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Forord 
NVE forvalter de statlige midlene som hvert år bevilges til sikrings- og miljØtiltak langs 
vassdrag over statsbudsjettets kap. 1820 post 22. Stortinget satser også på NVE sitt arbeid 
med flom, erosjon- og skredsikring ved å bevilge 55 mill i 2002 og de har allerede Økt sin 
bevilgning til neste år. 

Det er NVEs fem regionkontorer som har oppgaven med å planlegge og utfØre tiltakene, 
etter at de er prioritert og godkjent på budsjettet. I prioriteringen og fordelingen mellom 
tiltakene legges det vekt på nytte/kost-beregninger (verdier som sikres i forhold til 
kostnadene), sikkerhet for liv og helse og på miljØ. For alle tiltak kreves det normalt en 
distriktsandel på 20% av totalkostnadene. Distriktsandelen må dekkes av kommunen, 
grunneiere eller andre som har interesse av sikringen. 

Årsrapporten inneholder oversikt over budsjett og forbruk, antall planlagte tiltak og 
saksgang, og tilslutt en kort omtale av hvert enkelt anlegg som er utfØrt siste året. Målet 
med denne årsrapporten er å gi en oversikt over hva som er gjort og hva pengene har gått 
til i 2002. Vi ønsker at det kan være en erfaringsutveksling mellom regionene på hva 
man har lært av de enkelte anleggene. 

Omtalen av hvert tiltak er skrevet av regionkontorene. Tallmaterialet og oppsettet er 
bearbeidet av Asbjørn Osnes og Marit Heischmann. Hovedkontoret har redigert og gitt ut 
årsrapporten. 

Vi håper at det er interesse for rapporten også utenfor NVE-huset. 

Oslo, juli 2003 

Haavard 0sthagen 
Fung. avdelingsdirektør 
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Innledning 
I 2002 ble det utført 115 anlegg i NVE sin regi. NVE har som vassdragsmyndighet det 
statlige ansvaret for forebygging og sikring mot skader som følge av flom, erosjon og 
skred langs vassdrag. Som et ledd i dette kan NVE gi bistand til planlegging og 
gjennomfØring av sikringstiltak, av de midler som hvert år bevilges over statsbudsjettets 
kap. 1820, post 22. 12002 var det totale budsjettet ca. 55 mill. kr. Beløpet omfatter NVEs 
bidrag og den andelen som distriktet må dekke, enten kommunen, grunneierne eller andre 
som har interesse av tiltaket. Inntektene fra distriktsandelene og andre tilskudd 
inntektsfØres på kap. 1820, post 40. 

NVE utfører stort sett fire typer anlegg. Det bygges få nye flomverk, det siste store 
flomverket var i Grue kommune .. Der er flomverket hevet og forsterket i en lengde på 
8,5 km. Flomverket er dimensjonert for å beskytte Kirkenær og områdene rundt mot en 
flom opp til en 400 års flom. Dette anlegget kostet 32,5 mill og ble ferdig hØsten 2002. 
Flomverket ved Lillestrøm ble påbegynt i 1998, med en totalbevilgning på 18 mill. 
kroner. NVE betalte ut et restbelØp på 3,5 mill. kroner i 2002. 

Erosjonssikringer er den mest vanlige anleggstypen. En erosjonssikring kan være svært 
enkel som en fylling langs den ene elvesiden eller svært omfattende som i leirområder der 
både sider og bunn må sikres. Ved erosjon tar vannet med seg stein, grus og sand videre 
nedover elven. Elven kan da grave ut elvekanten og senke bunnen. Det er en prosess som 
vanligvis tar noe tid, men under flom denne prosessen gå svært raskt. Dette kan føre til at 
elva tar nye lØp. NVE går inn der erosjonen truer bebyggelse eller infrastruktur, det vil si 
veier, kraftlinjer og lignende. De anleggene med hØyest "nytte-kost" vil bli prioritert. 

Miljøtiltak og helhetlige planer for større arealer er områder NVE vil forbedre seg på. Vi 
vil gjerne se flere vassdragselementer under ett. Det vil si at en enkelt erosjonkant ikke 
bØr repareres og forbygges uten at en har sett noen hundre meter både oppover og 
nedover i elven. Et miljøtiltak i regulerte vassdrag kan blant annet være en terskel med 
vannspeil bak, da øker man verdien avelvestrengen på dette området for fisk for 
eksempel. I tettsteder eller tur- og fiskeområder kan miljøtiltaket være å gjøre elva mer 
tilgjengelig for folk flest med gangstier og rasteplasser, fiskesteiner og brygger. Da 
forbedrer man miljøet rundt elva for lokalbefolkningen. 

Skredsikring er blitt et satsingsområde for NVE. Det er ofte rennende vann involvert i 
skred. Norges Geotekniske Institutt, (NGI), jobber med en klassifisering av 
kvikkleiresoner. Dette kan NVE bruke i sitt arbeid når vi skal prioritere i hvilke områder 
vi skal gå inn med skredsikringstiltak. Det er kvikkleire en er mest opptatt av fordi skred i 
kvikkleireområder kan få store konsekvenser. Kvikkleireskred skjer ikke så ofte, men de 
kan ha en stor utstrekning og blir derfor regnet som spesielt farlige. Det er TrØndelag og 
Østlandet som har de største forekomstene av kvikkleire. 

Saksgangen som ligger bak ethvert utført anlegg er omfattende. En grunneier kan "melde 
fra om ett behov" foreksempel et erosjonssikringstiltak. FØr planleggingen kan begynne 
må det avgjøres hvorvidt anlegget har livets rett ved å vurdere nytten av det. NVE 
prioriterer anlegg først ut fra fare for liv og helse, så bolig og andre hus som 
driftsbygninger, deretter infrastruktur, miljØ og til slutt jordbruk. 
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Etter flommen i 1995 ble det lagt vekt på ti lsyn og vedlikehold av flom- og 

erosjonssikringstiltakene. Det viste seg at store verdier kunne vært reddet hvis det hadde 

vært et godt vedlikehold av anleggene. Mange anlegg har nå behov for vedlikehold og 

utbedringer. For å få en riktig prioritering av vedlikeholdsinnsatsen, er vi er avhengig av å 

få inn tilstandsrapporter fra kommunene, som har ansvaret for tilsynet. Hver enkelt 

grunneier har ansvaret for skjøtsel, f.eks. skjøtsel av skog, rensk av kulverter, fjerning av 

rotvelter og annet som kan skade anlegget 

"Hva har pengene gått til?" 
Her er det gitt en samling med nøkkeltall fra budsjetter, regnskap, saksgang 

og ordrereserve .. 

1. Budsjett og regnskap for anlegg utført i 2002 
NVE fikk i 2002 bevilget 65,35 mill kroner over statsbudsjettet. NVE har sine 

planleggingsrunder på hva som bør gjennomføres i kommende år i november-desember 

året før. 

Bevilgninger Kap. 1820 Post 22 Kap. 4820 Post 40 
Bevilgning . 2002 St.prp. Nr.1 - og i hht saldert budsjett 2002 - tot NVE 
Endring i medhold av St prp nr 63 og Innst S nr 255 (2001-2002) 
Endring i medhold av St prp nr 21 og 40 og Innst S nr 89 og 90 (2002-2003) 

kr 55 350 000 12 000 000 

Overført fra 2001 
u 1C::lløTtl:>rtø merinntekter 

kr 4000000 
kr 6000000 
kr 

4000000 
2000000 

Midler til utfØrelse av anlegg er gitt på kapittel 1820, post 22, som omfatter "Sikrings- og 

miljøtiltak i vassdrag". Kap. 4820 er et inntektskapittel. NVE bruker post 40 som heter 

"Forbygningsvirksomhet" . Inntektene under denne posten knytter seg til distriktsbidrag 

fra kommuner og andre som får utført flom og erosjonstiltak i regi av NVE. Bidraget 

utgjør normalt 20 pst. av anleggets totale kostnader. 

Bevilgningen for 2002 ble økt med 11 ,4 mill. kroner til 55,35 mill. kroner i forhold til 

saldert budsjett 200 l . Økningen har først og fremst sammenheng med opptrapping av 

programmet for Økt sikkerhet mot leirskred, som fikk 7 mill. kroner. Og siden 

inntektsposten, post 40 har økt med 4 mill. kroner til 12 mill. kroner, vil bevilgningen på 

post 22 øke tilsvarende med 4 mill. kroner. I juli 2001 ble det innført merverdiavgift på 

tjenester og dette ble kompensert med 0,4 mill. kroner. 

Tilleggsbevilgninger på 4 mill. kroner ble gitt i 2002, jamfør St.prp.nr.63. NVE fikk 4 

mill kroner ekstra fordi anslaget for innbetalinger av distriktsandelen ble oppjustert. 

Inntekten på post 40 ble oppjustert med 4 mill. kroner. 

Tildelingsbrevet til NVE for 2002 ble det stilt krav om at minimum 10 mill. kroner av de 

53,35 mill. kronene skal benyttes til prosjektet for sikring av liv og verdier langs vassdrag 

der kvikkleireskred kan forekomme. NVE satt av 17,5 mill kroner til "program for Økt 
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sikkerhet mot leirskred". NVE ble minnet på at post 22 også skal gjelde for utbedring av 

gamle dammer, men NVE hadde ikke utgifter til restaurering av gamle dammer i 2002. 

Region øst har utført en reparasjon av et damløp i Kjellsåsdammens vestre løp i Åsnes 

kommune. Det kostet 134000 kroner, men var fullfinansiert av kommunen. 

"Netto" merforbruk framkommer som SUM merforbruk - SUM 
merinntekt = -1 092643 659787 

NVE har adgang til å overskride kap. 1820, post 22 mot tilsvarende merinntekter under 

kap. 4820, post 40 "Forbygningsvirksomhet", i fØlge NVEs budsjettfullmakter i 

''Tildelingsbrev til NVE for 2002". Det gjør at NVE kan se kap1820, post 22 og kap. 

4820, post 40 i sammenheng. I tabellen ser en at det er brukt 1,09 mil. kroner mer enn 

det bevilgningen tilsa, ved hjelp av merinntektsfullmakten kan de overskytende 

inntektene redusere merforbruket. 

2. Saksbehandling 

2.1 Generelt om saksbehandling 

Gjennomføring av sikringstiltak har som oftest vært et resultat av at kommuner, 

grunneiere eller andre har henvendt seg til NVE med spørsmål om bistand. Dette har ført 

til en stykkevis planlegging og gjennomføring av tiltak. Grunnlaget for en helhetlig 

prioritering har vært for dårlig. For å få en mer helhetlig prioritering av tiltak ønsker NVE 

å få helhetlige planer for hele vassdrag eller større vassdragsavsnitt, der tiltak for både 

vassdragsmiljø og vassdragssikkerhet blir sett i sammenheng. Dette bedrer også 

muligheten for å vurdere virkningene på vassdraget og sikkerheten , både oppstrøms og 

nedstrøms det enkelte tiltaket. 

Også NVEs satsing på "program for økt sikkerhet mot leirskred" er et ledd i arbeidet for å 

få en mer helhetlig prioritering av tiltak. Som et ledd i programmet gjennomfØrer NVE i 

samarbeid med Norges Geotekniske Institutt (NGI), en risikoklassifisering av kjente 

kvikkleiresoner med skredfare. Dette gir grunnlag for å prioritere og planlegge 

sikringstiltak. En rekke av tiltakene som ble gjennomført i 2002 inngår i programmet. 

Saksgangen i forbindelse med hvert anlegg er omfattende. FØr planleggingen starter 

avgjøres det først om nytten står i forhold til kostnadene. I tillegg legges det stor vekt på 

om tiltaket Øker sikkerheten for liv og helse, og på miljøvirkningene. Hvor omfattende 
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planleggingen blir kommer an på anleggets størrelse. Planen sendes på hØring til 

kommune og fylkesmannen og blir deretter justert. Tiltakene blir vurdert opp mot 

hverandre i budsjettdiskusjonen hver høst. 

2.2 Planleggingsaktiviteten 

Kvalitetshåndboka til Vannressursavdelingen inneholder blant annet en oversikt over 

saksgangen ved planlegging av sikrings- og miljØtiltak. Produksjonsprosess nr I, i 

kapittel 6.3.1 er bakgrunnen på figuren under. Tabellene som er plassert på figuren er 

nærmere beskrevet senere. Figuren er ment å gi et inntrykk av når i saks ganen statistikken 

er hentet, det er ikke tenkt å ta årsrapporteringen inn i KS-systemet. 

1. Tiltak i vassdrag, fullført saksbehandling og planlegging 
Sak inn 

Oversikt owr Innkomne meldinger 

~ IlnnkOmne e.1I ,de 
m.ICIPatr mtld,~r 

RtQ.0I\ S., 8 5 
R~on0st 10 2 

1 ~,on.~1 O r-~ 
R~onMldl 17 2 Melding 
Rt/llon NOtd 4A "37 
SUU 79 046 

Planer under utarbeidelse 
Region Ant. Kostnadsov. 

2 Reg ion Sør 10 100000000 
Oppstart Reg ion øst 55 75000000 

Region Vest 18 15000000 
Region Midt·Norge 20 100 000 000 
Region Nord 16 3000000 
SUM 119 293000000 

P"" ... Ul~ 12002 

/ I'tye Eldre Vedlh Koslnid o 3 Region Sil lO 2 4 8:Bl00l 
ReQ'on ø.t 6 I 5 25æ00l Planlegging 
Reg,onVKI 5 3 2 6438 00l 
ROQ'on M'dt·Norg, 15 O O 1692900l 
ROQ,OII N&rd Il o 16 2619!m 
SUM .7 6 27 l6 9615tJO 

I::' 
4 

Planet" godkjent .11 konvnunene 
Høring 

M l NVE Kommuner 
Region Sor 5 3814mJ 1441 mJ 
Reg,on 0.1 I 1 7025 600 1 52S 400 
Reg,on VeSI 6 2560 cm c.n ......., 

Reg,on Mldt.Norge 11 13600mJ 2400 mJ 
Reg,onNord 13 3mJmJ l OOJ OOJ 
SUM 46 29 999 600 7009400 

'\ 

\"::. PlanjU~tering 

Planer uedtiltl, ikke igangsiltl 

Region Ant. Kostnadsov. 

Region Sør 7 5070000 

6 Region øst 14 5182000 

Finansiering Region Vest 10 7590000 
Region Midt·Norge O 12000 000 
Region Nord 8 5000000 
SUM 39 34842000 

7 ,,/ 
Avslutning 



Region 

2.3 Oversikt over mottatte meldinger 

Kommuner, grunneiere og andre sender inn sine meldinger om behov for tiltak i vassdrag 

til NVE. Alle henvendelser skal besvares. De fleste går til videre behandling og 

planlegging, mens enkelte henvendelser blir avslått tidlig i saksbehandlingen. I 2002 kom 

det 79 slike henvendelser, det er færre enn foregående år. Antall innkomne meldinger 

gjenspeiler ofte store nedbørsmengder og flom eller andre hendelser. Under ser man 

fordeling av meldinger på landsbasis. 

1998 1999 2000 2001 2002 

Innkomne Behandlede Avslag 

Meldinger *) 

5 

*) Tallene gjelder kun for meldinger som kom inn i 2002 **) Antall avslag inngår i 

antallet for behandlede meldinger 

Region Vest skiller seg ut ved at det ikke har kommet inn noen meldinger i 2002. Og 

region Midt-Norge har behandlet svært få av de innkomne meldingene. 

2.4 Oversikt over eldre meldinger som ikke er behandlet 

Målet er å få ned antallet på eldre, ubehandlede meldinger. Region Vest har hatt en større 

opprydding i innkomne meldinger. Prioriteringskriteriene for hvilke tiltak NVE utfører, 

har endret seg over tid. Reduksjonen fra 663 ubehandlede meldinger i 1999 til 

272meldinger i 2002 er hovedsakelig gjort ved avslag. 

Eldre søkn. 

,...--....:..:=_-+-_=.::......---+_...::.;:=_-+-_-=..:::..:::...;..._-/ behandlet 

12002 kom det inn 79 meldinger, men NVE har behandlet kun 41 av dem. Det er ikke 

ønskelig å ha en "meldingsreserve" , så det er Ønskelig at flere saker blir behandlet neste 

år. NVE jobber nå mot et mer helhetlig syn på vassdragene, det kan derfor være 
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nØdvendig å lage en plan for et større område enn kun skadestedet. Dette tar nØdvendigvis 

lengre tid. 

2.5 Planer produsert i 2002 

Region Midt-Norge fikk inn 17 nye meldinger i 2002, se tabell under kap 2.3. 15 av de 

nye meldingene forble ubehandlet. Likevel har Region Midt-Norge laget 15 nye planer, 

det vil si at de har flere planer fra tidligere åjobbe med. 

Det varierer hvor mange planleggere hvert enkelt regionkontor har til rådighet, men 

ressursene er knappe i forhold til mengden saker som skal behandles. Tabellen over sier 

ikke noe om omfanget på planene, så inntrykket kan bli noe skjevt. Enkelte planer er 

svært omfattende. 

2.6 Planer godkjent i kommunene med tanke på distriktsandel 

Planene under er planlagte, vedtatte og fullt finansierte prosjekter, der 

kostnadsfordelingen mellom NVE og andre er klar. 

Region Antall Overslag 
prosj. 

Andel 
NVE 

Andel (ti lskudd) Andel Andel Total 
Landbruksbank **) 

**) inkl. kraftselskaper, Statens vegvesen, NSB 
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2.7 "Planreserve" 

Følgende tabell gir oversikt over sikrings- og miljøtiltak som er vedtatt, planlagt og 

finansiert (det vil si at distriktsandelen er ordnet). Tiltakene er klare til å bli satt i gang. 

Antall Kostnadsoverslag for ferdige NVEs andel av kostnadene I Vedlikeholds-
planer Planer inkl. distrikts vedtak kostnader 

Ikke iqanqsatt pr 31.12.2002 Kr 

Region Sør 7 5070000 4056000 

Reqion øst 14 5182000 3932500 

Region Vest 10 7590000 5457000 

Reqion Midt-Norqe O 12000000 9600000 

Region Nord 8 5000000 3000000 

NVE har en hel del arbeid som ligger klart i påvente av bevilgninger. Det vil si at den 

prioriteringsrunden av hvilke tiltak som skal bli gjennomfØrt, er hard. 

