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SAMMENDRAG 
Gruppen har utarheidet en hetenkning om hehovet for lorskrilter/remingslinjer for hygging og eirin av 
flomverk og/eller m;møvreringsrcglement lor disse. 

Gruppa har gjennoIllgått en rekke forhold knyttet til sikkerhetsmessige sider ved flomverk. Arbeidet er 
konsentrert omkring de anlegg NVE har stått for gjennom lillringen av, da dette også forutsettes å fange 
opp anleggene av st0rst interesse sikkerhetsmessig. 

Gruppa ser på hakgrunn hlant annet av erfaringer fra "VesIcofsen" forhedringspunkter ved Ilere sider 
knyttet til hygging og drill av !1o!11verk. Gruppa setter særlig fokus på følgende: 

* ansvar 
* heredskap 
* teknisk sikkerhet 
* klassifisering 

De største og viktigste llo!l1verksanlcggenc er saImsynligvis allerede hygget. Gruppa legger derfor 'itor 
vekt på at forhedringer h,ide av teknisk (Jg administrativ an også I,mger ()PP eksisterende anlegg. 

Gruppa har gått gjennoIll et sett av virkemidler innenfor eksisterende regelverk, men har også sett 
hvilke endringer som kall lorventes i ny vassdragslov. 

Ved valg av virkemidler ser gruppa det som viktig at det hlir sett på hvor m,mge anlegg del kan 
v a.: re aktuelt å utarheide nænnere regler !or. Gruppa antar at det etter en nærmere klassifisering vil 
være et lite antall !1olllverk som laller i en gruppe hvor Jet kan være aktuelt med strenge krav til 
hygging og vedlikehold/ heredskap. Et lite antall ,mlegg antas il kunIle fanges opp ved en 
komhinasjon av kOllsesjonshehamlling og retningslinjer/ veiledning. 
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1 INNLEDNING 

1.1 BAKGRUNN 

Flommen på Østlandet i år synliggjorte behovet for klarere ansvarsforhold ved flomverk og 
andre flomfarebyggende tiltak. De juridiske sider vil bli vurdert av regjeringens 
flomtiltaksutvalg, men det er også behov for at NVE tar en intern diskusjon om bl.a. 
forholdet til damforskrifter, dimensjoneringskriterier og eventuelt behov for egne forskrifter 
eller manøvreringsreglement. Denne diskusjonen har allerede foregått flere steder på et 
mer uformelt plan, og det er også en diskusjon som flomtiltaks-utvalget kommer til å gripe 
tak i. Det haster derfor med å få til en mer formalisert og systematisert diskusjon internt i 
NVE. 
For å starte dette arbeidet ble følgende oppnevnt, jmfr. V-notat 28/95 DATERT 5.10.95: 

PROSJEKTGRUPPE -FORSKRIFTER IREGLEMENT FOR FLOMVERK: 
Hallvard Berg, VV (leder) 
Knut Gakkestad, VK 
Lars Grøttå, SV 
Torstein Tjelde, VRØ 
Øyvind Traagstad,A 
Tor Åmdal, SV 
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Marit Eide, VV (sekretær) 

1.2 MANDAT 

Mandatet til gruppen er følgende: 
"Utarbeide en betenkning om behovet for forskrifter/retningslinjer for bygging og drift av 
flomverker og/ eller manøvreringsreglementer for disse. Betenkningen mel diskutere 
forholdet til eksisterende veileder for små dammer og nye damforskrifter. 
Dimensjoneringskriterier og kriterier for klassifisering av flomverk etter type, størrelse og 
skadepotensiale skal diskuteres. r den grad det er behov for mindre spesialutredninger 
f.eks. fra NCI kan nødvendig assistanse engasjeres. 

Betenkningen skal ferdigstilles i form av et NVE-notat i løpet av januar 1996. Et første 
utkast bør foreligge senest 1.desember 1945." 

Det har vært avholdt 9 møter og 1 befaring i Solør distriktet. 
En foreløpig betenknig ble levert 5.12.95. 

GRUPPAS FORSTÅELSE AV MANDATET 
Gruppen vil ta opp problemstillingene omkring både eksisterende og nybygging av flomverk. 

Gruppa ser ikke på miljømessige konsekvenser, men på sikkerhetsspørsmål. 
(Pga tidsaspektet er det ikke engasjert konsulenter for spesialutredninger.) 
Gruppa avgrenser vurderingen til de flomverk NVE har stått for gjennomføringen av og 
vurderer i liten grad andre flomkverk. Dette dekker opp de flomverkene med størst 
konsekvenser ved et eventuelt brudd. Det er hovedsakelig disse flomverkene som er 
interessante iht de problemstillingene som gruppa skal vurdere. 



2 STATUS PR. I DAG 

2.1 INNLEDNING 

De vanligste skadene i og ved vassdragene oppstår som følge av oversvømmelse, erosjon 
eller utrasing. 
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Oversvømmelse er en del av vassdragets natur. Det kan skyldes at avløpet ikke greier å ta 
imot så store vannmengder. Det vil også ofte oppstå oppdemning, særlig pga 
massetransport. Oversvømmelse fører til skade på bebyggelse, jordbruksområder og 
trafikkmessige ulemper. I bratte daler vil en flom gi erosjon, mens det på slakere steder gir 
avlagring av masse. 

2.2 HVA ER ET FLOMVERK? 

Et flomverk er en fylling lagt langs vassdraget for å hindre oversvømmelse av nærliggende 
områder. Slike fyllinger som ytre sett er nokså like, kan imidlertid ha ulik hensikt. Vi skiller 
derfor her mellom 3 kategorier fyllinger: 

Isgangsverk. 
Ledevoller. 
Flomverklflomfyllinger 

ISGANGSVERK skal hindre ismasser i å komme utenfor elvefaret under isganger. Verket er 
ikke tett og slipper vann gjennom. Isgangsverket hindrer ikke oversvømmelse av området 
innenfor verket. LEDEVOLLER ( flomgarder) er fyllinger som er lagt ut langs eller på tvers 
av elveretningen. Fyllingene vil ikke hindre oversvømmelse av området. En flomgard vil 
imidlertid kunne hindre at vannstrømmen går over oversvømmet areal og forårsaker 
erosjonsskader eller vannskader på veger og hus mv. Det er mange fyllinger i grenseland 
mellom ledevoll og flomverk. Dette gjelder særlig i bratt terreng. 

Både isgangsverk og ledevoller er noe på siden av tradisjonelle flomverk. Det er de 
tradisjonelle flomverkene som blir drøftet i denne betenkningen. 

FLOMVERK skal i prinsippet være tett og vil i flomperioder stenge for inntrenging av 
flomvann. Normalt er mindre lekkasjer i verket uten betydning ettersom flomperioden har 
kort varighet. 

2.2.1 UTFØRELSE 
Flomverk bygges normalt med stedlige masser av hensyn til byggekostnader. Det foretas 
sjelden en individuell dimensjonering av verket ut fra tilgjengelige masser eller ut fra 
grunnforholdene i traseen. Normalprofil for flomverk er derfor i stor grad benyttet uten lokale 
tilpasninger ut fra hensyn til sikkerhet/stabilitet for verket. Tettingen på de store flomverka 
foregår enklest ved bruk av plastfolie eller ved bruk av morene. Flomverket sikres vanligvis 
med steinsetting på vannsiden og tilsåing på innsiden. Drenering av innenforliggende 



områder må gis avløp ved nedre ende av flomverket, om nødvendig med pumpestasjon. I 
bratt terreng vil vanligvis flomverket ha en åpning mot elva i nedstrøms ende. I flatt terreng 
som langs Lågen og Glomma vil en åpning nedstrøms ødelegge effekten med flomverket. 
Her er en vanlig løsning gjennomløp ved enveisventil og om nødvendig pumpestasjoner. 
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Høyden av flomverket bestemmes ut fra økonomi og med referanse til en eller annen kjent 
flomhendelse. I den senere tid er EDB-baserte vannlinjeberegninger på grunnlag av 
fastlagte eller valgte flomstørrelser tatt i bruk for å dimensjonere flomverk. Svært få 
flomverk i Norge er konstruert for kontrollert inntapping av vann dersom flommen overstiger 
dimensjonerende flom. Det er i dag ikke bygd overløp for innslipping av vann over flomverk. 

se skisse som følger. 

2.2.2. DE STORE FLOMVERKENE pA ØSTLANDET 
Det tas sikteprøver av massene som skal brukes. Velgraderte sandmasser gir normalt lav 
permeabilitet og brukes på vannsiden av flomverket. Ensgraderte sand masser som 
eksempelvis de fleste elveavsetninger har en åpen struktur. De er vanskelig å komprimere og 
egner seg derfor best som drenerende støttefylling på luftsiden av verket. 

Tettingen i verket utføres med siltige eller leirige masser dersom dette finnes i nærheten. 
Ellers brukes en foliebelagt fiberduk. 

Det legges 4" drensledning i filterduk i bakkant av verket. I flomverk som er bygget til nå er 
drensledningene ikke lagt med avløp ut til terreng innenfor verket. 

Vannsiden av flomverket erosjonssikres med et lag av samfengt sprengstein. Luftsiden sås 
til med gras og vil etter hvert gro til med trær og buskvegetasjon. 

Toppen av verket gruses opp med sand/subbus. Verket er kjørbart for tilsyn og vedlikehold 
men vegen holdes stengt for alminnelig trafikk. 

Flomverkene er ikke bygget med erosjonssikre overløp eller muligheter for kontrollert 
inntapping til bruk dersom flomvannstanden står i fare for å overtoppe flomverket. 
Avrenning fra områdene som ligger innenfor flomverkene har normalt avløp i rør med 
enveisventiler som ligger i typiske lavpunkter langs flomverkene. For større felt er det ofte 
bygget pumpestasjoner for å kunne pumpe lokalavløpet ut i vassdraget i normale 
flomperioder. Under ekstreme flommer skal pumpestasjonene kobles ut. Av 
sikkerhetshensyn er det ønskelig å ha en høyest mulig grunnvannstand langs innersiden av 
verkene. 
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2.3 FORMELLE FORHOLD 
SAKSBEHANDLING/PLANLEGGING, STATUS PR. I DAG 

Bygging av flomverk skjer både i privat og offentlig regi. Det kan imidlertid konstateres at et 
dominerende antall og spesielt de store anleggene er bygd i statlig regi, dvs. i NVEs regi. 
Innenfor NVE er det Vassdragsteknisk seksjon som har ansvaret for planlegging, 
saksbehandling og gjennomføring av flomsikringstiltak inkludert flomverkene. I det følgende 
omtales tiltakene NVE står for gjennomføringen av. 

