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Sammendrag
I all tid har det gått store ras langs Namsen. Etter store skred i Namsen i 1959 og
registrering av erosjonstilstanden i vassdraget i 1961, ble det i 1960 og 70-årene
gjennomført et storstilt forbyggingsprogram i Namsen for å sikre mot videre erosjon
og utrasing. I det store og dype elvefaret tillot ikke utstyr og arbeidsmetoder den gang
en tilstrekkelige god utførelse av forbygningene. Det ble heller ikke lagt særlig vekt
på istandsetting og tilrettelegging av adkomstvegen, landskap og miljø. I dag er et
stort antall av de gamle forbygningene skadet og trenger reparasjon og miljømessig
opprusting.
Etter en nøye gjennomgang av saksmappene til sikringsanleggene er historikken til
samtlige sikringsanlegg langs Namsen på strekningen Namsos til Grong er beskrevet.
Rapporten beskriver bakgrunnen og tilsanden til samtlige sikringsanlegg på
strekningen. Planen beskriver videre vedlikehold, reparasjon og miljømessige
oppgraderinger av i alt 15 eldre sikringsanlegg.
Rapporten viser at forbygningene langs Namsen må repareres for ca. 24 mill. kroner
for å opprettholde et forsvarlig sikkerhetsnivå mot erosjon og store skred i Namdalen.
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Bakgrunn
Det er mange eksempler på store skred i Namdalen, noen ganger med tap av menneskeliv og ofte
med store materielle tap.
Etter de to store skredene i Namsen ved Furre og Vibstad i 1959, ble NGI engasjert for å vurdere
grunnforholdene langs Namsen. I NGI rapport datert 15.juli 1961 Orienterende undersøkelse av
skredfaren i Namdalen konkluderer denne med at det er ytterligere betydelig skredfare langs
Namsen. Rapporten beskriver en viss klassifisering av skredfaren, og belyser den forverring av
skredfaren som erosjon i bunn og sider i Namsen representerer. Med bakgrunn i dette utarbeidet
NVE kart (28.september1961) som klassifiserte erosjonstilstanden i Namsen.
Ved Furre og Vibstad ble erosjonen vurdert til å være en utløsende faktor for begge skredene. På
grunnlag av de geotekniske og vassdragstekniske undersøkelser som ble gjennomført på
begynnelsen av 1960-tallet, ble det igangsatt et storstilt forbygningsprogram for Namsen og Bjøra.
Mesteparten av anleggene ble utført over NVEs budsjett med redusert distriktsandel.
Distriktsandelen ble delt mellom kraftverkene i Øvre Namsen, Nord-Trøndelag Everk og
kommunene. En stor del av den anleggstekniske utførelsen fant sted på1960- og 70-tallet. Inkludert
sideelver/bekker er det kjørt ut ca 1.1 mill. m3 stein i denne perioden. I nåverdi representerer denne
innsatsen ca 120 mill. kroner.
Kvikkleiresonene langs Namsen klassifiseres etter risiko, faregrad og konsekvens i NVEs Program
for økt sikkerhet mot leirskred. Dette gir et ytterligere grunnlag når funksjonen til de gamle
sikringsanleggene skal gjennomgås. På oversiktskartet på side 25 er kvikkleiresonene langs
Namsen tegnet inn.
En del av gamle forbygningene langs Namsen er høye og bratte med uryddig steinlegging og med
dårlig fundamentering i elva. Enkelte anlegg står i fare for å vaskes ut i elva på grunn av for dårlig
fundamentering og flere tilfredsstiller ikke dagens krav til miljømessig gode anlegg. Det er derfor
behov for både teknisk vedlikehold og forsterkning av enkelte anlegg samt en miljømessig
oppgradering. Der slike anlegg beskytter vesentlige verdier slik som boliger, annen bebyggelse og
infrastruktur og det er fare for skred er det foreslått å utbedre disse. Det er også foreslått en
miljømessig oppgradering av anlegg på steder der det er stor ferdsel og bruk av elva til rekreasjon.
I Flerbruksplanen for Namsenvassdraget (NVE rapport 12-98) hvor bl.a. NVE spilte en aktiv rolle,
var erosjon, skred og forbygninger et sentralt tema. To av de sentrale målsettingene i
flerbruksplanen er at Namsen skal være en mest mulig naturlig elv og at verdiene i og langs
Namsenvassdraget skal sikres. En rekke tiltak støtter opp under disse målsettingene, og NVE har et
ansvar for å følge opp deler av dette.

Namsen – vassdraget, hydrologi, kvartærgeologi og
sikringsanlegg
Beskrivelse av vassdraget
Namsen ligger i Nord-Trøndelag og har sitt utspring i fjellstrøkene mot svenskegrensen i øst og har
utløp i Namsenfjorden ved Namsos i vest. Nedbørsfeltet er 6277 km2 stort og hovedelva 228 km
lang. Det er Norges 8 største vassdrag målt i areal. Det er tre større sidevassdrag til hovedløpet
Tunnsjøelva, Sandøla og Bjøra og to større innsjøer i nedbørsfeltet Tunnsjøen og Store
Namsvatnet.
Det er i alt 7 kraftverk i Namsen. 4 ligger i hovedløpet og 3 i sidevassdraget Tunnsjøelva der
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Tunnsjøen er reguleringsmagasin. Det eldste kraftverk i hovedløpet Nedre Fiskumfoss ble bygget i
1946 og det siste i Tunnsjøen ble bygget i 1986. Det overføres vann til Tunnsjøen gjennom
Tunnsjø kraftverk fra Linvasselva med innsjøen Limingen som drenerer mot Sverige. Det overføres
også vann fra dette nedbørsfeltet til Namsvatnet. Alle kraftverk og reguleringsmagasin ligger
ovenfor samløpet med Sandøla og alle drives av Nord Trøndelag Energiverk
Store deler av vassdraget er vernet mot kraftutbygging blant annet Sandøla og Bjøra og de øvre
deler av nedbørsfeltet i Børgefjell nasjonalpark.
Namsen er et av Norges viktigste laksevassdrag og er utpekt som et av 37 nasjonale laksevassdrag.
Vassdraget er Norges tredje største laksevassdrag målt i tonn laksefangst og laksefiske er en svært
viktig næring i Namdalen med mange tilreisende i sesongen. Det fiskes mellom 25 og 30 tonn laks
pr. år i Namsen.
Hydrologi og sedimenttransport
Vannføringen er blitt målt i Namsen siden 1908 ved målestasjonene 139.1 Formofoss og 139.8
Fiskumfoss. Begge disse stasjonene er lagt ned og hovedmålestasjon i dag ligger på Bertnem i
hovedløpet ovenfor Overhalla og samløpet med Bjøra. Denne har et feltareal på 5176 km2 og har
vært i drift siden 1961.
Middelvannføringen i Namsen målt ved denne stasjonen er ca 250 m3/s og middelflommen ca 1480
m3/s. Den største flommen som er målt ved Bertnem ble registrert 6. desember 1962 og målt til
2811 m3/s.
Det er ikke uvanlig med vinterflommer i Namsen i kombinasjon med isgang. I månedsskifte januar
– februar 2006 var det en slik stor flom i Namsen. Ved målestasjonen ved Bertnem gikk isen opp
og passerte i stor grad 30. og 31. januar. Max-momentanvannføring er beregnet til ca 2760 m3/s,
med største døgnmiddel 1.2.2006 = 2632 m3/s. Flommen hadde ca 20 års gjentaksintervall jfr.
statistikken - og at det var den femte største i ekstremstatistikken (døgnmiddel) ved Bertnem.
Det er ikke foretatt undersøkelser av sedimenttransporten i Namsen. Det er grunn til å anta et både
bunntransporten og suspensjonstransporten i vassdraget kan være stor. Det er store aktive bankeog øysystemer i Namsen som tyder på aktiv bunntransport. Nedenfor marin grense er det
sannsynligvis et dekkskikt av grove sedimenter over marin leire. På befaring ble det observert
blottet marin leire og det ser ut til at dekkskiktet er tynt enkelte steder. Det er ikke kjent hvordan
reguleringer eller andre inngrep kan ha påvirket bunntransporten gjennom dalsystemet og det er
ikke gjort noen undersøkelser av sedimentkilder i vassdraget. De grove bunnsedimentene er
antagelig viktig for stabiliteten i vassdraget da disse overdekker marin leire. Ved planlegging av
tiltak som kan påvirke sedimenttransportforholdene i vassdraget må disse forhold utredes. De
planlagte vedlikeholdstiltak vil høyst sannsynlig ikke påvirke sedimenttransporten i vassdraget.
Kvartærgeologi og kvikkleire i Namdalen
I Namdalen finner man flere spor etter istiden, både fra perioder da en tykk innlandsis dekket selv
de høyeste fjellene, til selve isavsmeltingen som skjedde for ca. 10 000 år siden. Strømlinjeformer i
bergrunnen og løsmasser, skuringsstriper etter grus i bresålen og blokkvifter viser at innlandsisen
under hovedfremstøtet for 20 000 år siden og i slutten av siste istid beveget seg i nordvestlig
retning fra et isskille syd og øst for vannskillet. Etter hvert ble innlandsisen tynnere, sokkelen ble
isfri og for 12 500 år siden lå isfronten langs Trøndelagskysten. Etter noen hundre år trakk
isfronten seg videre innover Trondheimsfjorden avbrutt av mindre brefremstøt. I Namdalen ble de
høyeste fjellene først isfrie. De eldste smeltevannsløpene viser at smeltevannet rant mellom isrester
i dalførene og isfrie daler. Dessuten fant det sted smeltevannsdrenering i nordvestlig retning i
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tunneler under breen. På grunn av isoverflatens helning mot nordvest oppstod det bredemte sjøer
mellom innlandsisen og isfrie områder ved vannskillet.

Figur 1. Kart som viser utbredelsen av forskjellige løsmasser langs Namsen (www.ngu.no).
Løsmassene i Namdalen stammer hovedsaklig fra siste istid eller de cirka 10.000 årene som har
gått siden den siste store skandinaviske innlandsisen forsvant. Morener og smeltevannsavsetninger
ble dannet direkte i kontakt med breen, og leire ble bunnfelt fra leirholdig smeltevann på
fjordbunnen. Figur 1 viser utbredelsen av forskjellige løsmasser i Namdalen.
Fjordbunnen ble senere hevet til tørt land, og i Namdalen har elvene gravd ut masser og planert
sletter og terrasser mens landet sakte har hevet seg gjennom hele etter istida. I Namdalen ligger det
høyeste havnivå fra slutten av siste istid (marin grense) på ca 150 m.o.h..
Kvikkleire og kvikkleireskred
Det er de finkornede partiklene som ble avsatt i havet under slutten av siste istid som danner
kvikkleire. I det de små partiklene i smeltevannet kommer i kontakt med det saltholdige vannet,
oppstår det en kjemisk reaksjon som fører til fnokkulering av partiklene. Partiklene blir plassert
kant mot flate der tiltrekkende krefter holder partiklene sammen i en åpen, men stabil struktur. Så
lenge porevannet inneholder en viss mengde med salt er det ikke fare for at strukturen vil bryte.
Men etter at isen forsvant, forandret forholdene seg for store land- og havområder. Landet steg og
store områder som lå under havnivå ble nå tørt land. Etter flere tusen år med gjennomstrømming av
ferskvann, både fra grunnvann og regnvann, har det ved flere tilfeller ført til en utvasking av det
saltholdige porevannet. Leira blir ved slike tilfeller kalt ”kvikk”. Få krefter holder partiklene
sammen og lite skal til for en kollaps av denne strukturen (figur 2 side 12).
Kvikkleireskred kommer som følge av naturlige prosesser eller menneskelig inngrepen. Erosjon i
leireområder består blant annet av elve- og bekkeerosjon som skaper raviner. Når skråninger når
kritiske verdier for høyde eller helning, utløses større og mindre skred. Graving, oppfylling osv.
kan utløse små initiale skred som kan føre til utviklingen av større skred. Kvikkleireskred kan gå
uten forvarsel og store arealer kan flyte bort i løpet av noen minutter. Dette kan føre til tap av liv og
store materielle verdier. Skredmassene kan flyte nedstrøms langs vassdraget som en tykk suppe og
vil kunne skape skader lengre nedstrøms. Årsaken til forandringene i konsistensen, er det
overskudd av porevann som blir frigjort når strukturen kollapser. I tillegg er det risiko for at
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skredmassene vil sperre elveløpet og demme opp store vannmengder. Et ukontrollert brudd på
demningen vil kunne utvikle seg til en like stor katastrofe som selve skredet.
Det største og mest kjente kvikkleireskredet i Norge gikk i Verdalen i 1893 (Verdalsraset), og
forårsaket tap av til sammen 116 menneskeliv. Senere har det gått flere store skred som har krevd
menneskeliv, det mest kjente er kanskje Rissaraset i 1978. Ett menneskeliv gikk tapt, samt store
materielle verdier.

Figur 2. Marin leire med stabil struktur og strukturen til marin leire i omrørt tilstand.
Flom- og erosjonssikringsanlegg i Namsen – samfunnsmessige og miljømessige virkninger
Folk som bor langs elver og vassdrag er godt kjent med dramatiske hendelser i form av erosjon,
oversvømmelser og skred. Slike hendelser har menneskene til alle tider prøvd å beskytte seg mot.
Det gamle tyske ordet for sikring, ”faskiner”, brukes fremdeles i Namdalen i dag og vitner om en
lang historie med sikring mot elva i Namdalen.
Områdene langs Namsen er relativt tett befolket og flere tettsteder ligger på skredutsatte områder.
Kvikkleira stikker flere steder dypt og dyptgående skred vil kunne ta med seg store flater med
bebyggelse. Ved slike skred er faren for tap av liv stor. Materielle verdier langs Namsen er foruten
boligbebyggelse, også næringsbygg, veger, jernbane, maskiner og kommunikasjonssystemer.
Skedhistorien i Namdalen viser at skred også kan sperre og demme opp Namsen med
dambruddlignende tilstander i etterkant.
Etter de to store skredene i Namsen ved Furre og Vibstad i 1959 og NVEs kartlegging av erosjonen
i Namsen i 1961 ble store deler av Namsen nedenfor Grong og ut til utløpet samt Bjøra sikret mot
erosjon. En stor del av sikringsanleggene ble bygget på 1960- og 70 tallet men også på 1980 tallet
ble flere store anlegg ferdigstilt. De tunge forbygningsanleggene som er typisk for Namsen og har
vist seg å ha en god virkning. Ingen steder der en har anlagt disse forbygningene har det senere gått
dyptgående skred. Sikringstiltakene har hatt positiv betydning for bosetting, landbruk og annen
næringsvirksomhet i Namdalen.
De siste 5 årene er det bygget flere nye sikringsanlegg mot leirskred i mindre sidevassdrag og
bekker til Namsen. I hele Namdalen er det avdekket områder med fare for kvikkleireskred gjennom
Program for økt sikkerhet mot leirskred. Kvikkleiresonene er klassifisert etter risiko, faregrad og
konsekvens av NGI og NVE. Faregrad – konsekvensevalueringer er grunnlaget for bestemmelse av
risikoklasse: risiko = faregrad x konsekvens. Risiko er delt inn i fem klasser hvorav 5 er høyest
risiko
På oversiktskartet på side 25 er risikokart for kvikkleiresonene langs Namsen tegnet inn. Les mer
om kvikkleire NVEs Program for økt sikkerhet mot leirskred på www.nve.no
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Alle inngrep i et vassdrag representerer et inngrep i naturmiljøet. Ved å plastre elvekanten med
stein og dermed hindre erosjon i elvekanten vil elva grave og erodere andre steder. Erosjon av
bunnen kan forekomme der begge sider av elva er sikret og der det er store krefter mot bunnen av
elva. Dette kan føre til blottlegging av leire og blakking av vannet og økt ustabilitet. Enkelte steder
vil erosjonen flyttes til motsatt bredd av elva.
Erosjonssikringer er et fremmedelement i elvelandskapet og spesielt eldre erosjonssikringer som er
dårlig tilpasset miljøet skiller seg ut. Enkelte steder der en har anlagt erosjonssikringer har en også
stengt igjen flomløp og snevret inn elveløpet. De miljømessige virkningene av sikringstiltakene i
Namsen er ikke dokumentert men enkelte av sikringstiltakene er tydelig dårlig tilpasset til
elvemiljøet med streng linjeføring, store steiner, lite vegetasjon og er vanskelige å gå i.
Det er vanskelig å si hvor store miljømessige konsekvenser forbygningene i Namsen har hatt uten
nærmere undersøkelser. Når en nå samlet vurderer vedlikeholdstiltak på eldre sikringstiltak i
Namsen er det viktig å minimalisere nye inngrep i vassdraget. Det er også viktig å utføre
vedlikehold og reparasjonsarbeider på en så skånsom som mulig måte og gjennomføre en
miljømessig oppgradering av anlegg der dette er nødvendig.

Flom- og erosjonssikringsanlegg – vedlikehold og miljømessig
oppgradering
Utførelsen av sikringsanleggene i Namsen på 1960 tallet skjedde enten ved å tippe steinmassene fra
toppen av melen, eller kjøre ut steinmassene på fylling i foten av skråningene. Ved begge metodene
ble massene håndtert uten bruk av langtrekkende gravemaskin for legging av stein i elva. Dette
medførte at fundamenteringen/foten ofte ikke kom så langt ut i elva som ønskelig. Forbygningene
har stått bra i 20-30 år, men en ser nå at de mest utsatte trenger å forsterkes i foten
De gamle forbygningene langs Namsen er ofte høye og bratte og enkelte har uryddig steinlegging.
Dermed blir elvekantene vanskelige å ta seg frem i for fiskere og andre brukere av elven. Mange av
forbygningene er også stive i form og linjeføring og de forbygde elvestrekningene skiller seg mye
ut fra resten av elva. Ved vedlikehold av sikringsanleggene vil det derfor også foretas en
miljømessig oppgradering av forbygningene ved å slake ut skråninger, rydde slik at det blir mulig å
ferdes i forbygningene og tilføre jord, vekstmasser og vegetasjon der dette er nødvendig.
Oppmåling og prosjektering
NVE startet kartlegging av skadeomfanget og behovet for miljømessig oppgradering av anlegg
langs Namsen med oppmålinger i felten sommeren 1998. Oppfølgende oppmålinger i elva er blitt
utført etter hvert som behovet har meldt seg. Arbeidet med å lage plan for arbeidet er utført ved
NVE Region-Midt Norge.
Planen beskriver bakgrunnen og tilstanden til alle sikringsanleggene langs Namsen fra Namsos til
Grong. Planen beskriver også vedlikehold, reparasjon og miljømessige oppgradering for i alt 15 av
disse sikringsanleggene.
Tiltakene er delt inn i 3 kategorier avhengig av skadepotensiale og skadeomfang.
Kategori 1: Anlegg som beskytter boliger, veier og annen infrastruktur og som er tydelig skadet
ved undergraving av fundamentet og utglidninger. Behov for miljømessig oppgradering.
Kategori 2: Anlegg som beskytter boliger, veier og annen infrastruktur og der dypålen i elva
nærmer seg foten på forbygningen og denne står i fare for å få skader ved undergraving av
fundamentet. Behov for miljømessig oppgradering.
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Kategori 3: Anlegg med svakt fundament og som kan være utsatt for skader ved store flommer.
Behov for miljømessig opprusting. Begrenset skadepotensiale eller skadepotensialet kan være
betydelig, men situasjonen er ikke prekær.
Anlegg i kategori 3 vil ikke være aktuelle å gjennomføre i nær fremtid men skal holdes under
oppsikt.
Utførelse
Det finnes flere metoder for erosjonssikring. Den metoden som er mest aktuell i Namsen er
plastring med stein, det vil si steinkledninger langs de utsatte elvebreddene. Dette gjøres for å
beskytte elvebredden mot vannstrømmens eroderende kraft. I skredfarlige områder kan det i tillegg
til behovet for å stanse erosjon, også være behov for å etablere tyngde/motvekt i elveskråningene.
Bruk av stein er derfor spesielt godt egnet som bygningsmateriale i slike områder. Fyllinger/
kledninger av stein opptrer også nærmest ”plastisk” når det skjer endringer i elveprofilet, og får
derfor en viss selvlegende effekt når skader inntrer.
De miljøproblemer som plastringsstein i elvebredden kan representere i form av sterile og
utilgjengelige elvebredder kan avbøtes ved hjelp av terrengforming og innlagte gangstier i
skråningsflatene og etablering av vegetasjon.
Den vanligste metoden for å sikre skråninger og spesielt høye skråninger er å kjøre ut nødvendige
steinmengder som en midlertidig vegfylling langs elvebredden mot foten av den høye skråningen.

