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Sammendrag
Nedre del av Altaelva er et dynamisk vassdrag med aktive flom- og
erosjonsprosesser. De første sikringsanleggene for å beskytte elvenære arealer
mot erosjon og utrasning ble bygget allerede omkring 1910 som de første
sikringsanlegg i Nord Norge. Frem mot slutten av 80-tallet er det anlagt mange
flom- og erosjonssikringsanlegg langs denne delen av vassdraget. Det ble, blant
annet som en del av utbyggingen av Alta kraftverk, bygd mange nye
sikringsanlegg i elva. Fra 90-tallet er det bygd et fåtall nyere sikringsanlegg, men
det er i denne perioden gjennomført en del vedlikeholdstiltak på eksisterende
anlegg.
Eldre flom- og erosjonssikringsanlegg er i liten grad tilpasset det naturlige
vassdragsmiljøet. Idag utarbeides det helhetlige planer i vassdrag for å vurdere
hvilke tiltak som bør prioriteres gjennomført av vedlikehold, ombygging og
nybygging av anlegg.
Status for alle sikringsanlegg langs Altaelva er kartlagt i prosjektarbeidet. Med
utgangspunkt i helhetlige vurderinger har prosjektgruppen gitt anbefalinger til
tiltak. Det er gjennomgående store skader på mange av anleggene. Flere anlegg
har også negativ virkning på vassdragsmiljøet samtidig som de samme anlegg
beskytter små verdier. For sistnevnte kategori anlegg vil det utfra en
helhetsvurdering være fordelaktig å fjerne anlegg.
Rapporten foreslår tiltak i Altaelva for ca. 10 mill. kroner for å opprettholde et
levende vassdrag samt forsvarlig sikkerhet mot erosjon og flom. Rapporten gir
anbefalinger til tiltak og beskriver prinsipper for finansiering av tiltakene.

1 Bakgrunn
NVE og Alta kommune tok initiativ til prosjektet i januar 2005. Målsetningen med
prosjektet er å prioritere og å planlegge tiltak som både skal bedre flomsikkerhet og
vassdragsmiljø der dette er negativt påvirket av inngrep. Allmennhetens interesser og
bruken av vassdraget og vassdragsnære arealer har hatt fokus i prosjektarbeidet.
Planområdet er begrenset fra Gønges til utløpet.
Elvestrekningen fra Gønges til utløpet er betydelig påvirket av inngrep. Inngrepene har
vært, og er i stor grad også i dag, en forutsetning for bosetting, næringsutøvelse og
transport langs vassdraget. Tiltakene har imidlertid også ført til en del negative
konsekvenser ved at de naturlige vassdragsprosessene og vassdragsmiljøet er
påvirket. Fokus på negative virkninger som følge av inngrep i og langs vassdrag er økt
de senere årene. Arbeidet med å restaurere vassdrag som er påvirket av
menneskelige inngrep er igangsatt i flere vassdrag i Norge, og denne type arbeid får
økt fokus i fremtiden, bla som følge av implementeringen av EUs vanndirektiv.
I og langs Altaelva kan følgende inngrep ha hatt negativ innvirkning på allmenne
interesser, bruken av vassdraget og de naturlige vassdragsprosessene:
•

Flom- og erosjonssikringstiltak

•

Vegbygging

•

Avstengte flomløp og tidligere sideløp

•

Avstengte kjoser

•

Vann- og avløpsledninger som krysser vassdraget

•

Arealutnyttelse langs vassdraget

•

Tilretteleggingstiltak ved elva

•

Kraftutbygging
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2 Altavassdraget
2.1 Generell beskrivelse
Altavassdraget er om lag 200 kilometer langt og arealet av nedbørsfeltet ved utløpet i
Altafjorden er 7389 km2. Hovedvassdraget har sine kilder i grensetraktene mot Finland
og renner nordover gjennom kommunene Kautokeino og Alta. Vassdraget har gjennom
flere tusen år vært en livsnerve for befolkningen i området, og har til alle tider spilt en
viktig rolle for næringsutøvelse og bosetningsmønster. I våre dager har elva stor
betydning for friluftsliv og rekreasjon. På 1980-tallet ble Alta kraftverk bygget ca 45
kilometer fra utløpet i Altafjorden. Kraftverket ble satt i drift i 1987. De delene av
vassdraget som ikke er direkte berørt av kraftutbyggingen er vernet etter verneplan II.
Kautokeinovassdraget er den øvre delen av Alta- Kautokeinovassdraget, ovenfor
reguleringsmagasinet til Alta kraftverk, Virdnejavri. Vassdragsvernet omfatter også
Eibyelva og andre sidevassdrag fra vest nedenfor Altadammen. Vassdraget drenerer
hele den vestlige delen av Finnmarksvidda. Den østlige delen dreneres av
Tanavassdraget. Vassdraget har mange kvaliteter knyttet til kvartærgeologi,
fluvialgeomorfologi, botanikk og zoologi.
Vassdraget har sitt utspring i flere småvann og store myrer inne ved grensen til
Finland. De to jevnstore hovedgreinene, Kautokeinoelva fra vest og Siebejohka fra øst,
møtes like sør for Kautokeino tettsted. Landskapet her er preget av store og små myrer
og vann i veksling med tørre rabber med glissen fjellbjørkeskog. Fra vest, på grensen
til Troms, kommer sidevassdraget Cabardasjohka, som etter å ha passert Stuorajavri
møter hovedelva litt nedenfor Kautokeino. Stuorajavri som er feltets største innsjø, er
regulert 1 meter i forbindelse med kraftverket nedenfor. Kraftverket er nå nedlagt. Fra
Kautokeino får landskapet mer preg av dal, og elva danner flere lange, smale innsjøer.
Vegetasjonen består overveiende av bjørkeskog med frodige partier langs elvene.
Der riksveien tar av mot Karasjok, dreier elva mot nord, og over en lengre strekning går
den i flere stryk. Her ligger flere fossefall, hvorav Pikefossen er mest kjent. Nedstøms
fossen er elva farbar med båt nedover elva til damstedet ved Sautso. Før utløp i
Virdnejavri passerer elva bygda Masi. Fra Virdnejavri går elva i et dypt, stort gjel, som
nå for en stor del er neddemt i forbindelse med Alta kraftverk (ikke omfattet av vernet).
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2.2 Naturtyper
I sørvest ligger en liten del av nedbørsfeltet innenfor Reisa nasjonalpark.
Langs vestsiden av Eibyelva, ca 20 km sør for Alta ligger Goskamark naturreservat.
Reservatet dekker 4,08 km² og ligger fra 70 - 280 m over havet. Formålet med
fredningen er å bevare et skogområde med alt naturlig plante- og dyreliv og med alle
de naturlige økologiske prosessene. Området har en lite påvirket furu- og bjørkeskog
med stor økologisk variasjon. Skogen er typisk for furuskogsliene i Alta- og Eibydalen.
Det er tre områder i nedre deler av Altaelva som er foreslått som naturreservat:
Eibymunningen, området omfatter Eibyelvas delta ved utløpet i Altaelva, nedenfor brua
over Eibyelva. Vegetasjonen består av vanlige høgstauder som skogstorkenebb og
ballblom. I tillegg finnes vendelrot og den østlige arten storveronika. Også mer sjeldne
arter som stakekarse og berggull er registrert. Petäjäsaari ved Øvre Alta, vegetasjonen
på den nedre delen av Petäjäsaari består av frodig gråor- og bjørkeskog av
høgstaudetype. Området er vurdert å ha regional verneverdi. Mølledalen, Gråoreskog
og bjørkeskog på elveør 2-3 km fra utløpet av Altaelva. Vegetasjonen har innslag av de
østlige artene finnmarksfrøstjerne og storveronika og enkelte sørlige arter som ikke er
vanlig i Finnmark, slik som nubbestarr og norsk vintergrønn.
I DNs naturbase er det registrert flere områder med prioriterte naturtyper: Altaosen
innenfor Naustneset, Aronnes – Steinholmen, Badomellaskogen ved Kronstad,
Paskasaari nord, Paskasaari sør, Holmsletta, Lamasmoen, Jøraholmen, Vatnheim,
Sorrisniva og Gøngesholmen er alle plasser langs Altaelva hvor det er prioriterte
naturtyper. Les mer om dette på Direktoratet for naturforvaltnings internettsider
www.dirnat.no
og
naturbasen:http://dnweb5.dirnat.no/nbinnsyn.
Noen
av
sikringsanleggene langs Altaelva ligger innenfor områder som er avmerket i DNs
naturbase. På de aktuelle sikringsanleggene er dette beskrevet nærmere i vedlegg
nr.1.
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Selv om vegetasjonen langs Altavassdraget hovedsakelig er artsfattig, er området
langs vassdraget botanisk interessant. Den sjeldne og fredete masimjelten vokser på
to lokaliteter. Den ene lokaliteten ved Masi ligger på kalkrike fjellknauser. Den andre
ligger i kalkrik rasmark øverst i det regulerte magasinet til Alta kraftverk (Virdnejavri).
Myrene innerst på vidda har myrvegetasjon med mange østlige arter. Særlig
interessant er de vide myrflatene Goatteluobbal innerst mot finskegrensa.

Fig 2.1 Naturtyper i nedre deler av elva
Altaelvas gjel på strekningen Sandia - Masi har en stor bestand av rovfugl. I øvre deler
av vassdraget er det foruten ørret og røye, østfisker som sik, abbor, lake og gjedde
som dominerer. Altaelva er kjent for stor laks. Laksen stopper litt nedenfor dammen,
ca. 45 km fra havet. Vidda har også en bestand av rovdyr. Jerv og bjørn forekommer.
De indre delene av vidda er vinterbeiteområder for reindrift, mens de nordligste delene
er vår- og høstbeiteområder.
Det var de store interessene knyttet til reindriftsnæringen og de naturfaglige forholdene
som særlig lå til grunn for vernet. Vassdraget er vernet i Verneplan II for vassdrag.
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2.3 Truete naturtyper i nedre deler av Altaelva
2.3.1 Deltaområder
Utløpsområdet til Altavassdraget utgjør et meget verdifullt deltaområde av nasjonal
verdi. Her finnes den best utviklete eustarine vegetasjon i Finnmark. Det forekommer
flere ulike sjeldne plantesamfunn og med et stort mangfold av arter. Utløpsdeltaet er
også en svært viktig trekk- og hekkelokalitet for vadefugl, måker, ender og gjess.
Området er foreslått vernet som naturreservat.

2.3.2 Flommarkskog
Naturtypen er her en samlebetegnelse for ulike plantesamfunn med skog som er
avhengig av stadige oversvømmelser fra vassdraget. Gråor er en karakterart innenfor
naturtypen. Det næringsrike og fuktige miljøet gir en rik fauna av insekter og andre
virvelløse dyr. Biotopene kjennetegnes også av stor tetthet av hekkende fugl og fugl på
næringssøk. Typisk er også stor tetthet av død ved som er viktig for veboende insekter
og sopp. Som sammenhengende kantskog mot elva fungerer flommarksskogen som
spredningsvei og korridor for vilt. Langs Altaelva finnes flommarkskog som har
spesielle karaktertrekk. Den rike og frodige oreskogen med stort innslag av strutseving
er vidt utbredt langs Altavassdraget. Skogtypen vokser her mot grensen av sin
utbredelse nordover. Videre er det et relativt stort innslag av østlige planter som blant
annet storveronika og finnmarksfrøstjerne. I tillegg finnes mange plantearter på
grensen av sin utbredelse nordover og kan karakteriseres som sørlige eller
varmekjære arter slik som trollbær og maiblom. Arrones/Holmen området har spesielt
verdifulle flommarksskoglokaliteter med gråor og med flere innslag av østlige og sørlige
plantearter.
Området ved Arrones-Steinholmen har verdifull gråor-heggeskog med innslag av mer
sjeldne og uvanlige plantearter. Bestandene er mye påvirket av ulike arelainngrep.
Badomellaskogen ved Kronstad betegnes som en lokalt verdifull lokalitet som har store
innslag av Finnmarksfrøstjerne og forekomster av sørlige arter som trollbær og
maiblom.
Paskasaari har stor verdi med rik og variert flommarksvegetasjon. Det er veksling
mellom frodig gråor-heggeskog og høgstaudebjørkeskog. Åpne flater med elvørpionervegetasjon nært vassdraget bidrar til det store og varierte innslaget av truete
naturtyper.
Holmesletta: Domineres av verdifull gråor-heggeskog med innslag av
høstaudebjørkeskog. Spesielt er vegetasjonen langs gamle elveløp på de indre delene
av sletta verdifull.
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2.3.3 Poller, evjer og kroksjøer og flomløp
Disse habitatene er avhengige av elvas frie vandring og at erosjons- og
sedimentasjonsprosessene får virke fritt. Gamle flomløp er ofte vanndekket bare deler
av sesongen, spesielt etter flommene, men tørker ut etter hvert som vannstanden
synker i vassdraget. Poller, evjer og kroksjøer har mer stabil vanndekning og kan inngå
som en del av flommarkskogens store variasjon av naturtyper. De kan også forsynes
med vann fra sidebekker og grunnvann. Evjer ligger ofte helt inntil vassdraget og bidrar
til kantsonens variasjon og elvas variasjon av strømhastighet. Her er vannet helt
stilleflytende eller stillestående. Mange ender og vadere bruker disse områdene som
hekke- og oppholdsområder og bidrar til vassdragets mangfold av faunarter. En rekke
insektsgrupper har sine levesteder i vanndekte og delvis vanndekte områder omgitt av
frodig skog og vegetasjon. I sammenheng med disse habitatene finner vi rik sumpskog
og kildevegetasjon som er truete vegetasjonstyper.
Langs Altaelva finner vi poller, evjer, gamle elveløp og flomløp i sammenheng med de
store flatene nederst i vassdraget og i sammenheng med de store områdene av
flommarksskog. Holmesletta har verdifulle gamle flomløp. Ved Aronnes er det verdifulle
habitater som er mye påvirket av inngrep.

2.3.4 Elveør/pionervegetasjon
I mange tilfeller benevnes elveør/ pionervegetasjon som en del av det vi kaller
flommarksvegetasjon. Elveør/ pionervegetasjon regnes som en truet vegetasjonstype i
Norge. Vegetasjonstypen finnes på arealer som er sterkt utsatt for flom og erosjon.
Dette er den vegetasjonssonen som befinner seg nærmest elva, i sonen mellom elva
og gråorskogen. Der det er store flate områder kan vegetasjonstypen få en videre
utbredelse. Pionerarter som bare kan etablere seg på ustabil grunn er utbredt innenfor
vegetasjonstypen. Av urter er det ofte et høyt innslag av fjellplanter der frøene har blitt
ført med vassdragene ned fra fjellet. Her kan mer sjeldne arter som fjellvalmuer finne
feste og overleve på såkalte sekundærhabitater. I sammenheng med klimaendringene
kan dette bli viktige habitater for disse artene. Vierarter som grønnvier dominerer
buskskjiktet.

Langs Altaelva er lokaliteter med
den østlige krattbusken klåved
spesielt verdifulle. Områder
med elveørpionervegetasjon med
store innslag av klåved finnes blant
annet ved Bollo og ved Langstilla.