2.8 Gjennomførte tiltak 

Under ser man antall utførte prosjekter og de faktiske utbyggingskostnadene. 

Kr 

O 
885000 
650000 

O 

4000000 

Region Antall Overslag Utbygg. kostn . Tilskudd fra Distr. andeler Tilskudd fra Vedlikeholds-

Region 

Landbruksban andre 
prosj . Kto.gr. 4* k **) 

*) Utbyggingskostnader til NVE er uten lønn og administrasjon **)inkl . kraftselskaper, 

Statens vegvesen, NSB 

2.9 Planer under utarbeidelse 

Tabellen viser en oversikt over alle planer som er under saksbehandling, planlegging eller 

der finansierings avklaring pågår. 

Antall planer Kostnads- Vedlikeholds-
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3. Budsjettdiagram 

3.1 Budsjettfordeling på ulike typer tiltak 

Erosjonssikring skal hindre skader som følge av elvas graving i elvebredder eller 

elvebunn. Den vanligste metoden er å kle elveskråningen og en del av elvebunnen på den 

utsatte strekningen med stein. I noen tilfeller kan en bygge terskler eller utstikkere i 

elveløpet for å senke hastigheten og lede strømretningen på vannet. Tømmer, planter eller 

annet materiale kan brukes til erosjonssikring der forholdene ligger til rette for det. Det 

var satt av ca. 30 mill. kroner i budsjettet til flom- og erosjonssikring. 

Flomsikring skal redusere faren for oversvømmelse ved flom eller isgang. Den vanligste 

metoden er å bygge tette, flomsikre voller (flomverk) mot elva eller innsjøen. 

Skredsikring kan bestå av ulike tiltak, avhengig av hvilke type skred det er snakk om. 

Ved sikring mot leirskred må en ofte sikre elvekant og elvebunn mot erosjon slik at elva 

ikke graver seg inn i den skredfarlige leira. Ofte må en i tillegg legge en stabiliserende 

fylling i bunnen og opp mot skrenten for å stabilisere de skredfarlige massene. Ved 

flomskred (skred av løsmasser langs bekkeløp i bratte lier) kan være det aktuelt å bygge 

skredvoller som skallede skredmassene utenom arealer der de kan gjøre skade. 

NVE kan også gi bistand til opprydding og utbedring av skader etter skred og flom, 

herunder sikring mot nye skader. I 2002 var ca. 20 mill. kroner budsjettert til kartlegging, 

utredning og tiltak i leirområder. 

Miljøtiltak går ut på å rehabilitere vassdragsmiljøet der det er forringet av tidligere 

inngrep som kanalisering, bekkelukking, tømmerfløting o.l. Det legges vekt på landskap, 

fisk, fiske og friluftsliv, og det biologiske mangfoldet. Tiltakene kan gå ut på å åpne 

gamle flomløp, etablere kantvegetasjon, bygge terskler i elva, og å slake ut skjemmende 

og bratte steinfyllinger og eventuelt dekke dem med elvegrus. Også små tiltak, slik som 

utplassering av stein og steingrupper kan skape variasjon og liv i kanaliserte og renskede 
elveløp. Det var satt av ca. 5 mill. til miljøtiltak, elverestaurering og biotopjustering. 

Under budsjettrunden om høsten la hver region frem hvilke planer de har tenkt å 

gjennomføre kommende år. Tiltakene blir sortert i prioritert rekkefølge ut i fra "nytte-kost 

tall" og den subjektive vurderingen som blir lagt frem på budsjett møtet. 

Etter budsjettmøtet høsten 2001 ble fordelingen på anleggstyper som vist under. 
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Budsjett post 22, fordelt på type tiltak 
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3.2 Regionale forskjeller 

Det er viktig at hver region får et visst minimumsbeløp på grunn av anleggsavdelingene. 

Samtidig kan det være store enkeltanlegg i en av regionene som er svært 

kostnadskrevende. I 2002 var det ferdigsti llelse av Kirkenæranlegget i region øst, det 

gjør at de har fått så mye som 35 % av midlene. Region Midt-Norge har dobbelt så mye 

som de øvrige regionene blant annet på grunn av oppstart av skredsikring i Meråker. 

Midlene sentralt blir brukt til to sti ll inger og en del reisevirksomhet ut til 

regionkontorene. Planmaler og støttesystemer blir utarbeidet sentralt og kommer ikke 

under dette budsjettet. 

Budsjett - Post 22, fordelt sentralt og regionalt 

Region ø st 
35 % 

V sentralt 
3 % 

Reg ion Sør 
12 % 

Region Midt
Norge 
27 % 
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3.3 Historikk rundt distriktsandelen 

I 1959 bestemte Stortinget at de som får nytten av et anlegg også skal være med på å 

betale for anlegget. NVE krever at kommunene skri ver under et "kommunevedtak" som 

garanterer for dette belØpet. Kommunene står imidlertid fritt til å kreve inn penger fra 

grunneiere og andre som har interesse av at anlegget blir bygget. 

Hvor stor andel av kostnadene som skal dekkes inn ved hjelp av distriktsandelen har 

variert over tid. Det avspeiler Stortingets syn på viktigheten av flom- og 

erosjonssikrin gsarbei der. 

Årstall Anleggstype Distriktsandel (%) 

1959-1976 • forbygningsarbeider • 25 % i Sør-Norge, 20 % i Nord-

senkningsarbeider 
Norge 

• 
• 50 % i hele landet 

• flomskadearbeider 

• 16 %- 20 % i hele landet, 

unntaksvis 10 % 

1976- Gjelder alle typer anlegg Ingen distriktsandel 

1989 

1990- Gjelder alle typer anlegg 25 % (minimum) 

1997 

1998- Gjelder alle typer anlegg 20 % (minimum) 

3.4 Kostnader i NVE etter regnsskapsprinsippet 

I tabellen under er utgifter og inntekter fØrt opp etter "regnskapsprinsi ppet". 

"Regnskapsprinsippet" er når en inntekt eller utgift blir bokfØrt eller registrert. Det 

motsatte er "kontantprinsippet" som er når en inntekt blir innbetalt eller utbetalt. Føringer 

etter "regnskapsprinsippet" kaller man en kostnad, mens føringer etter 

"kontantprinsippet" er en utgift. 

Tabellen under følger NS 4102 og oppsettet er hentet fra "Kontoplan etter NS 4102 for 

NVE". For eksempel Kto. k1.4 står for Kontoklasse 4, som heter materialer, varer, 

fremmedytelser og lignende. Kontoplanen er inndelt i klasse, gruppe og konto, der 

kontoklasse er det øverste overbyggende nivået. 
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Adm.enhet 

Sum VVNG+V-stab og regioner 

SUM VP V-stab 
sum VPM 

sum V-stab 
feilkontert k.sted 

sum Region øst 

sum Region Vest 

Type kostnad 

andre inntekter 1 724000 1 860733 
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Kort omtale av de enkelte tiltak 
Målet er å følge opp intensjonene fra statsbudsjettet og lage en oversikt der det fremgår 
hvordan pengene er brukt. 

4. Region Sør 
Region SØr har utført 14 tiltak i 2002. Bak ligger en omtale av alle tiltakene og enda fire 
omtaler av prosjekt NVE har gitt tilskudd til. Knaben gruver i Kvinesdal har et 

kostnadsoverslag på 4,5 mill. kroner. Det er et tiltak mot erosjon og forurensing ved 

gruvene. 

5. Region øst 
Region øst har utført 17 tiltak, 13 av dem er omtalt her. Arbeidet med flomverket i Grue 

kommune ved Kirkenær ble avsluttet i 2002. Det totale kostnadene ble 32,5 mill. kroner. 

6. Region Vest 
Region Vest har utført 9 tiltak, likevel ligger det omtale av 22 anlegg her. Ca ti av de 

omtalte tiltakene er vedlikehold av eksisterende anlegg. I Rauma kommune ble det bygget 

en rassikring og en fullprofil erosjonssikring for å sikre veg. Kostnadene ble ca. 1 mill. 

kroner. 

7. Region Midt-Norge 
Region Midt-Norge har utført 50 tiltak, Il av dem er omtalt her. Erosjonssikring av 

Stjørdalselva kostet 2,5 mill. kroner. Tiltaket har en lengde på totalt 1,6 km. Region Midt

Norge har hatt en hastesak i Meråker kommune. Det er sikring mot kvikkleireskred. 

Kostnadene i 2002 var på ca. 3,6 mill kroner, og anlegget er totalt stipulert til å koste 

ca .. 12 mill. kroner. 

8. Region Nord 
Region Nord har utført 25 tiltak, 19 av dem er omtalt her. Målselva ved Moen er sikret 

for 4 mill. kroner. Det er et kvikkleireområde, NVE har stabilisert elvekanten med en 

erosjonssikring. 
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a Utført tiltak i vassdrag 2002 
Norges vassdrags- og energidirektorat, Region Sør 

Navn: 8709 

Kommune: 

Fylke: 

Tidsrom: 

Korreksjon og 
forbygging mot 
Mjaugedalsbekken 

Vinje 

Telemark 

2000-2002 

Type tiltak: Ensidig utvidelse av tverrsnittet, enkel 
flomvoll og to terskler. 

Kostnadsoverslag: kr 186000 inkl . mva 

kr 148 800 inkl . mva Kostnad r.01.01.03: 

Finansiering: NVE 80%, kommunen 20 % 

Anlegg utført av: Vinjesvingen Transport 

Saksnr.: 200203741 

Beskrivelse : Anlegget er utført etter en plan fra 1994 i en liten bekk (6,5 km2) . Tiltaket går ut på å senke 

bekkebunnen over en 300 m lang strekning. Tiltaket reduserer fare for oversvømmelse av dyrka mark. 

Bekkebunnen legges til rette for å få gunstige forhold for oppgang av fisk fra Smørkleppåi. 

Erfaringer:Anlegget er satt bort ti l Vinjesvingen Transport, som er et firma grunneieren driver. Fremdriften 

har vært ujevn, men resultatet bli r bra. Arbeidet ble ferdig seinhøstes 2002, men det har ikke vært 

ferdigbefaring pga vinterforholdene. Dersom anlegget er i orden blir innestående i henhold ti l kontrakt utbetalt 

i 3003. 

Ferdig bekkeløp nedre del 
mot Smørkleppåi 
(november 2001) 

BekkelØpet etter utgraving 
av bekkebunnen 
(mai 2001) 



li u trørt tiltak i vassdrag 2002 
NVE 

Norges vassdrags- og energidirektorat, Region Sør 

Navn: SandakereI va Type tiltak: Erosjonsikring 

Kommune: Lier kommune Kostnadsoverslag: 450000,- inkl mva 

Kostnad pr. 01.01.03: 540000,- inkl.mva 

Fylke: Buskerud Finansiering: NVE 80 % kommunen 20% 

Tidsrom: Januar-mai 2002 Anlegg utført av: Oskar og Tormod Wike as 

Saksnr.: 200107366 

Beskrivelse: Erosjonsikring mor Sandakerelva i Lier kommune. Elva g~r gjennom et tett 
boligomr~de der det ogs~ er flomproblemer. 

Erfaringer: Sm~anlegg i tett bebyggelse er kostnadskrevende. Det er vanskelig tilgjengelig s~ det 
m~ brukes sm~ maskiner. Det er viktig ~ bevisstgjøre grunneierne hvordan anlegget vil berøre 
eiendommen. Vi opplevde et stort sprik mellom forventninger og det ferdige resultat. 



a Utført tiltak i vassdrag 2002 
NVE 

Norges vassdrags- og energidirektorat, Region Sør 

Navn: 9687 Forbygging mot Type Erosjonssikring og sikring mot kvikkleireskred. 
Herreelva ved Herre tiltak: Området opparbeides for allmenn bruk (gangveg 
sentrum. / brygger / oppholdplasser) 

Kommune: Bamble kommune Kostnadsoverslag: kr 4 000 000 inkl. mva. 

Kostnad pr. 01.01.03 kr. 3 620000 inkl.mva 

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

Tidsrom: 2000-2003 Anlegg utført av: Trafikk og Anlegg AS 

Saksnr.: 200000462 / 200100815 

Beskrivelse: I forbindelse med graving oppsto det ras i skråning ned mot Herreelva. Rasmassene 
gled ut i elven og førte til innsnevring av løpet. Etterfølgende grunnundersøkelser påviste sensitiv 
leire i grunnen og konkluderte med at sikkerheten for videre utglidning var forverret. 

Det er utført stabiliserende tiltak og erosjonsikring av elvekantene. For å redusere faren for nye ras 
er det fortatt terrengavlastning i øvre del av skråningen. Det er bygget fire bunnterskler for å hindre 
bunnsenkning på grunn av smalere profil. 

Erfaringer: Elven går gjennom et sentrumsområde det var derfor viktig å ha et høyt estetisk nivå på 
anlegget. Ved bruk av geonett var det mulig å få rask vegetasjons etablering. Utprøving av 
beplanting av ulike typer vannkantvegetasjon ga godt resultat. Anlegget er meget godt mottatt av 
brukerene. Resterende arbeider i 2003 er å fjerne en leirebanke fra elveløpet pga av båttrafikken. 

Herre anlegget under utførelse mars 2000 

c=) 
Herreanlegget 6 mnd etter. 



la 
~ Utført tiltak i vassdrag 2002 

Norges vassdrags- og energidirektorat, Region SØr 

Navn: 9842 Flomsikring og Type tiltak: Tradisjonelt an legg - anbud. 

Kommune: 

Fylke: 

Tidsrom: 

Beskrivelse: 

el vekantrestaureri ngo 
Drammensel va fra 
Hokksund bru til Øvre 
SandØra 

Øvre Eiker 

Buskerud 

2002-2003 

Oppfylling, sl useport og erosjonssikring 
for å sikre camping, hytter, internveger. 
Miljøtiltak ved eksisterende gangveg 
langs elvekanten. 

Kostnadsoverslag: kr 2 250 000 inkl. mva 

kr 1 710 000 inkl . mva Kostnad r.01.01.03: 

Finansiering: NVE 80% kommunen 20% 

Anlegg utført av: Øyvind Bråthen AS 

Saksnr.: 200102132 

Det bygges en flomvoll langs elva for å hindre overstrømming av det areal som er opparbeidet til faste 
campingvognplasser, hytter, idrettsplass, lysløype og friluftsområde. Bakvann tillates. Der flomvollen krysser 
et sidelØp, bygges det inne en dobbel "sluseport". Området for faste campingvognplasser heves i gjennomsnitt 
l ,Sm for dermed å redusere antall evakuerin er av lassen. 

Erfaringer: Det ble benyttet landskapsarkitekt for få flomsikringen og massetak best mulig integrert i 

terrenget. Anbudsfrist var januar-02 og byggesøknaden ble godkjent i februar-02. Øyvind Bråthen AS hadde 

laveste pris av 12 innleverte anbud. Granittmurene er bygd av vrakstein fra Røyken. Blokkene er grovki lt og 

tilpasset på stedet. Erosjonssikringen er utført som vegetasjonsetablering sikret med kokos nett. 



a Utført tiltak i vassdrag 2002 
NVE 

Norges vassdrags- og energidirektorat, Region Sør 

Navn: 9931 Rassikring mot Type tiltak: Sikring mot videre utvikling av 
Vinnesbekken ved kvikkleireras. Bygging av nytt bekkelØp 
Vinnes gartneri gjennom rasområdet. 

Kommune: Nedre Eiker Kostnadsoverslag: l 500000 inkl. mva 

Kostnad pr. 01.01.03: ca. l 200000 inkl . mva 

Fylke: Buskerud Finansiering Kommunen , Naturskadefondet m.fl. 
Tilskudd fra NVE kr. 400000. 

Tidsrom: 2001-2002 Anlegg utført av: Isachen & LØvås AS 

Saksnr.: 200106199 

Beskrivelse: 
Raset gikk august 2001. NGI registrerte svært dårlige grunnforhold. Planen ble todelt. Det ene elementet var å 
bygge nytt bekkelØp gjennom raset. Det andre elementet var å avlaste / sikre mot at raset skulle utvikle seg inn 
mot bolighusene. Kommunen koordinerte prosjektet mot grunneiere, NVE, Naturskadefondet 
ogNaturskadepoolen. NVE vurderte kostnaden med å bygge nytt bekkelØp til kr. 500000, og ga tilskudd til 
kommunen på 80% av dette. Anlegget var ikke finansiert fØr anleggsstart - kommunen tok risikoen og prøvde 
al le f inansieringskilder for å redusere den kommunale kostnaden mest mulig. 

Erfaringer: 

Kommunen var tiltakshaver og inngi kk kontrakt med entreprenør. NVE påtok seg alle nødvendige roller i 
byggesaken og utførte for kommunen både anbudskonkuransen og byggeledelsen. Etter ønske fra partene 
omfattet anleggsarbeidet også sikringsarbeidet mot ytterligere ras . De dårlige grunnforholdene begrenset 
massetransport og medførte restriksjoner på bruk av anleggsmaskiner. Anlegget var hovedsakelig ferdig i 
januar 2002. Påføring av vekstmasse, ti lsåing og planting ble utført i j uni 2002. Bekkebunnen ble dekket av 
gytegrus for å bedre forholdene for fisk. Dette substratet er gunstig for å mette stei nlaget i bekkebunnen slik at 
vannet ikke forsvinner ned i grunnen. 

Nytt bekkeløp gjennom 
rasområdet juni 2002 

Kvikkleireskred i august 200 l 



fl Utført tiltak i vassdrag 2002 
NVE 

Norges vassdrags- og energidirektorat, Region Sør 

Navn: Gjerstadelva Type tiltak: Erosjonsikring, Opprydding etter ras 

Kommune: Gjerstad kommune Kostnadsoverslag : kr 650 000,- inkl.mva 

Kostnad pr. 01.01.03: kr 666363 ,- inkl mva 

Fylke: Aust Agder Fi nansieri ng: NVE 80% kommunen 20 % 

Tidsrom: august 2002 Anlegg utført av: Bondal AS , Fyresdal 

Saksnr.: 200106121 

Beskrivelse: I forbindelse med de store nedbørsmengdene høsten 2000 raste deler av 
skråningen ned mot Gjerstadelva ut. Elveløpet ble innsnevret. 

