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Forord
Glommens og Laagens Brukseierforening fikk 18. juli 1997 ny konsesjon for regulering av Aursunden.
Et av konsesjonsvilkårene innebærer at NVE pålegges å registrere og vurdere behovet for nye
erosjonssikringstiltak rundt Aursunden, NVE fikk også ansvar for å planlegge og gjennomføre
nødvendige tiltak innen 5 år fra konsesjonsdato. Dette arbeidet blir utført i regi av NVE Region MidtNorge.
Gjennom annonser i lokalpressen og orienteringsmøte med Aursund grunneierlag ble grunneierne og
andre berørte interessenter våren 1998 orientert om hvordan NVE Region Midt-Norge ville legge opp
arbeidet. Grunneierne ble bedt om snarest mulig å melde inn aktuelle skadesteder som de mente burde
vurderes med tanke på sikringstiltak. I denne fasen ble det også gjort rede for allmennhetens rettigheter.
GLB ble orientert om opplegget gjennom møter og befaringer.

Trondheim 03.12.1999

Einar Sæterbø
regionsjef
Anders Bjordal
avdelingsingeniør
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Sammendrag
Denne sammenfattende rapporten beskriver erosjonsforholdene rundt Aursunden slik de vurderes
høsten 1999. Erosjonen rundt Aursunden har flere årsaker. Reguleringshøyden er totalt på 5.9 meter.
HRV er hevet 1,4 meter i forhold til normal sommervannstand, til kote 691,10. Dette har merkbare
konsekvenser for erosjonsforholdene rundt sjøen. Særlig innerst i Brekkenfjorden er erosjonsskadene
svært synlige. Her består grunnen i hovedsak av breelvavsetninger ( sand og silt).
Plastring med stein vil på de fieste steder være den mest aktuelle sikringsmetoden. Dette til tross for at
tilgangen på stein av bra kvalitet er beskjeden.
Rapporten beskriver og dokumenterer med bilder synlige erosjonsskader rundt Aursunden. De steder
det er aktuelt med erosjonssikring, er det foreslått en eller flere alternative sikringsmetoder. Rapporten
gir en parsellvis oversikt over alle erosjonsskader som er registrert rundt Aursunden. Store deler av
strendene rundt Aursunden er i større eller mindre grad påvirket ev erosjon, særlig bølgeerosjon. En del
erosjon har naturlige årsaker, noe er forårsaket av reguleringen.
Langs store deler av sjøen er erosjonsutviklingen saktegående og lite merkbar. Andre steder, særlig i
Brekkenfjordområdet, og særlig i forbindelse med byggverk, dyrka mark og annen menneskelig
aktivitet er skadene merkbare. Bare unntaksvis er det gjort forsøk på å bedømme hvor stor andel av den
angitte erosjonen som skyldes reguleringen. Til sammen er 4250 meter strandlinje, fordelt på 20
parseller, og til en samlet kostnad på kr. 4.290.000, foreslått sikret.
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Innledning
Ved kgl. res. av 18. juli 1997 overtok GLB den gamle Aursundreguleringen fra staten.
Varigheten for den nye konsesjonen er ubegrenset for samtlige deltagere og det skal være anledning til
alminnelig revisjon av konsesjonsvilkårene etter 30 år regnet fra 13. mai 1986 (utløpsdato for
statsreguleringen). Reguleringsgrensene er som tidligere, men skal heretter betegnes i kotehøyde:
HRV= 691,10 moh; LRV= 685,20 moh
I " Vilkår for tillatelse for Glommens og Laagens Brukseierforening
skriver Olje og energidepartementet i kgl. res. av 18.7.1997.

til reguleringen av Aursunden"

Det skal utføres ffirbygnings- og erosjonssikringstiltak på utsatte strandpartier langs Aursunden og
Glomma ved Brekken etter nærmere bestemmelse av NVE. Plan for arbeidene skal utarbeides i
samråd med konsesjonæren som også bekoster planen.
Tiltakene skal dekke områder som er utsatt for aktiv erosjon og som representerer verdifull grunn som
dyrket mark, påstående hus o.l. eller hvor slik grunn kan sies å være truet. Aktuelt for tiltak er også
områder hvor det vurderes at fortsatt erosjon vil bli av betydelig omfang.
Konsesjonæren bærer 3/4 av kostnadene ved tiltakene ved Aursunden og 9/10 av kostnadene langs
Glomma ved Brekken nedenfor Djupa bru. NVE bekoster den resterende del av anleggskostnadene.
Arbeidet utføres under ledelse av NVE innen en tidsfrist på 5 år fra reguleringstillatelsens datum.
(18juli 1997)
Vedlikehold av anleggene gjennomføres og bekostes av konsesjonæren etter bestemmelse av NVE.
For øvrig gjelder:
I de deler av vassdragene hvor inngrepene medfører vesentlige endringer i vannføring eller
vannstand. kan NVE pålegge konsesjonæren å bygge terskler,Preta biotopjusterende tiltak.
elvekorreksjoner, opprenskinger mv. for å redusere skadevirkninger.
Dersom inngrepene forårsaker ytterligere erosjonsskader, fare for ras eller oversvømmelse, eller øker
sannsynligheten for at slike skader vil inntreffe, kan NVE pålegge konsesjonæren å bekoste
sikringsarbeider eller delta med en del av utgiftene forbundet med dette.
Arbeidene skal påbegynnes straks detaljene er fastlagt og må gjennomPres så snart som mulig.
Terskelpålegget vil bygge på en samlet plan som ivaretar både private og allmenne interesser i
vassdraget. Utarbeidelse av pålegget samt tilsyn med utførelse og senere vedlikehold er tillagt NVE.
Utgiftene forbundet med tilsynet dekkes av konsesjonæren.
Dette vil si at fra 18 juli 1997 overtok GLB formelt Aursundreguleringen fra Staten. NVE ble da
pålagt å utarbeide en rapport der erosjonsskader rundt Aursunden skulle kartlegges. I samråd med
grunneierne og GLB skal NVE innen 18 juli 2002 registrere erosjonsskader, pålegge nødvendige
sikringsarbeider, og se til at anleggsarbeider er sluttført innen denne datoen.
Også allmennhetens rettigheter skal tas hensyn til i denne prosessen.
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Rapportene
Den foreløpige rapporten våren 1999
Arbeidet med å registrere erosjonskader rundt Aursunden startet ved Borgas utløp 15.06.1998
4 studenter fra NTNU fikk i oppgave å registrere og dokumentere erosjonsskadene rundt sjøen.
Lag 1: Pål Andrè Pedersen og Pål Sylvester Witczak fikk i oppgave å registrere sørsiden av sjøen,
mens
Lag 2: Lars Joachim Jacobsen og Anders Bjordal fikk ansvaret for registreringer på nordsiden.
Arbeidet ble koordinert av og tilrettelagt av Einar Sæterbø.

Inndeling
Hver dagsetappe er merket av på kartet på brettet A3 ark. Kartet er delt opp i de dagsmarsjer/parseller
som ble befart hver dag. Dvs S1 er dagsmarsjen til lag 1 som gikk på sørsiden den første dagen, S 2 er
dagsmarsjen den andre dagen osv.
Registreringene ble skrevet ned på et ferdig skjema, og alle bildene som ble tatt er merket av på kart
(M=1:5000)
I første omgang ble registreringene foretatt til fots rundt hele sjøen. Det var ingen faste dagsetapper, så
de registrerte parsellene har forskjellige lengder.
Siden lag 1 også hadde arbeidsoppgaver ved Røros museum denne sommeren, ble det til at lag 2 tok
over et større område. Lagene møttes på Storvikodden som ligger ved "inngangen" til Botnet.
Etter å ha befart Aursunden til fots, ble det brukt båt for å se skadeomfanget fra sjøsiden. Dette viste
seg å være en svært hensiktsmessig måte å registrere erosjonsskader på, skader som tidligere hadde
blitt oversett ble nå oppdaget. Bredden rundt hele sjøen ble klassifisert etter hvor stor erosjonsskadene
var.

Klassifisering
Sikringsklasse 1: Hvor det ikke var tvil om at erosjonssikring måtte foretas. Disse områdene ble
merket rødt på kartet.
Sikringsklasse 2: Hvor det var tvil om erosjonssikring var det mest hensiktsmessige, eller man vil
vente og se sjøen ved LRV om våren. Merket gult på kartet.
Sikringsklasse 3: Hvor sikring ikke var nødvendig. Merket grønt på kartet.

Rapporten
Sivilingeniør Anders Bjordal som også deltok i registreringsarbeidet, bearbeidet materialet i samarbeid
med en intern prosjektgruppe ved regionkontoret. Det ble utarbeidet en rapport som foruten
beskrivelser og bilder fra problemområdene, også inneholder forslag til sikringstiltak med
kostnadsoverslag for de områdene som er mest utsatt for erosjonsskader og der sikringstiltak skal
gjennomføres (disse ble merket rødt og kalt sikringsklasse 1). Områder der tiltak kanskje burde
gjennomføres, men hvor en ville foreta ytterlige befaringer og vurderinger ble merket gult (klasse 2).
Det resterende ble merker grønt og kalt klasse 3.
Den foreløpige rapporten ble fremlagt 9 april 1999
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Høringsrunde
Den foreløpige rapporten ble annonsert både i Adresseavisa i Trondheim og Folkets Rett på Røros, og
ble lagt til offentlig gjennomsyri ved Glåmos Samvirkelag, Brekken Samvirkelag, Røros kommune og
NVEs regionkontor i Trondheim. GLB fikk tilsendt ca 30 eksemplarer, advokatene til partene i
skjønnssaken samt fylkesmannens miljøvernavdeling fikk alle rapporten. Alle som tok kontakt med
NVE fikk tilsendt en utskrift av rapporten for det området som var mest aktuelt for dem.
Både GLB og grunneierne fikk dermed anledning til å gjennomgå den foreløpige rapporten som ble
utgitt 9 april 1999, og til å komme med synspunkter. Høringsfristen ble satt til 1 juli. Etterat
høringsfristen utgikk er det kommet inn 16 svar med kommentarer til rapporten. Innholdet i disse
brevene er vurdert i NVE Region Midt-Norges interne plangruppe bestående av Anders Bjordal, Beate
Sæther, Tore Sandnæs, Mads Johnsen og Einar Sæterbø. Gruppen har brukt den foreløpige rapporten
samt brevene fra høringsrunden som grunnlag for beslutningen om hvilke parseller rundt Aursunden
som bør sikres mot videre erosjon.

Sommeren 1999
Nye befaringer
28 mai 1999 ble det tatt flybilder av utvalgte områder ved Aursunden. I begynnelsen av juni ble det
foretatt nye befaringer av utvalgte områder sammen med GLB. Vannstanden var da lav og
erosjonsstedene kunne vurderes bedre enn på full vannstand. Etter at fristen fra høringsrunden gikk ut
1 juli, ble alle de områdene som det hadde kommet innsigelser på befart på nytt. Det dukket da opp
noen nye områder som vil bli sikret.

Supplerende rapport til skjønnsretten
Frem til skjønnsretten startet 23 august 1999 ble det laget en supplerende tilleggsrapport. Denne
beskrev kun de områdene som på dette tidspunktet er tenkt sikret. Ingen "gule" strekninger gjensto.
Det ble redegjort for begge rapportene da skjønnsretten hadde møte 24 august. Det ble gitt anledning
for partene i skjønnsretten til nye uttalelser i september 1999.

Endelig rapport november 1999
Hele strekningen rundt Aursunden er i denne rapporten satt i to klasser, Sikres (merket rødt på kartet)
eller Sikres ikke (merket grønt). Rapporten bygger i all hovedsak på den foreløpige rapporten som ble
gitt ut i våren 1999 og tilleggsrapporten av 23 august 1999. Det er den samme rekkefølgen på
inndelingene, og mange av bildene er beholdt. For de områdene som er merket rødt, dvs de områdene
som skal sikres mot erosjon, er det også laget prinsippskisser for gjennomføring, anleggsvei er tegnet
på 1:5000 kart, beskrivelse av gjennomføring, samt kostnadsoverslag.
Denne rapporten danner grunnlaget for NVEs pålegg overfor GLB om hvilke parseller som må sikres
rundt Aursunden.

Saksgang/rapporter
Den foreløpige rapporten "Registreringer, vurderinger og planlegging av sikringstiltak rundt
Aursunden" ble framlagt 9 april 1999.
Høringsrunde og oppfølgende vurderinger. .
Det ble laget en tilleggsrapport datert 23 august 1999.
Rapportene ble framlaget for Aursundenskjønnet. Det ble gitt anledning for partene til nye
uttalelser i september 1999.
Endelig rapport ferdig desember 1999.
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Kvartærgeologi ved Aursunden
I Rørostraktene finner man flere spor etter istiden, både fra perioder da en tykk innlandsis dekket selv
de høyeste fjellene, til selve isavsmeltingen som skjedde for ca. 10 000 år siden. Strømlinjeformer i
bergrunnen og løsmasser, skuringsstriper etter gms i bresålen og blokkvifter viser at innlandsisen
under hovedfremstøtet for 20 000 år siden og i slutten av siste istid beveget seg i nordvestlig retning
fra et isskille syd og øst for vannskillet. Etter hvert ble innlandsisen tynnere, sokkelen ble isfri og for
12 500 år siden lå isfronten langs Trøndelagskysten. Etter noen hundre år trakk isfronten seg videre
innover Trondheimsfjorden avbrutt av mindre brefremstøt. I Rørostraktene ble de høyeste fjellene
først isfrie. De eldste smeltevannsløpene viser at smeltevannet rant mellom isrester i dalførene og
isfrie daler. Dessuten fant det sted smeltevannsdrenering i nordvestlig retning i tunneler under breen.
På grunn av isoverflatens helning mot nordvest oppstod det bredemte sjøer mellom innlandsisen og
isfrie områder ved vannskillet. Etter isavsmeltingen har det funnet sted en landheving. I tillegg har
elve- og bekkeerosjon, ras og skred vært med og påvirket utformingen av landskapet som vi ser i dag.
Den følgende beskrivelse rundt Aursunden er basert på befaring med båt og til fots sommeren 1998 og
1999, intervjuer med grunneierene og andre, og sammenholdt med kvartærgeologisk kart over Røros
kommune,

Isen former landet
Breelvavsetninger:(glasifluviale avsetninger). Slike avsetninger finner man i store mengder innerst i
Brekkenfjorden, de strekker seg helt fra Borgosen, dekker hele Brekken og fortsetter over Sundet,
Langnesodden og nesten helt ut til Martavollen. I tillegg er det glasifluviale avsetninger helt innerst i
"den andre fjordenden" mot øst, Botnet, og det er en del glasifluviale avsetninger på nordsiden hvis
man følger sjøen vestover. Her finnes breelvavsetninger på Ryggen (grustak), på Klasvollen, og videre
ut mot vestsiden av sjøen, fra Sakrisvollen og helt til Molinga. Hvis man beveger seg noe lengre unna
sjøen er det breelvavsetninger i Vauldalen og oppover Molinga. Disse er dannet under avsmeltingen,
hvor isbreen trakk seg tilbake og smeltevann (breelver) transporterte med seg materialer og avsatte
sedimenter (se kvartærgeologisk kart).

Elve-og bekkeavsetninger:(fluviale avsetninger) finner man der elvene renner ut i innsjøen. Dvs. i
Brekkenfjorden, ved utløpet til de to elvene Borga og Øvre Glomma. I tillegg finnes en slik avsetning i
andre enden av Aursunden der elva Molinga munner ut i innsjøen. Elve- og bekkeavsetninger
dannet etter istiden ved at rennende vann har gravd, transportert og avsatt materiale. Disse
fremkommer tydelig der elvene munner ut i Aursunden.

er

Eskereog kame:finner man langs hele nordsiden fra Jamtvollen og utover mot vestenden (Molinga
og Glåmos).
Eskere er ryggformede breelvavsetninger dannet i tunneler og sprekker under eller i isen. Breelvene
som rant under isen fraktet med seg mye materiale som ble avsatt når vannhastigheten avtok. Når isen
senere smeltet, lå det igjen langstrakte åser av sand, grus og stein som viser breelvenes løp (Thoresen
1991). Dette viser hvordan breelvene har gått samme vei som isutbredelsensretningen (mot vest nordvest). Materialet i disse ryggene er lagdelt og veksler ekstremt mye når det gjelder kornstørrelse
og lagenes fallretning. Forstyrrelser i form av avkuttede lag og foldinger er vanlig. Alle disse trekkene
sier noe om miljøet under isen, med store mengder vann som i perioder fikk fritt utløp, men som av og
til ble demmet opp, samtidig som smeltet is fra taket i tunnelene og isklumper, ble begravd i
løsmassene. En del av eskerene er dannet av elver som rant oppover bakke, og dette sier noe om
hvilket trykk vannet under isen til tider stod under. De største eskerene er 20 - 30 m høye, og dette
indikerer at det var store smeltevannsmengder som ble ført fram med stor strømhastighet.
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Kame er frittliggende hauger av sortert breelvmateriale avsatt under isen tilsvarende som for eskere.
Hulrom eller sprekker i isen har fungert som feller som materialet førte med seg, og etter hvert ble
hulrommene fylt opp. Dermed ble materialet liggende igjen som hauger etter at isen smeltet vekk
(Thoresen 1991).

Innsjoavsetninger Den skrå landhevingen skyldes at istykkelsen og nedpressningen tiltok mot øst.
For store innsjøer eller for lange, smale innsjøer med størst lengde i retningen øst- vest har det funnet
sted en betydelig skrå landheving. Den er sterkest i øst, der innsjøavsetninger er avsatt i eller under
vannivå. Her kan hev ingen være flere meter større enn ved vestenden av sjøene. Ved Aursunden som
har utløp over fjell med ubetydelige spor etter elvenedskjæring, stiger innsjøavsetningens høyde
gradvis mot øst, og ligger ved Brekken nesten 20 m over dagens innsjønivå (Reite 1998).

Morenemateriale finnes rundt hele innsjøen der det ikke er noe andre typer avsetninger. Hele
Tamneset, stort sett hele nordsiden av Aursunden og hele sørsiden er dekket av morenemateriale.
Morenemateriale er dannet ved breens løsriving, transport og avsetning av materiale fra så vel fast fjell
som løsmasser. Morenematerialets kornfordeling er preget av alle fraksjoner fra blokk, stein som per
definisjon er større enn 256 mm , til leir, som er materiale med kornfraksjon mindre enn 0,002 mm
(Emdal 1996, Sandven 1998). Dette bidrar til erosjonen, fordi finmaterialet blir erodert bort mellom de
større og tyngre steinene.

