 000,00.



Region sør

Kommune Navn Kostnad
( forbruk
2001

Kon sber Fossveien98 Hvittin foss, sikrin avras- kvikIdeire 1400 000,-
Kvinesdal LitleånavedMoi,flomo eros'onssikrin




620 000,-
NedreEiker Vinnesbekken,sikrin avras- kvikkleire




400 000,-
Lier Vellin bekken,sikrin avras 1090 000,-
Bamble HerreelvavedHerresentrum,sikrin motras- kvikkleire 3 620 000,-
Bamble Rehabiliterinavdammer,tilskudd




840000,-
Askim/Spyde
ber

Mørkfoss—Solbergfoss,etterarbeidettermonteringav
flomluke




65 000,-

H'elmeland BønarånavedBor en,eros'onssikrin




160000,-
NedreEiker Steinsm rveien,vegetas'onsetableringFOU




30 000,-
Hof Vassåsvassdraet - Grennesvannet,b in avterskel




85 000,-
G'esdal Urbekki Fraford,sikrin motflomskred




68 000,-
Songdalen SongdalselvavedBirkelidkompetansesenter,erosjonssikring-

kvikkleire




215 000,-

Rin erike RandselvavedViul,eros'onssikrin avras




60 000,-
Sif an SiranelvavedHokkstad,o renskin —enkeittiltak




50 000,-



Utført tiltak i vassdrag 2001
Norges vassdrags- og energidirektorat, Region Vest

Navn: F9744 Rassikring ved Type tiltak: Rassikring
Holsen skule

Kommune: Førde Kostnadsoverslag: kr 2 025 000,-

Fylke: Sogn og Fjordane Finansiering: NVE 80%, kommunen 20%

Tidsrom: sep. 2000 - juni 2001 Anlegg utført av: NVE Anlegg

Saksnr.: 2001 00480

Beskrivelse:
Arbeidet omfattar graving, sprenging, massetransport, og fylling av rasvoll på ca. 6 m høgd og ca. 200 m lengd.
Frå eit flatare parti går rasgropa på 10 m breidde over i eit elveløp med ca. 2 m botnbreidde og ut i elva
Nordøla.

Erfaringer:
Terrenget var bratt, men det har vore forholdsvis gode verforhold og arbeidet har gått etter planlagt oppsett.
Byggemøte og praktisk oppfølging er viktig for å ta spørsmålldiskusjonar etter kvart. Anlegget vart avslutta
med synfaring og bordsete der regionsjefen m.f. , Førde kommune v/ordførar m.f. , NVE Anlegg, NGI og

runnei ar var tilstede. 0 sumerin o drøftin av erfarin ar frå ulike nivå er vikti o lærerikt.

•

•

Bilde viser ferdig anlegg med synfaring 02.07.2001 Ordførar, rådmann og teknisk sjef fremst i rekka mot kanten.
hin Side I 10.04.02



Utført tiltak i vassdrag 2001
Norges vassdrags- og energidirektorat, Region Vest

Navn: 9838 Krisetiltak Fessa på Type tiltak: Krisetiltak —Flaumsikring / forbygging
Stauri

Kommune: Stryn Kostnadsoverslag: kr 172 000,-

Fylke: Sogn og Fjordane Finansiering: NVE 100%, kommunen %

Tidsrom: veke 33 —36 2001 Anlegg utført av: NVE Anlegg

Saksnr.: 2001 05710

Beskrivelse:
Tiltaket omfatta rydding av skognedfall og utgraving av store mengde samfengd masse. Opplegging av voll
med lastrin av stor stein som vart sortert ut frå massen.

Erfaringer:
Arbeidet vart utført av privat entreprenør som har lang erfaring/opplæring og meistrar dei fleste forhold.
Arbeidet vart utført på 4-skift og entreprenøren følgde opp maskinkøyrarane sine, for han vil ha høg standard
o vil 'erne tilfredstille NVE sin ros'ektleiar o standard å utført arbeid.

Bilde viser voll med forbygging som skal styre vatnet tilbake mot opprinneleg elveløp.

hln side 1 10.04.02



Utført tiltak i vassdrag 2001
Norges vassdrags- og energidirektorat, Region Vest

Navn: 6445 Storelv ved Verlo og Type tiltak: Erosjonsikring
Hage

Kommune: Stryn Kostnadsoverslag: kr 550 000,-

Fylke: Sogn og Fjordane Finansiering: NVE 80%, kommunen 20%

Tidsrom: Oppstart i veke 35 Anlegg utført av: NVE Anlegg

Saksnr.: 2001 03836

Beskrivelse:
Tiltaket omfattar sikring av idrettsbane, frukthage og bygningar. Arbeidet omfattar skogrydding, graving,
f Ilin , steinle in , s vdetersklar o celleterskel mistein ru er.

Erfaringer:
Søknaden om tiltaket er gamal og elvebotnen var ein del endra av flaum og maskiner. Først i seinare tid har

artane einast om kostnadsfordelin . God kontakt med talsmann for runnei ar er vikti under utførin a.

Bilde viser Storelva med gamal forbygginglbetongmur og reparasjon etter gjennombrot. Bustadhus og Rv-14 bak
skogen ned mot fjorden i Utvik, er utsett for vasskade/erosjon.

hln side 1 10.04.02



Utført tiltak i vassdrag 2001
Norges vassdrags- og energidirektorat, Region Vest

Navn: F9214 Forb. mot Haugeelva Type tiltak: Forbygging

Kommune: Jølster Kostnadsoverslag: kr 140 000,-

Fylke: Sogn og Fjordane Finansiering: NVE 80%, kommunen 20%

Tidsrom: 4.kv. 2001 Anlegg utført av: NVE Anlegg

Saksnr.: 2001 06218

Beskrivelse:
Tiltaket omfattar tosidi forb in med tersklar, som 'ev kul ar for Jølstra- auren o 'ev stabil elvebotn.

Erfaringer:
Arbeidet var kurant å utføre, men tersklane/kul ane må vølast for o o nå stabile vasskul ar å lita elv.

Bildemanglarforeløbig



Utført tiltak i vassdrag 2001
Norges vassdrags- og energidirektorat, Region Vest

Navn: F9459 Flaumsikring Type tiltak: Flaumsikring / erosjonsikring
Djupsvora

Kommune: Stryn Kostnadsoverslag: kr 513 600,-

Fylke: Sogn og Fjordane Finansiering: NVE 80%, kommunen 20%

Tidsrom: 4.kv.2000 og 1-2.kv.2001 Anlegg utført av: Arvid Hatledal AS

Saksnr.: 2001 103987

Beskrivelse:
Arbeidet omfattar o renskin , forb in o botn lastrin /terskel.

