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Forord 

FoU-prosjektet "Elverestaurering under norske 
forhold" er en del av FoU-programmet "Vassdrags
miljø 1997 - 2000". Prosjektet er finansiert av NVE og 
Øst-Telemarkens Brukseierforening (ØTB), og ble 
igangsatt våren 1997. Formålet er dels å vurdere 
hvordan ulike teknikker og erfaringer med elveres
tau-rering i andre land kan anvendes under norske 
forhold , dels å bruke dette til å utvikle en plan og et 
demonstrasjonsanlegg for restaurering aven utvalgt 
elvestrekning. Strekningen som er valgt er en kanali
sert og forbygd del av Skiensvassdraget, Måna, som 
renner fra Rjukan til Tinnsjøen. 

Prosjektet er ledet aven styringsgruppe, der følgende 
personer har deltatt: Einar Beheim (NVE-RS), Jan 
Henning L' Abee-Lund (NVE-VN), Nicolai østhus (ØTB), 
Sunniva Schjetne (Statens Vegvesen Vegdirektoratet) 
i 1997, Alf Støle (Statens Vegvesen Vegdirektoratet) 
i 1998 og senere. Bente-Sølvi Toverød, NVE-VN har 
dessuten deltatt på flere styringsgruppemøter. 

Einar Berg, Inter Pares AS har vært prosjektleder. 

Denne rapporten omtaler elverestaurering og en del 
aktuelle teknikker generelt, men hoveddelen av 
rapporten behandler et konkret forslag til plan for 
demonstrasjonsanlegg i elva Måna i Telemark. 

NVE Rapport 4-1999, som tidligere er gitt ut som del 
av dette prosjektet, omhandler internasjonal elveres
tau-rering med erfaringer som kan anvendes i Norge 
mer generelt. 

Oslo, mars 2001 
, :? 

~~.a~~,~ 
f(jell Otto Bjørrl'å 
avdelingsdirektør 



Sammendrag 

Gjennom store FoU-prosjekt som Terskelprosjektet og 
Biotopjusteringsprogrammet er det frembrakt mye 
kunnskap om avbøtende tiltak i regulerte elver. 
Samtidig vet man fra internasjonalt hold at det 
arbeides med mange interessante prosjekter og med 
til dels andre metoder enn det man har utviklet 
en tradisjon på i Norge. Gjennom Elverestaurerings
prosjektet ønsket man å se nærmere på hvilke 
erfaringer og teknikker som kan anvendes under 
norske forhold, særlig med tanke på tiltak i sterkt 
kanaliserte og forbygde elvestrekninger. 

Elverestaurering er her definert som målrettet for
bedring av fYsiske og økologiske forhold knyttet til 
vassdrag. Dette er for så vidt ikke noe nytt innholds
messig. Betegnelsen elverestaurering er imidlertid 
blitt utbredt og nokså godt innarbeidet i internasjo
nal fagterminologi. For norske forhold foreslås 
det å bruke begrepet elverestaurering om en hel
hetlig plan for miljøtiltak i vassdrag som er sterkt 
preget av tekniske inngrep. 

Elverestaurering vil gjerne innebære å avveie en del 
motstridende mål og interesser. Normalt vil det være 
krav om at flom- og erosjonssikringen skal opprett
holdes, men at det iverksettes tiltak som både forb~ 
drer den kanaliserte elvas utseende og betingelsene 
for biologisk liv, samtidig som det kan være ønskelig 
med bedre tilgjengelighet og flersidig bruk av 
miljøet i og langs elva. 

Utformingen av elvekant og elveskråninger er en 
viktig del av miljøforbedringstiltakene. Ved å se på 
prinsippene for hvordan man kan oppnå et mykere 
kanal profil, gjennom å flytte, senke eller slake ned 
volltoppen, eller ved å tilføre masse eller kle skrånin
gen med armeringsprodukter, kan man avdekke de 
ulike interessene som må avveies. I praksis må 
man forsøke å kombinere ulike virkemidler og å 
finne kompromisser som alle parter kan leve med. 

I elveleiet er aktuelle tiltakstyper terskler og trap
pekulper, buner og andre strømkonsentratorer, utleg
ging av storstein og gytegrus. Opprydding i elveleiet 
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og anlegging av ulike typer øyer og elveholmer 
er andre aktuelle tiltak. 

Skråningsfoten eller elvekanten er en utsatt sone 
med store påIqenninger på de miljøtiltak man vil 
ønske å iverksette. Det kreves robuste og stabile løs
ninger som samtidig ikke undergraver erosjonssikrin
gen. Aktuelle tiltakstyper kan være lunkere (rugger), 
fiberruller og andre typer sedimentfangere. 

Vollskråningen er gjerne monoton, bratt og steril. 
Ved å slake ut skråningene og variere linjeføringen 
bedres betingelsene for planteliv, men det må ofte 
også tilføres vekstmasse og brukes geonett eller 
andre stabiliserende elementer. Så langt det lar seg 
gjøre bør det bygges opp et biologisk sjikt som 
har kontakt med underlaget. Vegetasjonsetablering 
omfatter både et bunnsjikt med urter og mose og et 
tre- og busksjikt basert på stiklinger og andre plante
metoder. 

For å vinne praktisk erfaring med planlegging og 
gjennomføring av slike tiltak er det valgt ut en del
strekning av Måna ovenfor Tinnsjøen i Telemark der 
man tar sikte på å bygge et demonstrasjonsanlegg og 
forsøksfelt med utprøving aven del nye teknikker. 
Strekningen er vel 2 km lang, og utgjøres aven kanal 
med riksvei på toppen av flomverkets venstre side. 
Strekningen har i dag et monotont preg, og riksveien 
danner en barriere mot elva. Naturlig vegetasjon er 
sparsom. Det er blant annet på grunn av kulpgraving 
behov for å gjøre reparasjonstiltak i kanalen. Det 
hører også med til bildet at restvannføringen i elva 
i dag er liten, og at det er aktuelt med fastsetting 
aven minstevannføring som tar hensyn til både utse
ende, vannkvalitet og mulighet for å gjenskape bedre 
forhold for den lokale bestanden av Tinnsjøørret. 
Det har i den forbindelse vært gjennomført et større 
fiskeundersøkelsesprosjekt. Omfang av minstevannfø
ring faller utenom dette prosjektet. 

Den foreslåtte restaureringsplanen omfatter forsøk 
med et flertall av de teknikker som er beskrevet i 
dette heftet. Viktige forutsetninger er at flomvernet 



ikke skal svekkes. at forholdene for jordbruket ikke 
forringes, og at det er lokal massebalanse. 

Planutkastet har vært til uttalelse hos de viktigste 
berørte parter og en del sentrale fagfolk, men er så 
langt ikke kommunalt planbehandlet. Det er bare 
gjort mindre justeringer av planen etter innkomne 
uttalelser. 

Kostnadene ved restaureringstiltakene er grovt 
anslått til ca. 7,8 mill. kr. Dette tilsvarer en løperne
terpris for elvestrekningen på drøyt kr. 3500. 
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Summary 

Through the major researeh programmes, the Weir 
Projeet and the Biotope Adjustment Programme, that 
were earried out by NVE during the seventies and 
eighties, a large amount ofnew knowledge on reme
dial measures in regulated rivers has been obtained. 
At present, there is a growing international focus 
on river restoration teehniques, some ofwhich are 
different from those traditionally used in Norway. 
The aim ofthis project is to evaluate methods and 
teehniques for river restoration, and to assess how 
these can be utilised under Norwegian eonditions, 
particularly in rivers that have been channelised or 
where the banks have been extensively protected 
against erosion. 