Torv og myr ligger i mindre felt utover de plassene hvor det er morenemateriale. Disse områdene
oppsto som følge av nedbrytingen av planterester. Det er primærmyr og forsumpningsmyr som er
vanligst i områder med morenemateriale. Det er også en del blokker og stein fra den underliggende
morenen som stikker opp. Mektigheten til torvområdene varierer. Moldjord (humus) er dannet som
forråtnelse av vegetasjonen i ulike tykke lag rundt hele Aursunden,

Interessante masseavsetningerloverflateformer
Isskuringsstriper: finner man oppe på Tamnesvola, i tillegg forekommer de enkelte andre plasser
både på nord og sørsiden av Aursunden.
Drumliner: finnes på sørsiden, mellom Djupsjøen og Litivikodden. Dette er langstrakte
sigarformede morenerygger. De er dannet under breen og gjenspeiler isbreens bevegelsesretning.
Smeltevannsløp: finner vi på sørsiden av Tamnes ovenfor Klokkarvollen.
Breelvnedskjæringer: finner man hvis man følger øvre Glomma oppover mot Rien.
Gjel utformet av smeltevann: finner man langs Gjelta litt ovenfor Klasvollen.
Bart fjell: finner man ved Våkhammaren der det er steinbrudd. I tillegg er det en del små plasser
rundt vannet.
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Generelt om flom og erosjonssikring
Folk som bor langs elver og vassdrag er godt kjent med dramatiske hendelser i form av erosjon,
oversvømmelser og ras. Slike hendelser har menneskene til alle tider prøvd å beskytte seg mot.
Med de kunnskaper, ressurser og muligheter som eksisterer i dag, er det ofte mulig å begrense
flom- og erosjonsskader langs vassdrag, samtidig som hensynet til vassdragsmiljøet ivaretaes
gjennom god planlegging og omsorgsfull utførelse. En må søke løsninger som ivaretar flest
mulig hensyn.
Sikringstiltakene må tilpasses landskapet, sjøens, og elvas egenart. Vassdragets rolle i naturen
og kulturlandskapet må bevares så langt det er praktisk mulig. Vassdragets mangfold og
variasjon er viktig både ut fra biologiske og estetiske hensyn. Menneskers bruk av vassdraget til
friluftsliv, rekreasjon og undervisning må opprettholdes og innarbeides i flomsikringsarbeidet.
Med erosjonssikring menes fysiske tiltak for å redusere risikoen for skade på bebyggelse, veger,
telefon/kraftledninger, dyrket mark, verdifull natur osv. I en utvidet sammenheng kan begrepet i
tillegg omfatte arealplanlegging der en tar nødvendig hensyn til risikoen for flom, ras og erosjon
i utnyttingen av elvenære områder. (Overstående er hentet fra Vassdragshåndboka, NVE)
Det finnes flere metoder for erosjonssikring, De som er mest aktuelle i forbindelse med
sikringsarbeider rundt Aursunden er plastring, det vil si pent utført steinkledninger langs de
mest utsatte strandsonene. Dette gjøres for å beskytte strandlinjen mot vannstrømmens og
bølgenes eroderende kraft. I tillegg kan det være aktuelt å bruke trepeler, torvblokker,
kokosmatter og utfylling av bølgebrytende molo som skal hindre erosjon av bakenforliggende
landområder.
I Vassdragshåndboka

defineres erosjonssikring på følgende måte:

Steinkledning av elvesider/elvebunn og utsatte deler rundt innsjøer. Dette gir effektiv
beskyttelse mot vannets graving. Andre materialer kan benyttes i spesielle tilfeller.
Terskler av stein, tre eller betong kan sikre mot bunnerosjon i elver, samt forbedre
forholdene for fisk og fiske.
Utstikkere også kalt buner, styrer eroderende strømkrefter bort fra elvebredden og reduserer
sideerosjonen.
Vegetasjon kan enkelte steder stabilisere grunnen og sikre mot erosjon.

Stein som sikringsmateriale
Utviklingen av anleggsteknikken har gjort stein fra brudd, vanligvis kalt bruddstein eller sprengt
stein, til det mest aktuelle byggematerialet i moderne forbygningsarbeid. Fordelen med
bruddstein som plastrings- og sikringsmateriale er at den er solid, tung og slitesterk. Steinen har
også den fordelen at den er et stedegent naturprodukt og i utgangspunktet et miljøvennlig
byggemateriale. Den skarpkantede fasongen og måten den legges ut på gir store tekniske og
styrkemessige fordeler og muligheter. Problemet er at den også kan bli et fremmed innslag i
vassdragsnaturen. I noen tilfeller vil det være vanskelig å finne egnet lokalt steinbrudd som vil
gi stein med den rette fargen. Dette er tilfelle mange steder rundt Aursunden. Vanligvis
foretrekkes en mørk bergart, men algevekst og vegetasjon kan med tiden gjøre alle bergartstyper
mørke (Vassdragshåndboka, NVE).
I Norge kan en ellers regne med å finne brukbare steinforekomster nær sagt overalt, selv om det
noen steder kan bli betydelige transportkostnader og være restriksjoner på steinbruddsplassering
og uttak. Det kan mange steder være aktuelt å utarbeide en kommunal reguleringsplan for å
kunne ta ut stein.

Stein fra en nærliggende ur eller fra selve elveleiet kan noen steder være aktuelle som
forbygningsstein. Stein fra ur er vanligvis forholdsvis skarpkantet og i utgangspunktet velegnet
til forbygninger. Ofte vil dette være rimelig steinmateriale fordi man slipper å sprenge den ut fra
fast fjell. Men kraterformen og rasfarlige uttaksplasser representerer gjerne både et
sikkerhetsproblem under uttak og et miljøproblem etter avsluttet drift.
De miljøproblemer som plastringsstein i elvebredden kan representere i form av sterile og
utilgjengelige elvebredder kan en råde bot på ved hjelp av terrengforming og innlagte gangstier i
skråningsflatene (Vassdragshåndboka, NVE)
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Forklarende snitt av forbygningsanlegg
(Fig. 6.5 Vassdragshåndboka, NVE).

med terrasse, erosjonssikring og miljøtiltak.

I tillegg til plastringsstein fra brudd eller ur, vil det i de fleste forbygningsanlegg være behov for
løsmasser til oppfylling av for eksempel flomverk, terskelbygging eller til oppretting av
skråninger som underlag for plastringer. Dette gjelder i liten grad forholdene rundt Aursunden.
Det vil ofte være behov for jord eller annen vegetasjonsrik masse for tildekking av
plastringssteinen.

Sikring med andre materialer
Tre
I Norge er tømmer og treplank rimelige og mye brukte byggematerialer. Trestokker er
tradisjonelt brukt til påler, faskiner og tømmerkister som beskyttelse av elvekant, eksempelvis i
Nidelva (Trondheim) og i Hitterelva (Røros). Også til bygging av terskler og smådammer er
tømmer en del anvendt. Bruk av treverk er ofte gunstig med tanke på estetikk og miljø.
Varigheten er imidlertid ofte et problem (Vassdragshåndboka, NVE).

Betong
Tradisjonelt er betong mye brukt som byggemateriale, også i vassdrag, som for eksempel til
dammer, bruer, terskler, og som byggemateriale for støttemurer og forbygninger, særlig i byer
og tettbygde strøk. Noen steder legges elver og bekker i rør og kulverter støpt i betong.
I de senere år har betong fått økende konkurranse som vassbyggingsmateriale. Særlig i form av
store fyllingsdammer, løsmasseterskler og ved at støttemurer/kanalsider ofte blir utført som
tørrmur av store og velegna steinblokker.
Betongterskler er det bygd mange av i Norge, og materialtypen er velegnet der det er fjell i
grunnen. Ellers er betong som erosjonsbeskyttelse lite brukt. Betong betraktes som et lite
naturlig byggemateriale i erosjonssikringsanlegg og unngåes derfor i mange tilfeller på grunn av
estetiske og miljømessige hensyn (Vassdragshåndboka, NVE)

Matter, duk og nett av kunststoffer og naturlige stoffer
Overflateforsterkende og erosjonshindrende matter, duk og nett brukes i vegskråninger,
elveskrenter og liknende steder, først og fremst for å få vegetasjonen til å feste seg.
Det finnes mange aktuelle materialtyper, og med forskjellige bruksområder. Inndelingen skjer
etter basismaterialet, som kan være organisk nedbrytbare materialer som halm, fibre eller
lignende, eller det kan være organisk materiale av for eksempel plast, polyester og organiske
materialer. (Vassdragshåndboka, NVE)
Erosjonsnett i øvre del av skråningen kombinert med stein i skråningsfoten kan være en god
løsning ved rolige strømforhold. Dette kan også anvendes som armering for å hindre utvasking
av jord og småplanter på utsatte lokaliteter.

Vegetasjon
Vegetasjon som trær, busker og større stauder er med sine rotsystemer effektive jordforsterkere
og bidrar til å beskytte erosjonsutsatte elvebredder mot vannets gravende krefter. Selv gress er
virksomt der vannstrømmen og bølgepåkjenningene ikke er for sterk, men metoden generelt har
sine klare begrensninger i strie elver.
I det siste har det kommet på markedet sjøtangbaserte (biologiske) vekstmidler (alginure) som
kan sprøytes direkte på fyllinger av stein, grus eller jord, eventuelt forsterket med nett. Fordelen
med denne er at en oppnår raskt kraftig vegetasjon med dype røtter (Vassdragshåndboka, NVE)
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Miljømessige hensyn ved erosjonssikring.
Ved tiltak i vassdrag er det viktig at inngrepet tilpasses landskapet, sjøen
og elvas egenart. Vassdragets rolle i kulturlandskapet må søkes bevart. Mangfold og variasjon i
utforming og linjeføring er viktig både ut fra biologiske og estetiske hensyn. Folks mulighet til
bruk av vassdragene bør opprettholdes og forbedrende tiltak bør innarbeides i sikringsplanene.
Et viktig prinsipp i dagens flom- og erosjonssikringsarbeid er at vassdraget skal ha en viss frihet
der dette kan skje uten å påføre skader på viktige interesser. Erosjon i elver og innsjøer gir
grunnlag for massetransport, noe som bidrar til massebalanse og opprettholdelse av dekksjikt
der massene slår seg til ro. En grunnleggende regel er at nødvendige erosjonssikringer og
flomverk langs elvene trekkes lenget mulig vekk fra elveløpet, slik at de naturlige
vassdragsprosessene i størst mulig grad kan få gå sin gang (Vassdragshåndboka, NVE).
Ferdigstilte sikringsanlegg er ofte lite egnet for rask vegetasjonsetablering uten at vi tilfører
vekstmasser eller tilbakefører avdekningsmassene. Ved å ta vare på avdekkningsmassene kan vi
redusere utgiftene til vekstmasser betraktelig. Ved tilbakeføring kan vi ofte nøye oss med et ca
10 cm tykt lag. Delvis overdekning kan også være et alternativ som kan skape variert
vegetasjonsetablering.
Rundt Aursunden vil sikringsanlegg så langt som praktisk mulig bli dekket med vekstmasser for
å lette reetablering av vegetasjon. På noen av anleggene vil det bli plantet stedegen vegetasjon.
Enkelte planter kan bli dyrket fram i drivhus for så å bli plantet i sikringsanleggene.

Vegetasjonstue

Klemme fast småbusker
mellom steinblokker
(4'1

:*

Jord
,•••N';?•-•
$›••••

Stein

.

t:•••
;

Vegetasjonstuene etableres i jordlag på steinmassene. Planter, enkeltbusker og småtrær
klemmes godt fast mellom steinene. Figur 5.10 Vassdragshåndboka, NVE.

Utsnitt fra arealpianen for Røros
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Dette utsnittet er tatt fra gjeldende arealplan for Røros kommune, jfr. kommun
sak 94/30.10.1997.
med den eksisterende
De aktuelle sikringstiltakene som er beskrevet i denne rapporten, er i tråd
arealplanen for Røros kommune.
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Samlet kostnadsoverslag
Spesifisering av kostnadene er lagt inn på samme sted som beskrivelsen av området.
I kostnadsoverslagene er det tatt med de utgiftene som er naturlig ved et slikt anlegg. Det er
fomtsatt transport av stein fra Våkhåmmåren eller fra Lergruven. Siden det bare er disse to
plassene det er naturlig å hente stein fra, vil transportkostnadene bli svært høye for anlegg som
ligger langt unna i forhold til de anleggene som ligger nærmest. Hvis det åpnes steinbrudd ved
Molinga vil dette redusere kostnadene til de anleggene som ligger nærmest.
I Inndeling:
N 1
,
1
1
1
N ')
N4
N 6
,
N6
N6
N7
N8
N8
N9
N 10
S 1
S 1
S1
S7
S8
S9

Sted:
Bygdetun ved Borgosen
Halvøy nord for Borgosen
Stenvoldbekken
Vassdalen
Selbudalen
Søosen
, Jorde ved Ryttervollen
HRyggen
Evavoll
Gjelta/ Gjeltodden
Kulvert ved Reitlia
Sakrisvollen
Molingbrua
Hytte vest for Langodden
, Sørsiden av Borgosen
,
' Hytte ved Villmannan + terskel
Sjøvollen
H
' Smiodden
Hytteområde ved Gammeltorpet
, Jonasvollen
Sum

,

1Lengde:

Kostnad:

100
355
250
100
300
100
100
320
80
200
70
125
310
70
1050
150
: 150
200
120

70 .000,- ,
200.000,170.000,- ,
160.000,330 .000 ,130 .000 ,- .
100.000,130.000,70.000,130.000,25.000,80.000,410.000,- ‹
45.000,1.610.000,240.000,- .'
110 .000 ,-_
100.000,-1
100.000,80.000,-

4250

'
-

4.290.000,-

Merk.
Ovenstående overslag dekker ikke reparasjonbehov for de gamle anleggene ved Sundet og langs
Øvre Glomma.

Naustene
Skader på naust er ikke beskrevet spesielt inngående i rapporten. De aller fleste naustene er
utsatt for skader som følge av utvasking og erosjon. Skadene på noen naust kan sies å være
selvforskyldt, delvis fordi naustene er satt opp for nært vannet. Bølgeerosjon har ført til at de
fine partiklene under fundamentene til naustene er blitt vasket bort. Noen steder er det også
tydelige spor etter setninger i grunnen rundt naustene.
Årsaken til at de fleste naustene i dag har skader eller er i ferd med å få skader, skyldes i stor
grad vannstandsvariasjonene og den høye vannstanden om sommeren. Andre vanlige årsaker
kan også tilskrives dårlig fundamentering, tele, generell bølgeerosjon (som er naturlig ved
Aursunden). Ikke alle naust har så høy verdi at det vil være hensiktsmessig å sikre dem. Å sikre
et naust vil vanligvis kunne koste 5000-20000 kroner.
I vedlegg bakerst i rapporten er det gjengitt en prinsippskisse for hvordan naustene bør/kan
sikres.
Til sammen er det ca. 50 naust som har skader eller er i ferd med å bli skadet. De fleste av disse
naustene er merket av på kartet på side 24. Alle skadene kan ikke sies å skyldes reguleringen.
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t til.
Ca. 50 naust avmerket rundt Aursunden ligger utsat

Registreringer, vurderinger, bilder og
kart langs nordsiden av Aursunden

Område N 1 Borgosen —Selbudalen.
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Bilde 1 Halvøy nord for Borgosen
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I.

Sted: Bygdetun ved Borgosen
Grunneier(e):

Tom Arild Borgos

Åsizeij

Kart: M711 1720 11, Brekken
Koordinater
Start: N: 6949900 ,Ø: 0646000
Slutt: N: 6949800 ,Ø: 0645970
Grunnforhold:

Sand og gresstorv, dyrka mark

B.3

nna

Vegetasjon/miljø: Dyrka mark ligger helt ned til sjøen.
Ingen eller lite kantvegetasjon.
Erosjonsforhold: Langgrunt utenfor. Bølgene bygger
seg opp og bryter innover vegetasjonsdekket Der er
ingen steiner som beskytter mot bølgeskvulpet.
Utsatte verdier: Husene på bygdetunet er pusset opp.
Med tiden vil fundamentene til husene kunne bli utsatt. Dyrka mark sikres samtidig.
Tiltak: Området sikres med stein langs bredden, jfr kart side 33 og prinsippskisse RM 3944 side 34.
Adkomst/transportlengde:

Det går vei helt ned til bygdetunet. Avstanden til Våkhåmmåren er ca 3 km.

Kostnad: kr 70.000,-

Bilde 2 Bygdetunet ved Borgosen

Bilde 3 Vannet slår inn i torva rett utenfor husene
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Sikring av bygdetun ved Borgosen
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Gjennomføring:
Det graves en fotgrøft ca 1 meter fra torvkanten. Den skal vær ca 1 m dyp og 1 meter bred. Samfengt sprengstein
legges opp til torvkanten. De oppgravde massene strøs over steinfyllingen. Det kan være aktuelt å tilføre
begroingsmasser, og plante stedegen vegetasjon oppå sikringsanlegget, jf. prinsippskisse RM 3944 side 34.

Kostnader
Oppgaver
FDRigging
FEDrift
og Administrasjon
FFLøsmasser
FGStein
(300 m3)
FKTerrengarbeider
Sum (eks moms)
Pris m/moms og avrunding

Pris kr.
7.000,7.000,10.000.20.000,10.000,54.000,70.000,-

Bilde 4 Rød strek viser området som skal sikres

33
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Prinsippskisse for sikring av
bygdetun ved Borgosen
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VV 9499
Erosjonssikring rundt Aursunden

Erstatning for:

Tegn.Prinsippskissebygdetun ved Borgosen

Tegn. nr.

Henvisning

Vassdr.nr: 002.S

Endring

Erstattet av:

RM 3944
'

Format: A 4

Sted: Halvøy nord for Borgosen
Grunneier(e):
3

Svend Åge Borgos

Kart: M711 1720 II, Brekken
Koordinater
Start: N:6950150 ,Ø: 0645950
Slutt: N: 6950300 ,Ø: 0646200
Grunnforhold:

Grunnen består av sand med vegetasjonsdekke.
B.8

rsheii

Vegetasjon/miljø: Sandstrand, bjørketrær ute på holmen
Innenfor halvøya er det mye ender om høsten.
Erosjonsforhold: Aktiv bølgeerosjon på yttersiden av holmen.
Svært langgrunt utenfor. Bølgene bygger seg opp og bryter innover
-a
vegetasjonsdekket på holmen. Lengst nord på denne parsellen er
området innenfor regulert til friluftsområde. Holmen er tett bevokst
CPS'tft,
med relativt høye trær, vesentlig bjørk. Disse virker sammen med
trærne på neset på sørsiden av Borgosen som en beskyttelse for
Brekkenområdet både når det gjelder vind og sandflyging om våren. Yttersiden av denne holmen er sterkt
utsatt for bølgeerosjon og vil med tiden kunne eroderes bort. Grunneier sier at holmen ved jordskifte i 1976
var på 15 mål, i dag er arealet betydelig redusert.
Utsatte verdier: Halvøya er dekket med høye tynne bjørketrær. Sandstranda rett nord for halvøya er
regulert til friområde. Det vil kunne få lokalklimatiske effekt hvis halvøya forsvinner.
Tiltak: Holmen sikres med stein. Stranden må kunne brukes slik som før også etter sikringsarbeidet. Sikres i
en lengde på ca325 m. Den parsellen som ligger nærmest djupålen til Borga, sikres også med steingrøft, jfr.
kart side 37 og prinsippskisse RM 3945 side 38.
Adkomst/transportlengde:
Det går vei helt ned til området, det lages anleggsvei ned til sjøen.
Avstanden til Våkhåmmåren er ca 4 km.
Kostnad: kr 200.000.-

Bilde 5 Halvøy nord for Borgosen, djupålen fra Borga i forgrunnen. Den røde streken viser sikringstraseen.
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Bilde 6 Trærne ytterst på halvaiya er undergravd og faller ned

Bilde 7 Gresstorva er i ferd med å forsvinne

Bilde 8 Sandstranda er regulert til friluftsområde
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Sikring halvoy nord for Borgosen
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Gjennomføring:
Sikringstype 1: Torvkanten sikres med samfengt sprengstein for å hindre bølgeerosjon. Det graves en fotgrøft ca
1 meter fra torvkanten langs hele parsellen. Fotgrøften skal være ca meter dyp og 1 meter bred. Samfengt
sprengstein legges opp til torvkanten, slik som vist på prinsippskisse RM 3945 side 38 for sikring,stype I.
Sikringstype 2: Torvkanten sikres med samfengt sprengstein for å hindre bølgeerosjon. Det graves en fotgrøft ca
meter fra torvkanten langs hele parsellen. Fotgrøften skal være 2 meter dyp og 4 meter bred i toppen. Oppå
steingrøfta legges detsand og grus på duu ytterst 3 meterene. Samfengt sprengstein legges fra ca 1 meter fra
torvkanten og opp til torvkanten. slik som vist på prinsippskisse RM 3945 side 38 for sikringstype II.
Anleggsvei le2ges fra veien innenfor og over badestranda. Det er svært langgr2unt langs hele halvøya, så det vil
være mulig for anleggsmaskinene å kjøre i vannkanten.
Oppgravde masser fra fotgrøften strøs over steinfyllingen. Det vil være aktuelt å tilføre begroingsmasser, og
beplante steinsikringen med stedegen vegetasjon. Den eksisterende vegetasjonen skal ikke fjernes, men det kan
noen plasser være hensiktsmessig å fjerne noen trær for å komme til med anleggsmaskinene.