Erfaringer:
Anleggsområdet var bratt og vanskeleg tilgjengeleg med maskin. Det vart mykje fin masse og stor stein måtte køyrast til.
Ein del fotstein måtte boltast til fjell. Stor mengde av samfengd masse vart fylt langs Rv-5 mot Strynevatnet, for gangsti.
Innvolverte myndigheiter gav løyve til utfylling, men botnen i vatnet var dårleg og plutseleg forsvant store deler av
f llin a. Ein erfaren/o servant maskinkø rar redda maskina i å fare i d'u et.

"4"--
'

Bilde viser bygging av tilkomstveg i elveløpet oppstraums bru på Rv-5, for å utføre arbeidet vidare opp i elveløpet.

hln side 1 10.04.02



Utført tiltak i vassdrag 2001
Norgesvassdrags-og energidirektorat,RegionVest

Navn: F 9784 Ervikvatnet, auka Type tiltak: Flaumdemping med miljøtiltak
brulengd over Lakselva

Kommune: Selje Kostnadsoverslag: kr650000,-

Fylke: Sogn og Fjordane Finansiering: NVE80%,kommunen20%

Tidsrom: 2. kvartal Anlegg utført av: HonningsvågMaskina/s

Saksnr.: 2001 03204

Beskrivelse: Arbeidet omfattar riving av gamal betongbru, støyping av landkar og montering av
betongdekke med montering av autovern. Fylling og steinlegging av skråning inn til landkara, dekking med
jord og utplanting av kjerr. Tilbakefylling av vegbane og asfaltering.

Ny terskel nedstraums vegbru og vidare vøling av tersklar med utlegging av steinar i elveløpet.

Erfaringar: Ervikvatnet er eit mykje besøkt område og praktisk oppfølging i anleggsfasen var viktig.
Detaljerte tiltak er viktige for eit heilheitleg sluttresultat i eit "sårbart" område. Entreprenøren var bevist på
sluttresultatet og viste vilje i diskusjonar, for å oppnå eit godt sluttresultat.

Det verka som entreprenøren la seg høgt i tilbodet, men han hadde ikkje konkurranse.

Bildevisernye landkar,medutvida'elveløpfrå 6.0mtil 10.0m

hln Side 1 10.04.02
Woffenlvrvfeles4kommunelselletLakselvaRapportfrå tiltak i Lakselva 2001.doc



1627

Utført tiltak i vassdrag
Norges vassdrags- og energidirektorat,

Navn: 1583 Forbyggingmot Type tiltak: Opprustingav eldreforbyggingsanlegg,
Botnaelvved Botnen, en- og tosidigforbygging,oppreinsking
Kvam og botnstabilisering

Kommune: Kvam Kostnadsoverslag: 563 000,- inklmva

Fylke: Hordaland Finansiering: NVE: 80%,Kvamherad20%

Tidsrom: Aug—Okt 2001 Anlegg utført av: RV - Anlegg

Saksnr: 200106948

Beskrivelse: Planområdet strekkjer seg frå sjøen opp til samløpet mellom Frydlielva og Flatabeelva, ein
strekning på 650 meter. Planen gjekk ut på vedlikehald og opprusting av eldre forbyggingsanlegg samstundes
som elveløpet vart reinska opp. To nye steinband vart lagt for å stabilisera elvebotn og det vart supplert med
ytterlegare erosjonsikring på utsatte stader.

Erfaringer: Det er ikkje vegadkomst til anlegget. For transport av maskiner og utstyr vart det nytta ferge.
Til arbeidet vart det nytta dumper og gravemaskin. Plastringsstein vart henta i ei ur i nærleiken.
Anleggsarbeidene gjekk greit uten komplikasjonar av noko slag.



Utført tiltak i vassdrag 2001
Norgesvassdrags-og energidirektorat,RegionVest

• Navn: 1627 Forbyggingmot Type tiltak: En-og tosidigforbygging.Botnsikringi
Øynaelvog Botnaelv reguleringssonen
i Røldal

Kommune: Odda Kostnadsoverslag: kr 622 000,-inkl mva

Fylke: Hordaland Finansiering: NVE35,09%,Oddakommune8,77 %
HydroEnergiAS 56,14%

Tidsrom: Mai—Okt 2001 Anlegg utført av: NVEAnlegg

Saksnr.: 200102634

Beskrivelse: Målsettinga med arbeidet er å vedlikehalde og forsterke det eksisterande forbyggings-
anlegget på utsatte plassar. Planene strekker seg frå Røldalsvatnet og 470 m oppover. Arbeidet gjekk ut på
einsidig forbygging over 135 meter, tosidig over 120 meter og botnplastring ca 100 meter i strandsona til
Røldalsvatnet.

Erfaringer: Anlegget vart utført av RV-Anlegg over 3 arbeidsperiodar. Plastringsstein vart tilkøyrd frå
steinur i nærleiken. Det var ingen spesielle problem i anleggsperioden.



Utført tiltak i vassdrag 2001
Norges vassdrags- og energidirektorat, Region Vest

Navn: 4107 Forbygging mot Type tiltak: Oppreinsking av rasmasser i eit
Sagelv ved Fjøsne avlagringsområde. Høge opp eldre

forbygging frå 1983. Reinske opp
(sprenge) i utløpet mot sjøen

Kommune: Luster Kostnadsoverslag: kr 350 000,-

Fylke: Sogn og Fjordane Finansiering: NVE 80%, kommunen 20%

Tidsrom: Sept —Des. 2001 Anlegg utført av: NVE Anlegg

Saksnr.: 200103060

Beskrivelse: Arbeidetgjekk ut på å høge ein voll somvart bygdi 1983 og renskeopp i eit
avlagringsbasseng,byggjeledegrøftog vollfor å verne ei høgspentmastmed transformatorog utvide
elveløpetmellomriksvegenog sjøenved å sprengjeein fjeliknølpå høgresida.

Erfaringer: Arbeideter utført av RV-Anlegg.Det vart nytta dumperog gravemaskin.Gravemassane
vart plassert/nyttainnanforanleggsområdet.Plastringssteinvart sortert ut frå gravemassane.

Arbeidetvart utført utan spesielleproblemer.

,



Utført tiltak i vassdrag
Norges vassdrags- og energidirektorat,

Navn: 8297 Forbygging mot Type tiltak: Kapasitetsauke saman med ein- og tosidig
Færavikelva plastring.