River restoration is defined as " planned improve
ment ofphysical and ecological eonditions related 
to waterways and streams". This is by no means a 
revolutionarily statement, but should be applied to 
the concept of river restoration because ofits interna
tional recognition. In terms of the Norweg-ian appro
ach, this definition is suggested to charaeterise a 
holistic plan for mitigating measures in streams that. 
environmentally speaking, are rather heavily degra
ded from technical encroachments. River restoration 
involves partly opposing goals and interests. Maintai
ning a high level of erosion protection and flood 
control will usually be considered vital, but also an 
aesthetically pleasing appearance. ecological funetio
nality as weU as aceessibility and multiple use should 
be given due considerationo 

The design of the banks and channels of sueh rivers 
plays a vital part in their restoration. Through analy
sing on a principal basis how the river profile can 
be improved by moving, lowering, or smoothening it 
out, or by ad ding cover or using geotextile armouring 
to modity the original slope, the different goals and 
interests can be brought to light. In a praetical plan
ning situation, one should strive to combine the dif
ferent opportunities and seek to find an aceeptable 
balanee between solutions that can be accepted by 
all parties. 
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Restoration measures can be directed towards the 
river bed, the toe and the streambank elevations as 
weU as the maximum elevation of the protection. 
Well-known methods ought to be considered in com
bi nation wi th new ones. The river bed itself can be 
furnished with various types ofweirs, cobble riffles, 
pools etc. Providing the river bed with boulder clus
ters, small islands and spawning grounds are other 
applicable techniques. The toe and the lower river 
banks are particularly suseeptible to physical stress 
from flow impacts. The necessity for scour prevention 
can restriet the types and extent of the restoration 
techniques that can be applied. There will be a 
demand for robust and stable solutions in this zone. 
Convenient biotechnical bank protection measures 
include lunkers, fibre rolls, anchored tree logs and 
other kinds ofstream-side buffers and sediment 
retaining measures. 

Furnishing the marginal and lower bank zones with 
vegetation requires use ofplants with a good rooting 
system. This usually means herbaceous plants like 
reeds, rushes, sedges and other semi-aquatic plants. 
Use oflarger species oftrees and shrubs should be 
limited, and one should strive to select species with 
flexible stems that will bend under pressure 
from flood forces. Vegetation can be implanted 
by the use offibre roUs, or by sprigging and 
sodding techniques when conditions are favourable. 

The slopes of the stream bed elevation are often 
steep, monotonous and sterile. By leveUing off the 
slope, conditions for plant life are usually improved. 
However, there is of ten also a need to bring in soil 
and to increase stabilisation by use of geotextiles, etc. 
One should always strive to arrange for a permanent 
biologicallayer with unhindered contact with the 
underlaying soil. To suceeed in developing an appro
priate cover oftrees, shrubs and herbaceous plants 
a combination ofmiscellaneous methods is recom
mended. Shrub-like tree species such as willows (Salix 
sp.) with a good rooting system can be introduced in 
severai ways like willow cuttings, posts, stakes and 
mats. Conventional plan tings mayenhanee the vari-



ety. The area should then be enriched with a ground 
cover ofmoss , sedges and herbaceous plants. In 
recent years, the supply of grass mixtures in the 
Norwegian market has improved considerablywith 
regard to the variety. 

In order to gain practical experience both from plan
ning and carrying out aset ofbiotechnical applicati
ons, a section of River Måna in Telemark County has 
been selected. This will serve as a test reach and a 
showcase for the applications involved. This particu
lar river stretch is about 2 km long, and embodies 
a stone armoured channel with a section ofa main 
road on top of the left stream embankment. The 
visual impression is sterile and monotonous, and the 
road forms a barrier between the river and its sur
roundings. Natural vegetation is sparse. 

Adjustments need to be made to the streambank sta
bilisation works due to erosion and graduallowering 
of the riverbed. As aresult ofhydropower develop
ment there is a low residual water flow. A statutory 
minimum flow will soon be decided on to improve 
water quality and conditions for aquatic organisms, 
and to give a more pleasing visual appearance. 

A major research programme on fish habitat require
ments has been carried out in recent years. 
Most of the restoration techniques described in this 
report win be tested out. The aim is not to impair 
either flood control or agriculturalland, and to avoid 
changes in the total balance of erosion and sedimen
tation. 

The restoration plan has been presented to important 
parties and experts, but has so far not been officially 
considered by the local authorities. Some minor 
adjustments have been made after this the initial 
plans. 

The estimated co st of the restoration project is appro
ximately NOK 7.8 mill. 

River restoration that has recently been completed in River Mangfall - Bavaria (photo: Einar Berg) 
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Innledning 

Bakgrunn for prosjektet 
De senere år er det lagt økende vekt på både bio
logiske og estetiske forhold i norsk samfunnsplan
legging. NVE var tidlig ute med å definere sitt 
forvalteransvar i så måte. men da særlig i tilknytning 
til nye vassdragsreguleringssaker til kraftutbyggings
formål. Imidlertid har disse spørsmålene lenge vært 
mindre påaktet i forbindelse med andre elveinngrep 
som flomsikring. forbygning og kanalisering. selv om 
det også har skjedd en utvikling på dette området. 

NVE har gjennom "Terskelprosjektet" i perioden 1975 
- 1983. og senere "Biotopjusteringsprogramrnet" i 
perioden 1985 - 1995 fremskaffet betydelig kunnskap 
om vassdragsmiljø. og om tiltak og teknikker som 
kan forbedre vilkårene for liv i tilknytning til vassdra
gene. Det er gjennomført en rekke tiltak. særlig i 
regulerte vassdrag. gjennom disse årene. Terskelbyg
ging har bli tt et mye brukt virkemiddel i å forbedre 
vassdragsmiljøet. men det er også i økt grad gjen
nomført andre miljøforbedrende tiltak som vege
tasjonsetablering. utlegging av steingrupper og 
strømkonsentratorer (buner). Samtidig vet man at det 
finnes flere uprøvde teknikker som har vært tatt i 
bruk i andre land. og det er så langt også sparsomt 
med tiltak av noe særlig omfang som har hatt til hen
sikt å bedre miljøet i kanaliserte og forbygde elver. 
Det er imidlertid grunn til å vente at det vil bli økt 
fokus på slike forhold også i Norge de kommende år. 

NVE har derfor ønsket å igangsette et FoU-program 
som generelt tar for seg elverestaurering under 
norske forhold. og med et utvalgt vassdrag som case. 
Det er forsøkt å klarlegge en del muligheter og ram
meforutsetninger for gjennomføring av slike elveres
taureringsprosjekter i Norge. slik at man har 
en planleggings beredskap for å møte disse problem
stillingene. Målsettingen for prosjektet er å øke 
kjennskapen til ulike teknikker og metoder for 
elverestaurering. og å bygge et demonstrasjonspro
sjekt og et referanseeksempel som forvaltningen kan 
bruke i planleggingen. 

I mange tilfelle er det også foretatt veiutbygging i 
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strandsonen. NVE. Statens vegvesen og Direktoratet 
for naturforval tning har tidligere samarbeidet om å 
utgi en veileder på dette feltet (Direktoratet for natur
forvaltning m.fl. 1994). Av den grunn har det også 
vært et ønske om å fokusere spesielt på problemstil
linger der vei går tett inntil vassdrag. og der det er 
gj ennomført erosj onssikringstil tak. 

Plan eksempel Måna 
Måna i Telemark er valgt ut som eksempels trekning. 
På den nederste ca. 2 km lange strekningen fra 
Miland til Tinnsjøen ligger riksveien helt inntil elva 

langs et kanalisert og forbygget elveløp. Her har det 
vært gjennomført større elveutrettinger og forbyg
ningstiltak som nok ivaretar funksjonelle krav. 
men som estetisk og biologisk sett er utilfredsstil
lende. Samtidig er de gjennomførte tiltakene aven 
slik art at de vurderinger som vil bli gjort i Måna i 
stor grad bør kunne generaliseres. Til elva grenser det 
foruten veg også jordbruksarealer. men bosettingen 
inntil elva er sparsom slik at en står litt friere i valg 
av utforming og tiltak enn tilfellet kan være mange 
andre steder. 

Det er allerede etablert et program for studier av 
Måna. med hovedvekt på å vurdere minstevannfø
ringsspørsmål knyttet til eksisterende og foreslåtte 
reguleringer (Måna-prosjektet). Blant annet har det 
i flere år pågått fiskeundersøkelser med tanke på 
å studere betingelsene for å forbedre vilkårene for 
Tinnsjøørreten. Det er tidligere utarbeidet e n mer 



Lunker (foto: Einar Berg). 
Lunker construction (photo: Einar Berg) 

Montering av lunkere i Waukegan River nær Chicago (foto: J1Jinois State 
Water Survey) 
Installation of lunkers in Waukegan River near Chicago 
(photo: JIIinois State Water Survey) 

avgrenset plan for vegetasjonsetablering. og denne 
er delvis gjennomført. Denne planen må derfor også 
sees i sammenheng med det aktuelle prosjektet. 
Målsettingene for elverestaureringsprosjektet kan på 
denne bakgrunn kort oppsummeres slik: 

Dra nytte av internasjonale erfaringer 

Det er unødvendig å finne opp kruttet på nytt hver 
gang. Etter hvert er det høstet mye erfaringer fra 
ulike prosjekter i andre land. Det vil være nyttig å 
lære både av andres feil og andres suksesser. 