Figur 3. Forklarende snitt av forbygningsanlegg med terrasse, erosjonssikring og miljøtiltak.
(Vassdragshåndboka, 1998, NVE).
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Dermed oppnår vi både teknisk og miljømessige fordeler. Steinen plasseres der den gir størst
virkning, både som erosjonssikring og stabiliserende fotfylling. Etterpå formes steinfyllinga slik at
vi får en slak helning på fyllingen evt. sti like over normalvannstanden. Adkomsten til elva vil
dermed bli forbedret.
I anleggsfasen med transport, graving og fylling må all aktivitet være grundig vurdert/beregnet for
å unngå situasjoner som øker skredfaren. Dette gjelder også adkomstveier/nedkjøringer. Graving
må helst unngås, og til nød bare i korte sekvenser etter avtale med fagansvarlig. Fyllinger må ikke
være så høye at de i seg selv kan gli ut og dermed utløse et skred. Hvis det er nødvendig å skape
høydeforskjeller i tverrprofilet må disse ikke være høyere en 1,5 meter uten at fagansvarlig
godkjenner dette. Fyllinger må ikke plasseres slik i profilet at de skaper erosjon og dermed øker
skredfaren i området.
Ferdig anlegg
Ferdigstilte sikringsanlegg er ofte lite egnet for rask vegetasjonsetablering uten at vi tilfører
vekstmasser eller tilbakefører avdekningsmassene. Matjord til å dekke øvre deler av skråningen
kjøres til, eller tas ut av skråningen. Erfaringsmessig vil området være grønt etter en vekstsesong.
Det er viktig at området ikke sås med gressfrø. For å oppnå en naturlig elvevegetasjon må det
tilstrebes å bruke lokale vegetasjonsrike masser langs elva som jord, torv, røtter og busker.
Ved å ta vare på avdekningsmassene kan vi redusere utgiftene til vekstmasser betraktelig. Ved
tilbakeføring kan vi ofte nøye oss med et ca 20 cm tykt lag. Delvis overdekning kan også være et
alternativ som kan skape variert vegetasjonsetablering.
Langs Namsen vil sikringsanlegg så langt som praktisk mulig bli dekket med vekstmasser for å
lette reetablering av vegetasjon. Ved utførelsen av anleggene legges vegetasjonsrik masse tilside
før steinmassene kjøres ut. Ved avslutning av anlegget legges vegetasjonsmassene tilbake over
steinsikringen.

Figur 4 Vegetasjonstuene etableres i jordlag på steinmassene. Planter, enkeltbusker og småtrær
klemmes godt fast mellom steinene. (Vassdragshåndboka, 1998, NVE).
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En annen måte er å bruke vegetasjonsmatter.

Toppdekke i 2 meters bredde av gras og lyngvegetasjon flekkes av i flak og flyttes med
gravemaskin ned til nederste del av erosjonssikringen. Den ytterste sonen mellom dyrka mark og
elveskråningen i 1-2 meters bredde skal ikke røres.
Sonen fra øverste flomnivå og opp til toppen av sikringen: Vegetasjonsmasser legges i lag med
tykkelse på 30-40 cm. Substratet skal ikke komprimeres, men slettes lett til og rufses til i
overflaten. Småbusker (h=40-80cm) og stiklinger av vier plantes ut.
Sonen fra flomivå og ned til normalvannføring: Vegetasjonsmatter med areal større en 1m2 fra
toppflaten legges ut her. Stiklinger av vier settes ned i mattene.
Eksempelbilder

Før vegetering, sterilt sikringsanlegg

Gravemaskin legger ut vegetasjonsmatter

Ferdig anlegg, året etter en stor isgang.
Bildene er fra Anarjohka ved Iskuras i Karasjok
kommune i Finnmark.

16

Nasjonalparker og naturreservat
I nedbørsfeltet til Namsen ligger det to nasjonalparker, Blåfjella – Skjækerfjella og Børgefjell.
Blåfjella – Skjækerfjella nasjonalpark ligger i kommunene Steinkjer, Verdal, Snåsa, Lierne og
Grong. Nasjonalparken ble opprettet 17.desember 2004 og er 1 917 620 daa stor.
På strekningen fra Namsos til Grong er det to naturreservat, Harestranda naturreservat og
Storskogan naturereservat. Begge ligger i Overhalla kommune ved samløpet mellom Bjøra og
Namsen. Det ligger ingen sikringsanlegg i naturreservatene.

Harestranda
naturreservat

Storskogan
naturreservat

Data fra DNs naturbase
VV00001525, Harestranda
Kommune
Overhalla
Områdebeskrivelse FORMÅL MED VERN: Sammen med Storskogan å sikre den eneste større forekomsten
av flombetinget vegetasjon langs Namsen. OMRÅDEBESKRIVELSE: Lokaliteten er ei øy i
Namsen, og ligger ca 3 km øst for Ranemsletta i Overhalla. VERNEINTERESSER: Den
flomutsatte østenden av Harestranda er dels vegetasjonsløs, dels bevokst med gras- og
urterik pionervegetasjon med enkelte klåvedbusker. Vanlige urter er tiriltunge, kvitmaure,
hestehov m.m. Slik vegetasjon finner vi også langs øyas nordside. På et litt høyere nivå
finner vi flombetinget engvegetasjon med bl. a. prestkrage, blåknapp og setermjelt. Enga
går over i et tett pionerkratt av gråor og mandelpil, som igjen erstattes av gråorheggeskog med middels dimensjoner. Her finnes partier med høgstaudedominans og
partier med strutseveng. Dette er den største bestanden av gråor-heggeskog som ikke er
forbygd langs Namsen, og derfor fortsatt vil kunne opprettholdes.

Vern
Verneform
Vernetema
Vernedato
Verneforskrift
Verneformål
Internasjonal status

Naturreservat
edelløvskog/rike løvskoger
07.05.1993
http://www.lovdata.no/for/lf/mv/mv-19930507-0411.html
Større forekomst av flombetinget vegetasjon.
IUCN IA
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VV00001526, Storskogan
Kommune
Overhalla
Områdebeskrivelse FORMÅL MED VERN: Sammen med Harestranda å sikre den eneste større forekomsten
av flombetinget vegetasjon langs Namsen. OMRÅDEBESKRIVELSE: Området ligger på
sørsida av elva, ved Grande ca 2 km fra ranemsletta i Overhalla, og er rester etter et stort
sump- og skogområde på sørsida av elva. VERNEINTERESSER: Storskogan er fint
utformet, forholdsvis artsrikt sump- og skogsområde med instruktiv sonering og
vegetasjonstyper som er karakteristiske for trønderske hovedelvene. Her finner vi
pionerkratt av mandelpil med bl.a. sivaks, gulldusk og myrhatt. Utenfor dette er det utviklet
vidstrakte elvesnelle- og starrsumper. På de høyeste nivåene står fuktig gråor-heggskog,
med bl.a. bekkeblom, sumphaukeskjegg, mjødurt og gullfrøstjerne. Stedvis dominerer
strutseveng. Kroksjøen med bl.a. flytebladeng er en av de viktigste forekomster av
kroksjøer i Nord-Trøndelag. Området har også betydning for fuglelivet, spesielt ender og
svaner. Lokaliteten er en av de viktigste lokalitetene for trekkfugler langs denne delen av
Namsen. Det foregår en god del elgbeiting i området.

Vern
Verneform
Vernetema
Vernedato
Verneforskrift
Verneformål
Internasjonal status

naturreservat
edelløvskog/rike løvskoger
07.05.1993
http://www.lovdata.no/for/lf/mv/mv-19930507-0410.html
Større forekomst av flombetinget vegetasjon.
IUCN IA

Prioriterte naturtyper
Til sammen 14 sikringsanlegg ligger innenfor områder som er avmerket i DNs naturbase.
Nøyaktigere beskrivelsen av naturtypene er gitt for hvert sikringsanlegg utover i rapporten.
Følgende anlegg ligger ved prioriterte naturtyper av nasjonal eller regional viktighet.
Data fra DNs naturbase.
Sikringsanlegg
Nummer og navn

Naturverdier

6777 Langnes

Grusør med blant annet Klåved – Myricaria germanica og Fjellsyre – Oxyria
digyna

5919 HeggemSkjem

Elveør med en del Klåved – Myricaria germanica

5926 Valskrå

Valdskrålona er en eutrof, dyp dam hvor det ble påvist en rik tege- og
billefauna
Gråolder-Heggeskog

5667 Heggøyen
176

Grande

5925 VollGroftøyen
5737 Roemsøyen
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Innlandsdelta med meandrerende elveløp, flomdammer, kroksjøer, flomløp,
øyer og ører, nært naturreservatene
Innlandsdelta med meandrerende elveløp, flomdammer, kroksjøer, flomløp,
øyer og ører, nært naturreservatene
Innlandsdelta med meandrerende elveløp, flomdammer, kroksjøer, flomløp,
øyer og ører, nært naturreservatene.

4590 Føri

Rik gråolder-heggeskog, liten forekomst av Gulveis (Anemone
ranunculoides)
Lon med Elvesnelle-Starrsump, trepigga stingsild

5712 Skage

Naturbeitemark, gullstjerne og skogsivaks (Gagea lutea, Scirpus sylvaticus).

5923 Kvatningen

Strandenglokalitet med meget svak saltpåvirkning ved utløpet av Meosen

311

Stranden

115

Lairfald

Avsnørt, gammel lon som i stor grad er grodd til, men det er 3-4
flomdammer i området som er av interesse
Strandeng og strandsump

5822 Skveneset

8470 Høknesøra

Strandeng og strandsump

Artsforekomster og trekkveier som er registrert i DNs naturbase er beskrevet fortløpende for hvert
sikringsanlegg utover i rapporten. Generelle arter som er registrert er bever, elg, andefugler, gjess,
svaner og trane. Også storlom og alkefugler er registrert. Trekkveier for elg finnes flere plasser.
I perioden 2001 - 2002 ble det foretatt en kartlegging av biologisk mangfold i dammer i NordTrøndelag, blant annet i Grong og Overhalla. Det ble registret flere dammer og krokskjøer med
nasjonal verdi langs Namsen. Disse lokalitetene har et rikt biologisk mangfold med blant annet
forekomster av småsalamander som er en truet art. Lokalitetene er sårbare når det gjelder fysiske
inngrep og for introduksjon av fisk. Nye sikringsanlegg og vedlikehold av eksisterende anlegg som
ligger nært dammer og kroksjøer, må gjennomføres slik at man unngår tørrlegging og innvandring
av fisk. /Dolmen, D og Aagaard, K. 2003. Biologisk mangfold. Dammer i Nord-Trøndelag 2001 og
2002. NINA Temahefte 23/
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Namsen – et nasjonalt laksevassdrag
St.prp.nr.32
Nasjonale laksevassdrag og laksefjorder ble foreslått av Villaksutvalget i 1999. I 2003 opprettet
Stortinget 37 nasjonale laksevassdrag og 21 nasjonale laksefjorder. Namsen var en av disse elvene.
I St.prp.nr.32 (2006-2007), Om vern av villaksen og ferdigstilling av nasjonale laksevassdrag og
laksefjorder foreslås ytterligere 15 elver som nasjonale laksevassdrag og 8 fjorder som nasjonale
laksefjorder. Stortinget vil behandle proposisjonen i løpet av våren 2007. Til sammen 52 elver og
29 fjorder vil da favne inn under begrepet om nasjonale - laksevassdrag og laksefjorder.

Hentet fra St.prp nr. 32.

Følgende er hentet forskjellige plasser i St.prp.nr 32
Fysiske inngrep er registrert som en trusselfaktor i 27 av de nasjonale laksevassdragene (side 19).
Leveområdene til laksefisk må ikke reduseres. Dette betyr at eksisterende leveområder som er i god
forfatning må sikres, og at leveområder som ikke er optimale for produksjon av laks bør
restaureres (side 33).
Utlegging av stein eller gytegrus har vært vellykket i vassdrag med grusgraving, kanalisering og
forbygninger (side 34).
Hvordan etterkomme dette
Det er ikke foreslått nye sikringsanlegg langs Namsen i denne rapporten. Den tar for seg
reparasjoner av ødelagte eksiterende anlegg og hvor et eventuelt ras kan være til fare for
befolkningen i området.
Dette er i all hovedsak sikringsanlegg som er sterkt undergravd og har store blottlegginger av leire
og kvikkleire. Dette er ikke gyte- eller oppvekstområder for laksefisk.
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I dag er steinkledd
elvebunn 2-3 meter
Etter reparasjon er steinkledd
elvebunn 10-12meter

Generelt tverrsnitt av et ødelagt anlegg.

I dag ”henger” de gjenværende steinmassene oppe i elveskråningen. Steinkledd elvebunn er
mellom 2-3 meter i mange av anleggene. Videre nedover skråningen er det blottlagt leire. Dette er
ikke gyte- eller oppvekstområder for laksefisk. Disse sikringsanleggene er bratte og farlige å
bevege seg i. Adkomsten til elva er redusert.
Sikringsanleggene blir reparert med relativt grove steinmasser. Dette danner mange fine
gjemmeplasser for ungfisk. Steinkledd elvebunn økes til 10 til 12 meter, avhengig av dybden i elva.
Sikringsanleggene blir gjort slakere og de blir ikke lenger like farlige å bevege seg i. Adkomsten til
elva blir mye bedre.
Forsøk som er gjort i Gaula viser at slike steinfyllinger lager god oppvekstplasser for ungfisk.
Voksen laksefisk som vandrer opp elva vil kunne stoppe på slike plasser.
Vi mener derfor at intensjonene i bestemmelsene gitt i St.prp.nr.32 (2006-2007), Om vern av
villaksen og ferdigstilling av nasjonale laksevassdrag og laksefjorder” blir varetatt.
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Sikringsanlegg langs Namsen, Namsos - Grong
Anlegg med rød skrift trenger vedlikehold/ reparasjon.
Anleggsnr.
Anleggsnavn
Total Rep.
lengde
Behovm3
Overslag kr Rapport s.Kategori
Kommentarer
334 Mediå
1400
0
0
0
27
2 delvis reparert 2006/2007
6777 Langnes
950
0
0
0
29
3 Ingen tiltak planlegges her
4656 Tinghaugen
400
400 4 800
620 000
30
2 Slitt, E6
5883 Grong
1200
600 6 500
830 000
35
2 Slitt, E6
5885 Dun - Kvitheim
2400
800 9 400
1 125 000
40
1 Kvikkleire, nytt ras sommeren 2005
1305 Moum
570
250 5 500
720 000
45
2 Slitt, nært hus, dyrkamark,
5909 Heggem
300
300 3 300
500 000
50
1 Kvikkleire, sig i terrenget, må forankres inn i terrenget
5854 Moum - Værem
2100
0
0
0
55
3 Noe slitt anlegg, ingen nye tiltak planlegges her
5919 Heggem - Skjem
500
0
0
0
56
3 Ingen tiltak planlegges her
1587 Jørem
1420
0
0
0
57
3 Ras jula 2006, raset sikret januar/februar 2007
5861 Berre -Østdun
2600
260 3 600
570 000
59
1 Kvikkleire, gamle store ras, dypt
5926 Valskrå
550
250 4 300
550 000
64
2 Nær kvikkleire, bratt forbygning, miljøtiltak
4253 Vie
950
800 13 000
1 500 000
69
1 Lite stein i anlegget, dypt
5862 Øyem - Grong
2400 1 400 24 000
2 950 000
74
1 Kvikkleire nært øvre del, slitt forb., store landbruksområder
4388 Veiem
2800
700 8 500
975 000
81
1 Slitt, ingen fot, synlig leire i bunnen
5479 Storem - Øye
1100
0
0
0
86
3 Noe slitt, bratt, leire i dagen, ingen tiltak her
1034 Bertnem
950
400 5 000
700 000
90
1 Kvikkleire, jernbane
5844 Vang - Landfallan - Foss
1950 1 100 24 000
2 450 000
96
1 Kvikkleire, dypt, uten fot
5767 Heggøyen
540
0
0
0
101
3 Ispåkjent, rasert pga. is, dyrkamark, inger tiltak
176 Grande
720
0
0
0
105
3 Ingen tiltak planlegges her
5925 Voll - Grøftøya
2300
0
0
0
109
3 Ingen tiltak planlegges her
5737 Roemsøyan - Roem nedre
1100 1 100 11 000
1 500 000
111
3 Lett eroderbar sand og silt i grunnen, høye meler, Miljøtiltak
5418 Ranem
890
320 3 500
600 000
116
2 Lett eroderbar sand og silt i grunnen, høye meler, Ranem kirke
5746 Hildrem
660
0
0
0
121
1 Reparasjon etter ras under flom vinteren 2006
5822 Skveneset
1870
0
0
0
122
3 Ingen tiltak planlegges her
5821 Øysvoll- Gansmo
1475
0
0
0
123
3 Ingen tiltak planlegges her
5411 Vibstad
1640
0
0
0
124
3 miljøprosjekt, slitt fot i nedre del, ingen tiltak
5816 Gansmo
930
0
0
0
128
3 miljøprosjekt, mye stein i øvre del av anlegget, ingen tiltak
5815 Grandaunet - Nessenget
1410
0
0
0
132
2 ispåkjent, leire i bunnen, veg og hus nært, ingen tiltak
5740 Ristad - Sellæg
2130
0
0
0
136
1 Kvikkleire, dypt, store skader i foten, ingen tiltak
5924 Utheim
400
0
0
0
140
3 Ingen tiltak planlegges her
5928 Fallet - Storhaugen
750
0
0
0
141
3 Ingen tiltak planlegges her
4581 Lilleøyen
500
0
0
0
142
Ingen tiltak planlegges her
5760 Krumoen - Storeøya
2550
830 19 000
3 200 000
143
1 Lett eroderbar sand og silt, store verdier, delvis rep 2007

5820
5916
4590
5712
7561
8476
4997
5923
331
115
8478

Homstad
Mælen
Føri
Skage
Furreneset
Råbakken
Grytøya
Kvatningen
Stranden
Leirfald og Strand
Høknesøra
SUM
+ ca 12% adm/fellesutg
Grunnboringer mv
I alt (avrundet)

1650
1150
850
2370
1920
750
900
2150
900
510
930
58485

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

9510 145400

18 790 000
2 500 000
2 500 000
23 790 000

149
153
157
161
162
163
164
165
166
167
168

3
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3

Djupålen inntil land, ingen tiltak
Djupålen inntil land, dypt, ingen tiltak
Skadet pga. is, gammelt rasområde, ingen tiltak
Anlegget reparert 2000, ingen tiltak
Ingen tiltak planlegges her
Ingen tiltak planlegges her
Ingen tiltak planlegges her
Ingen tiltak planlegges her
Ingen tiltak planlegges her
Ingen tiltak planlegges her
Ingen tiltak planlegges her
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Eidsfjellet

Sikringstiltak langs Namsen

Vetterhus
Amdalssetran

Mørkvedsetran

N

Grønlifjellet

Kvernmoen

Blikkeng-

1:100000

Grungstadvatnet Åvassmarka

Bjørkan

Klasse 1

Strekninger som

Prikkstaven

Øyengvatna
Vetterhushatten

Vestervatnet

trenger reparasjon

Stor-

Strekninger som ikke

Flintsteinfjellet

Hjartåsen
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Klasse 2
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Grande
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n

Leksås
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Vie

5816 Gansmo

5712 Skage
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4253 Vie
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Solvang

5862 Øyem - Grong
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5822 Skveneset
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334 Sandøla ved Medjå, Grong

Kartet viser anleggets utstrekning slik det ble bygget
(svart stiplet strek).