Det ble utført en erosjonsikring ved elvebredden og rasmassene ble gravd ut av elven. 
Skråningen opp mot bol ig ble arrondert i en stabilt helning og tilsådd. 

Erfaringer: Anlegget ble utført uten spesielle problemer 



fl Utført tiltak i vassdrag 2002 
NVE 

Norges vassdrags- og energidirektorat, Region Sør 

Navn: 9956 Gjenreising av Type tiltak: Tilskudd fra NVE, kr. 500000 i 3 år. 
Hammerdammen Hammerdammen ( 1738-1959) ved Næs 

Jernverksmuseum bygges opp etter 
samme prinsipp som den originale 
dammen 

Kommune: Tvedestrand Kostnadsoverslag: Kr. 6600000 inkl. mva 

Kostnad pr. 01.01.03: Ca. 500000 inkl. mva 

Fylke: Aust-Agder Finansiering: Næs Jernverksmuseum, NVE m.fl. 

Tidsrom: 20002-2004 Anlegg utført av: Selmer Skanska AS 

Saksnr.: 200204830 

Beskrivelse: 
Hammerdammen ligger i Storelva inne på museumsområdet. Den hever vannspeilet opp til inntaket til 
vannrennene til Hammeren og Masovnen. Dammen er en ca. 10m slank tømmerkistedam med strekkstag til 
fjell. På siden av dammen bygges en overløpskanal for å tilfredsstille kravet til flomavledning. 

Erfaringer: 
Næs Jernverksmuseum er byggherre. Statkraft Grøner er engasjert som konsulent. NVE er representert i 
damkomiteen, som gir museets styre råd i byggeproseseen. Det har vært mange og interessante diskusjoner om 
måten å bygge på, kostnader og gjennomføring av prosjektet. Selmer Skanska har etter anbud kontrakt på 
hovedentreprisen. Tømmer og annen trelast leveres av grunneier Jabob Aall & sønn. 
Hovedentreprisen utføres i lØpet av 2003. 



fl Utført tiltak i vassdrag 2002 
NVE 

Norges vassdrags- og energidirektorat, Region Sør 

Navn: FX161 Erosjonssikring mot Type tiltak: Tiltak i henhold til "Forskrift for tilskott 
Snarumselva ved til erosjonsforbyggende tiltak". 
Svarterud. Erosjonssikring / støttefylling mot 

gårdsbebyggelse 

Kommune: Modum Kostnadsoverslag: Kr 373 725 inkl . mva 

Kostnad pr. 01.01.03: Kr 343 130 i nkl. mva 

Fylke: Buskerud Fi nansieri ng: Statens Landbruksforvaltning: 70% 
Buskerud Kraftproduksjon: 30 % 

Tidsrom: 2000 - 2002 Anlegg utført av: Trond Weum / Bernt Slettemoen 

Saksnr.: 200300704 

Beskrivelse: 
Det er utført erosjonssikring og utlagt støttefylling på 290 m lang strekning mot Snarumselva. Norconsul t har 
laget planen etter oppdrag fra Buskerud kraftproduksjon (BKP). NVE har utført anlegget ved hjelp av lokale 
entreprenører og ellers fulgt opp forskriftens krav. Prosjektet har ikke tilstrekkelig kost/nytte til å bl i prioritert 
på NVEs budsjett. 

Erfaringer: 

Både grunneier og BKP var sterkt involvert i anlegget i den første perioden i 2000. Etter sterkt påtrykk fra 
grunneier ble det ti lkjØrt noe mer stein enn strengt nødvendig. På grunn av ugunstige vannstands- og 
vannføringshold, ble revegeteringen utført høsten 2002. 

Utlegging av erosjonssikring /støttefylling i mars 2000 
tilsåi ng 

Erosjonssikring etter jordkledning og 



RI 
~ Utført tiltak i vassdrag 2002 

Norges vassdrags- og energidirektorat, Region SØr 

Navn: FX166 Krisetiltak for å 
begrense skade 
etter flom i 
Strømsgrove 

Type tiltak: Utvide og sikre nytt bekkeløp etter at et 
flomras har begravd det opprinnelige 
bekkeløpet. 

Kommune: Hol 

Fylke: Buskerud 

Tidsrom: 2002-2003 

Beskrivelse: 

Kostnadsoverslag: 

Kostnad r. 01.01.03: 

kr 300 000 inkl. mva 

kr 190000 inkl. mva 

Finansiering: NVE 100 % 

Anlegg utført av: NVE Anlegg (RV), 
LØy te Anleggsservise AS 

Saksnr.: 200203392 

Under utvikling av fl om raset har avlagrede masser presset bekken mot et bolighus og et gårdsbruk. NVE 
vurderte å sikre den nye traseen bekken hadde tatt som det beste tekniske og økonomiske alternativet. Det var 
forutsatt å benytte stedlige masser som evt. flyttes i bekkens lengderetning. En viss sikring av bekken er 
nØdvendig for kunne ta i bruk boligen som er under utbedring etter flommen . Behovet for en mer omfattende 
sikrin vurderes når krisetiltaket er avsluttet. 

Erfaringer: 

Samarbeidet med politiet, kommunen og grunneierne fungerte godt. NVE sØkte å få dekket 1/3 av kostnadene 
fra Statens Naturskadefond, men fikk avslag. Hovedentreprisen ble utført av NVE Anlegg etter regning. Ei 
gravemaskin fra LØY te anleggsservice assisterte. Det ble prioritert å sikre bekkekanten mot bebyggelsen. 
Motsatt side er delvi sikret, men arbeidet ble bestemt avbrutt for å unngå høye vinterkostnader. Arbeidet 
gjenopptas og avsluttes etter snøsmeltingen 2003. Erfaring til nå er at dette arbeidet er utført til lav kostnad. 

Nytt bekkeløp under 
opparbeiding 



tl Utført tiltak i vassdrag 
NVE 

Norges vassdrags- og energidirektorat, 

Navn: 9500 Senkning av Type tiltak: Anleggelse av teskeI for heving av 
Vassåsvassdraget. vannstanden i Grennesvannet. 
Terskel ved utløpet av 
Grennesvannet. 

Kommune: Hof kommune Kostnadsoverslag : 125000.- kr 

Fylke: Vestfold Finansiering: NVE 80%, Hof 20% 

Tidsrom: Januar 2001 Anlegg utført av: Thor WikeAS 

Saksnr.: 9502032 

Beskrivelse: I Vassåsvassdraget ble det utført senkningsarbeider i slutten av 1950-årene og 
begynnelsen av 1960 årene grunnet store flomproblemer for tilgrensende jordbruksland. 
Grunnet dårlige grunnforhold og manglende sikringstiltak, har elveløpet senket seg ut over 
det som var planlagt. 

Det er blitt anlagt en terskel i utløpet fra Grennesvannet slik at vannstanden heves og 
tilgroingen avtar. 

Erfaringer: Vannstanden økte som forutsatt. 



fl Utført tiltak i vassdrag 2002 
NVE 

Norges vassdrags- og energidirektorat, Region SØr 

Navn: Grobruelva Type tiltak: Opprensing 

Kommune: Lier kommune Kostnadsoverslag: 70000 ink mva 

Kostnad pr. 01.01.03: 

Fylke: Buskerud Finansiering: NVE 100 % , velforeningen 

Tidsrom: August 2002 Anlegg utført av: Juel Fuglerud transportAS 

Saksnr.: 200107844 

Beskrivelse: Nye boligområder er utsatt for flom. Brobruelva har flere rekdammer og 
oppstuvinger i forbindelse med kulverter. NVE har utført noe opprensing sammen med 
velforeningen for å bedre forholdene. Kommunen er oppfordret til å utarbeide en 
skjøtselsplan for bekken. 

Erfaringer: Ingen spesielle problemer med dette anlegget 



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

Navn: 9873 

Kommune: 

Fylke: 

Tidsrom: 

Sikring av ras ved 
Fossveien 98, 
Hvittingfoss 

Kongsberg kommune 

Buskerud 

November 200 I 

Type tiltak: Sikring mot kvikkleire skred 

Kostnadsoverslag! kr 1.500 000/ 

Finansiering: NVE 80 %, kommunen 20 % 

Anlegg utført av: Jan Hvambsal AS 

Saksnr.: 200106079 

Beskrivelse: I august 2001 gikk det er skred ned mot Lågen ved Hvittingfoss i Kongsberg kommune. 
Det var det siste skredet i en sekvens av skred som har fulgt i kjølevannet av den kraftige regnværs 
perioden høsten 2000. Det var tidligere påvist kvikkleire i området og det var usikkert om boligfeltet 
på platået ovenfor skredet var utsatt. Supplerende grunnundersøkelse og sikringstiltak var påkrevd. 

Det ble fylt om lag 6000m3 masse for å stabilisere skråningen. For å få massene frem til 
skrånin ble det an 300 m. anl 

Erfaringer: En kritisk situasjon som dette kan behandles og utføres raskt med det apparat som 
finnes i det offentlige. 

Figur 1 Etter Figur 2 Før 



tl u tført tiltak i vassdrag 2002 
NVE 

Norges vassdrags- og energidirektorat, Region Sør 

Navn: 8814 Erosjonssikring mot Type tiltak: Ersosjonssikring og opprensking av 
Lygna oppstrøms Ørmasser 
kappelangården 

Kommune: Hægebostad Kostnadsoverslag: kr. 352000,00 inkl. m.v.a. 

Kostnad pr. 01.01.03: kr. 245 300,20 inkl. m.v.a. 

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

Tidsrom: August - september 2002 Anlegg utført av: Hauge Maskin AlS 

Saksnr.: 200202241 

Beskrivelse: 
Det er utført erosjonssikri ng på i alt 320 m fordelt på 2 parsell ar. Medgått stei nmengde er 1430 m3

• 

Opprenskingen omfatter 2246 m3 grusmasser. 

Erfaringer: 

Arbeidene ble utført i tråd med plan og anbudsbeskrivelse. Enhetspriser ble lavere enn kalkulert, 
hovedårsaken til dette var at entreprenøren hadde steinmasser t ilgjengelig i nærheten i forbindelse 
med andre arbeider. 



fl Utført tiltak i vassdrag 2002 
NVE 

Norges vassdrags- og energidirektorat, Region SØr 

Navn: 9933 Gjenoppretting av Type tiltak: Opprensing, uttak av ørmasser. 
Siljanelva nedstrøms 
Hogstad bru. 

Kommune: Siljan kommune Kostnadsoverslag: kr 50 000 

Fylke: Telemark Fi nansieri ng: Enkle tiltak 

Tidsrom: desember 2001 Anlegg utført av: Allum transport AlS 

Saksnr.: 20010491 

Beskrivelse: Arealene rundt Siljanelva i Opdalen har gjenntatte ganger vært utsatt for flom. 
Som er strakstiltak har NVE gått inn med et tilskudd for å rense opp i elveløpet. Det ble tatt 
ut og transportert bort om lag 1 OOOm3 masser. 

Erfaringer: Det har kommet positive tilbakemeldinger p~ effekten av t iltaket. 



fl Utført tiltak i vassdrag 2002 
NVE 

Norges vassdrags- og energidirektorat, Region Sør 

Navn: 9780 Erosjonssikring mot Type tiltak: Stabilisering av dalbunnen. Kvikkleire-
Vellingbekken sikring av bebyggelse og vei. 

Kommune: Lier Kostnadsoverslag: 3 100000,- inkl mva 

Kostnad pr. 01.01.03: 2400000,- inkl mva 

Fylke: Buskerud Finansiering: NVE 80% kommunen 20% 

Tidsrom: 2000-2002 Anlegg utført av: luel Fuglerud Transport AlS 

Saksnr.: 200100439 

Beskrivelse: Høsten 2001 gikk det to ras som tok med seg Linjeveien, en garasje og truet 
flere bolighus. Rasmassene demte opp elven flere meter. For å sikre rasområdet måtte 
adkomstveien legges i elveløpet. Stabilitetsforholdene i området forverres gradvis på grunn 
av erosjon i elveløpet. Sikringstiltakene ble oppdelt i to planer - en for sikring av elveløpet 
og en for sikring av rasområdet. Massene i området består av leire og kvikkleire. 

Erfaringer: Arbeidene gikk greit selv om grunnforholdene var meget d~rlige. Entreprenøren gjorde 
en samvittighetsfull og god jobb. 

Deler av rasområdet høsten 2000 

Utført rassikring sommeren 2002 



tl Utført tiltak i vassdrag 2002 
NVE 

Norges vassdrags- og energidirektorat, Region SØr 

Navn: 9785 Stabilisering av Type tiltak: Utbedring av ras i Vellingbekken inn mot 
rasområdet i vei og bebyggelse 
Vellingbekken 

Kommune: Lier Kostnadsoverslag : l 750000,- inkl mva 

Kostnad pr. 01.01.03: l 700000,- inkl mva 

Fylke: Buskerud Finansiering: Kommunen 100 % NVE O % 

Tidsrom: 2000-2002 Anlegg utført av: Juel Fuglerud Transport AlS 

Saksnr.: 200100439 

Beskrivelse: Sikring av elveløpet forbi rasområdet. Det måtte legges opp en motfylling i 
elveløpet på flere meters tykkelse og elven måtte legges i kulvert. Deler av rasområdet ble 
oppfylt med stein som fungerer som støttefylling for å unngå videre rasutvikling. 

Erfaringer: Arbeidene gikk greit. 



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

Navn: 9892 Ti ltak mot erosjon og Type tiltak: Erosjonssikring, utslakinglsikring av 
forurensing ved ravi neskråninger 
Knaben gruver. 

Byggetrinn l 

Kommune: Kvinesdal Kostnadsoverslag: Kr. 4500000,00 inkl. m.v.a. 

Kostnad pr. 01.01.03: 

Fylke: Vest-Agder Finansiering: ON 100% 

Tidsrom: Juni - oktober 2002 Anlegg utført av: Per Ovedal A lS 

Saksnr.: 200104528 

Beskrivelse: 
For å sikre uønsket massetransport fra sanddeponiet, et område på 500 da, ble NVE engasjert til planleggi ng i 
2001 . 
12002 ble tri nn l i prosjektet som har sikret Øvre deler av sanddeponiet mot erosjon, i tillegg ti l å sikre 2 store 
raviner. Det er i alt sikret en kanal på hver side med total lengde på om lag 1,5 km , steinmengde om lag 
9000 m3stein er gått med, det er flyttet på om lag 30 000 m3 av sand massene for å slake ut ravineskråninger. 

Erfaringer: 

Vår rolle i 2002 har vært å ha alle arbeider knyttet til detaljprosjektering, anbudsinnhenting, kontraktsarbeid og 
byggeledelse som et eget oppdrag. Oppdragsgiver er ON. Prosjektet er i tillegg organisert med en 
arbeidsgruppe der det i ti llegg til NVE, er med representanter fra Kvinesdal kommune, Fylkesmannen, ON og 
delvis SFr og Bergvesenet. 



li Utført tiltak i vassdrag 2002 
NVE 

Norges vassdrags- og energidirektorat, Region SØr 

Navn: 9633 Forbygging mot Type tiltak: Forbygging 
Kvernhusbekken 

Kommune: Åseral Kostnadsoverslag: Kr. 100000,00 inkl. m. v.a. 

Kostnad pr. 01.01 .03: Kr. 97216 ,00 inkl. m.v.a. 

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

Tidsrom: August 2002 Anlegg utført av: Tom Stulien 
maskinentreprenør 

Saksnr. : 199801925/200101298 

Beskrivelse: 
Ny forbygging og reparasjon av gammel forbygging over en strekning på om lag 200 m. Sikring av gardstun og 
veg. 

Erfaringer: 

Arbeidene utført i henhold t il plan og beskrivelse uten awik. 



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

Navn: 9544 Glomma ved 
Kirkenær 

Type tiltak: Heving og forsterkning av flomverk 

Kommune: Grue 

Fylke: Hedmark 

Tidsrom: Aug 2000 - Nov 2002 

Kostnad: 

Finansiering: 

Anlegg utført av: 

Overslag: 30 200 000,-

Utført: 32 539000,-

NVE 69%, Statens 
landbruksforvaltning 11 %, Grue 
kommune 20% 

NVE Anlegg Region øst 

Saksnr.: 199704380/200100704 

Beskrivelse: Omfattende arbeider med heving og forsterkning av eksisterende flomverk, som ble bygget i perioden 
1968 - 1971. Totallengde på flomverket er ca. 8,5 km. Flomverket er i gjennomsnitt hevet med ca. 1,0 m, krone bredden er 
øket fra 4,0 til 5,0 m, sideskråninger er slaket ut til I : 2 på vannsiden, og I : 3 på "tørr" side. Over en strekning på ca. 4 km 
er det lagt inn tetningsmembran av PEH-duk, og på samme strekning er det bygget filter-/drensgrøft i foten av 
tørrsideskråningen for å øke stabiliteten og drenere ut lekkasjevann som går i grunnen under flomverket. 
På en strekning på ca. 200 m, hvor det oppsto brudd under flommen i 1995, er konstruksjonen forsterket ytterligere ved 
nedramming av 12 m lange stålspuntnåler med tykkelse 8 mm. Dette for å motvirke at lekkasjevann i grunnen skal forårsake 
hydraulisk grunnbrudd. Forsterkningen/hevingen har medført tilføring og utlegging av ca. 150000 fm3 sand, vesentlig tatt fra 
sandbanker i Glomma. Det er tilført ca. 15000 fm3 sprengt stein i tilegg til gjenbruk av eksisterende erosjonssikring. Det er 
lagt ca. 40000 m2 tetningsduk (membran). Erosjonssikringen er dekket med vekstmasser på de ca. 2 øverste meterene av 
vannsideskråningen for å oppnå en raskere revegetasjon. TØrrsideskråningen er påført et tynt mat jordlag, og sprøytesådd med 
gressfrØblanding. 