12

2.3.5 Elveører
Blottlagte elveører uten vegetasjon, eller med lite vegetasjonsdekke benevnes som en
egen naturtype og vurderes som svært truet i europeisk sammenheng. Norge har et
spesielt stort internasjonalt ansvar for å ta vare på disse områdene langs våre
vassdrag. En rekke spesialiserte innsektsarter, blant annet edderkopper og biller, har
sine levesteder i disse områdene. Det er en svært stor andel av truete og sjeldne arter
innefor disse gruppene av insekter. De benevnes ofte som elvebreddeinverteberater,
og er spesialisert til å leve på elvebredder. Naturtypen er helt avhengig av
flomprosessene i elva. De gjentagende vannstandsvariasjonene i kombinasjon med
elvas gravende krefter bidrar til å danne disse elvebankene langs vassdrag. Langs
elvebredden eller der elva renner mer stilleflytende avsettes det løsmasser i
sammenheng med erosjonsprosessene. Massene soneres ofte i silt-, sand- og
grusbanker i avstand til elvebredden. Mange arter er spesialisert til substrattype. De
fleste sjeldne artene er knyttet til siltbankene som også er sjeldnest forekommende.
Slike områder gror ofte hurtig igjen og aktive sedimentasjonsprosesser er nødvendig
for å danne nye områder. I sammenheng med elveørkratt avsettes det ofte siltbanker
på grunn av vegetasjonens strømbremsende effekt.
Langs Altaelva finnes det store banker med blottlagte elveører. De mest verdifulle
områdene er de med stor variasjon av substratstørrelse og vegetasjonsdekning og de
områdene som har store flater og større forekomster av siltavsetninger.
Ved Langstilla, Paskasaari, Øren, Holmen og Aronnes finnes de mest verdifulle
områdene med elveører langs Altaelva. Her er en rekke arter av rødlistede biller
registrert.

2.4 Nasjonalt laksevassdrag
Nasjonale laksevassdrag og laksefjorder ble foreslått av Villaksutvalget i 1999. I 2003
opprettet Stortinget 37 nasjonale laksevassdrag og 21 nasjonale laksefjorder. Alta 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.

13

Fig 2.2 Tekst hentet fra St.prp nr. 32 (2006-2007).

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).
Det er ikke foreslått nye erosjonssikringsanlegg langs Altaelva i denne rapporten.
Rapporten foreslår fjerning, vedlikehold, miljøtilpassing og ombygging av de
eksiterende sikringsanlegg.
Sikringstiltakene i vassdraget har hatt innvirkning på laksens leveområder og fjerning/
ombygging av sikringsanleggene vil sannsynligvis ha en positiv betydning for laksfisk i
Altaelva.
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2.5 Bruk av vassdraget
Fiskeretten i Altaelva tilhører jordeiere som dyrker høy i Altadalen. Eiendommen som
gir grunnlaget for fiskeretten trenger ikke ligge inntil elva. Det er altså ikke slik som
ellers i Norge at fiskeretten tilhører eiendommer som går til elva. Bakgrunnen for dette
er at laksen som ressurs var utnyttet av innbyggerne før det ble innført privat
eiendomsrett til jord i Finnmark. Fiskerne organiserte seg i fiskelag med utgangspunkt
i det enkelte laksestengsel. Det første organiserte fiskelag ble dannet i 1725, og
betraktes som opprinnelsen til ALI (Alta Laksefiskeri Interessentskap) som i dag eier og
forvalter fiskeretten i Altaelva. Vedtektene som styrer grunnlaget for medlemskap i
selskapet ble vedtatt i 1880: Eier eller bruker av jord i strøket mellem Tverelvdalen på
den ene side – Tverelvdalen ikke medinnbefattet – og Jemmeluft på den annen side.
Gjennom tiden har interessentskapets medlemspolitikk og forvaltning av fiskeretten
vært prøvd for retten flere ganger. Interessentskapet har vunnet alle rettssaker, og
fiskeretten er i dag ubestridt.
Når engelske sportsfiskere begynte å leie fiskeretten i 1863 ble medlemskapet i
Interessentskapet langt behageligere, da medlemmene ved utleie av fiskeretten fikk
dekket sitt inntektstap når de ikke fisket selv, og de kunne bruke vår- og
sommersesongen til jordbruk og fiske.
Gjennom lange tider med eksklusivt utleie av fiskeretten i Altaelva, har det også vært
misnøye med selskapets forvaltning og utleie av fiskeretten. I den beste fisketiden var
lokalbefolkningen utelukket fra laksefiske, og det utviklet seg derfor relativt utstrakt
tyvfiske. Samtidig var det lokale stakere med kunnskap og båter som stod til
disposisjon for ”lakselordene”. Stakerne ble rekruttert fra familier i elvedalen, hvor
stakingen var en del av virksomheten i generasjon etter generasjon. Det var i disse
familiene man lærte å kjenne og etter hvert praktisere det engelske fluefiske, slik vi
kjenner det i Altaelva i dag.
Lokalbefolkningen fisket gratis i Altaelva fram til St.Hans i hele perioden hvor
fiskeretten var eksklusivt utleid. Det frie fisket før St-Hans har vært avgjørende for den
status Altaelva og laksefiske har i befolkningen.
I 1954 ble det for første gang mulig for lokalbefolkningen å kjøpe døgnkort i elva. Til å
begynne med gjaldt denne ordningen for perioden etter 5. august. Seinere har stadig
større del av laksefisket blitt tilgjengelig for lokalbefolkningen. Først på 1970-tallet fikk
lokalbefolkningen tilgang til å kjøpe fiskekort i juli som er den mest attraktive fisketiden.
Altaelva er i flere sammenhenger omtalt som en livsnerve i Altasamfunnet. Denne
karakteristikken bærer vassdraget med rette og må forstås ut fra vassdragets status i
befolkningen. Denne status har elva fått av flere grunner; de viktigste er trolig
vassdragets unike og storvokste laksestamme. Videre er organiseringen av fisket viktig
hvor det ”frie” fisket før St.Hans er høyt verdsatt. Samtidig er det rimelig tilgang på
fiskekort for lokalbefolkningen også i den attraktive fiskesesongen. Altaelvas verdi for

15

friluftsliv, sportsfiske og rekreasjons har stor betydning for innbyggernes kultur og
identitet.

Fig 2.3 Fiske ved Langstilla
Med bakgrunn i vassdragets betydning for lokalsamfunnet, er det av stor betydning at
flom- og erosjonssikringsanleggene langs vassdraget er forenelig med befolkningens
bruk av vassdraget. I Altaelva er det derfor naturlig at det stilles høye krav til slike
anlegg.

2.6 Hydrologi
Vannføringen i Altaelva har blitt målt kontinuerlig ved forskjellige målestasjoner siden
1915. Målestasjonen Stengelsen lå 3,5 km ovenfor samløpet med Eibyelva, og ble
drevet i perioden 1915 til 1969/ 70. Hovedstasjonen som benyttes i dag er Kista 212.11
og den har vært i drift siden 1971. Stasjonen ligger ca 25 km oppstrøms utløpet av elva
i sjøen, og ovenfor samløpet med Eibyelva. Nedbørsfeltet til Altaelva ovenfor Kista er
6257 km2, mens Eibyelva har en nedbørsfelt på 954 km2.
Høydefordelingen er karakteristisk for felt på Finnmarksvidda med en vesentlig andel
av arealet innenfor et begrenset høydeintervall. Dette er vist i figur 2.1, over 80 % av
feltet til målestasjonen i Masi ligger innen høydesonen mellom kote 400 og 600. Bare
en liten del av arealet strekker seg opp mot de høyeste fjellene på kote 1150. De
høyest liggende områdene av feltet ligger langs den vestlige feltgrensen mot Troms, og
delvis i det nordøstlige hjørne av feltet mot øvre del av Stabbursdalen til Porsanger.
Dette betyr at snøsmeltingen kan skje over store deler av feltet samtidig.
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Figur 2.4 Hypsografiske kurver for målte felt

Fig 2.5 Nedbørsfeltet til Altavassdraget
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Middelvannføringen i vassdraget ved Kista er 76 m3/s. De største flommene i
vassdraget finner sted på våren og forsommeren, i mai og juni som følge av
snøsmelting. Vannføringen er relativ jevn utover sommeren til og med september.
Deretter faller vannføringen utover høsten og vinteren. De laveste vintervannføringene
inntreffer i mars og april.

Fig. 2.6 Flerårsmiddel for vannføringer i Altaelva ved Kista i perioden 1972-2006
Den størst observerte flom i vassdraget ble registrert 23. mai i 1920 ved Stengelsen og
var på 1302 m3/s. Største observerte flom ved Kista ble registrert 6. juni 1973 og ble
målt til 1040 m3/s. Sværd (2003) har beregnet at denne flommen hadde en vannføring
på ca 1245 m3/s i Alta sentrum etter samløpet med Eibyelva. Den største flommen i
nyere tid er vårflommen i 1997. Vannføringen til denne flommen etter samløpet med
Eibyelva er beregnet til å være 1222 m3/s.
I forbindelse med flomsonekartprosjektet er de hydrologiske forholdene i vassdraget
beskrevet og det er utført flomberegninger (Sværd, 2003 og Røhr m. fl. 2006).

2.7 Reguleringen
Etter 5 års anleggsarbeid ble Alta Kraftverk satt i drift mai 1987. Kraftverket har en
beregnet årsproduksjon på 655 GWh. Reguleringsmagasinet er 18 km langt og rommer
7% av årstilsiget. Magasinet består av et kunstig inntaksmagasin med en dam på 110
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meter ca 5 km nedenfor hovedmagasinet i det opprinnelige Virdnejavri. Vannstanden i
hovedmagasinet reguleres med 20 meter.
Under behandlingen av reguleringssaken var det usikkerhet knyttet til reguleringens
innvirkning på isforholdene og fare for isgang i vassdraget. Derfor ble
manøvreringsreglementet fastsatt midlertidig for 5 år. Etter reguleringen har dramatisk
isgang ikke forkommet.
I 1996 ble det gitt et nytt midlertidig reglement for å bedre laksens situasjon. I 2002 ble
det midlertidige reglementet forlenget for å prøve ut tappestrategier fra over inntak i
dammen for å senke vintertemperaturen og øke isleggingen i Sautso. Biologiske
effekter av høy vintertemperatur er antatt som den viktigste årsak til redusert
produksjon av laks i Sautso.
Magasinkapasiteten i vassdraget er som nevnt liten. Magasinet fylles under vårflom
med et mål om å dempe flommen noe. Etter vårflommen holdes magasinet fullt, og det
tilstrebes mest mulig naturlig vannføring sommer og høst.
Magasinvannet tappes jevnt ut gjennom vinteren fram til ca 1. april med ca 5 m3/sek i
tillegg til naturlig tilsig. Etter 1. april tappes restmagasinet gjennom nedre inntak i
dammen. Ved overgang til nedre inntak i magasinet vil vanntemperaturen øke og
elveisen smelte.
Statkraft Energi AS har i 2006 søkt om varig manøvreringsreglement basert på
erfaringene med manøvrering etter de midlertidige reglementer og reguleringsforsøk
som er gjennomført.

2.8 Flomsonekart
Hovedformålet med flomsonekartene er å gi kommunene et bedre grunnlag for
arealplanlegging og beredskap. Kartene viser utbredelsen av flommer ved forskjellige
gjentaksintervall. Kartene bidrar til å redusere skader ved at kommunene gjennom sitt
plan- og byggesaksarbeid kan unngå nyetableringer i flomutsatte områder. I
Retningslinjer for planlegging og utbygging i fareområder langs vassdrag, NVE
retningslinjer 2007 anbefales det at boligbebyggelse har sikkerhetsnivå tilsvarende en
200-årsflom.
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Flomsonekart for Alta ble laget i 2003. Etter ytterligere undersøkelser og oppmålinger
ble nytt oppdatert flomsonekart for Alta utgitt i 2006. Flomsonekartet for Aronnes viser
at deler av flomvollen mot elva er for lav i forhold til anbefalingen om sikkerhet mot
200-årsflom.

Fig 2.7 Flomsonekart Aronnes 200-årsflom
Flomsonekartene viser at store områder ved Eiby, Jorra, Holmen og Aronnes er utsatt
ved en 200-årsflom. Les mer om flomsonekart på NVE internettsider www.nve.no . Det
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viktigste virkemiddelet for å forhindre flomskader er å unngå å bygge i disse områdene.
Hvis utbygging likevel gjennomføres bør terrenget heves til sikker høyde før utbygging
skjer.

2.9 Kvartærgeologi
Kvartærgeologien i Alta er beskrevet av Follestad i 1979. De store
løsmasseavsetningene ved utløpet av Altaelva i Altafjorden og langs Altaelva er
resultat av avsmeltingen på slutten av siste istid. Is strømmen gikk fra sør mot nord og
ut Altafjorden.
Den mest iøynefallende avsetningene er de store glasifluviale terrassene ved
Elvebakken og Raipas. Marin grense i området er ca 70 m.o.h.. Altaelva har siden siste
istid gravet seg ned i de kvartære avsetningene langs dalen og transportert og avsatt
disse. De nedre delene av Altaelva er preget av store fluviale elvesletter med spor etter
tidligere elveløp. Fra gården Solstad og opp til Altadammen er det tynt eller manglende
dekke av løsmasser og grove rasmasser i de øvre delene av vassdraget mot
Altadammen.