Kartutsnitt fra M-711 kart
Bilder

Elvestrømmen presset mot
sikringsanlegget før
reparasjon

Reparasjonsarbeidet er i
full gang desember 2006
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Bakgrunn
I plan datert 18. januar 1913 ble det foreslått å sikre 330 meter av elvemelen ved Medjå. Elva
hadde den gang meandrert relativt mye. Fra kartoppmåling i 1889 og frem til 1913 hadde elva
erodert bort ca 5 mål dyrka mark. På grunn av den tiltakende erosjonen hadde elva fått en skarpere
sving. Planen ville forhindre at ca. 40 mål dyrka mark ville bli erodert bort. Anlegget ble den gang
kostnadsberegnet til kr. 9.600,-, noe som ble antatt å gi en god samfunnsøkonomisk nytte. Anlegget
ble utført i perioden 1916-1919, kostnadene beløp seg til kr. 10.400,-.
I vedlikeholdsrapport datert 18. juli 1956, ble det rapportert om betydelige skader på forbygningen.
Reparasjonskostnadene ble anslått til kr. 31.000,-. Reparasjonsarbeidet ble utført i perioden 19581959, med et nytt revidert kostnadsoverslag på kr. 70.000,-. I plan datert 12. november 1959 ble
det foreslått en forlengelse fra det gamle sikringsanlegget og videre oppover elva. Planen inneholdt
2 planalternativer som kommunen skulle ta stilling til:
Alt. 1: Lengde ca 1010 meter, kostnadsberegnet til kr. 425.000,Alt 2: Lengde ca 720 meter, kostnadsberegnet til kr. 385.000,Alt. 2 ble vedtatt og anleggsarbeidet ble utført i perioden 1960-1962. Regnskapsavslutning 2. juni
1969 viste at anleggskostnadene beløp seg til kr. 307.000,Etter søknad datert 3. februar 1975 og etter ny henvendelse fra Grong kommune 7. juni 1993 ble
det utarbeidet en plan for forlengelse av det eksisterende sikringsanlegget. Plan ”VV 9022
Forbygging mot Sandøla ved Mediå. Forlengelse” er datert 6. august 1993. Denne planen gikk ut
på å forlenge det eksisterende sikringsanlegget ca 300 meter videre oppover elva. En ville da sikre
mot videre erosjon inn mot hovedavløpsledningen og pumpestasjon. Planen ble kostnadsberegnet
til kr. 300.000,-. Anlegget ble utført vinteren 1995-1996. Regnskapsavslutning 13. februar 1999
viste at anleggskostnadene beløp seg til kr. 351.569,-.
Etter flommen vinteren 2006 ble tilstanden dramatisk forverret, og plan for hastetiltak datert
10.2.2006 ble utarbeidet. Anlegget ble reparert vinteren 2006/2007 og kostnadene med tiltaket ble
beregnet til kr.3.200.000,Anleggets tilstand
Dybdemålinger gjort i Sandøla høsten 2004 viste at djupålen lå helt inn mot sikringsanlegget, og
elva var i ferd med å senke seg. Dette er et område hvor det pleier å sette seg ”ispropper” om
vinteren. Når vannet skal forbi isen tar det vei langs høyre bredd inn mot sikringsanlegget. Siden
det er små marginer inn mot skolebygningen, var det ikke tilrådelig at anlegget har svakheter som
kan utvikle seg til dramatiske situasjoner under flom og isgang.
Anlegger er nå reparert og trenger ikke videre tiltak i denne omgang.
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6777 Sanddøla ved Langnes

Kartet viser anleggets utstrekning slik det ble bygget
(svart stiplet strek).

Bakgrunn
Langnes ligger på venstre bredd av Sanddøla ca 1 km overfor utløpet i Namsen. Elva gravde i
venstre bredd i en lengde på ca 900 m. 30.5.1973 lages det en plan for å sikre dyrket og dyrkbar
mark. Planen gikk ut på å sikre venstre bredd over en strekning på ca 950 meter, anlegget ble
kostnadsregnet til kr.700.000,-. Planen fikk kommunegaranti fra Grong kommune 20.12.1973.
Bygging ble startet i 1976 og avsluttet regnskapsmessig 31.12.1992
Anlegget virker i dag solid og godt, og er i god stand. Anlegget trenger ikke vedlikehold i denne
omgangen.
DNs naturdatabase
I øvre ende og like oppstrøms sikringsanlegget er følgende registreringene gjort.
BN00025958, Dunaneset 2
Områdebeskrivelse Dette er ei grusør med blant annet klåved – Myricaria germanica og fjellsyre – Oxyria
digyna. Lokaliteten grenser mot et gråor-heggeskogsområde (lokalitet 8).
Naturtype
Verdi

Stor elveør
Lokalt viktig
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4656 Namsen ved Tinghaugen, Grong

Kartet viser anleggets utstrekning
slik det ble bygget (svart stiplet
strek). Den røde markeringen viser
den strekningen som er skadet og
som foreslås forsterket.

Kartutsnitt fra M-711 kart

Bilder

Bakgrunn
Anlegget ved Tinghaugen ligger i Namsens hovedløp langs høyre (nordre) bredd ved Grong
sentrum. Forbygningen starter ca 100 m nedstrøms gamle Mediå bru og løper sammen med
anlegget 5883 Grong ca 300 m lengre nedstrøms. Etter et lokalt ras i elveskråningen i 1947
utarbeidet NVE plan til forbygning datert 9.2.1949. Arbeidene ble imidlertid ikke startet opp før i
1956 etter at et nytt ras umiddelbart truet et bolighus på stedet. Kostnadene ble i 1956 beregnet til
kr. 60.000,-. Arbeidet ble avsluttet i 1960 og regnskapet viser at medgåtte utgifter beløper seg til ca
kr 63.000,-. Det gikk med 1807 m3 stein. Anlegget har fungert etter hensikten etter at det var
bygget.
Anleggets tilstand
Anlegget er i dag tynnslitt og har dårlig fot langs hele strekningen. Anlegget trues også av erosjon i
den uforbygde strekningen oppstrøms mot Mediå bru. Her er det målt dybder på opptil 6 m.
Anlegget er ellers godt tilvokst med løvtrær i midtre og øvre del av skråningen. De senere årene har
30

det bygget seg opp en grusør langs venstre og midtre del av løpet. Øra øker vannbelastningen på
forbygningen ved Tinghaugen og Grong. Dekklaget i bunnen består av relativt grov grus, noe som
har hindret en skadelig bunnsenking langs forbygningen.
Tiltaksbeskrivelse og miljøtilpasninger
Anlegget må forlenges opp til mediå bru - en strekning på ca 100 meter. Det er også nødvendig å
forsterke foten og nedre del av skråningen på resten av anlegget - en strekning på ca 300 meter..
Det er viktig å bevare stabiliteten i skråningen også i den kritiske anleggsfasen. Etter en fortløpende
forhåndsjustering av underlaget for steinmassene, foreslås derfor steinmassene kjørt ut som fylling
på bunnen i foten av skråningen. En slik metode vil også være den beste løsningen med hensyn på
å bevare det meste av den bestående elvekantskogen. Skogen fjernes bare i det arealet som direkte
fylles med stein og der det er nødvendig av hensyn til transporten. Også i denne arbeidssonen bør
en prøve å ta vare på enkelttrær som kan skape naturlig brytning i landskapsbildet.
Etter at steinmassene er kjørt ut plasseres steinen på riktig plass i fot og skråning. Steinen bør
flekkvis tildekkes med tilgroingsmasser ned til den gamle strand/vegetasjonslinjen. Torv kan hentes
fra den vegetasjonskledde delen av skråningen. Adkomst med stein og maskiner kan skje ved østre
ende av forbygningen, ved det gamle brufundamentet. Tverrprofilene på side 33 viser hvordan
forsterkningen foreslås bygget opp. For lokalisering av tverrprofilene se oversiktskart side 32.
Reparasjonsarbeidet utføres på ordinær måte med midlertidig anleggsvei langs foten av
elveskråningen som beskrevet på side 14.
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4 6 5 6 N a m s e n v e d T in g h a u g e n

P r o fil A
v e k s tm a s s e r
m id le rtid ig a d k o m s tv e i

S te in b e h o v ~ 1 0 m
3

P r o fil B
v e k s tm a s s e r
m id le rtid ig a d k o m s tv e i

S te in b e h o v ~ 1 2 m
3

m å le s to k k A 4 1 :2 0 0
1 r u t e = 2 m e t e r 33

Kostnadsoverslag
4656 Tinghaugen
B- Rigging

Enhetspris

m3

Rigging/klargjøring
Anleggsvei

35 000
25000
10000

B- Drift Adm

36 000

Drift byggeplass
Adm/byggherre
Geotekniske undersøkelser

20000
16000

F-Løsmasser
Mottak og utlegging

86 400
18

4800

86400

G- Fjell
Spreng,oppl,transp

278 400
58

4800

278400

K-Terrengarbeider
Tilgroingsmasser

15 000
15000
Sum
+10% diverse
Total
MVA 25%
Totalt

Beregnet kostnad inkl.mva.(avrundet)
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450 800
45 080
495 880
123 970
619 850

620 000

5883 Namsen ved Grong, Grong

Kartet viser anleggets
utstrekning slik det ble bygget
(svart stiplet strek). Den røde
markeringen viser den
strekningen som er skadet og
som foreslås forsterket

Kartutsnitt fra M-711 kart
Bilder

Bakgrunn
Anlegget ved Grong-gårdene ligger i Namsens hovedløp langs høyre (nordre) bredd ved Grong
sentrum. Anlegget starter like nedstrøms Tinghaugen gård i forlengelsen av sikringsanlegget 4656
Tinghaugen. Lengden er ca 1250 m og anlegget strekker seg ca 400 m nedstrøms samløpet med
Sandøla. Dette området er i NGIs rapport av 15.7.1961 gitt klassifiseringen middels fare for
dyptgående skred. Etter kraftig erosjon i elveskråningen ble det i 1964 utarbeidet plan til
forbygning. Kostnadene ble i 1964 beregnet til kr. 545.000,-. Utførelsen skjedde med enkelte
avbrudd i perioden 1972-81. Regnskapet viser at medgåtte utgifter beløper seg på ca kr. 514.000,-.
Det gikk med 12.500 m3 stein. Anlegget har fungert etter hensikten etter at det ble bygget.
Anleggets tilstand
Anlegget er i dag tynnslitt i nedre del av skråning og har dårlig fot langs hele strekningen.
35

Anlegget er ellers godt tilvokst med løvtrær i midtre og øvre del av skråningen. De senere årene har
det bygget seg opp en grusør langs venstre og midtre del av løpet. Øra øker vannbelastningen på
forbygningen ved Tinghaugen og Grong. Dekklaget i bunnen består av relativt grov grus, noe som
har hindret en skadelig bunnsenking langs forbygningen.
Tiltaksbeskrivelse og miljøtilpasninger
Det er nødvendig å forsterke foten og nedre del av skråningen over en strekning på ca 600 meter.
Tverrprofilene på side 38 viser hvordan forsterkningen foreslås bygget
opp.
Flere muligheter for adkomst med stein i vestre ende, mens man i østre ende kan fortsette fra
Tinghaugen-anlegget like oppstrøms. Reparasjonsarbeidet utføres på ordinær måte med midlertidig
anleggsvei langs foten av elveskråningen som beskrevet på side 14.
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5 8 8 3 N a m se n v e d G ro n g

P r o fil A
v e k s tm a s s e r
m id le rtid ig a d k o m s tv e i

S te in b e h o v ~ 1 0 m
3

P r o fil B
v e k s tm a s s e r
m id le rtid ig a d k o m s tv e i

S te in b e h o v ~ 1 2 m

38

3

m å le s to k k A 4 1 :2 0 0
1 ru te = 2 m e te r

Kostnadsoverslag
5883 Grong
B- Rigging

Enhetspris

m3

Rigging/klargjøring
Anleggsvei

30 000
20000
10000

B- Drift Adm

60 000

Drift byggeplass
Adm/byggherre
Geotekniske undersøkelser

40000
20000

F-Løsmasser
Mottak og utlegging

117 000
18

6500

117000

G- Fjell
Spreng,oppl,transp

377 000
58

6500

377000

K-Terrengarbeider
Tilgroingsmasser

20 000
20000
Sum
+10% diverse
Total
MVA 25%
Totalt

Beregnet kostnad inkl.mva.(avrundet)

604 000
60 400
664 400
166 100
830 500

830 000
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5885 Namsen ved Dun-Kvitheim, Grong

Kartet viser anleggets utstrekning slik
det ble bygget (svart stiplet strek). Den
røde markeringen viser den
strekningen som foreslås forsterket.

Kartutsnitt fra M-711 kart
Bilder

Bakgrunn
Anlegget strekker seg langs Namsens venstre bredd fra samløpet med Sandøla og rundt Rønningenneset – total lengde på 2380 m. Etter kraftig erosjonsutvikling ble det i 1972 laget plan til
forbygning. Utførelsen skjedde i perioden 1972 til 1982. Det gikk med ca 40.000 m3 stein og
regnskapet viser en medgått utgift på kr 1,7 mill. kroner.
Anlegget har fungert etter hensikten etter at det ble bygget. NGIs faresonekart fra 1996 viser at
Namsen berøres av kvikkleireområdet ved Heggem. Det er avgjørende for stabiliteten i området at
sikringstiltaket langs denne farlige strekningen er solid.
Anleggets tilstand
Anlegget er i dag tynnslitt og har dårlig fot på midtre parti – en ca 800 m lang strekning nedenfor
samløpet med Bubekken. Her er forbygningen tydelig nedrauset og det er leire i bunnen.
40

Oppstrøms samløpet med Bubekken er forbygningen mindre pålastet og har klart seg bra. Det
samme gjelder for nedre strekning av forbygningen som ligger i innersving av elva.
Elvekantskogen er godt utviklet langs hele forbygningen.

Tiltaksbeskrivelse og miljøtilpasninger
Det er nødvendig å forsterke foten og nedre del av skråningen på det skadede partiet – en strekning
på 800 m nedenfor samløpet med Bubekken. Tverrprofilene på side 43 viser hvordan
forsterkningen foreslås bygget opp. For lokalisering av tverrprofilene se oversiktskart på side 42.
Reparasjonsarbeidet utføres på ordinær måte med midlertidig anleggsvei langs foten av
elveskråningen som beskrevet på side 14.
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5 8 8 5 N a m s e n v e d D u n -K v ith e im

P r o fil A

v e k s tm a s s e r
m id le rtid ig a d k o m s tv e i

S te in b e h o v ~ 1 5 m
3

P r o fil B
m id le rtid ig a d k o m s tv e i

S te in b e h o v ~ 1 4 m
3

P r o fil C
m id le rtid ig a d k o m s tv e i

S te in b e h o v ~ 1 2 m
3

m å le s to k k A 4 1 :2 0 0
1 r u t e = 2 m e t e r 43

Kostnadsoverslag
5885 Dun-Kvitheim
B- Rigging

Enhetspris

m3

Rigging/klargjøring
Anleggsvei

40 000
20000
20000

B- Drift Adm

75 000

Drift byggeplass
Adm/byggherre
Geotekniske undersøkelser

50000
25000

F-Løsmasser
Mottak og utlegging

169 200
18

9400

169200

G- Fjell
Spreng,oppl,transp

507 600
54

9400

507600

K-Terrengarbeider
Tilgroingsmasser

25 000
25000
Sum
+10% diverse
Total
MVA 25%
Totalt

Beregnet kostnad inkl.mva.(avrundet)
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816 800
81 680
898 480
224 620
1 123 100

1 125 000

1305 Namsen ved Moum, Grong

Kartet viser anleggets
utstrekning slik det ble bygget
(svart stiplet strek). Den røde
markeringen viser den
strekningen som foreslås
forsterket.

Kartutsnitt fra M-711 kart
Bilder

Bakgrunn
Dette anlegget strekker seg langs Namsens høyre bredd i ca 600 m lengde forbi nordre Moum gård.
Første plan for dette arbeidet gikk ut fra Kanaldirektøren så tidlig som i 1888. Anleggsarbeider
foregikk i årene 1891-1897. Senere har det vært flere reparasjonsarbeider, senest i 1963. Vi har lite
oversikt over de totale steinmengder og kostnadene på anlegget. Anleggets hensikt er hovedsakelig
å hindre erosjon som raskt vil true gårdsbygninger mv. Ved eventuell uhindret erosjon videre
innover vil Namsen etterhvert grave seg inn i kvikkleireområdet ”Moum” (jf oversiktskart side 25)
med ras som sannsynlig konsekvens.

45

Anleggets tilstand
Anleggets øvre 250 m er i dag veldig tynnslitt og uten fot. Her er forbygningen tydelig nedrauset
og det er leire i bunnen. De nederste 200 m av anlegget er noe tynnslitt i nedre del av skråning og
fot. Midtpartiet er i bedre forfatning, men forbygningen står noe bratt her. Elvekantskogen er godt
utviklet langs hele forbygningen.
Tiltaksbeskrivelse og miljøtilpasninger
Det er nødvendig å forsterke foten og nedre del av skråningen på de øverste 250 av anlegget.
Tverrprofilene på side 48 viser hvordan forsterkningen foreslås bygget opp. For lokalisering av
tverrprofilene se oversiktskart på side 47. Reparasjonsarbeidet utføres på ordinær måte med
midlertidig anleggsvei langs foten av elveskråningen som beskrevet på side 14. Av hensyn til
transport av steinmassene er det hensiktsmessig å anlegge en kontinuerlig kjørefylling langs hele
den aktuelle strekningen, en strekning på ca 250 meter.
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1 3 0 5 N a m se n v e d M o u m

P r o fil A

P r o fil B

v e k s tm a s s e r
m id le rtid ig a d k o m s tv e i

S te in b e h o v ~ 2 2 m
3

m å le s to k k A 4 1 :2 0 0
1 ru te = 2 m e te r

48

Kostnadsoverslag
1305 Moum
B- Rigging

Enhetspris

m3

Rigging/klargjøring
Anleggsvei

25 000
15000
10000

B- Drift Adm

45 000

Drift byggeplass
Adm/byggherre
Geotekniske undersøkelser

30000
15000

F-Løsmasser
Mottak og utlegging

99 000
18

5500

99000

G- Fjell
Spreng,oppl,transp

330 000
60

5500

330000

K-Terrengarbeider
Tilgroingsmasser

20 000
20000
Sum
+10% diverse
Total
MVA 25%
Totalt

Beregnet kostnad inkl.mva.(avrundet)

519 000
51 900
570 900
142 725
713 625

720 000
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5909 Namsen ved Heggem, Grong

Kartet viser anleggets utstrekning slik
det ble bygget (svart stiplet strek).
Den røde markeringen viser den
strekningen som foreslås forsterket.