Erfaringer: Anlegget har ikke hatt noen flombelastninger siden ferdigstilling, så slike erfaringer foreligger ikke ennå. 
Gjennomføringen av anlegget har gått helt etter forutsetningene. Erfaringene med NVE Anlegg som entreprenør er gode. 
Anlegget er gjennomført uten alvorlige uhell av noen art. 
Entreprenøren utmerker seg spesielt med et særdeles godt HMS-opplegg, og en svært god orden både på anleggsstedet, og i 
forhold til den formelle saksbehandlingen. 
Anlegget ble ferdigstilt og overlevert i rett tid i forhold til oppsatt framdriftsplan. 



trl Utført tiltak • vassdrag 2002 I 
Norges vassdrags- og energidirektorat, NVE Region øst 

Navn: 9010 Leira ved Leirsund Type tiltak: Heving og forsterking av flomverk 

Kommune: Skedsmo Kostnad: Overslag 1332000,-

Utført 1322000,-

Fylke: Akershus Finansiering: NVE 100% 

Tidsrom: Midlertidig reparasjon Anlegg utført av: NVE Anlegg Region øst 
høsten 2002, forsterkning 
og heving juli - sept 2002. 

Saksnr.: 200100349 

Beskrivelse: Flomverket sikrer et ca. 15 talls boliger mot oversvømmelse av flomvann fra Leira. Opprinnelig 
flomverk ble bygget under storflommen på Østlandet i 1995. Under senere flommer har det oppstått lekkasje gjennom 
flomfyllingen, og diverse reparasjoner har vært utført. Sommeren/høsten ble flomverket forsterket og hevet på diverse 
punkter, og lekkasjen ble forsøkt stoppet ved innbygging av tettemembran i fyllingen. Lavpunkt i fyllingen knyttet til 
gang- og sykkelvei ble forberedt for oppsetting av beredskapsflomvern av typen AquaFence. 

Erfaringer: Flomverket har ikke vært utsatt for flom siden ferdigstilling, og det er derfor ingen erfaringer med de 
foretatte utbedringer så langt. 



lil Utført tiltak • vassdrag 2002 I 
Norges vassdrags- og energidirektorat, NVE Region øst 

Navn: 8713 Flisa ved Type tiltak: Reparasjon av gammel fløtningsdam 
Kjellåsdammen - erosjonssikring 

Kommune: Åsnes Kostnad: Overslag 550 000,-

Utført 735000,-

Fylke: Hedmark Fi nansieri ng: NVE 50 %, distriktet 50 % 

Tidsrom: juni 1999 - sept 2002 Anlegg utført av: NVE Anlegg Region øst og 

Hedmark Hus AS, 2266 Arneberg 

Saksnr.: 199500420 

Beskrivelse: Arbeidene omfatter riving av eksisterende tømmerkonstruksjon i østre lØp av fløtningsdammen, 
forskaling og stØping av fisketrapp. Videre tilførsel av steinmasser for å sikre midtkaret av dammen mot erosjon og 
utvasking, samt erosjonssikring av venstre elvebredd oppstrøms dammen i en lengde på ca. 100 m. 

Erfaringer: En kvalitetsmessig god gjennomføring av arbeidene krever lav vannføring i Flisa. 

Sommeren og deler av høsten 1999 hadde gode forhold for gjennomfØringen, men hØstregnet kom så tidlig at arbeidene 
ikke kunne ferdigstilles. Siden har det vært for stor vannfØring i elva helt til hØsten 2002 da det endelig ble mulig å fullfØre 
arbeidene. 

Disse problemene har ført til en relativt stor kostnadsoverskridelse i forho ld til kostnadsoverslaget på kr. 550000,00 



tl Utført tiltak • vassdrag 2002 I 
Norges vassdrags- og energidirektorat, NVE Region øst 

Navn: 10037 Kjellåsdammen Type tiltak: Reparasjon av damløp 
vestre løp 

Kommune: Åsnes Kostnad: 134000,-

Fylke: Hedmark Finansiering: Distriktet 100 % 

Tidsrom: juli 1999 - sept 2002 Anlegg utført av: NVE Anlegg Region øst og 
Hedmark Hus AS, 2266 Arneberg 

Saksnr.: 199500420 

Beskrivelse: I forbindelse med bygging av fisketrapp i østre løp ble det konstatert store skader på 
tømmerkonstruksjonen også i vestre lØp, og Åsnes kommune ønsket å få gjennom-
ført reparasjon av dette løpet samtidig med de Øvrige arbeidene på dammen. Etter diverse diskusjoner med kommunen ble 
det vedtatt å rive de gamle tØmmerkonstruksjonene, og forskale og støpe ny tømmerrenne, og forblende denne med plank 
og halvkløvde tømmerstokker som skrus til betongen med ekspansjonsbolter. 

Erfaringer: For å få gjennomført arbeidene på en god måte krevdes det lav vannføring i Flisa. 
Forholdene var meget gode under oppstarten sommeren/høsten 1999, men hØstregnet kom før arbeidene var ferdige, og 
sluttføringen av arbeidene måtte utsettes. Konstant høy vannfØring i elva helt fram til høsten 2002 gjorde at arbeidene ikke 
ble fullført før høsten 2002. 



fl Utført tiltak • vassdrag 2002 I 
Norges vassdrags- og energidirektorat, NVE Region øst 

Navn: 9489 Vorma ved Tangen Type tiltak: Erosjonssikring 

Kommune: Eidsvoll Kostnad: Overslag 8S 000,-

Utført 87000,-

Fylke: Akershus Finansiering: NVE 80 %, distriktet 20 % 

Tidsrom: 20.11.02 - 30.11.02 Anlegg utført av: NVE Anlegg Region øst 

Saksnr.: 199700466 

Beskrivelse: Arbeidet omfatter erosjonssikring aven ca. 70 m lang parsell mot Vorma. 
Tradisjonell utfØrelse med bruk av sprengt stein, samfengt masse. 

Erfaringer: Anlegget er helt "ferskt" , og vi har derfor ingen erfaringer med stabilitet o.l fore løpig. Gjennomføringen 
gikk greit, men bratt og vanskelig adkomst medførte en del ekstra utgifter til strøing og sikring av anleggsvei . Ett av få 
anlegg i R0 hvor kommunen krevde byggesaksbehandling etter Plan- og bygningsloven. 



fl Utført tiltak • vassdrag 2002 I 
Norges vassdrags- og energidirektorat, NVE Region øst 

Navn: 9533 Lågen ved Sæta Type tiltak: Erosjonssikring 
camping 

Kommune: Sel Kostnad: Overslag: kr 130.000.-

Utført: kr 269.000.-

Fylke: Oppland Finansiering: NVE 80% - Sel kommune 20 % 

Tidsrom: November 2002 Anlegg utført av: Magne Bragelien, Sjoa 

Saksnr.: 200104760 

Beskrivelse: 

Vanlig erosjonssikring med sprengt stein, samt 3 buner. 

Erfaringer: 

Enkelt anlegg som ble utført av lokal entreprenør. Endringer i elveløpet etter at planen forelå, gjorde at det ble behov for å 
tilføre mer masser en planlagt. Mengde- og kostnadsØkning håndtert gjennom avviksbehandling. 
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tl Utført tiltak • vassdrag 2002 I 
Norges vassdrags- og energidirektorat, NVE Region øst 

Navn: 9779 Kverninga ved Type tiltak: Erosjonssikring mot vei og bru. 
Nordre 
Sølendalsveien 

Kommune: Rendalen Kostnad: Overslag 70 000,-

Utført 38.000,-

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

Tidsrom: Våren 2002 Anlegg utført av: Brødrene Harsjøen, Tynset 

Saksnr.: 200002298 

Beskrivelse: 

Det var registrert utvasking avelvefoten over en strekning på ca. 30m på venstre bredd oppstrøms brua på Nordre 
Sølendalsveien , og over en strekning på ca. 20m på høyre bredd nedstrØms brua. 

Erfaringer: 

Etter erosjonssikringen har situasjonen stabilisert seg, og ved hjelp av strømstyrere (buner), har en sikret at belastningen 
mot brukarene er fjernet. 



li Utført tiltak • vassdrag 2002 I 
Norges vassdrags- og energidirektorat, NVE Region øst 

Navn: 9173 Mellomgårdsbekken Type tiltak: Erosjonssikring 
ved DNP's hytte 

Kommune: Trysil Kostnad: Overslag 90.000,-

Utført 140.000,-

Fylke: Hedmark Fi nansieri ng: GLB 40%, Statens vegvesen 40%, 

Distriktsandel20% 

Tidsrom: Våren 2002 Anlegg utført av: NVE Anlegg Region øst 

Saksnr.: 200104368 

Beskrivelse: 

Bekken hadde lagd flere lØp og gravd vekk deler av tomta til Den norske postorganisasjons (DNPs) hytte. Et båthus var 
tatt av bekken og det var pågående erosjon mot hoved hytta. 

Også fylkesveien var påført betydelig skade og var i ferd med å bli tatt av bekken. 

Erfaringer: 

Typisk flombekk med relativt stort fall, som ender i et reguleringsmagasin. Det er viktig når en går inn og erosjonssikrer 
og fører bekken tilbake til sitt opprinnelige lØp, at en får lagt inn tilstrekkelig med energiknusere og bruker tilstrekkelig 
grove sikringsmasser for å hindre at situasjonen gjentar seg 



fl Utført tiltak • vassdrag 2002 I 
NVE 

Norges vassdrags- og energidirektorat, NVE Region øst 

Navn: 8112 Heggelielva ved Type tiltak: Enkelt vedlikehold. 
Lyse bru Opprensking av elveløp, 

erosjonssikring av bru og veiskråning. 

Kommune: Bærum Kostnad: 67000,-

Fylke: Akershus Finansiering: NVE 100 % 

Tidsrom: 15.09.02 - 25.09.02. Anlegg utført av: NVE Anlegg Region øst. 

Saksnr.: 200107823 

Beskrivelse: Heggelielva er sterkt masseførende, og oppstrøms Lyse bru var hele elvelØpet "tettet igjen" ved at stein 
og grusmasser hadde bygget seg opp. I flomsituasjoner ble derfor elva presset ut mot breddene og venstre landkar på Lyse 
bru ble sterkt utsatt for undergraving, slik at flere av de oppmurte steinblokkene i landkaret hadde lØsnet. På litt lenger sikt 
ville dette ført til at hele landkaret ble erodert bort. Det ble derfor iverksatt opprensking av elveløpet. Noe av stein- og 
grusmassene ble brukt til erosjonssikring av venstre bredd oppstrøms brua. Videre ble brukaret reparert ved at de utgravde 
steinene ble "banket" på plass igjen, og erosjonssikring ble utlagt langs fundamentet. 

Erfaringer: Med den sterke masseføringen som elva har må opprensking av elveløpet foretas med regelmessige 
mellomrom ellers vil samme situasjon oppstå på nytt. Grunneierne må holde situasjonen under overvåkning. 



tfl Utført tiltak • vassdrag 2002 I 
Norges vassdrags- og energidirektorat, NVE Region øst 

Navn: 7854 Nordre Osa ved Type tiltak: Enkelt vedlikehold 
Vadslåtten og 
Løssetosdalsenga 

Kommune: Åmot Kostnad: 50.000,-

Fylke: Hedmark Finansiering: 100% NVE 

Tidsrom: Sommer / Høst 2002 Anlegg utført av: NVE Anlegg Region øst 

Saksnr.: 

Beskrivelse: 

Deler av flomverk og forbygning er erodert og elva er i ferd med å bryte igjennom fyllingen. 

Erfaringer: 

Understrømmer ved stor flom har endret retning og har gått sterkt på fyllingen. Dette har medført at det måtte sikres med 
grøvre masser en det som var brukt opprinnelig. 



til Utført tiltak • vassdrag 2002 I 
Norges vassdrags- og energidirektorat, NVE Region øst 

Navn: 7100 Glomma ved Type tiltak: Vedlikehold 
Tronsmoen; 
Pumpestasjon. 

Kommune: Alvdal Kostnad: 330.000,-

Fylke: Hedmark Finansiering: NVE 100% 

Tidsrom: Sommer/ Høst 2002 Anlegg utført av: NVE Anlegg Region øst 

ITT Flygt AlS 

Saksnr.: 200202665 

Beskrivelse: 

Det var oppstått feil i automatikken til pumpeanlegget, og i samme periode oppsto det feil som sammen påførte 
skader på pumper, pumpekammer og bygning. 

Erfaringer: 

Det er behov for grundig informasjon av driftspersonell og utarbeidelse av enkle tilsyns- og driftsinstrukser, både på 
automatikk, pumper og pumpekammer, rØr og ventiler, samt bygninger og flomverk. 

Dette er nå gjennomgått grundig på nytt. 



li Utført tiltak • vassdrag 2002 I 
Norges vassdrags- og energidirektorat, NVE Region øst 

Navn: 9807 Øverlandselva Type tiltak: Erosjonssikring og biotopjustering 
nedstr. Presteveien 

Kommune: Bærum Kostnad: Overslag 255 000,-

Utført 134000,-

Fylke: Akershus. Finansiering: NVE 80 %, distriktet 20 % 

Tidsrom: 15.08.02 - 04.09.02 Anlegg utført av: NVE Anlegg Region øst 

Saksnr.: 200102005 

Beskrivelse: Arbeidet omfatter opprensking av elveløpet, erosjonssikring avelveskråninger og bygging av terskel for 
å heve vannstanden nedstrøms gangbru. 

Erfaringer: Ingen flom belastninger på anlegget etter ferdigstilling. Gode erfaringer med NVE Anlegg som 
entreprenør. Anlegget ble gjennomført over en knapp 14 - dagersperiode, og uten uhell av noe slag. Bærum kommune 
krevde byggesaksbehandling av tiltaket. Dette er fulgt opp og ferdigattest fra kommunen foreligger. 



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

Navn: Biotoptiltak RØ I Type tiltak: Tilskudd til biotoptiltak 

Navn Kommune Fylke Tot.budsj. NVE tilsk. Utført av 

Femundselva Engerdal Hedmark kr 80 000,- kr 50 000,- NVE Anlegg R0 

Lesjaleirene Lesja Oppland kr 130000,- kr 50 000,- Lesja bulldozerlag 

Åkrestrømmen Rendalen Hedmark kr 58000,- kr 15 000,- NVE Anlegg R0 

Lekinga Trysil Hedmark kr 45000,- kr 15000,- NVE Anlegg R0 

Femundselva Trysil Hedmark kr 140000,- kr 40 000,- NVE Anlegg R0 

veståa Åsnes Hedmark kr 120000,- kr 35 000,- NVE Anlegg R0 

Beskrivelse: 

De fleste tiltakene er utført i tidligere tømmerflØtingsvassdrag på strekninger som er prioritert i Biotopplan for Hedmark. 
Tiltakene domineres av utlegging av stein og steingrupper samt bygging av buner, strømforsterkere og høler. I 
Femundselva i Trysil er det gjort forsøk med å bygge små bueformede strømforsterkere enkeltvis ute i det monotone 
elveleiet. 

Erfaringer: 

Bygningsteknisk har arbeidene gått greit. Det er for tidlig å bedømme de enkelte tiltakenes holdbarhet, men erfaringer fra 
tidligere år viser at tiltakene tåler relativt store flommer. Tilbakemeldingene fra lokalt hold er positive. 

Tiltak i veståa på strekning rensket i 
forbindelse med tømmerfløting. 0vre bilde 
viser ett av tiltaksområdene før tiltak. Nedre 
bilde viser samme område etter tiltak. På dette 
partiet er det etablert en strømkonsentrator 
med en liten hØloppstrøms og en større hØl 
nedstrøms 



trl Utført tiltak • vassdrag 2002 I 
Norges vassdrags- og energidirektorat, Region Vest 

Navn: 6545 LillebØelv ved Type tiltak: Vedlikehold 
Lillebø 

Kommune: Volda Kostnadsoverslag : Kr 53000 

Kostnad: Kr 30 000 

Fylke: MØre og Romsdal Finansiering: NVE 100 % 

Tidsrom: November 2002 Anlegg utført av: NVE Anlegg 

Saksnr.: 200204425 

Beskrivelse: 
Flommen i oktober førte til avlagring av ca 600m3 lØsmasser. Elva fikk vesentlige kapasitetsproblemer på 
utsatte steder. 

Erfaringer: 

Elva er under større flommer svært masseførende. Massene kommer fra fjellområdet. 

Som følge av at forbygningene var skjult av løsmasser måtte man ta høyde for et visst skadeomfang i 
kalkulasjonen. 

Det var de imidlertid ikke og kostnadene ble dermed lavere enn kalkulert. 



tl Utført tiltak • vassdrag 2002 I 
Norges vassdrags- og energidirektorat, Region Vest 

Navn: 1917 Blåbreelv ved Fet Type tiltak: Vedlikehold 

Kommune: Sykkylven Kostnadsoverslag: KrllO 000 

Kostnad: kr 123000 

Fylke: MØre og Romsdal Finansiering: NVE 80, kommunen 20% 

Tidsrom: Desember/januar - 2002 Anlegg utført av: NVE Anlegg 

Saksnr.: 20010445 

Beskrivelse: 
Vedlikehaldsarbeidet på parsellen som ble utført på midten av -80-talet gikk denne gong ut på reparasjon av 3 
tersklar, reparasjon av forbygning mellom terskIane, bygging av 3 nye tersklar, og noko mindre 
reinsk/fordeling av lausmassar i løpet. 

På den eldste parsellen, ovanfor bygdetunet, måtte ein sikre botnen og sideskråningane over ei strekning på om 
lag 25m. 
Ein måtte også gjere ei oppreinsking og fjerne om lag 400m3 lausmassar som låg på dei siste 100m før utløpet i 
Fetvatnet. 
Desse massane reduserte Iysopninga under jordbruksbrua. 

Lausmassane frå elva ble køyrd bort og nytta til høging av lågtliggande dyrka mark i nærleiken. 
Fjerning av vegetasjon var ikkje naudsynt. 