Kommune: Kvinnherad Kostnadsoverslag: Kr 86 800,- inkl mva

Fylke: Hordaland Finansiering: NVE: 80%, Distriktsandel: 20%

Tidsrom: Okt - Nov 2001 Anlegg utført av: Gr.eigar Lars Gunnar Miljeteig

Saksnr.: 200105029

Beskrivelse: Oppreinsking, stabilisering og forbygging langs to parsellar av Færavikelva. Begge parsellane
vart forbygde på begge sider.

Erfaringer: Anlegget vart utført av grunneigaren sjølv med eigen gravemaskin. Til plastring vart det nytta
sprengt stein frå eit veganlegg i nærleiken.



Utført tiltak i vassdrag
Norges vassdrags- og energidirektorat,

Navn: 9828 Fjerning av grander i Type tiltak: Enkelt tiltak. Fjeming av 2 grander i
Nærøydalselv Nærøydalselva. Erosjonssikring av

oppstrøms øy

KOMMUne: Aurland Kostnadsoverslag: Kr 56 000,-

Fylke: Sogn og Fjordane Finansiering: NVE 100%

Tidsrom: April 3001 Anlegg utført av: Jordalen Entreprenør AS, Voss

Saksnr.: 200102174

Beskrivelse: Dei seinste åra har det avlagra seg 2 grandar i elva. Øvre grande pressar vatnet hardt mot ei
øy midt i elva og auker faren for erosjon. Arbeidet gjeng ut på å fjerne granden og sikre øya mot vidare erosjon
ved å byggje ein plog av stein på oppstrøms side.

Erfaringer: Jordalen Entreprenør utførte arbeidet på ein god måte utan problemer av noko slag.



Utført tiltak i vassdrag
Norges vassdrags- og energidirektorat,

Navn: 9437 Flaumskadei Vikja i Type tiltak: Reparasjon av 10 skadestader på eldre
Ovrisdalen forbygning i Vikja. Kapasitetsforbetring

inkl utviding av tverrsnittet over 280
meter

Kommune: Vik Kostnadsoverslag: Ca kr 560 000,- inkl mva

Fylke: Sogn og Fjordane Finansiering: NVE 25%, Statkraft75%

Tidsrom: April-Mai og Okt.-Des 2001 Anlegg utført av: Entrpr. Ove Valsvik

Saksnr.: 200100875

Beskrivelse: Utbetring av skader på i alt 10 stader på tidlegare forbygging. 3 skader skuldast dårleg
utførelse og vert kosta av entreprenøren medan dei resterande 7 skadane vert kosta av Statkraft/NVE.
Vasslineberekning synte at kapasiteten måtte aukast på ein strekning på 280 meter. Dette vart gjort ved å
senke botn samstundes som elveskråningane vart mura.

Erfaringer: Arbeidet vart utført av entreprenør Ove Valsvik frå Vik. Arbeidet pågjekk i to periodar, ein på
våren og seinhaustes. Strekninga på 280 meter som måtte senkast, vart botnplastra i full lengde. Stein til
anlegget vart køyrd frå Framfjorden.



Utført tiltak i vassdrag
Norges vassdrags- og energidirektorat,

Navn: 9319 Forbygging mot Type tiltak: Opprensking, forbygging av
Kvanndalselva ved elvekantar, forhøging av elvekantar,
Kvanndal sentrum bygging av 3 Syvdetersklar

Kommune: Granvin Kostnadsoverslag: 600 000,- inkl mva

Fylke: Hordaland Finansiering: NVE: 80%,
Granvin kommune: 20%

Tidsrom: Apr —Nov 2001 Anlegg utført av: RV —Anlegg

Saksnr.: 9600426

Beskrivelse: Planområdet strekker seg frå sjøen og ca 300 meter innover. Målet med planen er å etablere
eit meir balansert og stabilt elveløp med god nok kapasitet samstundes som gyte- og oppvekstforholda for fisk
vert forbetra. Plastringsstein er henta frå ur i nærleiken eller sortert ut frå massane i elveskråningane.

Erfaringer: Flaum og ymse andre årsaker har ført til at arbeidet er blitt stansa fleire gonger i perioden. Dei
avsluttande arbeida er utført av entreprenør Helge Hauger frå Granvin.



Utført tiltak i vassdrag 2000
Norgesvassdrags-og energidirektorat,RegionVest

Navn: 6852 Elv på Skår Type tiltak: Sikring-forbygging

Kommune: Vanylven Kostnadsoverslag: 70 000

Fylke: Møre og Romsdal Finansiering: NVE100%

Tidsrom: Juli/august Anlegg utført av: NVE Anlegg

Saksnr.: 199700371

Beskrivelse: Elva kommer over et fjellutspring, treffer bunnen og slår opp i en sikringsvoll av
oppmurt stein. Muren er skadet. Reparasjoner med fastbolting av stein har blitt gjort tidligere uten at
det har hjulpet. Framkanten av utspringet, ca 70m3 ble sprengt vekk for å redusere kraften mot
steinmuren. De største blokkene ble brukt til plastringen, mens de øvrige masser brukt til bakfyll.

Erfaringer:

Arbeidene ble vesentlig dyrere enn antatt. Vanskelig fjell, høy vannføring og bratt terreng for
maskinelt arbeid gjorde at arbeidene tok lenger tid enn forutsatt.



Utført tiltak i vassdrag 2001
Norges vassdrags- og energidirektorat, Region Vest

Navn: 1917 Blåbreelv ved Fet Type tiltak: Rep. av forbygning og tersklar

Kommune: Sykkylven Kostnadsoverslag: kr 30 000

Fylke: Møre og Romsdal Finansiering: NVE

Tidsrom: j anuar Anlegg utført av: entreprenør Asle Fivelstad

Saksnr.: 200100445

Beskrivelse:
Gjelder mindre vedlikehald av forbygning og tersklar, samt fjerning av sedimenterte massar på nedre del av
anle et, nærast Fetvatnet.

Erfaringer:

Elva verkar å vere inne i ei meir ustabil periode med hyppigare skadar i botn og sider og med påfølgjande
sedimentering i dei flatare områda.