2.10
Flom, is, erosjonsprosesser og
sedimenttransport
Det er aktiv erosjon og sedimenttransport i de nedre delene av Altaelva med bare
holmer og banker som blir oversvømt hvert år og åpne erosjonsskråninger. NVE har
målt suspendert sedimenttransport i Altaelva ved Kista mellom 1983 og 1993. I tillegg
ble det foretatt målinger av suspensjonstransport under vårflommen i 1997.
De nedre deler av Altaelva fra Solstad (Gønges) og mot utløpet er en relativ ”moden”
elv. Det vil si at det er godt utviklede elvesletter og lav gradient. En slik elv vil være
såkalt ”kvasi-stabil”. Det vil si at elvas form; bredde, dybde og gradient endrer seg
relativt lite over tid så lenge tilførselen av sedimenter, sammensetningen av sedimenter
eller vannføringen ikke endres. Sedimenttransport i elva og endringer i løpet skjer når
det er flom. Ved større flommer vil det kunne skje større endringer enn når det er
mindre flommer.
Suspensjonstransporten under flommen i 1997 ble målt ved brua ved Øvre Sorrisniva
ovenfor samløpet med Eibyelva og ved forbygningen nedstrøms samløpet.
Transporten av uorganisk materiale er beregnet til ca 4 tonn ved Øvre Sorrisniva bru
og ca 18 000 tonn nedenfor samløpet med Eiby under flomperioden fra 4. juni til 16.
juni. Dette er et relativt lavt tall sammenlignet med andre norske vassdrag. Til
sammenligning er det beregnet at det ble transportert ca 70 000 tonn uorganisk
sediment i suspensjon i Gaula i samme tidsrom.
Det er få kilder til sediment i Altavassdraget ovenfor Solstad (Gønges) og
sedimenttransporten herfra er sannsynligvis liten. Demningen ved Sautso antas å ha
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liten virkning på sedimenttransport i vassdraget. De vesentlige kildene til sedimenter i
vassdraget er erosjon i elveavsetninger og glasifluviale avsetninger langs elva fra
Solstad om mot utløpet. Eibyelva antas å ha flere aktive sedimentkilder som tilfører
sedimenter til elva og til å ha større sedimenttransport og være mindre stabil enn
Altaelva. Målingene fra flommen i 1997 viser også dette.
Flere av kildene til sediment langs elva er forbygd og tilførselen av sedimenter til elva
er dermed redusert. Det er likevel tvilsomt at dette har hatt større virkninger på
elveløpets form og på sammensetningen av sedimenter i vassdraget. Til det er
omfanget av forbygninger for liten i forhold til elveløpets lengde og størrelse og tiden
som er gått fra disse ble bygget for kort. Enkelte steder har imidlertid forbygningene
hatt lokal virkning på elveløpet, for eksempel ved erosjon og senking av elveløpet der
djupålen går inntil forbygningen. Dette er et resultat av at elva ikke lenger kan grave
sideveis.
De foreslåtte tiltak i elva slik som fjerning av enkelte sikringer og nedknusing vil
antagelig ikke ha store virkninger på elveløpets form. Lokalt kan det imidlertid skje
større endringer en periode etter fjerning av sikringer og før løpet har mer eller mindre
stabilisert seg igjen. Dette kan for eksempel være erosjon i elvekanten og oppgrunning.
Hvor store endringer som skjer vil avhenge av hvor store flommer en får i årene etter at
sikringsanlegget er fjernet.

2.11

Kjosene på Aronnes

Desember 2003 ble flomsonekart for nedre deler av Altaelva utgitt av NVE. Høsten
2005 ble det gjort ytterligere undersøkelser av Aronnes. En rapport som Statkraft fikk
utarbeidet i forbindelse med skjønnsretten for kraftutbyggingen i Altaelva ble lagt til
grunn for en ny tolkning av grunnvannet og grunnvannstrømningene på Aronnes.
Denne nye tolkningen førte våren 2006 til at et oppdatert flomsonekart for Aronnes ble
utarbeidet.
Konklusjonene i betraktningen om grunnvannet på Aronnes er at kjossystemene er av
svært stor viktighet når det gjelder flom- og flomvannsproblematikk i området.
Kjossystemene drenerer ut, og holder nivået på grunnvannet nede på hele Aronnes.
Hvis kjossystemene forsvinner vil grunnvannsnivået på Aronnes kunne stige og skape
problemer.
Store deler av kjossystemene på Aronnes er blitt kartlagt og en har i dag bedre
kunnskap om grunnvannet, grunnvannstrømninger og flomproblematikk på Aronnes.
Med bakrgunn i dette anbefales det å gjenåpne stengte eller innsnevrede strekningene
av kjosene.
Nydyrkning eller utfylling mot kjosene kan tillates såfremt kjosene beholdes i et målt
tverrsnitt på minimum 6-8 meter og at kantvegetasjonen opprettholdes. Det må
beholdes et definert løp som vann fritt skal kunne strømme inn og ut.
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Vannressursloven § 11 slår fast at langs vassdrag skal det opprettholdes et naturlig
vegetasjonsbelte. Det må derfor opprettholdes et vegetasjonsbelte rundt
kjossystemene. Bredden av det naturlige vegetasjonsbeltet framgår ikke av
vannressursloven. Formålet med vegetasjonsbeltet er å skape levested for dyre- og
planteliv, samt å hindre erosjon og avrenning fra landsiden. I forarbeidet til
vannressursloven heter det at den grensen på 6 meter som følger av forskrift om
nydyrking er en absolutt minimumsgrense. En bredde på 6 meter vil ikke oppfylle
forutsetningene i vannressursloven om eksempelvis hindre forurensing fra
landbruksvirksomhet til vassdrag.

Fig 2.8 Kartet viser de viktigste kjosene på Aronnes
Det følger også av vannressursloven § 11 at kommunen kan fastsette bredden av det
naturlige vegetasjonsbeltet via enkeltvedtak som kan påklages fylkesmannen. Vi
anbefaler derfor at Alta kommune tar tak i denne problemstillingen og lager
bestemmelser for kjosene og det naturlige vegetasjonsbeltet rundt.

23

3 Flom og erosjonssikringsanlegg
3.1 Prioriteringer
NVE har det overordnede ansvaret for, og kompetansen innen vannressursforvaltning i
Norge, og direktoratet skal bidra til en helhetlig og miljøvennlig forvaltning av
vannressursene. En av NVEs oppgaver er å sikre liv og verdier langs vassdragene, og
direktoratet forvalter de statlige midlene til sikrings- og miljøtiltak i vassdrag som hvert
år bevilges over statsbudsjettet. Kriteriene for prioritering av sikringstiltak har endret
seg de senere år. I tillegg til sikkerhet for verdier er det nå økt fokus på hvilke
virkninger sikringstiltak kan ha på naturlige vassdragsprosesser, vassdragsmiljøet og
vassdraget som helhet. For utførte sikringstiltak har kommunen tilsynsansvar, mens
større vedlikeholdsarbeider planlegges og utføres etter samme kriterier som for nye
tiltak.
I dag legges nytte/kost-vurderinger, sikkerhet for menneskeliv samt helhetlige
vurderinger av tiltakets virkninger til grunn for hvor sikringstiltak skal prioriteres. Tiltak
med høyest samfunnsmessig nytte i forhold til kostnadene prioriteres. NVE legger også
stor vekt på at arealutnyttelse langs vassdragene ikke skal øke behovet for
sikringstiltak. De aller fleste sikringstiltak utføres i dag for å sikre bebyggelse og
infrastruktur. Jord- og skogbruksarealer har normalt for liten verdi til å forsvare
kostnadene ved sikring. Sikring av dyrka mark har de senere årene vært begrenset til
tilfeller da erosjonen er uvanlig stor og betydningen av det oppdyrkede arealet særlig
viktig.
Tidligere ble også andre arealer langs vassdrag sikret mot flom og erosjon. Det
foregikk bl.a. en omfattende sikring av jordbruksland. Det ble også gjennomført flere
tiltak for å tilrettelegge for ny jordbruksdrift. Områder med potensial for skogsdrift ble
også i en del tilfeller sikret.
Miljøtilpasning av sikringsanleggene hadde liten oppmerksomhet. Det var også
begrenset fokus på at sikringsanlegg påvirker naturlige vassdragsprosesser, og at
anleggene kan ha negative virkninger.
NVE har de senere årene tatt initiativ til prosjekt langs flere vassdrag der en foretar en
helhetlig vurdering av behov for vedlikehold, ombygging/miljøtilpasning eller fjerning av
tidligere anlagte sikringsanlegg. Prosjektet for Altaelva er ett av disse prosjektene.
Deler av den statlige bevilgning NVE forvalter benyttes til delfinansiering av slike tiltak.
Et hovedprinsipp for finansiering av denne type tiltak er at de som har hatt
hovedansvar for bygging også bør ha et hovedansvar for vedlikehold eller avbøtende
tiltak.
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3.2 Samfunnsmessige virkninger
Langs den nederste delen av vassdraget beskytter flom- og erosjonssikringsanleggene
store verdier som bebyggelse, industriområder og viktig infrastruktur. Lenger opp i
vassdraget er det en del anlegg som beskytter boliger, veier og dyrka mark. Langs
denne delen av vassdraget er det også flere anlegg som bare beskytter utmarksarealer
eller kulturlandskap.
Noen av sikringsanleggene er i så dårlig forfatning at ferdselen langs vassdraget
vanskeliggjøres eller er farlig. Anlegg av denne karakter kan ha negativ betydning for
bla fisketurismen i vassdraget og for utøvelse av friluftsliv.

3.3 Miljømessige virkninger
Altavassdraget har et rikt biologisk mangfold som er knyttet til elvebreddene og
flommarksskogen langs vassdraget. Altavassdraget har den rikeste billefaunaen av
Finnmarks vassdrag som har sine levesteder på elvebredder. Disse insektene er svært
knyttet til spesifikke miljøer og har strenge miljøkrav til økologiske faktorer som
substratbeskaffenhet, fuktighet og vegetasjonens dekning av elvebredden.
Elvebreddene er dynamiske miljøer som er helt avhengig av flommenes virkning
knyttet til blant annet oversvømmelser, erosjon- og sedimentasjonprosesser.
Flommene forårsaker periodiske dannelser av nye leveområder. Flomverk og
erosjonsikringsanlegg kan ødelegge leveområder direkte ved nedbygging eller ved å
endre de dynamiske prosessene som skaper leveområder.
Langs vassdraget er det store intakte elvebanker, spesielt i området Aronnes, Øren og
Paskasaari og Langstilla. Det er grusbankene som dominerer men sand og siltområder
forekommer også og har stor betydning for den rike faunaen av elvebreddeinsekter.
Langs vassdraget forekommer også bevaringverdig pionervegetasjon av dynamisk vier
og flommarksskog. Den rødlistede arten klåved har store forekomster langs vassdraget
og er i stor grad knyttet til elvebredder som er sterkt påvirket ab erosjon og flommer.
Elvekantmiljøet i bred forstand er en naturtype som har stor diversitet av biotoper og
arter. Den utgjør møtet mellom to naturelementer; land og vann. Slike randsoner eller
overgangssoner har som oftest en stor diversitet av levesteder og arter. Når det gjelder
randsonen mellom rennende vatn og land, elvekanten, så er diversiteten trolig spesielt
stor på grunn av den aktive rollen som elvas ulike dynamiske prosesser spiller.
Erosjon, sedimentasjon, overfloming og uttørking foregår hele tiden i ulik grad og på
ulike måter og skaper en rekke forskjellige habitater som gir en generell stor
artsrikdom. Elvekantene varierer i forhold til hvor erosjonsutsatte de er,
løsmassesammensetning og helning slik at de stedvis er blottlagte og stedvis består av
frodig sammenhengende vegetasjon. I tillegg er det en sonering av ulike
vegetasjonssoner i høyden over korte avstander.
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Elvekantsonen bidrar også til en stor variasjon i landskapsinntrykk samtidig som den
bidrar til helheten i landskapsrommet ved å danne sammenhengende linjer.
•

Den har en positiv betydning for landskapet. Kantvegetasjonen rammer inn
vassdraget og lager kontraster og variasjon i vassdragsbildet.
Kantvegetasjonen vil skjule, skjerme eller tone ned skjemmende steinfyllinger
langs vassdraget. Kantvegetasjonen vil også kunne beskytte landskapsbildet
mot uheldige virkninger fra tekniske innretninger, veier og bebyggelse.

•

Den er i seg selv en biotop som ofte innehar et stort biologisk mangfold. Blant
annet har ore/vierskog langs vann og vassdrag stor betydning for spurvefugl og
som beite og skjulområder for vilt.

•

I vannsystemer med vanngjennomstrømming er organisk materiale fra
overhengende vegetasjon en viktig næringskilde til organismene i
vannsystemet.

•

Kantvegetasjonen fungerer som et lebelte til vassdraget og gir skjul for
vanntilknyttet fugl.

•

Den kan være sedimentfelle for tilførte sedimenter fra omgivelsene. Den
bremser overflateavrenningen og reduserer materialtransporten.

•

Kantvegetasjonen fungerer som et rensefilter for tilført forurensing
(næringssalter), idet vegetasjonen opptar disse og omsetter dem. Den tar opp
avrenningsstoffer.

•

Kantvegetasjonen binder jorda og hindrer erosjon. Dette gjelder direkte erosjon
fra hovedelva, men gjelder også erosjon fra overflateavrenning og erosjon fra
sidebekker i systemet.

•

Den øker dreneringsevnen til jorda da rotsystemer gjør den mer porøs. Dette
kan virke inn på fastmarka i en flomsituasjon.

Miljøet i elvene er sterkt påvirket av omkringliggende fastmarksvegetasjon
Resirkulasjon av organisk materiale, som er vanlig i nesten alle økosystemer,
eksisterer i liten grad i rennende vatn.
Storparten av næringstilførselen stammer fra organisk materiale på land som blad,
kvister døde dyr etc. Dette faller ned i elva og utnyttes av primærkonsumentene
(bunndyr) i elva. Rennende vatn kan derfor betegnes som åpne økosystemer som i
stor grad påvirkes av økosystemene på land. Tilførselen av materiale fra land spiller en
avgjørende rolle for bunndyrproduksjonen i elva og derigjennom for mengden av fisk
som produseres i elva.
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Mange steder der dyrket mark eller beitemark grenser helt ned til elvebredden kan det
være et stort poeng å etablere en kantsone med trevegetasjon mot elva. Denne vil
også fungere som en lesone mot jordene, og kan øke produksjonen på
jordbruksmarken.
Vegetasjonssonen langs vassdrag har stor betydning for landskapsintrykket, gir vakre
linjer, farger og liv til landskapsbildet.
En erosjonssikring bryter med disse linjene, og skiller seg ut i landskapet ved at grov
kantet stein som er uten vegetasjon, dominerer bildet. Erosjonssikringene ødelegger
den varierte elvekanten og den verdifulle variasjonen i inntrykk.
En erosjonssikring hindrer de naturlige prosessene som erosjon og sedimentasjon. På
denne måten kan naturtyper eller økosystemer som er avhengige av disse prosessene
bli utsatte. Elvas gravende krefter kan i stedet bli rettet mot bunnen med bunnsenking
som resultat. Hele elvesystemets dynamikk kan bli forrykket på sikt hvis
erosjonsikringanleggene er utbredt over store strekninger i et vassdrag
En erosjonssikring uten vegetasjon vil medføre at det blir tilført mindre næring til elva.
Dette vil redusere bestanden av oppvoksende fiskeunger i elva.
Det er stor forskjell i hvor synlige eller virkningssterke et erosjonssikringanlegg
fremstår. I de øvre deler der vassdragsmiljøet i stor grad har et urørt preg skal det lite
til før et anlegg skiller seg negativt ut som et skjemmende inngrep. De gamle
anleggene har naturlig nok mer vegetasjonsdekning og fremstår som mindre synlige. I
de aller eldste anleggene ble det også benyttet mindre stein i fyllingene. Disse fremstår
av denne grunn som mindre dominerende.
Langs Altaelva vil revegetering eller fjerning av sikringsanlegg bedre landskapsbildet
og bidra til å bedre de ovennevnte forholdene for miljøet, biologisk mangfold og fisken
elva. Fjerning av eksisterende sikringsanlegg vil føre til at vassdraget settes i kontakt
med vegetasjonsdekte landarealer som fører til økt næringstilgang for fisken.
Vassdragets naturlige prosesser som skaper truete naturtyper som elveører og kjoser
vil fremmes ved fjerning av sikringsanlegg.