Kartutsnitt fra M-711 kart

Bilder

Bakgrunn
Dette området har gjennom alle tider vært utsatt for elvebrott. I plan fra 1892 ble det foreslått å
sikre 400 meter av elvebredden. Da anlegget ble utført i perioden 1894-1897, ble bare 210 meter av
bredden sikret. Under flom i mars 1953 oppsto skader i begge ender av forbygningen, og Namsen
eroderte kraftig i en lengde på 210 meter oppstrøms og 50 meter nedstrøms. NGI-rapport av 15. juli
1961 konkluderer med ” ingen eller minimal fare for dyptliggende skred”. I plan datert 19. mars
1964 ble det likevel foreslått å reparere forbygningen og sikre de innenforliggende interessene.
Planen gikk ut på å forlenge den eksisterende forbygningen samt å reparere den gamle. Utvidelsen
av anlegget ble imidlertid ikke utført.
NGIs faresonekart for Grong viser imidlertid at ved en uhindret erosjon videre innover vil Namsen
etterhvert grave seg inn i kvikkleireområdet ”Heggem” (jf NGIs faresonekart for Grong av 1996)
med ras som sannsynlig konsekvens.
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Anleggets tilstand
Det er lite igjen av det opprinnelige anlegget i dag. Bare en tynnslitt bit nær nedstrøms ende av
anlegget gjenstår. Det pågår kraftig erosjon på en ca 400 m lang strekning, og leire ses tydelig i
elvemelen, se bilde på side 50. Elva har dannet en virvelsstrøm i området, noe som har ført til store
dybder i elva – opptil 9 m. Elvekantskogen er godt utviklet langs hele strekningen.
Tiltaksbeskrivelse og miljøtilpasninger
Det foreslås å anlegge en helt ny forbygning langs den ca 450 m lange strekningen fra høgmelen
ved Nesbakken og i oppstrøms retning, se oversiktskart på side 52. Selv om det er stor dybde langs
strekningen, foreslås likevel en relativt grunn fundamentering av anlegget. Dette fordi det er
sannsynlig at de stedlige forholdene hindrer at hølen fra virvelstrømmen angriper bunnen så nær
denne melsiden. Tverrprofilet på side 53 viser hvordan forsterkningen foreslås bygget opp. For
lokalisering av tverrprofilet se oversiktskart på side 52. Anleggsarbeidet utføres på ordinær måte
med midlertidig anleggsvei langs foten av elveskråningen som beskrevet på side 14. Anlegget
forankres godt inn i terrenget lengst oppstrøms.
Adkomstveien kan legges ved gården Heggem, krysse jernbanen og ned til elva langs jordbruksvei.
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Kostnadsoverslag
5909 Heggem
B- Rigging

Enhetspris

m3

Rigging/klargjøring
Anleggsvei

30 000
10000
20000

B- Drift Adm

45 000

Drift byggeplass
Adm/byggherre
Geotekniske undersøkelser

30000
15000

F-Løsmasser
Mottak og utlegging

59 400
18

3300

59400

G- Fjell
Spreng,oppl,transp

178 200
54

3300

178200

K-Terrengarbeider
Tilgroingsmasser
Terrengtilpassinger

40 000
20000
20000
Sum
+10% diverse
Total
MVA 25%
Totalt

Beregnet kostnad inkl.mva.(avrundet)
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352 600
35 260
387 860
96 965
484 825

500 000

5854 Moum - Værem

Kartet viser anleggets utstrekning slik det ble bygget
(svart stiplet strek).

Bakgrunn
Etter generell søknad ble det 7.1.1964 laget plan for parsellene Moum og Værem. Kostnadene ble
beregnet til henholdsvis kr. 444.000,- og kr. 156.000,- og parsellene hadde en lengde på 1730
meter. Anlegget fikk kommunegaranti 3.3.1964, men ble ikke påbegynt.
Planen ble revidert 21.9.1972. Da ble det konkludert med at også strekningen mellom de to
parsellene måtte forbygges. Steinlagets tykkelse ble også øket fra 0,5 meter til 0,6 meter. Anlegget
ble planlagt med en total lengde over 2100 meter og kostnadsberegnet til kr.1.400.000.Kommunegaranti ble gitt 11.12.1972.
Anlegget ble utført i årene fra 1975 – 1985, og ble avsluttet regnskapsmessig 9.1.1987.
Sluttregnskapet viser da en utgift på kr.1.464.307,60.
NVE har 10.12.1987 mottatt rapport fra tilsynsnemnda om mindre skader på anlegget.
Anlegget virker i dag solid og fungerer etter hensikten. Anlegget trenger ikke vedlikehold i denne
omgangen.
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5919 Namsen ved Heggem – Skjem, Grong

Kartet viser anleggets utstrekning slik det ble
bygget (svart stiplet strek).

Bakgrunn
Gårdene Heggem og Sjem ligger på Namsens venstre bredd ca 2,5 km sør-vest for Grong kirke.
Omkring skillet mellom de to gårdene har det fra gammelt av vært en del bruddvirksomhet. Noe
som kan leses av Just Brochs kart fra 1889. Størrelsen på bruddene har vært av varierende størrelse
og uten særlig skade, men ved de store flommene i 1961 og 1962 ble situasjonen vesentlig forverret
ved at hele melen som følge av undervasking ble blottlagt. På oversiktskartet i NGIs rapport ligger
det aktuelle området på hvitt område som indikerer middels fare for skred. 19.3.1964 ble det laget
en plan for å sikre 500 m av området. Planen har et kostnadsoverslag på kr.200.000,-.
Planen fikk ingen realitetsbehandling og ble revidert 16.11.1973 og fikk da et kostnadsoverslag på
kr. 320.000,-. Grong kommune ga sitt kommunevedtak den 8.5.1974. Byggingen av anlegget startet
i 1975, og ble avsluttet 5.12.1977 og hadde da en medgått utgift på kr.359.558,40.
Anlegget virker i dag solid og fungerer etter hensikten. Anlegget trenger ikke vedlikehold i denne
omgangen.
DNs naturbase
På elveøra utenfor sikringsanlegget er disse registreringene gjort.
BN00026015, Seemsøra
Områdebeskrivelse Lokaliteten inneholder elveør med en del klåved – Myricaria germanica. Området ble
kartlagt av Fylkesmannen i Nord-Trøndelag i 2004.

Naturtyper
Naturtype
Verdi
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Stor elveør
Lokalt viktig

1587 Jørem

Kartet viser anleggets utstrekning slik det ble bygget
(svart stiplet strek).

Bakgrunn
I desember 1933 ble det fremlagt en plan med en lengde på 890 m langs Jørem med et
kostnadsoverslag på kr. 82.000,-. I august 1938 revideres overslaget på øvre delen av strekningen.
Økningen er på kr. 10.000,-. Arbeidet startes i 1939 og var periodevis i gang i krigsårene under
gjennomgående vanskelige arbeidsforhold. I etterkrigsårene får planen flere revisjoner på
kostnadsoverslaget, og hele planen blir forlenget slik at det blir en forbindelse mellom plan 1587
Namsen ved Jørem og plan 101 Namsen ved Dal og Jørum. Dette måtte gjøres for å sikre hele
området Jørum.
Grong kommune ga kommunegaranti til arbeidene den 7.2.1953, denne blir utvidet 05.12.1961
etter en ny revisjon 24.10.1964. Anlegget avsluttes regnskapsmessig 7.5.1976. Det har da medgått
en utgift på kr.375.352,63.
I september 1972 fikk NVE melding om at det hadde gått nye ras her vinteren 1971/1972. 60-70
meter av forbyggingen har raset ut. Det går ras i området både i 1974 og i 1975. Dette resulterer i
en reparasjonsplan av 4.1.1977 som innebærer en forlenging av anlegget. Anlegget har nå en
lengde på 3300 m og et kostnadsoverslag på kr.3.500.000,-. Kommunegaranti på denne
tilleggsplanen kommer 1.9.1977.
NGI blir bedt om å vurdere stabilitetsforholdene i området, og i rapport 77029-1 av 28.2.1978
uttales det at stabilitetsforholdene på området er dårlige og nye utglidninger kan inntreffe. Planen
revideres etter forslag fra NGI og øker kostnadsoverslaget med nye kr.180.000,- den 7.8.1978.
Det planlagte planeringsarbeidet på Jørem ble fullført 11.7.1980. Regnskapsmessig ble dette
avsluttet 26.9.1984 det hadde da medgått en utgift på kr.219.331,85.
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Høsten 2005 ble det registrert en mindre skade på sikringsanlegget. Utover høsten 2006 var det
flere små utglidninger i samme område. I jula 2006 gikk det et mindre ras i svingen og beboerne i
huset innenfor ble evakuert.

Raset ble sikret med stein og anlegget reparert i januar/februar 2007. Det ble kjørt ut ca 5000m3
stein for å sikre raset, og kostnadene ble beregnet til kr 500.000,Anlegget trenger ikke ytterligere tiltak i denne omgang.
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5861 Namsen ved Berre-Østdun, Grong

Kartet viser anleggets utstrekning slik det
ble bygget (svart stiplet strek). Den røde
markeringen viser strekningen
som foreslås forsterket.
Kartutsnitt fra M-711 kart

Bilder

Skadet parti ved profil B

Overgangen mellom skadet og intakt
parti – sett i oppstrøms retning

59

Nedstrøms mot profil A

Bakgrunn
I plan datert 14.5.1963 beskrives området som følger: ”Området er ustabilt, det er gammelt
skredland omtalt allerede i 1660-årene ved søknader om skattelettelse som ble innvilget, på grunn
av skred og elvebrott”. De siste kjente større rasene i området gikk 15.4 1961 som en
overflateglidning som var beregnet til ca 25.000 m3 over en strekning på ca 150 meter. Planen fra
1963 var kostnadsregnet til kr. 1 610 000,-, og ble godkjent av NVEs hovedstyre 27.5.1963.
I årene 1964 og 1965 gikk et flere relativt store ras i området. 7.4 1965 gikk det et ca 100.000 m3
stort ras som stengte ca 2/3 av Namsens løp. I revidert plan for sikring av området datert
25.11.1974 foreslås det supplerende steinmasser, total pris på anlegget ble da kostnadsregnet til kr
2.200.000,-. I 1986 ble anlegget vedlikeholdt med ca 1700m3 stein. I 1990 ble det lagt på ytterligere
750 m3 stein i foten av anlegget.

Anleggets tilstand
Den delen av anlegget som ble forsterket på 1980-tallet ser ut til å være i god stand. Det er store
dybder her, men steinmassene ligger i et kompakt belte helt ned i djupålen. Den delen av anlegget
som ikke ble forsterket på 1980-tallet, er nedrauset i skråningen og fundamentet undergravet
ved profil B, jf. oversiktskart på side 61.
Elvekantskogen er godt utviklet langs hele forbygningen.
Tiltaksbeskrivelse og miljøtilpasninger
Det er nødvendig å forsterke foten og nedre del av skråningen på de skadede strekningene. Øvre
parti ved Bergsmelen har en utstrekning på ca 260 m rundt profil B .
Tverrprofilene på side 62 viser hvordan forsterkningen foreslås bygget opp. For lokalisering av
tverrprofil se oversiktskart på side 61. Anleggsarbeidet utføres på ordinær måte med midlertidig
anleggsvei langs foten av elveskråningen som beskrevet på side 14. Adkomst til parsellen kan
skje via eksisterende anleggsveg fra Dal og videre på toppen av eksisterende steinfylling.
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Kostnadsoverslag
5861Berre - Østduun
B- Rigging

Enhetspris

m3

Rigging/klargjøring
Anleggsvei

28 000
20000
8000

B- Drift Adm

75 000

Drift byggeplass
Adm/byggherre
Geotekniske undersøkelser

50000
25000

F-Løsmasser
Mottak og utlegging

64 800
18

3600

64800

G- Fjell
Spreng,oppl,transp

223 200
62

3600

223200

K-Terrengarbeider
Tilgroingsmasser

20 000
20000
Sum
+10% diverse
Total
MVA 25%
Totalt

Beregnet kostnad inkl.mva.(avrundet)

411 000
41 100
452 100
113 025
565 125

570 000
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5926 Namsen ved Valskrå, Grong

Kartet viser anleggets utstrekning
slik det ble bygget (svart stiplet
strek). Den røde markeringen viser
den strekningen som foreslås
forsterket.

Kartutsnitt fra M-711 kart
Bilder

Skottleiken bru

Sikringsanlegget er
undergravd og ferdsel langs
elva er vanskelig.
64

Bakgrunn
Anlegget strekker seg langs Namsens venstre bredd fra Skottleiken bru og ca 600 m i nedstrøms
retning. Etter store flommer i 1961 og 1962 som førte til forverring av pågående erosjon og
overstrømningsskader, utarbeidet NVE plan for erosjonssikring datert 10.09.1963. Utførelsen
skjedde i hovedsak i 1973, og det gikk med 8300 m3 stein. Regnskapet viser en medgått utgift på kr
381.000,-.
Det er 10 m bredt belte med elvekantskog langs de flomutsatte partiene.
I NGIs rapport fra 1961 ligger Valskrå på en strekning som indikerer middels fare for dybtgående
skred. I NGIs rapport om faresonekart fra 1996 bekreftes et potensielt rasfarlig kvikkleireområde
(Jomoen) nær inntil Namsen nedenfor Skottleiken bru. Uhindret erosjon i dette området vil raskt
true vei og jernbane og dernest umiddelbart berøre kvikkleireområdet og svekke stabiliteten
ytterligere i dette området.
Anleggets tilstand
Anlegget er i dag tydelig nedrauset og svak i foten langs de øverste ca 200 m av anlegget. Det er
stri strøm langs dette partiet av forbygningen. Lengre nedstrøms fordeles strømmen utover en større
del av profilet, og forbygningen synes å være i god tilstand. Elvekantskogen er godt utviklet langs
hele forbygningen.
Tiltaksbeskrivelse og miljøtilpasninger
Det er nødvendig å forsterke foten og nedre del av skråningen på det skadede partiet og i tillegg
tilstøtende parti – en strekning på 250 m – med start fra øvre ende. Tverrprofilet på side 67 viser
dybdeforhold og hvordan forsterkningen foreslås bygget opp. For lokalisering av tverrprofilet se
oversiktskart på side 66. Reparasjonsarbeidet utføres på ordinær måte med midlertidig anleggsvei
langs foten av elveskråningen som beskrevet på side 14. Adkomst kan skje ved å krysse jernbanen
og videre veg ned mot anlegget.
DNs naturbase
Like innenfor sikringsanlegget er disse registreringene gjort
BN00025981, Valdskrålona
Områdebeskrivelse Lokaliteten ble undersøkt i forbindelse med registrering av biologisk mangfold (amfibier og
invertebrater) i dammer i Nord-Trøndelag (Dolmen & Aagard 2003), hvor den rangeres
blant de beste lokalitetene. Valdskrålona er en eutrof, dyp dam hvor det ble påvist en rik
tege- og billefauna. To individer av den rødlistede vasskalven Rhantus notaticollis (V) ble
registrert av Dolmen & Aagard (2003). Også rumpetroll av frosk ble sett. Tette
nøkkerosebestander dominerer vannvegetasjon. I følge lokalkjente skal det også ha blitt
observert salamandere i dammen tidligere.
Naturtype
Verdi

Dam
Svært viktig
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Kostnadsoverslag
5926 Valskrå
B- Rigging

Enhetspris

m3

Rigging/klargjøring
Anleggsvei

17 000
12000
5000

B- Drift Adm

45 000

Drift byggeplass
Adm/byggherre
Geotekniske undersøkelser

30000
15000

F-Løsmasser
Mottak og utlegging

77 400
18

4300

77400

G- Fjell
Spreng,oppl,transp

240 800
56

4300

240800

K-Terrengarbeider
Tilgroingsmasser

20 000
20000
Sum
+10% diverse
Total
MVA 25%
Totalt

Beregnet kostnad inkl.mva.(avrundet)
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400 200
40 020
440 220
110 055
550 275

550 000

4253 Namsen ved Vie, Grong

Kartet viser anleggets utstrekning
slik det ble bygget (svart stiplet
strek). Den røde markeringen viser
den strekningen som foreslås
forsterket

Kartutsnitt fra M-711 kart
Bilder

Skadet del av forbygningen
sett i oppstrøms retning

Bakgrunn
Anlegget strekker seg langs Namsens høyre bredd i ca 1000 meters lengde. Anleggets øvre ende
ligger ca 400 m nedstrøms Skottleiken bru. Første plan til forbygning ved Vie ble utarbeidet av
Kanalvesenet allerede i 1888. Senere har det vært en rekke reparasjoner og forsterkninger, senest i
1972 etter plan til forlengelse datert 10.9.1963. Totalt er det gått med 7-8000 m3 stein på anlegget.
Ved Vie ligger de rasfarlige kvikkleireområdene et stykke unna Namsen. Både gårdsbygninger, vei
og dyrket mark ligger i mellom. Likevel har det gått ras ut i Namsen i dette området. I avskrift fra
26.11.1891 beskrives et ras fra ca 1890 som berørte Namsen over en strekning på ca 100 m. I NGIs
rapport fra 1961 går dette partiet av elva under betegnelsen ”middels fare for dyptgående skred”.
Langs den nedre halvdel av den forbygde strekningen forutsetter de tidligere planer et belte med
elvekantskog (buskfuru) med bredde 10 m.

69

Anleggets tilstand
På de øverste 170 m av anlegget er strømmen stri og elva har en dybde under LV på ca 3 m.
Forbygningen er likevel i bra tilstand med fotstein helt ned på bunnen langs denne strekningen,
men tåler ikke nevneverdig bunnsenking. Videre nedover er forbygningen undergravet og
nedrauset, mest på det midtre partiet. Langs de nederste 250 m av anlegget er dybden i elva mindre
og det er hard leire i bunnen. Forbygningen er skadet i en kort sone fra foten og litt over LV.
Elvekantskogen er godt utviklet langs hele forbygningen.
Tiltaksbeskrivelse og miljøtilpasninger
Det er nødvendig å forsterke forbygningen i foten og nedre del av skråningen på det skadede partiet
– en strekning på 800 m. Tverrprofilene på side 72 viser hvordan forsterkningen foreslås bygget
opp. For lokalisering av tverrprofilene se oversiktskart på side 71. Reparasjonsarbeidet utføres på
ordinær måte med midlertidig anleggsvei langs foten av elveskråningen som beskrevet på side 14.
Adkomst kan skje via eksisterende privat veg ved anleggets nedre ende. I tillegg må det bygges en
ny adkomstveg på ca 100 m.
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Kostnadsoverslag
4253 Vie
B- Rigging

Enhetspris

m3

Rigging/klargjøring
Anleggsvei

40 000
20000
20000

B- Drift Adm

95 000

Drift byggeplass
Adm/byggherre
Geotekniske undersøkelser

65000
30000

F-Løsmasser
Mottak og utlegging

234 000
18

13000

234000

G- Fjell
Spreng,oppl,transp

676 000
52

13000

676000

K-Terrengarbeider
Tilgroingsmasser

50 000
50000
Sum
+10% diverse
Total
MVA 25%
Totalt

Beregnet kostnad inkl.mva.(avrundet)

1 095 000
109 500
1 204 500
289 080
1 493 580

1 500 000
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5862 Namsen ved Øyem - Grong, Grong

Kartet viser anleggets utstrekning slik
det ble bygget (svart stiplet strek). Den
røde markeringen viser den strekningen
som foreslås forsterket.

Kartutsnitt M711 kart

Bilder

Nedstrøms Øyemsneset. Bildet tatt i
motstrøms retning fra profil B

Nedstrøms Øyemsneset. Bilde
tatt i nedstrøms retning fra
profil B.

74

Oppstrøms Øyemsneset.
Nedre del.

Oppstrøms Øyemsneset. Midtre
deler av anlegget.
Bakgrunn
Allerede i 1694 ble det gitt skattelette for Øyum Østre som var den gården som var mest utsatt for
erosjon. I 1892 ble det laget en plan for forbygning på nesets øvre del, den ble utført i 1895-97
(parsell A.71). Som følge av økende erosjon, særlig etter flom i 1932, ble anlegget forlenget etter
planer utarbeidet 1940, 1948 og i 1959. Anlegget ble forlenget fra 1420 m til 2270 m i perioden
1969-1975, og ferdigstilt i 1983. I dag strekker forbygningen seg rundt nesten hele Øyemsneset.
Anleggets tilstand
På oppstrøms side av Øyemsneset er skråningen på anlegget over lavvannspeilet i bra tilstand.
Under vann er det imidlertid betydelige skader over hele forbygningens lengde, og over store
strekninger er forbygningen helt borte. På nedstrøms side av Øyemsneset er forbygningen i dårlig
forfatning langs hele strekningen og er skadet både i nedre del av skråningen og i foten. Det er stor
dybde i elva forbi grunnen nedenfor pkt A. På de nederste 300 m er hele forbygningen seget/rast
ned i djupålen, og det er derfor lite stein i øvre del av profilet.