Utført tiltak i vassdrag 2001
Norges vassdrags- og energidirektorat, Region Vest

Navn: 8937 ØrstaelvvedOse Type tiltak: Forbygging/miljøtiltak

Kommune: Ørsta Kostnadsoverslag: kr296 000

Fylke: Møreog Romsdal Finansiering: NVE80%,kommunen20%

Tidsrom: januar-april2000 Anlegg utført av: entrpr.JohanØye/AsleFivelstad

Saksnr.: 200107077

Beskrivelse:
Arbeidetgikkutpåhøgingavterrengog forbyggingi 170mlengde.Detbleogsåbygd3 fiskeplassarfor
rørslehemmai skrånina.

Erfaringer:

Tiltaketharpgasinmiljøprofilfåttpositivomtalebådeblantfolkog media.
Elveigarlagetharetterkvartbygdfiskebuog settutbenkari området.Områdeterikkjeberrenyttaavfiskarar,
meni aukagradogsåblantturgåarar.

Foto: Tore Hovland



Utført tiltak i vassdrag 2002
Norges vassdrags- og energidirektorat, Region Vest

Navn: 9926 Erosjonstiltak i Type tiltak: Erosjonssikring
Vartdalselv

Kommune: Ørsta Kostnadsoverslag: 56 000

Fylke: Møre og Romsdal Finansiering: NVE 100%

Tidsrom: okt/nov-2001 Anlegg utført av: NVE Anlegg

Saksnr.: 200107909

Beskrivelse:
Elva har 2 steder erodert i høyre bredd slik at grunnmuren og fundamentet på verkstedet/garasjen var
undergravd. Det var også økende skadeomfang langs bolighuset.
Skråningen ble sikret gjennom muring med sprengt stein med vekt på god grunning og små utstikkere.
Arbeidet ble utført av Sunnmøre Maskin i Ørsta

Erfaringer:



Utført tiltak i vassdrag 2001
Norges vassdrags- og energidirektorat, Region Vest

Navn: 1896 Foldalselv ved Foldal Type tiltak: Vedlikehald forbygning

Kommune: Ørsta Kostnadsoverslag: kr 40 000

Fylke: Møre og Romsdal Finansiering: NVE 100%

Tidsrom: nov/des. Anlegg utført av: FS Maskinlag DA

Saksnr.: 200105837

Beskrivelse: Etter en større flaum den 12.07.01 ble det gjort mindre skader i forbygninga og
ein del sedimentering på dei fiatare partia. Ei stor blokk som held botnen ved pel 0 ble
undergravd og var i ferd med å sige fram.

Erfaringer: Botnenble forsterkaved pel 0.
Dette område er svært avgjerandefor tilstandeni vassdragetnedanfor,og delsi nærområdet
ovanfor.

Bilete vedpel =før
vedlikehaldstiltaket



Utført tiltak i vassdrag 2001
Norgesvassdrags-og energidirektorat,RegionVest

Navn: 5326 Rep. av terskier og
rensk i Mittetelv ved
Mittet

Kommune: Rauma

Fyike: Møre og Romsdal

Tidsrom: 2401 - 25.04 2001

Type tiltak: Sikring av elvebunn

Kostnadsoverslag: kr 50 000

Finansiering: NVE

Anlegg utført av: A&I Slemmen ANS

Saksnr.: 200100433

Beskrivelse:

Anlegget ble gjort på —70-tallet.
Arbeidet ikk ut å re aras'on av 4 terskler samt fordelin av løsmasser i lø et.

Erfaringer:

Sannsynlige årsaker til skadene er isgang og dårlige bunnforhold i kulpene.



Utført tiltak i vassdrag 2001
Norges vassdrags- og energidirektorat, Region Vest

Navn: 9798 Niklaelva Type tiltak: Flaum- og erosjonssikring

Kommune: Haram Kostnadsoverslag: 50 000 + mva

Fylke: Møre og Romsdal Finansiering: NVE inntil kr 50 000 + mva

Tidsrom: Oktober Anlegg utført av: UF0 Pukkverk AS

Saksnr.: 200100718

Beskrivelse: Kommunenutførtei 2000omfattandesikringsarbeideravei sidegrøftovanfor
bustadfeltet.DeiharogsåtidlegareutførtnokosikringsarbeiderpåparsellaneA og D.

GjennomordningaTiltaki vassdragbetahrNVEinntilkr50 000 + mvafordeimestnaudsynte
arbeida.Kommunenstårfordetoverskytande.

Tiltaketgjekkutpåsikringav4 parsellaravsamlalengd180m.

ParsellA, medfareforovertoppingog vannskaderi bustadområderog vegnett,gjekkutpåhøgingav
høgrebreiddmedsterkemassari 80 m lengde.ParsellaneB og C haddemindreutglidingari
sidekantane.

Parsell D gjaldt utviding og noko senking av løpet ettersom elva ved overfløyming går inn
over tunet til ein einebustad.

Erfaringer:

Ordninga at NVE skulle ta inntil kr 50 000 + mva og kommunen resten førte til misnøye mellom grunneigarane
då kommunen ikkje hadde særlege midlar til å ta del i heile planen.Dette førte til at parsell B og C måtte gå ut.

Ei slik ordning er difor ikkje gunstig for dei det gjeld, heller ikkje for "samarbeidsparteren".

Sjølve tiltaket, spesielt parsell A, ble solid utført og verker bra.

Øvre del av parsell A etter
utføringa.

Fatn_• Tarv finvland



Utført tiltak i vassdrag 2001
Norges vassdrags- og energidirektorat, Region Vest

Navn: 4633 Storeelv ved Ous Type tiltak: Rep. av forbygning

Kommune: Stranda Kostnadsoverslag: kr 66 000

Fylke: Møre og Romsdal Finansiering: NVE

Tidsrom: januar-mars Anlegg utført av: NVE Anlegg

Saksnr.: 200004259

Beskrivelse:
Elva delar seg i området med eit hovudløp og eit flaumløp. Elvebotnen har senka seg i flaumløpet slik at
forbygginga på denne sida har blitt skada over ei strekning på om lag 50m. Det var dessutan fare for ytterlegare
senking noko som ville skade den beste fiskehølen i området. Lausmassar var sedimentert ovanfor eit anna
flaumlø ved same hølen slik at hovudlø et hadde be nt å få mindre skadar vidare nedetter.

Erfaringer:

Sjølv om ein hadde ei aning om at overslaget på kr 50 000 inkl mva ikkje ville holde, ble det utarbeidd ein
enkel vedlikeholdsplan på tiltaket som gjekk på reparasjon av forbygning, bygging av ein utstikkar og fordeling
av lausmassar i løpet.

I ettertid syner det seg at utstikkaren må høgast og forlengjast då den ikkje styrer nok vatn mot hovudløpet.
Dette gjer at lausmassar som hamnar i laksehølen ikkje blir spylt ut igjen under flaum.