3.4 Sikringsanleggene i Altaelva
Utførelsen av de fleste sikringsanleggene i Altaelva skjedde enten ved å plastre
elveskråningen med stein eller ved å tippe steinmassene fra toppen av elvebredden.
Ved begge metodene ble massene håndtert uten bruk av langtrekkende gravemaskin
for legging av stein ut 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 vedlikehold/ reparasjon.
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Fig 3.1 Bratt og farlig erosjonssikringsanlegg ved Brattstrømmen
De gamle forbygningene langs Altaelva 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.
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Altaelva
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Nedbørsfelt 7389 km
28 forbygninger i Altaelva
nedstrøms Gønges med
total lengde 18 500 meter

7931 Lusieholmen
7930 Sjungarholmen
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Alta kommune
Andre

6600 Vina

3.4.2 Sikringsanlegg i NVE regi.
Allerede så tidlig som 1913 ble det første erosjonssikringsanlegget mot Altaelva bygget
på Aronnes. Dette var et av de aller første sikringsanlegg som ble bygget av NVE i
Nord-Norge.
Alle sikringsanleggene som NVE finansierte og bygde kom etter søknader fra grunneier
og kommunen. Utførelsen av anleggene kunne ofte komme flere tiår etter første
henvendelse, ofte etter en stor flom som hadde ført til økt erosjon. På alle anlegg som
ble bygget før 1976 bidro Alta kommune med 20-25% av kostnadene, og for alle
sikringsanleggene har Alta kommune påtatt seg ansvaret gjennom å ha underskrevet
skjema for kommunevedtak. De fleste av disse anleggene ble bygget ut fra behov for å
sikre store verdier bakenfor sikringsanlegget, de hadde stor nytte i forhold til
kostnadene. Nesten alle disse anleggene er i dag i dårlig forfatning og/eller trenger
omfattende vedlikehold og miljøtilpasning.
En del av de gamle forbygningene langs Altaelva er høye og bratte med uryddig
steinlegging og 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 menneskeliv 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. NVE og Alta kommune har ansvar for oppfølging av disse anleggene.
Lokalisering, tilstand og historien bak hvert av sikringsanleggene et beskrevet i vedlegg
nr. 1 bak i rapporten.

3.4.3 Sikringsanlegg i forbindelse med kraftutbyggingen
I forbindelse med utbyggingen av Altaelva ble Statkraft pålagt å dekke kostnadene til
12 sikringsanlegg i Altaelva. Dette er hjemlet i OEDs brev av 25.03.86 til
Statskraftverkene. Noe av bakgrunnen for pålegget var at både grunneierne og Alta
kommune ønsket å få gjennomført sikringsanlegg der elva eroderte kraftig. Tiltakene
ble i hovedsak gjennomført på slutten av 1980-tallet. På dette tidspunkt var
sikringsanlegg som beskytter større verdier enn ”Statkraftanleggene” allerede bygget.
Sikringsanlegg hjemlet i pålegg til Statkraft beskytter lavere verdier enn øvrige
sikringsanlegg langs vassdraget. I flere tilfeller ble trolig ikke nytten av anleggene
vurdert.
Det er kun gjennomført begrensede vedlikeholdstiltak langs disse anleggene etter at de
ble bygget. Dette er sannsynligvis en hovedårsak til at det i dag er omfattende skader
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på anleggene. Det kan være aktuelt å fjerne flere av anleggene siden de er uheldige
for vassdragsmiljøet og landskapsbildet.
Et hovedprinsipp for finansiering av denne type tiltak bør være at den som har hatt
hovedansvar for bygging også bør ha et hovedansvar for vedlikehold eller avbøtende
tiltak.
Lokalisering, tilstand og historien bak hvert av sikringsanleggene et beskrevet i vedlegg
nr. 1 bak i rapporten. I vedlegg nr. 2 bakerst i rapporten er noen av dokumentene
vedrørende saksbehandling før byggingen av tiltakene gjengitt.

3.4.4 Andre sikringsanlegg
Sikringsanleggene ved Forbygningen i Øvre Alta, Skiferlandet, Aronnes Industriområde
og flyplassen er ikke bygget i NVE / Statkrafts regi.
Sikringsanleggene ved Forbygninga ble bygget i forbindelse med bygging av veien
oppover dalen, og det er derfor Statens vegvesen som er ansvarlig for denne.
Ved Skiferlandet har grunneier tippet stor mengder skiferstein langs elvebredden. Dette
tiltaket er ulovlig og bør fjernes. Slik det ligger i dag er det farlig og ved stor vannføring
skylles også de største skiferhellene ut i elva og kan skape hindringer for båttrafikken i
elva.
Sikringsanlegget ved Aronnes Industriområde ble bygget av Alta kommune og er et
kombinert flom- og erosjonssikringsanlegg. Anlegget ligger helt ute på elvebredden og
skaper et uheldig kanalpreg i denne delen av elva. Her er det behov for omfattende
miljøtilpassinger.
Sikringsanlegget nedstrøms Alta bru er bygget av NVE men bekostet av Avinor (den
gang Luftfartsverket). Anlegget ble sist vedlikeholdt i 1998 etter at flommen året før
hadde ført til store skader på anlegget.
Et hovedprinsipp for finansiering av denne type tiltak bør være at den som har hatt
hovedansvar for bygging også bør ha et hovedansvar for vedlikehold eller avbøtende
tiltak.
Lokalisering, tilstand og historien bak hvert av sikringsanleggene et beskrevet i vedlegg
nr. 1 bak i rapporten.
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4 Prosjektgruppens arbeid og
forslag til prioriteringer
4.1 Befaringer
I perioden 16.-23. juni 2006 ble det gjennomført en omfattende befaring langs Altaelva
fra Gønges til utløpet ved flyplassen. På befaringene deltok den respektive grunneier
samt representanter fra Alta kommune, ALI, Statkraft og NVE. Grunneier var kontaktet
dagene i forveien og de alle fleste deltok på befaring på sin eiendom. Hver av
grunneierne ble informert om bakgrunnen til befaringen og forskjellige løsninger ble
diskutert på stedet. Ikke alle grunneierne var enig i gruppas diskusjon om det enkelte
anleggs framtid og videre prioritering.

Fig 4.1 Befaring ved
Langstilla

4.2 Vurderinger
Gruppa har lagt vekt på nytten av anlegget og hvilke verdier anlegget sikrer. Tiltak med
høyest samfunnsmessig nytte i forhold til kostnadene må prioriteres. Anlegg som sikrer
liv og helse prioriteres først. Boliger, offentlige bygninger, driftsbygninger, veier og
annen infrastruktur prioriteres høyt. Skogbruksarealer har for liten verdi til å forsvare
kostnadene ved vedlikehold i all framtid. Sikring av dyrka mark har de senere årene
vært begrenset til tilfeller hvor erosjonen har vært uvanlig stor og betydningen av det
oppdyrkede arealet særlig viktig.
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Prinsippet om elvekorridor har vært viktig i gruppas vurderinger. Sikringsanleggene
ligger i dag helt ute på elvebredden, mens de verdiene de eventuelt vil kunne sikre
ligger langt fra elva. De anleggene som er til hinder for at elva skal kunne leve fritt
innenfor elvekorridoren foreslås derfor fjernet eller flyttet.
Elvekorridoren
Prinsippet om elvekorridor går ut
på at elva må få den plassen den
trenger for å kunne leve fritt.
Dvs. at elva må gi mulighet til å
erodere, meandrere og flomme
innover flomslettene uten at
samfunnet reagerer. Elva skal
likevel stoppes der samfunnet
har bestemt at den skal stoppe.
Dette vil for eksempel kunne
være i overgangen mellom
flommark og høyereliggende
områder innenfor.

Fig 4.2 Elvekorridoren

Det er etter gruppas mening ikke ønskelig at noen av sikringsanleggene forfaller. De
grove og kantete steinene i sikringsanleggene kan ved utrasing bli til hinder for
båttrafikk og vil kunne skade gyte- og oppvekstområder. Uten utbedring og vedlikehold
vil anleggene blir undergravd og bratte og være farlig å bevege seg i. Av økonomiske
eller anleggstekniske hensyn kan det likevel i noen tilfeller være et alternativ å la
naturlig skadeutvikling fremskride slik at stein fra anleggene med tiden havner i elva.
Sikringsanleggene langs Altaelva har derfor blitt delt inn i to hovedgrupper, de
anleggene som har ”livets rett” og derfor bør vedlikeholdes, og de anleggene som ikke
er til særlig nytte, som er uheldig for miljø og landskap og derfor bør fjernes eller ikke
vedlikeholdes.

4.3 Vedlikehold
Sikringsanleggene som har ”livets rett” bør vedlikeholdes jevnlig. Det finnes flere
metoder for vedlikehold av sikringsanlegg. Den metoden som er mest aktuell i Altaelva
er reparasjon med stein, elvegrus og vegetasjonsmasser. Dette gjøres for å beskytte
elvebredden mot erosjon, og for å tilpasse anlegget til miljø og landskap. Bruk av stein
er spesielt godt egnet som bygningsmateriale i elver. Fyllinger / kledninger av stein
opptrer også nærmest ”plastisk” når det skjer endringer i elveprofilet, og får derfor en
viss selvlegende effekt når skader oppstår.
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De miljøproblemer som plastringsstein i elvebredden kan representere i form av sterile
og utilgjengelige elvebredder kan avbøtes ved hjelp av terrengforming, innlagte
gangstier i skråningsflatene og etablering av vegetasjon.
Langs de aller fleste sikringsanlegg i Altaelva er steinfyllingene utvasket og
undergravd. Anleggene er bratte og farlige å bevege seg i. Metoden for å
vedlikeholde / reparere de slitte sikringsanleggene er å kjøre ut nødvendige
steinmengder som en midlertidig vegfylling langs elvebredden mot foten av den høye
skråningen.

Dermed oppnås både teknisk og
miljømessige
fordeler.
Steinen
plasseres der den gir størst virkning,
både
som
erosjonssikring
og
stabiliserende fotfylling. Etterpå formes
steinfyllinga slik at man får en slak
helning på fyllingen evt. sti like over
normalvannstanden. Adkomsten til elva
vil dermed bli forbedret.

Figur 4.3 Forbygningsanlegg med terrasse,
erosjonssikring og miljøtiltak.
(Vassdragshåndboka, 1998, NVE).
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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. Fyllinger må heller ikke plasseres slik i profilet at de skaper
erosjon og dermed øker erosjonsfaren i området.
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 Altaelva vil alle sikringsanlegg som skal vedlikeholdes bli dekket med
vekstmasser for å bedre reetableringen av vegetasjon.

Figur 4.4 Vegetasjonstuene etableres i jordlag på steinmassene. Planter, enkeltbusker og
småtrær klemmes godt fast mellom steinene. (Vassdragshåndboka, 1998, NVE).

35

En annen måte er å bruke vegetasjonsmatter.

Fig 4.5 Prinsipp for legging av 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 flomnivå og ned til normalvannføring: Vegetasjonsmatter med areal større en
1m2 fra toppflaten legges ut her. Stiklinger av vier settes ned i mattene.
Eksempelbilder fra Anarjohka ved Iskuras i Karasjok kommune i Finnmark.

Før vegetering, sterilt sikringsanlegg

Gravemaskin legger ut vegetasjonsmatter

Ferdig anlegg, året etter en stor isgang.
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4.4 Fjerning eller ikke prioritert vedlikehold
De anleggene som foreslås fjernet har etter gruppas mening ikke ”livets rett”. Dette er
anleggene som sikrer skog, flommark og andre områder uten høy nytteverdi. I andre
tilfeller kan sikringsanlegg ligge helt ute på elvebredden, mens de verdiene de
eventuelt vil kunne sikre ligger langt fra elva. Begrepet elvekorridor blir derfor vesentlig.
Anlegg som er til hinder for at elva skal kunne leve fritt innenfor elvekorridoren foreslås
fjernet eller flyttet.
Anleggene fjernes med gravemaskin og lastebil. Steinmassene kan kjøres til deponi
eller brukes på andre anlegg.
Adkomsten med tungt anleggsutstyr til noen av sikringsanleggene kan være farlig.
Langs de fleste anleggene har elva erodert langs bunnen og undergravd steinmassene
samtidig som der er sterk strøm. Det er derfor viktig å planlegge anleggsutførelsen
med dette i tankene. Det kan derfor være nødvendig å kjøre til steinmasser for å skape
en sikker adkomst før anlegget fjernes.
Umiddelbart etter at anlegget er fjernet kan erosjonen tilta før løpet igjen mer eller
mindre vil stabilisere seg. Dette kan for eksempel være erosjon i elvekanten og
oppgrunning. Hvor store endringer som skjer vil avhenging av hvor store flommer en
får i årene etter at man har fjernet sikringsanlegg.
Av økonomiske eller vanskelig anleggstekniske hensyn kan det i noen tilfeller likevel
være et alternativ å la naturlig skadeutvikling fremskride slik at stein fra anleggene med
tiden havner i elva. Det må i disse tilfellene foretas vurderinger av hvilke negative
virkninger som vil oppstå som følge av at stein fra sikringsanleggene havner i elva.
Et eksempel på virkningene av anlegg som ikke vedlikeholdes, og som er fjernet som
følge av naturlig erosjon / utglidning er anlegget ved Høybakken-Killi. Etter at anlegget
var borte begynte elva igjen å erodere i den høye sandmelen. Stein fra
sikringsanlegget har havnet i elva og vurderes av noen som ugunstig for elvemiljøet og
ferdselen med båt. Utenfor nedre del av anlegget var det etter flommen i 1997 svært
dypt. Ved Åkergjerdet ble dybden i elva målt til 8 -10 meter, ved Killistrømmen ca 14
meter. Ved befaring juni 2006 ble dybden målt til henholdsvis 3 meter og 6 meter.
Dette viser at når naturlige vassdragsprosesser er aktive og elva får mulighet til å
erodere sideveis, så vil bunnerosjonen reduseres der den tidligere har økt som følge av
erosjonssikringsanlegg.
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4.5 Prioriteringer i Altaelva – samlet oversikt
Forbygging mot
7923
6600
7927
1864
7308
5298
7928
7929
4852
5935
6491
7930
7931
5018
7932
7933
7934
945
302

863
7935
7101

Type/eier

Altaelv ved:
Bollo
Konsesjon
Vina
Delvis kons
Garvarteigen
Konsesjon
Sorr og Thealund Delvis kons
Sorrisniva
NVE
Øvre Stengelsen NVE
Richardhola
NVE
Brattstrømmen
Konsesjon
Aaset
Konsesjon
Jøraholmen
NVE
Høybakken Killi NVE
Forbygninga
SVV
Storgjerdet
NVE
Skifergjerdet
Privat
Sjungarholmen
Konsesjon
Lusieholmen
Konsesjon
Elvestrand
NVE
Elvastrandnakken Konsesjon
Paskasaari
Konsesjon
Granholmen
Konsesjon
Aronnes
NVE
Tippen
NVE
Aronnes
NVE
AronnesAlta
Sandfallet
kommune
Ovf. Alta bru
Delvis kons
Fylkesvei 13 ovf
Konsesjon
Alta bru
Alta lufthavn
AVINOR
SUM

Lengde Vedl.
m

(m)

X

180

X

260

500
800
970
290
80
600
750
440
1000
250
300
250
530
420
1380
560
500
700
830
470
1600

X

500

X

NyKostnad
bygg
vedl/rep.(m) (m) (kr)

Fjerning Nødvendig

prioritert vedl.