Vekt på nye tiltakstyper 

Det er vurdert som viktigere å beskrive nye og 
ukjente metoder og teknikker enn å repetere allerede 
kjent kunnskap om tiltak man har lang erfaring 
med. Det er derfor brukt mest plass på å beskrive 
teknikker og tiltak som er mindre kjent under norske 
forhold. 

Bygge et demonstrasjonsanlegg 

Det er flere fordeler ved å prøve ut ulike teknikker 
i et konsentrert demonstrasjonsanlegg. Ettersom 
utgangspunktet og forholdene er så like for alle tilta
kene. vil det på stedet være lett å se hva som er mer 
virkningsfullt enn annet. Det er også et praktisk og 
pedagogisk aspekt: ved å samle mange tiltak på en 
kort strekning. kan man enklere få sett flere ulike 
tiltakstyper på en gang. 
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Hva er elverestaurering? 

Elverestaurering er knapt et innarbeidet begrep i norsk 
vokabular, mens det tilsvarende engelskspråklige 
uttrykket 'river restoration' har fått anvendelse på en 
rekke prosjekter som handler om tiltak i elver. 11991 
ble det gjennomført en internasjonal konferanse om 
emnet i Lund, Sverige. Da Danmark fikk ny vannres
surslov i 1982 ble det tatt med et eget punkt som 
omhandlet vassdragsrestaurering. Det ble i 1995 tatt 
initiativ til å etablere et europeisk senter for elveres
taurering (ECRR) ved Danmarks Miljøundersøgelser 
(DMU) i Silkeborg (Hansen 1996). Senteret ble offisielt 
konstituert i1999. 

Hansen (1996) beskriver elverestaurering slik 
(forl. overs.): 
Elverestaurering er målrettet forbedring av fys
iske og økologiske forhold knyttet til vassdrag 

I utrykket ligger det at noe som er gått tapt ved 
elvas egenskaper skal gjenopprettes , men i mange 
sammenhenger brukes dette også om til tak som går 
ut over ren gjenskaping av naturtilstand: bygging 
av fisketrapper, stabilisering av elvekanter med ulike 
typer konstruksjoner, aktiv fiskepleie osv. Det dreier 
seg ikke bare om forbedring av utseende og miljøfor
hold knyttet til kanaliserte elver. Når man går inn 
på beskrivelse av elverestaureringsprosjekter i utlan
det. vil man ofte se at det dreier seg om et bredt 
spekter av ulike problemstillinger i både regulerte. 
kanaliserte og naturlige vassdragssystemer. Mye av 
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innsatsen er dessuten rettet mot ulike typer overvå
king, og ikke alltid tiltaksrettet. 
I forbindelse med dette prosjektet ble det foretatt 
et søk på stikkordene 'river restoration' på Internett. 
Det ble en rekke treff på emneordene, særlig i USA, 
men det viste seg fort at svært få av disse egentlig 
hadde noen særlig relevans til prosjektet. Ut fra de 
undersøkte prosjektene kom det fram at elverestaure
ring er brukt om så forskjellige prosjekter som: 

Avbøting av redusert vannføring som følge av for 
omfattende irrigasjon 
• Overvåking av ulike forurensningskomponenter i 

vassdrag 
• Forbedring av fiskehabitat gjennom kultiverings 

arbeid 
• Flomreguleringstiltak 
• Stabilisering av elveløpet 

I den danske vannressursloven omhandler avsnittet 
om vass drags restaurering disse fem punkter: 

• Etablering av kunstige overhengende elve-bredder 
• Utlegging av storstein 
• Utlegging av trestokker og lignende langs elve 

bunnen 
• Etablering av strømkonsentratorer 
• Etablering av gyteområder 

Hansen (1996) kritiserer lovteksten for sin snevre og 
spesielle ordlyd, og forklarer den dels med at 
det under lovforberedelsene var så sterk fokus på 
"dreneringsinteressene", og dels med at restaure
ringskonseptet i stor grad var hentet ukritisk fra refe
ranseprosj ekter i USA, som da stort sett dreide seg 
om forbedring av fiskehabitat. I praksis har elveres
taurering fått et noe videre betydningsinnhold enn 
det ovennevte også i Danmark. 
Begrepsdiskusjonen i Danmark kan være tankevek
kende for hvordan vi bør velge å bruke begrepet 
i Norge. Vi kan velge en spesifikk og avgrenset 
betydning som bare omhandler en spesiell type pro
sjekter (for eksempel miljøforbedringstiltak i kana
liserte elveløp), eller bruke det generelt om alle 



typer miljøtilknyttede tiltak i vassdrag som kalking. 
biotopj usteringprosj ekter. vannbruksplanlegging og 
minstevannslipping. Mange av begrepene har alle
rede et vel avgrenset innhold. og det kan virke 
forkludrende å legge disse inn under nye begreps
overbygninger. For norske forhold anbefales det å 
gi begrepet elverestaurering en romslig. men likevel 
avgrenset betydning. Det kan tentativt være: 

• Tiltak i vassdragsavsnitt som gjennom tekniske 
inngrep er forskjellig fra opprinnelig tilstand 

• Helhetlig pregede tiltak som omfatter utseende. 
økologi. flora og fauna 

• Helhetlig pregede tiltak som omfatter både selve 
elveleiet og elvebredder 

Fisketrapp i Græse A i Danmark. Er dette elverestaureri ng? 

Fish ladder in River Græse, Denmark. Is this river restorat ion ? 
(Foto fralPhoto from: River Restoration - Danish Experience and 
Examples) 

Målsettinger 
Før et elverestaureringsprosjekt igangsettes. er det 
fornuftig å formulere noen målsettinger for hva man 
vil oppnå med tiltaket. Noen målsettinger kan være 
motstridende. og det vil da være klargjørende for 
prioriteringen å avdekke dette på et tidlig stadium 
i planleggingen. Er potensialet stort for å utvikle fi s
kepopulasjonen. kan det hende at estetiske forhold 
må underordne seg dette. Er fiskeinteressene derimot 
små. kan det være riktig å konsentrere seg om 
rent utseendemessige forbedringer. Terskler kan for 
eksempel være positivt for utseendet aven elv 
med liten vannføring. men negativt for fiskeribiol0-
giske forhold hvis viktige strykstrekninger blir borte. 
På den annen side kan terskelbassengene motvirke 
bunnfrysing og gi overlevelsessteder for fisk vin
terstid. Mer stillestående vann kan ellers også ha 
negativ innvirkning på vannkvaliteten. men hvis det 

er li te foruren sningstilsig og elva er næringsfattig. 
kan dette ha liten betydning. 
Madsen (1995b) viser et eksempel på et oppsett av 
ulike målsettinger for ulike planleggingssituasjoner. 
Målsettingene er mest relevante for danske forhold. 
og konsentrerer seg for det meste om fiskebiologiske 
forhold. men viser generelt nytten av å klargj øre at 
det finnes ulike målsettinger. Noen målsettinger det 
er viktig å diskutere. er drøftet i de følgende punkter: 

Flom- og erosjonssikring skal opprettholdes 
Utgangspunktet for kanaliserings- og forbygningstil
tak er å forebygge flom- og erosjonsskader. og det er 
vanskelig å tenke seg aksept for å svekke flomvernet. 
Likevel kan det være riktig å vurdere noen nyanser 
i dette. Har de lokale og samfunnsmessige forutset
ningene endret seg siden tiltaket ble iverksatt? Over
stiger verdien av de arealene man ønsker å beskytte 
ulempen ved redusert miljøkvalitet? Er det lagt inn 
større sikkerhet enn nødvendig? Hva slags påregne
lige flommer er det riktig å dimensjonere kanalen 
etter i dagens situasjon? 
Det bør også vurderes om andre sikringsmetoder kan 
tas i bruk. I mange land har man etter hvert prøvd 
ut biologiske forbygningsmetoder der trær med godt 
rotnett brukes til å armere elvekanten. I Norge har 
det vært en stor skepsis til dette fordi man frykter at 
trevegetasjonen ikke er motstandsdyktig nok overfor 
store flompåkjenninger. Trærne kan løsne. drive med 
strømmen og stuve opp løpet. samtidig som erosjons
kreftene kan undergrave elveskråningen. 
Norske forhold kan nok være tøffere enn i mange 
andre land. med langsom og dårlig tilvekst for vege
tasjon . og med mange bratte. næringsfattige vassdrag 
med liten flomdemping. Det er klart at vegetasjons
armering er utsatt mens den er i etableringsfasen. 
Likevel er det grunn til å vurdere om ikke andre 
teknikker enn tradisjonell steinforbygning kan gjøre 
nytten på en del lokaliteter. 