Tiltaksbeskrivelse og miljøtilpasninger
Øyemsneset består av ufarlige masser med tanke på ras. Grunnmassene består av lette eroderbar
sand/grus over fast leire. Neset har et betydelig areal (ca 600 dekar) dyrket mark, flere gårder og
bygninger. Uten forbygning her vil store verdier gå tapt ved pga. kraftig påkjenning fra Namsen.
75

Innerst på neset ligger både veg og jernbane. Etter hvert som erosjonen når inn til disse områdene,
vil også det store kvikkleireområdet Jomoen ligge eksponert for erosjon. Derfor vil en stor del av
forbygningen ved Øyem også ha en funksjon for å sikre mot større skred.
Det er nødvendig å forsterke foten og nedre del av skråningen på de skadede partiene på begge
sider av Øyemsneset – en total strekning på ca 1400 meter. Tverrprofilene på side 78 og side 79
viser hvordan forsterkningen foreslås bygget opp. For lokalisering av tverrprofilene se oversiktskart
side 77. Anleggsarbeidet utføres på ordinær måte med midlertidig anleggsvei langs foten av
elveskråningen som beskrevet på side 14. Adkomst til anlegget kan skje via eksisterende veger og
over dyrket mark, jf. kartet på side 77.
Skadene på de delene av sikringsanlegget som ligger lengst ut på neset (gul farge på kartet ) kan
ikke prioriteres vedlikeholdt i denne omgang.
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5 8 6 2 N a m se n v e d Ø y e m -G ro n g

P r o fil C
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Kostnadsoverslag
5862 Øyem - Grong
B- Rigging

Enhetspris

m3

Rigging/klargjøring
Anleggsvei

40 000
20000
20000

B- Drift Adm

225 000

Drift byggeplass
Adm/byggherre
Geotekniske undersøkelser

150000
75000

F-Løsmasser
Mottak og utlegging

432 000
18

24000

432000

G- Fjell
Spreng,oppl,transp

1 392 000
58

24000

1392000

K-Terrengarbeider
Tilgroingsmasser

50 000
50000
Sum
+10% diverse
Total
MVA 25%
Totalt

Beregnet kostnad inkl.mva.(avrundet)
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2 139 000
213 900
2 352 900
588 225
2 941 125

2 950 000

4388 Namsen ved Veiem, Grong

Kartet viser anleggets
utstrekning slik det ble bygget
(svart stiplet strek). Den røde
markeringen viser den
strekningen som foreslås
forsterket.
Kartutsnitt fra M-711 kart
Bilder

Bilde tatt i oppstrøms retning fra
profil B.

Bilde tatt i nedstrøms retning fra
profil B. Tydelig nedrauset og bratt
forbygning

81

Bakgrunn
Veiem har gjennom alle tider vært utsatt for elvebrudd. Allerede i november 1888 ble det
utarbeidet plan for en 360 meter lang forbygging. Planen kom ikke til utførelse.
Etter storflom 21. og 22. november 1961 gikk Namsen innover melen i en samlet lengde på ca
1500 meter. På det verste stedet forsvant matjorda på opptil 32 meters bredde og 1,6 meters dybde
over en strekning på ca 550 meter. I perioden 1946-1959 hadde det blitt utarbeidet 3 forskjellige
planer for sikring i dette området.
I plan av 14. mai 1963 samles alle disse planene til en samlet plan. NGI rapport av 15. juli 1961
konkluderer med ”faren for dyptgående skred er minimal eller foreligger ikke”.
Planen gikk ut på å sikre elvebredden over en strekning på 2800 meter, og at de bortgravde partier
skulle fylles igjen. Det skulle også plantes et 10 meter bredt belte av buskfuru i en total lengde på
1250 meter. Anlegget ble kostnadsregnet til kr. 1.340.000,-, og ble i hovedsak utført i perioden
1968-1970. Sluttregnskapet datert 8. april 1987 viste anleggskostnader til kr. 1.199.171,-.
Anlegget har fungert etter hensikten.
Anleggets tilstand
Anlegget har i dag svært dårlig fot og altfor bratt skråning under vannivået. En tydelig markert
leirhylle undergraver forbygningen, som i dag står bratt og nedrauset over en lengre strekning.
Deler av anlegget er utsatt for kraftige vannstrømmer som påfører anlegget store påkjenninger.
Leira under vann kan lett sees med det blotte øye fra båt.
Elvekantskogen er godt utviklet langs hele forbygningen.
Tiltaksbeskrivelse og miljøtilpasninger
Dette anlegget har ingen funksjon som sikring mot større kvikkleireskred. På NGIs faresonekart
foreligger ingen skravering som indikerer større rasfare. En rekke gårder, bygninger og
infrastruktur beskyttes imidlertid av anlegget, og er avhengig av en solid forbygning for å unngå å
bli gravet ut av elva. Grunnmassene av sand/grus og leire er lett eroderbare.
Det foreslås derfor å forsterke foten og nedre del av skråningen på det skadede partiet – en
strekning på 700 m. Tverrprofiler vist på side 84 med tiltak inntegnet viser hvordan forsterkningen
foreslås bygget opp. For lokalisering av tverrprofilene se oversiktskart på side 83. Anleggsarbeidet
utføres på ordinær måte med midlertidig anleggsvei langs foten av elveskråningen som beskrevet
på side 14.
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Kostnadsoverslag
4388 Veiem
B- Rigging

Enhetspris

m3

Rigging/klargjøring
Anleggsvei

35 000
25000
10000

B- Drift Adm

65 000

Drift byggeplass
Adm/byggherre
Geotekniske undersøkelser

40000
25000

F-Løsmasser
Mottak og utlegging

153 000
18

8500

153000

G- Fjell
Spreng,oppl,transp

425 000
50

8500

425000

K-Terrengarbeider
Tilgroingsmasser

30 000
30000
Sum
+10% diverse
Total
MVA 25%
Totalt

Beregnet kostnad inkl.mva.(avrundet)

708 000
70 800
778 800
194 700
973 500

975 000
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5479 Namsen ved Storem - Øye, Overhalla

Kartet viser anleggets utstrekning
slik det ble bygget (svart stiplet
strek).

Kartutsnitt fra M-711 kart
Bilder

Bilde tatt i oppstrøms retning
fra profil A. - Skade.

Bilde tatt i nedstrøms retning fra
profil A. - Skade
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Bakgrunn
Etter søknad fra grunneierne ble det utarbeidet en plan av 24.4.1959 for å sikre elvebredden mot
videre erosjon. Planen gikk ut på å sikre elvebredden med stein over en lengde på 640 meter, for
på den måten sikre dyrka mark, granskog og på lenger sikt Bertnemsbrua litt lenger nedstrøms mot
videre erosjon. Det var et åpent brudd i melen i ca 350 meters lengde. Under isgang vinteren 1954
ble øvre del av melen betraktelig utvidet innover og dybden foran melen større. Planen ble
kostnadsberegnet til kr 295.000,-. I revisjon av planen datert 10. oktober 1961 økte overslaget til kr
310.000,-. Etter store flommer i november 1961 og desember 1962 forverret situasjonen seg.
I ny revisjon av planen datert 3. februar 1968 ble det foreslått å forlenge sikringsarbeidet 150 meter
nedstrøms og 300 meter oppstrøms. Forbygningen fikk da total lengde på 1100 meter. På grunn av
lave steinpriser ble overslaget på kr 310.000,- opprettholdt. Anlegget ble utført i 1968.
Regnskapsavsluttning 16. juni 1972 viser at anleggskostnadene beløp seg til kr 321.847,-.
Anlegget har fungert etter hensikten etter at det ble bygget.
Anleggets tilstand
De nederste ca 200 m av anlegget er tynnslitt. En ser tydelig leire i dagen flere steder over
vannivået. Det er lite stein å se under vannflaten. Øvre 150 m av anlegget ligger godt skjermet bak
en grusør, og er lite skadet. I det lange mellompartiet er forbygningen bratt og nedrauset, men ikke
direkte truende skadet. Foten ser bra ut. Den sterkt påkjente forbygningen er imidlertid stygg og
ufremkommelig. Anlegget beskytter terrenget mellom to kvikkleiresoner (Skistad og Heglem, jf.
oversiktskart side 25), men har ingen direkte rashindrende funksjon. Det er i første rekke dyrkede
arealer som beskyttes av sikringsanlegget. Et stykke innenfor ligger jernbanen. Massene består av
lett eroderbar sand/grus/leireElvekantskogen er godt utviklet langs hele forbygningen.
Anlegget vil ikke bli prioritert vedlikeholdt i denne omgangen.
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1034 Namsen ved Bertnem, Overhalla

Kartet viser anleggets utstrekning slik det
ble bygget (svart stiplet strek). Den røde
markeringen viser den strekningen som
foreslås forsterket
Kartutsnitt fra M-711 kart
Bilder

Bildet tatt i oppstrøms retning
mot jernbanebrua

Bakgrunn
Dette området har fra gammelt av vært utsatt for elvebrudd. Etter plan fra 1888 ble det i perioden
1892-1894 utført en 280 meter lang forbygning. Denne ble senere forlenget med 150 meter og sto
ferdig i 1900.
Etter at flom i 1931 og 1932 skadet forbygningen ble det 29. juni 1932 utarbeidet en plan for
reparasjon og 320 meter forlengelse. Dette arbeidet ble utført i perioden 1932 – 1937.
Under storflom 22. november 1961 gikk Namsen igjen innover dyrkamark. Vannet gravde ut opptil
4 meter dype hull like innenfor forbygningen over en samlet lengde på ca 440 meter nedstrøms
jernbanebrua. I en ny flom desember 1962 ble skadene ytterligere forverret. NGI-rapport fra av 15.
juli 1961 konkluderer med at faren for dyptgående skred er minimal.
I plan datert 26. april 1963 foreslås det reparasjon og forhøyelse av forbygningen over en lengde på
550 meter, samt oppfylling av hullene på innsiden. Arbeidet ble kostnadsregnet til kr. 130.000,-

90

Regnskapsavslutning 2. juni 1969 viste at anleggskostnadene beløp seg til kr. 121.240,-.
Rapport fra tilsynsnemda datert 22. april 1983 sier at ”øvre del, ca 150 meter er skrelt vekk”.
Denne delen viste seg å være vegvesenets anlegg og var derfor NVE uvedkommende. Ny rapport
fra tilsynsnemda datert 3. november 1985 sier at ”en del, ca 30 meter forbygging er skrelt vekk”.
Her gjaldt kommunens skjemavedtak. Kommunen bekostet derfor reparasjonsarbeidet.
På midten av 1990-tallet anla vegvesenet en stor rasteplass ved Bertnem. Som følge av stadig
utrasinger i elvemelen ned mot Namsen, måtte vegvesenet gjennomføre sikringstiltak her. Denne
strekningen (ca 250 m lengde) ligger noe ovenfor dagens skadede forbygning ved Bertnem.
På NGIs faresonekart er området oppstrøms brua skravert som potensielt rasfarlig (faresone
Bertnem).
Anleggets tilstand
Oppstrøms Bertnemsbrua er anlegget skadet i fundamentet/ foten. Ut fra de gamle kartene og
befaring i området er det noe tvil om hvor langt oppstrøms anlegget har vært bygget. Det kan
imidlertid virke som om hele anlegget er borte oppstrøms profil C, og her skjer det stadig erosjon
og utglidninger i den bratte og høye skråningen. Aktiviteten i skråningen kan forstyrre likevekten i
skråningen og utløse større ras. Under selve brua er NVEs anlegg trolig avbrutt av jernbanens
forbygning som er utført ved bratt tørrmur. Selve muren ser bra ut, men anlegget er for dårlig
fundamentert er i ferd med å undergraves.
Nedstrøms brua er forholdene noe bedre og eventuelle skader får ikke så store konsekvenser.
Skråningen over lavvannsnivået er i god stand. Anlegget er imidlertid skadet i foten på det meste
av strekningen. Verst er strekningen fra brua og 250 m nedstrøms. Nederste 150 m av anlegget er i
bra stand, men tåler ikke noen ytterligere senking av elva (dybde ca 2.0 m).
Elvekantskogen er godt utviklet langs hele forbygningen.
Tiltaksbeskrivelse og miljøtilpasninger
Oppstrøms Bertnemsbrua er det nødvendig med en solid forsterkning av anlegget for å hindre at
elva eroderer i den farlige skråningen av antatt rasfarlig kvikkleire. Gården Bertnem, fylkesveg og
trolig også jernbane er her truet av elvas erosjon. Forbygningen må langs det meste av strekningen
gjennomgå en full rehabilitering/ gjenoppbygning, jf. profilene B, C og D. Det forsterkede anlegget
føres opp til sammenføyning med vegvesenets anlegg som ble bygget i midten på 1990-tallet.
Denne delen av anlegget – som har en lengde på ca 400 m - har høy prioritet.
Nedstrøms Bertnemsbrua er forholdene mindre alvorlige, og det er for det meste dyrket mark som
beskyttes av forbygningen. Denne delen vil ikke kunne prioriteres for vedlikehold.
For lokalisering av tverrprofilene se oversiktskart på side 91. Anleggsarbeidet utføres på ordinær
måte med midlertidig anleggsvei langs foten av elveskråningen som beskrevet på side 14. Adkomst
til anlegget kan skje fra Bertnem gård og videre på jordbruksveg ned til jernbanen. Herfra og ut
mot elva må anrettes en kjørbar veg, eventuelt gjøre bruk av telet mark. Alternativt kan adkomsten
skje via vegvesenets anlegg i oppstrøms ende.
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Kostnadsoverslag
1034 Bertnem
B- Rigging

Enhetspris

m3

Rigging/klargjøring
Anleggsvei

40 000
30000
10000

B- Drift Adm

75 000

Drift byggeplass
Adm/byggherre
Geotekniske undersøkelser

50000
25000

F-Løsmasser
Mottak og utlegging

90 000
18

5000

90000

G- Fjell
Spreng,oppl,transp

280 000
56

5000

280000

K-Terrengarbeider
Tilgroingsmasser

20 000
20000
Sum
+10% diverse
Total
MVA 25%
Totalt

Beregnet kostnad inkl.mva.(avrundet)

505 000
50 500
555 500
138 875
694 375

700 000
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5844 Namsen ved Vang- Landfallan- Foss, Overhalla

Kartet viser anleggets utstrekning slik
det ble bygget (svart stiplet strek). Den
røde markeringen viser den strekningen
som foreslås forsterket.
Kartutsnitt fra M-711 kart
Bilde

Bildet viser nedre deler av den
eksisterende forbygningen ved
Foss.

Bakgrunn
Langs denne strekningen har det fra gamle dager gått elvebrott. Ved Klykken-Landfall finns det
spor etter det største skredet i Namdalen. Navnet ”Landfall” vitner om historisk rasaktivitet. De
første planene for sikring ble laget i 1888. Seinere kom det nye planer i 1909, 1918 og i 1935, men
ingen kom til utførelse. Forholdene hadde imidlertid ikke stabilisert seg. I NGI rapport fra 15. juli
1961 ble det anbefalt å sikre hele strekningen med stein. Planen for dette arbeidet er datert 8.
desember 1962, og gikk ut på å sikre hele strekningen med stein, til sammen 1950 meter. Dette
arbeidet ble kostnadsberegnet til kr. 1.170.000,Etter flom i mars 1966 ble Klykkbekken lagt i rør. Bekken hadde da tatt nytt løp og truet både

96

forbygningen langs Namsen og dyrka jord innenfor. Det ble da utført et krisetiltak for å forhindre
ytterligere skader. Regnskapsavsluttning 25.02.1980 viser at anleggskostnadene beløp seg til kr.
1.129.000,-. Anlegget har fungert etter hensikten etter at det ble bygget.
Anleggets tilstand
Den synlige delen av forbygningen ser bra ut. Men titter en ned i vannet, ser en at foten ligger
veldig høyt i forhold til dypålen i elva langs det meste av den forbygde strekningen. Og dypålen er
nå kommet svært nær forbygningen. Oppmålingen viser at dypålen ligger ca 5 m under
lavvannstanden, og største dybde er registrert til 6.5 m i Skjepparhølen. Fundamentet på
forbygningen ligger på mellom 2,0 m og 2,8 m dybde. Som følge av 60-åras metode for utkjøring
av stein, ligger det uforholdsmessig mye stein i toppen av forbygningsprofilet. Elvekantskogen er
godt utviklet langs hele forbygningen.
Tiltaksbeskrivelse og miljøtilpasninger
Yttersvingen ved Landfall og Foss er meget krapp og elva har en stor eroderende kraft her.
Innenfor ligger flere kvikkleireområder med bebyggelse, veger og kraftlinjer. I hht. risikokart på
side 25 ligger kvikkeleiresonen Fjeldset i direkte kontakt med elva, mens sonene Klykken og Foss
ligger like innenfor. Det er derfor meget bekymringsverdig at den eksisterende forbygningen har så
dårlig sikring og støtte i foten.
Forbygningen må repareres fra øvre ende og langs en strekning på ca 1100 m. Bare de nederste 850
m er i såpass bra forfatning at reparasjon ikke er påkrevet. Da øvre del av den gamle
forbygningsfyllingen har et overskudd av stein, foreslås stein fra øvre del av profilet lempet ned til
fundamentet. I tillegg er det nødvendig å tilføre betydelige mengder stein i foten. Den rehabiliterte
forbygningen vil da over lengre strekninger få en meget slak helning, og med sti over
vannstandsnivået. Det blir nødvendig å fjerne det meste av skogen i den forbygde delen av
profilet. Det legges imidlertid stor vekt på å få i gang en rask ny etablering av vegetasjonen.
Tverrprofilene på side 98 viser hvordan forsterkningen foreslås bygget opp. For lokalisering av
tverrprofilene se oversiktskart på side 97. Anleggsarbeidet utføres på ordinær måte med midlertidig
anleggsvei langs foten av elveskråningen som beskrevet på side 14. Adkomst kan skje langs
eksisterende veg, som må forsterkes.
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Kostnadsoverslag
5844 Vang-Landfall-Foss
B- Rigging

Enhetspris

m3

Rigging/klargjøring
Anleggsvei

50 000
30000
20000

B- Drift Adm

195 000

Drift byggeplass
Adm/byggherre
Geotekniske undersøkelser

120000
75000

F-Løsmasser
Mottak og utlegging
Flytting av eksisterende masser

480 000
18
30

20000
4000

360000
120000

G- Fjell
Spreng,oppl,transp

1 000 000
50

20000

1000000

K-Terrengarbeider
Tilgroingsmasser

50 000
50000
Sum
+10% diverse
Total
MVA 25%
Totalt

Beregnet kostnad inkl.mva.(avrundet)
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1 775 000
177 500
1 952 500
488 125
2 440 625

2 450 000

5667 Namsen ved Heggøyen, Overhalla

Kartet viser anleggets utstrekning
slik det ble bygget (svart stiplet
strek).
Kartutsnitt fra M-711 kart
Bilder