180
1800

Ikke

70 000
100

200 000
250 000

75

X
X

15 000

970

750 000
0

X
X

80

75 000

X

600

800 000

X

750

880 000
440

X
X

600 000
0

X
250

X

0
0

X
X

250
530

X

400 000
225 000

420

300 000

200

800 000

X

560

525 000

X

500

650 000

X

700

500 000

X
X

280

X
X

250

300 000

X

470

330

500 000

X

450

450

500 000

1000

1000 1 500 000

1400

X

1220

X

200

X

0

760

X

0

18780

14

600

14

7890

2275

50 000

1780 9 890 000

5 Oppfølging av prosjektet
Denne rapporten gir en detaljert oversikt over tilstanden til sikringsanleggene langs
Altaelva. Hoveddelen av anleggene ble utført på 70-og 80-tallet og det har kun blitt
utført sporadiske reparasjoner på anleggene etter flomskader. Rapporten avdekker et
stort behov for reparasjon, vedlikehold og miljømessige tilpassinger. Dette er et
kostbart men viktig arbeid. Rapporten er ment som et grunnlag for NVE, Alta
kommune, Statkraft og øvrige ”anleggseiere” for prioritering av tiltak som bør utføres.
Det er viktig å avklare hvem som skal delta økonomisk i tiltakene som foreslås. Et
hovedprinsipp for finansiering av denne type tiltak er at de som har hatt hovedansvar
for bygging også bør ha et hovedansvar for vedlikehold eller avbøtende tiltak.
Det er viktig med en rask oppstart av de skisserte tiltakene slik at både grunneiere og
brukere av elva ser at det skjer noe. Flere av sikringsanleggene er også så skadet at
ferdsel utgjør en risiko.
Vi foreslår de viktigste og minst ressurskrevende tiltak iverksettes allerede høsten
2007.
•

Sikringsanlegg 7923 Bollo fjernes.

•

Deler av flomvollen på sikringsanlegg 6600 Vinna fjernes (ved Bollo).

•

Ved Gønges knuses de store steinblokken ned og mettes med grus.

Videre i 2008:
•

Deler av sikringsanlegg 7308 Sorrisniva fjernes

•

Deler av flomsikringsanlegget 302 Aronnes bygges om og legges inn i skogen

Det må vedtas et langtidsbudsjett for gjennomføring av tiltak om videre
detaljplanlegging og anleggsdrift skal kunne gjennomføres i tråd med prosjektgruppas
anbefalinger.

6 Referanser
Sværd, Roger, Flomberegning for Altavassdraget, NVE Dokument 16/2003
Om vern av villaksen og ferdigstilling av nasjonale laksevassdrag og laksefjorder
St.prp.nr.32 (2006-2007).
Retningslinjer for planlegging og utbygging i fareområder langs vassdrag, NVE
retningslinjer 2007
NVE fotodatabase
www.dirnat.no
www.nve.no
NVEs arkiver i Narvik
NVEs Hydra 2 database
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Vedlegg 1
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Sikringsanleggene i Altaelva

Forklaring til registreringsskjema

43

6600 Vina

49

7329 Bollo

55

7927 Garvarteigen

60

1864 Sorrisniva og Thealund

65

7308 Sorrisniva

70

Rickardholla

76

5298 Øvre Stengelsen

81

7928 Brattstrømmen

86

7929 Aaset

92

4852 Jøraholmen

98

5935 Høybakken Killi

103

Forbygninga

109

6491 Storgjerdet

113

7930 Sjungarholmen

118

Skiferlandet

123

7931 Lusieholmen

129

5018 Elvestrand

134

7932 Elvestrandnakken

141

7933 Paskasaari

147

7934 Granholmen

153

945 Aronnes

159

Tippen

165

302 Aronnes

170

Aronnes industriområde

176

863 Ovenfor Alta bru

181

7935 Fv93 Ovenfor Alta bru

187

7101 Alta lufthavn

192
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Sommeren 2006 ble det gjennomført befaringer av alle sikringsanleggene i elva. Til denne
befaringen ble det utarbeidet et skjema for tilstandsregistreringer av det enkelte anlegg hvor følgende
tema ble vurdert og referert.

Type anlegg:
Erosjonssikring: steinkledning som ligger opp mot terrenget langs elva og beskytter mot erosjon.
Flomfylling: steinfylling langs elvebredden som beskytter mot flom.
Kanalisering: Elveløpet er samlet til et løp, elvebredden er ofte erosjonssikret.
Konsesjonspålagt: Om Statkraft ble pålagt av Olje- og energdepartementet å dekke kostnadene for
det aktuelle sikringsanlegget i forbindelse med kraftutbygging.

Byggemateriale:
Beskriver hvilke masser sikringsanlegget er bygget opp av
Sprengstein: Sprengt stein fra steinbrudd.
Naturstein: Naturlig stein hentet fra elva i nærheten.
Dekkmasser: Elvegrus brukt til å skjule grovere steinmasser under.

Teknisk tilstand:
Beskriver hvilken teknisk tilstand sikringsanlegget er i.
God: Sikringsanlegget virker solid, uten synlige skader, har helning ikke brattere en 1:2 og det er godt
skjult av vegetasjon.
Middels: Synlige skader på anlegget, det mangler stein på korte strekninger, anlegget er bratt og det er
lite vegetasjon
Dårlig: Store synlige skader på anlegget, delvis forfalt. Veldig lite vegetasjon.
Svært dårlig: Store synlige skader på anlegget, nesten helt forfalt, ikke vegetasjon.
Skråningsvinkel: Helningen på sikringsanlegget ned mot vannet.

Skade på anlegget:
Beskriver skadeomfanget på sikringsanlegget.
Sterk: Store synlige skader på sikringsanlegget, undergravd og er i ferd med å rase ut.
Middels: Synlige skader på sikringsanlegget, mangler stein over korte strekniger
Begynnende: Bratt hellning på sikringsanlegget, stein er i ferd med å ras ut i elva.
Ingen: Ingen synlige skader på anlegget.

Faregrad ved ferdsel:
Beskriver faregraden ved å bevege seg langs vannkanten på det aktuelle sikringsanlegget.
Svært farlig: Anlegget kan være bratt med store løse steiner som er i ferd med å rase ut. Det er sterk
strøm i elva, og vanskelig å komme seg opp igjen etter fall i vannet.
Farlig: Anlegget kan være bratt med store løse steiner som er i ferd med å rase ut. Det er moderat til
sterk strøm i elva, men det kan være muligheter for å komme seg opp igjen etter fall i vannet.
Usikkert: Ujevn overflate på sikringsanlegget, en del løse steiner, liten vannhastighet.
Ufarlig: Anlegget er relativt jevnt, det er mulighet til å bevege seg langs vannkanten. Liten
strømhastighet i elva.
Vei/sti: Om det er adkomst langs toppen av sikringsanlegget, for eksempel vei, anleggsvei, sti, ol.
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Vegetasjon på anlegget
Hvor mye dekker vegetasjonen i flate av det opprinnelige vegetasjonsløse anlegget.
Under denne definisjonen kan samlet vegetasjonsdekke utgjøre mer enn 100 % på grunn av at
vegetasjonen beskrives i flere sjikt der hvert sjikt kan dekke 100 % av bakken. Bunnsjiktet, her satt
som urter/gras, kan dekke 100% og trær/busker (under ett) kan dekke 100%. Med urter/gras menes all
vegetasjon som lyng, blomster, gress og moser. I kommentaren bør det beskrives om
vegetasjonsdekket er jevnt fordelt eller flekkvis, og da på hvilken måte, over den gitte strekningen.
Harmonerer vegetasjonen på anlegget med vegetasjonen i omgivelsene?

Anlegget sikrer:
Beskriver hvilke verdier innenfor sikringsanlegget som blir beskyttet. 1 gir lavest verdi, 3 gir høyest
verdi.
Bolig/fritidsbolig: Hus som benyttes til boligformål og større hytter
Jordbruk: Dyrkamark og driftsbygninger
Næringsvirksomhet: Installasjoner for industri, turisme, osv
Vei/infrastruktur: Veier, kraftledninger, vannledning osv
Lauvskog:
Furuskog
Friluftsliv: I hvilken grad området er brukt til utfart og fiske langs elva og hvor det kan være satt opp
gapahuker, toaletter og lignende til allmenn bruk.

Negativ effekt miljø
De negative effektene sikringsanlegget har på miljøet i området. 1 gir lavest verdi, 3 gir høyest verdi.
Flommarksareal
De arealene som er påvirket av flommene i vassdraget. Dette kan skje direkte ved oversvømmelse eller
indirekte ved sterkt forhøyet grunnvannstand. Ett flomvernanlegg kan hindre elva i å flomme over
arealer med vegetasjon eller bidra til senking av elva. Flommarksarealene kan bla bestå av skog,
sumpskog, vierkratt, sump, myr, dammer, flomløp, elveører.

Elvekantmiljøer
Som elvekantmiljøer menes i denne sammenheng de miljøer som er dannet av elvas vekslende
vannstand, erosjon og sedimentasjon. Med dette menes bla. blottlagte elvebanker av ulike fraksjoner,
elvører, bakevjer, frodig flompåvirket vegetasjon, pionervegetasjon av kratt og spesielle gress og urter.

Avskjærer flomløp
Et flomvernanlegg eller en erosjonssikring kan sperre elva fra å greine seg og følge små sideelveløp
under flom. Disse elvefarene ligger som regel tørre under lavere vannføringer. Flomløp har betydning
for flomavledning, biologisk mangfold, fisk og er del av viktige elveprosesser.

Avskjærer kroksjøer
En kroksjø er en tidligere elvesving som har blitt avsnørt fra elva ved at elva har erodert i yttersving
helt til elveløpet har brutt igjennom og kommet inn på hovedelva i nedre kant av svingen. Kroksjøer er
del av viktige elveprosesser, har betydning for fisk og biologisk manfold
Det er som regel flomvernanlegg og kanaliseringer som har avskjært elvesvinger og dannet såkalte
kunstige kroksjøer. Flomvern/kanaliseringer og erosjonssikringsanlegg kan også avskjære naturlige
kroksjøer som tidligere hadde kontakt med elva. Dette kan ha vært gjennom tydelige elve/bekkefar
eller under flommer.
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Hindrer kroksjø/meanderdannelser
Der erosjon og sedimentasjon har forgått aktivt i elvesvinger er det viktig å vurdere om
ersjonssikringer kan hindre videre meander- og kroksjødannelser.

Hindrer fiskeoppgang
Her menes som regel at erosjonssikringen, flomvernet eller veifyllingen ligger som en kunstig sperre
og hindrer fisk og andre organismer i å vandre oppover en elvestrekning slik som opprinnelig. Sperren
kan være anlagt i form av fylling, terskel, innsnevring, bunnsenking, bro, kulvert. Den er som regel
anlagt i/over sideelver som slutter inn til hovedløpet.

Berører gyteområder for fisk
Har medført økt strømhastighet og endret strømforhold og bunnsubstrat negativt. Bygget ned
arealer.
Berører oppvekstområder for fisk
Har medført økt strømhastighet og endret strømforhold og bunnsubstrat negativt. Bidratt til ustabilt
bunnsubstrat, ensidig sterilt substrat med mindre variasjon og begroing.

Grunnforhold:
Beskriver grunnforholdene i terrenget innenfor erosjonssikringsanlegget. Materialene klassifiseres
etter kornstørrelsen.
Morene er sammenblandede masser bestående av alle kornstørrelser(stein, grus, sand, silt og leire),
avsatt foran isbreene under istiden.

Grovinndeling
Blokk
Stein
Grus
Sand
Silt
Leire

Kornstørrelser i mm
Større enn 600
600-60
60-2
2-0,06
0,06 – 0,002
Mindre en 0,02

Allmenne interesser
Hvilken verdi har området i denne sammenheng. 1 gir lavest verdi, 3 gir høyest verdi.
Sikringsanlegget kan ha negativ effekt for de allmenne interesser. Med allmenne interesser menes de
verdier som vi er enige om kan gjelde alle, som vi mener er objektive og viktige å bevare for folk flest,
som er knyttet til naturens egenverdi, vår sammenheng kulturelt, historisk og i forhold til naturen og
ikke minst for fremtidige generasjoner.

Elveprosesser
De strukturer som oppstår og de prosesser som skjer som følge av en elv i naturtilstand. Dette kan
være knyttet til både løsmasser og landskap. Eksempler er erosjon, sedimentasjon, oppbygning av
elveører, elvebanker, brudd i elvemæler, elvemæler og erosjonsskråninger som holdes åpne pga
erosjon, forgreining av elveløp, dannelse av flomløp, meandrering, dannelse av kroksjøer, baksjøer og
bakevjer. Et flomvernanlegg eller en erosjonssikring kan ha ødelagt eller hindrer prosesser eller
dannelse av strukturer.

Geologi
Løsmasseavsetninger som er avsatt ved breenes arbeid eller elvenes arbeid seinere. Kan være kartlagt
og verdisatt tidligere hvis de er av større verdi. Et sikringsanlegg kan ligge innenfor slike lokaliteter
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eller hindre videre prosess i forhold til elvenes arbeid. Dette kan blant annet være høye og tydelige
løsmasseskjæringer.

Landskap
Er landskapsverdiene store for området. Har området et urørt preg utenom sikringsanlegget. Har
elvestrekningen stor estetisk verdi og er viktig for landskapsbildet. Er anlegget godt synlig for folk.
Stikker det seg ut fra de naturlige omgivelsene?

Friluftsliv
De interesser som er knyttet til bruken av området i sammenheng med nærturer, leir og rasteplasser,
bading, båtplasser, friluftslivsanlegg inneholdende benker, gapahuker, bålplasser, toalett,
opplysningsskilt. Videre tilrettelegging med adkomst, stier og parkeringsplasser.

Fiske
Brukes området i denne sammenheng. Er eller var strekningen en god eller brukt fiskeplass. Utgjør
anlegget et hinder for utøvelsen av fisket.

Kulturminner
Finnes det kulturminner innenfor, i eller i nærheten av anlegget. Er anlegget i seg selv av en slik
karakter at det kan utgjøre et kulturminne.

Biologisk mangfold
Er detaljert omtalt under effekter miljø. Er det samlete biologiske mangfoldet av lokal, regional eller
nasjonal verdi.