Kostnader

o
FD
FE
FF
FG
FK

averPris
Rigging
Drift og Administrasjon
Løsmasser
Stein (1500 m3)
Terrengarbeider
Sum:
Pris mimoms og avrunding

kr.
8.000,10 .000,30.000.90.000,20.000,158 .000,200 .000,-
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Prinsippskisse for sikring av
halvøy nord for Borgosen
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Erstatning for:

Tegn.Prinsippskisse
Henvisning

Halvøy nord for Borgosen
Endrine

Tegn. nr.
Vassdr.nr: 002.5

Erstattet av:

RM 3945
Format: A 4
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L's-I ":""
Winaet

Sted: Sikring ved Stenvollbekken.
Grunneier(e):

Nordre Havnegruppe Sameie
v/ John K. Tamnes

Kart: M711 1720 II Brekken
Koordinater:
Start: N: 6950950 ,Ø: 0646050
Slutt: N: 6951100 ,Ø: 0645800
Grunnforhold:

Sand og gresstorv.

Vegetasjon/miljø: Dette er et området som er utlagt
ved Aursunden til bruk for de grunneierne i Brekken
som ikke grenser ned til sjøen. Det er et såkalt fredet
område der det verken skal beites eller hogges skog.
Det er utlagt 23 nausttomter ved Stenvollbekken, disse
er i dag ikke bebygd. Området er preget av bjørkeskog.
Erosjonsforhold: Aktiv erosjon og bølgene slår rett inn i sanden under vegetasjonsdekket. Det er langgrunt
utenfor, o2 man kan tydelig se spor etter gresstorvrester på bunnen. Dette tyder på aktiv erosjon. Denne
utviklingen vil sannsynligvis fortsette dersom ingenting blir gjort.
Utsatte verdier: nausttomtene
Tiltak: Når det foreligger bebyggelsesplan for området bør de utsatte parsellene bli sikret med stein. jfr. kart
side41 og prinsippskisse RM 3946 side 42.
Adkomst/transportlengde:
km.

Det går en traktorveg ned til sjøen. Transportlengden

til Våkhåmmåren er ca 5

Kostnad: kr:170.000,-

vollbe

Bilde 9 På området fra Stenvollbekken mot Glomma er det lagt ut nausttomter
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Bilde 10 Vannet slår rett inn i gresstorva

Bilde 11 Det ingen steiner som beskytter gresstorva mot bølgeerosjon

Bilde 12 Aktiv erosjon langs bredden

Bilde 13 Trærne henger ut over vannet

Sikring ved Stenvollbekken
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Gjennomføring:
Torvkanten sikres med samfengt sprengstein for å hindre bølgeerosjon. Det graves en fotgrøft ca 1 meter fra
torvkanten langs hele parsellen. Fotgrøften skal være ca 1 meter dyp og I meter bred. Samfengt sprengstein
legges opp til torvkanten, slik som vist på prinsippskisse RM 3946 side 42.
Anleggsvei legges fra traktorvei innenfor og langs vannkanten. Det er svært langgrgundt langs hele strekningen,
så det vil være mulig for anleggsmaskinene å kjøre i vannkanten.
Oppgravde masser fra fotgrøften strøs over steinfyllingen. Det vil være aktuelt å tilføre begroingsmasser, og
beplante steinsikringen med stedegen vegetasjon. Den eksisterende vegetasjonen skal ikke fjernes, men det kan
noen plasser være nødvendig å fjerne noen trær for å komme til med anleggsmaskinene.

Kostnader
Oppgaver
Rigging
FD
FE
Drift og Administrasjon
FF
Løsmasser
FG
Stein (1000 M3)
FK
Terrengarbeider
Sum:
Pris m/moms og avrunding

Pris kr.
8.000,10.000,20.000.75.000,20.000,133.000,170 .000 ,-
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Sør-Trøndelag

NVE
Erstatning for:

Prinsippskissesikringved Steinvollbekken Tegn. nr.

egn

Henvisning

Endring

Vassdr.nr: 002.S

Erstattet av:

RM 3946
Format: A 4

Sted: Vassdalen
.1 011~

2

Grunneier(e):

Per Hjort

N1
Kart: M711 1720 11Brekken
Koordinater:
Øvre: N: 6952050 ,Ø: 0645650
Nedre: N: 6951950 ,Ø: 0645750
Terskel: N 6951900, 00645800
Grunnforhold:

B.18

B.16 og
B.I7

Sand og vegetasjonsdekke.

Vegetasjon/miljø: Området blir brukt som beite
for dyra til grunneier. Området er tett bevokst med
bjørketrær, og ved befaring ble det observert
mange fugler.

Sundet

B.14

Erosjonsforhold: Bekken renner over sandgrunn.
Når vannstanden er ca 6 meter lavere om våren, får vannet en mye sterkere eroderende kraft. Vannet graver i
sanden og har laget en 4-6 meter høy ravine. Store torvflak henger ut over kanten langs ravinen. Dette gjør
det farlig både for mennesker og dyr å ferdes langs kanten.
Utsatte verdier: Bjørkeskog. beiteområde.
Tiltak: Ravinen sikres med stein de øverste 100 meterene. Det legges en terskel helt nederst, jfr. kart side
45 og prinsippskisse RM 3947 side 46.
Adkomst/transportlengde:

Avstanden til Våkhåmmåren er ca. 9 km.

Kostnad: kr 160.000,-

Bilde 14 Nederst i Vassdalen
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Bilde 15 Tett vegetasjon på be2ge sider

Bilde 16 Trærne er i ferd med å skli ned i vannet

Bilde 17 Flere store torvflak

heng,er ut over ravinen

Bilde 18 Lett eroderbare masser forer til rask erosjon

Sikring av Vassdalen
-
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Gjennomføring:
Terskel: Det bygges en terskel i skillet mellom vannspeil og rennende vann for å hindre videre tilbakegraving.
Terskelen må ha en helningsvinkel mindre en 1:10 for å hindre erosjonsproblemer nedstrøms. Terskelen må skal
være 10-15 meter lang og utformes slik som vist i prinsippskisse RM 3947 side 46.
Bekken: sikres med stein øverst i ravinen der det er svært aktiv erosjon og utformes slik som vist i
prinsippskisse RM 3947 side 46. Djupålen flyttes bort fra den bratteste kanten. Noen steder vil det derfor være
nødvendig å grave et delvis nytt bekkefar for så å sikre dette.
Anleggsvei legges fra vei, det går traktorveger på -kryss og tvers" i hele området så det er mange
adkomstmuligheter. Det vil være hensiktsmessig å kjøre på vintervei når det er tele i bakken.

Kostnader:
Oppgaver
FDRigging
FEDrift
og Administrasjon
FFLøsmasser
FGStein
(1000 m3)
FKTerrengarbeider
Sum:
Pris m/moms og avrunding

Pris kr:
8.000,10.000,20.000.78.000,10.000,126 .000 ,160 .000,-
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NVE
Erstatning for:

Tegn. nr.
Vassdr.nr: 002.S

Erstattet av:

RM 3947
Format: A 4

Gamle forbygninger langs Øvre Glomma
Anleggsnummer:

VV 7338

r,..
S'undet
Forbygningsanlegget ble bygd i siste halvdel av 1980 årene. Det står stort sett svært bra, men en må regne med
en del vedlikehold. Totalt er ca 2800 meter forbygd langs
øvre Glomma.
Ved Sundet, se bildet, er det behov for reparasjon der hvor
steinfyllingen er sklidd ned.

Bilde 19 Noen steder har steinfyllingen sklidd litt ned

Bilde 20 Steinsikring er anlaggt i de fleste yttersvinger langs Glomma
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fef

Her trengs det stedvis
reparasjon av det gamle
sikringsanlegget

Sted: Nord for Bor,aosen
Kart: M71 1 1720 11, Brekken
Grunnforhold:

Sand og myr.

Vegetasjon/miljø: Ved Borgosen går dyrka mark ned til
vannet. Langs bredden lengst nord er det myr o2
bjørkesko2 ned til vannet.

-

N1
Erosjonsforhold: Lengst sør: Jordet går helt ut til
vannkanten. Ved Borgosen (bilde 21) er det tippet en del
f;)Åsheii
rydningsstein som erosjonssikring ned mot vannet. Jordet
ligger svært lavt o2 når vinden kommer fra vest er dette
området utsatt for noe bølgeerosjon. Litt lenaer nord er
B.21
det en ca 2-3 meter høy mel. Denne er stedvis i åpent
brudd.
Midt i området munner Stenvollbekken ut i
Brekkenfjorden. I noen av svingene oppover denne
bekken er det erosjon. Disse stedene er ikke særlig lange
o
og melen ikke mer en 1-3 meter høy. Lengst oppe i
as'eri
bekken er det en sving som er sikret med stein. Her er det
også bygget en terskel i regi av GLB. Denne har mest
sannsynli2vis hindret videre tilbakegraving. Området utenfor Steinvollbekken er langgrunt så det er tydelig
at dette området har blitt utsatt for kraftig erosjon over lengre tid. Det er ingen steiner langs vannkanten, så
bølgene slår rett inn i gresstorva.
Lenast nord mot Glomma:
Denne delen er utsatt for bølgeerosjon. Det er flere plasser åpne meler som er 1-2 meter høye. Grunnen
består av sand o2 ve2etasjonsdekke. Vannet har erodert bort sanden. Dette fører til at torvdekket og trær
faller ned i vannet. Området er mest utsatt ved vind fra vest. Strandsonen er "opphakket- o2 det er flere
plasser store viker inn i torvdekket. Normal erosjon er noe forsterket av regulerin2en.

Bor os-enL

Utsatte verdier: Dette er et område som hovedsakelig består av myr og vegetasjonsdekke.
vokser det bjørkeskog som flere plasser står helt inn til bekken.
Tiltak: Ingen

Bilde 21 Jorde ved Borgosen
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Oppover bekken

----Stenvo

Bilde 22 Myrområde mellom Bortrzosen og Stenvollbekken

Bilde 23 Stenvollbekken. Terskel ( avmerket) hindrer videre tilbakegraving

49
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Sted: Glomma til nes ved Selbudalen.
Grunnforhold: Lengst øst er det sand. Lengst
vest er det morene i grunnen.
Områdetype:

Myr. bjørkeskogbjørkeskog.

fl B.26
Eksisterende
Vegetasjon/miljø: Området rundt Glommas utløp
forbygning
består av myr eller er forsumpet.
merket rødt
N 1
Vest for Lanonesodden er det en 10-12 år gammel
Langnesforbygning. Innenfor forbygningen står det ganske
odden
tett bjørkeskog. Melen opp fra forbygningen er i
Sjøvollholman
B.25
ferd med å gro igjen. Men toppen av melen er noe
bratt. Den nederste delen av forbygningen skiller seg estetisk sett noe ut fra omgivelsene. Den ser ellers ut til
å fungere bra.
Lengst vest mot Selbudalen er det bjørkeskog. Her ble det ved befaring sett både ender og ryper.
Erosjonsforhold: Rundt neset ved Glommas utløp er det aktiv bølgeerosjon fra begge sider. På neset er det
mange "hakk" inn i bredden, og noen plasser ligger store torvflak ute i vannet. På yttersiden av Sundet har
det vært en del erosjon. Hele vika er i dag ikke mer en ca. 60-90 cm dyp, og bunnen er over store områder
dekket med gammelt vegetasjonsdekke og lyng. Flere plasser står busker langt ut i vannet. Dette vitner om
aktiv erosjon. Den gamle forbygningen (bilde25) står fint. Denne ble byg,get i 1988 og er ca. 900 meter lang.
Lengst vest mot Selbudalen er det et område hvor det er en del erosjon av bredden. Grunneier har her brukt
bulldoser til å skrape bunnen for stein til sikring av bredden. Dette gir ingen varig sikrin2.
Utsatte verdier: Beite, fuglebiotop og bjørkeskog
7.

Tiltak: Ingen

Bilde 24 Ved lav vannstand sees torva på bunnen. Her hekker mange forskjellige fuglearter
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fl

Bilde 25 Steinsikring langs Sundet

Bilde 26 Erosjon i uesstorva

Bilde 27 Bølgeerosjon
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Område N 2 Selbudalen - Digerodden
_ My'rrnoen
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Bilde 1 Selbudalen.

1

Sted: Ravine i Selbudalen

2

Grunneiere: Odd Hansen

t

fMarta—

;

Kart: M 711 1720 11, Brekken
Koordinater Start: N: 6952200 ,0: 0643600

,.
-

Grunnforhold:

vollen

Sand og silt.

Vegetasjon/miljø: Det er tett bjørkeskog på begge sidene
av ravinen. Ved befaring ble det sett en del ender ved
utløpet av bekken.

2

B.2

8.6
Erosjonsforhold: Bekken har laget en ravine ved utløpet
til sjøen. Største høyde på melen er ca. 6-7 meter. Lengden
B.3
på ravinen er ca. 100 meter. Helt nederst renner en
sidebekk ned i ravinen. Høydeforskjellen på de to bekkene
B.7
er her ca. 3-4 meter. Det er fare for at denne bekken vil
grave seg raskt ned, og samtidig med tilbakegraving fra
B.8
denne bekken vil det kunne skje stor erodsjonskader i
området på relativt kort tid. Grunnen består av sand og silt med et tett veg,etasjonsdekke over.
Ravinen er under stadig utvikling. På begge sider av utløpet for Selbudalen er det høye meler. Disse
skyldes undergraving pga. dypål ved utløp av bekken og bølgeerosjon.
Utsatte verdier: Bjørkeskog, beiteland
Tiltak: Ravinen sikres med stein i en lenzde på ca.200 meter Det bygg,es en terskel nederst for å
hindre videre tilbakegraving. En sidebekk sikres med stein for å hindre tilbakegraving. jfr kart side
57 og prinsippskisse RM 3948 side 58

Adkomst/transportlengde: Det er en traktorveg
Våkhåmmåren

ned til øvre del av ravinen.

er ca. 8 km.

Kostnad:.kr 330.000,-

•

'

i4

L

j!.••
•

Bilde 2 Sidebekk som må sikres
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TS,

Avstanden

til

•

Bilder fra Selbudalen.

,u<

Bilde 3 Utløpet til bekken i Selbudalen

Bilde 4 Det er mulig å kjøre båt ca 50 meter innover ravinen

Bilde 5 Vannspeilet .9,årca 70-80 meter innover ravinen

35

-

Bilde

6 Ostsiden

av utløpet

Bilde

7 Ostsiden

av utløpet

Bilde

8 Torva

sterk erosjon

henizer ut over

vannet

56

Sikring av Selbudalen
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Gjennomføring: Selbudalen sikres med samfengt sprengstein i den utstrekning som er vist på kartet.
Det naturlig å sikre bredden på begge sider av utløpet samtidig.
Ravinen sikres på tradisjonelt vis. Det lages en nedkjøring fra øvre del av ravinen. Djupålen flyttes bort
fra den høyeste melen, det er derfor nødvendig med litt masseforflytning. Bunnen av ravinen fylles med
stein, og det legges anleggsvei oppå steinfyllingen. Ved anleggsslutt traues steinfyllingen ut slik som vist
på prinsippskisse RM 3948 side 58,sikringstype I.
Ved ravinens utløp lages det en terskel/ bunnsikring tvers over utløpet for å hindre tilbakegraving. Langs
bredden på begge sider av ravinen sikres melen med stein slik som vist i prinsippskisse RM 3948 side 58,
sikringstype II.
Sidebekken sikres ved at det legges flere store steiner i bunnen av bekken ved samløpet.
Utgravde masser brukes til å skjule steinmassene ved anleggsslutt.

Kostnader
Oppgaver

Pris kr.

FD
FE
FF
FG
FK

10.000,15.000,-

Rigging
Drift og Administrasjon
Løsmasser42.000.Stein (2500 M3 )
Terrengarbeider
Sum:
Pris m/morns og avrunding

180.000,20.000,267.000,330.000,-
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Sikring av Selbudalen

Vassdr.nr:002.S

Tegn, nr.

Format: A 4

RM 3948

Erstatning for:

Erstattet av:

Sør-Trøndelag

NVE

Fylke

22

Sted: Kjerrvika
Kart: M711 1720 111,Røros
Grunnforhold: Morene, strandlinjen består
hovedsakelig av rullestein. Bunnen er steinsatt, og
det er langgrunnt.
Vegetasjon/miljo:

Krattskog, granskog.

Erosjonsforhold: Ytterst på neset har
bølgeerosjon ført til at det i dag er en åpen mel
her. Langs resten av parsellen inne i Kjerrvika er
det minimal bølgeutvasking.
Utsatte verdier: Lengst vest er det plantet
grantrær, naustet vurderes særskilt.
Tiltak: Ingen

Bilde 9 Bølgeerosjon har ført til åpent brudd langs melen

Bilde 10 Naturlig steindekke hindrer erosjon

59

B.9

B.10

Område N 3 Digernesodden —Søosen.

4-

volien
-

Milstensodden
—

Sikres ikke

Okssandodden

Bilde 1 Røkbuvollen

Bilde 2 Myrmoen

61

Sted: Di2erodden til nes vest for Røkbuvollen.
Kart: M711 1720 II, Brekken
_

Grunnforhold:

Morene

B.6

—

B.3
I

Vegetasjon/miljo:

Beitemark, myr, kratt og bjørkeskog.

B.5

N3
Erosjonsforhold:
Noe bølgeerosjon langs hele
streknin2en. Noe utsklidning på østsiden av Digerodden.
Gammel gressvoll er borte i dag. (bilde 3). Lenger vest ved
B.4
Holkastet er det myr/sumpdannelse (se bilde 4). Bekken
har gravd seg ca.1 meter ned i myra. Rett øst for Røkbuvollen (bilde 5 ) renner en liten bekk ut i Aursunden.
Det er vært bløtt og gresstova er ødela2t av rennende vann og bøl2eerosjon.

1?)

Utsatte verdier: Naust vurderes særskilt
Tiltak: Ingen

Bilde 3 Fra Digernesodden

Bilde 4 Bølgeerosjon ved Holkastet
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Bilde 5 Ost for Rokbuvollen

Bilde 6 Nedenfor Rokbuvollen

63

Sted: Odde vest for Røkbuvollen - Søosen
Kart: M711 1720 11, Brekken
Grunnforhold:

Morene og myr.

Vegetasjon/miljo: Langs parsellen er det
kratt-og bjørkeskog. Flere plasser, særlig ved
Båhusvika er det sump og myrdannelse.
Vannet går langt innover land. Området blir
brukt som beite og en del er dyrka mark.
Erosjonsforhold: R kbuvollen-Båstadvika:
Store steiner langs strandlinjen, bølgeutvasking mellom steinene. Bunnen
består av sand
og stein.
Innerst i Båtstadvika ligger det 2 naust. Grunnen under disse naustene består av sand og er utsatt for
bølgeerosjon.
Det er spesie1t vestsiden av vika som har vært utsatt for erosjon, og vegetasjonsdekket vaskes bort av
bølgene. Sommeren 1998 bare ca. 50 cm vegetasjonsdekke/tor‘ mellom vannspeil sjø og vannspeil myr.
Bunnen består av sand.
st for Brvnhildsvollen: Strandlinjen er "opphakket", og det er dannet mange små sandviker. Bunnen består
av skifergrus.
Brynhildsvollen: Det er en steinfylling på vestsiden av vika ved Brynhildsvollen. Innerst i vika ligger dyrka
mark helt ned til sjøen. Dette området er utsatt for bølgeerosjon.
Videre mot Søosen er trandsonen er sikret med rydningsstein fra jordene. Nedenfor fjøset er skrenten ned til
vannet 2 3 meter (se bilde 10).
Utsatte verdier: Bjørkeskog og beite
7,

Tiltak: Ing,en

64

Bilde 8 Nlyrdannelse

på vestsiden av Båtstadvika.