Lite stein i foten av
anlegget

Sikringssteinen er helt eller
delvis erodert bort
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Bakgrunn
I plan datert 2. januar 1961 ble det foreslått å sikre området over en strekning på 540 meter fordi
Namsen eroderte kraftig over en strekning på ca 500 meter. Planen ble kostnadsregnet til kr.
200.000,-. Revidert plan datert 10. oktober 1961 er kostnadene økt til kr. 225.000,-.
Under storflom 22. november 1961 gikk Namsen innover skog og dyrkamark og det ble en større
utgraving. Grunneier var redd for at gjennombrudd og at Namsen kunne ta nytt løp.
NGI rapport datert 15.juli 1961 konkluderer med: ”På hele strekningen fra Grøtesstrykene til
Hannabekken anses faren for dyptgående skred som minimal. Relativt store overflateskred kan
imidlertid ventes der det er høye meler som står i brudd”.
I ny plan datert 17.juli 1962 ble kostnadene anslått til kr.205.000,-. Anlegget ble utført i perioden
1967-68. Regnskapsavslutning 2. juni 1969 viser at anlegget kostet kr. 182.900,-.
Anlegget har fungert etter hensikten.
Anleggets tilstand
Steinmassene ble tippet på fylling fra profil B og videre oppstrøms. Det ble bygget flomfyllig fra
profil B og videre nedstrøms. Djupålen har flyttet seg inn mot anlegget. Foten er utvasket, særlig i
området fra profil B og ned mot slutten av anlegget. Under isgang vinteren 2004 ble det skader på
anlegget midt mellom profil A og profil B. Flomvollen ble sterkt skadet over en strekning på ca 30
meter, og elva senket seg mellom 1 og 2 meter inn mot venstre bredd. Flomvollen ble reparert av
NVE sommeren 2004.
Anlegget vil ikke bli prioritert for vedlikehold i denne omgang.
DNs naturbase
BN00025900, Bjøras os
Områdebeskrivelse Bjøras utløp i Namsen danner et lite innlandsdelta med meandrerende elveløp,
flomdammer, kroksjøer, flomløp, øyer og ører. Deler av deltaet er skilt ut som egne
lokaliteter; lokalitet 50 Grande, lokalitet 85 Grande II, lokalitet 51 Engeskilen, lokalitet 52
Groftøya, lokalitet 8 Harestranda og lokalitet 7 Storskogan. Sjølve Bjøra er i tillegg tatt
med som lokalitet 9. Gråolder-heggeskog dominerer vegetasjonen langs elvebreddene.
På grunn av flom var det vanskelig å få inntrykk av vegetasjonen i fuktigere partier. De
best undersøkte områdene er skilt ut som egne lokaliteter, og denne lokaliteten omfatter
areal som faller utenfor andre naturlige avgrensninger.
Naturtype
Verdi
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Deltaområde
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176 Namsen ved Grande, Overhalla

Kartet viser anleggets
utstrekning slik det ble bygget
(svart stiplet strek).
Kartutsnitt fra M-711 kart

Bilder

Sikringssteinen er fullstendig
vasket bort

105

Bakgrunn
Dette anlegget strekker seg langs Namsens venstre bredd. En del av anlegget er trolig bygget i
privat regi tidlig på 1900-tallet iflg Grandemo ved NVEs anleggsenhet. Lillenamsen gikk hardt på.
Det har vært grusuttak i området, noe som har ført til bunnsenkning. Anlegget har fungert etter
hensikten etter at det ble bygget.
Anleggets tilstand
Dette anlegget er meget gammelt og i svært dårlig forfatning. Bare mindre flatstein er igjen, og
forbygningen er dårlig fundamentert. Anlegget har ligget litt skjermet bak de store øyene
Harrastranda og Engeskuen. De siste årene har elva tar seg stadig større løp på sørsiden av øyene,
og forbygningen har fått øket belastning. På nedre strekning i en lengde av ca 300 m faller terrenget
slik at det blir satt under til dels kraftig strømmende vann i flomsituasjoner. Ved større flommer er
det en reell fare for at elva kan bryte igjennom og ta seg nytt løp inn i de gamle elvefarene i sørvest
– der de gamle lonene i dag utgjør et viktig vårmarksområde for fugl og dyreliv. Det er også bygget
golfbane som vil bli avskjært fra land om elva tar nytt løp. Elvekantskogen er godt utviklet langs
hele forbygningen.
Anlegget kan ikke prioriteres for vedlikehold i denne omgangen.

DNs naturbase
BN00025900, Bjøras os
Områdebeskrivelse Bjøras utløp i Namsen danner et lite innlandsdelta med meandrerende elveløp,
flomdammer, kroksjøer, flomløp, øyer og ører. Deler av deltaet er skilt ut som egne
lokaliteter; lokalitet 50 Grande, lokalitet 85 Grande II, lokalitet 51 Engeskilen, lokalitet 52
Groftøya, lokalitet 8 Harestranda og lokalitet 7 Storskogan. Sjølve Bjøra er i tillegg tatt
med som lokalitet 9. Gråolder-heggeskog dominerer vegetasjonen langs elvebreddene.
På grunn av flom var det vanskelig å få inntrykk av vegetasjonen i fuktigere partier. De
best undersøkte områdene er skilt ut som egne lokaliteter, og denne lokaliteten omfatter
areal som faller utenfor andre naturlige avgrensninger.
Naturtype
Verdi
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Deltaområde
Viktig
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5925 Namsen ved Voll-Groftøya, Overhalla

Kartet viser anleggets utstrekning slik det ble bygget
(svart stiplet strek).

Bakgrunn
Elva har i alle tider skapt problemer i dette området. Det synes å fremgå at det i 1890 er utarbeidet
plan for en forbygning på 750 m. I begynnelsen av 1900-tallet var det interesse for å regulere
Namsen i ett løp for sikring av jord og av hensyn til bla tømmerfløting og dampskipsfart ”som i
den nærmeste framtid vil bli iverksatt”.
6.6.1912 ba grunneiere om at det blir foretatt undersøkelser og utarbeidet overslag over hva det vil
koste å forbygge og regulere Namsen forbi eiendommene Rodum og Grande i Overhalla kommune.
Planen som utarbeides 27.1.1913 har en kostnad på kr.14.400 og streker seg over en lengde på 490
meter. Planen ble senere foreslått utvidet noe. Planen ble ikke utført.
6.4.1964 lages det en ny plan for området. Den strekker seg over ca 650 m og er kostnadsberegnet
til kr. 245.000. Planen går ut på å sikre dyrket mark, og planen får derfor lav prioritet og blir ikke
utført.
28.1.1969 lages det nok en plan som har en lengde på 600 m og et kostnadsoverslag på kr.
315.000,-. Det er stor uenighet om bygging av adkomstvei for utførelse av anlegget. Planen får et
revidert kostnadsoverlag til kr. 360.000,-. Den ble anbefalt bevilget fra NVE mot distriktsvedtak fra
kommunen, men protester fra grunneier, gjør at planen ikke blir gjennomført.
Bruddutviklingen i Namsen ved Voll-Groftøya synes å gå raskt. Og det lages 31.7.1973 en
betydelig større plan for å gi en større sikkerhet på lang sikt. Planen har en lengde på 2300 m, og et
kostnadsoverslag på kr.2.100.000,-. Til tross for protester til denne planen blir den vedtatt i
Overhalla kommune den 17.12.1973 der NTE og Kraftverkene i Øvre Namsen skal være med å
dekke 50 % av distriktsbidraget. Da det er nedlagt protest mot arbeidet har kommunen søkt om
skjønn. Dette holdes 25.11.1975. Skjønnet blir anket til Frostadting langmannsrett av en grunneier.
Anleggsarbeidet startet i 1981. På grunn av prisstigning og forverrede forhold etter storflom i
Namsen vinteren 1982 økes kostnadsoverslaget til kr.4.200.000. Anleggsarbeidet foregår i flere år,
og i flere perioder. Anlegget blir regnskapsmessig avsluttet 18.3.2002 og har da en medgått utgift
på kr.4.314.568,-. Anlegget ble utført uten distriktsandel fra kommunen.
Anlegget virker solid og har fungert etter hensikten. Anlegget trenger ikke vedlikehold i denne
omgangen.
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DNs naturbase

BN00025900, Bjøras os
Områdebeskrivelse Bjøras utløp i Namsen danner et lite innlandsdelta med meandrerende elveløp,
flomdammer, kroksjøer, flomløp, øyer og ører. Deler av deltaet er skilt ut som egne
lokaliteter; lokalitet 50 Grande, lokalitet 85 Grande II, lokalitet 51 Engeskilen, lokalitet 52
Groftøya, lokalitet 8 Harestranda og lokalitet 7 Storskogan. Sjølve Bjøra er i tillegg tatt
med som lokalitet 9. Gråolder-heggeskog dominerer vegetasjonen langs elvebreddene.
På grunn av flom var det vanskelig å få inntrykk av vegetasjonen i fuktigere partier. De
best undersøkte områdene er skilt ut som egne lokaliteter, og denne lokaliteten omfatter
areal som faller utenfor andre naturlige avgrensninger.
Naturtype
Verdi
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Deltaområde
Viktig

5737 Namsen ved Roemsøyen - Roem Nedre, Overhalla

Kartet viser anleggets utstrekning
slik det ble bygget (svart stiplet
strek). Den røde markeringen viser
den strekningen som foreslås
forsterket.
Kartutsnitt fra M-711 kart

Bilder

Bildet tatt i oppstrøms retning og
viser øvre del av anlegget – opp
mot utløpet av Bjøra.

Bakgrunn
Allerede 1888 forelå det planer for sikring av dette området, men denne (og senere planer fra denne
tiden) kom ikke til utførelse. I plan datert 27. mai 1959 ble hele strekningen foreslått sikret med
stein. Det var usikkerhet om nødvendigheten av anlegget. Distriktsandelen ble en tid satt høyere en
det som var normalt (1/6 mot normalt 1/8). Elvefaret var den gang kroket og urent med store ører
hvor det la seg is som dermed kunne forandre strømretningen i elva. Pga. det varmere vannet fra
Bjøra, gikk vannet i foten av de over 30 meter høye melene som da stod i brudd. Man mente at et
elvebrudd ved samløpet mellom Namsen og Bjøra ville få så store negative konsekvenser at det var
nødvendig å stabilisere elvemelen. Dette arbeidet ble godkjent på betingelse av at et tidligere
anlegg i Bjøra ble fullført etter planen. Samlet ville disse to anleggene opprettholde stabiliteten ved
utløpet av Bjøra, og sikre Ranemsplatået.
Anlegget ble kostnadsberegnet til kr. 660.000,-. Regnskapsavslutning 2. juni 1969 viste at
anleggskostnadene beløp seg til kr. 415.215,-. Anlegget har fungert etter hensikten etter at det ble
bygget.
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Anleggets tilstand
De nedre 400 m av anlegget er bratt og vanskelig å bevege seg langs. På den 820 meter lange
strekningen videre oppover mot utløpet av Bjøra er forbygningen veldig uordnet både i skråning og
fot. Som følge av de begrensningene datidens utstyr satte for utkjøring av stein, er det kjørt ut mye
stein på fylling. Fyllingen er bratt og stor stein ligger uryddig ned mot vannet. Anlegget pusses med
gravemaskin og miljøtilpasses. Det er mangelfullt med stein i foten av anlegget. Kantskogen er
godt utviklet i skråningen ovenfor toppen av forbygningen, men er heller dårlig utviklet på toppen
av forbygningen og i steinskråningen. Tilstanden på forbygningen representerer ingen umiddelbar
fare for sammenbrudd med påfølgende erosjonsskader. Men forbygningen er uryddig og
ufremkommelig. Det er derfor nødvendig å forsterke og miljøoppgradere hele anlegget.
Tiltaksbeskrivelse og miljøtilpasninger
Det er ikke registrert kvikkleire i umiddelbar nærhet av elva i dette området. Men massene er
friksjonsløse og lette å erodere i. En uhindret erosjon her vil over tid spise seg inn på den bebygde
delen av Ranemsplatået. I hovedsak ut fra natur- og miljøforhold, men også ut fra et økende
reparasjonsbehov, foreslås anlegget ordnet og forsterket i fot. Eksisterende overskuddsmasser fra
øvre del av profilet lempes ned til bunnen, og det tilføres 10 lm3 stein pr m fra eksternt steintak.
Forbygningen tilføres tilgroingsmasser for rask etablering av vegetasjon. Anlegget vil få en
atskillig slakere skråning enn i dag.
Tverrprofil på side 114 viser hvordan forsterkningen foreslås bygget opp. For lokalisering av
tverrprofilene, se oversiktskartet på side 113. Adkomst er mulig via eksisterende
jordbruksveg/anleggsveg som må opprustes.
DNs naturbase
BN00025900, Bjøras os
Områdebeskrivelse Bjøras utløp i Namsen danner et lite innlandsdelta med meandrerende elveløp,
flomdammer, kroksjøer, flomløp, øyer og ører. Deler av deltaet er skilt ut som egne
lokaliteter; lokalitet 50 Grande, lokalitet 85 Grande II, lokalitet 51 Engeskilen, lokalitet 52
Groftøya, lokalitet 8 Harestranda og lokalitet 7 Storskogan. Sjølve Bjøra er i tillegg tatt
med som lokalitet 9. Gråolder-heggeskog dominerer vegetasjonen langs elvebreddene.
På grunn av flom var det vanskelig å få inntrykk av vegetasjonen i fuktigere partier. De
best undersøkte områdene er skilt ut som egne lokaliteter, og denne lokaliteten omfatter
areal som faller utenfor andre naturlige avgrensninger.
Naturtype
Verdi
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Kostnadsoverslag
5737 Roemsøyan-Roem nedre
B- Rigging

Enhetspris

m3

Rigging/klargjøring
Anleggsvei

30 000
20000
10000

B- Drift Adm

90 000

Drift byggeplass
Adm/byggherre
Geotekniske undersøkelser

60000
30000

F-Løsmasser
Mottak og utlegging
Flytting av eksisterende masse

228 000
18
30

11000
1000

198000
30000

G- Fjell
Spreng,oppl,transp

682 000
62

11000

682000

K-Terrengarbeider
Tilgroingsmasser

60 000
60000
Sum
+10% diverse
Total
MVA 25%
Totalt

Beregnet kostnad inkl.mva.(avrundet)

1 090 000
109 000
1 199 000
299 750
1 498 750

1 500 000
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5418 Namsen ved Ranem, Overhalla

Kartet viser anleggets utstrekning
slik det ble bygget (svart stiplet
strek). Den røde markeringen viser
den strekningen som foreslås
miljøtillpasset.
Kartutsnitt fra M-711 kart
Bilder

Tett vegetasjon langs bredden,
men lite stein i foten av
sikringsanlegget.

Bakgrunn
Rett innenfor sikringsområdet ligger Ranem kirke som er fra 1200-tallet. I perioden 1583 - 1589
ble prestegården fraflyttet og oppgitt etter flere elvebrott. I perioden 1758 – 1780 ble det utført
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sikringstiltak for å berge kirken. Dette anlegget ble igjen restaurert i 1880, og elvemelen ble da
plastret i en lengde på 310 meter.
I plan datert 20. april 1959 ble det foreslått å sikre 480 meter av elvemelen. Dette anlegget ble
utført i perioden 1959-1962 til en kostnad på kr 167.773. I plan datert 28. januar 1969 foreslås det
at det eksisterende sikringsanlegget blir forlenget med 420 meter ned til Ranem bru. I NGI rapport
datert 15. juli 1961 uttales: Det er ingen eller minimal fare for dyptliggende skred. Likevel
ønsket man da å sikre Ranem kirke, kirkegården, riksvei 17, veien ned til brua, brukarene og
tettbebyggelsen på Ranemsletta. Dette anlegget ble utført i perioden 1971-1975 til en kostnad på kr.
304.332,-. Anlegget ved Ranem har en total lengde på ca 900 m.
Anlegget har fungert etter sin hensikt.
Anleggets tilstand
Fra Ranem bru og i ca 400 m oppstrøms (ved Ranem gård) er det eksisterende anlegget i
tilfredstillende forfatning. Det var denne delen av anlegget som ble bygget i perioden 1971-75, og
anlegget ble solid fundamentert. Videre oppstrøms er foten undergravet på hele den resterende
strekningen av anlegget – ca 320 m. Den ubeskyttede strekningen oppstrøms anlegget synes å være
stabil.
Tiltaksbeskrivelse og miljøtilpasninger
Det er ikke registrert kvikkleire i umiddelbar nærhet av elva i dette området. Ranem sentrum som
er kommune senteret i Overhalla kommune ligger mellom kvikkleireavsetningene og elva. Men
massene ut mot Namsen er friksjonsløse og lette å erodere i. En uhindret erosjon her vil over tid
spise seg inn på den bebygde delen av Ranemssletta og true sentrumsbebyggelsen her. Mest utsatt
er kirka og kirkegården.
Det er nødvendig å forsterke foten og nedre del av skråningen på det skadede partiet – en strekning
på 320 m fra Ranem gård og oppover. Tverrprofil A på side 119 viser hvordan forsterkningen
foreslås bygget opp. Tverrprofilets beliggenhet er angitt på kartet på side 118. Anleggsarbeidet
utføres på ordinær måte med midlertidig anleggsvei langs foten av elveskråningen som beskrevet
på side 14. Adkomst er mulig via eksisterende anleggsveg ned til grusør i oppstrøms ende av
anlegget. Vegen må rustes opp.
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Kostnadsoverslag
5418 Ranem
B- Rigging

Enhetspris

m3

Rigging/klargjøring
Anleggsvei

40 000
20000
20000

B- Drift Adm

60 000

Drift byggeplass
Adm/byggherre
Geotekniske undersøkelser

40000
20000

F-Løsmasser
Mottak og utlegging

63 000
18

3500

63000

G- Fjell

217 000

K-Terrengarbeider
Tilgroingsmasser

50 000
50000
Sum
+10% diverse
Total
MVA 25%
Totalt

Beregnet kostnad inkl.mva.(avrundet)
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430 000
43 000
473 000
118 250
591 250

600 000

5746 Namsen ved Hildrem, Overhalla

Kartet viser anleggets utstrekning slik det ble bygget
(svart stiplet strek).

Bakgrunn
Hildremgårdene har i all tid vært utsatt for erosjon og ras. Så tidlig som 1693 ble det gitt skattelette
som følge av ras.
I plan datert 30.11.1961 ble sikringstiltak mot Namsen beregnet til kr 360.000,- I revidert plan
datert 9.7.1962 ble kostnadene økt til kr 290.000,-. Anlegget ble utført først på 1960-tallet, og da
anlegget ble avsluttet i 23.8.1973 viste regnskapene at kostnadene beløp seg til kr 189.067,-.
I vedlikeholdsprotokoll datert 8.7.1993 ble det foreslått å miljøoppgradere anlegget ved å legge en
fiskesti i foten. Plan datert 8.9 1993 ble dette tiltaket beregnet til kr 180.000. Oppgraderingen av
anlegget ble utført i 1997-98, og kostnadene beløp seg til kr. 174.995,Under isgang og flom januar og februar 2006 gikk det et overflateras inn mot gamlehjemmet som
ligger på toppen av melkanten oppfor anlegget. Beboerne ble evakuert og strakstiltak ble igangsatt.
I hasteplan datert 28.2.2006 beregnes kostnadene med å sikre området til kr 645.000,-. Tiltaket ble
utført vinteren 2006.
Anlegget virker i dag solid. Anlegget trenger ikke ytterligere vedlikehold i denne omgangen.
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5822 Namsen ved Skveneset – Kongensgård, Overhalla

Kartet viser anleggets utstrekning slik det ble
bygget (svart stiplet strek).