Strømforhold
Stryk
Elva fosser over et tydelig vannstandssprang. Bratt parti over kortere strekning

Flomløp
En mindre grein av hovedelva som bare har vannføring under høy vannføring i hovedelva

Kjos
Bakevje med stille vatn som ligger bak en elvebanke, elveør, elvesving, utstikker av berg og lignende

Liten strømhastighet
Middels strømhastighet
Stor strømhastighet

Muligheter for utbedring
Utslaking: Det bratte anlegget slakes ut til en helning ikke brattere en 1:2
Flytting: Hele eller deler av anlegget flyttes og plasseres en annen plass i området, anlegget skal sikre
de samme verdiene i område, men ikke utmark ol.
Åpning: deler av sikringsanlegget åpnes opp, slik at elva lettere kan strømme inn i området.
Fjerning: Hele eller deler av anlegget fjernes, steinmassene kjøres bort.
Biotoptiltak: Området hvor det kan legges ut steingrupper, bygges småbuner i elva ol.
Revegitering: Øke vegetasjonen på sikringsanlegget. Det kan legges på vegetasjonsrik jord og torv for
rask vegetering på anlegget ovenfor flomlinjen, vegetasjonsmatter kan legges noe lenger ned. Planting
av stiklinger i vekstmassene for å få busker på anlegget.
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Arealplanstatus
Hvilken planstatus har arealet som sikringsanlegget beskytter. Er det del av reguleringsplan,
kommunedelplan eller er det bare del av overordnet arealplan.
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Miljøtilpassing og båtopptrekk
6600 Vina
Sikringsanlegg

6600 Altaelva ved Vina

Anlegg 6600 Altaelv ved Vina

Sted:
Lengde:

Gønges – BolloVinakorva
380 + 1420 meter

Type anlegg (x)
Erosjonssikring
Flomsikring
Kanalisering
Konsesjonspålagt

/X

Byggemateriale (x)
Sprengstein
Naturstein
Dekkmasser

X
X
X

Teknisk tilstand (x)
God
Middels
Dårlig
Skråningsvinkel
Skade på anlegg (x)
Sterk
Middels
Begynnende
Ingen

X

X

Vei/sti

1983/1992

Verna vassdrag

Nei

Vegetasjon på anlegget (%)
Trær
Busker (0-2m)
20
Gras/urter
20

Allmenne interesser (1-3)
Elveprosesser
Geologi/landskap
Fiske
Friluftsliv
Kulturminner
Biologisk mangfold

Anlegget sikrer (1 – 3)
Bolig
Landbruk
Næringsvirksomhet
Vei
Lauvskog
Furuskog
Friluftsliv

Strømforhold (x)
Stryk
Meander
Et elveløp
Flere elveløp
Flomløp
Kjos
Liten strømhastighet
Middels strømhastighet
Stor strømhastighet

0
3
1
1
1
0
2

1:1,5

X

Sikkerhet på anlegget (x)
Svært farlig
Farlig
Usikkert
Ufarlig

Ferdig bygd:

Negativ effekt miljø (1-3)
Flommarksareal
Elvekantmiljøer
Avskjærer flomløp
Avskjærer kroksjøer
Hindrer fiskeoppgang
Berører gyte- eller
oppvekstområder for fisk

3
0
3
3
0
1
X
X
X
X
X
X

2
2
3
0
3

Muligheter for utbedring (x)
Utslaking
X
Flytting
X
Åpning
X
Fjerning
X
Biotoptiltak

2

Revegetering
Reparasjon

X

X

Grunnforhold
Leire
Silt
Sand
Grus

X
X

Arealplanstatus
Arealplan
Reguleringsplan
Kommunedelplan Alta by

Generelt inntrykk: Anlegget ble forlenget etter konsesjon i 1992. Anlegget virker noe
uryddig, lite vegetasjon i steinfyllingen. Avskjæringen av flomløpet er negativt for miljøet.
Deler av anlegget sikrer dyrka mark. Sterk strøm utenfor deler av anlegget gjør ferdsel farlig.
På den øverste parsellen er det adkomst på toppen av sikringsanlegget, på den nederste delen
ikke.
Biologisk mangfold: Anlegget påvirker vanngjennomstrømming og flomfar/kjoser. Det er
ingen spesielle registreringer i området.
Fiskeinteresser: Anlegget er langt, og det er variable fiskeinteresser på strekningen. Øverste
del av anlegget ligger ved ”Båtstøa” i Gønges. Ved stor vannstand avfiskes plassen fra selve
forbygningen, mens strømnakken oppstrøms anlegget er en bra plass ved mindre vannstand.
Båter legger svært ofte til ved øvre del av anlegget, noe som medfører stor ferdsel i perioder.
Anlegget er ikke tilpasset denne bruken, men blir likevel benyttet pga. mangel på alternativer.
Her bør anlegget tilpasses dagens bruk.
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Nedenfor stryket i Gønges ligger plassen ”Storgønges”. Her fiskes det oftest fra østsiden,
enten fra land eller fra båt. Ferdsel på anlegget er derfor lite vanlig. Derimot er det flere
eksempler på at sportsfiskere har sprunget ned langs anlegget i tilknytning til kjøring av fisk.
Her har folk falt i elva på grunn av anleggets tilstand.
Også Bollo er en god fiskeplass. Anlegget berører i liten grad fiskeinteressen i tilknytning til
avfisking fra vestsiden av elva. Derimot er det svært negativt for laksefisk og ungfisk at
anlegget avskjærer kjoser og flomløp.
Bakgrunnen for planen

Det ble søkt om erosjonssikring i dette området i 1968. I plan datert 15. februar 1972 ble det
foreslått å sikre to parseller fra Gønges til Bollo og ved Vinakorva. Det var kun anlegget
mellom Gønges og Bollo som ble vedtatt bygget. Alta kommune vedtok i brev datert
12.10.1973 å bidra med 1/5 i distriktsbidrag og kommunal garanti. Anlegget ble bygget i
perioden 1974-78 og kostet kr 307.000,-.
Forlengelse av sikringsanlegget fra Bollo og forbi Vinakorva ble bekostet av Statkraft i sin
helhet i forbindelse med kraftverksutbyggingen.
Begrunnelsen for forlengelsen av planen lød slik ”Plan av 3.1.85 går ut på forbygging av
elvebredden over 2 parseller, delvis med flomverk over en total lengde på 685 m, overslag kr.
686 000. Arbeidene vil begrense flomvannstrømmen innover mot vegen til Gargia og stoppe
erosjonen i elvebredden. Verdiene består ellers av furuskog.”
Prioritering

Mellom Gønges og Bollo bør vedlikehold prioriteres ved en eventuell skade. Ved Bollo og
videre ned til Vinakorva vurderes det å ikke prioritere vedlikehold. På den nederste delen, ved
Vinakorva, kan vedlikehold prioriteres etter en eventuell skade.
Ved Gønges kan sikringsanlegget settes i bedre stand, de største steinene knuses ned og selve
anlegget gjøres slakere over en strekning på ca 100 meter. Steinfyllingen mettes opp med
elvegrus. I samarbeid med for eksempel ALI kan det samtidig lages opptrekkplasser for
elvebåter. Kostnadene beregnes til kr 60.000,Ved Bollo fjernes flomfyllingen som stenger det gamle elveløpet over en strekning på ca 30
meter. Grusmassene her kan brukes ved Gønges, eventuelle restmasser legges på egnet plass i
nærheten. Kostnadene beregnes til kr 40.000,Fra Bollo og ned mot Vinakorva fjernes hele sikringsanlegget, steinmassene graves opp og
kjøres bort på egnet deponi i nærheten. Antatt steinmengde vil være ca 800 m3. Kostnadene
beregnes til kr 100.000,-.
Det er ikke behov for ytterligere tiltak i denne omgang.
Total antatt kostnader beregnes til kr. 200.000,Det er flere private grunneiere langs dette anlegget. En av grunneierne deltok på befaring i
juni 2006. Finnmarkseiendommen (FeFo) er også grunneier i dette området og er informert
om forslaget til tiltak.
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6600 Vina

Bilde 1 Øvre del av anlegget

Bilde 2 Nedre ende av anlegget
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Bilde 3 Nedre del, sterk strøm i elva

Bilde 4 Nedre del av anlegget, vegetasjon øverst steinfyllingen
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Sikringsanlegg
7923 Bollo

Ortofoto 7923 Altaelv ved Bollo
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Anlegg 7923 Altaelva ved Bollo
Sted:

Bollo

Ferdig bygd:

1992

Lengde:

180 meter

Verna vassdrag

Nei

Type anlegg (x)
Erosjonssikring
Flomsikring
Kanalisering
Konsesjonspålagt

Byggemateriale (x)
Sprengstein
Naturstein
Dekkmasser
Teknisk tilstand (x)
God
Middels
Dårlig
Skråningsvinkel
Skade på anlegg (x)
Sterk
Middels
Begynnende
Ingen

X

Vei/sti

Allmenne interesser (1-3)
Elveprosesser
Geologi/landskap
Fiske
Friluftsliv
Kulturminner
Biologisk mangfold

Anlegget sikrer (1 – 3)
Bolig
Landbruk
Næringsvirksomhet
Vei
Lauvskog
Furuskog
Friluftsliv

Strømforhold (x)
Stryk
Meander
Et elveløp
Flere elveløp
Flomløp
Kjos
Liten strømhastighet
Middels strømhastighet
Stor strømhastighet

X

X

0
0
0
1
0
0

X
1:1
X

Ferdsel på anlegget (x)
Svært farlig
Farlig
Usikkert
Ufarlig

Vegetasjon på anlegget (%)
Trær
Busker (0-2m)
5
Gras/urter

Negativ effekt miljø (1-3)
Flommarksareal
Elvekantmiljøer
Avskjærer flomløp
Avskjærer kroksjøer
Hindrer fiskeoppgang
Berører gyte- eller
oppvekstområder for fisk

3
1
2
0
0
0

X

X

0
3
0
0
0

Muligheter for utbedring (x)
Utslaking
Flytting
Åpning
Fjerning
X
Biotoptiltak

1

Revegetering

X

Reparasjon
Grunnforhold
Leire
Silt
Sand
Grus

X
X

Arealplanstatus
Arealplan
Reguleringsplan
Kommunedelplan Alta by

Generelt inntrykk: Anlegget fremstår i dag som brett og farlig å forflytte seg i. Store steiner
ligger uryddig langs bredden og anlegget er ustabilt som følge av bunnerosjon utenfor
forankringen av anlegget.. Det er lite eller ingen vegetasjon i fyllingen. Sikringsanlegger
hindrer videre erosjon inn i sandmelen.
Biologisk mangfold: Ingen kjente registreringer.
Fiskeinteresser: Bollo holder på mye, og til dels stor laks. Hovedplassen er dog noe
oppstrøms anlegget. Det står mye fisk også utenfor anlegget, men det foregår kun fiske fra
båt. Det går ikke an å fiske fra land ved anlegget, og dårlig fluedrag gjør fiske fra land fra
motsatt side relativt uaktuelt. Fluefiske fra selve anlegget hadde vært aktuelt dersom dette
hadde vært mulig.
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X

Bakgrunn for anlegget

Kostnadene ved anlegget ble dekket av Statkraft i sin helhet i forbindelse med utbyggingen av
kraftverksutbyggingen.
Begrunnelsen til planen lød slik: ”Plan av 3.1.85 går ut på forbygging av elvebredden opp til
flomfri høyde over en lengde på 180 m, overslag kr. 234 000. Arbeidene vil stoppe erosjon og
utrasing i en høy sandmel og hindre en uheldig utvikling av strømningsforholdene i området.”
Prioritering

Det vurderes ikke hensiktsmessig å bevare eller vedlikeholde anlegget. Anlegget er bratt og
farlig, og det er 6 meter dypt like utenfor. Det er ikke adkomstvei til anlegget.
Anlegget fjernes i sin helhet ved at stein fra anlegget legges ut i elva. Gravemaskin belter seg
over elva på egnet sted i nærheten. Steinmassene i anlegget graves opp så langt ned som
gravemaskin rekker og legges ut i elva som vist på skissen under. Antatt steinmengde i
anlegget er 800 m3. Kostnaden ved flytting av stein anslås til kr 70.000,-.
Finnmarkseiendommen (FeFo) er grunneier i dette området og er informert om forslaget til
tiltak.

1 rute = 2 meter

NVE
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7923 Bollo

Bilde 1 Midtre og øvre del av anlegget

Bilde 2 Nedre del av anlegget
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7927 Altaelva ved Garvarteigen
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Sikringsanlegg

7927 Altaelva ved Garvarteigen
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Anlegg 7927 Altaelva ved Garvarteigen
Sted:

Garvarteigen

Ferdig bygd:

1992

Lengde:

360 meter

Verna vassdrag

Nei

Type anlegg (x)
Erosjonssikring
Flomsikring
Kanalisering
Konsesjonspålagt

X

X
X

X

X

Ferdsel på anlegget (x)

Vei/sti

Anlegget sikrer (1 – 3)
Bolig
Landbruk
Næringsvirksomhet
Vei
Lauvskog
Furuskog
Friluftsliv

Strømforhold (x)
Stryk
Meander
Et elveløp
Flere elveløp
Flomløp
Kjos
Liten strømhastighet
Middels strømhastighet
Stor strømhastighet

0
0
0
0
0
1
0

1:1,5

Skade på anlegg (x)
Sterk
Middels
Begynnende
Ingen

Svært farlig
Farlig
Usikkert
Ufarlig

Allmenne interesser (1-3)
Elveprosesser
Geologi/landskap
Fiske
Friluftsliv
Kulturminner
Biologisk mangfold

X

Byggemateriale (x)
Sprengstein
Naturstein
Dekkmasser
Teknisk tilstand (x)
God
Middels
Dårlig
Skråningsvinkel

Vegetasjon på anlegget (%)
Trær
Busker (0-2m)
30
Gras/urter
30

Negativ effekt miljø (1-3)
Flommarksareal
Elvekantmiljøer
Avskjærer flomløp
Avskjærer kroksjøer
Hindrer fiskeoppgang
Berører gyte- eller
oppvekstområder for fisk

3
2
0
0
0
0

X

X

0
3
0
0
0

Muligheter for utbedring (x)
Utslaking
Flytting
Åpning
Fjerning
X
Biotoptiltak

0

Revegetering
Reparasjon

X

Grunnforhold
Leire
Silt
Sand
Grus
Morene

X
X

Arealplanstatus
Arealplan
Reguleringsplan
Kommunedelplan Alta by

Generelt inntrykk: Anlegget virker ryddig og fint i nedre del. I øvre del er fyllingen noe
bratt og uryddig. Vegetasjon står ned til flomlinja. Det er noen mindre utglidninger av
steinmassene i anlegget. Det ble gjennomført et begrenset vedlikeholdsarbeid av anlegget i
1998 etter storflommen året før.
Biologisk mangfold: Ingen kjente registreringer.
Fiskeinteresser: Fiskeinteressene i området er svært begrensede, det ikke er noen standplass
for fisk i området. Rett oppstrøms anlegget ligger en fiskeplass hvor fisk kan stoppe når det er
flom i elva.
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X

Bakgrunnen for planen

Sikringsanlegget ble bekostet av Statkraft i sin helhet i forbindelse med
kraftverksutbyggingen.
Begrunnelsen for planen lød slik ”Plan av 3.1.85 går ut på forbygging av elvebredden opp til
flomfri høyde over en lengde på 500 m, overslag kr. 330 000. Arbeidene vil stoppe erosjonen
og utrasingen i den ca 30 m høye elvemelen og begrense materialtransporten videre ned over
i vassdraget. Verdiene består ellers av furuskog.”
Anlegget ble utført i 1988, og ble sist vedlikeholdt i 1998.
Prioritering