Bilde 9 Bøkzeerosjon i torvkanten

J

Bilde 10 3-4 meter hoy kant opp til dyrka mark
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Område N 4 Søosen- Stenodden.
_
_

I,

„
728
7K

dk

Televollen
SØ dden
Sikres

N4

Sikres ikke

Kokkvollen

Brynhildsvollen

Søosen

Elvheim

Bilde 1 Søosen.

Litlsøa

Søosflata

Bilde 2 Søosflatai Søosodden

67

Sandvika

Sted: Elvheim - Soosen
Grunneier(e): Vestsiden: Even Kokkvoll
Ostsiden: Ottar Brynhildsvoll
3

Kart: M711 1720 II, Brekken
Koordinater
Start: N: 6953300 ,Ø: 0640350
Slutt: N: 6953600 ,0: 0640300
Grunnforhold: Vegetasjonsdekke
stein på bunnen.

inne på land. Sand og

Vegetasjon/miljø: Ved Elvheim står tett krattskog helt ned
til vannet (se bilde 3). På vestsiden ligger dyrka mark ned
mot vannet.
Erosjonsforhold:
Østsiden: Ved Elvheim er det bølgeerosjon mot gresstorva. Det var ved befaring ca 10 meter tørr gresstorv
før vannet har nådd inn til myra. Hvis det skjer vil dagens strandlinje flyttes ca 30 meter innover, og da true
husene. Strandlinjen er spesielt utsatt ved vind fra sør om høsten. Også djupålen går tett intil land når
vannstanden i Aursunden er lav. Skråningen ned til vannet er svært bratt.
Vestsiden:. Bredden er tidligere sikret men sikringsanlegget må forsterkes og forlenges. Strømmen fra Søa
treffer vestsiden av bredden lengst ute i osen. Det er bygger en terskel i regi av GLB rett nedstrøms brua
litsatte verdier: Husene på Elvheim og dyrka mark på vestsiden av Søa.
Tiltak: Det bygges en steinsikring fra jordene ved Brynhildsvoll og rundt eiendommene ved Elvheim og et
stykke oppover Søa. Eksisterende sikring repareres og forlenges ca 40 meter. jfr e kart side 70 og
prinsippskissRM 3950 side 71.
Adkomst/transportlengde:

Langs kanten av jordet.

Avstand

til Våkhåmmåren

er ca 11 km.

Kostnad: kr 130.000,F

Bilde 3 Søosen. Planlagte forbygningsanlegg

er merket rødt, anleggsveiene svart.

68

Bilde 4 Djupålen rett utenfor Elvheim

Bilde 5 Bilde er tatt fra brua. Gammelt sikrinszsanlegg langs høyre bredd

-

Bilde 6 Sett fra Elvheim

mot Kokkvollen.

Dyrka mark ligger helt ned mot elva

69

Sikring av Søosen
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Gjennomføring:
Østsiden:. Djupålen sikres med stein fra bunnen og opp til ca meter under FIRV, eller opp til det flatere
partiet. Det legges en steinfylling ca 1 meter fra bredden og opp til torvkanten slik som vist på prinsippskisse
RM 3950 "sikring pa ostsiden- på side 71. På denne måten vil ikke steinfyllingen langs bredden bli så
dominerende som en sammenhengende sikring ville ha vært.
På toppen legges det begroingsmasser. Det le,22es anleg,gsvei langs kanten av jordet rett øst for sikringsanlegget.

Vestsiden:
Bredden ble sikret i regi av GLB på 80-tallet. Dette anlegget er undergravd og er i ferd med å skli ut i elva.
Anlegget repareres slik som vist i prinsippskisse RM 3950 "sikring pa restsiden" pa side 71. Det er først og
fremst foten av sikringsanlegget som må forsterkes. Samtidig forlenges det eksisterende anlegget ca 40 meter
nedstrøms. Prisnsippskisse RM 3950 " sikring pa restsiden" brukes også på det nye anlegget.
Det legges en tradisjonell steinfylling helt ut i djupålen. Helningen må ikke være brattere en 1:2.
På toppen legges begroingsmasser for på den måten skjule steinmassene best mulig.

Kostnader
0 ppgaver
FDRigging,
FEDrift
og Administrasjon
FFLøsmasser
FGStein
(750 rr13)
FKTerrengarbeider
Sum:
Pris m/moms og avrunding

Pris
10.000,10.000,15.000.60.000,10.000,105.000,-

130.000,-
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Sted. Søosen —Stenodden.
Kart: M711 1720 11. Brekken

Stein og grus Grunnen
på Soodden består av sand og
vegetasjonsdekke. Vest for Soodden
består strandlinjen av vegetasjonsdekke
og skifrig stein.

Grunnforhold:

hien

B.12

N4

•

B.10
„

SØo den

B.11
B.8
Myr. dyrka mark, beite og
B.9
bjørkeskog. På Søodden ble det sett et rypekull tidlig på
sommeren. Seinere på sommeren ble det sett noen ender i samme område. På Søosflata er det dyrka mark.
mens det på Søodden står bjørke- og kratt skog helt ned til vannet. Lengst vest er det myr helt ned til vannet.
Vegetasjon/miljo:

Erosjonsforhold: Oddenved Søosen(bilde 7 og 8): Det tørre partiet mellom vannet og myra er utsatt for
bølgeerosjon.
Vestover har grunneier sikret bredden med rydningsstein fra jordene.
Fra slutten av denne sikringen er det noe utvasking av bredden helt bort til Søosflata.
Søodden:Etter at bredden mot Søosflaten ble steinsatt. har strømmen fra Litlsøa skiftet side og begynt å
erodere mot Søodden. Bredden er undergravd og ved uthuset er det et hull på ca 1 meter inn i under
vegetasjonsdekket.
Yttersiden av S odden er utsatt for bølgeerosjon (bilde 12). Ved Leirvika (bilde 13) og Sjømyra er
strandlinjen sterkt "opphakket".
Utsatte verdier: Bjørkeskog. beite, fuglebiotop. Naustene vurderes særskilt.
Tiltak: Ingen

Ytterst på
neset.

Bilde 7 og 8 Neset nedenfor Kokkvollen.

72

Bilde 9 Vannet ligger helt opp til torvkanten ved Søosflata
•

Hull inn under
uthuset.

Bilde 10 Bølgeerosjon under gresstorva

Bilde 11 Yttersiden av Søodden

Bilde 12 Mange -småviker-

inn i myra

73

Område N 5 Stenodden

Jamtvollen.

N5
-1

kyttervollen

Sikres
Sikres ikke

Bilde 1 Jamtvollen

75

I

Sted: Stenodden - Bekk ved Jamtvollen
Kart: M711 1720 III. Røros
Grunnforhold:

Morene.

Jamtvollen
Vegetasjon/miljø: Bjørkeskog. krattskog og dyrka mark.
I dette området ble det sett en del ender. Lengst vest går
jordet helt ned til vannet. Her renner Jamtbekken ut i
sjQien

•

(

evolleri

Erosjonsforhold: Generell svak bølgeutvasking av
finstoff under torva.
Ryttervollen
Len2st østpå jordet er det svært liten høydeforskjell
mellom ITRV o2 nivået på jordet innenfor. Ytterst på
Jamtvollen er kantenl skråningen ned til sjøen ca. 4 meter. Her er det en gammel ras2rop. Ved Jamtbekken
er det tidligere gjort sikringsarbeider.
Utsatte verdier: Naust vurderes særskilt.
Tiltak: Ingen

Bilde 2 Litivollodden.

s-

,

Bilde 3 Dyrka mark går helt ned til vannet ved Jamtvollen
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Område N 6 Jamtvollen —Evavollen.

Ryttervollen

Bilde 1 Ryggen

77

1.

Sted: Hytte og jorde vest for Ryttervollen

2.

Grunneier(e):

3

Kart: M711 1720 III, Røros
Koordinater
Start: N: 6952700 .Ø: 0636800
Slutt: N: 6952650 ,Ø: 0636700

Grunnforhold:

amtvolieh

John Ryttervoll

•

toi
Evavollen C

—
Ryttervollen

,•

Sand.

Vegetasjon/miljo:
Bredden er tett bevokst med
bjørketrær. Det er dyrka mark innenfor.

N6

Ryggen

Erosjonsforhold:
Erosjon i foten av skråningen ved hytta
har skapt en åpen mel. Langs jordet er det en mel som er
ca. 4 m høy. Ca. 1 m inne på jordet er det en "bruddsprekk". Pga. poretrykksforandringer
bølgeerosjon i foten, "siger" skråningen ned mot vannet.
Det er ikke rydningsstein langs strandlinjen.

B.2
B3

i sanden og

Utsatte verdier: Hytta og dyrka mark innenfor.
Tiltak: Foten av skrenten sikres med stein i en lengde på ca. 120 meter for å hindre videre erosjon. Jfr. kart
side 79 og prinsippskisse RM 3952 side 80.
Adkomst/transportlengde:
er ca.17 km.

Det lages vei ned til skrenten lengst øst på jordet. Avstanden til Våkhåmmåren

kostnad: kr 100.000,-

Bilde 2 Skrenten ned til vannet

Bilde 3 Bruddsprekk langs jordet
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Sikring jorde ved Ryttervollen
Ryttervollen
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Gjennomføring:
Det graves 1 meter bred fotgrøft ca 1 meter fra foten av melen. En del torv og sand tas bort fra foten av melen.
Det legges samfengt sprengstein opp mot melkanten. Jfr. prinsippskisse RM 3951 side 80.
Steinmasser fylles opp mot melen med en helning ikke større en 1:2. Oppgravde masser strøs over steinfyllingen
etterpå. Torva som ble tatt bort legges til slutt på toppen av fyllingen som begroingsmasser.
Det går noen dreneringsrør fra jordet ut i sjøen. Det må tas hensyn til disse ved utførelsen av anlegget.
Det lages en anleggsvei ned til vannet lengst øst

Kostnader
Oppgaver
FD
Rigging
FE
Drift og Administrasjon
FF
Løsmasser10.000.FG
Stein (450 m3)
FK
Terrengarbeider
Sum:
Pris m/moms og avrunding

Pris kr.
8.000,9.000,42.000,10.000,79.000.-

100.000.-
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Prinsippskisse for sikring
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Vassdr.nr:
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Erstattetav:

RM 3951
Format: A 4

amtvollen

Sted: Ytterst på Ryggen
Grunneier(e):

Svein M. Evavoll

Kart: M711 1720 III, Røros
Koordinater:
Start: N: 6952150,0:
Slutt: N: 6952150,0:

(

0636575
0636300

Evavolle`nlj? J yttervollen
,

Grunnforhold: Ryggen er en del av et eskersystem
som ble dannet under siste istid. Langs vannkanten
ligger det derfor mye rund stein.

Np
B5

.1Rygge

Vegetasjon/miljø: Toppen av eskeren er bevokst med
bjørketrær. 1 Ryggvika ble det hele sommeren observert
B7
flere forskjellige fuglearter. Eskeren har dannet en
naturlig havn innenfor. Det er en spesiell landskapsform som bør tas vare på

B6
B8

Erosjonsforhold:
Ytterst på eskeren foregår det kraftig bølgeerosjon. Det er en åpen mel som er ca 1 meter høy lengst vest,
men som stiger til ca 5 meter mot midten før den synker ned mot vannoverflaten i øst. Dette områder er
utsatt for bølgeerosjon ved vind fra vest og sør. Det ble observert relativt høye bølger utenfor Ryggen,
Utsatte verdier: Eskeren, den naturlige havnen i Ryggvika, beite og bjørkeskog
Tiltak: Sikres med en miljøtilpasset og forenklet sikring i foten av skråningen i en lengde på ca. 320 m. Jfr.
kart side 83 og prinsippskisse RM 3952 side 84.
Adkomst/transportlengde:
Over Ryggen går en gammel anleggsvei som ble brukt ved bygging av den
gamle forbygningen på vestsiden av Ryggen. Avstand til Våkhåmmåren er ca. 18 km.
Kostnad: 130.000,-

Bilde 4 Ytterst på ryggen, den gamle sikringsanlegget lengst til venstre.

81

Bilde 5 Ytterst er Ryggen ca 2 meter bred

Bilde 6 Buskene sklir ned mot vannet etter hvert som
.czrunnenunder blir vasket bort

7 • ••••••

Bilde 7 Det ligger en del stein langs vannkanten

Bilde 8 Bølgene slår inn i den åpne melen

82

Sikring av Ryggen
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Lengde ca. 320 meter

Gjennomføring:
Dette skal være en miljøtilpasset og forenklet sikring som skal ta vare på Ryggens spesielle utforming.
Rullestein langs vannkanten graves unna og legges godt ut fra bredden. Samfengt sprengstein og
begroingsmasser legges opp mot melen slik som vist i prinsippskisse RM 3952 side 84.
Rullesteinen legges tilbake langs vannkanten.

Kostnader
0
FD
FE
FF
FG
FK

aver

Pris kr.

Rigging
Drift og Administrasjon
Løsmasser
Stein (500 m3)
Terrengarbeider
Sum:

7.000.7.000,20.000.50.000,20.000,104.000.-

Pris m/moms og avrunding

130.000.-
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Prinsippskisse
sikringav Ryggen
e .
Henvisning
lEndring

Sør-Trøndelag

NVE
Erstatningfor:

Tegn. nr.
Vassdr.nr: 002 S

Erstattetav:

RM 3952
Format: A 4

I.

fåtntvoilen
• _"):
,"
,•
s

Sted: Evavollen
Grunneier(e):

Svein M. Evavoll/Leif Kokkvoll
B.11

Kart: M711 1720 III, Røros
Koordinater
Start: N: 6952650 ,0: 0635875
Slutt: N: 6952650 ,Ø: 0636000
Terskel: N:6952600. 0: 0636100
Grunnforhold: Sand og småstein.

vavolle:a

7-01-

/-/
Ryttervollen

Vegetasjon/miljø: . Dyrka mark går helt ned til vannet.
Det renner ut en bekk midt i området.
Erosjonsforhold: Det foregår erosjon av dyrka mark
innenfor steinlaget. Noen trær/krattskog er blitt vasket ut i vannet. Innerst i vika ved Evavollen er det ikke
steinsatt og dette partiet er utsatt for bølgeerosjon i en lengde på ca. 60 m. Ved utløpet av bekken er det
tydelige spor etter erosjon.
Utsatte verdier: Dyrka mark, 2 naust vurderes særskilt.
Tiltak: Terskel i utløpet av bekken, jordet sikres med stein langs kanten i en lengde på ca. 60 m. jfr. kart
side 87 og prinsippskiss RM 3953 side 88.
Adkomst/transportlengde:

Fra ves),over jordet. Avstanden til Våkhåmåren er ca 18 km.

Kostnad: 70.000,-

Bilde 9 Det lages en terskel i utløpet av bekken ved Evavoll

85

Bilde 10 Jorder går helt ned til vannkanten, en liten bekk renner ut i sjøen

Bilde 11 Utlopet av bekken

Bilde 12 Bokzeerosjon direkte inn på jordet,

86

Sikring av bekk og jorde ved Evavoll

132/ 6.7

I
0)H

•

732./67
-

.••

=A
..

=A
.

=A
Lengde ca. 60 meter

=A

433

:0)

132/ 2 6.6Terskel i utløp av bekk,
samt sikring 10 - 20 meter
på hver side.

o:

o)

P1o.V\.
69'1.5

Rywrika

Ryggen

Gjennomføring:
Bekken: Utløpet av bekken sikres med en terskel. Det legges samtidi2 opp en steinsikring 10-20 meter på begRe
sider av utløpet. Vegetasjonen rundt utløpet må ikke fjernes.

Jorde: Det graves en fotgrøft ca 1 meter fra torvkanten. Fotgrøften fylles med stein opp mot torvkanten slik som
vist på prinsippskisse RM 3953 side 88. Massene fra fotgrøften strøs over steinfyllingen. Begroingsmasse
på den øverste delen. Seinere vil det være aktuelt av plante stedegen vegetasjon oppå fyllingen.

Kostnader
o
FD
FE
FF
FG
FK

aver

Pris kr.

Drift og Administrasjon
Løsmasser
Stein (260 m3)
Terrengarbeider
Sum:

6.000,6.000,7.000.26.000,10.000,55.000,-

Pris mimoms og avrunding

70.000,-

Rigging

87

legges

Prinsippskisse for sikring
ved Evavollen
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Sør-Trøndelag

NVE
Erstatningfor:

egn.Prinsippskissesikring av jorde ved Evavoll

Tegn. nr.

Henvisning

Vassdr.nr: 002.S

Endring

Erstattetav:

RM 3953
Format: A 4

Sted: Jamtbekken til Ryttervollen

JaMtV011en
0

Kart: M711 1720 111,Røros
Grunnforhold:

Morene

Vegetasjon/miljø:

Bjørkeskog helt ned til vannet.

Evavollen

Erosjonsforhold: Generell bølgeerosjon har ført til at
vegetasjonstorven flere plasser henger ned mot vannet.
Det er vanskelig å påvise at strandlinjen flytter seg, men
en viss utvasking av finstoffer skjer her som mange
Ryggen : N 6
andre steder.
Jamtvollen: Her har det blitt laget ei steinfylling langs
kanten av jordet. Strandlinjen består av store steiner og
grus.
Ryttervollen: Strandlinjen er steinsatt langs dyrka mark. Det er bølgeutvasking mellom steinene. Et stdrre
bruddsår i standlinjen der drenerin2srør har utløp. Steinfyllingen er noen steder litt for bratt, o2 her vil det
nok skje noen utrasninger, men dette vil mest sannsynli2 stabilisere seg før det går tapt noe dyrka mark. Ved
hytta øst for Ryttervollen er det en 6 m høy mel som delvis står i åpent brudd. Her har sklir det ned store
torvflak. Det er ca. 10 m inn til hytteveggen.
Utsatte verdier: Dyrka mark, 2 naust vurderes særskilt.
Tiltak: Ingen

Bilde 13 Jorde går helt ned til sjøen ved Ryttervollen

89

Jamtvoi

Sted: Jorde vest for Ryttervollen - Evavollen
Kart: M7I1 1720 111,Reiros
3.

Grunnforhold:

4,

Vegetasjon/miljo:
Idyllisk plass.

5.

Erosjonsforhold: Generell bølgeerosjon. Noen "småviker"
langs strandlinja. Innerst i Ryggvika kommer en
stikkledning ut under veien. Ved utløpet til sjøen
fore2år det bølgeerosjon samt noe tilbakegraving fra
B.16
bekken. I Ryggvika foregår det erosjon av
strandlinja. På vestsiden av Ryg2en er det en
steinsikring som ble bygget i re2i av GLB rundt 1990.
Skrenten ovenfor steinsikrin2en er i ferd med å gro igjen.

Morene, i Ryggvika er det sand.

.

Bjørkeskog, gransko2 ute på Ryggen

Utsatte verdier: Naust vurderes særskilt.
Tiltak: Ingen

Bilde 14 Strandkanten i Ryggvika

Bilde 15 Den gamle steinsikringen.

Bilde 16 Ved jordet ved Evavoll

90

/Ryttervollen
B.14

k

J

N 6'

611) yggen
B.15

Område N 7 Evavollen - Engesvollen

(I:
Etigesvol
=1 len
.