Bakgrunn
Den 18.6.1963 lages det en plan for forbygging av 1870 m langs Namsens venstre bredd ca 2 km
sørvest for Ranem kirke. Planene lages etter mottatt søknad fra Overhalla kommune i 1963.
Området regnes som et av de mest skredfarlige i Namdalen i henhold til en rekke eldre og yngre
skred som er konstatert. De tidligste kjente forsøk på sikringsarbeider ble foretatt i 1888 da det ble
foreslått forbygget av det offentlige bla 3 parseller på til sammen ca 570 m ovenfor Skveneset med
overslag til kr. 7.500,-. Denne planen ble imidlertid ikke utført. På vassdragsvesenets kart av 1889
(konstruert av Just Broch) er lengden på elvebrottet angitt til ca 1 km, mens det i 1963 er 1,8 km.
Planen av 18.6.1963 har en lengde på 1870 meter og et kostnadsoverslag på kr. 915.000.
Planen fikk kommunegaranti 15.8.1963, og anlegget ble utføret i årene 1967 – 1978. Den
25.2.1980 avsluttes anlegget regnskapsmessig og det har da medgått en utgift på kr. 680.623,-.
Anlegget virker nå solid og har fungert etter hensikten. Anlegget trenger ikke vedlikehold i denne
omgangen.
DNs naturbase
BN00025890, Skveneset
Områdebeskrivelse UTM WGS84: PS 39-40 53 Kartblad: 1723 I Hoh.: 5 m Rik gråolder-heggeskog på
Skveneset med en liten forekomst av gulveis (Anemone ranunculoides). Ved befaring
07.05.04 ble det sett 24 blomstrende individ av arten, tolv på hver side av en traktorveg
inn til en nydyrka åker. Alle individa står nær åkeren. Informasjon fra lokalkjente tyder på
at gulveis var vanligere på Skveneset før. Forekomsten er i dag svært trua, dels på grunn
av oppdyrking, dels på grunn av gjengroing. Skogen i området er i dag så tett at det kan
være fare for at gulveis kan skygges ut. Tresjiktet har gråolder (dels grov med diameter >
20 cm) og hegg (Alnus incana, Prunus padus). I busksjiktet er det også villrips (Ribes
spicatum). Sommeraspektet av feltsjiktet er enten dominert av strutseving (Matteuccia
struthiopteris) eller ei høgstaudeutforming med arter som tyrihjelm, mjødurt,
enghumleblom, springfrø, firblad, skogstjerneblom og stornesle (Aconitum septenrionale,
Filipendula ulmaria, Geum rivale, Impatiens noli-tangere, Paris quadrifolia, Stellaria
nemorum, Urtica dioica).
Naturtype
Verdi

Gråor-heggeskog
Viktig

Det er også påvist trekkvei for elg hele året og leveområde for bever.
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5821 Namsen ved Øysmoll-Gansmoøyen, Overhalla

Kartet viser anleggets utstrekning slik det ble bygget
(svart stiplet strek).

Bakgrunn
Etter søknad fra Overhalla kommune i 1963 lages det 17.6.1963 en plan for å sikre dyrket mark,
skog og bebyggelse ved Gårdene Øysvoll og Gansmoøyen på høyre bredd ca 3 km sør-vest for
Ranem Kirke. Det har fått flere skred i området opp gjennom tidene. Et elvebrudd er inntegnet på
Just Brochs kart av 1889 og i perioden 1896 til ca 1940 er det opplyst om 3 små overflateskred uten
angivelse av årsak. Planen har en lengde på 1450 m og et kostnadsoverslag på kr. 610.000.
15.8.1963 får anlegget kommunegaranti med distriktsandel på 1/8, og det utføres i årene 19691972. Når anlegget avsluttes regnskapsmessig 25.2.1980 har det medgått en utgift på
kr.548.921,84.
9.6.1982 kommer det rapport fra tilsynsnemnda om at det ikke er registrert at det er oppstått skader
etter flommen i mars 1982.
Anlegget har fungert etter hensikten. Anlegget trenger ikke vedlikehold i denne omgangen.
DNs naturbase
Leveområde for bever, trekk og beiteområde for elg,
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5411 Namsen ved Vibstad, Overhalla
Kartet viser anleggets utstrekning slik det ble
bygget (svart stiplet strek).

Kartutsntt fra M711
Bilder

Bakgrunn
Dette anlegget ligger langs Namsens venstre bredd, fra Skveneset og forbi Vibstad med en total
lengde på ca. 1500 meter. Allerede i 1888 søkte grunneierne i området om forbygning. Etter at det
store ”Vibstadraset” stengte elveløpet ved midnatt 22. februar 1959, ble det utarbeidet en plan for å
sikre rasområdet og området rett nedstrøms raset. Man var redd for at elva skulle ta seg inn i raset
og dermed skape et nytt elveløp. Raset berørte et område på ca. 70 dekar, og rasmassene ble
vurdert til å være ca 1.000.000 m3. Raset fylte opp Namsen fra Heknskjær og ca 500-600 meter
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nedstrøms. Elva ble tørrlagt nedenfor, og ikke før om morgenen 24. februar ble det nytt
gjennomløp, da heldigvis på motsatt side av rasgropa. Utførelsen av anlegget startet høsten 1960.
Anlegget er utført i samsvar med planen. Forbygningen er delvis lagt i grøft gjennom rasmassene.
For nedre halvdel av anlegget ble steinen lagt som en ordinær elveforbygning. Det gikk med ca
24.000 m3 stein og regnskapet viser en medgått utgift på kr 824.000,Anlegget har fungert etter hensikten etter at det ble bygget.
I årene 2000 og 2001 ble forbygningen gjennom det gamle rasområdet restaurert. Namsen hadde da
gravet seg inn til de steinmassene som fra 60-tallet ble plassert i en grøft et stykke inne på raset –
for at elva skulle få et tilstrekkelig bredt løp. En forutsetning fra den gang var at steinmassene
måtte tilrettelegges når tiden var inne. Det er dette arbeidet som nå er utført, samtidig som
elvemelen langs hele øvre halvdel av anlegget er tilført stein og slaket ut. Fundamentet/foten er
kraftig forsterket. Tiltaket var nødvendig for å stabilisere mot ytterligere ras i området. Kostnadene
for reparasjonen som ble utført i 2000/2001 beløp seg til kr 610.000,-.
Anleggets tilstand
I nedre del av anlegget ser elveskråningen over normalvannstanden ut til å være i bra stand, men
nærmere undersøkelser under vann viser at foten av sikringen er mangelfull. Det er ikke fare for
noe direkte sammenbrudd av anlegget, men over tid vil foten måtte forsterkes for at anlegget skal
være funksjonsdyktig. Det er ikke fare for nye kvikkleireskred i dette området.
Anlegget kan ikke prioriteres vedlikeholdt i denne omgang.
DNs naturbase
Trekkområde for elg og leveområde for bever
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5816 Namsen ved Gansmo, Overhalla

Kartet viser anleggets utstrekning slik det ble bygget
(svart stiplet strek).

Kartutsnitt fra M-711 kart

Bilder

Bildet tatt i nedstrøms
retning fra profil A

128

Bilde tatt i oppstrøms
retning fra profil A

Bakgrunn
Etter flom 22. november 1962 gikk elva over melen og gjorde stor skade på dyrka mark innenfor.
Vannet eroderte bort deler av jordet over en strekning på 100 meter. I NGI rapport fra 15. juli 1961
står det: på strekningen Gamsmoøyen til Sællegg anses det å kunne være fare for dyptliggende
skred, særlig der Namsen eroderer sideveis og lavtliggende terrasser mangler. I plan datert 27.
februar 1963 foreslås det at de borteroderte massene erstattes med ørmasser, og at elvebredden
sikres i en lengde på 930 meter. Anlegget ble utført i perioden 1967-1970. Kostnadsoverslaget lød
på kr. 405.000,-. Regnskapsavsluttning 16.6.1970 viser at kostnadene beløp seg til kr. 405.0077,-.
Anlegget har fungert etter hensikten etter at det ble bygget. I NGIs faresonekart er arealet direkte
innenfor sikringstiltaket ikke skravert som utsatt for større skred. Det kan likevel være dårlig grunn
på strekningen, og det ligger bebyggelse og dyrkede arealer innenfor.
Anleggets tilstand
Steinmassene på dette anlegget ble kjørt ut på en høy fylling ca 4 m over vannivået.
Gravemaskinen som skulle ordne massene rakk ikke særlig langt ned, og foten ble derfor lagt på et
altfor høyt nivå. I dag – etter senkning av elva – ligger foten like over lavvannstanden i elva. Det er
i dag grunt langs bredden, men det er fare for at djupålen kan ta seg inn til forbygningen under
isganger og flommer. Det er bare leire i bunnen langs forbygningen. Det ligger mye stein i øvre del
av skråningen. Den steinsatte del av skråningen er lite bevokst og har dårlig innslag med trær.
Anlegget kan ikke prioriteres vedlikeholdt i denne omgang.
DNs naturbase
Beiteområde for trane vår/sommer, rasteplass for canadagås vår/sommer/høst, beitområde for elg
og leveområde for bever.
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5815 Namsen ved Grandaune - Nesenget, Overhalla

Kartet viser anleggets utstrekning slik
det ble bygget (svart stiplet strek).
Kartutsnitt fra M-711 kart

Bilder

Bilde tatt i nedstrøms retning
fra midten av anlegget.

Bakgrunn
Under flom i Namsen november 1961 og flom i desember 1962, gikk elva over sine bredder på
denne parsellen. Vannet eroderte kraftig på den lavtliggende dyrkamarka, og noen hus måtte
seinere flyttes. I søknad datert 24. desember 1962 søkes det om flomvoll forbi det lavtliggende
område (ca. 150 meter).
I plan datert 27. februar 1963 foreslås 1420 meter strandlinje sikret, samt en flomvoll på 150 meter.
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Dette ble gjort fordi man var redd for store erosjonsskader ved gjentatte flommer. Også NGI
rapport av 15. juli 1961 fastslår behov for sikring av elvemelen. På NGIs faresonekart fra 1996
foreligger det ikke skraveringer som indikerer fare for større skred. Sikringstiltaket beskytter
bebyggelse, veg og dyrket mark. Anlegget ble utført i perioden 1966-1975. Kostnadsoverslaget lød
på kr. 540.000,- Regnskapsavslutning 22.september viser at kostnadene beløp seg til kr. 502.000,-.
Anleggets tilstand
Steinmassene på dette anlegget ble kjørt ut på en høy fylling ca 4 m over vannivået. Den
hjulgående gravemaskinen som skulle ordne massene rakk ikke særlig langt ned, og foten ble
derfor liggende for høyt. Det er imidlertid relativt grunt langs bredden, men det er fare for at
dypålen kan ta seg inn til forbygningen under isganger og flommer. Det er bare leire i bunnen langs
forbygningen. Det ligger mye stein i øvre del av skråningen. Den steinsatte del av skråningen er lite
vegetert. Anlegget har dårlig fot og er noe nedrauset på hele forbygningens lengde – en strekning
på ca 1400 m. Det er leire i bunnen. Elvekantskogen innenfor steinfyllingen er godt utviklet langs
hele strekningen.
Anlegget kan ikke prioriteres vedlikeholdt i denne omgang.
DNs naturbase
Leveområde for bever og trekkrute for elg.
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5740 Namsen ved Ristad - Sellæg, Overhalla

Kartet viser anleggets utstrekning slik det
ble bygget (svart stiplet strek).

Kartutsnitt fra M711 kart
Bilder

Bakgrunn
På slutten av 1950 årene og begynnelsen av 1960 årene gikk det flere større eller mindre leirras i de
10 – 12 meter høye melene. NGI rapport fra 1961 konkluderer bla. med at poretrykket i
leirmassene for en tid ble vesentlig forandret da Vibstadraset 22. februar 1959 tørrla Namsen i
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halvannet døgn. Dette kan ha vært en utløsende faktor for de hyppige leirrasene i området. Det ble
utarbeidet en plan datert 7. september 1962 for sikring av den øverste parsellen (1270 meter).
Arbeidet ble startet ganske umiddelbart. I revidert plan datert 9. september 1969 ble forbygningen
forlenget med 720 meter. Samlet kostnadsoverslag for hele sikringsanlegget, totalt 1990 meter,
kom på kr. 710.000,Ved ferdigerklæring 25. februar 1980 viser regnskapene at hele anlegget hadde kostet kr.623.000,Anlegget har fungert etter hensikten etter at det ble bygget.
Anleggets tilstand
Dypålen er kommet helt inntil forbygningen langs hele strekningen med unntak av 200 m øverst.
Oppmålingen viser at dypålen ligger opptil 5 m under lavvannstanden. Den delen av forbygningen
som ligger under vann er helt rasert i hele forbygningen lengde. Det er flere steder tydelige skader
også i nedre del av skråningen over vannstanden. Innenfor den høye melen er det i følge
faresonekartene markert en sone med potensielt fare for kvikkleireskred. Det er lite igjen av
elvekantskogen.
Anlegget kan ikke prioriteres vedlikeholdt i denne omgang.
DNs naturbase
Rasteområde for andefugl og leveområde for bever
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5924 Namsen ved Utheim, Overhalla

Kartet viser anleggets utstrekning slik det ble
bygget (svart stiplet strek).

Bakgrunn
Utheim ligger på venstre bredd, ca 6,5 km sør - sørvest for Ranem kirke. Den 28.2.1963 lages det
en plan da Namsen graver i venstre bredd mellom fjell over en lengde på ca 300 meter. I årsskifte
1961/62 oppsto det sprekker i fylkesvegen som ligger like innenfor og Vegvesenet fryktet for skade
på vegen, og muligens ville heller ikke bebyggelse være sikker ved et jordskred. I NGIs rapport av
15.7.1961 ligger Utheim i et område som indikerer en viss fare for dyptgående skred. Planen har et
kostnadsoverslag på kr.102.000,-. Denne planen blir revidert den 18.3.1964 og får et
kostnadsoverslag på kr.125.000,-. Disse planene får ingen realitetsbehandling.
23.3.1973 kommer det inn en søknad fra grunneier. Med bakgrunn i denne søknaden lages det en
ny plan 9.8.1976 for sikring av 400 m, med et kostnadsoverslag på kr.360.000,-. Den 11.3.1977 gir
kommunen sin kommunegaranti og vegvesenet gir et tilskudd på kr.60.000,-.
Arbeidet ble påbegynt først høsten 1985, men pga. forverrede forhold og prisstigning siden planen
ble avgitt revideres planen 31.1.1986 og får nå et kostnadsoverslag på kr.600.000,-.
Den 16.7.1986 søkes det om etablering av
fiskeplass for bevegelseshemmede her.
Dette ønsket etterkommes, og fiskeplassen
ble bygget i forbindelse med utførelsen av
sikringsanlegget.
Anlegget blir regnskapsmessig avsluttet
den 25.1.2002 og det har da medgått en
utgift på kr.517.947,26.
Anlegget virker solid og trenger ikke
vedlikehold i denne omgangen.
DNs naturbase
Rasteområde for andefugl og leveområde for bever.
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5928 Namsen ved Fallet- Storhaugen, Overhalla

Kartet viser anleggets utstrekning slik det ble
bygget (svart stiplet strek).

Bakgrunn
Fallet-Storhaugen ligger på Namsens venstre bredd ca 6 km øst – sørøst for Skage kirke. Namsen
graver her i venstre bredd mot dyrket mark og skog i ca 700 meter lengde fra fjell nedstrøms
Sellæghylla og ned til fjell ved utløpet av Kvernbekk. Etter stor flom i Namsen i november 1961
ble det ved årsskifte 1961/62 oppdaget sprekker i fylkesvegen som går nært melkanten. Sprekkene
kunne muligens tilskrives flommen som etter sigende hadde gravet ut elvebunnen, og Vegvesenet
fryktet skred som kunne bryte vegen. I NGIs rapport ligger Fallet-Storhaugen i et område som
indikerer middels fare for dyptgående ras. 28.2.1963 lages det en plan for området. Planen får et
kostnadsoverslag på kr. 430.000,-. Saken får ingen realitetsbehandling hos NVE, grunnet
manglende tilslutning fra Vegvesenet.
Den 15.2.1974 meldes det om at det har gått et ras på ca 30 meter lengde. Og at det videre ut over
høsten året før har skjedd mindre utglidninger.
Planen revideres 3.8.1981 og får nå et kostnadsoverslag på kr. 1.150.000,-. Planen forlenges til 750
meter.
Den 2.8.1984 meldes det fra Statens vegvesen om et nytt ras som ble utløst i ca 19.7.1984. Det
anmodes om at forbyggingen startes for å forhindre videre rasaktivitet.
Grunnet prisstigning økes kostnadsoverlaget til
kr.1.400.000,- den 15.8.1984. Arbeidet startes i oktober
1984, og avsluttes regnskapsmessig 25.1.2002. Det
hadde da medgått kr.1.541.214,30, hvorav Vegvesenet
har bidratt med kr.140.000,-.
Anlegget virker solid, og trenger ikke vedlikehold i
denne omgangen.

DNs naturbase
Påvist rasteplass for kortnebbgås, rasteplass for sangsvane vår/høst. Beiteområde for elg og
leveområde for bever.
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4581 Namsen ved Lilleøyen, Overhalla

Kartet viser anleggets utstrekning slik det ble
bygget (svart stiplet strek).

Bakgrunn
27.1.1947 kom det søknad fra grunneier om forbygging på Namsens venstre bredd ca 18 km
ovenfor Namsos. 11.2.1948 lages det plan over en strekning på 200 m, kostnadsberegnet til
kr.25.000,-. Planen fikk lav prioritet og ble ikke utført.
20.1.1960 ber grunneieren om ny vurdering. Planen revideres til kr.50.000,-, men heller ikke denne
planen utføres. 13.7.1964 revideres planen på nytt da gravingen i vestre elvemel nå var betydelig
forverret og hadde nådd en utstrekning på mer enn 400 m. Det er kun dyrket mark som er utsatt.
Planen har nå en utstrekning på 500 m, og et kostnadsoverslag på kr.130.000. Planen utføres i årene
1970 – 1971, og ble avsluttet regnskapsmessig 22.2.1980. Det er da medgått en utgift på
kr.127.490,-.
Anlegget har fungert etter hensikten. Anlegget trenger ikke vedlikehold i denne omgangen.
DNs naturbase
Påvist rasteplass for kortnebbgås, rasteplass for sangsvane vår/høst. Beiteområde for elg og
leveområde for bever.
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5760 Namsen ved Mælen- Storøya- Krumoen, Overhalla

Kartet viser anleggets utstrekning
slik det ble bygget (svart stiplet
strek). De røde markeringene viser
de strekningene som foreslås
forsterket.
Kartutsnitt fra M711 kart

Bilder
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Bakgrunn
Fra gammelt av kjenner en flere ras i dette området. I ”Matriculen” av 1723 står det beskrevet om
Storøy: her er elfebrud daglige undergiven. Etter henstilling fra grunneierne ble det 12.
november 1888 foreslått å sikre330 meter strandlinje. Dette arbeidet ble ikke utført. Etter NGI
rapport fra 1961 og stadige erosjonsproblemer, ble hele strekningen foreslått sikret i plan datert 24.
mars 1962. Dette ble gjort for sikre ytterligere skader på dyrka mark, og for å trygge bebyggelsen
og offentlig vei. Kostnadsoverslaget lød på kr. 1.425.000,-. Regnskapsavsluttning 25. februar 1980
viser at kostnadene beløp seg på kr. 1.023.000,-.
Under flommen vinteren 2006 fikk anlegget betydelige skader over en strekning på ca 1700 meter
omtrent midt på anlegget, se kart på side 146. Plan for hastetiltak ved Krumoen - Mælen datert
10.2.2006 beskriver reparasjonsarbeidet. Tiltaket ble utført 2006/2007 og er kostnadsregnet til
kr: 3.2600.000,-.
Anleggets tilstand
Anlegget ble sterkt skadet under vinterflommen i 2006. Plan for hastetiltak etter flommen er datert
10.2 2006, og beskriver reparasjon av anlegget på en strekning på ca 1000 meter. Anlegget ble
reparert 2006/2007 over en strekning på ca 1700 meter. Det gjenstår å reparere øvre og nedre del av
sikringsanlegget. På øvre del like nedstrøms Hopbakkskjæret er det oppstått en virvelstrøm som har
erodert dybder ned til 9 m under lavvannstanden i elva. Steinmassene er her fundamentert bare ned
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til 2,5 m under vannstanden. NVE har engasjert konsulent Multiconsult til å ta grunnboringer
innenfor forbygningen. I rapport datert 29.6.2004 konkluderer Multiconsult med at grunnen består
av sand og silt. Det er altså ingen fare for dyptgående skred, men massene er meget erosjonutsatt
og bebyggelse og vei ligger nær inntil elva. Elvekantskogen er godt utviklet i elveskråningen.
Tiltaksbeskrivelse og miljøtilpasninger
Det er nødvendig å forsterke foten og nedre del av skråningen oven en strekning på totalt ca 840
meter, 560 meter lengst nedstrøms på anlegget og ca 280 meter lengst oppstrøms. På side 147 er
der laget normalprofiler som viser hvordan forsterkningen foreslås bygget opp. Anleggsarbeidet
utføres på ordinær måte med midlertidig anleggsvei langs foten av elveskråningen som beskrevet
på side 14. Det må avklares med geotekniker hvilken helning kjørefyllingen må ha ut fra stabilitet i
anleggsfasen. Det er viktig at fyllingen blir lagt helt ut i djupålen.
DNs naturbase
Påvist rasteplass for kortnebbgås, rasteplass for sangsvane vår/høst. Beiteområde og trekkvei for
elg og leveområde for bever.
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Kostnadsoverslag
5760 Krumoen
B- Rigging

Enhetspris

m3

Rigging/klargjøring
Anleggsvei

35 000
25000
10000

B- Drift Adm

110 000

Drift byggeplass
Adm/byggherre
Geotekniske undersøkelser

60000
50000

F-Løsmasser

380 000

Mottak og utlegging

20

19000

380000

G- Fjell

1 064 000

Spreng,oppl,transp

56

19000

1064000

K-Terrengarbeider
Tilgroingsmasser

90 000
90000
Sum
+10% diverse
Total
MVA 25%
Totalt

Beregnet kostnad inkl.mva.(avrundet)
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1 679 000
167 900
1 846 900
461 725
2 308 625

2 300 000

5820 Namsen ved Homstad, Overhalla

Kartet viser anleggets utstrekning slik det ble bygget (svart stiplet strek).