Kravene til saksbehandlingsprosedyre omkring tiltakene vil finnes hovedsakelig i 
Vassdragsloven (V L) og i Plan- og bygningsloven (PBL), men en rekke spesiallover kan 
også bli "berørt". 

2.3.1 LOVSITUASJONEN 
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Vassdragsloven § 8 er en hovedbestemmelse, som angir rammene for den fysiske 
eierrådighet i vassdrag. Selv om man er grunneier eller på annen måte rettighetshaver, kan 
man ikke benytte retten som man vil. Det må tas hensyn så vel til andre rettighetshavere i 
vassdraget som til de allmenne interesser som knytter seg til bruken av det. Man kan blant 
annet ikke øke vassføringen "uten særlig adkomst eller hjemmel i lov." Dersom tiltak i 
vassdrag berører allmenne interesser av noen betydning, skal det konsesjonsbehandles, 
jmfr. §§ 104-105. 

Flomtiltak og sikring mot utrasing er behandlet i lovens kap. 9, mens senkingssaker 
omhandles i kap. 3. Ofte vil større flomsikringstiltak være kombinerte tiltak, med så vel 
flomsikring som senking. Lovens kap 9 inneholder først et generelt forbud mot arbeider 
som kan medføre skader ved utrasing. Til forskjell fra den generelle bestemmelsen i § 8 
behøver ikke arbeidet direkte innvirke på vassføringen. Det er tilstrekkelig at det foregår i 
nærheten på en slik måte at det kan føre til utrasing. I §§ 102-103 har staten fått hjemmel 
til ekspropiasjon og fordeling for nødvendige flomsikringsarbeider. Ved frivillig skjønn - eller 
i henhold til Landbruksdepartementets vedtekter - blir det regelmessig fastsatt en 
ulempesersatning for tapt bruk av arealet. Det blir også fastsatt en del arealrestriksjoner slik 
som at flomverket skal holdes åpent/tilgjengelig, forbud mot motorisert ferdsel, mot å sette 
opp gjerde o.l. Saksbehandlingen følger lovens §125. 

Ved helt akutte fareforhold kan vassdragsmyndighetene med hjemmel i lovens § 120 nr.1 gi 
pålegg om straks å sette et flomverk i forsvarlig stand, eller la arbeidet utføres på eiers 
kostnad. 

2.3.2 SAKSBEHANDLING 
Når det gjelder forholdet til vassdragsloven og vurdering i forhold til allmenne interesser (VL 
§§ 104-106), er prosedyrene nedfelt i NVEs retningslinjer, jfr. NVE-publikasjon nr 02/1993. 

Prinsippet er her at det sendes søknad om planleggings- og finansiell bistand til NVE via 
kommunen. NVE i samarbeid med fylkesmannen foretar en sakssortering, der det søkes 
avklart om det aktuelle tiltaket får nevneverdige virkninger for allmenne interesser. Basert på 
denne sortering får den enkelte sak noe ulik behandling. Forskjellen går hovedsakelig på 
omfanget av planprosessen og innhenting av uttalelser. Planene sendes via fylkesmannen til 
kommunen som forestår den lokale høring og sørger før nødvendig avklaring i forholdet til 
eV8iltuelie vedtak etter PBL. I sluttfasen av denne prosessen tas det stilling til om tiltaket 



krever behandling etter VL §§ 104-106, konsesjonsbehandling. 

NVE tar ikke stilling til bevilgningsspørsmålet før tiltaket har vært gjennom denne 
hø ringsprosessen . 

I forhold til private interesser forutsettes tiltaket klarert i høringsrunden. Det normale er at 
dette ordnes i minnelighet i og med at de som berøres av tiltaket vanligvis er de samme 
som har nytte av tiltaket. Såvidt vi kjenner til har det ikke vært nødvendig med 
ekspropriasjon for å få gjennomført flomverksakene, men i noen senkingssaker har dette 
vært gjenomført. 

2.3.3 KONSESJONSBEHANDLING 
Hittil er ingen flomverk konsesjonsbehandlet. I NVEs retningslinjer for behandling av 
inngrep i vassdrag er det lagt opp til prosedyrer for en slik behandling med vurdering iht 
vassdragslovens §§ 104-106. Det er aktuelt med konsesjonsbehandling dersom tiltaket 
medfører skader/ulemper av noen betydning for de allmenne interesser. Ved 
konsesjonsbehandlingen vurderes forholdet mellom skadene og nytten av tiltaket, og 
dersom det gis konsesjon fastsettes det vilkår for gjennomføringen og drift av anlegget. 
Vilkårene kan inneholde bestemmelser om at NVE skal godkjenne de tekniske planene og 
utførelsen med hensyn til sikkerhet og landskap/miljøforhold. Det er heller ikke noe i veien 
for å fastsette ulike bestemmelser om manøvrering. 

Det finnes reglement for manøvrering av pumper for eksempel i Kirkenærområdet for 
pumpestasjon ved Noret. Dette er ikke noe innslippningsreglement, men et rent 
pumpereglement fastsatt administrativt. 

2.4 INNHOLDET I SKJEMA FOR KOMMUNEVEDTAK 
ANSVARS· OG EIERFORHOLD FOR FLOMVERK. 
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Etter at NVE har tatt stilling til bevilgningsspørsmålet, oversendes saken på nytt til 
kommunen for avgivelse av garanti i henhold til skjema for "Kommunevedtak". Med dette 
garanterer kommunen at Staten v/ NVE skal være uten ansvar for eventuelle erstatninger 
som tiltaket måtte utløse. Kommunen garanterer også for det framtidige vedlikehold, dog slik 
at Staten vil gi tilskudd til "større reparasjonsarbeider". 

Kommunen påtar seg gjennom dette også et garantiansvar for bl.a. erstatningskrav 
eventuelle skjønnsutgifter m.v. Av den underliggende instruks fremgår det videre at 
kommunen garanterer overfor staten at anleggene blir holdt i fullt forsvarlig stand, at det 
oppnevnes et fast tilsyn (tekn. etat el. egen nemnd) som har løpende kontroll med 
utviklingen, at det skrives rapport - og at man ved enklere reparasjonsarbeider sørger for 
utbedring selv. Ved større reparasjonsarbeider tas kontakt med NVEs regionkontor, som 
vurderer om arbeidet skal pålegges de vedlikeholdspliktige (kommunen eller ev. et 
grunneierlag) eller om det kan gis bevilgning over NVEs budsjett. 



2.5 DAM FORSKRIFTENE 

Norges vassdrags- og energiverk (NVE) har ansvaret for å påse at dameiere følger gjeldende 
lover og forskrifter og retter seg etter de pålegg som NVE gir. 

Damsikkerhetsarbeidet i Norge forvaltes etter "forskrifter for dammer" (damforskriftene). 
Lovhjemmel til damforskriftene finnes i lov om vassdragene (vassdragsloven) av 15. mars 
1940, § 108 og § 144. Damforskriftene ble gjort gjeldende 1. januar 1981 og den består av to 
deler. Del 1 "forskrifter" inneholder generelle bestemmelser og funksjonskrav og del 2 "regler 
og anbefalinger" som inneholder detaljkrav og orientering om hvordan funksjonskrav som 
stilles i del 1 kan oppfylles. 

I Norge er alle dammer høyere enn 4 m eller som demmer et magasin på 0,5 mill m3 
underlagt offentlig tilsyn. Flomverk er ikke inkludert i disse forskriftene. 

En styrke med damforskriftene er at de har gjort det lettere for NVE å ha en ensartet 
saksbehandling noe som igjen gir sikrere konstruksjoner. Informasjonen i damforskriftene er 
også så detaljert behandlet at de kan brukes som oppslagsverk. 

I perioden mens damforskriftene ble utarbeidet var det stor utbygningsaktivitet i Norge. Dette 
bærer forskriftene preg av fordi plan- og byggefasen er grundig behandlet, mens driftsfasen er 
lite behandlet. Derfor har man i de senere år stillet en rekke nye krav til eiere av 
vassdragsanlegg. En oversikt over kravene er gjengitt nedenfor. Kravene er nærmere 
spesifisert i NVEs "sikkerhetshåndbok for vassdragsanlegg". 

KLASSIFISERING AV VASSDRAGSANLEGG 
Alle dammer som er underlagt NVEs tilsyn skal nå fordeles i tre klasser. Grunnlaget for 
klasseinndelingen er konsekvenser av et eventuelt dambrudd. Dersom mer enn 20 bolighus 
kan bli berørt ved et brudd er anlegget i klasse 1, mellom O og 20 hus klasse 2 og ingen 
berørte hus klasse 3. I tillegg tas det hensyn til tap av magasin, produksjonsmidler, in
frastruktur etc. For den praktiske gjennomføringen av klassifiseringen skal dam eierne 
utarbeide dambruddsbølgekart som viser hvordan en bruddbølge brer seg nedover i 
vassdraget, og vurdere skadepotensialet. 

KOMPETANSEKRAV FOR DAMElERE 
Alle dameiere skal ha en kompetent ingeniør ansatt i sin organisaSJon. Denne personen blir 
kalt Vassdragsteknisk ansvarlig ( VTA). Vedkommende skal ha det faglige ansvaret for 
sikkerheten av dammene i sin organisasjon. NVE skal godkjenne VTA og stiller krav om 
teoretisk og praktisk utdanning. Kravene blir relatert til den klassen dameierens anlegg er 
plassert i. 

BEREDSKAP MOT DAMBRUDD 
Behovet for beredskapsplaner mot dambrudd er blitt synliggjort gjennom unormale situasjoner 
og flere nestenulykker i vassdragene våre i de seinere år. I tråd med praksis på andre 
områder i samfunnet stiller NVE beredskapskrav til norske dameiere slik at de er forberedt på 
at unormale situasjoner kan føre til dambrudd. 

NVE har nå pålagt alle dameiere å utarbeide beredskapsplaner for vassdrags-ulykker. 
Beredskapsplanen skal bl a inneholde en analyse av det som kan gå galt ved hvert enkelt 
damanlegg og gi en oversikt over de ressurser man vil sette inn ved ulike situasjoner. NVE 
stiller krav om jevnlige øvelser for å forberede slike situasjoner, og flere dameiere h:..r allerede 
gjennomført simulerte øvelser i samarbeid med andre interessenter i vassdraget. 
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INTERNKONTROLL VED VASSDRAGSANLEGG 
Internkontroll av sikkerhet ved vassdragsanlegg innebærer at anleggseier etablerer et system 
som sørger for tilfredsstillende sikkerhetsmessig oppfølging av anleggene slik at krav fastsatt i 
lover og forskrifter overholdes. Internkontroll er en systematisk måte å organisere arbeidet på, 
og den markerer sterkere enn hittil det ansvar anleggseierne selv har for å påse og 
dokumentere at kravene blir overholdt. Som tilsynsmyndighet vil NVE legge større vekt på 
overordnet kontroll og i praksis gjennomføre stikkprøver og revisjoner hos anleggseier. 