, Kiasvöllen

A

Somrnedia
'ndnesodden

l

austre
'f-)\sandneset

53
N7

Sikres
Sikres ikke

Bilde 1

91

Sted: Utløpet av Gjelta
Grunneier(e):

(/*
ike

Rune Kurås

Engesvollen

Kart: M711 1720 111,Røros
Koordinater
Start: N: 6953775 ,0: 0632750
Slutt: N: 6953725 ,Ø: 0653650
Grunnforhold:

B.4

Morene og sand

Vegetasjon/miljø: Vest for elva er det dyrka mark. På
østsiden er det tett krattvegetasjon. Flomløpet ligger rett øst
for det vanlige løpet.

B.3

B.6

Erosjonsforhold: Undergraving med påfølgende
utsklidning på vestre bredd. Elva går her i en yttersvin2 ved utløpet til sjøen. Det har oppstått kraftig
undergraving av jordet. Det er også aktiv bølgeerosjon på vestre side av utløpet. Elva holder på å ta et nytt
løp rett over jordet og ut i sjøen. Tidlizere var hovedløpet der hvor flomløpet ligger i da2. alle trærne som
for noen år siden sto langs bredden er erodert bort.
Det er bølgeerosjon mot sjøen langs hele jordet. Det er et smalt vegetasjonsbelte mellom vannet og dyrka
mark på innsiden. De fleste trærne her er døde, eller henger langt utover vannet
Utsatte verdier: Dyrka mark
Tiltak: Bredden sikres med stein. Etter at grunneier dyrket et jorde i nærheten, ble all steinen fra
nydyrkingsområdet kjørt frem til utløpet av Gjelta. Steinmassene vil bli brukt til sikringsarbeidet. Det kan
synes å være mer en nok stein til hele anlegget. NVE har forskuttert kostnadene for opplasting og transport
av steinen. Kostnadene for anlegget falt betydelig med denne avtalen. j fr. kart side 94 o2 prinsippskisse RM
3954 side 95.
Adkomst/transportlengde:

Det lages anleggsvei

ned over jordet.

Kostnad: kr 130.000,-

Bilde 2 Gjeltas utløp

92

-

_
Bilde

3 Gjelta

med stor vannforing

Bilde

4 Torven

Bilde

5 Flommark

undergraves

om våren

og faller

ned i vannet

på østsiden

Bilde

6 Smalt

vegetasjonsbelte

mellom

sjoen og dyrka

93

mark

Sikring av Gjeltodden
0 )

=A
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:
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2.32/269
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.

Anlep,gsvei
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o )NIA.

0

-

Ktøsvollen

=A

0 M

Sikringstype I
Lengde ca. 125
meter
Sikringstype II
Lengde: ca 75
meter

Sikringstype

Sikringstype

II

I

Bilde 7 Traseen til sikringsanlegget

er merket rødt.

Gjennomføring:
side 95. Steinfyllingen
Elva: sikres med stein helt ut i djupålen etter prinsippskisse RM 3954 sikringstype
legges ca meter opp over dagens torvkant. Grunneier skal seinere profilere jordet og vil da heve landet opp til
toppen av steinfyllingen.
Bredden: Det lages en fotgrøft ca 1 meter utenfor torvkanten. Rydningsstein legges opp mot torvkanten slik som
vist i prinsippskisse RM 3954 - sikringstype I side 95.

Kostnader
Oppgaver
FD
Rigginp,
FE
Drift og Administrasjon
FF
Løsmasser
FG
Stein (1000 m3)
FK
Terrengarbeider
Sum:
Pris mimoms og avrunding

Pris kr.
5.000,7.000,25.000.50.000,16.000 ,123.000,-

130.000,-

94

4—

--t-

1.14

Prinsippskisse for sikring
av Gjeltodden
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Endel ørmasser tas bort for å opprettholde
tverprofilets areal. Denne grusen strøs over
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Prinsippskisse sikring av Gjeltodden
egn.
Henvisning
Endring

Sør-Trøndelag

NVE
Erstatningfor:

Tegn. nr.
Vassdr.nr:002.S

Erstattetav:

RM 3954
Format: A 4

1.

870

Sted: Evavollen - Engesvollen,
Evesvollen

Kart: M711 1720 111.Røros
Grunnforhold:

54
Klasvollen

Morene.

Vegetasjon/miljø:

SoreÇlia

Bjørkeskog og dyrka mark.
B.9

iidnesodden
53
Erosjonsforhold: Bilde 8 : Utglidninger fra
bredden har ført tilat det enkelte steder er dannet
austre
bruddsprekker langs kanten ned mot vannet. Flere
Sandneset
, •
plasser er store gresstorvflak i ferd med å skli ned i
B.8
N/7
••
vannet.
øst for Haukodden har vegvesenet lagt en ny stikkledning under veien. Ved utløpet av denne vil det erodere
bort finstoffer i grunnen. Det bør lages en liten steinfylling ved utløpet.
På nes øst for Sommerlia har hytteeierne la2et steinfyllinger foran hytter og naust,
Nedenfor Sommerlia. Flere plasser med små erosjonsskader. Det finnes en del naust på denne strekningen.
Ved Enoesvollen bilde 9 . Store steinfyllinger mellom dyrket mark og sjøen. Det er noen "hull- i
steinfyllingene, men fyllingen virker ellers jevn og fin.

Utsatte verdier: Dyrka mark, beite, naust vurderes særskilt.
Tiltak: Ingen

Bilde 8 Utslidninger pga. undergraving.

Bilde 9 Engesvollen

96

Område N 8 Engesvollen —Sakrisvollen.

.."'ngesv‹
Kui-råsvollairr
"
Abrahamsillen »

N8

L

Ruden
len

Røstmyrholmen

!rh.oimer: Storholmen

-,,Sandnesoddi
Sikres
Sikres ikke

1.9 cits-i,

Bilde 1 Sakrisvollen

97

Sted: Kulvert ved Reitlia..

Abrahc

2.

Grunneier(e):

3

Kart: M711 1720 III, Røros
Koordinater
N: 6953200,0:
Grunnforhold:

- Sakrisvollen

0630250

,

Fin morene.

Vegetasjon/miljø:

dv14:'
Yen

8

(

Tett bjørkeskog.

_•,_

Røst

7
Ved utløpet av kulverten har det
vært tilbakegraving. Rørets utløp ligger ca 2 meter over vannoverflaten ved HRV. Tilbakegravingen
hadde
skapt en ca 2 meter dyp rasgrop. Området må sikres i en len2,de på ca. 30 meter. Grunnen består av 9,rus og
vegetasjonsdekke. Det var dypt utenfor. Ved befaring var det ca. 4 meter fra midten av rasgropa til kanten
av asfaltert veidekke. Bør belastes vegvesenet,

Erosjonsforhold:

Utsatte verdier: Veien
Tiltak: Rasgropa sikres med stein. jfr. kart side 99 og prinsippskisse
Adkomst/transportlengde:

RM 3955 side 100.

Fra vei, Avstand til Lergruven ca 20 km.

Kostnad: kr 25.000,-

Bilde 2 Torvflak

henger ned mot vannet,

Bilde 3 Vannet har gravd loddrett ned

98

Sikring av kulvert ved Reitlia

12.S

..

Permah

•

0
•

11 (aoa.•

Reitlia

.

70/1

o) m
M :A

o; MA.

0

CI

Lengde ca 20 meter.
o)MA

Gjennomføring:
Tilbakegravingsgropa sikres med samfengt sprengstein. Samtidig sikres bredden ca 10 - 15 meter på hver side.
Jfr. prinsippskisse RM 3955 side 100.
Steinfyllingen opp mot kulverten traues ut. Torva som henger ut over vannet tas vare på og legges oppå
steinfyllingen til slutt. Trær og busker fjernes i minst mulig grad.

Bilde 4 Ved lav vannstand ser men tydelig at vannet fra kulverten graver ned i grunnen

Kostnader
Oppgaver
FD
Ri2ging
FE
Drift og Administrasjon
FF
Løsmasser
FG
Stein (80 m3)
FK
Terrengarbeider
Sum:
Pris m/moms og avrunding

Pris kr.

2.000,2.000,3.000.10.000,3.000,20.000,25.000,-

99

1 iJ
Prinsippskisse for sikring av
kulvert ved Reitlia
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ErosjonssikringrundtAursunden

Sør-Trøndelag

NVE
Erstatningfor:

Prinsippskissesikring av kulvert ved Reitlia Tegn. nr.

Henvisning

Endring

Vassdr.nr 002.S

Erstattetav:

RM 3955
Format: A 4

Sted: Vik ved Sakrisvollen.
Grunneier(e):

Bjørnar og Bjørg Sundt

Kart: M711 1720 111,Røros
Koordinater
Start: N: 6952800 ,0: 0629300
Grunnforhold:

Sakrisvollen
/

Finkornig materiale på bunnen.

Vegetasjon/miljø: Innerst i vika ligger dyrka mark helt ned
til vannet. Det står en del busker langs kanten, disse lå ved
befaring ute i vannet.

B.6
B.5

Erosjonsforhold: Naust: Fundamentet er ødelagt av bølgeerosjon. Grunneier sa at naustet var satt opp i
1979 og da stod det 1,5 meter inne på jordet I dag, er all gresstorva erodert bort foran naustet.
Vika ved siden av naustet: Kraftig bølg,eerosjon rett inn mot dyrka mark. Det er ingen beskyttende
steinfylling mellom jordet og vannet.
Utsatte verdier: Veg, dyrka mark og naust
Tiltak: Vika sikres med stein i en lengde på ca. 125 m. Jfr. kart side 102 og prinsippskisse RM 3956 side
103.
Adkomst/transportlengde:

Ligger helt inntil vegen. Avstand til Lergruva er ca. 17 km.

Kostnad: 80.000,-

Bilde 5 Naustet er ødelagt.

Bilde 6 Bølgeerosjon direkte inn på jordet.

101

Sikring ved Sakrisvollen

Li

tvoilen

\7841,‘

=A
:0)HA•

Sa.

*svollen

0 )

0

•

-

Storholmen
0)
692.8

Sakrisodden

Gjennomføring:
Bredden sikres med samfen2t sprengstein. Kantvegetasjonen må ikke røres. Gravemaskin må stå ute i vannet og
trekke massene mot seg for å lage en fotgrøft. Samfengt spren2stein legges opp slik som vist på prinsippskisse
RM 3956 side 103.
Naustet sikres med samfengt sprengstein. Det legges en tunge med stein ut i vannet. 4 telefonstolper
for senere å kunne lage båtopptrekk. Jfr. prinsippskisse RM 3956 -sikring av naust- side 103.

kostnader
Oppgaver
FD
Ri22in2
FE
Drift og Administrasjon
FF
Løsmasser
FG
Stein (2601113)
FK
Terrengarbeider
Sum:
Pris mimoms og avrundin2

Pris kr.
5.000,6.000,10.000.32.000,10.000,64.000.-

80.000,-

102

settes ned

Prinsippskisse for sikring
ved Sakrisvollen
: gr•
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Erstatningfor:

Prinsippskissesikring ved Sakrisvollen
e .
Henvisning
Endrin

Tegn. nr.
Vassdr.nr:002.S

Erstattetav:

RM 3956
Format: A 4

-

Sted: En.czesvollen-Reitha

En

Kart: Ni1711 1720 111,Røros
Grunnforhold:

,

Morene og sand.

Abrahams.v6ilen

Vegetasjon/miljo:
Bjørkesko2 og kratt.
Området blir brukt til beite.
5,

r) ->"'.
.--

Erosjonsforhold:
Nedenfor Stenbudalen.
N8
Bølg,eerosjon har tbrt til små utsklidninger.
Disse er senere sikret med stein.
B.8 o2
Nedenfor Sverresvollen: Ca. 4 ET1hoo mel
B.9
bestående av stein. grus o2 sand Det vil nok
rase ut noe her, men p.2.a.
massesammensetningen vil det med tiden dannes en naturli2 steinfylling i skrånin2sfoten.
Lassevollen: 1-ler har ve2vesenet en stikkledning under ve2en. Ved dette utløpet har vannet erodert
strandsonen.
Lassevollen til Reitlia: Generell bølgeerosjon,

6.

Utsatte verdier: Naustene vurderes særskilt.

7

Tiltak: Inp,en

Bilde 7

_

fi•-•"

Juribctigit
'-

fri

Bilde 8 Det er lagt stein foran melen

Bilde 9 Hytta er satt opp nært vannet

04

Sandire,,

Sted: Reitlia - Evavollen

Abrahams

Kart: M711 1720 111,Røros
Grunnforhold:

Morene og sand.

Vegetasjon/miljø: Bjørkeskog o2 kratt. Området blir brukt
til beite. Ytterst på Sakrisodden vokser den sjeldne blomsten
Sihirstierne-.
Dette er en av de få kjente plassene hvor
denne blomsten vokser i Vest-Europa. Sibirstjerne står på
DNs såkalte "Rødliste". Blomstene blir passet og stelt
av Jorunn Sakrisvoll. Vest på odden er len2den fra
B.13
toppen av melen og inn til dyrkamark ca. 5 meter.
Det ble observert en del fugler i dette område

Sakrisuollen
. .
_

1•

fi

-

N8
RØstmyrholt

R.

et

.

Stor

B.10

B.12
Erosjonsforhold:
Litelaua: Strandsonen steinsatt.
Litelaua
Ysterodden: Sandstrand. Avstand strand til dyrka mark ca. 10 m. Vegetasjonsdekket i denne
sonen er utsatt for bølgeerosjon.
Ysterodden: (bilde 10) Bølgeerosjon av gresstorv som ligger mellom vannet og dyrket mark. Torvlaget
sklir ut, og er under bølgepåvirknin2. Det går en liten dreneringsgrøft fra jordet og ut i vannet. Denne er i
ferd med å "dele- gresstorva opp, og den vil derfor lettere bli utsatt for erosjon. Det er ikke stein langs
bredden.
Sakrisodden: Sibirstjernene ytterst på neset er truet aN,vannet. Bølgeerosjon har ført til at det har blitt
dannet 1-1 meter høy mel helt ytterst på odden.
Vest å Sakrisodden: (bilde 13) er det blitt dannet en mel som er ca. 6 meter på det høyeste. Den kan virke
noe gjengrodd ved første øyekast, men ved nærmere ettersyn viste det seg at det flere plasser var store
vegetasjonsflak som gled nedover mot vannet.
Utsatte verdier: Dyrka mark o2 Sibirstjernene. naustene vurderes særskilt.
Tiltak: Ingen.

Bilde 10 Vika vest for Ysterodden, ingen steiner i vannkanten

105

- •

Bilde 11 Blomsterbedene

ytterst på Sakrisodden

Bilde 12 Sibirstjerne

Bilde 13 Melen vest på Sakrisodden

106

•

Område N 9 Sakrisvollen —Kuråsfossen kraftstasjon
BØrsets''
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Faitighohnen
Sikres
Sikres ikke

Bilde 1 Naustervolleni Molingbruai naturreservatet.

107

I.

Sted: Molingbrua
Grunneier(e):

Leif Nilsgård

Kart: M711 1720 III, Røros
Koordinater
Start: N: 6954325,43: 0626950
Slutt: N: 6954250,0: 0626900
Terskel: N: 6954025 0: 0626700
Grunnforhold:

Sand og vegetasjonstorv

Vegetasjon/miljø: En del busker langs kanten.
Gresstorv langs bredden er utvasket a‘ vannet,
Erosjonsforhold: Ved lav vannstand i Aursunden
graver Molinga kraftig i yttersvingen. Siden
grunnen består av bare sand, vil
erosjonsutviklingen sannsynlig fortsette. Det er stadig
senkning av elva, vannstrømmen trekker med seg
bunnsedimentene ut i sjøen. Dybden i elva er her ca 3
meter. Siden reguleringshøyden i Aursunden er 5,9 meter vil det også i fremtiden skje tilbakegraving
oppover elva. Dette vil kunne skade sikringsanlegget oppstrøms. Det er derfor nødvendig med en
bunnsikring i Mollinga. Denne kan legges under Molingbrua og et stykke nedstrøms denne. Under brua har
vannet gravd et ca 2 meter dypt hull i forhold til bunnivået oppstrøms og nedstrøms. Dette hullet vil bli fylt
igjen med stein.
Utsatte verdier: Vannet vil med tiden erodere seg inn på dyrka mark. Pga tilbakegraving av Molinga vil
også brufundamentene kunne bli ødelagt.
Tiltak: Sikres med stein langs bredden i en lengde på ca 250 m, og det legges en bunnsikring ved
Molingbrua. Jfr kart side 110 og prinsippskisse RM 3957 side 111.
Adkomst/transportlengde:

Avstand Leirgruva ca 16 km. Anleggsvei legges i bekken ned mot Molinga.

Kostnad: kr. 410.000,-

°,11B.

Bunnsikring

Bilde 2 Plassering av sikringsanleggene
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Bilde 3 Erosjon inn i sandmassene

Bilde 4 Båtopptrekket kan presse djupålen over mot motsatt side

Sikring ved Nlolingbrua
• cb

01

694.0
)

...

....

0

o

'

0

01

Tullodd
0

0

M

HjUlf1,8

)

,Lengde
ca
300 meter

Djupålen i
elva

1

0

n

anleoosvei
0)

'
.

70. .

olinga

.

.r 0

,.
,693.1;•(.
/0=A
1•t>

. -

...

•

..

:Tidligere
A I .:
. •.....

sikret med
rydningsstein
- urcren

i 13

.i.

=4

01

9/ 8 9 -,•
o)A

o)•

......

<>)
/Å

bru

50/-.

\

aiistervoller,
:

T

/862

.•-

0

o

'...12

= A

Bunnsikring
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fl

1..øken

Gjennomforing:
Bredden sikres med samfen2t sprengstein. Det lages en solid steinfylling ca 1 meter under I-IRV. Denne
fyllingen fungerer også som anleggsvei under utførelsen. Mot slutten legges noe av steinmassene opp mot
torvkanten slik som vist på prinsippskisse RM 3957 side 111. Ved en slik utførelse vil det være nok stein til å
hindre at djupålen kan undergrave steinsikringen. Ved å legge stein helt opp til torvkanten vil man også
forhindre bølgeerosjon. Det lages anleggsvei ned til elva langs bekken, kjørebanen traues ut etterpå slik at også
bekken blir sikret.
Bunnsikring:
annet har gravd en ca 2 meter dyp grop under brua. Denne gropen fylles med sprengstein. Dette
vil forhindre videre tilbakegraving, noe som kan skade brupilarene og steinsikringen oppstrøms. Bunnsikringen
må ikke bli høyere en dagens bunnivå, jfr prinsippskisse RM 3957 side I I I ..

Kostnader
Oppgaver
FD
Ri,22in2
FE
Drift og Administrasjon
FF
Løsmasser
FG
Stein (3000 m3)
FK
Terrengarbeider
Sum:
Pris mimoms og avrunding

Pris kr.
10.000,10.000,50.000.250.000,12.000,332.000,410.000,-
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Prinsippskisse for sikring
av Molinga
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RM 3957
Format: A 4

Sted: Hundskinnvika - Solhus
Kart: M711 1720 III, Røros
Grunnforhold:

Nfiustervollen

Morene.