Flaumløp i venstre billedkant

Foto : Tore Hovland



Utført tiltak i vassdrag 2000
Norges vassdrags- og energidirektorat, Region Vest

Navn: 6545 Lillebøelv ved Lillebø Type tiltak: Reparasjonav forbygning,rensk

Kommune: Volda Kostnadsoverslag: kr 130 000 + kr33 212

Fylke: Møreog Romsdal Finansiering: NVE 80 %,kommunen 20%

Brukostnader50/50%

Tidsrom: mai/juni2000 Anlegg utført av: NVE Anlegg

Saksnr.: 199803754

Beskrivelse:

Målsettinga med planen er å sikre busetnad, riksveg, driftsvegbru og dyrka mark mot
flaumskade. Arbeidet var hovudsakleg å reinske løpet for lausmassar samt noko reparasjon i
sider og botn. I øvre delen måtte ein i tillegg til planforslaget sprenge vekk noko fjell for å få
betre styring av vatnet. Dette er eit særs viktig område då det er frå her vassfonnene har
største krafta og kan bryte ut av løpet.

Den gamle vegbrua vart etter ønskje frå grunneigarane også sikra.

Erfaringer:

Lillebøelv er ei typisk fonnelv. Når snøen demmer opp vatn lenger oppe i fjellet og demninga
brister, kan det kome mykje snø og vatn i stor fart og tyngde nedetter løpet. Dette drar også
med seg mykje massar.



Utført tiltak i vassdrag 2001
Norges vassdrags- og energidirektorat, Region Vest

Navn: 0527 Justering av Type tiltak: Justering av løp/rep av skadet forbygning
masseansamling i
Storeelv ved Øye

Komm une: Stranda Kostnadsoverslag: kr

Fyike: Møre og Romsdal Finansiering: NVE

Tidsrom: januarffebruar Anlegg utført av: NVE Anlegg

Saksnr.: 200103079

Beskrivelse:
Som følge av sedimentering ble påkjenningen på høyre bredd så stor at forbygningene ble undergravd og påført
skade.
Skadene ble reparert, en del masser fjernet og tilkjørt for utnyttelse på et nyåpnet anlegg i nærheten.
Det ble dessuten la t ut steinblokker i lø et samt b et 2 mindre utstikkere for bedre st rin av vannmassene.

Erfaringer:

Tiltaket har fungert bra i år og har dessuten medført bedre forhold både for fisk, (laks) og fiskere på strekninga.

Bildet er tatt før tiltaket ble gjort.



Utført tiltak i vassdrag 2001
Norges vassdrags- og energidirektorat, Region Vest

Navn: 0812 Bergselv ved
Krogseter

Kommune: Haram

Fylke: Møre og Romsdal

Tidsrom: okt

Type tiltak: Vedlikehold av forbygning

Kostnadsoverslag: kr31 000

Finansiering: NVE 100%

Anlegg utført av: UF0 Pukkverk

Saksnr.: 200106393

Beskrivelse: I ytterkurvapå høgrebreiddharelva over ei strekningpå om lag 20m ofte fått skadar,
mykjepå grunnav at denne i si tid ble utførti brattastelaget. Orsakatil dette varfor å ikkje ta
plasskrevjandearealfrå landbrukskøyrety.

Denne gongenble forbygningabygd opp att som ein meir vertikalmurog med steinblokkarsom skal
ligge betre.

Erfaringer:

Skada forbygning på anlegg
812 Bergselv ved Krogseler



Utført tiltak i vassdrag 2002
Norges vassdrags- og energidirektorat, Region Vest

Navn: 9720 Massebasseng og Type tiltak: Massebasseng
terskel i Visa

Kommune: Nesset Kostnadsoverslag: 250 000

Fylke: Møre og Romsdal Finansiering: NVE 80%, kommunen20 %

Tidsrom: april Anlegg utført av: Wågbø Eiendom AS v/ Jan Erik
Nerland

Saksnr.: 200101835

Beskrivelse:
Grunna lausmassar frå sideelva Tverrelva har Visa over ei strekning på nærare lkm vore ustabil noko som har
ført til at ein har måtte reinske løpet år om anna for at elveprofilet skulle kunne halde kapasitetsevna under
større flaumar. Sidan elva er ei god lakseelv, var det også viktig at terskelbasseng og andre kulpar fungerte.
For å motverke at massane i framtida skulle spreie seg utover, ble det bygd eit massebasseng nedstraums
samanløpet med Tverrelva.
For framtidi tømin av bassen et, vil kommunen ta se av dette.

Erfaringer:

Dei finaste massane ser ut til å passere bassenget. Ved å justere utløpet frå Tverrelva, vil ein redusere farten
slik at bunnfallet skjer tidlegare.

Noko fin ussing av området står att og vil bli teken våren 2002 saman med 'usterin a.

.4"

Foto: Tore Hovland



Utført tiltak i vassdrag 2001
Norges vassdrags- og energidirektorat, Region Vest

Navn: 9876 Miljøtiltaki Type tiltak: Miljøtiltakog vedlikehold
Stordalselvved Holt

Kommunes Stordal Kostnader: kr 528 000 inkl. mva

Fylke: Møre og Romsdal Finansiering: NVE 100%

Tidsrom: juni - oktober Anlegg utført av: NVE Anlegg

Saksnr.: 200106406

Beskrivelse: Strekningenhaddeskaderover en strekningpå 275m og var i utgangspunktetet
vedlikeholdsanlegg(ani nr 4874) kalkulerttil kr 167 400 inkl.mva.

Forbygningssteinenevar flere stederdårligforankreti hverandreog fotsteinerundergravd.

Situasjonenrepresenterteogså storusikkerhetfor de som brukteelva da folkvar blittståendefast
blantsteinblokkene.

Som følge av at NVE Anleggtrengtearbeid, ble anleggetutførttidligerepå året enn ønskelig,på en
tid da vannstandeni elva villevanskeliggjøreen utførelse.

For å kunnegå fram på en tryggeremåte ble forbygningeneforskjøvetog sammenpakketi fotenog
steintilkjørtfor suppleringi øvre del.
Det ble byggeten fiskestilittover normalvannstandog med utleggingav flere steingrupperog
utstikkerefremstoanleggetmer somet miljøtiltak.

Det måtte tilkjøresnærmere400 m3tunnelmassesom filterlagda man uventetstøttepå siltholdige
leirmasser.