Krav om internkontroll ble gjort gjeldende fra 01.07.93 og kravet har sin hjemmel i "forskrifter 
for tilsyn med anlegg i vassdrag". 

ARBEIDET MED NYE DAMFORSKRIFTER 
Den teknologiske utviklingen har vært stor i perioden etter 1981. Forskriftene er ikke revidert 
siden 1981 og de angir derfor ikke dagens krav innenfor enkelte fagområder. 
De nye krav, som angitt ovenfor, som blir stilt til norske dameiere, og ønsket om å utvide 
gyldighetsområdet til forskriftene til bl a også å omfatte rør og stenge-/tappeorganer, har gjort 
det nødvendig å revidere damforskriftene 

Arbeidet med å revidere damforskriftene startet opp i 1994 med et forprosjekt. Forprosjektet 
fikk innspill fra vassdragsbransjen i form av forslag til endringer som bør komme i de nye 
damforskriftene . 

Hovedprosjektet med å revidere damforskriftene er startet opp. NVE er ansvarlig for å fremme 
forslag til nye forskrifter. For at vassdragsbransjen skal få anledning til å være med å utforme 
innholdet er det nedsatt en styringsgruppe med representanter fra vassdragsbransjen. 
Styringsgruppen gir rammebetingelsene for arbeidet 1il 8 arbeidsgrupper (faggrupper). 

Vassdragsloven som dagens damforskrifter er hjemlet i er også under revisjon. Ny 
vassdragslov ventes tidligst å få gyldighet fra 1.1.1998. De nye damforskriftene vil hente sin 
lovhjemmel i ny vassdragslov. Med dette som bakgrunn forventer man at arbeidet med nye 
damforskrifter vil ta ca 3 år. 

2.6 NVEs VEILEDNING FOR PLANLEGGING, BYGGING OG VEDLIKEHOLD 
BYGGING AV SMÅ DAMMER. 

NVEs Veiledning for planlegging, bygging og vedlikehold av små dammer ble laget i 1982 
på grunnlag av materiale fra Berdal Strømme as. Veiledningen gir råd om hvordan små 
dammer bør planlegges, bygges og holdes ved like, og fremstillingen er gjort så enkel at 
veiledningen kan forstås av lesere som ikke har spesielle forkunnskaper om dambygging. 

Veiledningen tar for seg fire damtyper: 
~ Fyllingsdammer 
~ Betongdammer 
~ Terskeldammer 
~ Bukkedammer 

Det er fyllingsdammene som blir behandlet mest grundig og i denne sammenhengen er det 
også den delen som er aktuell. 
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Kapitellet starter med en generell orientering om fyllingsdammer, og siden deles 
fyllingsdammene inn i fire typer: 

~ Fyllingsdammer med tetningsmasser (kun løsmasser som tetningsmedium 
behandles) 

~ Fyllingsdammer med tetningsdekke (plank eller tett folie på vannsiden) 
~ Fyllingsdammer med tetningsvegg inne i dammen 
~ Inndemmingsdammer 
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Veiledningen gir en relativt omfattende beskrivelse av hvordan fyllingsdammer med 
tetningsmasser bygges opp. Fyllingsdammer med tetningsdekke behandles mindre grundig, 
mens de to sistnevnte omtales i korte ordlag. 

FYLLINGSDAMMER MED TETNINGSMASSER 
Følgende temaer tas opp: 

Krav til fundament 
Grunnundersøkelser 
Krav til massene 
Utforming av tverrsnittet 
Flomløp 
Gjennomløp 
Byggearbeidet 

2.7 PARALLELL TIL UTLANDET. 

TYSKLAND har en svært sterk styringsrett i vassdrag, også mht flomverk. 
Det er også grunn til å understreke at de rettslige forhold i Tyskland er nokså ulike de 
norske. Når det gjelder eiendomsrett til vassdrag tilhører de farbare vassdragene, inkludert 
sideelver som ikke er farbare, forbundsstaten. Gjennomgående er de resterende vassdrag 
delt i 2 klasser. Delstatsregjeringen eier vassdrag av klasse 1. og kommunene de av 2. 
klasse. I den begrensende utstrekning det finnes vassdrag som er undergitt privat 
eiendomsrett så er dette av svært begrenset verdi, idet den stort sett bare innebærer en 
vedlikeholdsplikt.(Wasserhaushaltgesetz §§ 28-29.) Urbaniseringsmønsteret er et helt annet 
enn i Norge, bl.a. ved at folk på landsbygda regelmessig bor i landsbyer. Det generelle 
ansvar myndighetene i Tyskland har for å redusere flomskader vil spesielt ut fra juridisk 
forskjeller passe dårlig i Norge. 

På den rent tekniske siden er Tyskland interessant. I bakkant av de store flommene i 
Rhinen bygges det i dag ut dempingsareal for flomvann. Dette arbeidet gjøres for å 
kompensere for den reduksjon i dempingsareal som har skjedd på grunn av 
industrialiseringen og utbyggingen av områdene ved elvene med tilhørende flomsikring og 
kraftutbygging( elvekraftverk). Det foreslås at grunneierne skal få erstattet 1/3 av 
bruksverdien for det tap som en tidvis overflømming medfører. For eksempelvis Rhinen i 
Tyskland er prognosene svært nøyaktige både med tanke på tidspunkter og på vannhøyder. 
Derfor vil det være lettere å styre flommen ved å slippe vann inn på dempingsarealene til 
rett tid. I Tyskland brukes det også i økende grad provisoriske flomforbygninger. På den 
måten vil byer og landsbyer ta vare på det estetiske i landskapet ved elvebreddene samtidig 
som stedene kan beskyttes mot flom. 
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NEDERLAND har utarbeidet en veileder for utforming av diker. 
Retningslinjene er ment for fagfolk som er direkte involvert i utformingen av forbedringer av 
"diker". De er generelle og det er ment at spesiallister skal kontaktes for mer kompliserte 
spørsmal. Veiledningen er laget for de øvre delene av elvene og ikke for omrader som er 
berørt av tidevannet. 
Veilederen tar for seg design, vedlikehold og drift (lite), styrke jmfr. sikkerhet, 
stabilitetsanalyser, styrken pa flomverk, geoteknisk vurdering, grunnvannstrykk, beregninger 
og utformingen av dikene. Dette er en ganske utførlig veileder som og sa inneholder en del 
teori i forbindelse med diker. 

SPANIA har nettopp fatt godkjent forskrifter som fokuserer spesielt pa sivilt beredskap og 
sivilforsvaret før og under en flom. Disse forskriftene er fokusert spesielIt pa flomberedskap. 
De innbefatter flomverk, men det blir ikke gatt inn pa flomverkene i seg selv. Landet deles 
inn i soner etter risiko for flom og etter skadeomfang ved en flom. Spania har ogsa tekniske 
sikkerhetsforskrifter for bare dammer. De tar for seg alle faser fra prosjektering til eventuell 
nedleggelse av driften av dammen. Eieren er ansvarlig for sikkerheten for dammen i alle 
faser. Likeledes er organene som har med kontrollen av sikkerheten for dammene og 
koordineringen med Sivilforsvarets/Sivilt beredskaps tiltak definert. 

ENGLAND har utarbeidet en rapport for handering aven flomsituasjon. 
Rapporten tar i hovedsak for seg varsling av flom, organisering under flom og den gar ikke 
inn pa utformingen av flomverk. For dammer er det lovgivning som palegger et system for 
sikkerhetskontroll av reservoir/magasin og drift ved en konstruksjon. Det engelske 
Iovsystemet er mye mer dataljert enn det norske. De har ikke forskrifter for flomverk, men 
sterke kompetansekrav for de som har ansvaret for dem. Det finnes detaljerte tekniske 
veiledere .. 

FINLAND har forskrifter for dammer. Dammene er klassifisert basert pa risiko som en 
damulykke forarsaker eller basert pa dammens oppbygning. Sa vidt vi vet finnes det ikke 
noe tilsvarende for flomverk. 

3 PROBLEMSTILLINGER OMKRING FLOMVERK 

3.1 PROBLEMSTILLINGER OMKRING FLOMVERK. 

De aller første flomverkene ble bygd opp ved at bønder/grunneiere tok de helt stedlige 
massene og laget en fylling pa elvekanten. Fyllingene ble over tid stadig bygd pa og av den 
grunn er flomverk med en slik bakgrunn svake. Pa slutten av forrige arhundre ble det mer 
vanlig at bøndene slo seg sammen i grunneierlag. NVE har statt for bygging aven del 
flomverk fra 1920-tallet og framover, men fortsatt arbeidet en under de samme tekniske 
begrensningene. Det var først etter 1967-flommen at bygging av flomverk fikk større 
omfang. Kirkenær anlegget ble bygd i etterkant av denne flommen. Det ble ogsa vurdert 
flomverk ved Lillestrøm, men senking av 0yeren ble valgt. Det har hele tiden vært en 
avveining med hensyn pa kost-nytte, og av den grunn er det i stor grad blitt brukt stedlige 
masser. Dette er ogsa i dag en aktuell avveining, men stedlige masser kan i dag bety en 
tilkjøring pa noen km. I 1970-arene ble folieduken tatt i bruk. Denne duken er brukt som 
tetting i hele fyllinga. Til tetting for a hindre lekkasje rundt gjennomløpsrør ble det brukt 
butylfolie. 



Eldre flomverk som er bygget uten avanserte anleggsmaskiner er i stor grad lagt slik at de 
følger naturlige høydedrag i terrenget. Med moderne maskiner for masseflytting er 
anleggskostnadene senket og utnytting av naturlige høydedrag er ikke lengre så viktig. 
På 1970-tallet og 1980-tallet ble det gitt betydelig støtte fra Landbruksdepartementet for å 
flombeskytte jordbruksareal, samtidig som det var enklere teknisk sett å forflytte masse. 
Disse flomverksanleggene er bygget ut vesentlig fra motivet å beskytte landbruksområder. 
Gjennom NVE finansierer staten for tiden inntil 75% av byggekostnadene, mens 25 % av 
byggekostnadene må finansieres lokalt dvs via grunneiere eller kommunen. 

3.1.1 OPPBLØTING 
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Dersom vann trekker seg inn i selve flomfyllingsmassen vil massene bløtes opp. Ved bare 
et lite hull eller ved litt mer oppbløting kan verket flyte bort når oppbløtingen har nådd ett 
visst punkt. Dette er et fenomen som spesielt skjer i siltige masser. Oppbløting av selve 
flomverket har ikke vært noe problem for de nyere flomverkene, men for de eldste har dette 
vært en årsak til brudd under flom. 