Erfaringer: 

Blåbreelv er framleis lite stabil. Ein må rekne med at nye skader vil oppstå under seinare flaumar. Ei streknjng 
mellom dei allereie sikra parsell ane ble same år omsØkt sikra. 



trl Utført tiltak • vassdrag 2002 I 
Norges vassdrags- og energidirektorat, Region Vest 

Navn: 4017 Sikring mot Type tiltak: Enkelt tiltak/vedlikehold 
Brunstadelv -
Hjortholei v 

Kommune: Sykkylven Kostnadsoverslag : Kr 50 000 

Kostnad : Kr 65000 

Fylke: MØre og Romsdal Finansiering : NVE 100% 

Tidsrom: januar Anlegg utført av: NVE Anlegg 

Saksnr.: 200108177 

Beskrivelse: Tiltaket gjelder sikring aven 25m lang elveskråning ved eiendommen til Steinar Grebstad i 
sammenlØpet Brunstadelv/Hjortholelv og reparasjon av 2 terskler. 

Erfaringer: 

Uventede dårlige bunnforhold på den nye parsellen Økte behovet for stein slik at overslaget ble overskredet. 

Samanløp Brunstad - Hjortholelv 



fl Utført tiltak • vassdrag 2002 I 
Norges vassdrags- og energidirektorat, Region Vest 

Navn: 8624 Tverrelv ved Gjerdet Type tiltak: Vedlikeholds- og tilleggsarbeider 
forbygning 

Kommune: Nesset Kostnadsoverslag: kr 140000 

Kostnad: kr 144 000 

Fylke: Møre og Romsdal Finansiering: NVE 80%, kommunen 20% 

Tidsrom: 20.02-04.04.02 Anlegg utført av: NVE Anlegg 

Saksnr. : 200107731 

Beskrivelse: 
Som følge av erosjonskader i bunn og sidekanter har elva kastet seg fra side til side og Økt erosjonsutviklingen 
ytterligere. Forbygninger ble stedvis undergravet og skader oppstod på nye steder. Spesielt kan nevnes at 2 
høyspentstolper sto uttrygt i høye sideskråninger. 
Det ble foruten reparasjon av eldre forbygninger og sikring av nye brudd lagt ut flere utstikkere for bedre 
styring av vannet. 

Erfaringer: 

Det er stedvis sand- og leireforekomster under dekksjiktet i elvebunnen. LØsmassene ble tidligere ført videre 
ut i hovedelva Visa. Et massebasseng ble bygd i 2001 i sammenløpet for å ta i mot disse. 

Det er kommunens ansvar å tømme dette ved behov. Det er ikke registrert skader etter vårflommen. 

Tverrelv - Gjerdet på venstre bredd, Hanset på høyre bredd 



lt Utført tiltak • vassdrag 2002 I 
Norges vassdrags- og energidirektorat, Region Vest 

Navn: 8625 Tverrei v ved Hanset Type tiltak: Vedlikeholds- og tilleggsarbeider 
forbygning 

Kommune: Nesset Kostnadsoverslag: kr 125 000 

Kostnad: kr 130000 

Fylke: Møre og Romsdal Finansiering: NVE 80%, kommunen 20% 

Tidsrom: 20.02-04.04.02 Anlegg utført av: NVE Anlegg 

Saksnr.: 200107733 

Beskrivelse: 
Som følge av erosjonskader i bunn og sidekanter har elva kastet seg fra side til side og økt erosjonsutviklingen 
ytterligere. Forbygninger ble stedvis undergravet og skader oppstod på nye steder 
Det ble foruten reparasjon av eldre forbygninger og sikring av nye brudd lagt ut flere utstikkere for bedre 
styring av vannet. 
Et delvis ti I stoppet flomløp i nedre del ble åpnet for å redusere påkjenningene i hovedlØpet. 

Erfaringer: 

Det er stedvis sand- og leireforekomster under dekksjiktet i elvebunnen. LØsmassene ble tidligere ført videre 
ut i hovedelva Visa. Et massebasseng ble bygd i 2001 i sammenløpet for å ta i mot disse. 

Det er kommunens ansvar å tømme dette ved behov. 

Det er ikke registrert skader etter vårflommen. 

Sammenløp Tverrelv og Visa 



ti Utført tiltak • vassdrag 2002 I 
Norges vassdrags- og energidirektorat, Region Vest 

Navn: 6005 Masselv ved Linge Type tiltak: Erosjonssikring 

Kommune: Norddal Kostnadsoverslag Kr 318 000 

Kostnad: kr 445 000 

Fylke: MØre og Romsdal Finansiering: NVE 20 %, kommunen 80% 

Tidsrom: 02.09.02 - 14.11-02 Anlegg utført av: NVE Anlegg 

Saksnr.: 200200192 

Beskrivelse: 

Arbeidet omfatter sikring av 305m på venstre breidd og 205m på høgre breidd. 
Elva har et varierende fall fra 1:3 til 1:6 og varierende bunnbredde fra om lag 2-4m 

Det ble lagt ned en betongkulvert 01400 i Øvre ende da den forrige hadde for liten kapasitet. 
Ovenfor denne ble det utført vanlig forbygging. 

En del av den gamle håndmurte steinmuren nedenfor kulverten var skadet og ble erstattet med ny mur av 
naturstein. Deler av den gjenstående gamle muren og delvis den nye ble sikret i foten gjennom bolting på 
fjellgrunn. 

Tiltaket sikrer større frukthager, kommunal veg og bebyggelse på Linge. 

Erfaringer: 
Det ble utført mer bolting/sikring av fotstein av den gamle muren en først planlagt. Det ble utført vesentlige 
tilleggsarbeider da det viste seg at den gamle muren på enkelte steder ikke var så godt fundamentert som det så 
ut til under planleggingen. Kostnader med skogrydding ble lagt inn i anleggsutgiftene. Totale tilleggsarbeider 
belØper seg til kr 130000, ref aviksrapporter. 

Elva fikk et positivt og miljørettet særpreg. 



II Utført tiltak • vassdrag 2002 I 
Norges vassdrags- og energidirektorat, Region Vest 

Navn: 4508 Forbygging mot Type tiltak: Aaum- og erosjonssikring 
Sandgrova ved Reitan 

Kommune: Nesset Kostnadsoverslag : Kr 575000 

Kostnad: kr 471 000 

Fylke: MØre og Romsdal Finansiering: NVE 80%, kommunen 20% 

Tidsrom: juni-august 2002 Anlegg utført av: NVE Anlegg RV 

Saksnr.: 200104459 

Beskrivelse: 
Arbeidet foregikk over 3 parseller, A, B og C hvor de 2 øverste ligger på en raskjegle og nederste parsell på 
flatene i foten av denne. 

øverste parsell, A omfatter justering av bunnforholdene for riktig fordeling av vannmengdene til flomløp og 
hovedløp. 
Parsell B omfatter 160m en-sidig forbygging med flomvoll. 
Parsell C gjelder opprensking av løp i ca 250m lengde samt bygging av massebasseng i Øvre ende av denne 
parsellen. 
Vedrørende tØmming av massebassenget er det distriktets plikt å ta seg av dette. 

Erfaringer: 

Da man fant tilstrekkelig med stein i gravemassene ble kostnadene vesentlig redusert ifht overslaget. 

Man har ennå ikke hatt værforhold/riktig årstid som har testet anlegget. 



t~l Utført tiltak • vassdrag 2002 I 
Norges vassdrags- og energidirektorat, Region Vest 

Navn: 9852 9852 Sikring av E-136 Type tiltak: Rassikring/forbygning - full profil 
ved Skjelbostad-
Stokke 

Kommune: Rauma Kostnadsoverslag: kr l 180000 

Kostnad: kr 988000 

Fylke: Møre og Romsdal Finansiering: NVE 50 %, Statens Vegvesen 50 % 

Tidsrom: okt.200l - mai 2002 Anlegg utført av: OJ.Moen Anlegg AS 

Saksnr.: 200105228 

Beskrivelse: 

Siden 1997 har det gått flere ras i et lite bekkefar mellom Skjelbostad og Stokke i Innfjorden. Massene har 3-4 
ganger sperret E-136 og i regnværsperioder og teleløsing medført stor usikkerhet for de vegfarende. Statens 
Vegvesen har gjennom disse 4-5 årene hatt kostnader på >500 OOOkr etter ryddearbeidene. 

Fra en opprinnelig dybde på under 0,5m har erosjon og utglidninger på det meste ført til en bunnsenking på 
over 6m, gjennomsnittlig 4m, over en strekning på 230m. 

LØpet ble sikret gjennom utlegging av fiberduk kl.4 og full profi I plastret av stein tatt fra ei ur i området. 

Erfaringer: 

Etter snøsmeltingen denne våren har anlegget ikke blitt påført skade, men et bekkeløp like ved fikk mindre 
erosjonsskader pga avrenningsendringer i området, dette som følge av anleggsveien til området. 

Som tilleggsopplysning må nevnes at sannsynlig årsak til rasproblematikken er bygging av skogsveier lenger 
opp i fjellsiden . 



fl Utført tiltak • vassdrag I 
Norges vassdrags- og energidirektorat, NVE Region Vest 

Navn: 9992 Engelsfossen i Lær- Type tiltak: 
dal, avskjæringsgrøft Enkel vedlikeholdsplan 

Kommune: Lærdal Kostnadsoverslag: Kr 12 000,- inkl mva 

Rekneskap: Kr 10275, 20 

Fylke: Sogn og Fjordane Finansiering: NVE: 100% 

Tidsrom: April 2002 Anlegg utført av: NVE Anlegg, Region Vest 

Saksnr.: 

Beskrivelse: Engelsfossen vart kanal i sera av NVE i perioden 1992-93. I ettertid klaga grunneigaren over at 
han enkelte gonger fekk grunnvatn inn i frukthagan. Under ei synfaring i 1997 der grunneigaren, Lærdal 
kommune og NVE deltok vart ein enig om å grava ei avskjæringsgrØft. 

Erfaringer: Arbeidet vart utført i samband med arbeider i Lærdalselva. Det var ein enkel jobb som besto i 
graving av 25 meter grøft og legging av 6 meter rør. 



ti,. Utført tiltak • vassdrag I 
Norges vassdrags- og energidirektorat, 

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

inkl utviding av tverrsnitt i 280 meters Igd. 

Kommune: Vik 
Kostnadsoverslag: Kr 560 000,- inkl mva 

Rev kostn.oversl · Kr 1.054.200,- (rev 18.01.01) · 
Reknskap · Kr I IlO 473 ,-· '(Forbr.kr 362 153,- i 2002) 

Fylke: Sogn og Fjordane Finansiering: NVE 25%, Statkraft 75 % 

Tidsrom: Mars 2001- August 2002 Anlegg utført av: Entrpr. Ove Valsvik 

Saksnr.: 200100875 

Beskrivelse: Utbetring av skader på gammel forbygging på i alt 10 stader. 3 av skadene skyldes dårl eg 
utførelse og bekostes av entreprenøren mens resterande 7 skader bekostes av Statkraft/NVE. I tillegg vart det 
utført vassl ineberekning på ein strekning på 280 meter som synte at tverrsnittet var for snautt og måtte auka st. 
Ti ltakshavar kom med ynskjer om f1eire tilleggs- og endringarbeid undervegs. 

Erfaringer: Arbeidet vart utført av entreprenør Ove Valsvik frå Vik. Arbeidet pågjekk i fleire periodar over 2 
år. Strekninga på 280 meter som måtte senkast, vart botnplastra i full lengde. Stein ti l anlegget vart ti lkøyrd frå 
Framfjorden. Arbeidet vart utført på timebasis. 



l!.t. Utført tiltak • vassdrag 2002 I 
Norges vassdrags- og energidirektorat, NVE Region Vest 

Navn: 9306 Opo ved Ullensvang Type tiltak: En- og tosidig forbygging. 3 tersklar 
prestegard 

Kommune: Ullensvang Kostnadsoverslag: kr 66 500,- eks mva 

Rekneskap: kr 70 000,-

Fylke: Hordaland Finansiering: NVE: 80 % 

Tidsrom: 2-13 Sep. 2002 Anlegg utført av: NVE Anlegg 

Saksnr.: 200103395 

Beskrivelse: Tiltaket gjekk ut på å bygge 3 stk tersklar for å stanse botnsenking. Det vart samstundes utført 
forsterking av tersklar utført 1998. 

Erfaringer: Anlegget gjekk greit utan nemnverdige problemar. 



trl Utført tiltak • vassdrag 2002 I 
Norges vassdrags- og energidirektorat, NVE Region Vest 

Navn: 8833 Lærdalselv ved Midt- Type tiltak: Stabilisering avelvebotn ved bygging 
Ljøsne av to steinband 

Kommune: Lærdal Kostnadsoverslag: Kr 500 000,- inkl mva 

Rekneskap: Kr 450 000,-

Fylke: Sogn og Fjordane Finansiering: 

Tidsrom: Febr - April 2002 Anlegg utført av: NVE - Anlegg 

Saksnr.: 200202655 

Utførelse: Vatnet i elva har stor hastighet på strekningen og elveskråningane er erosjonssikra tidlegare. I dei 
seinare åra har det starta botnsenking, særleg på H.S. med fare for at skråningane vart undergravne. For å 
stogge botnsenkinga er det lagt 2 nye steinband over el va, kvar med 15 meter breidde og innbyrdes avstand om 
lag 40 meter. Skråningsfoten (plastringa) vart samstundes forsterka nokre stader 

Erfaringer: Arbeidene vart utført RV -Anlegg med 2 gravemaskinar og dumper. Det vart nytta rydningsstein 
frå nærleiken. Kraftverka ovanfor var i drift i heile anleggstida. VassfØringa var etter måten stor og skapte 
vanskar med kontroll av utføringa. 



lil Utført tiltak • vassdrag 2002 I 
Norges vassdrags- og energidirektorat, NVE Region Vest 

Navn: 5253 Senda ved Rikheim Type tiltak: Enkel vedlikehaldsplan 

Kommune: Lærdal Kostnadsoverslag: 50 000,- inkl mva 

Regnskap: 40000,-

Fylke: Sogn og Fjordane Finansiering: NVE. 80 %, ? 

Tidsrom: April 2002 Anlegg utført av: NVE Anlegg, Region Vest 

Saksnr.: 200002952 

Beskrivelse: Ein lengre strekning i Senda er forbygd av NVE tidlegare. I samband med seinare 
kontrollbefaring er det konstatert mindre skader einskilde stader og at det hadde starta graving i ein yttersving 
på høgre side nedanfor gammal forbygging. Arbeidet gjekk ut på å reparere skadar og erosjonssikre yttersving. 

Erfaringer: Arbeidet vart utført med gravemaskin og dumper. Det vart nytta dels stedlige massar dels 
tilkøyrd åkerstein. Arbeidet gjekk greitt utan problem. 



ti Utført tiltak • vassdrag 2002 I 
Norges vassdrags- og energidirektorat, Region Vest 

Navn: 4187 Kvernhusbekken, Type tiltak: Enkel vedlikehaldsplan 
Rullestad 

Kommune: Etne Kostnadsoverslag: 20000,-

Rekneskap: 19875,-

Fylke: Hordaland Finansiering: NVE 100 % 

Tidsrom: 4-6 November 2002 Anlegg utført av: NVE-Anlegg, Region Vest 

Saksnr.: 200204294 

Beskrivelse: Kvernhusbekken er et gammelt NVE-anlegg. Lengst opp på parsellen er det oppstått skade ved at krona 
på en sperredam som stenger et gammelt sidelØp hadde senket seg. Det var viktig å få dette reparert før en ny flom ødela 
enda mere slik at vannet på nytt går i det gamle lØpet 

Erfaringer: Arbeidet ble utført i forbindelse med at vi hadde maskintransport forbi området. Arbeidene ble 
utført med stein fra elven. Ingen spesielle problemer. 



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

Navn: 1627 Botnaelva og 0ynaelv, Type tiltak: En- og tosidig forbygging, sikring i 
Røldal reguleringssona, botnsikring 

Kommune: Odda Kostnadsoverslag: 622000,- inkl mva 

Rekneskap 2002: 61596,-

Fylke: Hordaland Fi nansieri n9: NVE 35,09%, Odda kommune 8,77%, 
Hydro Energi 56,14% 

Tidsrom: November 2002 Anlegg utført av: NVE Anlegg, Region Vest 

Saksnr. : 200102634 

Beskrivelse: Planen strekkjer seg frå Røldalsvatnet og 470 meter oppover og arbeidet gjeng ut på å 
vedlikehalde og forsterke eksisterande forbyggingsanlegg på utsatte stader. Hovudarbeidene vart utført i 2001. 
Arbeidene i 2002 besto i fjerni ng av avlagra massar etter massetransport og botnforsterking i Øvre del av 
parsellen. 

Erfaringer: Anlegget er utført i fleire periodar. Arbeida i 2002 gjekk ut på å fjerne 250 m3 lausmassar som 
hadde avlagra seg i utløpet til RØldalsvatnet og botnsikre elva på dei Øvre 250 metrane. Det vart nytta stei n frå 
elva eller plukka i nærleiken. 



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

Navn: 9594 

Kommune: 

Tiltaksplan ved 
Ervikvatnet 

Selje 

Fylke: Sogn og Fjordane 

Tidsrom: veke 15- 2002 - veke 40- 2002 

Type tiltak: Bitopjusterande tiltak, landskapstiItak og 
erosjonssikring. 

Kostnadsoverslag: kr 875 000,-

Finansiering : NVE 80%, kommunen 20% 

Anlegg utført av: NVE Anlegg 

Saksnr.: 200201091-

Beskrivelse: DalsbØvassdraget med elv og vatten er sentralt element gjennom dalfØre, og eit unikt 
kystvassdrag. Tiltaket omfattar erosjonssikring av strandlinje langs vestre del av vatnet, ferdigstilling av 
tillØpselva til kvalitetsmesig standard og vøling av tersklar/kulpar i Lakselva. Arbeidet gjekk greitt med stortsett 

vertorhol men det måtte eid del tran som vert anert til ·orde. 

Erfaringar: Ervika er eit mykje besØkt område. Landskapet er "sårbart", og det er strenge krav til inngrep. 
God dialog med innvolverte partar, samt drøfting/praktisk tilpassing og oppfølging i aleggsfasen med detaljerte 
til var medvirkande til eit sluttresultat. Det er behov for . til massane har sett 

Bilda viser vestre Strandlinje i Ervikv. , tillØpselv med jønåstikk/reopning av gamalt elveløp, lakseelva mot fjorden. 



til Utført tiltak • vassdrag 2002 I -
Norges vassdrags- og energidirektorat, 
Region Vest 

Navn: 9214 Forb. Haugeelva Type tiltak: Forbygging, tersklar/kulpar og slakare 
v/Haugen linjeføring med planering av steinrØyser. 