Vegetasjon/miljo: Hyttebebyggelse, dyrka
mark, beite, kraftlinje. Lengst vest ved
Bendiksvollen er det mye dyrkamark. Lenger øst
er det bjørkeskog. Det ligger en del hytter i dette
området

-,4
,

nen

B .6
L
,,........,.
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..\\ _ -7,..»......
• \,,dus_..hts
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Erosjonsforhold:
Hundskinnvika: Tre
•71.
kraftstolper av står i vannet. Det er steinsatt
'aAthortje,,»
rundt stolpene. Sikret med stein langs vegen og
9
9,5tt
ved Bendiksvollen.
udski nv a
,angholrnk B.5
Tangråa: Generell bølgeutvasking. Nordsiden
en sv en \\<
som ligger inn mot Hundskinnvika, er mindre
utvasket enn den mer værutsatte sørsiden.
Abbortjern: Rør under veg vest for tjernet skaper en hydraulisk kontakt mellom sjøen og tjernet.
Sulus (bilde6): Ca. 80 meter lang mel som er 3 5 meter høy. Melen står delvis i åpent brudd og raser ut
etterhvert som massene i skråningsfoten vaskes bort.
-

.

,

Utsatte verdier: Beite, naust vurderes særskilt.
Tiltak: Ingen

Bilde 5 Bølgeerosjon ved Abbortjern

_

Bilde 6 Erosjon i melen ved Solus
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Sted: Solhus - Naturreservat -Kuråsfossen

Ahlin—gb

Kart: M711 1720 III, Røros

usierv

01
(1/

Grunnforhold:

Sand og morene.

Vegetasjon/miljø: Hyttebebyggelse, dyrka mark, myr.
I dette området ligger også naturreservatet langs
Molinga. Her hekker mange forskjellige fuglearter. Ved
befaring ble det observert mange hegrepar. Området
bærer preg av å være forsumpet. I vika ved Løken er det
grunt og man kan tydelig se vegetasjonstorv på bunnen.
Sørover mot Kuråsfossen står bjørkeskogen helt ned til
sjøen.

B.8

N9

Lastenshin
•

ilt(

Erosjonsforhold: Bredden st for Molinaa: Området er
Langholme
!)11
i ,i
mest utsatt ved vind fra sørøst. Spesielt på den delen
P
som ligger len2st øst kan det oppstå høye bølger. Dette
. il.'"
.%
skjer helst ved vind fra sør. Når bølgene kommer
innover treffer de strømmen i utløpet fra elva, bølgene
reiser seg og skyller innover steinfyllingene langs bredden. Finstoffer fra grunnen blir dermed vasket bort.
Djupålen til elva går utenfor.
Naurreservat Fokf nna/Molincra: Ingen bølgeerosjon. men området er noe påvirket av reguleringen pga.
vannstandsvariasjoner. Siden dette er et naturreservat er det lite aktuelt med sikringsarbeider her.
Molingbrua-Kuråsfossen:
Generell bølgeerosjon av vegetasjonsdekket. Området er noe beskyttet av
holmene utenfor. Det er langgrunnt i dette området
Utsatte verdier: Fuglebiotop ved Løken. Naustene vurderes særskilt.
Tiltak: Ingen

Bilde 7 Dyrka mark går helt ned til jordet

Bilde 8 Bølgeerosjon langs bredden
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Område N 10 Kuråsfossen

Sandnesodden.
-
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Siterts!,allen
— 725/
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Sikres

pidovollen,

Sikres ikke

'Caukvallan

Bilde 1 Vika

Bilde 2 Vestre Sandneset og Ellensvollen
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1,

Sted: Hytte ved Langodden
Grunneier(e):

N 10

Anders Klemmetsvoll
Hytteeier: Håkon Helgesen

Kart: M711 1720 III, Røros
Koordinater
Start: N: 6951850 ,Ø: 0626700
Grunnforhold:
hytta.

B.4

En del store steiner på bunnen. Myr rett øst for

Vegetasjon/miljø: Hytta ligger nede ved vannet. Det vokser
store bjørketrær på eiendommen. Djuptjørnbekken renner ut i
sjøen rett øst for hytta.
6,

Erosjonsforhold: Nedenfor hytta er det bølgeerosjon.
Fundamentet under gjerdet er erodert bort og gjerdet henger ned i vannet. øst for eiendommen renner
Djuptjørnbekken ut i Aursunden. Her er det også erosjon og vannet er i ferd med å erodere bort østre del av
hytteeiendommen. På den vestlige delen av eiendommen er det en steinfylling langs vannkanten. Området er
mest utsatt ved vind og bølger fra nord.
Utsatte verdier: Hyttetomta
Tiltak: Det borteroderte området fylles opp med samfengt sprengstein der de største steinene er sortert bort.
Gjerde settes opp igjen ved anleggsslutt. Bekken sikres forbi hytta.
Adkomst/transportlengde:

Veg helt fram til hytta. Avstand til Leirgruva ca 12 km.

Kostnad: kr 45.000.-

Bilde 3 Hyttegjerde er rast ned

Bilde 4
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Sikring av hytte ved Langodden

La

V A.

Lengde ca. 40 meter
Lengde ca. 60 meter
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Figur nr: 14
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Gjennomføring:
Det graves en fotgrøft ca 1-2 meter utenfor den opprinnelige torvkanten. Det borteroderte området fylles opp
med fin samfengt sprengsten. Det nedraste gjerdet settes opp igjen, og det legges et lag med begroingsmasser
oppå sprengsteinen slik som vist i prinsippskisse RM 3958.

Kostnader
Oppgaver

Pris kr.

FD
FE
FF
FG
FK

Riggin2
Drift og Administrasjon
Løsmasser
Stein (200 rr1:3)
Terrengarbeider
Sum:

3.000,3.000,5.000.17.000,6.000,34.000,-

Pris m/moms og avrunding

45.000,-
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Prinsippskisse for sikring av
hyttetomt ved Langodden

12

begroingsmasse

itorv

gjer& settes bpp igjen

moriene

-

Det borteroderte området fylles opp med godt knust
og samfengt sprengstein, slik at gjerde kan settes opp
igjen. Det legges et lag med begroingsmasse oppå
sprengsteinen.
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1.

Sted: Kuråsfoss -

Furuholnie:n

ika

Kart: M711 1720 111.Røros
Grunnforhold:

Fattigholme,

B.5

Vi,

Morene

N 10

Vegetasjon/miljo: Strekningen fra
Kuråsfossen til Klemmetvollen er preget
av myr og bjørkeskog. Videre østover går
jordene helt ned mot vannet, og det er et
smalt krattbelte mellom vannet og
jordene.

lemmetvollen

t

Erosjonsforhold:
Vest for Klemmetvollen: Det er tydelige spor etter bølgeerosjon inn i vegetasjonsdekket.
Klemmetvollen: Jordet går helt ned til sjøen. Ca. 1 m krattskog mellom skrenten og jordet. Skrenten ned til
vannet er fiere plasser ca. 2 m høy. Endel store steiner i strandlinjen. Utvasking mellom steinene.
Haugvollen: Jordet ligger ca. 5 m innenfor en 1-2 m høy mel. Flere store steintipper ut i sjøen, men mellom
disse er det bølgeerosjon.
litsatte verdier: Myrområder, beite, dyrka mark. Naustene vurderes særskilt.
Tiltak. Ingen

Bilde 5 Bølgeerosjon i torkanten

Bilde 6 Det er et tynt belte med stein og busker ned mot sjøen

Bilde 7 Det er tippet stein mellom dyrka mark og sjøen
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I.

2llen 1'
Kart: M711 1720 111,Røros
Grunnforhold:
4.

Ruden

B.13

Sted: Vika —Sandnesodden.

r

Røstmyrho men

tighålmei,

i

Morene.

Storholmenj
B.10

ikhei

Vegetasjon/miljø: Området blir brukt
B .9
som beite. Vegetasjonen består
hovedsakelig av bjørkesko2. Ved V ikheim
går det en lysløype. Ved Ellenvollen går dyrka
mark helt ned til vannkanten.

B.11

vestre
Sandneset
erzy

den

B.8
Siverts
-,›707
Erosjonsforhold: Moderat svak
bølgeerosjon har påvirket
Bakha,
ve2etasjonsdekket langs hele dette
.1
A840
strekket. Det er flere plasser åpne sår i
,./tert
;
torvdekket.
Vika: Dyrka mark går helt ned til strandsonen. Lite beskyttende vegetasjon mellom vannet og dyrka mark.
Strandsonen består av sand som er utsatt for aktiv erosjon. Området er mest utsatt ved vind fra nordvest.
Siden det er svært langgrunt utenfor og vika smalner innover, reiser bølgene seg og bryter mot torvkanten og
jordet innenfor. Det ble observert bølger som var nesten 1 meter høye sommeren 1998, vi kunne da ved
selvsyn se at finstoffer fra jordet ble vasket bort med vannet. Denne prosessen er delvis naturlig, men
reguleringen virker forsterkende

1:/i7Z

, 21

Utsatte verdier: Dyrka mark, beite og bjørkeskog. Naust vurderes særskilt.
Tiltak: Ingen

_

Bilde 8 Jordet ligger helt nede ved sjøen

•

Bilde 9 Erosjonskant

120
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Bilde 10 Naust ved Vikheim.

Bilde 11 Dyrka mark ligger helt ned til sjøen

Bilde 12 Trærne er undergravd og henger ut over vannet

Bilde 13 Stein foran naustet ved vestre Sandneset

121

Område N 11 Sandnesodden —Storvikodden.
-ndnesodden

729'n
Ryggen
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Bilde I Austre Sandneset

(1,

1.

Sted: Sandnesodden —Sandnessætran.

2

Kart: M711 1720 III Røros

3

Grunnforhold:
vannet.

4.

Vegetasjon/miljø:
Beiteområde, dyrka mark.
Krattskog langs bredden.

N
andaeso

B.2
B.3

Morene, endel store steiner ute i

istre
729 0

B.5
Erosjonsforhold:
Rydningssteinen som ligger lan2s
bredden er "usammenhengende", dvs, det er store
åpninger mellom hver plass der det er tippet stein ut
:
i vannet. De plassene som ikke er sikret med
rydningsstein er utsatt for bølgeerosjon.
.
Ved befaring var høyden fra vannoverflaten og opp
794
til jordene ikke mer enn ca. 1 meter. Dette gjør at
ved vind fra nord-nordøst vil bølgene slå innover jordene, og på den måten vaske bort finstoff i grunnen.
Ved Løkka går dyrka mark helt ned mot sjøen, bredden er imidlertid godt steinsatt med rydningsstein fra jordet
innenfor. Det ligger også to store steinfyllinger ut i vannet. Denne strekningen utsatt for generell men svak
bølgeerosjon. Deler av torvdekket øverst "henger "ned mot vannet.
Utsatte verdier:
Tiltak:

Naustene vurderes særskilt.

Ingen.

Bilde 2 Ingen steiner langs torvkanten

•

Bilde 3 Dyrka mark ned til sjøen

124

,

4/«..

••••••••wwwww •••

Bilde 4 Bølgeerosjon

nedenfor

hytta.

Bilde 5 Rydningsstein langs bredden.

125

Sted: Sandnessetran-Storvikodden

Tamneset

Kart: M711 1720 111 Røros
Grunnforhold:

Morene, stor stein på bunnen.

Vegetasjon/miljø:
beiteområder.

Myrområder, dyrka mark,

Erosjonsforhold: Ved Sandnessetran:
Bølgeerosjon mellom gamle steinfyllinger som er
osen
B.7
tippet ved kanten. Flere store steintipper langs
strandlinjen. Smalt vegetasjonsbelte langs med
sjøen på denne strekningen.
Ved Børbakken: Store steiner som ligger i
strandlinjen. Trær og busker langs bredden ligger
ut
uti vannet. Ved befaring var høydeforskjellen
o en
B.8
mellom vannstanden (HRV) og gresstorva ca
meter. Noe bølgeutvasking ved vind og bølger fra
./j4
nord-nordøst.
Ved Litivikodden: Langs vannkanten nedenfor
hytta foregår det aktiv erosjon av den ubeskyttede
B.9
Sswthelhogcta
torvkanten. Hytteeier har gravd en brønn helt nede
vannkanten, o2 han har båtopptrekk rett ved siden av denne.
Området er spesielt utsatt ved vind og bølger fra øst. Vegetasjonstorva er noe undervasket og torva henger ned mot
vannet.
Vika vest for Storvikodden (bilde 9) Bølgeerosjon under vegetasjonsdekket og, krattvegetasjonen. Vika er langrunn
og bølgene bygger seg derfor opp ved vind fra nordvest og slår innover bredden. Svak erosjon. og bredden er lite
påvirket av reguleringen.
-•

titsatte verdier: Beite og bjørkeskog
Tiltak: Ingen

Bilde 6 Jorde går helt ned til sjøen
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Bilde 7 Døde busker langs vannkanten ved Børbakken.

Bilde 8 I bukta innenfor LitIvikodden er det ikke stein langs vannkanten

•

Bilde 9 Bølgeerosjon ved Storvikodden

Registreringer, vurderinger, bilder og kart
langs sørsiden av Aursunden

Område SI Borgosen —Flåttåmyra.

Sj ovoi lholman

1jjya1fliJ
p

Sikres

7(

741
•

Sikres ikke

Bilde 1 Borgosen

131

-

Sted: Borgosen.
Grunneier(e): Bjarne Skott, Gunnar Borgos,
Trygve Sjøvoll.
Kart: M711 1720 II, Brekken
Koordinater:
Start: N: 6949450,0:
Slutt: 1N:6950075,0:
Grunnforhold:

••••••••••111111•11.

0646100
0645625

an

•••••

111••••

Sand, jord, myr og torv.

Vegetasjon/miljø: Bredden på sørsiden av elva er
svært fuktig og vegetasjonen består av kratt og
bjørkeskog. Det ble sett mange fuglearter der i løpet
av sommeren. Mot høsten samlet det seg mye ender.

(a

•
11•••

Erosjonsforhold: Etter at nordsiden av Borga ble
sikret, og utløpet av elva ble lagt om har
elvestrømmen blitt presset over mot sørsiden som
ikke er forbygd. Dette har ført til at elvestrømmen i dag eroderer på denne siden av elva om våren før sjøen
er fylt opp. Det ble sagt at man om våren ofte kan se trærne ytterst på neset sklir ned i vannet.
Utsatte verdier: Lokalbefolkningen i Brekken er redd for at Langsteinodden skal eroderes bort, og at
klimaet innenfor dermed vil bli forverret. Sandflukt fra tørrlagt sjøbunn vil da kunne bli et større problem en
det er i dag. Det er endel bjørkeskog ytterst på neset. Det er også en mulighet at vannet med tiden vil erodere
i yttersvingen og dermed kunne danne en åpen mel mot gården til Gunnar Borgos. Fuglebiotopen i osen vil
da bli ødelagt
Tiltak: Sikres med stein langs venstre bredd, fra terskel i eiva, rundt Langsteinodden.
og prinsippskisse

RM 3959

Adkomst/transportlengde:
Våkhåmåren er ca 3 km.

Jfr. se kart side 135

side 136.

Det lages en anleggsvei ned bekkefaret lengst øst. Avstand til steinbrudd på

Kostnader: kr. 1.610.000,--

Bilde 2 Borgosen ved lav vannstand.
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Bilde 3 Oppover elva

-

Bilde 4 Erosjonspunkt på Langsteinodden

Bilde 5 Fra nordsiden over mot Langsteinodden.

133
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Bilde 6 og 7 Borgas utløp til Aursunden ved LRV, sett nedover. Ser
tydelig lagdelingen i sanden.

Trasè for
steinsikring

Ørmasser tas ut og
flyttes innenfor
steinsikring

Bilde 8 Trasè for steinsikring i Borgosen.

Kostnader
Oppgaver
FD
FE
FF
FG
FK

Rigging
Drift og Administrasjon
Løsmasser
Stein (15000 m3)
Terrengarbeider
S um:
Ekstrakostnader ved is-og
snøproblemer vinterstid+
Pris mimoms og avrunding

Pris kr.
10.000,20.000,180.000.900.000,80.000,1.190.000,10 %

119.000,1.610.000,-
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Sikring av Borgosen

Sikringstype I
Lengde ca. 200 meter

en

0)
Sikringstype II
Lengde ca. 200 m

0)

102/1
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Sikringstype III
Lengde ca. 300 m
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Sikringstype II
Lengde ca 120 m

01

m

I rVi

tk

=A
- Nit .16 n

'

A• T . - A.••

\

o

v.

. - -

„

v

..• •

Sikringstype I
Lengde ca 200 meter

s
760

,

A•T

Anleggsvei

Gjennomføring:
Det lages en anleggsvei ned bekken ved gården til Bjarne Skott.
Det anlegges steinsikring langs hele Borgosens sørside, fra den eksisterende terskelen i elva og utover rundt
Langsteinodden.
Steinen legges først som en anleggsvei med den linjen som er vist på kart og bilde ovenfor. Ved retur tilordnes
steinmassene slik som vist i prinsippskisse RM 3959 side 136.

Sikringstype I
Steinforbruk 2-4 m3 /lm. Denne sikringstypen skal først og fremst hindre bølgeerosjon. Steinbehovet vil være
lavt. Anleggsmaskinene kan kjøre rett på elvebunnen. Der det evt. må lages anleggsvei, øker steinbehovet. Det
graves en fotgrøft med ca. 1 meters dybde og bredde. Sprengsteinen legges opp til overkant torvdekket, med en
helning ca 1:2. Jfr. prinsippskisse RM 3959 side 136.

Sikringstype II
Steinforbruk: 15-20 m3/lm. Denne sikringstypen hindrer bølge- og strømningserosjon langs bredden.
Steinmassene legges først ut som anleggsvei slik som den stiplede linjen viser. Sprengstein legges opp til
overkant torvdekke, med en helning på ca 1:2. Jfr. prinsippskisse RM 3959 side 136.

Sikringstype III
Steinforbruk 10-20 m'/1m. Denne sikringstypen hindrer bølge- og strømningserosjon langs bredden innenfor. Det
vil bli aktuelt med oppfylling på innsiden slik som vist på bildet. Der hvor det er mulig skal det graves en grøftt
som steinfyllingen legges i. Anleggsveien legges på toppen av fyllingen, og tilordnes ved anleggslutt.
Steinmassene legges opp slik som vist i prinsippskisse RM 3959 side 136, med topp ca 30 cm over HRV,
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Prinsippskisse for sikring i Borgosen
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ErosjonssikringrundtAursunden

Tegn.
Prinsippskisse sikring av Borgosen
Henvisning
; Endring
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N'VE
Erstatningfor:

Tegn.nr.
Vassdr.nr: 002.S

Erstattetav:

RM 3959
Format: A 4

1.

13.12 og
B.13

Sted: Hytte ved Villmannan
Grunneier(e):

'1
B.9

Trygve Sjøvoll

Kart: M711 1720 II, Brekken
Koordinater:Start:
N: 6949900,0:
Slutt: N: 6949950,0:

0645425
0645225

Grunnforhold: Sand og siltige masser. Vannsig i grunnen presser
finstoffene ut i vannet. Se bilde 11.
Vegetasjon/miljø: Hytta ligger nede ved sjøen, det står flere
bjørketrær rundt hytta. Langgrunt utenfor. Det er gjort forsøk på å
stoppe erosjonen, steinene etter dette arbeidet ligger i dag ca. 20
meter fra dagens torvkant.
„

Th

Erosjonsforhold: Langs hele strekket har skrenten sklidd ned
mot vannet. Dette skyldes hovedsakelig vannnstrøm i grunnen som presser finstoffene ut i vannet. Dette har
ført til setninger i grunnen under hytta. Bølgeerosjon i foten av skrent/utsklidning.
Utsatte verdier: Hytten, og ei kraftlinje ligger utsatt til. Den ene kraftstolpen er sikret med stein. Grunnen
er ustabil. Risikoen for utsklidninger er vanskelig å vurdere.
Tiltak: Skrånin.czen sikres med stein og filterduk i en lengde på 150 m.
Adkomst/transportlengde:
er ca 3 km.