3.1.2 GRUNNBRUDD 
For de store flomverka på Østlandet har det vist seg at om de i seg selv holder under en 
flom så kan grunnen vaskes ut og gi etter. Årsak til at grunnbrudd skjer under flom er at det 
blir så store trykkforskjeller mellom vannsiden og grunnen at sanden får en kvikksand 
konsistens pga trykket. Det starter en utvasking gjennom kanaler under flomverket. Det vil 
oppstå et oppkok på innsiden av flomverket av vann og massene som disse kanalene tar 
med seg. Dette ender i et kollaps når utvaskingen er stor nok. Grunnbrudd skjer raskere 
når det er ensgradert fin masse i grunnen. Skadene etter et slikt grunnbrudd kan bli et stort 
krater, og dette skjer på svært kort tid. Som nevnt over er nyere flomverk bygget med 
større høyde enn tidligere. Belastningene på flomverket er dermed økt samtidig som 
flomverkene i større grad er bygget ute langs elvekanten. Forundersøkelser i 
flomverkstraseen er begrenset til graving av prøvegroper og sikteanalyser! 
permeabilitetsanalyser på et begrenset antall steder. Det er ikke gjennomført systematisk 
grunnboring med kartlegging av grunnforhold og variasjoner i grunnforhold under flomverket. 
Spesielt er det heller ikke utført særlige undersøkelser i grunnen der flomverkene krysser 
gamle elvefar eller evjer og hvor grunnforholdene må antas å være forskjellige fra resten av 
traseen. 

Eksempler på grunnbrudd på flomverk mot Glomma fra flommen i 1995 på Østlandet er: 
Flomverk ved Flisa i Åsnes kommune, 
Flomverk ved Stemsrud-Namnå i Grue kommune, 
Flomverk ved Floksenga i Grue kommune. 
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3.1.3 OVERTOPPING 
Overtopping er når vann går over selve verket. Når vannet strømmer over, graves det ut en 
åpning i flomverket, og fordi vannet da får tak eroderes massen bort i åpningen og det vil 
oppstå et dambrudd. For å redusere skadene ved et slikt brudd kan flomverket åpnes 
kontrollert. Konsekvensene aven overtopping er normalt større enn av oversvømmelser 
generelt. Fordi det ikke har vært styringsmulighet i form av overløp, luker eller annet vil 
overtopping gi en ukontrollert erosjon i flomverket og dermed en flombølge inn over 
områdene bak verket. Flombølgen kan medføre erosjons- eller strømningsskader på arealer 
og bygg. 

Å åpne et flomverk under flommen kan ses på som en kontrollert overtopping. Det er ikke 
formalisert adgang til slik kontrollert åpning av flomverk i selve Kommunevedtaket. I de 
tekniske planene som ligger til grunn for vedtaket er dette imidlertid regelmessig forutsatt og 
kan sies å være en naturlig konsekvens av dimensjonering av flomverkene mht.høyde. 
Slike åpninger er uansett tiltak som utføres for å minimalisere skadene. 

Eksempler på overtopping av flomverk under flommen i 1995 på Østlandet er: 
østamyrene i Rendalen kommune, 
Lågen ved Selsvollene i Sel kommune, 
Glomma ved Lauta i Åsnes kommune. 
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3.1.4 OVERLØP 
Det finnes ikke overløp på flomverk i Norge i dag. Overløp er et lavpunkt på flomverket der 
det er meningen at vannet skal få strømme inn ved en flom som når høyere enn overløpet. 
Overløpet må sikres for å tåle denne belastningen og det vil være kostnadskrevende. 
Denne innslippingen av vann vil redusere og styre skadene til området der overløpet er. En 
problemstilling ved å bygge overløp er at dette er den første plassen de lokale bygger på 
med sandsekker når flommen blir stor nok til at overløpet kan bli tatt i bruk. For at et 
overløp skal fungere må det mer styring til. 

3.1.5 PUMPER 
I dag er det ca 15 pumpestasjoner i tilknytning til større flomverk. Disse har et regelverk 
for manøvrering av pumpene som regelmessig er innebygget i selve planen for flomverket, 
altså administrativt fastsatt i NVE. Disse reglementene tilfredstiller for så vidt det 
manøvreringsbehovet som er påkrevd for det aktuelle flomverket. For flomverket rundt 
Kirkenær er det laget et særskilt reglement men det er også administrativt fastsatt. Dette 
reglementet innbefatter også dempingsmagasin og oppnevnelse av nemnd som har ansvar 
for å operere pumpene og regulering av dempingsmagasinet. 

Pumpestasjoner i samband med flomverk kan misbrukes ved at pumpene settes i gang og 
holder holder vannstanden innenfor flomverket lavere enn det som var forutsatt. Pumper 
forutsetter også et reglement og opplæring av de som skal manøvrere dem. Det bør finnes 
regler som gir adgang til å pumpe inn vann for å motstå høyt vanntrykk på utsiden av 
fyllingen under gitte forhold. 

3.1.6 PÅBYGGING 
Flomverkene dimensjoneres for enn viss flomhøyde. Under flom er det en tendens til at 
lokalbefolkningen bygger på flomverkene med sandsekker. Når vannet stiger så høyt at 
overtopping av verket er en fare, blir lokal innsats satt inn for fullt. Dermed blir flomverket 
belastet med mer vanntrykk enn det var dimensjonert for. Å arbeide på flomverket i en slik 
situasjon setter menneskeliv i fare. Flomverket kan ryke mens det er mennesker i arbeid på 
verket Dette kan skje plutselig og med stort omfang uten de store forvarslene på at et brudd 
er nært forestående. Påbygging stiller også spørsmålstegn ved å bygge eventuelle overløp, 
så lenge det ikke får fungere som det skal i en flomsituasjon. 

Det er ikke klart hjemlet i dag at ikke en slik påbygging kan skje. 

3.1.7 VEDLIKEHOLD/TILSYN 
Flomverkene eies i dag normalt av grunneieren, ev. en sammensluttning av grunneiere og 
andre interessenter på stedet. I noen tilfelle eies flomverkene av kommunen, idet denne har 
ekspropiert grunnen. De eies aldri av NVE eller andre statlige myndigheter med mindre disse 
også er grunneier, selv om disse har bekostet det alt vesentlige av investeringene. Gjennom 
kommunevedtaket overfører NVE ansvaret for tilsyn og vedlikehold over flomverket til 
kommunen. 

Kommunen overfører i mange tilfelle ansvaret som kommunen har fått gjennom 
kommunevedtaket ved en såkalt undergaranti til et grunneierlag eller en verkeforening. 
Ansvar for vedlikehold blir da overført til foreningen ved en tinglyst erklæring. Grunneierlaget 
er basert på et solid ar ansvar, hvor man skyter inn innskudd ut fra hvor mye areal den 
enkelte har som beskyttes av flommen, jmfr. også vassdragsloven §103. For disse 
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foreningene har Landbruks-departementet utarbeidet faste standardvedtekter (vedlegg B). 
Det sentrale i disse vedtektene er vel egentlig oppnevning av styre, dettes oppgaver, 
årsmøtet og løsning av tvist mellom lagets medlemmer (voldgift). Men vedtektene sier også 
noe om grunneierlagets formål ("legge forholdene til rette for en gjennomføring av 
nødvendige arbeider") og styrets oppgaver (bl.a. "I samarbeid med kommunen og NVE skal 
sørge for at anleggene blir tilfredsstillende drevet. ") 
Særlig presise eller egnet til å avklare mulige konflikter er de således ikke. 

NVE kan i noen grad ha bidratt til å svekke intensjonen med kommunevedtaket, ved å legge 
terskelen på et lavt nivå for hvilke skaderlvedlikeholdoppgaver som kvalifiserer til statlig 

innsats. I dag gjøres det ut fra en praksis som definerer store vedlikeholdsarbeider i 

størrelsesorden ca kr 20 000. Dette fungerer så lenge NVE har midler å bevilge. 
Vedtakets pkt 3-om plikt til å holde det ferdige anlegget i full stand, har bare i begrenset 
grad blitt effektuert av kommunen; NVE har gjennomgående rykket ut og gjennomført 
vedlikehold langt utover de mer omfattende reparasjonsarbeider som iflg den underliggende 
instruksens pkt.5b kan utbedres over NVEs budsjett. 

3.2 DIMENSJONERING AV FLOMVERK 

Valg av flomverkshøyde innebærer et valg av flomstørrelse som verket skal holde ute. 
Dersom det var ubegrensede midler til rådighet er det ikke noe teknisk problem å bygge 
flomverk som sikrer mot 1000 års flommer. Det er imidlertid lite aktuelt å bygge flomverk til 
"absolutt sikker høyde". For alle flomverk vil det derfor være en viss sannsynlighet for at 
flommen skalovertoppe fyllingen. Ved prosjektering av flomverk vil det derfor normalt bli tatt 
hensyn til en eller annen kjent flomvannstand som kan ligge omkring en 100 års flom. 

Økonomisk berettigelse av flomverk er avhengig av verdi av bygninger, arealer og 
infrastruktur bak flomverket og av verdiskaping som kan bli skadelidende ved 
oversvømmelser. Arlig sannsynlighet for oversvømmelser inngår i kalkylen. 
Anleggsteknisk er bygging av flomverk å betrakte som et rent masseflyttingsprosjekt. Dette 
innebærer at kostnadene i stor grad bestemmes av massevolum og av transportavstander for 
massene. Økonomisk berettigelse av flomverk har i mange tilfeller forutsatt at verket kan 
bygges relativt enkelt og at stedlige masser kan benyttes i konstruksjonen. 
Dette kriteriet vil styre både flomverkshøyde og flomverkstrase. Både flomsannsynlighet og 
verdi av sikret areal vil være usikre tallverdier. 

Ved bygging av flomverk fokuseres det på den ekstra sikkerhet som anlegget vil gi mot 
oversvømmelser. Skadene som oppstår når anlegget overtoppes tas ikke med i 
betraktningen. Videre kan bygging av et flomverk føre til at arealene innenfor disponeres og 
bygges ut som om flomfaren ikke er til stede. Konsekvensene når oversvømmelsen inntreffer 
vil dermed kunne bli større enn om flomverket ikke hadde blitt bygget. Vi kjenner ikke til at 
slik omdisponering har skjedd i stor utstrekning. 