Kommune: Jølster Kostnadsoverslag: 174000,-

Fylke: Sogn og Fjordane Finansiering: NVE 80% og grunneigar 20% 

Tidsrom: Veke 45- 2001 - 48- 2002 Anlegg utført av: NVE Anlegg 
v/Magne Gjøen og Dagfred Befring 

Saksnr.: 200106218-

Beskrivelse: 
Tiltaket omfattar tosidig forb. av 180 melvestrekning, oppstr./nedstr. riksvegbru. Med stabilisering av 
elvebotnen og bygging av stei nbandltersklar. 
SteinrØyser og røter ved utløpet vart planert, for å få samanhengande slakk linjeføring i vasskanten. Elva er 
som ei blå nerve gjennom område. Når vi forlet anlegg som NVE har hatt oppfølging av, så vert arbeidet 
bedØmt utifrå eit heilheitsbilete, der utsjånaden av elveløpet og omkringliggjande område utgjer tiltaket. 

Erfaringar: 
Sluttresultatet vart bra. Men entreprenøren måtte ta att deler av arbeidet med terskiane, for vatne rann i 
grunnen. Det var alt for grovt dekksjekt og kulpane vart tørre på lita vassføring. Elvestrekninga er sterkt 
fiskeførande, og til tross av lita vassføri ng så kom fisken for å gyte, mens vi utbetra kulpane. Riksveg 5 / E39 
som er sterk trafikkert, samt fokus på Jølstrauren sette krav til topp kvalitet på utført arbeid, i og ved 
vassdraget. 



til Utført ti Itak • vassdrag 2002 I 
Norges vassdrags- og energidirektorat, Region Vest 

Navn: 9013 Dvergsdal sel va Type tiltak: Forbygging og opprensking. 
v/Dvergsdal 

Kommune: Jølster Kostnadsoverslag: kr 300 000,-

Fylke: Sogn og Fjordane Fi nansieri ng: NVE 80%, kommunen 20% 

Tidsrom: veke 45-2002 til 15-2003 Anlegg utført av: viMaskink. Ottar Dvergsdal og 
Atle Egge 

Saksnr.: 200105710 

Beskrivelse: 
Tiltaket omfattar 10 parsellar. Med sikring av større brot og tilbakeføring av elva tilløpet, etter sterkt 
tordenver, som gjekk over distriktet 01.08.1995. 

Erfaringer: 
Terrenget er bratt, det krev omtanke ved legging av stein og arbeid i ca. 20m høg skråning under hytter. 

Bilde viser arbeid i elva under hytter, og grov som kjem ned gjennom leirbakke 



Utført tiltak • vassdrag 2002 I t~l Norges vassdrags- og energidirektorat, Region Vest 

Navn: 8782 Løkenelv v/Myrmel - Nos Type tiltak: Forbygging 

Kommune: Gaular Kostnadsoverslag: kr. 400000,-

Fylke: Sogn og Fjordane Fi nansieri ng: NVE 80%, kommunen 20% 

Tidsrom: veke 41-2002 - ? 2003 Anlegg utført av: NVE Anlegg 
Maskink. L. Aasen & D. Befring 

Saksnr.: 200200104-

Beskrivelse: 
Tiltaket omfattar tosidig forbygging over ei lengd på 550 m 

Erfaringar: 
Elveløpet med omkring liggjande mark tilsa at verforholda og tela mark var avgjerande for kostnaden ved 
oppstart og utføring av anlegget. Anlegget er i stor grad utført, men avslutning med opprydding må gjerast til 
våren 

Bilde frå 29.10.02 viser deler av elva med utkjØring/legging av eit tynt lag stein, som sikring av skråningane. 
Ved sluttarbeidet, skal Øvre del av skråning rondast av til høveleg linjeføring. 



fl Utført tiltak • vassdrag 2002 I 
Norges vassdrags- og energidirektorat, Region Vest 

Navn: 10043 Eidselva v/ldretsbana Type tiltak: Forbygging 

Kommune: Eid Kostnadsoverslag: kr l70000,-

Fylke: Sogn og Fjordane Finansiering: NVE 100%, 

Tidsrom: Veke 47-2002 - veke 51-2002 Anlegg utført av: Entrp. Per Røyrhus 
Litt oppussing til våren Maskinkøyrar Gunnar LillestØl 

Saks nr.: 200204669 

Beskrivelse: 
Tiltaket omfattar einsidig forb. over 90 1m elvestrekning. Tiltaket skal sikring veg langs elva, bakanfor-liggande 
idrettsbane med bygning og hindre masseflukt av store mengder masse i eit godt lakseførande vassdrag. 
Tiltaket vart forlenga med 10 1m og det gjekk vesentleg meir stein enn planlagt pga. dårleg masse i vegfyllinga, 
undergraving av vegen og i elvebotnen. 
Tiltaksområdet ligg godt synleg frå hovudveg. Det vart lagt sti i steinskråning med jord vidare opp, planta 
stedleg lauvskog i grupper og lagt ut 3 kjempesteinar i fot forb. 
Entreprenør skal kutte rØr og gjere litt etterrakst til våren. Eid kommune skal sette opp autovern 

Erfaringer: 
Tiltaket vart utført av ekstern entreprenør og med erfaren maskikØyrar, men historia gjentek seg at arbeidet må 
oppfyllast, for å finne tilpassingar og få god nok kvalitet på styrke og utsjånad. Det er også tiltakshavaren Eid 
kommune, maskinentreprenør og maskinførar sit ynskje. 
Kvalitet med linjeføring, styrke og utsjånad kan en aldri la vere og mase om. 

Bilde er frå 28.01.03 og viser anlegget som nett er gjennomført 



tfl Utført tiltak • vassdrag 2002 I 
Norges vassdrags- og energidirektorat, Region Vest 

Navn: 10013 Frøyenelva v/Kalvåg Type tiltak: Flaumsikring av gardstun og bustader 

Kommune: Bremanger Kostnadsoverslag : kr 52 000,-

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

Tidsrom: veke 40-2002 til 44-2002 Anlegg utført av: NVE Anlegg 
v/maskink. Dagfred Befring 

Saksnr. : 200202066-

Beskrivelse: 
Tiltaket omfattar flaumsikring av gardstun og bustader, som fleire gonger har vorte skada av vasmengder frå 
elva. Øvre del av anlegget ligg på felles utmark, men det var i hovedsak ein grunneigar som fekk tyngda av 
skadene. Forsikringselskapet ville no ikkje betale ut fleire erstatningar på bygningane pga. vasskade. 

Erfaringer: 
Terrenget var svinbratt, men vi var heldig med ein lang tyrkeperiode då arbeidet vart utført. Maskinføraren har 
lang røynsle og god innsikt i arbeid, og det var medvirkande til eit godt fagleg og Økonomisk resultat. 
Grunneigaren var godt fornøgd med sluttresultatet, og det uttrykte han skriftleg til NVE. 

Bilde viser anleggsområdet frå fjellfoten og ned mot gardstuna 



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

Navn: 9499 

Kommune: 

Erosjonsikring rundt 
Aursunden. 

RØros 

Fylke: Sør-Trøndelag 

Tidsrom: 1999 til 2003 

Beskrivelse: 

Type tiltak: Erosjonssikri ngstil tak 

Anleggskostnader: Kr. 2.800.000,-

Finansiering : Glommens og Laagens 
Brukseierforening og NVE 

Anlegg utført av: NVE Anlegg 

Saksnr.: 2001 /0928 

Tiltaket ar sikte på å begrense erosjonskader som skyldes reguleringen av Aursunden. Det gjelder både utsatte 
strandsoner og nedre deler av tilløpsbekker. I tillegg til ordinær sikring med stein er det gjort forsøk med å 
benytte alternative sikringsmetoder. I tillegg til vanlige kokkosruller er det gjort forsØk med vegeterte 
kokkosmatter/ruller. Det er benyttet stedegne planter til vegeteringen. Det er også gjort forsØk med planting av 
diverse vierarter. Disse forsØkene vil bli forsøkt fulgt opp de nærmeste åra. Arbeidene har gått som forventet. 
Det gjenstår oppryddinglavsluttning i et steintak, og anlegget er derfor ikke regnskapsmessig avsluttet. 
Finansierin : GLB 75 % NVE 25 %. 

Erfaringer: 

I så stor hØyde over havet er det kort vekstsesong. Bruk av uvegeterte kokkosruller ser ut til å gi dårlige 
resultater. 



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

Navn: 9968 

Kommune: 

Sikring av 
erosjonskader i nedre 
deler av Vinstra 

Oppdal 

Fylke: SØr-Trøndelag 

Tidsrom: Mai - juli 2002 

Beskrivelse: 

Type tiltak: Erosjonssikringstiltak 

Anleggskostnader: Kr. 205 000,-

Finansiering: NVE , Statens vegvesen,Oppdal 
elverk, Statens Naturskadefornd 

Anlegg utført av: NVE Anlegg 

Saksnr.: 2001 /8257 

Tiltaket omfatter sikring av erosjonskader etter skadeflom høsten 2001. Både erosjonskader og masseavlagring 
utgjorde potensiale for ytterligere skade på kraftlinje og E6. På ett sted var det fare for at elva kune ta seg nytt 
lØp. Ved Smegarden camping var det betydelige skader på ei gammel erosjonsikring. Det var i tillegg betydelig 
fare for skader på jordbruksarealer 

Finansiering : Oppdal Everk AlS og Statens vegvesens bidrag er kr. 40000. Grunneierne har i sin helhet stilt 
til for NVE en eventuell erstatnin fra Statens Naturskadefond. 

Erfaringer: 

Det kan ta l tid å få tatt takst avklart erstatni fra Statens naturskadefond. 



fl Utført tiltak • vassdrag 2002 I 
Norges vassdrags- og energidirektorat, Region Midt-Norge 

Navn: 9352 Fugla ved Gjeving Type tiltak: Erosjonssikringstiltak 

Kommune: Stjørdal Anleggskostnader: Kr. l 093 300,-

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

Tidsrom : 2002 Anlegg utført av: NVE Anlegg 

Saksnr.: 2002/0222 

Beskrivelse: 
Tiltaket omfatter erosjons- og stabiliseringstiltak mot Fugla over en strekning på til sammen 1595 meter. Fugla 
renner gjennom områder med kvikkleire på begge sider av elva. På den ene siden ligger riksvegen og 
betydelige boligområder. På den andre sida av elva ligger flere gardsbruk. Opprinnelig var det meningen å 
sikre ca 1100 meter, men erosjonsutviklingen gjorde det nødvendig å sikre hele strekningen. Tiltaket er utført 
med kledning av samfengt sprengt stein i bunn og sider. Kulper og stryk er forsØkt gjenskapt, og gytegrus er 
tilkjØrt på enkelte strekninger. Arbeidene har gått etter planene. 
Utvidelsen av prosjektet ble finansiert ved at Statens vegvesen og NTE til sammen bidro med kr. 170 000 i 
tillegg til distriktets opprinnelige andel på kr. 200.000,- . Kostnadene har blitt ca. 10 % mindre enn overslaget. 

Erfaringer: 

Arbeidene ble utført på senvinteren. Vekslende værforhold var en utfordring. Ved denne type anlegg er det i 
planen vanskelig å angi hvor mye stein som går med, da den dimensjonerende stein mengden over lange 
strekninger blir det som er nØdvendig for å få med seg maskiner og transportutstyr. 



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

Navn: 6740 

Kommune: 

Stjørdalsel va ved Y dsti 
- Ertsgaard 

StjØrdal 

Fylke: Nord-TrØndelag 

Tidsrom: 2001 - 2002 

Beskrivelse: 

Type tiltak: Erosjonssikringstiltak /stabilisering 

Kostnader: kr 2.506 000,-

Finansiering: NVE 70%, Statens 
Landbruksforvaltning 30 % 

Anlegg utført av: NVE Anlegg 

Saksnr.: 99/ 170 

Tiltaket omfatter erosjons- og stabiliseringstiltak i nedre deler av Stjørdalselva over 4 parseller med en samlet 
utstrekning på ca 1600 m. Dette er en gammel plan som er blitt revidert flere ganger, og noe arbeid er utført 
tidligere for å reparere de verste skadene. I forlengelsen av øverste parsell ble det utført noe 
fotforsterkning/miljØtiltak på en ca 100 m lang strekning hvor det tidligere var bygd et erosjonssikringsanlegg. 
StjØrdalselva har lagt opp ei stor grusør på Øvre deler av planområdet. Deler av Øra er benyttet delvis som 
filterlag mellom leirmelen og sprengtsteinen, og som overdekningsmasser på sprengsteinfyllinga for å få et 
utseende tilpasset omgivelsene. Området er sterkt tidevannspåvirket, og dette førte til forholdsvis korte skift i 
perioder. Stor isgang i en tidlig fase av anlegget gjorde at arbeidet måtte avbrytes et par måneder. 
Tiltaket er utført med kledning av samfengt sprengt stein, oppmettet med stedlige grusørmasser. 
Det første bildet viser noe av isgangen som la seg opp i anleggsområdet. 
Kostnadsoversla (1993) kr 2,6 mill. 

Erfaringer: 



Utført ti Itak i vassd rag 2002 
Norges vassdrags- og energidirektorat, Region Midt-Norge 

Navn: 8740 

Kommune: 

Kul sl i bekken, 
omlegging 

Verdal 

Fylke: Nord-Trøndelag 

Tidsrom: 2001-2002 

Beskrivelse: 

Type tiltak: 

Kostnader: 

Erosjonssikrings-/stabiliseringstiltak i 
kvikkleireområde 

kr 1.173.000,-

Finansiering: NVE 30%, kommunen 20%, Statens 
Landbruksforvaltning 50 % 

Anlegg utført av: NVE Anlegg 

Saksnr.: 00/0764 (274/90) 

Tiltaket omfatter omlegging aven bekk i ca 400 m lengde. Tiltaket har gått ut på å renske opp en gjenslammet 
bekk, endre bekkens retning, samt samle overflatevatnet på et stort dyrka areal i kummer og rør. Videre er 
vatnet ledet i et nytt S-formet bekkeløp som er steinsatt nedover en bratt leirrneI over en strekning på ca 250 
meter før det renner ut i Helgåa. 2 bekker + ledningsvatnet er samlet i det nye løpet. Vannpresset i de bratte 
leirmelene ut mot Helgåa er minsket, og faren for ras og utglidninger er betraktelig redusert. Det nye 
bekkelØpet måtte forsterkes med noe grov sprengt stein på de bratteste partiene høsten 2002. 
Det er samtidig med dette anlegget utført betydelige arbeider med ferdigstilling av anlegg 4865 Helgåa ved 
Kroketneset. 
Kostnadsoversl 

Erfaringer: NVE Anlegg RM har p~ dette anlegget skaffet seg en god del kompetanse p~ montering av 
kummer, samt legging av lange ledningsstrekninger (0300) med fall, og legging av drensledninger. Berørt 
terreng p~ elveterrassen har i en sluttfase av anlegget blit formet med takfall over et stort areal for ~ hindre 
overflatevatnet ~ renne ut over meiene. Dette ble utført med dozer. 



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

Navn: 9370 

Kommune: 

Bjartnesbekken ved 
Slotteli 

Verdal 

Fylke: Nord-Trøndelag 

Tidsrom: 2002 

Beskrivelse: 

Type tiltak: 

Kostnader: 

Erosjonssikrings-/stabiliseringstiltak i 
kvi kklei reom råde 

kr 1.718000,-

Finansiering: NVE 80%, kommunen 20% 

Anlegg utført av: NVE Anlegg 

Saksnr.: 9711656 

Tiltaket omfatter erosjonssikring og stabiliseringstiltak i et rasutsatt kvikkleireområde hvor det er en del 
bebyggelse og gårdsbruk. Den første søknaden og planen er fra 1948, og det har vært større og mindre 
utglidninger og ras nesten årvisst i området.. 
Bekkeravina er oppfylt med sprengtstein i et ca 2 m tykt lag over en sammenhengende strekning på ca 1450 
meter. Stedvis svært dårlige grunnforhold. Bekken er sjø-ørretfØrende, og det ble lagt stor vekt på variert form 
med strykpartier, terskler og kulper i det ny-formede bekkelØpet. På tersklene ble det påkjØrt gytesubstrat 
(naturlig elvegrus fra Verdalselva) slik at bekken nå skal kunne fungere som både gyte- og oppvekstområde. 
Flere stokkand-par kom og slo seg ned i de største kulpene i bekken mens vi jobbet der, og videre utover 
sommeren så det ut til at de hadde fast tilhold på stedet. Arbeidet med steinkjøring inn i bekken ble utført som 
vinterarbeid i februar/mars under ypperlige forhold. Legging av stein og forming av lØpet ble gjort i juni/juli. 
Det er bevisst ikke brukt frø på jordmassene langs bekken, da det er satset på naturlig reetablering av 
vegetasjon. Det er allerede godt tilgrodd langs sidene! 
Kostnadsoversla (1997) kr 1,45 mill. 

Erfaringer: Informasjonsmøte med samtlige berørte grunneiere i god tid før oppstart av anlegget var 
svært nyttig. Det ble oppnevnt en representatnt for grunneierne (9 stk) som NVE fikk forholde seg til. 
Anleggsgjengen kom til en ferdig ryddet bekkedal. Kommunikasjon vedr. forlengelse av drensrør osv ut på 
anlegget fungerte uten problemer - grunneierne skaffet fram rør/rørdeler og NVE Anlegg sitt mannskap 
forlenget rørgatene ut på sikret grunn. 