Fra vei og videre over jordet ned til hytta. Transportlengden

Kostnad: kr 240.000.-

Bilde 9 Spor etter utsklidning
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fra Våkhåmmåren

4.1

Bilde 10 Setninger under hytta har ødelagt fundamentene

Bilde I I Finstoffene i grunnen blir vasket ut

Bilde 12 og 13 Det byg.czesterskel i utløpet av bekken
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Hytte ved Villmannan

Kristensodden

N

Sikringstype E.
Lengde: ca 150 meter

0.

102/1
0.1
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Terskel i utløpet av
bekken
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Gjennomføring:
Sikring av hytta
Steinforbruk ca 10 m37lm. Det graves en ca 3 meter bred og en meter dyp fotgrøft. Først legges 15 cm singel eller
fin kult som drenerende lag. Oppå duken legges filterduk klasse 3. Steinmassene legges først ut som en
anleggsvei, steinmassene tilordnes og legges helt opp mot toppen av melkanten. I foten skal tykkelsen vær minst
1 meter, mens tykkelsen avtar opp mot toppen.
Sikring utløp bekk
Bekkeløpet kles med stein slik som vist på prinsippskisse. Adkomst langs bredden fra anlegget ved hytta.
Steinbehov ca 50 m3. Det legges en terskel helt ytterst for å hindre videre tilbakegraving.

kostnader
_O
FD
FE
FH
FF
FG
FK

aver
Riggin2
Drift og Administrasjon
Filterduk
Løsmasser (200 M3 singel)
Stein (1500 m3)
Terrengarbeider

Pris kr.
5.000,10.000,40.000,50.000,90.000,12.000,-

Sum:

195.000,-

Pris m/moms og avrunding

240.000,-
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Prinsippskisse for sikring av hytte ved Villmannan
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9499

Sør-Trøndelag

NVE
Erstatning for:

Erstattet av:

Erosjonssikring rundt Aursunden
Tegn.
Prinsippskisser hytte ved Villmannan/terskel
Henvisning
lEndring

Tegn. nr.
Vassdr-nr: 00"

RM 3960
Format: A 4

Sted: Sjøvollen
Grunneier(e):

Anders Sjøvoll

Kart: M711 1720 II. Brekken
Koordinater:
Start: N: 6950450,0:
Grunnforhold:

0644800

Silt og sand.

Vegetasjon/miljø: Dette området ligger under vann ved HRV.
Om våren ved lav vannstand er det mulig å gå langt ut fra land.
Erosjonsforhold: 1 løpet av vinteren blir sjøen tappet ned ca. 6
meter, dette fører til at vannet fra øvre Glomma og 13orga hver
vår renner forbi Sjøvollen i en djupål. Denne djupålen kan flytte
på seg. Området øst for Sjøvikodden er sterkt preget av ravinedannelser
grunnvann fører da finstoffer ut i sjøen ( se bilde 14).

fT

ved lav vannstand. Smeltevann og

Utsatte verdier: Bjørkeskog, dyrka mark.
Tiltak: Ravinelandskapet sikres med stein i bunnen av hovedravinene. Jfr. kart side 142 og prinsippskisse
RM 3961 side 143. Det vil bli slått ned setningsbolter langs Sjøvollen for å se om landskapet senker seg.
Adkomst/transportlengde:
4 km.

Det må lages en vei langs kanten av jordet. Avstanden til Våkhåmmåren er ca.

Kostnad: kr. 110.000,-

Bilde 13 Ravinedannelse

ved Sjøvollen

.110.•

Bilde 14 Finstoffene vaskes ut, og blir transportert ut i sjøen
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Sikring ved Sjovollen

strømretnTg
Djupål i dag

Hovedløpene i
ravinelandskapet
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Gjennomforing:
Ravinedannelsen rett st for S viklodden :
Hovedløpene fylles med stein og traues ut slik som vist på prinsippskissene. Dette vil kunne hindre/redusere
massetransporten ut i sjøen. Jfr. prinsippskisse RM 3961 side 143. Anleggsarbeidet må skje på våren mens
vannstanden i Aursunden er lav. Det kan være aktuelt å kjøre steinen frem til anlegget på vinterstid, for så å
legge steinen på plass rett etter at snøen er borte.

Kostnader
Oppgaver
FD
Riuing
FE
Drift og Administrasjon
FF
Løsmasser
FG
Stein (1000 rr13)
FK
Terrengarbeider
Sum:
Pris m/moms og avrunding

Pris kr.
5.000,7.000,5.000.60.000,10.000,87.000,110.000,-
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Prinsippskisse for sikring ved Sjøvollen
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Erstatning for:

Tegn. nr.
Va.ssdr.nr: 002.S

Erstattet av:

RM 3961
I—Format: A 4

Sted: Langsteinodden

Håttåmyra.

Kart: M711 1720 11, Brekken
Grunnforhold:
morene.

Grunnen består av sand og

Vegetasjon/miljo: Dette området består for det
meste av bjørk-og krattskog. Bjørkeskogen og
neset har trolig en samvirkning for klimaet inne i
Brekken ved at det dannes en barriere som
beskytter mot kald vind fra sjøen om vinteren.
Dessuten beskyttes det innenforliggende området
mot -sandstorm- om våren, før13rekkenfjorden
blir fylt med vann igjen

ria

Irk":11'24=-

kkAwise‘

‘okes‘

Erosjonsforhold: Det vanskelig å påvise at strandlinjen flytter seg, men en viss utvasking av finstoff skjer
her som andre steder. Finstoffene under vegetasjonstorva er vasket bort og flere steder henger torva ned mot
vannet. I løpet av vinteren blir sjøen tappet ned ca. 6 meter, dette fører til at vannet fra øvre Glomma og
Borga hver vår renner forbi Sjøvollen i en djupål. Denne djupålen kan flytte på seg. Bølgeerosjon og
sigevann vasker bort finstoff i grunnen. Dette har ført til noe nedsiging av strandlinjen. Det vil bli slått ned
kontrollbolter langs Sjøvollen. Man vil undersøke om terrenget virkelig synker ned
Sjøvollholman beskytter strandlinjen innenfor mot bølgeerosjon. Hele området er mest utsatt ved vind og
bølger fra nord.
Utsatte verdier: Bjørkeskog, dyrka mark, 4 naust vurderes særskilt.
Tiltak: Ingen

Bilde 15 Strandlinje langs Langsteinodden

-

Bilde 16 Djupålen/elvefaret

Bilde 17 Svak bølgeerosjon i torvkanten
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langs Sjøvoll, lav vannstand

Område S 2 Flåttåmyra

Tamnesbekken.

ensodden

ndodden

Rundkdsvolle!I

•

Sikres
Sikres ikke

872

Bilde 1 Oksandodden

145

Sted: Flåttmyra

Tamnesbekken

kart: M71 I 1720 11 Brekken
Grunnforhold: Grunnen består av
morenemateriale.
Vegetasjon/Miljo: Lan2s hele denne
parsellen vokser det bjørketrær helt ned
til vannet Det er observert fugler på
vannet. Det ble sett mye elgspor langs
bredden
Erosjonsforhold: Bølgeerosjon har
872
' -:Tanulesvo!a
laget en utvaskingskant som er ea.
meter høy. Store steiner beskytter strandsonen. Noe foregår mellom steinene. Strandlinjen synes være
påvirket a‘ isoppstuvning. Erosjonsprosessen går svært sakte.
Utsatte verdier: 2-3 naust vurderes særskilt.
Tiltak: Ingen

Bilde 2 Bølgeerosjon av torvdekket

Bilde 3 Spor etter isoppstuvning
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Område S 3 Tamnesbekken

- Tamnes

yflervoIkn

R

S3

Tamnes t

D

[1

709

Sikres

rf

Sikres ikke

Bilde 1 Mot Tamneset.
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Sted: Tamnesbekken

- Tamneset

"iyaervollen
2

Kart: M711 1720 II, Brekken

S3
B.2

Grunnforhold: Grunnen består aN,
morenemateriale.
Vegetasjon/miljø: Området innenfor består a‘
bjørkeskog som nyttes til beiteområde

Tarnne

Erosjonsforhold: Svak bølgeerosjon. Enkelte steder
er det dannet skrenter på inntil 1 meters høyde Små
økonomiske verdier truet.
Et tilsynelatende godt fundamentert båtnaust har fått
skader i grunnmuren. Dette skyldes at finstoffene i
s._
grunnen under naustet blir vasket bort. Rett vest for
:2-;
•
naustet er det gravd ut en "ravine". Her er det dannet
ca.1 meter høye kanter ned i vannet. Bløt strandsone Det er også en del strekninger med myrområder som
med tiden kan bli påvirket av erosjon, men små materielle verdier er truet.
Utsatte verdier: Fuglebiotoper, naustet vurderes særskilt.
Tiltak: Ingen

Bilde 2 Erosjon av torvkanten
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Område S 4 Tamnes

Tan neset

S4

.10
111010

.

Sikres
Sikres ikke

Bilde 1 Tamneset

Bilde 2 Nes på Tamneset
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anlr

Sted: I amneset
2

Kart: M711 1720 III

3,

Grunnforhold:

B.3
B.5

Morene

Vegetasjon/miljø: Tynt vegetasjonsbelte mellom jordet og
sjøen lengsl nord. Lengei sør ligger jordene helt ned til
sjøen,
B.6
Erosjonsforhold:
øst for hytta er det glissent mellom steinene i strandsonen.
B.7
Dette har stedvis ført til noe aktiv erosjon på bredden, (se
bilde 5). Utvasking og erosjon av finstoffer i grunnen har ført
B.8
til sprekkdannelse i grunnmuren under hytta ( bilde 4).
Rett vest for den hytta er vegetasjonsbeltet svært smalt (2-3
meter). Her er det tippet rydningsstein ned mot vannet, men
dette er ikke nok til å hindre erosjon. Videre rundt neset er
det et vegetasjonsbelte på 5-15 meter mellom jordet og sjøen.
(bilde 5
Det er en ca. 1/2 m høy utvaskingskant med tydelige spor etter bølgeerosjon rundt vika. Dyrka mark ca. 1 m
fra kanten. Noe utvasking mellom og under busker som står langs kanten. Innerst i vika er bekken lagt i rør,
dette har ført til at det er dannet en dypål ved utløpet. Grunnen består aN,morenemateriale, men pga,
utvasking er det mye stein øverst. Grunneier har tippet en del rydningsstein langs bredden. så
erosjonsutviklingen går ikke særlig fort.
Videre ligger jordet helt ned til sjøen. Høydeforskjell mellom HRV og dyrka mark stiger til ca.2 meter. Det
er tippet rydningsstein utfor kanten, men dette har heller ikke her vært tilstrekkelig til å forhindre erosjon i
foten av skrenten (bilde 9).
Len2st sør er skrenten 5-6 meter høy. Den er tett bevokst med bjørketrær og krattskog. Det ligger en del
stein helt nede i foten av skrenten. Lengst sør synker skrenten ned til bare ca 1 meter over HRV.
Utsatte verdier: Naust og hytte vurderes særskilt, kantvegetasjon, dyrka mark..
Tiltak: Ingen

Bilde 3 Rett øst for den blå hytta

Bilde 4 Hytta ligger helt nede vad sjøen
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Bilde 5 Bølgeerosjon av torva

Bilde 6 Jordet går helt vannkanten bare beskyttet av kratt

Bilde 7 Skrenten ned mot vannet

Bilde 8 Spor etter erosjon langs bredden.
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Område S 5 Tamnes —Midtvika.

å‘iNtÅ ".\ kii
•••

S5

0

en
Sikres
Sikres ikke

Bilde 1

Stdrvikodden

I.

Sted: Tamnes - Skeret- Midtvika
tiart: M711 1720111.RØros
Grunnforhold:

Bjørkeskogibeite.

Vegetasjon/miljo: Kratt og bjørkeskog langs hele strekket.
Området blir brukt som beite.
Erosionsforhold: Tamnes -Skeret: Generell bølgeerosjon.
Undergraving av vegetasjonstorva som henger ned mot
vannet fra en utvaskingskant på ca meter. Enkelte plasser
er det en del jordvoller som er presset opp av isen. Det er
langgrunt langs hele strekningen. Grunneier tar ut grus fra
stranda innerst i vika ved Skeret. Dette har ført til at
vegetasjonstorven rundt grustaket er utsatt for aktiv
erosjon. Det er ingen steiner i strandsonen. Stranden er
utsatt for erosjon ved vind og bølger fra vest og sørvest.
Skeret- Midtvika: Generell bølgeerosjon. Undergraving av
vegetasjonstorva som henger ned mot vannet fra en
utvaskingskant på ca. meter. Ved Bekklauenget (bilde 5)
holder vannet på å erodere bort den innerste delen av neset.
Dette kan føre til at det med tiden blir dannet en øy her.
Utsatte verdier: Bjørkeskog, beite.
Tiltak: Ingen

Bilde 2 Spor etter isoppstuvning

Bilde 4 Sanduttak ved Skeret

Bilde 3 Den lille -øya- eroderes bort

Bilde 5 Bølgeerosjon på neset ved Bekklauenget
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Område S 6 Midtvika - Klokkarvollen

Vakkerstenodden I
Sikres

Smiodde
Var.

Sikres ikke

Bilde 1

155

1

Sted: Midtvika - Klokkarvollen.

2

Kart: M711 1720 III, Røros og 1720 II, Brekken
Grunnforhold:

4,

Skogheim

Morene.

Vegetasjon/miljø:
vannet

B.2

Bjørkeskog går helt ned mot

B3

Erosjonsforhold: I området fra Midtvika til Sjøvika
er det en ca. 4 m høy skråning. Fra Sjøvika avtar
kkersen
147
odden
den gradvis ned til 1.5 m. Fra Fjøsvollodden og til
bekken er det varierende terreng. Skråningen
varierer fra 0.3 m til 1.5 m. Det er i stort sett
langgrunt hele veien. Svak bølgeerosjon langs hele
strekningen. Vegetasjonstorva undergraves og henger fiere plasser ned mot vannet.
Bilde 3 og 4: Ved utløpet av Flotjønnbekken har grunneier tippet rydningsstein fra jordet på vestsiden av
bekken. Dette har ført til at det er kraftig erosjon i yttersvingen av utløpet. Her henger trær og gresstorv
utover vannflaten. Djupålen går i yttersving, og eroderer på torvlaget. Innerst i bekkosen er det en naturlig
terskel så tilbakegraving er derfor lite sannsynlig.
Elvekanten er ca. 2 meter høy innerst i bekkosen og synker ned mot vannet lengst ute på neset.
Utsatte verdier: Bjørkeskog, beite
Tiltak: Ingen

,
Bilde 2 Utløpet av Flotjønnbekken

Bilde 3 Flotjønnbekken

Bilde 4 Bølgeerosjon i torva
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Område S 7 Klokkarvollen.

niodde

Vargctdde

Gjeth
S7

VaLs

Sikres
Sikres ikke

Bilde 1 Klokkarvollen

157

I.

Sted: Smiodden
Grunneier(e):

Liv jorun Kurås

Kart: M711 1720 III, Røros
Koordinater
Start: N:6946800
Slutt: N:6946900
Grunnforhold:

,ø:0641700
,0:0641900

Odden består av morene.

Vegetasjon/miljø: Dyrka mark går helt ned til sjøen.
Høyspentlinjen som er angitt på kartet er fjernet.
Erosjonsforhold: Odden ligger svært utsatt til med hensyn til
bølgepåvirkning. I bukten øst for Smiodden foregår det aktiv
erosjon av dyrka mark. Det er lite stein i strandsonen.
Vegetasjonen rundt vika henger/står ute i vannet. Dette vitner
om noe aktiv erosjon. Innerst i vika er det ganske grunt, så når
vinden kommer fra sør vil bølgene bygge seg opp og bryte
innover torven. Grunneier har tippet rydningsstein ut i vannet helt innerst i
titsatte verdier: Smiodden beskytter omkringliggende områder for både vind og bølge påkjenning,
Tiltak: Den innerste delen av odden sikres med stein på begge sider i en lengde på ca 200 meter. Jfr. kart
side 160 og prinsippskisse RM 3963 side 161.
Adkomst/transportlengde:
Kostnad:

Det går vei ned til husene. Avstand til Våkhåmmåren er ca 7 km,

kr 100.000,-

Bilde 2 De røde linjene viser hvor det skal sikres ved Smiodden

158

431(
Gjeth

Bilde 3 Smiodden er sterkt utsatt ved vind fra vest

Bilde 4 Bølgene slår helt inn på dyrka mark

Bilde 5 Trærne henger utover vannet

Bilde 6 Srneltevannsbekk
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Sikring ved Smiodden

01M

o)fvIA•T
•

I

San vika
)M

anleggsvei
Kl..

k

69

o)

anleggsvei

ollen

miodden

Lengde ca. 200 meter

Gjennomføring
Begge sider av Smiodden sikres med samfengt sprengstein for å hindre bølgeerosjon. Det graves en fotgrøft ca 1
meter fra torvkanten langs hele parsellen. Fotgrøften skal være ca 1 meter dyp og 1 meter bred. Samfengt
sprengstein legges opp til torvkanten. slik som vist på prinsippskisse RM 3963 side 161.
Anleggsvei legges fra husene på Klokkarvollen, og lengst øst på jordet slik at det er adkomst fra begge sider.
Oppgravde masser fra fotgrøften strøs over steinfyllingen. Eksisterende vegetasjonen skal ikke fjernes, men det
kan noen plasser være nødvendig å fjerne noen trær for å komme til med anleggsmaskinene.

Kostnader
Oppgaver
FD
Riggin2
FE
Drift og Administrasjon
FF
Løsmasser
FG
Stein (800 M3)
FK
Terrengarbeider
Sum:
Pris m/moms og avrunding

Pris kr.
5.000,5.000,12.000.45.000,12 .000,79.000,100.000,-
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Prinsippskisse for sikring ved
Smiodden/Klokkarvollen
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Erstatning for:

PrinsippskisseSmiodden
Tegn.
HenvisningEndrina

Tegn. nrVassdr.nr: 002.5

Erstattet av:

RM 3963
Format: A 4

Sted: Klokkarvollen - Gjetholmen
2

Kart: M711 1720 II. Brekken

3,

Grunnforhold:

•
B.8

Morene med mye finstoffer.

B.7

Vegetasjon/miljo: Skog, myr, naust og jorder. Fine
fuglebiotoper i myra.

.

KI =
,
4

rtiodde
Var ocide

•

Erosjonsforhold: Noe erosjon øst for Smiodden, busker
henger fiere plasser ut i vannet. Grunnen består av
småstein og morenemateriale med finstoff under.
B.9
B.10
Høyde på utvaskingskanten er fra 0,5m til 1,0m.
Bilde 8: Utvasking av finstoff rundt rydningssteinene.
Sandvika: langs bredden er det svært fuktig, og er noe
utsatt for bølgeerosjon. Her står det også to naust,
Naust len st vest bilde 9 : Naustet er gravd ned i
skråningen, og ligger ca. 3 meter fra vannet. Det
N
foregår utvasking av gresstorven foran naustet. Det er ingen steiner i vannkanten foran naustet, og det
ligger derfor utsatt til ved vind fra sør-sørøst
Naust lengst øst (bilde 10): Dette naustet ligger ca. 4 meter inne på en gressbakke. Eier har fylt opp med
småstein langs torvkanten foran naustet, men dette er ikke tilstrekkelig til å forhindre erosjon i framtiden.
Ved vind fra sør-sørvest vil bølgene slå opp over torven og vaske bort finstoff i grunnen.
Ved Bulaueooa bildell er det dannet en myr innenfor den tørre strandsonen (se skisse). Det var ved
befaring ca 1 meter tørr gresstorv og stein mellom sjøen og vannspeilet på myra. Torven blir her utsatt for
aktiv bølgeerosjon, og spesielt når vinden kommer fra sør. Når dette tørre området er erodert bort, vil
vannet kunne gå ca 40-50 meter lenger inn.

jeth

"

Utsatte verdier: Bjørkeskog, naustene vurderes særskilt.
Tiltak: Ingen

Bilde 7 Båtopptrekk

Bilde 8 Jordet ligger helt nede ved vannet
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B.I1

13

Bilde 9 Naust lengst vest 1 Sandvika.