3.3 FLOMVERK BRUKT TIL FLOMDEMPING 

Spørsmålet om flomverk skal åpnes for å dempe flommen nedstrøms har kommet opp etter 
siste flom. Så langt er dette ikke skjedd i Norge. En slik form for flomdemping har som formål 
å redusere skaden nedstrøms mot at arealer bak flomverket blir skadelidende. Dette vil nok 
bli en svært kontroversiell problemstilling. Det vil også gi et helt annet ansvar for den som 
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åpner flomverket. Skal det være aktuelt, krever det vilje til å sette verdiene i ulike områder 
opp mot hverandre. De områdene som blir skadelidende må forutsetningsvis ha mindre verdi 
enn de som får fordel av åpningen Et annet spørsmål er om effekten blir så stor som 
forventet. Det er vanskelig å tidfeste flomtoppen i dette landet og skal en åpning ha effekt av 
noen grad er det viktig at vannet slippes inn på dempingsarealet like før flomtoppen nås. Det 
er selvsagt avgjørende at volumet er stort nok til å ta unna volumet av den delen av 
flomtoppen som er ønsket å "fjerne". Skal flomverket brukes som flomdemping er det stor 
grunn til en langt klarere presisering av ansvar og oppgaver 

4 BETENKNING 

4.1 BEHOVET FOR ENDRET REGELVERK. 

Hva vil være motivet for å endre dagens regelverk? Som det er redegjort for foran, ser 
gruppa en rekke svakheter ved dagens ordning både på teknisk og juridisk/ organisatorisk 
side. Hovedmålet og hensikten med et eventuelt endret regelverk. vil etter gruppens syn være 
å oppnå en tilfredsstillende sikkerhet både ved de flomverk som er bygget og ved framtidige 
prosjekter. Under dette hovedmålet vil gruppen særlig fokusere på følgende punkter: 

*klarere ansvarsforhold 
*skille mellom flomverk 
*teknisk sikkerhet 
*beredskap 

I kap 4.2, 4.3, 4.4 og 4.5 blir dette nærmere utdypet. 

For å oppnå dette kan ulike virkemidler tas ibruk. Blant disse er forskrifter, 
konsesjonsbehandling, instruks, retningslinjer/veileder. informasjon, offentlig eierskap/statlig 
styring og avtale. Det blir gått nærmere Inn på dette i kap 4.6 

Mulighetene til å ta ibruk de nevnte virkemidlene også på eksisterende anlegg blir drøftet i 
kap4.7. 

4.2 KLARERE ANSVARSFORHOLD 

Gjennom kommunevedtaket har NVE som byggherre overført ansvaret for tilsyn og 
vedlikehold for flomverkene til kommunen. Dette viderefører ofte vedlikeholdsansvaret til de 
som direkte har nytte av det (verkesforening). Når det gjelder hvem som har ansvaret for hva 
i forbindelse med tilsyn og vedlikehold av flomverk, er imidlertid ikke dagens system helt klart. 
Bygging av flomverk har vært noe ensidig teknisk fokusert - med mindre fokus på ansvaret 
dersom noe skulle gå galt. Selv om NVE gjennom kommunevedtaket har en overordnet 
styring, kan det være behov for å styrke den overordnede tilsynsmyndigheten. 

Når det gjelder hvem som er eier av flomverket, vil dette i de alt overveiende tilfelle være den 
enkelte verkeforening (sammenslutning av grunneiere og ev. andre interessenter). I enkelte 
tilfeller, som på Kirkenær, har kommunen med frivillig avtale overtatt eieransvaret. 



Ved flommen 1995 oppsto en del problemstillinger som ikke syntes helt avklart i dagens 
regelverk. Dette var slikt som å forby påbygging av flomverk og å hindre adgang når 
flomverket sto i fare for å briste. I ettertid har det kommet opp en problemstilling om å åpne 
flomverk i en flomsituasjon for å lette presset nedstrøms. 

4.3 SKILLE MELLOM FLOMVERK. 

Det er stor forskjell på bruddkonsekvensene for de ulike flomverkene i Norge. Dette taler for 
å behandle flomverkene ulikt. Det bør ikke bli for mange klasser og det er naturlig å dele 
flomverka inn i 2 eller 3 ulike klasser. 
Flere detaljer omkring hver klasse kan behandles i en veileder. 

Ved en klassifisering må flomverkene deles inn etter visse kriterier. 
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Størrelsen på flomverksprosjektet i form av høyde eller lengde, eventuelt volum vann som 
utestenges i forhold til naturtilstand kunne tenkes å brukes som kriterium. I vanlig omtale vil 
nok det være kriterier for å klassifisere anlegget som stort eller lite. For enkelte 
konsekvensvurderinger vil slike kriterier også være relevant. Eksempelvis vil volum vann som 
utestenges ha relevans ved vurderingen av konsekvenser av tiltaket på flomforløpet 
nedstrøms. 

I denne sammenhengen fokuserer vi imidlertid på sikkerheten for de personer og verdier som 
måtte befinne seg inne på det flomsikrede areal. Det vesentlige er da hva som kan skje av 
ukontrollerte hendelser. Dette vil dreie seg om brudd i flomverket som følge av oppbløting, 
grunnbrudd eller overtopping. Åpning forutsettes å skje på en slik måte at personsikkerhet er 
tilstrekkelig ivaretatt og at strategi er valgt som minimaliserer skadene i forhold til et 
ukontrollert brudd. 

Høyden på fyllinga kan ha betydning for hvordan flomverket blir klassifisert, idet det blir større 
kraft i vannet nær bruddstedet jo større fallhøyden er. Volumet bak fyllinga vil ha mindre 
betydning for hvilke skader stor fallhøyde vil gi, men stort volum kan føre til større skader idet 
kraften i vannet vil beholdes over lengre tid. 

Det neste spørsmålet blir da hva som blir skadet ved et brudd. Her er vi ved kjernen i 
differensieringen etter gruppas syn. Det vesentlige må være hva som befinner seg på 
innsiden. Sannsynligheten for at personer oppholder seg der (og kan bli påført skade !) må 
telle mest. Dernest må en se på potensielle skader av økønomisk art. Det må fokuseres på 
ulike scenarier av ukontrollerte situasjoner. 

Samtidig må det være klart at de aktuelle områdene også før flomsikring hadde et potensial 
for flomskader. Hvis faremomentene ved brudd ikke er annerledes enn de var før området ble 
flomsikret, kan det stilles spørsmål om det er riktig å plassere flomverket i en kategori som 
innebærer svært strenge krav til sikkerhet. Det bør ikke bli slik at flomsikringsprosjekter som 
kunne gitt stor nytteeffekt, blir veltet av sterkt fordyrende krav i tekniske forskrifter uten at 
dette har sammenheng med nye faremomenter. 

Et moment som imidlertid må trekkes inn, er den "sløvende" effekt flomsikring kan ha på både 
grunneiere og forvaltere, ved at en venner seg til at områder ikke blir utsatt for flom. Et visst 
minimum av kunnskap om faremomenter knyttet til flomverk bør derfor alle som bor eller 
oppholder seg i slike områder ha. 



4.4 TEKNISK SIKKERHET 

Under en flomsituasjon kan brudd I flomverk sette menneskeliv i fare og føre til store 
materielle ødeleggelser. En ukontrollert innstrømming av vann er svært dramatisk og vannet 
kan erodere seg inn på områder for bebyggelse 

FORBEDRINGSPUNKTER 
Det er flere forbedringspunkter for bygging av flomverk: 

Kartlegging av grunnforhold 
Prosjektering 
Bygging 
Kontroll 
Vedlikehold 

Generelt bør sikkerhetsprinsipper som normalt legges til grunn av annen konstruksjon også 
brukes for flomverk 

GRUNNFORHOLD 
Byggegrunnen for flomverk er typisk elveavsatte materialer med lagdelmger i sedimentene. 
slike avsetninger forventes en høyere permeabilitet parallelt med lagdelingene enn normalt på 
lagdelingene. Analyser og undersøkelser for å bekrefte/avkrefte slike anisotropiske forhold er 
ikke utført ved tidligere anlegg. Dette forholdet er dermed heller ikke Ivaretatt ved 
dimensjonering av flomverksfyllingene 

Det er viktig at grunnforhold blir nærmere kartlagt før dimensjonering og bygging av flomverk 
starter. Flommen 1995 viste tydelig at det er et stort behov for å ta et større hensyn til 
grunnforhold. 

PROSJEKTERING 
Stabilitetsberegninger og beregninger av sikkerhetsfaktorer mot brudd bør inngå i 
dimensjonering av større flomverk Dette innebærer at omfanget av grunnundersøkelser vil 
øke Variasjoner i grunnforholdene langs flomverkstraseen og variasjoner og usikkerheter i 
materialparametre må kartlegges. Alternativ til omfattende grunnundersøkelser er å bruke 
materialfaktorer som er så store at det tas overhøyde for mulige variasjoner i 
materialparametre. 
Under prosjektering av flomverker med full inndemning bør beredskapsmessige tiltak 
vurderes. Dette kan for eksempel være tiltak i verket som gjør det mulig a kontrollere 
inntapping av vann for å redusere faren for brudd eller for å redusere konsekvensene av 
brudd/overtopping. 
I tillegg til sikkerhet ved selve flomverket bør særlig følsomme eller økonomisk viktige 
områder innenfor flomverket beskyttes spesielt. Dette kan gjøres ved egne flomverk rundt 
slike områder eller ved generell oppdeling av området bak verket. 

BEREGNINGSMODELLER 
Stabilitetsberegninger og beregninger av strømnett i og under større flomverk bør uføres med 
redskap utvilket for fyllingsdammer. Ellers bør standard beregningsprinsipper brukes i størst 
mulig grad. 

BYGGING 
Stikning og kontroll på byggeplassen bør oppgraderes. Tilsvarende bør valget av metoder for 
å bygge inn masser utvikles videre. Dette gjelder spesielt med tilpasninger for typiske 
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flomverksmasser. Systematisk komprimering av fyllmassene er et forbedringsområde. 

KONTROLL 
Kontrollrutiner fra tilsvarende masseforflyttingsanlegg bør kunne adopteres ved bygging av 
flomverk. Spesielt mangler dokumentasjon fra anleggene fordi utførelsen av flomverkene ofte 
avviker fra de opprinnelige planene. 

VEDLIKEHOLD OG TILSYN 
Vedlikehold av flomverkene er overlatt verkesforeningene eller kommunene. Inspeksjons- og 
vedlikeholdsrutiner bør kunne spesifiseres fra NVE. I tillegg bør NVE kunne beskrive typiske 
tiltak som må settes i verk når skader oppstår på verkene. 
Tilsyn av verkene under flom er viktig. Det er nødvendig at de som har ansvaret for dette 
lokalt får opplæring og veiledning i forkant av flommen 

4.5 BEREDSKAP 

Flommen 1995 kom brått på de fleste. Det er ikke laget spesielle beredskapsplaner for de 
enkelte flomverk i en flomsituasjon. Dersom det hadde vært en gjennomgang aven 
beredskapsplan i forkant av flommen i 1995, kunne mange uklarheter være avverget. 