Det vurderes ikke hensiktsmessig å vedlikeholde eller bevare anlegget.
Anlegget fjernes i sin helhet. Steinmassene graves opp og kjøres bort i egnet deponi i
nærheten av Sorrisniva bru for seinere bruk, eventuelt kjøres steinmassene til NVEs
steinbrudd ved Peskanasen ca 7,5 kilometer unna. Adkomst til og fra anlegget kan skje langs
venstre bredd fra Sorrisniva bru. Antatt steinmengde i anlegget er ca 1750 m3, med beregnet
kostnad kr 250.000,Finnmarkseiendommen (FeFo) er grunneier i dette området og er informert om forslaget til
tiltak.
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7927 Garvarteigen

Bilde 1 Nedre del av anlegget, tydelig flomlinje

Bilde 2 Øvre ende av anlegget
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1864 Altaelva ved Sorisniva og Thealund
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1864 Sorisniva og Thealund
Sikringsanlegg

1864 Sorisniva og Thealund
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Anlegg 1864 Altaelva ved Sorrisniva bru og Thealund
Sted:

Øvre Sorrisniva

Ferdig bygd:

1960 og 1992

Lengde:

800

Verna vassdrag

Nei

Type anlegg (x)
Erosjonssikring
Flomsikring
Kanalisering
Konsesjonspålagt

X

X

X

X

Ferdsel på anlegget (x)

Vei/sti

Anlegget sikrer (1 – 3)
Bolig
Landbruk
Næringsvirksomhet
Vei
Lauvskog
Furuskog
Friluftsliv
Bru

Strømforhold (x)
Stryk
Meander
Et elveløp
Flere elveløp
Flomløp
Kjos
Liten strømhastighet
Middels strømhastighet
Stor strømhastighet

3
1
3
3
0
0
2
3

1:1,5

Skade på anlegg (x)
Sterk
Middels
Begynnende
Ingen

Svært farlig
Farlig
Usikkert
Ufarlig

Allmenne interesser (1-3)
Elveprosesser
Geologi/landskap
Fiske
Friluftsliv
Kulturminner
Biologisk mangfold

/X

Byggemateriale (x)
Sprengstein
Naturstein
Dekkmasser
Teknisk tilstand (x)
God
Middels
Dårlig
Skråningsvinkel

Vegetasjon på anlegget (%)
Trær
10
Busker (0-2m)
20
Gras/urter
20

X

X

Negativ effekt miljø (1-3)
Flommarksareal
Elvekantmiljøer
Avskjærer flomløp
Avskjærer kroksjøer
Hindrer fiskeoppgang
Berører gyte- eller
oppvekstområder for fisk
Grunnforhold
Leire
Silt
Sand
Grus
Morene

X

X

0
2
0
0
0

Muligheter for utbedring (x)
Utslaking
X
Flytting
Åpning
Fjerning
Biotoptiltak
X

0

Revegetering

X

Reparasjon

X

X

Arealplanstatus
Arealplan
Reguleringsplan
Kommunedelplan Alta by

Generelt inntrykk: Anlegget ble forlenget i 1992 i forbindelse med kraftverksutbyggingen.
Anlegget virker sikkert og solid, noe vegetasjon mangler. Den rette linjen på anlegget skaper
følelse av kunstig kanal.
Biologisk mangfold: Området er registrert i DNs naturbase med viktig lokal forekomst av
gråor og heggeskog
Fiskeinteresser: Øvre Sorrisniva er en meget god fiskeplass som til dels holder på stor laks.
Norgesrekorden for fluefanget laks stammer fra Øvre Sorrisniva. Ferdsel langs forbygningen
er svært vanlig i tilknytning til avfisking av denne fiskeplassen, og anlegget må til en hver tid
ha en standard som medfører at dette er trygt.
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2
0
3
3
0
1

X

Bakgrunn til planen

7. november 1935 ble det søkt NVE om sikringstiltak forbi eiendommene ”Furulund” og
”Thealund”. Plan datert 15. mars 1937 beskriver et sikringstiltak over en strekning på 280
meter. Kostnadene ble beregnet til kr 8000,-. I brev datert 27.oktober 1953 økes overslaget til
kr 24.000,- og Alta kommune bidrar med 25 %. Anlegget ble utført i perioden 1953 til 1960.,
regnskapet viste at anleggskostnadene beløp seg til kr. 17.601,-.
Forlengelse av sikringsanlegget videre oppover forbi Sorrisniva bru ble bekostet av Statkraft i
sin helhet i forbindelse med kraftverksutbyggingen.
Begrunnelsen for forlengelsen av planen lød slik: ”Plan datert 3. januar 1985 foreslås det å
forlenge sikringsanlegget slik at det sikrer både oppstrøms og nedstrøms brua, også 100
meter oppstrøms det eksisterende anlegget eroderer det kraftig.” Tiltaket kostnadsregnes til kr
400.000,- Denne delen av anlegget ble utført i 1988 og ble i sin helhet bekostet av Statkraft.

Prioritering

Vedlikehold bør prioriteres ved en eventuell skade.
Anlegget sikrer store verdier som boliger og turistbedrift med bla. elvebåtsenter, Storgammen,
ishotell, scootersafari og turistbesøk.
Like oppstrøms brua er det litt lite vegetasjon på et ellers bra sikringsanlegg. Det kan legges
3-4 lastebillass med vegetasjonsrike jordmasser på denne plassen. Jorden planeres utover og
sås med egnet frøblanding.
Kostnaden beregnes til kr.15.000,Det er ikke nødvendig med videre tiltak i denne omgang.
Det er bare private grunneiere langs dette sikringsanlegget. En av grunneierne deltok på befaring
juni 2006, og ble informert om forslaget til videre prioriteringer.
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1864 Sorisniva bru og Thealund

Bilde 1 Øvre del av anlegget, vegetasjon ned til flomlinja

Bilde 2 Midt på anlegget, opp mot brua
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7308 Altaelva ved Sorrisniva
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7308 Sorrisniva
Sikringsanlegg

7308 Altaelva ved Sorrisniva
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Anlegg 7308 Altaelv ved Sorrisniva
Sted:

Øvre Sorrisniva

Ferdig bygd:

1993

Lengde:

1050

Verna vassdrag

Nei

Type anlegg (x)
Erosjonssikring
Flomsikring
Kanalisering
Konsesjonspålagt

X

Byggemateriale (x)
Sprengstein
Naturstein
Dekkmasser
Teknisk tilstand (x)
God
Middels
Dårlig
Skråningsvinkel

X

Vegetasjon på anlegget (%)
Trær
Busker (0-2m)
10
Gras/urter
10

Allmenne interesser (1-3)
Elveprosesser
Geologi/landskap
Fiske
Friluftsliv
Kulturminner
Biologisk mangfold

Anlegget sikrer (1 – 3)
Bolig
Landbruk
Næringsvirksomhet
Vei
Lauvskog
Furuskog
Friluftsliv

Strømforhold (x)
Stryk
Meander
Et elveløp
Flere elveløp
Flomløp
Kjos
Liten strømhastighet
Middels strømhastighet
Stor strømhastighet

0
0
0
1
0
1
1

X
1:1,5

Skade på anlegg (x)
Sterk
Middels
Begynnende
Ingen

X

Ferdsel på anlegget (x)
Svært farlig
Farlig
Usikkert
Ufarlig

X
X

Vei/sti

X

Negativ effekt miljø (1-3)
Flommarksareal
Elvekantmiljøer
Avskjærer flomløp
Avskjærer kroksjøer
Hindrer fiskeoppgang
Berører gyte- eller
oppvekstområder for fisk

0
3
0
0
0

3
2
3
2
0
0
X
X

X

Muligheter for utbedring (x)
Utslaking
Flytting
Åpning
Fjerning
X
Biotoptiltak
Revegetering
Reparasjon

Grunnforhold
Leire
Silt
Sand
Grus
Morene

X
X

Arealplanstatus
Arealplan
Reguleringsplan
Kommunedelplan Alta by

Generelt inntrykk: Den øverste delen av anlegget er i god stand, men det blir gradvis
dårligere og dårligere mot nedre del. Anlegget har i dag lite eller ingen vegetasjon. Store
steiner er i ferd med å falle ut i elva og ferdsel langs vannkanten er vanskelig og farlig. Noe
vegetasjon i øverste del av anlegget.
Biologisk mangfold: Ingen kjente registreringer.
Fiskeinteresser: Anlegget strekker seg forbi fiskeplassene Kjerramila og Nedre Sorrisniva,
og fiskeinteressene i området er generelt store. Avfisking fra selve anlegget er umulig pga.
anleggets tilstand, noe som har begrenset muligheten for å utøve fiske fra elvas venstre bredd.
Det er direkte farlig å legge til med båt i Nedre Sorrisniva, for så å bevege seg opp fra
anlegget.
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X

Bakgrunn for planen

Etter søknad underskrevet av 42 gårdeiere i Alta datert 31. mai 1980, ble plan for
sikringsarbeid utarbeidet. Planen som er datert 28.november 1980, gikk ut på å erosjonssikre
ca 1050 meter langs Altaelvas venstre bredd. Anlegget skulle i første omgang hindre erosjon
inn mot furuskog og etter hvert dyrka mark, og var kostnadsregnet til kr 865.000,-. Alta
kommune behandlet saken i formannskapet 16.september 1981 og skjemavedtaket ble vedtatt
i kommunestyret 9.oktober 1981 med 44 stemmer for og 0 stemmer imot. Det skulle ikke
betales distriktsbidrag, men kommunen skule stå for tilsyn og vedlikehold. Anlegget ble utført
i 1987, og ved anleggslutt viste regnskapene at anlegget hadde kostet kr. 852.164,Anlegget ble sist vedlikeholdt og reparert i 1998 etter storflommen året før. Den gang ble de
nederste 100 meter av anlegget fjernet, og i svingen midt i anlegget ble steinfyllingen slaket
ut.
Prioritering

Det vurderes ikke hensiktsmessig å vedlikeholde eller bevare anlegget.
Anlegget er sterkt skadet på de nederste 120 meter. Alle steinmasser fjernes på dette strekket.
Antatt steinmengde er ca 600m3 og kostnadene beregnes til kr 90.000,-. Adkomstveiene inn til
sikringsanlegget må stenges våren 2007 for å hindre biltrafikk inn mot den høye og ustabile
kanten.
Den resterende delen av sikringsanlegget vurderes også fjernet på et seinere tidspunkt. Denne
delen av anlegget er ca 620 meter, steinmengdene anslås til ca 5000m3. Steinmassene kan
kjøres til egnet deponi i nærheten av Sorrisniva bru for seinere bruk. Kostnadene ved fjerning
er sterkt avhengig av transportlengden, men ved kort transport anslås kostnadene ved dette
tiltaket til kr 660.000,Totalt anslås kostnadene ved fjerning av hele anlegget til kr 750.000,Finnmarkseiendommen (FeFo) er grunneier i dette området og er informert om forslaget til
tiltak.
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7308 Sorrisniva

Bilde 1 Øvre del av anlegget, slakt og fint anlegg med vegetasjon

Bilde 2 Midtre deler av anlegget, bratt og slitt, lite stein og åpne sår
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Bilde 4 Midtre deler av anlegget, bratt og slitt, storstein i ferd med å rase ut

Bilde 4 Nedre deler, anlegget er slitt og uryddi.
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Sikringsanlegg
Richardholla

Richardholla- Hastetiltak
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NVE hastetiltak - Altaelva ved Rickardholla
RickardhollaSted:
Ferdig bygd:
(Øvre Stengelsen)
80
Lengde:
Verna vassdrag
Type anlegg (x)
Erosjonssikring
Flomsikring
Kanalisering
Konsesjonspålagt

Byggemateriale (x)
Sprengstein
Naturstein
Dekkmasser
Teknisk tilstand (x)
God
Middels
Dårlig
Skråningsvinkel
Skade på anlegg (x)
Sterk
Middels
Begynnende
Ingen

X

X

Ferdsel på anlegget (x)
Svært farlig
Farlig
Usikkert
Ufarlig
Vei/sti

Nei

Vegetasjon på anlegget (%)
Trær
0
Busker (0-2m)
0
Gras/urter
0

Allmenne interesser (1-3)
Elveprosesser
Geologi/landskap
Fiske
Friluftsliv
Kulturminner
Biologisk mangfold

Anlegget sikrer (1 – 3)
Bolig
Landbruk
Næringsvirksomhet
Vei
Lauvskog
Furuskog
Friluftsliv

Strømforhold (x)
Stryk
Meander
Et elveløp
Flere elveløp
Flomløp
Kjos
Liten strømhastighet
Middels strømhastighet
Stor strømhastighet

0
0
0
0
1
0
1

X
1:1

X

Vinteren 1999?

Negativ effekt miljø (1-3)
Flommarksareal
Elvekantmiljøer
Avskjærer flomløp
Avskjærer kroksjøer
Hindrer fiskeoppgang
Berører gyte- eller
oppvekstområder for fisk

2
1
3
2
0
1

X

X
X

2
2
3
0
0

Muligheter for utbedring (x)
Utslaking
Flytting
Åpning
Fjerning
X
Biotoptiltak

1

Revegetering
Reparasjon

X

Grunnforhold
Leire
Silt
Sand
Grus
Morene

X

Arealplanstatus
Arealplan
Reguleringsplan
Kommunedelplan Alta by

Generelt inntrykk: Anlegget består av store steiner som er plassert langs bredden mot elva,
ferdsel på anlegget er svært vanskelig. Det er ikke noe vegetasjon på anlegget.
Biologisk mangfold: Bakenforliggende områder består av frodig lauvskog med stedvis
velutviklet bunnsjikt. Området er registrert i DNs naturbase med viktig lokal forekomst av
gråor og heggeskog
Fiskeinteresser: Anlegget ligger ved fiskeplassen Rickardholla. Laksen stopper ofte her etter
å ha forsert stryket nedenfor, og ved rett vannstand er dette en god fiskeplass. Avfisking fra
anlegget er vanskelig på grunn av anleggets standard. Videre er det virvelstrømmer langs land
som medfører at nedre del av plassen vanskelig kan avfiskes fra land med flue.
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X

Bakgrunn for planen

Bakgrunnen for dette tiltaket er uklar, men anlegget ble bygget etter at isgang/flom vinteren
1999 hadde ført til kraftig erosjon i elvebredden. Anlegget er bygget av NVE, og det er lett
adkomst.