Bilde 10 Naustet lengst øst i Sandvika.

Bilde 11 Myrområde ved Bulaugga.

Myr

Tørt område
mellom myr og
sjø.

Skisse over område ved Bulaugga

Område S 8 Torpet —Hagavika.

ka\v-5\:\

'55-i i

a\ 1

meitorp
4

Gjetholman
imeelee Sikres
Sikres ikke

Bilde 1 Torpet, Gammeltorpet

S8

i bakgrunnen

1.

Sted: Hytteområde ved Gammeltorpet

2,

Grunneier(e):

3

Kart: M711 1720 II. Brekken
KoordinaterStart:
N: 6946700 ,Ø: 0643600
Slutt: N: 6946700 ,Ø: 0643800
Grunnforhold:

Erik Strickert

Morene med mye finstoff.

Vegetasjon/miljø:

'-

B.4

---

B.3

0

Bjørkeskog, hytteområde.

44

B.5
S8
Erosjonsforhold: 2 store båthus som ligger helt nede
ved sjøen. Naustene er godt fundamentert, men det kan
være naturlig å sikre dem samtidig.
øst for naustene er det en ca.120 meter lang strekning hvor det er åpen skrent med aktiv erosjon. Høyden på
skrenten er 3-4 meter. Det ligger flere store hytter rett innenfor skrenten. Flere steder er det overheng, dette
kan gjøre det risikabelt å gå helt ut på kanten. Det er prøvd å sikre med stein langs foten av skrenten, men
dette har ikke vært nok for å stoppe videre erosjon. Det er mye finstoff i grunnen, og bunnen utenfor består
av utvasket finstoffer som har lagt seg over stein og grus. Sikringen må derfor gjøres tykkere og tettere,

Utsatte verdier: Hyttene og naustet. Det er vanskelig å bevege seg langs vannkanten
Tiltak: Foten av melen ned mot vannet sikres med stein i en lengde på ca.120 m. Jfr. kart side 168 og
prinsippskisse RM3964 side 169.
Adkomst/transportlengde:

Det går vei ned til båthus/stranda.

Kostnad: kr. 100.000,-

.411P

Bilde 2 Hytter ved Torpet.

166

Avstand til Våkhåmmåren er ca. 3 km.

Bilde 3 Bølgeerosjon ved Torpet.

Bilde 4 Torven sklir ned mot vannet
•

4.
`

Bilde 5 Åpent sår i torvdekket
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[Anleggsvei
Lengde: ca 120m
11251-

o "T

Gjennomføring
Anleggsvei etter eksisterende landbruksvei ned til sjøen rett vest for planområdet. Anleggsperioden må legges til
våren pga. vanskelig adkomst forbi naust.
Det lages en fotgrøft ca. 1 meter dyp og bred langs melen. Det legges stein ca 1,5 m over HRV med en helning
på ca 1:2 slik som vist på prinsippskisse RM 3964 side 169.
Løsmasser fra fotgrøft strøs over sprengsteinen, melkanten rives ned og legges i øvre del av steinsikringen til
slutt.

Kostnader
Oppgaver

Pris kr.

FD
FE
FF
FG
FK

5.000, 8.000,12.000.40.000,15.000,79.000,-

Rigging,
Drift og Administrasjon
Løsmasser
Stein (750 m3)
Terrengarbeider
Sum:
Pris m/moms og avrunding

100.000,-
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Prinsippskisse for sikring
ved Gammeltorpet
_

Før sikring
Rratt kant nedlmot sj en
1—

1

—2-

melkanten rives ned og dett4ir
en jevn skråning ned mot sjøen

ore e

$teinenleg esislik at det er
Mulig å bevege seg langs vannkanten

•

Røros

Kommune
MåltTegn

+

Fylke

Sør-Trøndelag

Målestokk
Dato
22.09.1999 1:100

NVE

VV 9499
Erosjonssikring rundt Aursunden

Erstatning for:

ABJ0
Sak

Etter sikring

Konf
ESÆ

PrinsippskisseGammeltorpet
Tegn.
HenvisningEndring

Tegn. nr.
Vassdr.nr: 002.S

Erstattet av:

RM 3964
Format: A 4

Sted: Torpet
Kart: M711 1720 II. Brekken
Grunnforhold: Finstoffer i grunnen.
Rydningsstein langs kanten.
Vegetasjon/miljø:
går ned til vannet

Dyrka mark og bjørkeskog

Erosjonsforhold: Langs denne parsellen er det
svak utvaskin2 av vegetasjonstorva hele
veien. Naust er utsatt. Ingen store skader
B. 8
direkte på dyrka mark, men det er ikke nok
stein langs vannkanten til at det vil kunne
B.9
forhindre utvasking. Vannet slår opp over
B. 7
S8
og gjennom steinfyllingene når vinden og
bølgene kommer fra sør og vasker bort
B. 12
finstoff i grunnen.
1 B. 11
B. 13
Len st vest bilde 6 : Bølgeerosjon har skapt en
h
,(41431D.
erosjonskant som går rett ned i vannet ca 15
meter foran hytta.
Gjetholmen (bilde 7): Kraftig erosjon rundt hele holmen, spesielt på sørsiden
Bilde 11: Dyrka mark går helt ned til strandlinjen. Det er sikret med rydningsstein nesten hele veien, men
flere plasser er det store hull i steinfyllingene. Dette skjer ofte rett nedenfor store trær og andre ting som har
hindret grunneieren å tippe stein utfor kanten

Gi

Utsatte verdier: Dyrka mark, naust vurderes særskilt.
Tiltak: Ingen

Bilde 6 Erosjonskant nedenfor hytta

Bilde 7 Erosjon på Gjetholmen

Bilde 8 Generell bølgeerosjon langs bredden

Bilde 9 Tett vegetasjonsbelte

170

J
•

Bilde 10 Naustet ligger helt nede ved vannet, steintipp til høyre

Bildell

Dyrka mark helt ned til vannet

Bilde 12 Vannet slår over steinene i langs dyrka mark og
vasker bort finstoffene i grunnen

Bilde 13 Det er for ensgradert stein langs bredden til å forhindre
utvasking av finstoff i grunnen

I.

Sted: Gammeltorpet

2

Kart: M711 1720 11, Brekken
Grunnforhold:
i Ha?avika

Litlbekken
a,

Finstoffer i grunnen. Svært langgrundt

Vegetasjon/miljø:

Bjørkeskog går ned til vannet.

Erosjonsforhold: Tett skogområde med svak utvasking
og erosjon langs bredden. En del stein og steinblokker i
strandlinjen.
Nedenfor Gammeltorpet ligger en hytte omtrent 25 m
fra vannkanten. Forholdsvis bratt ned til vannet, og
bredden er noe utsatt for erosjon. Innerst i vika står et
••
naust som er utsatt for bølgeerosjon ved vind og bølger
fra sør. Naustet (bilde 15) ligger bare 1 meter fra
vannkanten og ca. 30 cm over 1-1RV.Foran naustet er
B.15
0
det bygget en bølgedemper. Denne vil nok beskytte
naustet, men området rett vest for naustet er likevel utsatt for bølgeerosjon. 1-ler ligger gresstorvdekket helt
ubeskyttet for bølgene. Innerst i vika renner også en dreneringsuøft og en bekk ut i sjøen. Det foregår en del
erosjon rundt "munningene " til disse, og det er dannet djupåler utover. Området mellom de to bekkene
består av gresstorv/myr som er utsatt for bølgeutvasking.
Videre østover ligger det en del småstein langs strandlinjen, og noen plasser er det svak utvasking.
Varierende høyde på skrenten ned til vannet. Ytterst på nesene er det mye stor stein, mens det var mindre
stein og mer finstoff inne i buktene.

\-kawN
a meitorp
S8

Utsatte verdier: Naust vurderes særskilt, bjørkeskog
7.

Tiltak: Ingen

Bilde 14 Bølgeerosjon i gresstorva ved siden av naustet

Bilde 15 Erosjon i vegetasjonstorva

mellom bekk og grøft

172

Område S 9 Hagavika —Heksingneset.

Vka9>a\i
a elto-rW
Skailien

45

S9

fø:21-Wir
Sikres
Sikres ikke

NedreBotnvolle
torholtnen
Nika.
‘At).%(}tx
ksingneset

Bilde 1 Flagavika

173

Sted: Jonasvollen
Grunneier(e):

Oddrun Lillian Ferangen

Kart: M711 1720 Il. Brekken
Koordinater
Start: N: 6946700 ,Ø: 0645975
Slutt: N: 6946700 ,Ø: 0646025
Grunnforhold:

Dyrka mark, sand og grus.

Vegetasjon/miljø:
plass.

dre Banvollen
trholinen

Jordet går helt ned til vannet.

Erosjonsforhold: Naustet ligger helt nede ved vannet. All
torv foran naustet vasket bort, og vannet står inn i naustet.
Rundt resten av vika går dyrka mark helt ned til vannkanten.
Ingen stein langs kanten og det er utgraving og utvasking.
Det er mye finstoff på bunnen. Vika ligger beskyttet for vær
og vind, men det er likevel en del erosjon.

B.2, B.3,
B.4, B.5

Utsatte verdier: Naust, dyrka mark.
Tiltak: Sikres med stein i en lengde på ca.100 meter. Jfr. kart side 176 og prinsippskisse RM 3965 side 177.
9,

Adkomst/transportlengde:

Fra vei over jordet. Transportlengde

fra Våkhåmmåren er ca 3 km.

10. Kostnad: kr 80.000,-

Bilde 2 Naust ved Jonasvollen

Bilde 3 Jonasvollen

174

Bilde

4 Ingen

steiner

som beskytter

dyrka

mark

mot erosjon

t

„
,

Bilde

5 Gresstory

ligger

ut i vannet

-.2111111111~
Bilde

6 Jonasvollen

ved lav vannstand

Bilde

7 Dyrka

ligger

mark

helt ubeskyttet

for bøl.werosjon

175

Sikring Jonasvollen

o A•T

VAT
0)

7 0

o)A•T
93.5

715"

Oi

0)
o)

Aursunder‘

Anleggsvei

69016134,

Lengde ca. 100 meter

Jonasv\ka

-733

302

•

o)M

Gjennomføring:
Jonasvollen sikres med samferw sprengstein for å hindre bølgeerosjon. Det graves en fotgrøft ca 1 meter fra torvkanten
langs hele parsellen. Fotgrøften skal være ca -1 meter dyp og 1 meter bred. Samfengt sprengstein legges opp til
torvkanten, slik som vist på prinsippskisse RM 3965 side 177. Foran naustet legges det en -steintunge" slik som vist i
prinsippskisse RM 3965. Det settes ned 4 stolper for å kunne lage båtopptrekk.
Anleggsvei legges fra veien langs kanten av jordet ned til sjøen.
Oppgravde masser fra fotgrøften strøs over steinfyllingen. Det kjøres på begroingsmasser for å skjule steinsikringen langs
bredden. Det vil også være aktuelt å plante stedegen vegetasjon oppå sikringsanlegget.

Kostnader
Oppgaver
FD
FE

FF
FG
FK

Rigging

Pris kr.
5.000,-

Drift og Administrasjon
Løsmasser
Stein (400 m3)
Terrengarbeider
Sum:

8.000,12.000.25.000,12.000,62.000,-

Pris m moms og avrunding

80.000 -
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Prinsippskisse for sikring
ved Jonasvollen

tOrvog jOrd leg es oppå
tOppenaVstein Hingen

Kommune
Målt
Sak

Ti

Røros
Tegn
AB.10

Konf
ESÆ

Fylke

Sør-Trøndelag

Målestokk
Dato
22.09.1999 1:100

NVE

VV 9499
Erosjonssikring rundt Aursunden

Erstatning for:

Tegn.
Henvisning

Prinsippskisse Jonasvollen
Endring

Tegn. nr.
Vassdr.nr:002.S

Erstattet av:

RM 3965
Format: A 4

Heksingneset.

Sted: Hagavika

Kart: M711 1720 111,Røros
3

Grunnforhold:

Morene

Vegetasjon/miljo:

4-kaaNi ka
harpl
a

Skog og utmark, fuglebiotoper i myrene.

Erosjonsforhold: På hele denne parsellen er det moderat
utvasking. Langgrunt ytterst på oddene. Innerst i Hagavika er det
erosjon langs bredden på de plassene hvor det er myr. Det er
laget molo for båthavn. Det var ganske dypt inne i vikene på
hver side av holmen, mens det er grunt mellom holmen og land.
På holmen er det tydelige spor etter bølgeerosjon. Sørover er det
lange områder med bølgeutvasking. Terrengmessig er det store
steiner og enkelte plasser store steinblokker i vannet. Det er bart
fjell i dagen enkelte plasser. Inne i vikene er det en del finstoff,
mens det er mer stein ute på oddene.
Utsatte verdier: Bjørkeskog, fuglebiotoper i myrene
Tiltak: Ingen

Bilde 6 Båtplass i Hagavika.

Bilde 7 Bølg,eerosjon ytterst på øy i Hagavika

178

r1/4_

Sicållen

1
4

otet

45
S9
B.8
B.9

i kdre Boin

torho
t

B.10

Heksingneset

Bilde 8 Bølgeerosjon.

Bilde 9 Erosjon i myrområde

4.*

Bilde 10 Erosjon i gresstorva foran hytte ved Jonasvollen

Bilde 11 Beilgeerosjon i Jonasvika

179

Område S 10 Heksingneset - Aursanden

-

Sikres
•••""•'"::

Sikres ikke
•
•

Bilde 1 Botnet camping

181

Sted: Heksingneset til Heggemurbekken,
Kart: M711 1720 Il. Brekken

3,

Grunnforhold:

Sand og grus, morene.

Vegetasjon/miljo:

Bjorkeskog, festplass.

Erosjonsforhold: Det ligger en del stor stein foran hyttene.
Veien ligger helt nede ved vannkanten (bilde
Flere plasser er
det skader på vegetasjonsdekket pga. utvasking og
undergraving. Veien kan bli truet av erosjon. Det er lite stein
langs vannkanten, og området er derfor utsatt for bølgeerosjon.
Det er spor etter erosjon i vegetasjonsdekket (bilde 5 og 6).
Det er ingen store skader på strandlinjen. Det ligger flere hytter
nede ved sjøen, men stein i strandsonen beskytter strandlinjen.
Utsatte verdier: Naust vurderes særskilt.
7.

Tiltak: Ingen

'••••• .'"

Bilde 2 Bølgeerosjon langs kanten

Bilde 3 En del steiner beskytter strandlinjen mot bølgene

182

Bilde 4 Bølgeerosjon i gresstorvdekket,

veien går rett innentoi

'
_
-

Bilde 5 Vannet vasker bort finstoff under trærne

•
11.4

...••4..„

,

T.1,•

4

fill,

1>
11

Bilde 6 Noen plasser er båtopptrekk med på å framskynde erosjonsprosessen

183

Sted: Båtstadvika - Aursanden

re Botr
torhohne
‘(

Kart: M711 1720 II, Brekken
Grunnforhold:

Morene

eksingn
Vegetasjon/miljø:
fuglebiotoper.

Bjørkeskog, myrterreng,

Erosjonsforhold: Generell bølgeerosjon og
undergraving av vegetasjonsdekket. Nærmest
Aursanden er det flere større viker med
våtmark. Vanskelig å påvise at strandlinjen
flytter seg, men det skjer en viss utvasking av
finstoffer i grunnen.
Utsatte verdier: Bjørkeskog
Tiltak: Ingen

Bilde 7 Bølgeerosjon langs bredden

Bilde 8 Myrområde ved Granmyrodden
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Område S 11 Aursand

Storvikodden.

St rvikodden
747 "*-,

39

Kfokkarv
kkerstenodden

Smiodden
7argodden

42

ValSe

Koieåsen

Sikres
Sikres ikke

C\Jk
i

Xt3

Bilde 1 Valset. lav vannstand om våren

Bilde 2 Rett vest for Vakkerstenodden

185

Gjethohnan

4,
Valselholnu

Sted: Amrsand - Valset

Vargixiden

Kart: IV17111720 II, Brekken

Gjetholman
S 11

B.7
Grunnforhold:

Morene, dyrka mark

Vegetasjon/miljø:

"Jh
Bjørkeskog,

B.4

Erosjonsforhold:.
Ved Aursand står det ei hytte med naust, med dyrka mark
rundt. En del utvasking mellom steinene. Naustet ligger et par
meter innpå land.
På Valset er det dyrka mark helt ned til strandkanten Det
li2ger en god del stein langs bredden, men rett nedenfor husene
er det lite stein. Her foregår det noe bølgeerosjon. Ut mot
Valsetholmene er det svært langgrunt og det er mulig å gå
tørrskodd helt ut til holmene ved en lavere vannstand (bilde 2).

Utsatte verdier: Dyrka mark, naust vurderes særskilt
Tiltak: Ingen

Bilde 3 Bølgeerosjon

ai

granskog og utmark

langs torvdekket

Bilde 4 Aursand, tynt steinlag beskytter beite innenfor

186

B.3

Bilde 5 Steintipp ved Valset

Bilde 6 Dyrka mark går helt ned til sjøen

Bilde 7 Et tynt steinlag beskytter dyrka mark mot bølgeerosjon

187

Sted: Valset

Storvikodden

Kart: M7 II 1720 IL Brekken og III. Røros
Grunnforhold:

Morene

Vegetasjon/miljo:
ødemark„

[ B.10

ikodden

,

Bjørkeskog og

39

Erosjonsforhold: Generell
–
bølgeerosjon. Vegetasjonstorva er
undervasket og henger flere plasser
ned mot vannet. Det er vanskelig å
„734
påvise at strandlinjen flytter seg, men
en viss utvasking av finstoff i grunnen
skjer her som andre steder.
Stenvollbekken (bilde 9) hat dannet en
ravine ut mot sjøen. Skråningene i denne
ravinen er 5-6 meter høye og djupålen er flere meter dyp.
Flere naust er påvirket av erosjon.

747

S
B.8

B.9

Utsatte verdier: Bjørkeskog, naustene vurderes særskilt.
Tiltak: Ingen

Bilde 8 Bølgene slår helt opp til bjørkeskogen

Bilde 9 Ravine ved Stenvollbekken

Bilde 10 Ytterst på Storvikodden
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NVEs rapportserie

1999

Nr. 1

Jarle I. Holten. Vegetasjonsutvikling på forbygningsanlegg.
Eksempler fra Orkla og Søya i Midt-Norge (45 s.)

Nr. 2

Sjur Bjerkli (red.): Havarier i norsk kraftforsyning i 1998 (22 s.)

Nr, 3

Knut Hofstad,Tormod Eggan: Fritak for leveringsplikt. Prinsipper og prosedyrer (15 s.)

Nr, 4

Einar Berg: Internasjonal elverestaurering. Erfaringer som kan anvendes i Norge (46 s.)

Nr. 5

Bjarne Kjøllmoen (red.): Glasiologiske undersøkelser i Norge

Nr. 6

Grethe Helgås: Omsetningskonsesjoncerer og organisasjonsutvikling per 18.06.99 (39 s.)

Nr. 7

Gry Berg: FoU-programmet

Nr. 8

Ivar Sægroy, Gyril Fimreite: Miljøkonsekvensar av mini- og mikrikraftverk. (30 s.)

Nr. 9

Svein Taksdal (red.): Hydrologiske data i Norge. Bind 13

1998 (119 s.)

«Vassdragsmiljø» (78 s.)

-

Nr.10 Anders Bjordal og Einar Sæterbø: Erosjon rundt Aursunden.
Grunnlag for pålegg om erosjonssikringstiltak (190 s.)
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