Det bør lages beredskapsplaner for krisesituasjoner for flomverkene innenfor hver kommune. 
Hvor omfattende og om det skal være noen beredskapsplan må bestemmes ut fra hvilken 
klassifisering flomverket har. 

Det er forslag om at det skal stilles krav om beredskapsplan for anlegg som 
konsesjonsbehandles i ny vassdragslov. 

Det bør også stilles kompetansekrav til de som får ansvaret for tilsyn og oppfølging under en 
flom. 

4.6 VIRKEMIDLER FORDELER-ULEMPER 

Det finnes alternative virkemidler for å oppnå den ønskede styring dersom det blitt gått inn for 
et skjerpet regelverk med hensyn på flomverk: 

4.6.1 FORSKRIFTER 
Forskrifter er et trinn under lov, og de må hjemles i lov. Derfor må det finnes en paragraf i 
loven med forskriftshjemmel. I den nye vassdragsloven er det i utkastet så langt lagt inn en 
slik hjemel. 

Forskrifter hjemles i loven og gir en klar myndighet til visse organer. 

Forskrifter er bindende og de er vanskelige å endre. Dersom de er for strenge kanrdet 
redusere det personlige initiativ til å forebygge skader. Forskrifter er normalt generelle og 
greier ikke å ta hensyn til lokale forhold. I forskrifter kan det ikke forbys folk å gå på 
flomverkene generelt, men de kan gi lensmannen adgang til å nekte adgang under visse 
situasjoner. 



4.6.2 KONSESJONSBEHANDLING 
Konsesjonsbehandling og reglement knytter seg til det enkelte anlegg. 
Det trengs en hjemmel for å konsesjonsbehandle et flomverk. I den eksisterende 
vassdragsloven heter det at tiltaket må berøre allmenne interesser i noen utstrekning for at 
konsesjonsbehandling skal være aktuelt. I forslaget til ny lov kan også private interesser 
legges til grunn for en konsesjonsbehandling. 
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Konsesjonsbehandling kan fange opp alle tekniske krav i bygge- og driftsfasen, herunder stille 
vilkår som innebærer reglement for pumper, innslipping av vann i gitte situasjoner, eventuelt 
faste overløp ( som ikke må tettes med sandsekker !) m.v. Problemet med 
konsesjonsordningen slik den praktiseres i dag, er at det ikke fokuseres på sikkerheten for 
områdene på innsiden, men på virkningene av inngrepet på allmenne interesser generelt. 
Flomverk med stort farepotensiale ved brudd, men minimale konsekvenser for allmenne 
interesser, kan dermed falle utenfor konsesjons-ordningen. En eventuell hjemmel i ny 
vassdragslov for å trekke inn private interesser vil i stor grad kunne løse dette problemet. 

Under en konsesjonsbehandling kan det som en del av vilkårene fastsettes et reglement som 
står like sterkt juridisk som forskrifter. I en konsesjon kan det settes omfattende vilkår. Dette 
gjelder både teknisk og miljømessig. Det kan også fastsettes manøvreringsbestemmelser for 
flomverket. Vilkår og manøvreringsbestemmelser kan også bygges på mer tekniske 
forskrifter. 

Reglement må i tilfelle gis i forbindelse med en konsesjonsbehandling (tillatelse) etter 
vassdr.1. §§ 104-106. Et slikt reglement vil kunne gi en langt større grad av presisjon / 
tilpasning for det enkelte anlegg. Ordningen er noe mer tungvint og kostnadskrevende, og 
den antas å skape større problem mht tilbakevirkning for allerede eksisterende anlegg. 
Dagens konsesjonsbehandling går i alt vesentlig på natur- og miljøhensyn, men også etter 
dagens system er det adgang til å sette mer tekniske vilkår (hydraulikk, erosjon mv ) 

Den mer samfunnsmessige avveiningen mellom lokal flomsikring, mulig økning av 
flomproblemer ned strøms og aktiv bruk av flomverk for å redusere denne effekten må 
avklares gjennom en konsesjonsbehandling etter §§ 104-105. Det ser ut for at det i framtida 
blir mer fokusert på problemstillingene nevnt foran. 

Vilkårene om godkjenning av planer og anlegg kan komme utenpå mer generelle regler om 
tekniske/sikkerhetsmessige krav til bygging og drift. Det kan også være aktuelt å 

forutsette begrensning av planene og godkjenning av disse uten søknadsbehandling. I 
slike tilfeller er det neppe aktuelt å sette vilkår som krever aktiv oppfølging av tillatelsen f.eks i 
manøvreringsbestemmelser. 

Konsesjonsplikten bør etter vår oppfatning følge av tiltakets virkninger, uavhengig av type 
tiltak. En kontroll av forbyggingstiltak kan sikres ved meldeplikt, på samme måte som det er 
foreslått for massetak. Dermed kan vassdragsmyndigheten (her ved 
konsesjonsmyndigheten) innen en måned fastsette hvorvidt tiltaket skal ha konsesjon etter 
lovutkastets § 8. 

4.6.3 INSTRUKS 
Instruks om utforming av/ansvar for flomverk er kun et direktiv innad mellom over- og 
underordnet myndighetsorgan. En instruks kan derfor ikke til forskjell fra en forskrift eller et 
reglement ha noen virkning overfor den enkelte grunneier. 
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4.6.4 RETNINGSLINJENEILEDNING 
Retningslinjer er normer som angir hvilke hensyn som skal tas i betraktning. En veileder kan 
virke som en håndbok i å bygge flomverk. Dette kan gjøres etter samme modell som 
Veiledning for små dammer og Sikkerhetshåndbok for vassdragsanlegg. 

Retningslinjer bygger opp under egenmotivasjon lokalt. De kan være teknisk detaljerte og 
dermed ei hjelp for de som skal bygge flomverk. Det viser seg at retningslinjene for dammer 
blir fulgt og at det er sjelden at noen nekter å følge de. Dette har nok sammenheng med at 
ansvaret ligger hos den som bygger. Så lenge NVE bevilger har vi kontroll på utførelsen av 
flomverkene. Retningslinjer vil være greie å vise til overfor private som vil bygge flomverk. I 
dag blir slike byggherrer veiledet individuelt og kan hende ikke alltid etter samme lest. 

Selv om retningslinjer regelmessig følges, har de strengt tatt ikke engang bindende virkning 
innad mellom over-/underordnede organ. Retningslinjer vil ikke fange opp vrangvillige 
Lokale forhold vil ikke kunne fanges opp slik som de kan om det lages 
manøvreringsbestemmelser for det enkelte flomverk. 

4.6.5 INFORMASJON/ KOMPETANSE 
Et nyttig redskap er bevisstgjøring og informasjon. 

I forbindelse med beredskapsplaner vil det være nødvendig å informere berørte parter om en 
slik plan. Det bør legges opp til kompetanseheving for de som er med iverkeforeninger, 
grunneierlag og i kommunen. Dette kan for eksempel gjøres gjennom kurs. Det kan også 
utarbeides brukerveiledninger for hvert enkelt anlegg med tillegg aven generell del. 

Det er viktig å opplyse de lokale som bor ved flomverkene om farene ved å oppholde seg der 
under flom og for hvilken flomhøyde flomverket er dimensjonert for. Informasjon kan gjøre at 
folk frivillig går med på det som før syntes svært så problematisk. De fleste mennesker vil 
godta fornuftige resonnement dersom det ikke kommer for brått på dem slik som i en 
krisesituasjon. 

Svakheten med informasjon er at det helt er basert på frivillighet. Frivillighet gir uten tvil de 
beste resultater for alle parter og dette må være noe vi må etterstrebe. 

Informasjon vil ikke være det eneste midlet, men kan være et supplement. 

4.6.6 OFFENTLIG EIERSKAP/STATLIG STYRING 
En kan tenke seg at det offentlige; Staten eller kommunen overtok eierskapet til alle flomverk 
ved ekspropriasjon. For å få dette til måtte en selvsagt ha en hjemmel. Dette kunne tenkes for 
et utvalg av flomverkene, der disse har særlig stor betydning samfunnsmessig, f.eks. utfra 
kriterier som at de sikrer store samfunnsverdier eller at de faller i en sikkerhetklasse som er 
nærmere definert, jfr. det som er sagt foran om differensiering av regelverket (kap. 4.3). 

Denne form for styring kan ligge hos NVE eller hos de enkelte kommunene og den vil gi stor 
styring til det offentlige. Både ansvarsforhold og eierforhold vil være avklart ved en slik 
styringsform. 

Det trengs et stort apparat for å kunne påta seg et slikt ansvar. Dersom NVE skal ha dette 
ansvaret måtte driftsapparatet bygges ut. Dette apparatet vil måtte være basert på 
sesongarbeid. En kommune vil enklere kunne skjøtte en slik oppgave fordi lokale ville ha 
oppsyn og ansvar og flomverkene ville da bli fordelt på kommuner. Kommunene måtte i en 



slik situasjon bygge opp kompetansen på driftsapparatet, og denne opplæringsdelen kunne 
naturlig være en del av NVEs oppgave. 

Staten kan overta ansvar etter avtale med grunneier Dette er en rent privatrettslig avtale og 
et alternativ til ekspropiasjon. Dette kan gjøres gjennom forbehold tatt før bevilgning fra 
statens side. 

4.7 JURIDISK VURDERING 

4.7.1 ADGANG TIL A GI ET NYTT REGELVERK TILBAKEVIRKENDE KRAFT 
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Hva gjør vi med de eksisterende flomverkene? De største og viktigste flomverkene er etter all 
sannsynlighet allerede bygd. Derfor er det er spesielt viktig å fange opp eksisterende 
flomverk. 

Som utgangspunkt kan man ikke gi nye regler med tilbakevirkende kraft Dvs med virkning 
ogsa for etablerte forhold. jmfr prinSippet i Grunnlovens §97. Kjernen i denne regelen er 
imidlertid forbud mot å gl straffebestemmelser tilbakevirkende kraft samt i en betydelig grad 
også regler som forrykker et tidligere avtalt kontraktsforhold. Det prinsipielle utgangspunkt 
om forbud mot tilbakevirkning har langt mer begrenset rekkevidde for det å gi utvidede pålegg 
eller mer omfattende vilkår for eksisterende forhold. Eller sagt på en annen måte; 
Grunnlovens § 97 er en rettslig standard eller norm som sier at lover ikke skal virke tilbake på 
en urimelig måte. 

En presisering og/eller en viss utvidelse av myndighetenes stynngsrett antas i utgangspunktet 
ikke å komme i strid med tilbakevirkningsforbudet. Noe annet ville nok være tilfelle dersom 
det offentlige heretter skulle overta eiendomsretten til alle større flomverk. Damforskriftene er 
ment å gi tilbakevirkende kraft. 