TILTAK MOT FLOM 
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Kanaliserte elvestrekninger skal se bedre ut 
De senere årene er det blitt en økt fokusering på de 
estetiske forholdene i omgivelsene. Plan- og bygnings
loven stiller strengere krav til bygeskikk og utfor
ming. 
Kanaliserte elvestrekninger kan ikke sees løsrevet fra 
disse utfordringene. Elva er ofte det mest sentrale 
elementet i kulturlandskapet. og har stor betydning 
for hvordan vi oppfatter et sted. 
Mange kanaliserte elvestrekninger er unødvendig ste
rile. Med oppmykingstiltak bør det være mulig å 
bedre tilstanden uten å gå vesentlig på bekostning 
av flomberedskapen. Ofte vil gjennomgripende tiltak 
være kostnadskrevende. men noen ganger ligger det 
også til rette for tiltak som er både beskjedne og lite 
kostnadskrevende. men samtidig virkningsfulle. 

Bedre forhold for biologisk liv 
Som regel er det sammenfallende interesse mellom 
ønske om å bedre elvas utseende og å bedre forhol
dene for biologisk liv selv om det kan være motstri
dende hensyn som må aweies. Det er særlig ønsker 
om tiltak i selve elveleiet som kan trekke i ulik ret
ning. I elveskråningene vil det sjelden være uenighet 
om at et variert og frodig vegetasjonsbilde vil være 
gunstig for både utseende og biotoper. 

Øke og tilrettelegge for flersidig bruk 
Elva har ofte stor lokal betydning i rekreasjonssam-
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menheng. men det er også mange eksempler på at 
bruksverdien er svekket på grunn av vassdragsregule
ringer. manglende miljøkvaliteter og dårlig tilgjenge
lighet. Kanaliserte elver oppfYller ofte de rekreative 
kvalitetene dårlig. og i et restaureringspro-sjekt vil 
det være et viktig mål å øke tilgjengelighet og fler
sidig bruk av elva. Vei på en maksimalt bratt skrå
ning langsmed en elver en sterk barriere for slik 
tilgjengelighet. og det vil ofte være aktuelt å vurdere 
om det er tiltak som kan avbøte dette. 

Kunnskap 
For å øke kunnskap om elverestaurering er det viktig 
at dette blir fulgt opp med før- og etterundersøkelser 
av ulike fagfelt. Dette vil være særlig viktig for de 
første store prosjektene. og ved prosjekter med nye 
innfallsvinkler. 



Ulike tiltakstyper 

I den tidligere utgitte rapporten i prosjektet (Berg 
1999) er ulike aktuelle tiltakstyper gjennomgått og 
drøftet i detalj. Det henvises til den for nærmere 
beskrivelse av de typer tiltak som er foreslått bygget 
i Måna. Kort oppsummert kan tiltakene deles inn i 
følgende grupper: 

Tiltak i elveleiet og elvekanten 

Dette omfatter tiltak som skaper endringer i strøm
ningshabitatet eller elvesubstratet. Aktuelle tiltak er 
f.eks. terskler og trappekulper. buner og strømvrider
terskler. opprydding og konsentrasjon av elveløpet, 
bygging av kunstige øyer samt utlegging av stein
grupper og eventuelt også gytegrus. Andre mulige 
tiltak som særlig tar sikte på å bedre forholdene eller 
skape mer variasjon i elvekantene er utplassering 
av sedimentfangere. montering av såkalte <dunkere» 
(rugger). forankring av store trerøtter og skrånings
stabilisering ved bruk av såkalte «A-jacks» 

Tiltak i elveskråningen 

Elveskråningen kan formes på forskjellige måter for 
å skape et mykere og mer variert elveprofil og å gi 
grobunn for vegetasjon. Samtidig må man sikre at 
skråninger og skråningsfot blir stabile slik at elva 
eller elvetilsiget ikke ødelegger de gjennomførte til~ 
takene på grunn av erosjon. Til å sikre skråninger 
og skråningsfot finnes det en rekke ulike løsninger. 
Noen av disse er lite aktuelle på grunn av kostnader, 
arbeidsintesivitet eller fordi de selv kan bli oppfattet 
som fremmedelementer. Det finnes ulike metoder 
for å utplassere vedstiklinger i form av større eller 
mindre plantedeler som stikkes ned i skråningen. 
eller legges ut som matter, pakker osv. Det finnes 
også eksempler på at man feller og forankrer hele 
trær som erosjonsvern. Mer aktuelt i våre dager er 
nok bruk av ulike geotekstiler, fiberruller osv. 

Vegetasjonsetablering 

Formålet med vegetasjonsetablering er både å dempe 
ned det monotone inntrykket av steinforbygningene, 
og å forbedre biotopforholdene i elva gjennom 
skygge og sIqul samt tilførsel av strøfalL Det er en 

fordel at det blir et variert vegetasjonsbilde med veks
ling mellom et karrig og frodig preg, og mellom 
åpne og lukkede flater. Naturlig vegetasjon på kana
liserte elvestrekninger vil ofte være hemmet av 
dårlig næringstilgang, vannhusholdning og erosjons
påvirkning. Derfor vil det være fordelaktig med aktiv 
vegetasjonsetablering som supplement til den natur
lige. Det vil oftest være riktig å bruke ulike metoder 
for ulike avsnitt i tverrprofilet, som kan strekke seg 
helt fra en dypvannssone på ned mot 1 m via grunt
vannsone, sumpsone og skråningsfot til øvre del av 
skråningen med volltopp. Vegetasjonen kan bestå av 
såvel moser og urter som trær og busker. Som ved
legg i rapporten om elverestaurering (Berg 1999) er 
det gjengitt en liste over de mest aktuelle urteaktige 
planter for våt- og fuktsoner. 

For Måna sin del er de ulike prinsippene for behand
ling avelveprofilet drøftet på de følgende sidene. 
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Prinsippløsninger 
På de følgende slåss ene av et typisk kanaltverrsnitt 
er det angitt et sett ulike prinsipper for tiltak i 
elveskråningene. De viser situasjonen med et bredt 
kanal tverrsnitt og lite restvannføring. og en volltopp 
med traktorvei på høyre bredd. Bak traktorveien 
ligger landbruksarealer. 

Flytting av volltoppen 
Ved å flytte voll toppen innover kan skråningen 
slakes ut som vist på slåssen: 

På venstre bredd ligger riksveien. De ulike prinsipp
løsningene viser noen av de interessekonfliktene som 
må avveies når restaureringsplanen skal utformes. 

Volltoppen flyttes Innover 

Skråningen slakes ut ~ ... _o ~ 

.,/~ ... ...,...",.~ .. ~ 
~·;.6 .. •• ,. •.•• , 

~S':5:5;09C6~roco::P~~~.e"' ...... ~' s;~ø: .. :.0-,-...-. . . . ' 
~ . - '.' "-. 
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Fordeler: 
• Svekker ikke flomvernet 

• Fleksibel form med mulighet for stor utseende 
messig variasjon 

• Traktorveien på voll toppen kan opprettholdes 

• Kostnadsmessig gunstig - relativt god masse
balanse 

Senking av vol/toppen 
Ved å senke voll toppen kan man anlegge en 
slakere skråning på grunn av mindre høyde
forskjell og tilgang på masser fra toppen: 

Fordeler: 
• Mindre dominerende flomverk 

• Landbruksarealet opprettholdes 

• Traktorveien på voll toppen kan opprettholdes 

• Kostnadsmessig gunstig med god massebalans 

Ulemper: 
• Tap av landbruksareal 

• Mer omfattende enn å bare skave av toppen 

Volltoppen senkes 

Ulemper: 
• Svekker flomvernet på store flomvannføringer 



Slake ned volltoppen 
Ved å slake ned den øverste delen av voll toppen kan den øvre delen av skråningen mykes opp og legges 

mindre bratt: 

Volltoppen innsnevres og øvre 
del av skråningen slakes ut 

~~?<5a;:as:550()<5'5~QCbO~· . . : . . ' . . ' . . . ' . : ' '. . 