Kartutsnitt fra M711 kart

Bilder

Bakgrunn
Etter plan datert 16.11.62 ble det i årene 1967-75 utført sikringsarbeider over en 900 m lang
strekning til en kostnad av ca. kr. 480.000,-. Arbeidene gikk inn i en rekke av planer som ble laget i
disse årene etter flere småras på 50- og 60-tallet. Formålet var å begrense rasfaren mot Namsen. Av
den grunn ble arbeidene bevilget over NVEs budsjett mot 12,5 % distriktsbidrag, mot normalt 25%.
Det ble foretatt vedlikehold og en forlengelse på 100 m i nedre ende av anlegget sommeren 1991 til
et kostnadsoverslag på kr. 44.000,-.
Anleggets tilstand
Dypålen er kommet helt inntil forbygningen langs store deler av strekningen. Forbygningen er
inntakt oppstrøms Homstadnes gård (fergeleiet). Oppmålingen viser at dypålen nedenfor ligger
mellom 3,5 m og 4,1 m under lavvannstanden, mens steinfundamentet stikker kun 1,5 -2 m under
vannstanden. På nedre 400 m av anlegget styret dypålen ut fra forbygningen og selv om
fundamentet er dårlig også her er belastningen mindre. Utviklingen er imidlertid at dypålen nærmer
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seg forbygningen for hvert år. Elvekantskogen er noenlunde bra utviklet i elveskråningen.
Anlegget kan ikke prioriteres vedlikeholdt i denne omgang.
DNs naturbase
Trekkvei for elg og leveområde for bever.
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5916 Namsen ved Mælen, Overhalla

Kartet viser anleggets utstrekning slik
det ble bygget (svart stiplet strek).

Kartutsnitt fra M-711 kart
Bilder

Bakgrunn
Området ved Mælen har gjennom alle tider vært utsatt for elvebrott. I plan datert 12. november
1888 ble det foreslått en steinkledning langs elvebredden i en lengde på ca 480 meter. Anlegget ble
kostnadsberegnet til kr. 5.430,-. Arbeidet kom imidlertid ikke til utførelse.
I grunnlag for plan datert 24. oktober 1963 hadde elvebrottet utvidet seg, og Namsen eroderte i
elvebredden over en strekning på ca. 1000 meter. NGI rapport datert 15. juli 1961 konkluderte med
moderat fare for dyptgående skred. Saken ble avslått av hovedstyret. I brev til fylkesmannen datert
19. desember 1964 ble utviklingen i elvebruddene beskrevet som ugunstige. Også det
nedenforliggende sikringsanlegget ved Skage kunne være truet. Hovedstyret godkjente da planen.
Forbygningen ble kostnadsberegnet til kr. 468.000,- Anlegget ble utført i perioden 1968-1971.
Regnskapsavsluttning 1. april 1981 viste at anleggskostnadene beløp seg til kr.400.637,-.
Anlegget har fungert etter hensikten etter at det ble bygget.
153

Anleggets tilstand
Dypålen følger forbygningen i hele lengden. Utenfor dypålen er det grunnere. De fleste steder
ligger foten høyt i forhold til dybden i elva. Spesielt gjelder dette øvre halvdel av anleggets
utstrekning. Enkelte steder er forbygningen tydelig rauset ned i foten. Stedvis er skråningen over
vannstanden uryddig og dårlig ordnet. Elvekantskogen er godt utviklet i elveskråningen.
Anlegget kan ikke prioriteres vedlikeholdt i denne omgang.
DNs naturbase
Trekkvei for elg og leveområde for bever.
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4590 Namsen ved Føri, Overhalla

Kartet viser anleggets utstrekning slik
det ble bygget (svart stiplet strek).

Kartutsnitt fra M711 kart
Bilder

Bakgrunn
Anlegg 4590 Føri ligger ca 1 kilometer oppstrøms det kjente Føriraset som gikk ut i dette området i
1959. Gjennom tidene har det gått flere store leirras i dette området. De mest kjente rasene gikk i
1808 og 1959. I plan datert 13. juli 1948 ble det foreslått å sikre ca.700 meter av elvebredden.
Planen gikk ut på å sikre ca 20 dekar beite- og slåttemark. Denne planen ble avslått av hovedstyret.
Etter at Føriraset gikk 14. april 1959, slo NGI fast i rapport datert 15. juli 1961 at det kunne gå
dyptgående leirras også på denne strekningen. Det ble da laget en revidert sikringsplan datert 16.
november 1961. Planen foreslo å sikre elvebredden fra Horkla og ca 850 meter nedstrøms.
Elvebredden sto her i åpent brudd og man var redd for et nytt katastroferas, som ville true dyrka
mark, bebyggelse og fylkesveien. Planen ble kostnadsberegnet til kr.250.000,-. Anlegget ble utført i
perioden 1969-1979. Regnskapsavsluttning 24. februar 1982 viste at kostnadene beløp seg til kr.
230.000,-.
Anlegget er svært utsatt for isgangsskader. Vedlikeholdsrapport datert 20. desember 1990,
konkluderte med at det var behov for restaurering av deler av sikringsanlegget.
Restaureringsarbeidet ble kostnadsregnet til kr. 44.000,- arbeidet ble utført høsten 1991.
Ny vedlikeholdsrapport datert 24. april 1996 konkluderte med at det var behov for omfattende
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restaureringsarbeid på hele sikringsanlegget, kostnadsregnet til kr.450.000,-.
Anlegget har fungert etter hensikten etter at det ble bygget.
Anleggets tilstand
Flom, is og isganger har gjennom årene skadet forbygningen. Foten er noe høy i forhold til dybden
i elva. Dypålen ligger imidlertid noe ut fra forbygningen langs hele anlegget og har en dybde på ca
4,5 m, mens fundamentet ligger på 2-2,5 m under vannstanden. Hvis dypålen kommer helt inntil
forbygningen vil anlegget undergraves og bli skadet. Øvre halvdel av anlegget er mest utsatt.
Elvekantskogen er godt utviklet i elveskråningen.
Anlegget kan ikke prioriteres vedlikeholdt i denne omgang.
DNs naturbase
BN00025925, Lon (ved Namsen) Føri - Horka
Områdebeskrivelse UTM: PS 329 502 Kartblad: 1723 I Hoh.: 10 moh. Nesten hele den store lona ble funnet å
være tørrlagt som elvesnelle-starrsump (O3), og bare ett gjenværende vasshull ble
funnet. Her ble det registrert et tett bestand av trepigga stingsild. Uttørkinga ga en ganske
høg tetthet av blant anna biller. Også her ble den rødlista vasskalvarten Rhantus
notaticollis (V) påvist.

Rasteområde for sangsvane vår/høst og leveområde for bever.
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5712 Namsen ved Skage, Overhalla

Kartet viser anleggets utstrekning slik det ble bygget
(svart stiplet strek).

Bakgrunn
Etter søknad fra NTE ble det i plan datert 27.11.1962 foreslått en forbygning over en strekning på
1070 meter. Kostnadene ble beregnet til kr 245.000,- Pga av flom ras etter flommer i 1961 og 1962
ble anlegget forlenget med 1300 meter. Anlegget ble bygget i perioden 1963-78, ved anleggslutt
viste regnskapene at kostnadene beløp seg til kr 482.636,-.
Ny plan datert 15.12.1995 beskriver reparasjon og vedlikehold av anlegget over en strekning på
675 meter med et kostnadsoverslag på kr 870.000,- Revidert plan datert 8.11.1996 forlenget tiltaket
med 300 meter, og kostnadene økes til kr.1.500.000,-. Av dette dekket Landbruksbanken kr
750.000,-. Tiltaket ble utført 1996-97. Ved endelig anleggslutt 7.11.2003 viste regnskapene at
kostnadene beløp seg til kr.1.961.814.Anlegget virker i dag solid og godt, og er i meget god stand. Anlegget trenger ikke å bli ytterligere
vedlikeholdt i denne omgangen.
DNs naturbase
BN00025879, Myrelvas os
Områdebeskrivelse UTM WGS84: PS 31-32 51 Kartblad: 1723 I Hoh.: 10 m Beiteområde langs Myrelva
mellom oset i Namsen og et stykke opp mot riksveg 17 der den grenser mot lokalitet 63
Myrelva. Det interessante området er smalt, og følger breddene på Myrelva. Jorda er
naturlig næringsrik, men beitetrykket er høgt slik at lokaliteten i dag framstår som åpen.
To arter av særlig interesse er sett: gullstjerne og skogsivaks (Gagea lutea, Scirpus
sylvaticus). Inventeringen ble gjort 05.05.04, og vegetasjonen var kort kommet.
Naturtype
Verdi

Naturbeitemark
Lokalt viktig

Rasteplass for andefugler, beiteområde for storlom om sommeren og sangsvane vår/sommer/vinter.
Leveområde for bever.
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5761 Namsen ved Furrines, Overhalla

Kartet viser anleggets utstrekning slik det ble
bygget (svart stiplet strek).

Bakgrunn
Plan datert 18.7 1962, med kostnadsoverslag på kr.206.000,- gikk ut på å sikre Namsens venstre
bredd ved Furrines mot erosjon mot dyrka mark, fylkesveg, og reparasjon av gammelt
sikringsanlegg. En ønsket samtidig å stabilisere skredfarlig område. Anleggstart var 1.1.1968.
Planen ble revidert 26.2 1969, med nytt kostnadsoverslag på kr.256.000,-.
I revisjon av planen datert 12.8.1982 ble kostnadsoverslaget økt til kr.1.500.000,-. Ny anleggstart
var 13.8.1982, og anlegget som strekker seg over en strekning på ca 1920 meter ble endelig
avsluttet 15.3 2005.
Anlegget virker i dag solid og fungerer etter hensikten. Anlegget trenger ikke vedlikehold i denne
omgangen.
DNs naturbase
Rasteplass for andefugler, beiteområde for storlom om sommeren og sangsvane vår/sommer/vinter.
Leveområde for bever.
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8476 Namsen ved Råbakken, Overhalla

Kartet viser anleggets utstrekning slik det ble bygget
(svart stiplet strek).

Bakgrunn
I søknad datert 5.6.1984 ble det bedt om sikring for å hindre skader på dyrka mark. I ny søknad
datert 5,1,1991 søkes det om tiltak for å hindre ras. I plan datert 23.11 1992 foreslås det et
sikringsanlegg oven en strekning på 750 meter, kostnadsregnet til kr. 830.000,-Planen ble
behandlet som en bebyggelsesplan av Overhalla kommune september 1993. Statens vegvesen bidro
med 50 % av distriktsandelen.
Anlegget ble utført i 1996, og ved endelig avslutning viste regnskapene en medgått kostnad på kr
391.297,-.
Anlegget virker i dag solid og fungerer etter hensikten. Anlegget trenger ikke vedlikehold i denne
omgangen.
DNs naturbase
Rasteplass for andefugler vår/sommer/høst. Rasteplass doe sangsvane om våren. Trekkvei for elg
og leveområde for bever.
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4997 Namsen ved Grytøya, Overhalla

Kartet viser anleggets utstrekning slik det ble bygget
(svart stiplet strek).

Bakgrunn
Flom mars 1953 førte til erosjon i melen ved Grytøya, og man var reddfor skader på jernbanen.
Planen ble kostnadsregnet til kr. 120.000, og NVE ba Norges Statsbaner bekoste anlegget.
Statsbanene utførte da sikringstiltak på strekningen. Flommer på 1960-tallet førte til omfattende
skader på anlegget. Planen ble revidert 21.11.1966, kostnadene ble beregnet til kr. 210.000,Under flom og bølgeslag 2.-3. 11.1971 ble anlegget ytterligere skadet. Planen ble på nytt revidert
6.3.1973, og kostnadene beregnet til kr. 800.000,- Planen kom ikke til utførelse, men noe reparasjon
ble utført av NVE.
Planen ble revidert 18.12.1990, kostnadene ble nå beregnet til kr.2.100.000,-. Forslag om fordeling
av kostnadene med ¾ på NSB og ¼ på NVE ble vedtatt. Planen ble behandlet som en byggesak i
kommunen. og vedtatt i Overhalle kommune 8.10.1991.
Oppstart på anlegget var høsten 1991, ved endelig avslutning av anlegget 31.1.2002 beløp
kostnadene seg til kr. 2.371.483.Anlegget virker i dag solid og godt, og er i meget god stand. Anlegget trenger ikke vedlikehold i
denne omgangen.
DNs naturbase
Rasteplass for andefugler vår/sommer/høst. Rasteplass for sangsvane om våren. Trekkvei for elg og
leveområde for bever.
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5923 Namsen ved Kvatningen, Overhalla

Kartet viser anleggets utstrekning slik det ble
bygget (svart stiplet strek).

Bakgrunn
Flom i 1961 og 1962 førte til erosjon mot dyrka mark. Plan datert 11.2.1964 foreslår et 1850 meter
langt sikringsanlegg med kostnadsramme på kr 320.000,-. I revidert plan datert 18.3.1964 økes
kostnadene til kr. 400.000,- Ny revisjon 4.2.1972 viser kostnader på kr. 760.000,-.
Deler av anlegget ble utført i 1975. Planen revideres og forlenges med 300 meter i brev datert
1.2.1977, kostnadene beregnes til kr. 860.000,Stor flom under utførelsen av anlegget førte til omfattende skader på forbygningen. Etter
reparasjoner og ferdigstillelse av anlegget viste regnskapet at kostnadene beløp seg til
kr. 1.239.027,Anlegget virker i dag solid og fungerer etter hensikten. Anlegget trenger ikke vedlikehold i denne
omgangen.
DNs naturbase
BN00025923, Kvatningan
Områdebeskrivelse UTM : PS 267-273 530-534 Kartblad: 1723 IV Hoh.: 0 m Kvatningan er en
strandenglokalitet med meget svak saltpåvirkning ved utløpet av Meosen. 61 arter er
registrert.
Naturtype
Verdi

Strandeng og strandsump
Viktig

Leveområde for bever.
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311 Namsen ved Stranden, Namsos

Kartet viser anleggets utstrekning slik det ble
bygget (svart stiplet strek).

Bakgrunn
Første søknad ble registrert 4.3.1913, og tiltaket ble anslått til kr. 4500,- tiltaket kom imidlertid ikke
til utførelse. I ny plan datert 9.4.1964 foreslås det en sikring over 1710 meter, kostnadene ble
beregnet til kr. 364.000,-.
Planen ble på nytt revidert 11.8.1976, kostnadene med tiltaket ville nå være kr. 1.000.000.-.
I ny revisjon datert 1.11.1984 var kostnadene beregnet til kr. 1.800.000,-Planen ble på nytt revidert 14.4 1994 ble kostnadene beregnet til kr.1.100.000,- De nederste 1050
meterne av anlegget ble utført i perioden 1996-97. Ved endelig anleggslutt viste regnskapene at
kostnadene ved anlegget beløp seg til kr. 686.397,-.
Anlegget virker i dag solid og fungerer etter hensikten. Anlegget trenger ikke vedlikehold i denne
omgangen.
DNs naturbase
BN00026091, Stranda II
Områdebeskrivelse UTM WGS84: PS 25 52 Kartblad: 1723 IV Hoh.: 0-2 m Avsnørt, gammel lon som i stor
grad er grodd til, men det er 3-4 flomdammer i området som er av interesse. Fattig myr-,
sump- og skogvegetasjon dominerer, og det er ikke sett karplantearter av spesiell
interesse. Faunaen er ikke undersøkt.
Naturtype
Verdi
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Kroksjøer, flomdammer og meandrerende elveparti
Lokalt viktig

115 Namsen ved Leirfald, Namsos

Kartet viser anleggets utstrekning slik det ble
bygget (svart stiplet strek).

Bakgrunn
8. mai 1894 ble det bedt om garanti for erosjonssikring mot Leirfald. I plan datert 9. mai 1896 ble
det foreslått en sikring over 440 meter med er beregnet kostnad på kr. 800,-. Anlegget ble utført i
perioden 1896-98. Ny plan datert 24.10.1961 beskriver reparasjon og forlengelse av anlegget,
kostnadsregnet til kr. 150.000,- Distriktet ville imidlertid ikke delta i finansieringen av anlegget.
Etter store flommer på slutten av 1960-tallet ble planen revidert 18.3.1971, kostnadene ble beregnet
til kr 108.000,-. Overslaget ble økt til kr. 200.000,- i tilsagnsbrevet fra NVE datert 11.12.1972.
Anlegget ble reparert i 1976, og ved ferdigstillelse 5.12.1977 viste regnskapet at kostnadene beløp
seg til kr. 204.054,Anlegget virker i dag solid og fungerer etter hensikten. Anlegget trenger ikke vedlikehold i denne
omgangen.
DNs naturbase
Like nedstrøms anlegget er disse registreringene gjort.
BN00026124, Straumhylla
Områdebeskrivelse UTM ED50: PS 226-236 510-516 Kartblad: 1723 IV Hoh.: 0 m Dette er et mulig
erstatningsområde for lokalitet 46 Spillumstranda. Et fint deltaområde med få inngrep.
Lokaliteten er fortsatt intakt i 2005.
Naturtype
Verdi

Strandeng og strandsump
Viktig
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8478 Namsen ved Høknesøra, Namsos

Kartet viser anleggets utstrekning slik det ble
bygget (svart stiplet strek).

Bakgrunn
Etter søknad dater 6.6 1991 om å sikre flyplassområdet, ble plan datert 14.10.1994 utarbeidet.
Lengden på anlegget ble planlagt til ca. 1050 meter, med en kostnadsramme på kr. 2.000.000,Namsos kommune ville ikke i brev datert 24.22.1994 være med på å finansiere tiltaket.
I revidert plan datert 11.11.1996 ble flomverket lengst oppstrøms utelatt, kostnadene ble nå
beregnet til kr. 1.200.000,-.I brev fra Namsos kommune orienteres det om at distriksandelen ville bli
delt mellom:
Luftfartsverket (AVINOR)
kr 200.000,Namsos kommune
kr 25.000,Grunneierne
kr 15.000,Anlegget ble utført i 1999 over en strekning på 630 meter. Ved endelig anleggsavslutning viste
regnskapene at kostnadene med anlegget beløp seg til kr. 676.499,Anlegget virker i dag solid og fungerer etter hensikten. Anlegget trenger ikke vedlikehold i denne
omgangen.
DNs naturbase
BN00026090, Høyknes
Områdebeskrivelse UTM ED50: PS 235 523 Kartblad: 1723 IV Hoh.: 0 m Et relativt stort strandområde som
ikke er nærmere undersøkt på grunn av beliggenheten inntil jernbane og flyplass.
Naturtype
Verdi

Strandeng og strandsump
Lokalt viktig

Beiteområde for sangsvane om våren. Beiteområde for vade- måke og alkefugler vår/sommer.
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