4.7.2 FORSLAG TIL NY VANNRESSURSLOV 
Flertallet i Vassdragslovutvalget går inn for at flomverntiltak skal vurderes etter plan- og 
bygningsloven. Det foreslås også - av hele utvalget - en sjablonmessig ordning, hvor grensen 
for konsesjonsbehandling settes ved en bestemt lengde på "forbyggingen"; nemlig 100 m. 
Flertallets oppfatning synes å bygge på et syn om at en forbygging er en svært enkel 
konstruksjon. uten implikasjoner på erosjon, hydraulikk mm Etter vårt skjønn er flomverk og 
for den saks skyld erosjonsvern som også omfattes etter overbegrepet forbygging. et anlegg 
som klart forutsetter en fagkompetanse. Dette gjelder prosjektering og utførelse og dette er 
en kompetanse som planmyndighetene ikke besitter. Arets flom på Østlandet skulle enda 
tydeligere aksentuere dette. 

For eksisterende flomverk kan det både formelt og praktisk være vanskelig å ta disse opp 
som saker etter §§ 104-105 nå i ettertid. Ny vassdragslov vil trolig gi hjemmel for å ta opp 
slike saker i ettertid. Ved omfattende reparasjoner kan det kanskje i noen grad settes nye 
betingelser. 
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4.8 FLOMVERK BRUKT TIL FLOMDEMPING 

Etter legalitetsprinsippetkrever inngrep overfor borgerne hjemmel i lov. Et pålegg om at det 
ved et flomverk skal tappes inn vann av hensyn til interesser lenger ned i vassdraget er 
utvilsomt et klart inngrep. Dette krever en klar lovhjemmel for å kunne vedtas. Dette mangler 
i dag. Innføring aven slik bestemmelse i en ny vassdragslov kan synes problematisk, jmfr. 
forbudet i Grunnlovens §97 om å gi lover tilbakevirkende kraft. I lovutkastets §71, som 
generelt omhandler forhold til eldre tiltak heter det i 3.ledd 2.; 

"Vassdragsmyndigheten kan likevel i forskrift eller enkeltvedtak bestemme at eldre 
vassdragstiltak uten konsesjon er ulovlig etter en fastsatt frist, eller at det må søkes om 
konsesjon for tiltaket." 

En slik innkallingsadgang er primært tenkt i relasjon til eventuell minstevannføring for tidligere 
konsesjonsfrie reguleringer. Det er strengt tatt ikke noe i veien for også å anvende prinsippet 
på konsesjonsfrie flomverk. 

Det synes likevel rettslig problematisk å skulle innføre et regelverk om innslipp av vann i 
eksisterende flomverk med sikte på å redusere flommen nedstrøms. Under forutsetning av at 
en slik innslipping virkelig har noen nevneverdig effekt nedstrøms, er det like fullt et spørsmål 
om ikke bindende og mer eksakte manøvreringsbestemmelser vil bli for stivbeinte. Med 
andre ord: er det mulig å eliminere et temmelig rommelig skjønn? Det kan for eksempel 
tenkes at når vannet når den fastsatte grense, så er flommen på retur. Skal det beholdes en 
viss skjønnsmessig vurdering er vi straks tilbake i vassdragsloven § 120 nr 2. 

En mulig måte å innføre slike regler på, er ved en såkalt ulovfestet omgjøringsadgang. 
Denne forutsetter at det foreligger et tidligere gyldig vedtak. Ved flomverk er det i dag bare et 
rent administrativt fastsatt pumpereglement i de tilfeller der det finnes et pumpehus. Derfor 
synes ikke den ulovfestede omgjøringsadgang å være noen mulig brekkstang for å få 
gjennomført bestemmelser om flommanøvrering. 

En annen, og juridisk enklere, måte å innføre et sett reguleringsbestemmelser på er i 
forbindelse med gjenoppbyggingen av de flomverk som gikk i stykker eller ble åpnet under 
fjorårets flom. Forutsetningen måtte i såfall være at NVE ennå ikke har overført ansvaret for 
flomverkene etter reparasjonsarbeidene og være koblet til §33 i Vassdragsloven. 

Et reglement for å slippe vannet kontrollert inn bak flomverk for å redde selve flomverket. eller 
redusere skadene innenfor sammenlignet med ukontrollert brudd, kan godt hjemles I mer 
generelle forskrifter. Ansvar, oppfølging og myndighet i forhold til evt forsknfter synes ikke 
avklart. 

En konsesjonsbehandling kan avklare spørsmålet om lokal flomsikring i forhold til mulig 
økning av flomproblem på nedenforliggende områder, og sette regler for hvordan flomverkene 
skal brukes på en mer optimal måte sett fra et samfunnsmessig synspunkt. 
Det kan tenkes at en konsesjonsvurdering ender opp med at lokal flomsikring kan aksepteres 
opp til et visst nivå. Det vil i slike tilfeller være behov for bestemmelser om manøvrering. 
Disse kan i enkleste utgave definere en fast overløpshøyde som ikke lovlig kan heves ved 
påbygging. Det kan også være aktuelt med reglementer med manøvrering av luker eller 
ventiler. Bestemmelser om punktering av flomverk ved graving eller sprenging kan også 
tenkes. En slik vurdering er neppe aktuell for små flomverk, men bør gjennomføres dersom 
det foreligger planer om flere større flomverk i samme vassdrag. Det er ikke gjennomført en 
slik vurdering for eksisterende flomverk, men problemstillingen kan bli aktuell, blant annet 
gjennom Hydra-prosjektet. En ev revurdering av eksisterende flomverk reiser en del 
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spørsmål om det formelle grunnlaget for sliik gjennopptagelse. Det reiser også spørsmål om 
eventuelle erstatninger ved endringer/begrensninger. Virkninger som ikke er vurdert er et 
moment for en slik revurdering. Ulovfestet omgjøring kan være en nødløsning. Forslag til ny 
vassdragslov kan ev gi et bedre formelt grunnlag for å kalle gjennomførte vassdragstiltak inn i 
konsesjonsbehandling. Dersom dette er aktuell framgangsmåte bør temaet tas spesielIt opp 
med NOE slik at problemstillingen, og det formelle grunnlaget innarbeides i Ot.prp om ny 
vassdragslov. 

5 OPPSUMMERING 

Gruppa har gjennomgått en rekke forhold knyttet til sikkerhetsmessige sider ved flomverk. 
Arbeidet er konsentrert omkring de anlegg NVE har stått for gjennomføringen av, da dette 
også forutsettes å fange opp anleggene av størst interesse sikkerhetsmessig. 

Gruppa ser på bakgrunn blant annet av erfaringer fra "Vesleofsen" forbedringspunkter ved 
flere sider knyttet til bygging og drift av flomverk. Gruppa setter særlig fokus på følgende: 

* ansvar 
* beredskap 
* teknisk sikkerhet 
* klassifisering 

De største og viktigste flomverksanleggene er sannsynligvis allerede bygget. Gruppa legger 
derfor stor vekt på at forbedringer både av teknisk og administrativ art også fanger opp 
eksisterende anlegg. 

ANSVARSFORHOLD 
Gjennom kommunevedtaket har NVE som byggherre overført ansvaret for tilsyn og 
vedlikehold av flomverket til kommunen. Kommunen viderefører ofte vedlikeholdsansvaret til 
de som direkte har nytte av det (grunneierlag/verkeforening). Dagens system er ikke helt klart 
når det gjelder hvem som har ansvaret for hva i forbindelse med tilsyn og vedlikehold. 

Dagens system med overføring av ansvaret for framtidig tilsyn og vedlikehold fokuserer i for 
liten grad på ansvar i flomsituasjoner. De store flomverksanleggene er i en helt annen grad 
enn andre forbygningstiltak, avhengig av oppfølging i selve flomsituasjonen. 

Reglementene for pumpeanleggene som er bygget som del av flomverksanleggene, gir ikke 
nødvendige anvisninger til håndtering av de ekstraordinære flomsituasjonene. 

TEKNISK SIKKERHET 
På teknisk side er det klare muligheter for å bedre sikkerheten, men det er spørsmål hvor 
langt en er villig til å gå av hensyn til kostnadene. Stikkord i denne sammenheng er sikkerhet 
mot grunnbrudd, eventuelle overløp, muligheter for styrt innslipping av vann, håndtering av 
pumper. 

KLASSIFISERING 
Det bør foretas en gjennomgang av de flomverk som er bygd, med sikte på en klassifisering. 



Klassifiseringen bør danne grunnlag for å definere differensierte krav både til tekniske og 
andre forhold knyttet til flomverk. 

Grunnlaget for klassifiseringen bør være konsekvensen av ukontrollerte hendelser i form av 
brudd i flomverkene. Faren for personskade og skade på materielle verdier ved brudd, vil 
være vesentlige i denne vurderingen. Det er ikke entydig sammenheng mellom flomverkets 
størrelse i høyde/ lengde og brudd konsekvenser. 

AKTUELLE VIRKEMIDLER 

)~ 

~ I 

Gruppa har gått gjennom et sett av virkemidler innenfor eksisterende regelverk, men har også 
sett på hvilke endringer som kan forventes i ny vassdragslov 

I mandatet er det bedt om en vurdering av forskrift eller retningslinjer for flomverk. Gruppa har 
også vurdert andre muligheter. herunder konsesjonsbehandling og nærmere vilkår til en 
konsesjon. Utformingen av ny vassdragslov vil her ha stor betydning for aktualiteten av dette 
virkemidlet. Sterkere grad av offentlig styring er også et mulig virkemiddel. 

Ved valg av virkemidler ser gruppa det som viktig at det blir sett på hvor mange anlegg det 
kan være aktuelt å utarbeide nærmere regler for. Gruppa antar at det etter en nærmere 
klassifisering vil være et lite antall flomverk som faller i en gruppe hvor det kan være aktuelt 
med strenge krav til bygging og vedlikehold/ beredskap. Et lite antall anlegg antas å kunne 
fanges opp ved en kombinasjon av konsesjonsbehandling og retningslinjer/ veiledning. 

Det er videre et faktum at det vesentlige - og i denne sammenheng de antatt aktuelle - av 
flomverk har vært bygget av NVE med midler over eget budsjett og/ eller 
Landbruksdepartementets budsjett. Dette antas å være gjeldende som hovedregel også 
framover. Dette gjør at NVE kan stille betingelser i forbindelse med finansiering og 
gjennomføring, som burde kunne dekke opp mye av behovet for regulering av tekniske og 
administrative forhold. 

BEREDSKAP 
Gruppa ser det som et vesentlig forbedringspunkt at beredskapen omkring flomverk bedres. 
Dette inkluderer en avklaring av ansvarsforhold i beredskapssituasjonen. Videre må det 
avklares hvilken adgang det skal være til påbygging av flomverk i høyden og under hvilke 
forhold flomverk skal åpnes for å unngå ukontrollerte brudd. 