Fordeler: 
• Svekker ikke flomvernet 

• Slakere og mykere topprofil 

• Landbruksarealet opprettholdes 

• Kostnadsmessig særlig gunstig - rimelig løsning 

Tilførsel av masse 
Det tilføres netto masse for å kunne slake ut pro
filet og etablere vegetasjon: 

Fordeler: 
• Svekker ikke flomvernet (ubetydelig innsnev

ring av tverrsnittet) 

• Fleksibel form med mulighet for stor utseende 
messig variasjon 

• Traktorveien på voll toppen kan opprettholdes 

• Landbruksarealet berøres ikke 

Armering av skråningen 

Ulemper: 
• Går på bekostning av traktorveien 

• Har begrenset virkning i den nedre delen av 
skråningen 

Skråningen slakes ut 
ved å tilløre netto masse 

Ulemper: 
• Dårlig massebalanse kan gi dyrt prosjekt 

• økt fare for utvasking i skråningsfoten ved flom 

Her endres ikke skråningsprofilet, men det legges ut armering av geotekstil eller lignende for å fremme 
vegetasjonsetableringen: 

Fordeler: 
• Svekker ikke flomvernet 

• Lite areal- og massekrevende 

• Traktorveien på voll toppen kan opprettholdes 

• Landbruksarealet berøres ikke 

Skråningen stabiliseres 
med armeringskonstruksjon 

~
_& • 

• 1 e.o . ... V Uo' 
... 4 •• o .' 

C:. " ~ . ','.=-

Ulemper: 
• Fortsatt stivt elveprofil 

• Ser kunstig ut i etableringsfasen 

• Relativt kostnadskrevende 

• Avhengig av riktig teknisk utførelse 
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Demonstrasjonsanlegg 
i nedre Måna 

Dagens situasjon 
Nedre del av Måna var før kanaliseringen tidlig 
på BO-tallet en problems trekning. Elva grenet seg i 
en rekke småløp rundt Måna og de to sidegrenene 
Auståe og Veståe. og de tilgrensende landbruksarea
lene var til dels forsumpet og truet av oversvømmel
ser ved flom. Samtidig hadde riksveien fra Tinnsjøen 
til Miland dårlig standard. Kanaliseringen av nedre 
del av Måna var i sin tid et foregangseksempel 
på samarbeid innen samfunnsplanleggingen fordi 
den viste hvordan vassdragsforvaltningen. vegetaten. 
kommunen og grunneierne samarbeidet om en løs
ning som flere parter så seg tjent med: elva ble kana
lisert og forbygget på de to parsellene Gaustågrend til 
Miland og Miland til Tinnsjøen. På sistnevnte parsell. 
som dette prosjektet tar for seg. ble elva kanalisert 
til ett løp. med ny riksvei trase på toppen av 
venstre (østre) flomvoll. 

De positive sidene er at det er oppnådd svært 
god flomsikring på strekningen (sikring mot 
100D-års flom tilsvarende ca. 400 m3/sek.). vei
standarden er hevet og landbruksarealene er 
bedre arrondert. Det ble også foretatt jord
skifte som ledd i denne prosessen. 
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I ettertid ser en flere negative sider som kanskje 
ikke ble vektlagt nok i planleggingen for 20 år siden: 

• Elvestrekningen fremstår som monoton og steril 

• Riksveien er en kraftig barriere mot elva. ikke 
minst fordi vollskråningene er så bratte (1 : 1.5) 

• De bratte skråningene sammen med den grove 
steinforbygningen gjør at det er vanskelig for vege 
tasjonen å feste seg. En plan for vegetasjonseta 
biering er delvis gjennomført på strekningen for å 
bøte på ulempene. men erfaringene så langt er 
blant annet at det ikke er lett å ta til et feste av 
grasdekke. selv om vekstjord er tilført. 



• Grunnvannstanden er kraftig senket, og det er 
større behov for kunstig vanning av landbruksarea
lene samtidig som vannet er blitt mindre tilgjenge 
lig. 

• Med liten restvannføring fYller elva dårlig opp i 
elveleiet. som fremstår som karrig og grovblokket. 
Tre terskler bidrar i noe grad til å holde vannspei 
let oppe. men delvis har det skjedd sedimentering 
i terskelbassengene. og delvis har terskelkonstruk 
sjonene blitt deformerte. Særlig ved en av ter 
sklene har det skjedd en sterk kulpgraving som 
etter hvert kan undergrave flomverkene på ned 
strømssiden. 

Planunderlag 

Planen er inntegnet med jordskiftekartet som under
lag i originalmålestokk 1:2000. På oversiktstegningen 
nedenfor er det vist hvordan hele strekningen er inn
delt i fem overlappende. mer detaljerte kartblader. 
De enkelte kartbladene finnes bak i heftet. 
På kartene er det inntegnet en avstandskjede som for 
sammenligningens skyld har samme nullpunkt som 
lengdeprofilet til planene for kanalisering og forbyg
ging fra 1983. Miland bru ligger dermed i profil 
- lS0. og Tinnsjøbrua i profil 2280. Inntaket til Auståe 
ligger ved ca. profil SOo og utløpet ved ca. profil 2170. 

mens det gamle. avsperrede innløpet til Veståe ligger 
ved ca. profil 200 og utløpet ligger ved ca. profil 1620. 

De tre tersklene som er bygget i forbindelse med 
kanaliseringen ligger ved ca. profil -SO, profil SSO og 
profil 1000. 
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Bunntrauet i kanalen er med små variasjoner 
omtrent 40 meter bredt på hele strekningen fra 
Milandsbrua til utløpet fra Veståe. slik det var plan
lagt. Herfra og ned til Tinnsjøen vider elveløpet seg 
mer ut. Den normale restvannføringen evner ikke 
å fYlle dette trauet - noen steder der det ikke er 
noen oppdemmingseffekt fra tersklene. er vanndek
ket areal mindre enn 10 meter bredt når det er vanlig 
restvannføring i elva. Det vil med andre ord si at mer 
enn 7S% av den synlige elvebunnen på slike partier 
er stein. 

+ 

Oversikt over demonstrasjonsanlegget i Måna 
A general view of the demonstration reach in Milna 
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Generelt om de foreslåtte tiltakene 

Elvebunnen 

Så lenge det ikke foreligger bestemmelser om nivået 
på minstevannføringen, er det vanskelig å tilrette
legge bunnprofilet optimalt. Det vil være ønskelig å 
gjennomføre tiltak som på lave vannføringer leder 
vannet i et bedre definert løp enn i dag. Mye av 
vannet er lite synlig fordi det forsvinner mellom grov 
stein. Det foreslås å anvende tre slags tiltak for å 
forbedre dagens situasjon: 
• Terskler; forbedring og reparasjon av 

eksisterende og eventuell bygging av nye. 
• Utlegging av buner og strømvriderterskler (bend 

way weirs) i yttersving som virker til å grave dyp
åler utenfor terskeltungen og til at det foregår 
avlagring av sedimenter i innersvingen. 

• Flytting av masser i elveløpet slik at basisløpet 
blir smalere. Utgravde masser legges langs sidene. 
Dette gir større områder med tørt land på de fleste 
lave vannføringer. Her vil man forsøke å etablere 
lav vegetasjon som tåler periodevis oversvømmelse. 
Det er viktig ikke å grave for dypt i elveprofilet 
der det ikke er virkning fra terskler, fordi det bare 
fører til innsnevring av vannspeilet. 

Flomvollene 
Flomvollene ble prosjektert med volltopp 3,3 m over 
planlagt elvebunn. De nye elveprofilene ble i praksis 
bygget slik at volltoppen i stor grad er blitt liggende 
høyere enn dette; flere steder omkring 4 m. 