Arbeidetble etter ønske fra grunneierforlengeti øvre ende med 75 m, kostnadkr 50 000 inklmva.
Denne strekningenliggerinnenforen tilleggsplanfor anlegg4874 på sluttenav —50-tallet.

Erfaringer:

Stordalselver en av de mer populærelakseførendeelvene i fylket.
Måtenmangikkframpåhevetstandardenpåforbygningenevesentligsamtidigsom
fiskemulighetenepåstrekningablebetydeligøkt.

Tiltaketfår positivomtalebådei mediaogavenkeltpersoner.

Anleggetblerelativtkostbartpgaav høyesteinkostnader,(langtransport).

a



Utført tiltak i vassdrag 2001
Norges vassdrags- og energidirektorat, Region Vest

Navn: 9876 Miljøtiltak i Type tiltak: Miljøtiltak og vedlikehold
Stordalselv ved Holt

9



Utført tiltak i vassdrag 2001
Norges vassdrags- og energidirektorat, Region Vest

Navn: 5802 Ørstaelv ved Mo

Kommune: Ørsta

Type tiltak: Strandkledning

Kostnadsoverslag: kr 19 000

Fylke: Møre og Romsdal Finansiering: NVE 100%

Tidsrom: April 2000 Anlegg utført av: Entreprenør Asle Fivelstad

Saksnr.: 200100791

Beskrivelse:
Konsekvensane av sikringa på Mo i 1996, er at elva spesielt i flaum har fått større fart og tyngde. Dette
medfører at påkjenningane i ytterkurva på motsett side nedstraums har auka og påført breidda erosjonsskader.
Dette forlandet vart opparbeidd for mange år sida av elveigarlaget i den meining å samle vatnet under
lågvassføring. Meininga var å betre forholda for fisk og fiske. Det er såleis av stor verde for elva at breidda på
elva ikkje vert større.
Tiltaket gjekk ut på ei om lag 70m strandkledning med rundsteinar lagt i ei grøft i foten av elvekanten.
Steinane, 70m3, vart lagt nesten til topps av det om lag 50cm høge forlandet. Gravemassar frå grøfta vart lagt
over steinane slik at dei vart lite synlege.

Erfaringer:

Tiltaket har fungert godt, og inngrepet er teknisk sett nesten ikkje synleg samanlikna med tidlegare utsjånad.



Utført tiltak i vassdrag 2001
Norges vassdrags- og energidirektorat, Region Øst

Navn: 8857 Atna ved Type tiltak: Flomverk/ erosjonsikring, etter flommen
Graumobakken- 1995.
Rondaheim.

Kommune: Folldal Kostnadsoverslag: 115.000,-

Fylke: Hedmark Finansiering: NVE 100%

Tidsrom: 2001 Aniegg utført av: NVE- anlegg og Brd. Harsjøen

Saksnr.: 1995/ 5532

Beskrivelse: Det var underetterarbeideneetter flommeni 1995 et ønske fra VN om å begrense
brukav sprengtstein i forbindelsemed sikringsanlegg.Dette ble etterkommetbla. i dette tilfelletog
har nå medførtat vi har måtte byggeopp igjendeler av anleggetda det er erodertvekk.
Anleggetskal sikreet gårdbruk,en fritidsboligog riksveien.

Erfaring: Vi har bygdopp anleggetpå nytt,lagt slakereskråning,og vilvurdereetter nestevårflom
om det bør sikresytterligeremed stein.

Erfaringerhar vistat alle anleggvi bygde i så storevassdragutenå sikremed sprengtsteineller
t n re masser,har blittødela t etter relativtkorttid, o vi har måttet å inno utbedrei ettertid.



Utført tiltak i vassdrag 2001
Norgesvassdrags-og energidirektorat,RegionØst

Bi toptiltak
Navn: 9930 Type tiltak: Biotoptiltak

Ringsakerbekker

Kommune:

Fylke:

Tidsrom:

Ringsaker

Hedmark

2001

Kostnadsoverslag:

Finansiering:

Anlegg utført av:

Saksnr.:

95.000,-

NVE 23%, fiskefondet,
kommune 77%

NVE-Anlegg

1998 0 2035

Beskrivelse: I forbindelsemed vegbygging,landbrukosv er partierav Skansenelvaog
Båhusbekkenrensketog utrettet.Dette er viktigegytebekkerfor Mjøsørret.Tiltakenebestår
etableringav strykpartiermed noen dypere kulpermellom.

Erfaringer: Utførelsengikkgreit. Det er for tidligå si noe om tiltakenesholdbarhetog effekt.

4Q.



Navn:

Utført tiltak i vassdrag 2001
Norges vassdrags- og energidirektorat, Region Øst

Biotoptiltak
Femundselva Type tiltak: Biotoptiltak

Eidet gård9878

Kommune: Engerdal. Kostnadsoverslag: 84.000,-

Fylke: Hedmark Finansiering: NVE 30%, privat, komm. og
statlig fiskefond 70%

Tidsrom: 2001 Anlegg utført av: NVE-Anlegg

Saksnr.: 2001 0 0423

Beskrivelse: Femundselvable rensketfor storstein i forbindelsemed tømmerfløtingen.Tiltaket
innebærerat ny storsteintilbakeførestil elva. Tilbakemeldingenefra grunneiereog brukereer svært
positive.Tiltaketer en del av vassdragsplanenfor Femund-Trysilvassdraget.

Erfaringer: Arbeidsmetodengir et naturligutseendevassdragtil en lav kostnad.De lave
kostnadeneer avhengigav tilgangpå egnet steinmaterialei rimelignærhet.



Utført tiltak i vassdrag 2001
Norges vassdrags- og energidirektorat, Region Øst

Navn: 9935
Biotoptiltak
Femundselva
Snerta-Sølenstua

Type tiltak: Biotoptiltak

Kommune: Engerdal. Kostnadsoverslag: 200.000,-

Fylke: Hedmark Finansiering: NVE 25%, fjellstyre, komm. og
statlig fiskefond 75%

Tidsrom: 2001 Anlegg utført av: NVE-Anlegg

Saksnr.: 2001 0 1383

Beskrivelse: Femundselva ble rensket for stor stein i forbindeise med tømmerfløtingen. Tiltaket
innebærer at ny stor stein tilbakeføres til elva. Tilbakemeldingene fra grunneiere og brukere er svært
positive. Tiltaket er en del av vassdragsplanen for Femund-Trysilvassdraget.