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

Navn: 9756 Ogna ved Kjesbu 

Kommune: Steinkjer 

Fylke: Nord-TrØndelag 

Tidsrom: 2002 

Beskrivelse: 

Type tiltak: 

Kostnader: 

Erosjonssikrings-/stabiliseringstiltak i 
kvikkleireområde, samt reparasjon og 
forsterkning av gammelt anlegg. 

kr 337 000,-

Finansiering: NVE 80%, kommunen 20% 

Anlegg utført av: NVE Anlegg 

Saksnr.: 2000/3421 

Tiltaket omfatter erosjonssikring og stabiliseringstiltak i et rasutsatt kvikkleireområde hvor det ligger 2 
gårdsbruk. Et gammelt anlegg A 1739 var så nedslitt av flom og isgang at det i stor grad hadde mistet sin 
funksjon. Elva hadde erodert betydelig på dypet i ei bakevje i yttersvingen. Det er foretatt oppfyll ing av botn 
med grov sprengtstein over et betydelig område, samtidig som den gamle forbygginga ble opprustet. Strømmen 
er nå lami nær gjennom yttersvingen, og kanten er godt sikret. Grunneierens driftsveg som ble benyttet til 
anleggstransport, steinkjøring m.v ble betydelig rasert pga de ekstremt dårlige grunnforholdene. Vegen ble i 
etterkant istandsatt og opprustet for ca kr. 35.000,-
Kostnadsoverslag (2000) kr 300.000,-

OBS: Bildet under viser området FØR tiltaket ble utført. 

Erfaringer: 



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

Navn: 9936 

Kommune: 

Granbekken ved 
Hal san 

Levanger 

Fylke: Nord-TrØndelag 

Tidsrom: 2002 

Beskrivelse: 

Type tiltak: 

Kostnader: 

Eros jonssi kri ngs-/stabil i seri ngstil tak i 
kvikkleireområde 

kr 238000,-

Finansiering: NVE 80%, kommunen 20%, 

Anlegg utført av: NVE Anlegg 

Saksnr.: 

Tiltaket omfatter erosjonssikring og stabiliseringsti ltak i en markert og bratt bekkeravine som grenser inn mot 
et større kvikkleireområde. Nært ravina ligger det to bolighus på toppen, samt en kommunal 
avløpspumpestasjon. Rask saksbehandling - sØknad nov. 2001 , planlegging og saksbehandling des. 200l/jan 
2002. Anlegget utført februar/mars 2002. Anlegget er 90 m langt, og det er en høydeforskjell på 27 m fra topp 
til bunn - svært bratt! I samarbeid med ekstern leverandØr av stein valgte vi en løsning med å få steinen levert i 
ei renne bestående av halve turbinrør midt nede i anlegget. Dette gjorde at en unngikk å krysse elva like 
nedenfor på vinters tid med de problemer dette kan medføre. 
Bekkeravina er oppfylt med sprengtstein i et ca 2 m tykt lag, og steinmassene er tildekt med stedlige 
vegetasjonsmasser.. Kostnadsoverslag (2000) kr 220.000,-

Erfaringer: I et bratt og rasfarl ig terreng som dette, kan det være en god lØsning å benytte renne-system for 
å få steinen levert et stykke nede i anleggsområdet for å unngå for mye belstning på toppen av terrenget. 
Kostnaden for renna var ca kr. 30.000,- (byggi ng, montering, demontering - lengde ca 20 meter) 



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

Navn: 9982 

Kommune: 

Stjørdalelva og 
Smemobekken. 

Meråker 

Fylke: Nord-Trøndelag 

Tidsrom: 2002- 2004 (??) 

Beskrivelse: 

Type tiltak: 

Kostnader: 

Stabiliserings- og erosjonssikringstiltak 
mot kvikkleireskred. Hastetiltak. 

3,65 mill.kr (i 2002) 

Finansiering: Pr. dato ikke avklart fullfinansiering. 

Anlegg utføres NVE Anlegg 

av: 

Saksnr.: 01107615 

Tiltaket omfatter oppfylling aven djuphØl i Stjørdalselva, steinsetting/stabilisering av bunnen i elva på hele 
elvetverrsnittet, opprusting og forlengelse av gammelt anlegg, samt oppfylling/erosjonssikring aven dyp 
bekkeravine i Smemobekken. Det er store forekomster av kvikkleire i området, og stabiliteten er beregnet til å 
være kritisk. Det ligger flere gårdsbruk og ca 30 bolighus i området hvor sikringstiltakene foregår. 
NVE fikk en ekstraordinær bevilgning på kr. 4. mill til prosjektet hØsten 2002. 
I volum er det innkjørt ca 15.000 m3 masser på anlegget i 2002, av et stipulert totalforbruk på ca 100.000 m3

• 

Det er etablert ei provisorisk bru over StjØrdalselva for å kunne kjøre inn steinmasser oppgjennom 
Smemobekken. NVE har fått regulert et område lokalt for etablering av steinbrudd på stedet. 
Hastetiltaket er det første anlegget i NVEs historie som utføres med bakgrunn i Vannressurslovens § 40. 
Hele anlegget blir tidligst ferdigstilt i 2004. 
U . skostnad totalt er . lert til kr.12 mill. 

Erfaringer: 



~ Utført tiltak • vassdrag 2002 I 
"- t Norges vassdrags- og energidirektorat, Region Midt-Norge 
NVE • 

Navn: 5738 Bjubbekken ved Type tiltak: Erosjonssikring og flomdempende tiltak 
Bjurbekkdal 

Kommune: Hemnes Kostnadsoverslag: Kr. 200.000 

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

Tidsrom: Sommer 2002 Anlegg utført av: NVE Anlegg 

Saksnr. : 200114697 , 9802580 

Beskrivelse: 
Tiltaket omfatter erosjonsikring av 3 parseller i Bjurbekken i Bjurbekkdal. Parsellenes lengde 250, 11O,og 100 
meter, totalt ca 460 meter. Steinen er lagt som sidesikring , med forbruk ca 31m3 pr meter. Uttaket av masser 
til erosjonssikring er utført som breddeutvidelse avelvelØpet. Breddeutvidelsen øker avledningskapasiteten og 
demper flommene i området. Massene var godt egnet til form ålet. 

Ved gårdsbebyggelsen er det lagt opp en flomvoll i ca 40 meters lengde , med høyde ca 3/4 meter. 

Utbygningskostnad ca kr 180000,-. 

Erfaringer: 

Anlegget er solid og pent. Bruk av lokale masser har gjort anlegget rimelig. 
Oppsitterne har ventet over 30 år på anlegget og er godt fornøyd med det som er utført. 

Bilde til venstre viser erosjonssikringen 
langs Bjurbekken. Bildet er tatt 
medstrøms. 

Bilde til venstre viser uttaket av masser. 
Breddeutvidelsen vil øke 
avledningskapasiteten og problemet med 
flom i området vil avta. 



li Utført tiltak • vassdrag 2002 I 
Norges vassdrags- og energidirektorat, Region Midt-Norge 

Navn: 9782 Storbekken ved Lagli Type tiltak: Erosjonssikring og stabilitetesbedring. 

Kommune: Leirfjord Kostnadsoverslag: kr 170.000,-

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

Tidsrom : Vinter 2002 Anlegg utført av: NVE Anlegg 

Saksnr.: 200111729 

Beskrivelse: 
Stordalsbekkens erosjon var i ferd med å svekke stabiliteten mot gårdsveien, et brudd i veiforbindelsen ville 
fått alvorlige konsekvenser for gårdsdriften. Tiltaket omfatter sikring av 5 mindre parseller med lengde er 
mellom 5 - 35 meter. Samlet er ca 100 meter sikret, med et forbruk av stein på ca 500 1m3. 

Medgåtte kostnader:ca kr. 175.000,-

Erfaringer: 

Anlegget sikrer mot videre erosjon på de utsatte stedene, og stabiI itetetsforholdene er bedret. Steinsettingen 
fremstår som noe grov pga. at legging/arrondering ble utført på telet mark. Dette kan aksepteres ettersom 
anlegget ligger usynlig og lite tilgjengelig 



til Utført tiltak • vassdrag 2002 I 
Norges vassdrags- og energidirektorat, Region Nord 

Navn: 8470 Iesjohka ved Mollisjok Type tiltak: Erosjonssikring, alternati ve materialer 

Kommune: Karasjok Kostnadsoverslag: kr 98000,-

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

Tidsrom: 2002 Anlegg utført av: NVE Anlegg 

Saksnr.: 200105880 

Beskrivelse: 
Iesjohka eroderte i venstre elvebredd ved Nedre Mollisjok, og bygningsmasse var utsatt for skade som følge av 
dette. Det er kun traktorvei til stedet Nedre Mollisjok, det er ikke steinbrudd i nærområdet og Iesjohka er 
stilleflytende i området. Med utgangspunkt i dette samt områdets spesielle karakter ble det besluttet å benytte 
alternative og miljØmessige materialer til erosjonssikringen som i minst mulig grad preger vassdragsmiliøet. 

Erfaringer: 
Erosjonssikringen ble anlagt vha kokosmatter forankret i topp og bunn ved grøft som fyltes med stein. Over 
kokosmatten ble det lagt vekst jordmasser (grus- og jordmasser hentet fra nærområdet) og viergrupper. 
Erosjonssikringen som hadde en totallengde på ca 100 m inklusive forankring oppstrøms og nedstrØms ble 
bygd på 3-4 dager. De totale anleggskostnadene ble tilsvarende som for konvensjonell sikring, og det ble 
marginalt med terrenginngrep utenom erosjonsområdet. Vassdragsmiljøet fremsto som "urørt" like etter 
anleggsutførelsen. Anlegget følges opp over tid for å evaluere langtidseffekter. 



ti Utført tiltak • vassdrag 2002 I 
Norges vassdrags- og energidirektorat, Region Nord 

Navn: 8786 RomsikringstiItak Type tiltak: Romsikring. A vlagringsbasseng. 
Nuorjohka 

Opprensking etter flom. 

Kommune: Kåfjord Kostnadsoverslag: 630.000,-

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

Tidsrom: Sommeren/høsten 2002 Anlegg utført av: NVE Anlegg Region Nord 

Saksnr.: 200100459 

Beskrivelse: 

Etter flom i 1995 ble arealet under vegbrua tettet igjen med lØsmasser. Dette førte til heving av vannivået på 
oversiden av brua og utstrømming av flomvann på begge sider av brua. Dette fØrte igjen til store materielle 
skader i området. Det ble utarbeidet en plan som omfattet etablering av et masseavlagringsbasseng oppstrøms 
bua og generell opprydding langs begge elvebredder over en lengde på ca 200 m. Det ble påført store mengder 
med vekstmasse på de bearbeidede arealene. 

Erfaringer: 

Tiltaket ble utført sommeren/høsten 2002 under gunstige værforhold. NVE har fått positiv tilbakemelding fra 
beboerne i området på terreng- og miljøtilpassing av anlegget. Det blir spennende å se om 
masseavlagringsbassenget fungerer etter intensjonene ved neste større flom . 

Bildet nedenfor viser området før tiltaket er utført. 



tl Utført ti Itak • vassdrag 2002 I 
Norges vassdrags- og energidirektorat, Region Nord 

Navn: 8804 Bekk ved Nordgård Type tiltak: Aom- og skredsikring 

Kommune: Lavangen Kostnadsoverslag: kr 160000,-

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

Tidsrom: 2002 Anlegg utført av: NVE Anlegg 

Saksnr.: 200103605 

Beskrivelse: 
Tiltaket består i sikring aven bolig mot flom og sørpeskred. Sikringsanlegget som ble anlagt langs en bekk, 
ble prosjektert av NGI. Bildet viser flombekken før anlegget ble utført. Sikringstiltaket ble lagt langs venstre 
side av denne sett motstrøms som på bildet og bolighuset ligger til venstre for bildet. 

Erfaringer: 

Det var nødvendig å begrense høyden ti l sikringsanlegget for at dette ikke skulle blir for ruvende, samt komme 
for nært det utsatte bolighuset. 



13. Utført tiltak • vassdrag 2002 I 
Norges vassdrags- og energidirektorat, Region Nord 

Navn: 9258 Bekk i Hesjevik Type tiltak: Flomsikring 

Kommune: Lavangen Kostnadsoverslag: kr 50 000,-

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

Tidsrom: 2002 Anlegg utført av: NVE Anlegg 

Saksnr.: 200104890 

Beskrivelse: 
Det ble foretatt opprensking langs et flombekksystem for å hindre oversvømmelse mot to boli ghus. 

Erfaringer: 

Anlegget ble mindre kostbart enn budsjettert. Det var viktig å benytte lett anleggsutstyr for å kunne 
gjennomføre gravearbeider i et lite bekkesystem nært bolighus. 



a Utført tiltak • vassdrag 2002 I 
Norges vassdrags- og energidirektorat, Region Nord 

Navn: 9703 Reparasjonsplan Type tiltak: Vedlikeholdsplan 
Breivikelva 

Kommune: Gildeskål Kostnadsoverslag: kr 400 000,-

Fylke: Nordland Finansiering: NVE 60 %, Statens vegvesen 30 %, 
Salten Kraftsamband 10 % 

Tidsrom: des. 2001-juni2002 Anlegg utført av: NVE Anlegg 

Saksnr. : 200000957/200102363 

Beskrivelse: 

Store nedbørsmengder i november 1999, førte ti l skader på sikringstiltak utført i 1984, samt at store mengder 
rasmasser ble avlagret i elvelØpet. Reparasjonsplan datert 23 .03 .2000 ble utarbeidet. Tiltaket gikk ut på å traue 
ut deler av rasmassene, reparere skadet erosjonssikring, samt legge til rette for at fremtidige rasmasser ble 
avlagret oppstrøms bru Rv17. 

Erfaringer: 

Det ble behov for mindre j ustering av linjeføring langs venstre bredd, samt at flomverk hØyre bredd, i Øvre del 
av parsellen, måtte justeres/forsterkes noe mer enn planlagt. Mi ljøtiltak, i form av tilplanting/tilsåing, utføres 
sommeren 2003. 



fl Utført tiltak • vassdrag 2002 I 
Norges vassdrags- og energidirektorat, Region Nord 

Navn: 9776 Sikringstiltak øyra Type tiltak: Detaljplan 
Camping, Laksåga 

Kommune: Sørfold Kostnadsoverslag: 160000,-

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

Tidsrom: Våren 2002 Anlegg utført av: NVE Anlegg 

Saksnr.: 200100728 

Beskrivelse: 
En flom medio november 1999 forårsaket erosjonsskader mot den delen av øyra Camping som vender ut mot 
Laksåga. To parseller er mest påvirket av elvestrØmmen. Den Øvre av disse, langs betongkant, sikres ved bruk 
av sprengtstein lagt på fiberduk, som tildekkes med veksttorv og tilsåes. Den andre parsell sikres ved at 
elvebredd arronderes, forsterkes med kokosmatter, tilføres noe vekstmasser, og tilsåes. 

Erfaringer: 
Dette er en camping-plass som benyttes hele sommeren av beboere med "campi ng-hytter". Erosjonssikringene 
er en del av strandsonen, og derfor utført med tanke på gangtrafikk. UtfØrelsen ble godt mottatt av både brukere 
og eier. 



fl Utført tiltak • vassdrag 2002 I 
Norges vassdrags- og energidirektorat, Region Nord 

Navn: 9791 Barduelva ved Type tiltak: Erosjonssikring - enkelt tiltak 
Brandsegg 

Kommune: Bardu Kostnadsoverslag: kr 50 000 

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

Tidsrom: Sept. 2002 Anlegg utført av: NVE Anlegg 

Saksnr.: 200101l74 

Beskrivelse: 

Barduelva eroderer årlig langs dyrka mark på eiendommen 1/9 Solstrand i Bardu. Grunneier opplyste at et belte 
på 8-10 meter har rast ut de siste 7-8 år. Tidligere har det ligget en naturlig grusbanke oppstrøms jordet som har 
virket som en naturlig strømviser. Hensikten med tiltaket var å gjenoppbygge denne strØmviseren, men med 
bruk av sprengt stein. Denne lØsningen ble valgt ut fra en nytte/kost- vurdering da en tradisjonell sikring langs 
hele jordet ble for kostbar. I tillegg ble dette en bedre løsning ut fra estetiske og miljømessige årsaker. 

Erfaringer: 

Barduelva er påvirket av regulering. Den berørte strekningen er direkte påvirket av Bardufoss kraftstasjon som 
er et elvekraftverk. HØsten 2002 ble det utført vedlikehold på tappelukene ved stasjonen, noe som medførte 
behov for nedtapping og derved en unormalt lav vannstand i elva. Anlegget ble koordinert utført i samme 
periode. Dette medfØrte at strømviseren kunne anlegges i et nivå under normal vannstand. Tiltaket er derfor lite 
synlig etter at spor fra anleggsmaskiner er tilgrodd. Anlegget følges opp over tid for å evaluere langtidseffekter. 



tl Utført tiltak • vassdrag 2002 I 
Norges vassdrags- og energidirektorat, Region Nord 

Navn: 9797 Sikring mot Målselva Type tiltak: Sikring/stabilisering mot kvikkleireskred. 
ved Moen 

Kommune: Målselv Kostnadsoverslag: 4 mill kr 

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

Tidsrom: 2002 Anlegg utført av: NVE Anlegg 

Saksnr.: 200101654 

Beskrivelse: 

Sommeren 2000 gikk det flere skred i området ved Moen i Målselv. Omfanget av skredene var såpass 
omfattende at det ble iverksatt utbedringer umiddelbart. Statens vegvesen utførte utbedringer av fire 
skredområder, hvorav det ene med bidrag fra NVE. Dette ene skredet berØrte elvekanten mot Målselva ved 
Målselv alders- og sykehjem og ligger nå i Øvre del av planområdet. NVE mottok søknad fra Målselv 
kommune, datert 15.06.00, om sikringstiltak langs Målselva. Geotekniske undersøkelser konkluderte med at 
elvestrekningen må sikres innen noen få år. Tiltaket har til hensikt å hindre omfattende erosjon og skred-
aktivitet langs elva. Teknisk lØsning omfatter utlegging av erosjonssikring/motfylling inkl . filter og drenering 
av flere bekkeraviner. Elvestrekning: 800m. Dette er første anlegg utført med komprimeringsskuffe. 