De ulike prinsippene for bearbeiding av flomvollene 
er behandlet tidligere i rapporten. Det ville ideelt sett 
vært ønskelig å kunne bryte ned høyden på flomvol
len på noen partier, både for å få et mykere profil 
og for å kunne få til slakere skråninger. Det er imid
lertid sterke motforestillinger til dette ut fra flom si
kringsberedskap. Det er også motforestillinger mot å 
flytte flomvollen innover fordi det berører landbruks
arealer. Når mesteparten av kanalprofilet dermed 
ikke kan røres , legger det sterke begrensninger på 
hva som kan gjøres. Der ingen av disse tiltakene kan 
gjøres , gjenstår følgende muligheter: 
• Slake av voll toppen på bekostning av bredden på 

traktorveien 
• Bygge opp bunnpartiet i skråningsprofilet og slake 

ut ved tilførsel eller omfordeling av masse 

• Bruke ulike armeringsteknikker 

Masser og massebalanse 
De tenkte tiltakene medfører behov for en god del 
masseflytting. Av hensyn til økonomien i prosjektet, 
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er det ønskelig å oppnå samlet massebalanse. Det 
kan oppstå masseunderskudd fordi hoveddelen av til
takene er basert på å fYlle på med masser for å få 
mykere former, bygge tiltak i elveleiet osv. Hvor kan 
overskuddsmasse i prosjektet hentes fra? I hovedsak 
dreier det seg om følgende: 

• Lokal omplassering av masser i elveleiet. For det 
meste middelsstor stein, men med tilgang på fin 
stoff enkelte steder. Det gunstigste er å ta masse 
fra strekninger som ligger i terskelbassengene. 
Her er det ofte en fordel å grave ut masse fordi 
det vil pågå en vedvarende sedimenteringsprosess 
på disse stilleflytende partiene. Samtidig får en økt 
dybde i elva på disse stedene. 

• Masser fra oppgravingen av det igjenfYlte løpet til 
Veståe. 

• Masser fra tilbaketrukket voll nedenfor Milands 
brua, og i et begrenset omfang andre steder der det 
kan bli aktuelt å sidejustere volltoppen. 

• Mulig massetak der det allerede har vært tatt ut 
masse i bassenget ovenfor Tinnsjøbrua. 

• Grustak nær utløpet til Auståe og eventuell utgra 
ving av badeplass. 

Dette bør være tilstrekkelig masse til å oppnå pro
sjektintern massebalanse. Det vil si at det ikke må 
tilkjøres masse til området, og at maksimal trans
portlengde vil bli ca. 2 km, og stort sett langt mindre 
enn det. 
Med hensyn til vekst jord, er tilgangen i området spar
som. Ca. halvparten av de massene som ble avsatt til 
vegetasjonsetablering i den tidligere planen for dette, 
er spart og lagt i depot ved Mæl. Toppsjiktet tas vare 
på der vollen trekkes bakover. Tilgangen på vekstjord 
kan bli den største begrensningen for hvor frodig 
vegetasjonen skal bli på flomvollene , men det er da 
desto viktigere å bruke den på viktige beplantede 
soner, og ikke spredt jevnt ut over det hele. 

Forsøksfelt og demonstrasjonsanlegg 
I prosjektet skal det testes ut ulike elverestaurerings
teknikker, og disse skal demonstreres i et konsentrert 
forsøksanlegg. Det vil være interessant å følge et slikt 
anleggs utvikling over tid. Der det ikke er mulig å 
endre noe større på profilet i kanalen, vil det være 
særlig aktuelt å bruke ulike typer tiltak for å fremme 
vegetasjonsetablering og å bedre utseendet på kana
len. Det kan dreie seg både om ulike teknikker for 
skråningsarmering, vegetasjonsetablering, biologisk 
erosjonssikring og om tiltak i skråningsfot og elveleie 
som rugger (lunkere), buner (utstikkere), strømvrider
terskler (bendway weirs), konvensjonelle og utradisjo-



nelle terskler (trappekulper) og sedimentasjonsfeller 
(for eksempel fiberruller). Det vises til Berg (1999) 
som omtaler ulike tiltakstyper nærmere. 

Vegetasjonsetablering 
Vegetasjonen vil være det viktigste virkemiddelet til 
å dempe monotonien som flomverkene skaper. Trær 
og kratt som vokser høyere opp enn volltoppen vil 
bryte den horisontale linjen. Imidlertid er det også 
en fordel med et variert vegetasjonsbilde som veksler 
mellom rik og karrig vegetasjon med sine ulike plan
teslag. 

Det er ikke noe mål å pakke inn elva og det omkring
liggende kulturlandskapet med tett krattskog. Særlig 
på høyre elvebredd med riksveien, er det et poeng å 
ivareta utsikt. Derfor har man vært tilbakeholdende 
med å slake ut skråninger og opparbeide trevegeta
sjon på veisiden. Det vil være mest virkningsfullt å 
iverksette tiltakene på den siden som nesten alle ser, 
nemlig den motsatte siden. 

Nå er ikke dette helt uten nyanser. På grunn avveiens 
kurvatur, vil man se vollskråningene foran seg når 
man kjører inn i innovervendte svinger. For å myke 
opp også veisiden noe, er det foreslått tiltak på noen 
lengre partier i sammenheng med adkomst for fis
king, samt klynger og holt av trær på enkelte odder 
og slake skråninger. 

Vegetasjonsetablering på stein kledd elveskråning: Lindomeån ved Gøt e
borg under anlegg og ett år etter (Begge foto: Lennart Ringstrøm) 

Development of vegetative cover upon a stone·armoured river bank 
during installment and one year after (80th photos: Lennart Ringstrom) 
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Detaljbeskrivelse av strekningen 
Profil -150 til profil 600 

(Miland bru til renseanlegget) 

Terskelen ved renseanlegget har som hovedfunksjon 
å sikre stabilt vanninntak til Auståe. Både fordi elva 
faller ganske mye ovenfor og fordi masse er avlagret i 
terskelbassenget, gir den bare begrenset virkning for 
utseendet. Med en spranghøyde på ca. 1.3 m . og med 
et åpenbart reparasjonsbehov. foreslås det å bygge 
om terskelen til en trappekulp. 
Det foreslås dessuten å anlegge en lav terskel ved 
profil ca. 200 for å sikre stabilt vanninntak til ny 
kulvert inn i Veståe. 

Buner 
Det er fire eksisterende medstrømsbuner på høyre 
side av elva på partiet rett nedenfor profilO. For å 
forsterke en klar løpsdannelse og for å gi variasjon 
i strømningsbildet, foreslås det å anlegge noen tilsva
rende buner også på venstre bredd slik at elva spores 
til å grave ut en definert dypål. 

Strømvriderterskler (Bendway weirs) 
Det foreslås å legge ut noen strømvriderterskler i 
ytterkurvene for å stimulere avlagringen i innersvin
gene (der vollene slakes ut) og det forsøkes opp
arbeidet noe mer trevegetasjon enn ellers. Disse 
tersklene fungerer i større eller mindre grad som 
undervanns "linser" som vrir vannstrømmen vekk fra 
den mest utsatte ytterkurven. Samtidig vil dette sti
mulere elva til å grave seg en dypål rett utenfor ter
sklene. 

Rugger (lunkere) 
Rugger (lunkere) er kraftig dimensjonerte åpne tre
kister som monteres dykket som underbygning for 
elvebredden og som forankres i den med stag og 
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armeringer (se bilde side 11). Den tjener både til å 
løfte elvekanten slik at løpet defineres bedre. til å 
sikre den nye elvebredden mot ukontrollert kulpgra
ving og til å gi skjul for fisk. Det foreslås å montere 
lunkere som underbygg for fYllingen på venstre side 
ned strøms den øverste terskelen ved Milandsbrua. og 
for fYllingene på begge sider av elva nedenfor den 
ombygde terskelen{trappekulpen ved renseanlegget. 

Volltopp og skr~ninger 
På riksvei siden er det en fordel om det ikke gror opp 
for mye kratt. både ut fra veivedlikehold og ut fra 
et ønske om å ha utsikt mot elva fra veien. Derfor 
beholdes de bratte skråningene. men det anlegges 
som tidligere nevnt et forland som heves vell m over 
elvebunnen der stien går. I svingen mellom profil 200 
og 400 kan det imidlertid være gunstig å bryte opp 
monotonien ved å anlegge en slakere voll . tilføre noe 
vekst jord og søke å etablere treplantinger. 