Erfaringer: Arbeidsmetoden gir et naturlig utseende vassdrag til en lav kostnad. De lave
kostnadene er avhengig av tilgang på egnet steinmateriale i rimelig nærhet.



Utført tiltak i vassdrag 2001
Norges vassdrags- og energidirektorat, Region Øst

Navn: 5554 Forbygning mot Type tiltak: Vedlikehold
Julussa

Kommune: Åmot Kostnadsoverslag: 55.000,-

Fylke: Hedmark Finansiering: NVE 100%

Tidsrom: 2001 Anlegg utført av: NVE- Anlegg og Magne Larsen

Saksnr.: 200101292

Beskrivelse: Julussavar tidligereerosjonssikret.Dette skullehindreelva i å gravevekk en
kommunalvei som går inntil et boligområdeog industriområde.Erosjonssikringenvar etter hvertblitt
så svekketat det var nødvendigå gå innmed vedlikehold.Det ble nå i tilleggtil erosjonssikringogså
lagt ut bunerfor å lede strømmenut i midtenav elva, og for å hjelpetil å heve elvebunneni
ttersvin å elva.



Utført tiltak i vassdrag 2001
Norges vassdrags- og energidirektorat, Region Øst

Navn: 7936 Kakella Type tiltak: Erosjonssikring

Kommune: Folldal Kostnadsoverslag: 160.000,-

Fylke: Hedmark Finansiering: NVE 100%

Tidsrom: 1986-2001 Anlegg utfort av: NVE Anlegg

Saksnr.: 200108079

Beskrivelse: Tiltak mot erosjon,og oversvømmelsei henholdtil revidertplan.
Hindreelva i å gå innoverdyrketmark og sikreboligerog campingplassved flomog
is an .

Erfaringer: Tiltaket gav ogsåmulighetfor mindrejusteringerfor å bedreforholdetfor fiski og fiske
sammeområde.



Utført tiltak i vassdrag 2001
Norgesvassdrags-og energidirektorat,RegionØst

Navn: Nøra Type tiltak: Strakstiltak

Kommune: os Kostnadsoverslag: Kr. 40.000,-

Fylke: Hedmark Finansiering: NVE 100%

Tidsrom: 2001 Anlegg utført av: RamlosBulldozerdrift.

Saksnr.:

Beskrivelse: Ved nyttårstid oppsto det betydelig isproblemer i Nøra. Det bygde seg opp med betydelig
kjøvis/ bunnis og sarr som tettet løpet og fikk vannet til å gå ovenpå isen. Dette skapte problem ved at det satte
inn med betydelig kulde som ga som resultat betydelig oppbygging med svellis.

Etter hvert medførte dette at store areal, gårdsplasser og til dels veier ble dekket av is. Kulden vedvarte og
vann begynte å trenge inn i redskapshus, garasjer og boliger.

Sammen med kommunen besluttet vi å forsøke å begrense skadene, ved at kommunen gikk inn med
mannskap og teknisk utstyr, slik som pumper og annet hensiktsmessig utstyr for å hindre vannet å gjøre for
store skader på bygninger.

Vi hadde nå vært inne med råd og veiledning en stund, men da kuldeperioden vedvarte, besluttet vi å gå inn
med gravemaskin.

Vi begynte nå å grave en smal råk for på den måten å prøve å samle vannet i løpet, og å unngå for stor
nedkjøling av vannoverflaten.

Erfaringer: Viktigå samlealt vann slikat vannstrømmenfår så litenoverflatesom muligfor å redusere
temp. senkingeni vannet. Dette vil gjøre at vannetetter hvertvil skjæreseg ned i isenog lage seg nye
åpningerog gå under isen.



Utført tiltak i vassdrag 2001
Norgesvassdrags-og energidirektorat,RegionØst

Navn: 8626 Rødøla ved Øye Type tiltak: Flom-/erosjonssikring

Kommune: Vang Kostnadsoverslag: 370.000,-

Fylke: Oppland Finansiering: NVE 80%, kommunen 20%

Tidsrom: 2001 Anlegg utført av: Vang Grave- og Transportservice

Saksnr.: 200101086

Beskrivelse: Flom- og erosjonssikring mot Øye skole og dyrka mark.

Erfaringer: Ukomplisertanleggsomble utført av lokalentreprenør,etter anbudskonkurranse.
Tiltaketble planlagti 1993,menpå grunnav lokal motstandforelåendeligkommunevedtakførst i
2000. Somfølgeav den langetidenfra NVEsbevilgningsvedtaktil anleggsutførelsen,måtte
kostnadsoverslagetrevideresetter innkomneanbud.



Utført tiltak i vassdrag 2001
Norgesvassdrags-og energidirektorat,RegionØst

Sikringmot ras og
iskjøvingStorefossNavn: 9895 Type tiltak: Kulturminnetiltak

kraftverk

Kommune: Øystre Slidre Kostnadsoverslag: 165.000,-

Fylke: Oppland Finansiering: NVE 15%, private, kommune
85%

Tidsrom: 2001 Anlegg utført av: Privatentreprenør

Saksnr.: 2001 0 5049

Beskrivelse: Storefosskraftverker av kulturminnemyndigheteneklassifisertsom regionalt
verneverdig.Kraftverketliggerpå ei hyllened motelva. Ras fra bakenforliggendeterrengkombinert
med iskjøvingtruetmed å skyvehele kraftverketpå elva. Strakstiltakenebestoi at det ble støpt en
betongmurfor å ta av pressetsamt lede vannet rundtbygningen.

Erfaringer: Det er for tidligå si noe om tiltakeneseffekt.



Utført tiltak i vassdrag 2001
Norgesvassdrags-og energidirektorat,RegionØst

Navn: 8702 Svenåa Type tiltak: Erosjonssikring og reparasjon etter
9853 flomskader

Kommune: Jevnaker Kostnadsoverslag: 1.850.000,-

Fylke: Oppland Finansiering: NVE 80%, kommunen 20%
(reparasjon 100% NVE)

Tidsrom: 1999-2001 Anlegg utført av: NVE Anlegg

Saksnr.: 200104452/199500280

Beskrivelse: Trangt elveløp i boligfelt med fall 1:15 i øvre del og 1:30 i nedre del. Flomelv som ikke er
regulert i feltet. Bratte skråninger, samt en del massetransport.