Etter en klassifisering vil det være aktuelt å stille krav om beredskapsplaner for en gruppe 
flomverk med store bruddkonsekvenser. For disse vil et aktuelt virkemiddel også være krav til 
kompetanse hos de som skal ha ansvar for tilsyn og vedlikehold. Videre vil det være aktuelt 
med større krav til oppfølging, herunder rapportering til NVE 

For de øvrige flomverk bør det lages veiledere som de ansvarlige kan benytte. For de med 
mindre brudd konsekvenser antas dette å være tilstrekkelig. For alle flomverk bør NVE 
utarbeide veledningsmateriell tilpasset flomverkskiassen og hvilke grupper en retter seg mot. 
En del av beredskapen vil også gå på å informere de som bor bak flomverk om hvilke 
faremomenter som knytter seg til flomverk i en flomsituasjon. 
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VEDLEGG 



NVE 
NORGES VASSDRAGS· 

OG ENERGIVERK 

KOMMUNE-VEDTAK 

FOR 

SAK NR.:. . . . . . . . NAVN: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . KOM11UNE, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . FYLKE 

Under forutsetning av bevilgning t i i forbyggingsarbeider på 
budsjettet til Norges vassdrags- og energiverk (NVE), vedtar 
kommunen planen, og påtar seg følgende ansvar og garantier: 

1. Ansvar for innbetaling av distriktets tilskudd til 
anleggsutgiftene etter hvert som statsbevilgning blir gitt. 
Sluttoppgjør for distriktstllskuddet skjer på grunnlag av 
endelig anleggsomkostninger. 

2. Garanti for at alle erstatningskrav som er en følge av 
arbeidet, skal være staten uvedkommende, - herunder også 
godtgjørelse for jordskade og annen skade og ulempe samt for 
steinbrudd, massetak m.v. i anleggstiden og under det senere 
vedlikehold. Eventuelle utgifter til skjønn, erstatninger 
eller konsesjonspålagte tiltak er staten uvedkommende. 

3. Garanti for at det ferdige anlegg blir holdt i full stand, -
for større arbeider, med statstilskudd. Pålegg fra NVE om 
vedlikeholdet skal følges. 

4. Plikt til å etablere et tilsyn i samsvar med NVE's instruks 
så snart anlegget er meldt ferdig. Tilsynet skal påse at 
anlegget til enhver tid blir holdt forsvarlig vedlike, og 
rette seg etter NVE' s instruks for vedlikehold og etterkomme 
påbud fra NVE. 

Kommunens vedtak omfat ter mindre endringer som kan vise seg 
ønskelige og dekker normal prisstigning i vente- og anleggstiden. 

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

hvordan 

STED, DATO ORDFØRER 



NVE 
NORGES VASSDRAGS
OG ENERGIVERK 

INSTRUKS 

for kommunalt tilsyn med forbyggings- og flomsikringsanlegg 
utført med tilskudd eller bevilgning over NVE's budsjett. 

1. Kommunen har undertegnet NVE's vedtaksskjema og bl.a. 
garantert overfor staten at anleggene blir holdt i full 
stand etter at NVE har utstedt ferdigerklæring. Til 
kontroll med vedlikeholdet skal kommunen etablere tilsyn 
i henhold til NVE's instruks og følge påbud som blir 
gitt. 

2. Kommunen kan legge tilsynet til en fast nemd eller til 
teknisk etat. Det skal i alle tilfelle oppnevnes en 
kontaktperson med særskilt ansvar for vedlikeholdet. 
Kommunen skal informere NVE om hvordan tilsynet er 
ordnet. 

3. Tilsynet skal ha løpende kontroll med utviklingen på den 
aktuelle elvestrekning. Befaring skal foretas minst annet 
hver år og ellers etter store skadeflommer. 

4. Det skal skrives rapport fra befaringene. Kopi av 
rapporten skal sendes til NVE's regionkontor. 

5. Når tilsynet finner at det er behov for vedlikehold, skal 
den: 

a. Ved enkle arbeider sørge for at utbedringen blir 
foretatt etter avtale med kommunen og eventuelle 
vedlikeholdspliktige. Melding skal gis til NVE's 
regionkontor. 

b. Ved vanskeligere og mere omfattende arbeider ta 
kontakt med NVE's regionkontor, som vil foreta 
befaring og eventuelt planlegge utbedringsarbeider. 
NVE vil vurdere om arbeidet skal pålegges de 
vedlikeholdspliktige eller om det kan gis bevilgning 
over NVE's budsjett. 

6. NVE fører leilighetsvis kontroll med vedlikeholdet. Når 
det ansees nødvendig, vil NVE ta kontakt med tilsynet. 



Flomsikring av Kir!::e"c-2:,oITrcådet 
Pumpestasjon ved Noret 

l Dette regleffi'2nt inneholder bestemmelser for manØvrering, drift og 
vedlikehold av pUInpestasjonen ved Noret samt for regulering av dammen 
ved Frysjøen. Pumpestasjonen og dammen er bygget i 1968-70 av tNE, 
Forbygningsavdelingen, som ledd i flomsikrir.gen av Kirkenærområdet. 
Grue kommune har JDSVaret for vedlikeholdet av de utfØrte arbeider. 

2 Til å forestå ma.nøvreringen m. v. oppnevnes et utvalg med 2 represen
tanter fra Grue kommune og 2 fra NVE med personlige varamenn. 
Utvalget oppnevnes for 3 år om gangen. Utvalget skal påse at pumpe
stasjonen og Frysjødarr~en til enhver tid er i driftsklar stand, og 
at manØvreringsreglementet blir fulgt. Utvalget har fullmakt til å 
fravike reglementet når det etter avtale med NVE finnes nØdvendig. 

3 Pumpestasjonen er bygget som supplement til flomdempingsmagasinene i 
Frysjøen og Gardsjøen. 

Pumpestasjonen har 3 pumper, nummerert nr. l. 2 og 3, hver med kapasitet 
2,5 m3/sek. Pumpene skal normalt benyttes for å hindre uønsket flom
stigning innenfor flomverket under ekstraordinære flomforhold i Glomma. 
Pumpe nr. l kan dessuten nyttes for å se~~e normal sommervannstand i 
Gardsjøen under kortvarige flomtopper i Glorrma i vekstsesongen. 

Enhver bruk av denne pumpen til formål som utvalget ikke definerer 
som flomsikring ifølge planen for Flomverk mot Glormna ved Kirkenær, 
er betinget av særavtale mellom Grue kommune og interessentene. 

Pumpene skal bare opereres av kvalifisert personell godkjent av 
utvalget. 

4 Høydegrunnlaget for Noret refererer seg i dette reglement til NVE's 
fastmerke. topp lensebolt i fjell utenfor pumpes~asjonen kotehøyde 

5 

148,953, samt oppsatt vanr..merke på stasjonen. ' 

Høydegrunnlaget for Frysjøen refererer seg til NVE's fastmerke på topp 
av mur ved Frysjødammen, kotehØyde 216,50 samt oppsatt vannmerke på 
dammen. 

Pumpenes normale minimums pumpevannstand er: 

Pumpe Ilr. l kote 147,00 
Il Il 2 It 150,00 
Il Il 3 

11 150,00 

6 Utnytting av magasinene i Frysjøen og Gardsjøen samt manØvrering av 
pumpene skjer på grunnlag av langtids flomvarsel for Glomma. Utvalget 
plikter forØvrig å skaffe tilveie best mulig materiale for å kunne 
vurdere effektiv og Økonomisk bruk av magasiner og pumper for for
skjellige flomforhold. 
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7 Manøvrering av pumpene skal normalt foreg~ etter følgende retningslinjer: 

A Normale flomforhold i GlorT'Jna 

l) Noret 

De automatiske l~~ene vil normalt være tilstrekkelige. Ved ekstra
ordinært stort tilsig i det lokale nedslagsfelt samtidig med ste~t 
avlØp fra Gardsjøen kan pumpene nyttes ved vannstand i Gardsjøen 
over k.h. 151,0. 

2) Frysjøen 

Etter lokal flom og fØr flom i Glomma tappes Frysjøen til k.h.214,5 
og holdes s~ lar~t det er mulig p~ denne vannstand. Dammen holdes 
helt stengt s~ lengde det ikke er naturlig avløp fra Gardsjøen 
til Glomma. 

B Fare for minst 5 ~rs flom (av noen varighet) i Glomma 

l) Noret 

Mens Gardsjøen ikke har naturlig avlØp til Glomma holdes va~nstanden 
i GardsjØen ved hjelp av pumpene p~ k.h. ca. 150,5 s~ langt det er 
mulig. 

2) Frysjøen 

Etter lokal flom og fØr flom i Glomma tappes Frysjøen til k.h.2l4,0. 
N~r vannstanden i Gardsjøen g~r over k.h.150,0, og ikke har naturlig 
avlØp til Glomma, holdes dammen helt stengt. 

C Fare for katastrofeflom i Glomma (minst 20 ~s flom av noen varighet) 

l) Noret 

Etter at lokal flom er over og det ikke er naturlig avløp fra 
Gardsjøen til Glomma startes pumpe l p~ k.h. 149,0 i Gardsjøen. 
Pumpe 2 og 3 kjØres ved vannstand over k.h. 150,0. 

2) 

Frysjøen 

Etter lokal flom og fØr flom i Glomma holdes vannstanden p~ k.h. 
214,0. Dam~en stenges helt n~ Gardsjøen ikke har naturlig avlØp 
til Glomma, og ~pnes (ned til k.h. 214,0) bare n~r det er nødvendig 
for full utnyttelse av pumpene, (det vil si Gardsjøen over k.h. 150,0) 

8 Det oppnevnte utvalg avgjør hvordan manøvreringen skal skje i hvert 
enkelt tilfelle, etter en best mulig vurdering av erfaringsmateriale 
og foreliggende opplysninger. Det skal fØres journal p~ pumpestasjonen 
over manøvrering, drift og vedlikehold av pumper og annet utstyr. 



MANØVRERINGSREGLEMENT 3 

9 Vannstanden skal avleses ved Noret og Frysjøen som angitt nedenfor. 

I flomperioder avleses vannstanden innenfor og utenfor pumpestasjonen 
samt ved Frysjøen minst hver dag. Ved normale vannstander avleses 
minst l gang hver uke. 

Vannstandsbøker og pumpe journal oppbevares på pumpestasjonen. 

10 Pumpestasjonen skal holdes i forsvarlig stand, og pumpehuset skal 
være ryddig og pumpene kjøreklare til enhver tid. 

Pumpene skal prØvekjØres og ettersees minst 2 ganger i året. 

NVE Forbygningsavdelingen 

Oslo 30. januar 1973 

., 
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