På strekningen mellom ca. profil 200 og profil 400 
kan det skapes variasjon ved å trekke voll toppen til
bake. Det medgår da ca. 1 dekar lavproduktiv mark. 
I den slakere elveskråningen som da oppstår. tilføres 
det vekstrnasse og innplantes trevegetasjon for å 
skape et lite skogholt som bryter den sammenheng
ende linjen som volltoppen utgjør. og som skaper 
variasjon og deler opp strekningen i sekvenser. 

Også på partiet i innersvingen nedenfor (profil 400 
til 600). foreslås det å slake ut elveskråningene noe 
med varierende helningsgradienter (fra 1: 1.5 til 1 : 
3) slik at det blir et mykere og mer variert bilde med 
veksling mellom en karrig og bratt elveskråning. 
og et litt slakere parti der trevegetasjonen rar bedre 
vilkår for å etablere seg. Delvis skjer dette gjennom 
utlegging av masse tatt fra terskelbassenget, delvis 
ved å snevre inn traktorveien på toppen av vollen til 
gangveibredde. Det kan bli aktuelt å legge ut testfel
ter for ulike typer jordarmering også her. slik som 
foreslått for strekningen nedenfor. 

Gjen~pning av løpet til Vest~e 
Ut fra ønske om å lette vannforsyningen for jordbru
ket, bedre grunnvannstanden. og ut fra biologiske 
forhold foreslås det å slippe 0.2 - 0.3 m3{sek. inn i 
Veståes løp. Det kan gjøres ved å legge en mer eller 
mindre dykket kulvert gjennom flomvollen ved profil 
ca. 200. og å grave opp deler av det gjenfYlte løpet. 
Dersom kulverten blir liggende synlig. mures det 
en pen steinplastring rundt åpningen. Oppgravde 
masser foreslås brukt i utslakingen av vollen på par
tiet mellom profil 200 og profil 400. 



Foreslåtte tiltak på den øverste strekningen nedenfor Miland bru (Alle foto denne side: Høydefoto AlS. Visualiseringer av Einar Berg, Inter Pares AS) 

Recommended layout for the upper part of the demonstration reach near Miland Bridge (All photos on this page: Høydefo to AlS. Photomanipula
tions: Einar Berg, Inter Pares AS) 

Del av den øverste strekningen mellom Miland bru og renseanlegget slik 
den er i dag·, og slik den vil kunne bli i en tidlig utviklingsfase etter 
restaureringstiltak. 

Det er vanskelig for vegetasjon å etablere seg på de bratte skråningene. 

legg merke til at flomvollen er trukket sideveis innover i det midtre partiet. 
og at det er en motsvarende avlagringssone på den opparbeidede vollen 
på den andre siden. 

Skråningene er slaket ut på flere steder, og 1Iegetasjonsutviklingen vil skyte 
fart etter hvert . 

• (Restvannføringen er unormalt høy på bildet fra 
dagens situasjon) 
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Profil 600 til profil 1600 
(Renseanlegget til utløp Veståe 

Dette er den lengste ensformige strekningen som 
utgjør midtpartiet av kanalen. For den forbipasse
rende virker det som om det knapt er variasjoner 
langs denne elvestrekningen. Riksveien har en trase 
som veksler jevnt mellom rettstrekk og slake kurver. 
Kanalen er jevnt bred, og flomvollen på vestsiden 
ligger som en jevn linje hele veien. Det er sparsomt 
med vegetasjon i skråningene og på elveørene. 

Ser man mer på detaljene, er det likevel variasjoner. 
Det går f.eks. et skille ved den nederste terskelen 
ved profil 1000. Når vannstanden i Tinnsjøen ligger 
opp mot HRV på kote 191,66, står vannspeilet helt 
inn mot nedkant av denne terskelen. Kanalens kurver 
fører ellers til at elva finner seg løp mot og graver i 
yttersvingene, og at det legger seg noe masse i inner
svingene. Tydeligst er dette nedstrøms den nederste 
terskelen, der det har skjedd en så vidt kraftig gra
ving at det truer stabiliteten i veifYUingen. Denne 
terskelen må uansett repareres. Det er driftsvei for 
landbruket på vestre volltopp, men denne langsgå
ende passasjen synes ikke å være mye brukt. 
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Terskler 
Den nederste terskelen i dagens situasjon må bygges 
om på grunn av sterk ukontrollert kulpgraving. Det 
foreslås å bygge om enkeltterskelen til en trappekulp 
med fall fordelt over en lengre strekning. Derved for
deles energien bedre slik at kulpgravingen bør avta. 
Det foreslås å løfte terskeIløpet til en litt større høyde 
enn i dag for å øke virkningen av terskelbassenget. 
Som for tersklene på foregående strekning foreslås 
det å sikre ned strøms skråningene med lunkere. 

Det foreslås å bygge en ny lav terskel ved profil 800 
for å ta større strekninger med økt vannspeil. Høyden 
på denne terskelen blir ca. 80 cm. 

Rugger (Junkere) 
Det foreslås å montere rugger (lunkere) som under
bygg for fYllingen på begge sider nedstrøms trappe
kulpene. Det vil gi skjul til fisken i kulpen innunder 
terskelen samtidig som elvekantene stabiliseres og 
fYllingene kan løftes noe. 

øyer og ører 
Et virkemiddel for å skape variasjon i elveløpet er å 
legge opp en ny øy som deler løpet i to grener. øya 
anlegges på partiet mellom ca. profil 750 og 800. Det 
er viktig at toppflaten på øya blir liggende over vann 
på vannføringer opp mot uregulert vannføring, dvs. 
omkring 1 meter. Intensjonen er at det vokser opp 
lav krattvegetasjon her, fortrinnsvis av myke treslag 
som vier og lignende. Ved å legge øya på oversiden av 
terskelen, vil det ligge til rette for naturlig sedimen
tering som gjør at øya vokser. øya legges noe ut mot 
høyre bredd for å ta det roligste løpet langs veisiden. 

På partiet mellom profil 1100 og 1400 skjer det stor 
masseavlagring i innersvingen. De store, ofte dykkede 
grusflatene foreslås å ra ligge urørt. For å bryte litt 
opp i den store sammenhengende flaten, foreslås det 
å løfte noen partier til tørt land ("øy") der det kan 
utvikle seg noe vegetasjon, som også bør kunne gi 
skjul og strøfall til fisken . 

Buner 
Mellom de to tersklene legges det buner i den slake 
yttersvingen for å øke avlagringen i innersvingen der 
det er tenkt å bygge opp forlandet nedenfor vegfYllin
gen og ta etablert et lite skogholt. Det er ikke tatt stil
ling til om disse skal anlegges rett, som medstrøms 
eller som motstrøms buner. 

Tilsvarende tiltak og med samme formål er foreslått 
langs det nederste partiet ved profil ca. 1500. 



Ved profil ca. 1200 er det på veisiden foreslått lagt ut 
buner for å fremme masseavlagringen i innersvingen 
på motsatt side. 

Forsøksfelt 
Elveskråningene på høyre bredd (motsatt veifYllin
gen) legges ut som forsøksstrekninger for skrånings
sikring. skråningsarmering og vegetasjonsetablering. 
Det foreslås i den forbindelse å slake ut vollen til vari
erende helningsgrad slik at terrenget modelleres noe 
samtidig som noen partier får gunstigere forhold for 
vegetasjonsetablering enn andre. noe som vil skape 
en tilsiktet variasjon. På samme måte kan det skapes 
variasjon ved å legge ut ulike typer forsøksfelt 
av armeringsprodukter (geonett. kokosmatter. halm
matter. ubehandlet). og teste ut ulike typer stiklinger. 
pluggplanter. urte- og frøblandinger osv .. samt ulike 
programmer for vekstjordtilførsel og gjødsling (algi
nater. kalksalpeter. fullgjødsel osv.). Det foreslås også 
å plante noen få store trær for å danne noen "anker-

Den nederste terskelen ligger ved skillet mellom elva og vannstanden i 
Tinnsjøen når denne ligger opp mot HRV kote 191,66. Det foreslås å bygge 
den om til trappekulp (Foto: Høydefoto AlS. Visualisering: Einar Berg, Inter 
Pares AS) 

The lowermost weir along the demonstration reach is located at the 
transition between River M.ina and Lake Tinnsjøen at a maximum reser
voir elevation 191,66 masi. It is proposed to redesign it as a weir pool 
(Photo: Høydefoto AlS. Photomanipulation: Einar Berg ,Inter Pares AS) 

punkter" i trevegetasjonen. 
Ulike typer vegetasjon og ulike plantekvaliteter 
prøves ut. I de øvre partiene foreslås det or. bjørk. 
rogn. hegg og furu . i de nedre partiene foreslås 
mykere og mer flomtolerante arter som tindved. vier 
ogklåved. 