Erfaringer: 

Arbeidene er utført etter planen. Kostnadsmessig er anlegget havnet noe under kostnadsoverslaget. Man har 
oppnådd en god kombinasjon mellom sikring og miljøtilpassing av anlegget. 



tfl Utført tiltak • vassdrag 2002 I 
Norges vassdrags- og energidirektorat, Region Nord 

Navn: 9821 Storbekken ved Stensrud Type tiltak: Flomsikring 

Kommune: Bardu Kostnadsoverslag: kr 130000 

Fylke: Troms Finansiering: NVE 80%, Bardu kommune 20% 

Tidsrom: 2002 Anlegg utført av: NVE Anlegg 

Saksnr.: 200100194 

Beskrivelse: 

Storbekken er ei lita sideelv til Barduelva som har sitt utløp nedenfor bebyggelsen ved Hundtorp i Bardu. I 
smelteperioder og i perioder med regnvær om vinteren får bekken stor vannføring. Dette skaper flomproblemer 
for 2 bolighus som ligger inntil bekken og RV847. Årsaken til flomproblemene knytter seg til flere forhold: 
Dårlig kapasitet under og ved bru RV847. Liten vintervannføring, hØyt grunnvannsnivå og grunnvannskiider 
som fører til bunnfrysing og oppbygging av is i bekkeløpet. Statens vegvesen ble kontaktet for å bedre 
forholdene ved RV847 ved å senke under og ved brua. På grunn av tekniske og økonomiske årsaker ble ikke 
dette gjennomført. 

Erfaringer: 

Det ble gravd en drensgrøft for å lede grunnvann og overvann inn til bekken. Videre foretatt en justering av 
tverrprofilet for å Øke kapasiteten og bedre forholdene mot bunnfrysing om vinteren. Dette har virket til en viss 
grad. Problemene er fortsatt til stede på grunn av dårlig kapasitet ved RV847. Etter lengre perioder med 
barfrost og liten nedbør bygger det seg opp så mye is i bekken at den til slutt skaper problemer for boligene. En 
slik situasjon oppsto i januar 2003. Det ble da iverksatt tiltak med å grave is i bekken. Dette anlegget må følges 
opp over tid for å evaluere langtidseffekter og kunne vurdere eventuelle andre tiltak som kan bedre forholdene. 



li Utført tiltak • vassdrag 2002 I 
Norges vassdrags- og energidirektorat, Region Nord 

Navn: 9827 Stabiliserende tiltak i Type tiltak: Sikring/stabilisering mot kvikkleireskred. 
Breivikelva 

Kommune: TromSØ Kostnadsoverslag: Kr 500.000,- for NVEs 
ansvarsområde. 

Fylke: Troms Finansiering: 100 % innenfor de respektive 
ansvarsområder. 

Tidsrom: Vinter 2001 - vår 2002 Anlegg utført av: NVE Anlegg 

Saksnr. : 200100186 

Beskrivelse: 

Etter henvendelse fra Statens Vegvesen i TromsØ om indikasjoner på erosjons- og setningsutvikling inntil 
Breivikelva ble det opprettet en prosjektgruppe i februar 2000 bestående av Tromsø kommune, Statens 
vegvesen og NVE Region Nord. Som geoteknisk prosjektansvarlig har prosjektgruppen engasjert NOTEBY 
a.s. Geoteknisk hovedrapport ble levert 22.12.00. Rapporten angir store mektigheter av kvikkJeire på 
Breivikeidet. Supplerende undersØkelser ble utført sommeren 2000 og NVEs plan ble sendt på høring 
17.09.200 l. Planen omfattet utbedring av 3 eksisterende erosjonssikringsanlegg og gjenfylling av 3 dyphull i 
elvebunnen. Med bakgrunn i en totalvurdering av området ble det ikke anbefalt å utføre ytterligere 
sikringstiltak langs elva. SVV og TromSØ kommune utfører egne tiltak på hhv riksveg og kommunal 
adkomstveg med bla utlegging av lette fyllinger. 

Erfaringer: 

For å utnytte tela ble arbeidene startet opp vinteren 2001. Mye nedbør medførte at deler av arbeidene ble utsatt 
til våren 2002. Arbeidene ble utført i samråd med geoteknisk rådgiver og etter omforente prosedyrer. Det har 
ikke oppstått nevneverdige avvik fra plangrunnlaget. Det har vært et lærerikt prosjekt og et godt samarbeide 
mellom aktØrene. 



tl Utført tiltak • vassdrag 2002 I 
Norges vassdrags- og energidirektorat, Region Nord 

Navn: 9884 Sikringstiltak i Type tiltak: Enkelt tiltak 
Sauelva, Evenesdal 

Kommune: Saltdal Kostnadsoverslag: kr 45 000,-

Fylke: Nordland Finansiering: NVE 100 % 

Tidsrom: Juli 2002 Anlegg utført av: NVE Anlegg 

Saksnr.: 200103064 

Beskrivelse: 
I Sauelva er det over tid avlagret masser i hovedløpet. Konsekvensen av det er at svellis styrer deler av 
vintervannføringen inn mot boliger og driftsbygning. Utført tiltak omfattet trauing i avlagrede masser i en 
lengde av 80 meter. Det ble etablert et V -profil for å holde vintervannfØringen samlet og dermed redusere 
mengden av svellis. De uttrauede massene ble lagt som flomverk på venstre bredd for å beskytte boligene. 

Erfaringer: 

Uttrauing og masseforflytting ble utført med beltegraver. Om forholdene vedr. svellis bedrer seg ved utførte 
tiltak vil bli fulgt opp. Det har tidligere vært nødvendig å grave bort is fra elvelØpet for å styre 
vintervannførigen bort fra boligmasse. 



tfl Utført tiltak • vassdrag 2002 I 
Norges vassdrags- og energidirektorat, Region Nord 

Navn: 9971 Utbedring av Type tiltak: Enkelt tiltak 
vandringshinder i 
Jovnitjohka 

Kommune: Tana Kostnadsoverslag: kr 30 000 

Fylke: Finnmark Fi nansieri ng: NVE 50 %, Interreg 50 % 

Tidsrom: 2002 Anlegg utført av: NVE AnJegg 

Saksnr. : 200201798 

Beskrivelse: 
Norske og f inske myndigheter har i samarbeid foretatt en kartlegging av vandringshinder for laksefisk i 
sidebekker og mindre sideelver langs Tanavassdraget. I de sidebekker der slike vandringshinder er etablert av 
tekniske inngrep, og der det er et potensiale for utbedring (oppvekst- eller gyteområder for laksefisk) prioriteres 
utbedring. Utbedringen i Jovnitjohka er enkel og lite ressurskrevende. Det er etablert oppgangsmulighet til 
kul verten, og vannspei let under denne er hevet. Utbedringen er foretatt ved bygging av flere mindre terskler. 

Erfaringer: 

Uli ke prinsipp for utbedring av vandringshinder prØves ut langs vassdraget, og utførelsen skjer gjennom 
prosjektet Bevaring av Tanaelva som en lakseelv i naturtilstand i EU-programmet Interreg lIIa .. Virkninger av 
utbedringene vurderes av norske og finske ferskvannsbiologer. 



ti Utført tiltak • vassdrag 2002 I 
Norges vassdrags- og energidirektorat, Region Nord 

Navn: 9975 Sandsel va ved Type tiltak: Erosjonssikring 
Malangssenteret 

Kommune: Balsfjord Kostnadsoverslag: kr 120000 

Fylke: Troms Finansiering: NVE 70%, Balsfjord kommune 10%, 
Statens vegvesen 20%. 

Tidsrom: 2002 Anlegg utført av: NVE Anlegg 

Saksnr.: 200104977 

Beskrivelse: 

Sandselva har erodert kraftig forbi Malangssenteret og ned mot brua ved FV286. Det berØrte arealet er viktig 
for folkehøgskolens drift. Tiltaket var opprinnelig planlagt å omfatte denne strekningen i tillegg til en mindre 
raparasjon ved et verksted oppstrøms den gamle brua. En kraftig erosjonsutvikling ved landkaret til brua ved 
FV286 medførte økonomisk deltakelse fra Statens vegvesen. Utførelsen ble justert til å omfatte reparasjon ved 
landkaret. Samtidig ble reparasjonen ved verkstedet tatt ut. 

Erfaringer: 

Tiltaket er utført som en tradisjonell erosjonssikring av sprengt stein. Stein ble kjØpt av BrØdr. Karlsen AS i 
forbindelse med et engangsuttak like i nærheten. I tillegg til ny sikring ble det foretatt en utbedring langs en 
kortere strekning der folkehøgskolen tidligere har fylt stein ut i elva. Elveløpet er langt på veg lagt tilbake i sitt 
gamle leie. Det er også lagt vekt på en miljømessig utforming samt tilrettelegging for etablering av 
kantvegetasjon. Det er viktig at folkehøgskolen tar hensyn til dette i forhold til egen drift. Det forventes at 
tiltaket har positiv virkning i forhold til isproblemer og erosjonsutvikling. 



fl Utført tiltak • vassdrag 2002 I 
Norges vassdrags- og energidirektorat, Region Nord 

Navn: 9980 Lakselva ved Aursfjordsaga Type tiltak: Erosjonssikring 

Kommune: Balsfjord Kostnadsoverslag: kr 50 000 

Fylke: Troms Finansiering: NVE 50%, Balsfjord kommune 50% 

Tidsrom: 2002 Anlegg utført av: NVE Anlegg 

Saksnr.: 200201180 

Beskrivelse: 
Aursfjordsaga er ei restaurert oppgangssag fra 1796 og er et av de mest kjente kulturminner i Nord-Norge. Saga 
ligger ved utlØpet av Lakselva som har sitt utlØp i Kuelvbukta i Aursfjorden. Lakselva har oppgang av anadrom 
fisk. 16. februar 2001 utførte NVE et krisetiltak i elva. Det var da dannet bunnis med en mektighet på ca. 2 
meter som var i ferd med å påføre skade på saga. Det ble da foretatt oppgraving og fjerning av bunnis i 
elvelØpet. I ettertid viser det seg at elvelØpet har endret seg betydelig. Sikringen oppstrøms vasshjulet og et 
hjørnefundament på saga er borte. I tillegg er inntaket til vassrenna til saga oppstrøms brua ødelagt og må 
repareres. Tiltaket har til hensikt reparere påførte skader og samtidig sikre mot ytterligere skade på 
Aursfjordsaga. 

Erfaringer: 

Grove masser som elva har avlagret i elva er brukt til å reparere/ forsterke en skadet erosjonssikring ved saga. 
Djupålen er brakt ti lbake til tidligere situasjon før skadene oppsto. Det er samtidig forsøkt å oppnå en naturlig 
utforming av elveløpet som er gunstig mht. oppgang av fisk. Skadet hjørnefundament til saga er gjenoppbygd 
med naturstein. Midt-Troms Museum har selv reparert gammel sikring oppstrøms vasshjulet og samtidig bidratt 
med reparasjonen av hjØrnefundamentet. Det forventes at tiltaket har positiv virkning i forhold til isproblemer 
og erosjonsutvikli ng ved Aursfjordsaga. Anlegget må fØlges opp over tid for å evaluere langtidseffekter. 



tfl Utført ti Itak • vassdrag 2002 I 
Norges vassdrags- og energidirektorat, Region Nord 

Navn: 9987 Eveneselva ved 
El vebakk, Evensgård 

Type tiltak: Enkelt tiltak 

Kommune: Saltdal Kostnadsoverslag : kr 45 000,-

Fylke: Nordland Finansiering: NVE 100 % 

Tidsrom: Juli 2002 Anlegg utført av: NVE Anlegg 

Saksnr.: 200200300 

Beskrivelse: 

Under flommen i januar 2002 oppstod lokal erosjon i Eveneselva, nær garasje og bolighus. For å stanse 
ytterligere erosjon, ble "kulpen" fylt opp med sprengt stein og subbus, tiltdekket med vekstmasser og tilsådd. 

Erfaringer: 

Dette tiltak er et godt eksempel på typen "enkelt tiltak" , lite konfliktfylIt og enkel saksbehandling. En skadelig 
utvikling stanses i en tidlig fase med lite ressursbruk. 



fl Utført tiltak • vassdrag 2002 I 
Norges vassdrags- og energidirektorat, Region Nord 

Navn: 9988 Sikringstiltak i bekk Type tiltak: Enkelt tiltak 
ved Nordnes 

Kommune: Saltdal Kostnadsoverslag: kr 30 000,-

Fylke: Nordland Finansiering: NVE 100 % 

Tidsrom: Juli 2002 Anlegg utført av: NVE AnJegg 

Saksnr.: 200201218 

Beskrivelse: 

En bekk ved boliger blir ved større flom masseførende. Da oppgrunnes bekken, og tomt og gårdsveg 
oversvømmes. Stikkrenne i kommunal veg får også redusert tverrsnitt ved at masser avlagres. 

Erfaringer: 

Samtidig med opprensking av elvelØp, foretok kommunen utskifting av stikkrenna, etter anmodning fra NVE. 
Begge disse tiltak sees i sammenheng, og forventes å redusere fare for oversvømmelse ved fremtidige flommer. 



lil Utført tiltak • vassdrag 2002 I 
Norges vassdrags- og energidirektorat, Region Nord 

Navn: 10005 Barduelva ved Nyheim Type tiltak: Erosjonssikring - enkelt tiltak 

Kommune: Bardu Kostnadsoverslag : kr 50 000 

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

Tidsrom: Sept. 2002 Anlegg utført av: NVE AnJegg 

Saksnr. : 200202567 

Beskrivelse: 

Barduelva eroderer årlig langs den berørte strekningen. Utsatte verdier er en garasje som står ut mot elvemelen 
og et bolighus som står ca 15 m fra melen. Elva har erodert flere meter de siste 10 årene. På kort sikt er 
garasjen svært utsatt. På lengre sikt kan bolighuset bli utsatt. Grunneierne fØler seg usikre ved elva på grunn av 
frykt for utglidninger. Den berørte strekningen berØrer direkte en boligeiendom. 

Hensikten med tiltaket var å stoppe den pågående erosjonen og stabilisere elvemelen langs strekningen. 

Erfaringer: 

En tradisjonell erosjonssikring ble ikke vurdert av estetiske og miljømessige årsaker. Det ble i stedet anlagt 2 
stk strømvisere for å lede bunnstrømmen bort fra elvemelen. Videre ble det anlagt en mindre steinfylling 
oppstrøms en liten privat brygge som også skallede vannstrømmen bort fra elvemelen. Denne lØsningen kunne 
utføres med et minimum av inngrep langs elva. 

Barduelva er påvirket av reguleri ng. Den berørte strekningen er direkte påvirket av Bardufoss kraftstasjon som 
er et elvekraftverk. Høsten 2002 ble det utført vedlikehold på tappelukene ved stasjonen, noe som medførte 
behov for nedtapping og derved en unormalt lav vannstand i elva. Anlegget ble koordinert utført i samme 
periode. Dette medførte at strømviserne kunne anlegges i et nivå under normal vannstand. Tiltaket er derfor lite 
synlig etter at spor fra anleggsmaskiner er tilgrodd. Anlegget følges opp over tid for å evaluere langtidseffekter. 



l3. Utført tiltak • vassdrag 2003 I 
Norges vassdrags- og energidirektorat, Region Nord 

Navn: 10024 Kildalselva nedenfor Type tiltak: Restaureringstiltak 
brua, del av helhetlig 
plan for Reisavassdraget 

Kommune: Nordreisa Kostnadsoverslag: kr 355.000,-

Fylke: Troms Finansiering NVE 80, kommunen 20 

Tidsrom: fra 25.11.2003 Anlegg utført av: NVE Anlegg 

Saksnr.: 200102039 

Beskrivelse: 

"Prosjekt Reisavassdraget" er et fellesprosjekt mellom Nordreisa kommune, Reisa elvelag og NVE. En av 
aktivitetene i prosjektet er utarbeiding aven tiltaksplan for vassdraget som har til formål å revitalisere avstengte 
deler av vassdraget for derved å bidra til et bedre vassdragsmiljø. Tiltakene er forankret i faglige vurderinger og 
legger spesielt vekt på områder med stort biologisk mangfold som sammen med endret bruk av arealene gir 
mulighet for ombygging av tidligere utførte sikringsanlegg. Dette tiltaket omfatter ombygging av ca 450 m 
flomverk på hØyre bredd nedstrøms brua over Kildalselva. Elvebunnen skal forsterkes og det anlegges ny 
sikring på hØyre side i god avstand fra elvelØpet. Dette medfører at et gammelt flomløp og flommarkskogen 
langs høyre bredd vil bli revitalisert. 

Erfaringer: 

Perioder med kaldt vær har satt mannskap og maskiner på prøve. Til tross for vanskelige værforhold har 
arbeidene gått greit unna. Grovarbeidene var i hovedsak gjort ferdige til jul. Finpuss og opprydding på 
anleggsstedet skal utføres til våren/sommeren 2003. Ved planlegging og gjennomføring av neste delprosjekt må 
det legges vekt på en større deltagelse og involvering av berørte grunneiere. 



fl Utført tiltak • vassdrag 2002 I 
Norges vassdrags- og energidirektorat, Region Nord 

Navn: 10035 Biotopjusteringer i Type tiltak: Miljøtiltak 
Rombakselva 

Kommune: Narvik Kostnadsoverslag: kr 250 000,-

Fylke: Nordland Finansiering: Nordkraft 40 %, NVE 30 %, 
kommunen 30 % 

Tidsrom: 2002 Anlegg utført av: NVE Anlegg 

Saksnr.: 200106988 

Beskrivelse: 
Rombakselva ble regulert til kraftutbygging i 1983, og vannføringen er omtrent halvert som følge av dette. 
Elveløpet er i ti llegg til dette påvirket aven stor skadeflom i 1959. l konsesjonsbetingelsene for 
kraftutbyggingen ble det fastsatt at elvelØpet skulle samles for å bedre forholdene for laksefisk, og dette ble 
utført i 1994. Senere fiskeundersØkelser viser at dette delvi s har gitt negativ effekt. Planen har bestått i tiltak for 
å optimalisere forhold for laksefisk ved utvidelse av eksisterende kulper, forsterking av terskel samt delvis 
gjenåpning av avstengte flomløp. Det er dessuten gjennomført tilretteleggingsti ltak for ferdselen i 
Rombaksbotn . 

Erfaringer: 

Det er ikke vegforbindelse ti l Rombaksbotn, og transport av maskiner/anleggsutstyr ble utført aven 
ingeniørtropp fra Forsvaret. Anleggsarbeidet ble lØst på en god og fleskibel måte av NVE Anlegg innenfor 
anleggets buds jett. 
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