Erfaringer: Vanskelig anleggsarbeid utført av NVE Anlegg. Anlegget var på det nærmeste ferdig høsten
2000, men høstflommen i oktober-november 2000 påførte anlegget store skader. Det måtte derfor utarbeides
reparasjonsplan med forslag til enkelte supplerende tiltak, og reparasjonsarbeidene ble utført sommeren 2001.
Flomskadene viste at det ved de opprinnelige arbeidene var tatt vel mye hensyn til lokale ønsker, bl a om å
berøre hagearealer i minst mulig grad. Hendelsen viste tydelig nødvendigheten av god størrelse på den
groveste forbygningssteinen i denne typen vassdrag.

,



Utført tiltak i vassdrag 2001
Norgesvassdrags-og energidirektorat,RegionØst

Navn: Trysilelva ved Type tiltak: Strakstiltak
Strandvoll

Kommune: Trysil Kostnadsoverslag: Kr. 90.000,-

Fylke: Hedmark Finansiering: NVE 100%

Tidsrom: 2001 Anlegg utført av: NVE-Anl.og entrp.RuneBakken

Saksnr.:

Beskrivelse: Trysilelva oppstrøms Innbygda i Trysil, hadde gått med isganger sist i romjula og i nyttårshelga. Disse
hadde satt seg ved Strandvoll, og oppstrøms gikk elva med store åpne partier.

Det satte inn med kulde og elva begynte å produsere sarr og kjøvis som klebet seg til isen i isproppen og langs bunnen.
Dette tettet til slutt løpet nesten totalt, og vannet ble presset ut av løpet og mesteparten av vannføringen gikk nå over
gjorder og inn mot bebyggelse. Dette er flate og lavtliggende områder i forhold til vassdraget, slik at vannet spredde seg
utover og pga. streng kulde begynte vannet raskt å svelle.

Etter hvert ble situasjonen kritisk også for Rv. 25.

Vi besluttet i samarbeide med kommunen å forsøke å benytte maskiner for å få åpnet isproppen, og få ledet vannet tilbake
til elveløpet.

Erfaringer: Vi forsøkte først å angripe problemet i området der vannet gikk ut av elveløpet, i håp om at vannet da ville
være med å åpne løpet. Dette lyktes ikke, og det resulterte i at vi var nære ved å kjøre ned en maskin.

Vi begynte da med en systematisk registrering av tykkelse og kvalitet på isen, for å se hvor det eventuelt var åpninger
under isen, og hvor det var mulighet å komme til med maskin.

Dette var et omfattende arbeide, og det viste seg etter hvert at isen gjennomgående var så dårlig at det ikke var mulig å
komme til med maskiner.

Konklusjonen ble at kommunen skulle være behjelpelig med å pumpe kjellere og andre bygninger med vann, mens statens

veivesen begynte å heve veibanen over flere hundre meter med opptil 1 meter for at biler skulle kunne passere.



Utført tiltak i vassdrag 2001
Norgesvassdrags-og energidirektorat,RegionØst

Navn: 9556 Vangrøfta ved Type tiltak: Erosjonssikring
Tuvenget

Kommune: Os Kostnadsoverslag: 100.000,-

Fylke: Hedmark Finansiering: NVE 80%, kommunen 20%

Tidsrom: 2001 Anlegg utført av: NVE Anlegg

Saksnr.: 200103397

Beskrivelse: Sikre elvefoten mot pågående erosjon, for å hindre redskapshus og bolig å gli på
elva, samt å sikre dyrket mark.

Erfaringer: Den pågåendeerosjonhadde utvikleteg rasktfra oppmåling/planleggingtil
gjennomføring,spesielti et område hvordet var etablert en bakevje.



Utført tiltak i vassdrag 2001
Norgesvassdrags-og energidirektorat,RegionØst

Navn: 9671 Vassdragsparkved Type tiltak: Informasjon
Norsk
Skogbruksmuseum

Kommune: Elverum Kostnadsoverslag: 2.500.000,-

Fylke: Hedmark Finansiering: NVE80%,sponsorer20%

Tidsrom: 2001 Anlegg utført av: Schølberg&Tombre
anleggsgartnere/ NVE-Anlegg

Saksnr.,: 19980 0992

Beskrivelse: Etter navnekonkurranse ble prosjektet døpt "Bekkeverksteder. Det består av to de1er.
1del 1er det bygd en rekke småbekker som publikum selv kan eksperimentere i. Det er her lagt vekt
på de grunnleggende prosessene erosjon og sedimentasjon og hvordan de påvirker landskapet og
dagliglivet til de fleste av oss. Flom, flomforebygging og erosjonssikring er også viet stor plass. I del
II er det anlagt en rekke modeller som viser ulik terskler, biotoptiltak osv.

Erfaringer: Prosjektet ble komplisert både innholdsmessig og når det gjelder utførelse. Det ble
imidlertid funnet gode løsninger på det som dukket opp. Det ble tidlig utarbeidet en omfattende 10-
års avtale med Skogbruksmuseet. Prosessen med avtalen ryddet de fleste uklarheter av veien før de
oppsto. Avtalen gir en vinn-vinn situasjon: NVE bygger og eier anlegget i 10 år, Skogbruksmuseet
bærer drifts- og vedlikeholdskostnadene i samme periode. Anlegget inngår i museets faste
pedagogiske tilbud til skoleklasser fra hele østlandsområdet.



Utført tiltak i vassdrag 2001
Norges vassdrags- og energidirektorat, Region Øst

Navn: 9855 Vigga ved Roa Type tiltak: Enkelt tiltak,rensk
evangeliesenter

Kommune: Lunner Kostnadsoverslag: 100.000

Fylke: Oppland Finansiering: NVE 50%- Statensvegvesen 50%

Tidsrom: Uke 40 og 41 i 2001 Anlegg utført av: NVE Anlegg

2Saksnr.: 00101848

Beskrivelse: Rensk av Vigga og kulvert i tilstøtende bekk (Hyttabekken) ved Roa
evangeliesenter. Tiltaket var nødvendig på grunn av tiltagende problemer med vann i
kjellere ved senteret. Dårlig fall på kulvert fører til at finstoff sedimenterer i kulverten og i
samløpet mellom Vigga og Hyttabekken rett nedstrøms. Dette førte igjen til heving av
grunnvannstanden i området.

Erfaringer: Det var til delsvanskeligå etableresamarbeidmed Statensvegvesen. De ville ikke
innseat de haddeet ansvarfor de problemenesom haddeoppstått. En sak somi utgangspunktet
var enkel visteseg å medføreutroligmye saksbehandling.

HøyspentkabelsomkrysserVigga nedstrømssamløpetlå så grunt at vi fikk ikke rensketvekk så mye
massesom planlagt.