På det nederste partiet. der strømningshastigheten 
ikke er så stor. foreslås det å prøve ut metoder for bio
logisk erosjonssikring som fiberruller. vedstiklinger 
osv. 

I etableringsfasen kan det være viktig å vanne 
dersom det er tørt. Det bør kunne gjøres en avtale 
med grunneierne om dette. 
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Profil 1600 til profil 2200 (Utløp 
Veståe til utløp Auståe) 

Fra utløpet til Veståe og nedover er det slutt på de nye 
flomverkene på høyre side. Utløpskanalen fra Mæl 
kraftverk renner parallelt med elva til samløp ved 
profil ca. 2100. Det er ikke påkrevet med så mange 
tiltak her som på strekningen ovenfor, men noen 
foreslås som ledd i en helhetlig opprusting. 

Utløp Vest~e 
Veståe har potensiale som gytebekk. Med økt vann
gjennomstrømning i elva bør det vurderes å legge 
nytt rør eller kulvert kombinert med en lav innløps
terskeI ved Veståes utløp. 

Utløp Aust~e 
Innenfor veiryUingen danner det seg dammer i elva 
når det går mye vann i Auståe, men disse forsvinner 
igjen når vanntilsiget avtar. Det kan være ønskelig å 
få til et mer stabilt vannspeil her. Det foreslås derfor 
å bygge en liten terskel rett ovenfor utløpsrøret gjen
nom veiryllingen for å stabilisere forholdene. Samti
dig foreslås det å foreta gjennomgraving inn til det 
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gamle grustaket som ligger inn mot elva, kombinert 
med noen mindre opprustingstiltak slik at vanngjen
nomstrømningen forbedres. 

På strekningen nedenfor Auståes utløp er det frem
met et eget forslag til tiltak fra kommunen og 
grunneierne. Dette forslaget innebærer stengning av 
utløpskulverten til Auståe. Terskelen i utløpet blir 
da også selvfølgelig uaktuell. Forslaget er beskrevet i 
neste avsnitt. 

øy 
Nedenfor utløpet til Veståe anlegges det en øy for å 
skape variasjon i elva og å markere overgangssonen 
mellom den nedre og øvre del av kanalstrekningen. 
Som ledd i demonstrasjonsanlegget legges det ut 
fiberruller i øvreenden som både skal tjene til å sikre 
øya mot erosjon og til å fange opp finstoffsedimenter. 
Grunneierne har uttrykt bekymring for om øya kan 
forsterke erosjonen av høyre elvebredd på grunn av 
mindre tverrsnitt og økt strømnings hastighet. For å 
sikre at så ikke skjer, foreslås det å armere elvekanten 
med stein i kombinasjon med fiberruller. 

Parkeringslomme og fiskeplass 
Veilommen ovenfor Tinnsjøbrua brukes jevnlig til å 
parkere biler, men den vei tekniske standarden på 
anlegget er lav. Det bør anlegges en mer ordentlig 
parkeringsplass med enveis inn- og utkjørsel i syd
østgående retning med parkeringsmulighet for 8-10 
biler. Parkeringslommen kombineres med en oppar
beiding av adkomsten til strandarealene, der det vil 
kunne være populære fiskeplasser. Det er behov for 
noe utfylling for å gjennomføre tiltaket. 

øya i midten av bildet anlegges for Il 
markere en overgang mellom ulike elve
avsnitt. Elvekanten i yttersvingen forster· 
kes med fiberruller for Il motvirke erosjon 
(Foto: Høydefoto AlS. Visualisering: Einar 
Berg. Inter Pares AS) 

A small island will be located as shown 
in this photo to emphazise the transition 
between two different sections of the 
river reach. The outer river bend will be 
protected with fiber rolls to pre vent ero· 
sion (Photo: Høydefoto AlS, Photomani
pulation: Einar Berg, Inter Pares AS) 



Strekningen nedenfor utløp Auståe 

Kommunen og grunneierne har samtidig med denne 
planen fremmet forslag om å stenge nåværende 
utløp av Auståe og grave opp nytt elveløp parallelt 
med riksveien nedenfor Mæl kirke, og å anlegge en 
ny utløpskulvert ca. 500 m nedenfor den nåværende. 

Hensikten er å ta til en bedre arealarrondering i 
området, samtidig som det vil gi bedre vanngjen
nomstrømning i det forsumpede området som ligger 
til dels avsnevret i den øverste vika av Tinnsjøen. 
Det er foreslått å anlegge en lagune i denne elvefor-

lengeIsen som kan brukes til badeplass - noe det er 
mangel på for Vestfjorddalens befolkning. Dette for
slaget er ett av flere som har vært lansert i området. 
Utgravingen av et nytt løp kan gi overskuddsmasser 
som kan komme til nytte i planen, og vurderes slik 
sett som et posi tivt tiltak. 

Det er også foreslått å gjøre noen utbyggingstiltak i 
veisystemet. Det er bl.a. foreslått å bygge ny gangvei 
fra Mæl kirke til Tinnsjøkrysset, å bygge om Tinnsjø
krysset til rundkjøring, og å bygge et hengefortau på 
Tinnsjøbrua som ledd i en gang- og sykkelveiopprust
ning i området. 

Kostnadene ved alle disse tiltakene på strekningen 
nedenfor Tinnsjøbrua er relativt store i forhold til 
hele restaureringsprosjektet, og foreslås derfor ikke 
tatt med som del av det. Det er imidlertid fullt mulig 
å integrere disse tiltakene med restaureringsplanen 
hvis kommunen greier å skaffe finansiering til det. 

Strekning der kommunen og grunneierne har fremmet eget forslag om tiltak i form av nytt elveløp og badeplass. (Foto: Høydefoto AlS) 

A section of the river where the loeal government and the landowners have proposed a new river eourse with a bathing lagoon (Photo: Høydefoto AlS) 
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Kostnader 

Det er en god del usikkerhet knyttet til kostnadene ved gjennomføring av et slikt restaureringsprosjekt som er 
beskrevet foran. Kostnadstallene er derfor anslått med en usikkerhet på 15% ut fra år 2000 - priser. 

Ved oppdeling av kostnadsbildet på ulike aktiviteter fremkommer følgende kostnadskalkyle: 

Aktivitet: 

Elvestrekningen: 

Gjenåpning av Veståe: 
- oppgraving 200 m lengde, 12 m3/løpemeter: 
- etablering av rør: 
- etablering av lav terskel for stabilt inntak: 

Terrengbehandling og vegetasjon - skråninger: 
- voll Milandsbrua - Miland Renseanlegg: 
- strekninger med lokal massebalanse: 
- strekninger med transportbehov opptil 1 - 1,5 km: 

Nye øyer i elva: 

Buner: 

Strømvriderterskler (undervannsbuner): 

Storstein i elva (skaffes av Kanaliseringslaget): 

Vanlige terskler: 

Enkle terskler: 

Trappekulper: 

Lunkere: 

Fi berpølser/stra nd ru Iler: 

Ny kulvert ved utløpet av Veståe: 

Tilførsel av matjord: 

Plantemateriell, spesialleveranser: 

Grunnerverv: 

Sum restaurering avelvestrekning: 

Tilrigging: 

Enhetspris: 

-------_._---------------~~--------~ 

SUM: 
------~-------- ---

MVA 24%: 

I alt: 
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Enhet: Mengde: Sum: 

(1000 kr) 



Pla nteg n inger 

På de neste sidene er vist detaljerte planer i nedfoto
grafert målestokk fra originalmålestokk 1 : 2000. 

Det kan være mindre avvik i målriktighet, og disse 
tegningene er først og fremst beregnet på å vise ele
mentene i planen som grunnlag for informasjon og 
planbehandling. 

Ved gjennomføring av prosjektet er det nødvendig 
å supplere planene med mer detaljerte dokumenter 
som kan inngå i et anbudsunderlag og som det kan 
bygges etter. 
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