Prioriteringer

Det er ikke hensiktsmessig å prioritere vedlikehold etter en eventuell skade, og anlegget bør
fjernes.
Anlegget fjernes i sin helhet. Steinmassene graves opp og kjøres i egnet deponi i nærheten av
Sorrisniva bru. Steinmengden i anlegget anslås til ca 350 m3, og kostnaden ved fjerning til
kr 75.000,Finnmarkseiendommen (FeFo) er grunneier i dette området og er informert om forslaget til
tiltak.
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Richardholla - hastetiltak

Bilde 1 Tatt i nedstrøms ende av anlegget, stor grov stein uten vegetasjon
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Anlegg 5298 Altaelva ved Øvre Stengelsen
Sted:

Stengelsen

Ferdig bygd:

1965

Lengde:

290 meter

Verna vassdrag

Nei

Type anlegg (x)
Erosjonssikring
Flomsikring
Kanalisering
Konsesjonspålagt

X

Byggemateriale (x)
Sprengstein
Naturstein
Dekkmasser
Teknisk tilstand (x)
God
Middels
Dårlig
Skråningsvinkel

X

X

X

Ferdsel på anlegget (x)

Vei/sti

Allmenne interesser (1-3)
Elveprosesser
Geologi/landskap
Fiske
Friluftsliv
Kulturminner
Biologisk mangfold

Anlegget sikrer (1 – 3)
Bolig
Landbruk
Næringsvirksomhet
Vei
Lauvskog
Furuskog
Friluftsliv

Strømforhold (x)
Stryk
Meander
Et elveløp
Flere elveløp
Flomløp
Kjos
Liten strømhastighet
Middels strømhastighet
Stor strømhastighet

2
2
0
1
1
1
2

1:1,5

Skade på anlegg (x)
Sterk
Middels
Begynnende
Ingen

Svært farlig
Farlig
Usikkert
Ufarlig

Vegetasjon på anlegget (%)
Trær
20
Busker (0-2m)
20
Gras/urter
10

Negativ effekt miljø (1-3)
Flommarksareal
Elvekantmiljøer
Avskjærer flomløp
Avskjærer kroksjøer
Hindrer fiskeoppgang
Berører gyte- eller
oppvekstområder for fisk

2
1
1
2
0
0

X
X
X

0
2
0
0
0

Muligheter for utbedring (x)
Utslaking
X
Flytting
Åpning
Fjerning
Biotoptiltak

0

Revegetering
Reparasjon

X

Grunnforhold
Leire
Silt
Sand
Grus
Morene

X

Arealplanstatus
Arealplan
Reguleringsplan
Kommunedelplan Alta by

Generelt inntrykk: Anlegget ligger primært langs et flomløp hvor det ikke renner vann ved
lav vannstand. Anlegget er bratt med lit vegetasjon i selve fyllinga, men tett vegetasjon på
toppen.
Biologisk mangfold: Ingen kjente registreringer.
Fiskeinteresser: Fiskeinteressene er her begrensede, kun ved flom er det muligheter for å få
fisk i området.
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X

Bakgrunn for planen

Plan datert 17.april 1948 beskriver sikringstiltak mot Stengelsen. Elva grov mot meget løs
sandmel, innenfor lå fin furuskog. Elva venstre løp førte mye vann og eroderte aktivt i
sandmelen. Anlegget skulle sikre en parsell på ca 200 meter, kostnadene ble beregnet til
kr. 24.000,-. Planen kom ikke til utførelse.
I revidert plan datert 2.september 1957 økes kostnadsoverslaget til kr 47.000,-, og i nytt
overslag 11.juli 1960 settes kostnadene til kr. 60.000,-. 17. desember 1961 vedtar Alta
kommune distriktsandelen på 20 %. Anlegget ble utført i perioden 1962-63. Kostnadene beløp
seg til kr. 58.960,Prioritering

Anlegget sikrer store verdier, og bør prioriteres vedlikeholdt ved en eventuell skade.
Etter at anlegget ble bygget på begynnelsen av 60-tallet har elvestrømmen flyttet seg over til
høyre siden i elva. Bare ved flom i elva er det vann inn i sikringsanlegget. Anlegget fungerer
etter hensikten, og trenger ikke vedlikehold i denne omgang.
Det er flere private grunneiere langs dette sikringsanlegget. En av grunneierne deltok på
befaring juni 2006 og ble informert om forslaget til videre prioriteringer.
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5298 Øvre Stengelsen

Øvre ende, noe vegetasjon i anlegget

Bilde 2 Nedre deler av anlegget, lauvskog og busker på anlegget
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7928 Altaelva ved Brattstrømmen
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7928 Brattstrømmen

7928 Altaelva ved Brattstrømmen
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Anlegg 7928 Altaelva ved Brattstrømmen
Sted:

Brattstrømmen

Ferdig bygd:

1992

Lengde:

600 meter

Verna vassdrag

Nei

Type anlegg (x)
Erosjonssikring
Flomsikring
Kanalisering
Konsesjonspålagt

Byggemateriale (x)
Sprengstein
Naturstein
Dekkmasser
Teknisk tilstand (x)
God
Middels
Dårlig
Skråningsvinkel
Skade på anlegg (x)
Sterk
Middels
Begynnende
Ingen

X

Vei/sti

Allmenne interesser (1-3)
Elveprosesser
Geologi/landskap
Fiske
Friluftsliv
Kulturminner
Biologisk mangfold

Anlegget sikrer (1 – 3)
Bolig
Landbruk
Næringsvirksomhet
Vei
Lauvskog
Furuskog
Friluftsliv

Strømforhold (x)
Stryk
Meander
Et elveløp
Flere elveløp
Flomløp
Kjos
Liten strømhastighet
Middels strømhastighet
Stor strømhastighet

X

X

1

X
1:1

X

Ferdsel på anlegget (x)
Svært farlig
Farlig
Usikkert
Ufarlig

Vegetasjon på anlegget (%)
Trær
5
Busker (0-2m)
5
Gras/urter
5

Negativ effekt miljø (1-3)
Flommarksareal
Elvekantmiljøer
Avskjærer flomløp
Avskjærer kroksjøer
Hindrer fiskeoppgang
Berører gyte- eller
oppvekstområder for fisk

3

2

X

3
2
3
2
0
0

X

X

Muligheter for utbedring (x)
Utslaking
Flytting
Åpning
Fjerning
X
Biotoptiltak
Revegetering
Reparasjon

Grunnforhold
Leire
Silt
Sand
Grus
Morene

X
X

Arealplanstatus
Arealplan
Reguleringsplan
Kommunedelplan Alta by

Generelt inntrykk: Anlegget fremstår i dag som bratt og farlig å forflytte seg i. Store stein

ligger uryddig langs bredden og er i ferd med å rase ut som følge av bunnerosjon. Spesielt i
helt øverst, midt i og i nedre ende av anlegget er det store skader Det er lite eller ingen
vegetasjon i fyllingen. Sikringsanlegget hindrer videre erosjon inn mot furuskog.
Biologisk mangfold: Ingen kjente registreringer.
Fiskeinteresser: Brattstrømmen er en god fiskeplass, og utpå sesongen fins det mye laks og
sjøørret i plassen. Forbygningen er av en slik forfatning at den er farlig å bevege seg i, noe
som begrenser mulighetene for en effektiv avfisking fra venstre bredd.
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X

Bakgrunn for planen

Sikringsanlegget ble bekostet av Statkraft i sin helhet i forbindelse med
kraftverksutbyggingen.
Begrunnelsen for planen lød slik ”Plan av 3.1.85 går ut på forbygging av elvebredden opp til
flomfri høyde over en lengde på 680 m, overslag kr. 548 000. Arbeidene vil hindre ytterligere
utgraving av den ca 8 m høye elvebredden og begrense materialtransporten videre nedover i
vassdraget. Verdiene består ellers av furuskog.”
Anlegget ble utført i perioden 1988-1989.
Prioritering

Det vurderes ikke hensiktsmessig å prioritere vedlikehold ved en eventuell skade, og anlegget
bør fjernes.
Anlegget er svært bratt og høyt, og kraftig strøm i elva er i ferd med å undergrave hele
anlegget. Adkomstveien på toppen av anlegget må stenges våren 2007 fordi det er farlig å
ferdes på denne.
Anlegget fjernes i sin helhet. Sikringsanlegget er høyt og bratt, og vanndybden er stor langs
deler av anlegget. Det vil derfor være vanskelig å fjerne all stein som i dag ligger i foten av
sikringsanlegget. Lengden på anlegget er ca 600 meter, antatt steinmengde i anlegget anslås til
ca 5000 m3. Kostnadene ved fjerning beregnes til kr 800.000,-. Steinmassene graves opp og
kjøres i egnet deponi i nærheten, evt. brukes til reparasjon av anlegg 4852 Jøraholmen som
ligger i nærheten.
Finnmarkseiendommen (FeFo) er grunneier i dette området og er informert om forslaget til
tiltak.
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7928 Brattstrømmen

Bilde 1 Øvre del av anlegget, skade av bunnerosjon

Bilde 2 Midtre del, sterkt skadet anlegg og utsatt adkomstvei
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Bilde 3 Nedre del
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7929 Aaset

7929 Altaelva ved Aaset
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Anlegg 7929 Altaelva ved Aaset
Sted:

Langstilla

Ferdig bygd:

1992

Lengde:

380 + 370 meter

Verna vassdrag

Nei

Type anlegg (x)
Erosjonssikring
Flomsikring
Kanalisering
Konsesjonspålagt

X

X

X
X

Ferdsel på anlegget (x)

Vei/sti

Anlegget sikrer (1 – 3)
Bolig
Landbruk
Næringsvirksomhet
Vei
Lauvskog
Furuskog
Friluftsliv

Strømforhold (x)
Stryk
Meander
Et elveløp
Flere elveløp
Flomløp
Kjos
Liten strømhastighet
Middels strømhastighet
Stor strømhastighet

0
0
0
1
0
1

X
1:1,5

Skade på anlegg (x)
Sterk
Middels
Begynnende
Ingen

Svært farlig
Farlig
Usikkert
Ufarlig

Allmenne interesser (1-3)
Elveprosesser
Geologi/landskap
Fiske
Friluftsliv
Kulturminner
Biologisk mangfold

X

Byggemateriale (x)
Sprengstein
Naturstein
Dekkmasser
Teknisk tilstand (x)
God
Middels
Dårlig
Skråningsvinkel

Vegetasjon på anlegget (%)
Trær
5
Busker (0-2m)
5
Gras/urter

Negativ effekt miljø (1-3)
Flommarksareal
Elvekantmiljøer
Avskjærer flomløp
Avskjærer kroksjøer
Hindrer fiskeoppgang
Berører gyte- eller
oppvekstområder for fisk

X
X

X

0
3
0
0
0

Muligheter for utbedring (x)
Utslaking
X
Flytting
Åpning
Fjerning
X
Biotoptiltak

2

Revegetering

X
X

2
0
3
2
0
1

X

Reparasjon
Grunnforhold
Leire
Silt
Sand
Grus
Morene

X

Arealplanstatus
Arealplan
Reguleringsplan
Kommunedelplan Alta by

Generelt inntrykk: Anlegget er bygget i to deler, den øverste delen virker bratt og
utilgjengelig. Det er noe vegetasjon i denne delen av anlegget. Ferdsel kan virke noe usikkert.
Den nederste delen er tynnslitt, og det er lite stein i denne delen. Ferdsel på denne delen av
anlegget er svært farlig. Her er det målt opp til 7 meters dybde like utenfor anlegget.
Biologisk mangfold: Området er et hogst- og beitepåvirket lauvskogbelte. Slike områder har
en spennende artssammensetning.
Fiskeinteresser: Langstilla er en de beste fiskeplassene i vassdraget. Både landfiske (også fra
forbygningen) og båtfiske er vanlig i denne plassen som er kjent for å ha både mye og til dels
stor laks. Øvre del av plassen er noe forandret de siste årene som følge av massetransport i
elva.
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X

Bakgrunn for planen

Sikringsanlegget ble bekostet av Statkraft i sin helhet i forbindelse med
kraftverksutbyggingen.
Begrunnelsen for planen lød slik: ”Plan av 3.1.85 går ut på forbygging av elvebredden i 2
parseller over en total lengde på 750 m, overslag kr. 435 000. Arbeidene vil stoppe erosjonen
i elvebredden og hindre ytterligere tap av skogsmark og god dyrkbar jord.”
Anleggstart var i 1987 og stein ble hentet fra ura under fjellet.
Prioritering

Det er ikke hensiktsmessig å prioritere vedlikehold ved en eventuell skade.
Øvre del: Den øvre delen ser solid ut, men er svært bratt og høy med lite vegetasjon. Det er
2-3 meter dypt utenfor anlegget. Steinmassene graves opp og kjøres i deponi i ura under
fjellet. Lengden på denne delen av anlegger et ca 380 meter, det anslås at. det er ca 4000 m3
stein i anlegget. Kostnadene ved å fjerne anlegget anslås til kr 500.000.Nedre del: Anlegget er bratt og farlig å bevege seg i. Anlegget er tydelig skadet flere plasser
og er undergravd. Lengst nedstrøms i anlegget bledet sommeren 2006 målt en dybde på 7
meter like utenfor anlegget. Høydeforskjellen fra vannet og opp til det flate terrenget innenfor
er ca 3 meter. Dette fører til en høydeforskjell på ca 10 meter fra elvebunnen og opp.
Steinmassene graves opp og kjøres i deponi i ura under fjellet.
Lengden på anlegget er ca 370 meter, og det anslås at det er ca 3000 m3 stein i
anlegget. Kostnadene med å fjerne denne delen av anlegget anslås til kr 380.000,-

Anleggsmaskiner må krysse Altaelva på egnet sted i nærheten.
Det er to grunneiere langs sikringsanlegget. En av grunneierne var med på befaring juni 2006,
og ble informert om vårt forslag til tiltak. De berørte grunneiere har gitt tilbakemelding på at
de ikke ønsker anlegget fjernet, men at anlegget sikres og forbedres.
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7929 Aaset

Bilde 1 Øvre del av anlegget, høyt og bratt, noe vegetasjon og en del skadet

Bilde 2 Øvre ende av anlegget, sett fra nedstrøms side, bratt.
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Bilde 3 Midtre del av det nederst anlegget, åpne sår, sand i dagen, tynnslitt.

Bilde 4 Nederste ende på nederste anlegg, erosjon i avslutningen der stein
har rast ned i elva
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Sikringsanlegg

4852 Altaelv ved Jøraholmen
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Anlegg 4852 Altaelva ved Jøraholmen
Sted:

Jorra

Ferdig bygd:

1985

Lengde:

430 meter

Verna vassdrag

Nei

Type anlegg (x)
Erosjonssikring
Flomsikring
Kanalisering
Konsesjonspålagt

X
X

Byggemateriale (x)
Sprengstein
Naturstein
Dekkmasser
Teknisk tilstand (x)
God
Middels
Dårlig
Skråningsvinkel

X

X

X

Ferdsel på anlegget (x)

Vei/sti

Allmenne interesser (1-3)
Elveprosesser
Geologi/landskap
Fiske
Friluftsliv
Kulturminner
Biologisk mangfold

Anlegget sikrer (1 – 3)
Bolig
Landbruk
Næringsvirksomhet
Vei
Lauvskog
Furuskog
Friluftsliv

Strømforhold (x)
Stryk
Meander
Et elveløp
Flere elveløp
Flomløp
Kjos
Liten strømhastighet
Middels strømhastighet
Stor strømhastighet

2
3
2
1
1
0
2

1:1,5

Skade på anlegg (x)
Sterk
Middels
Begynnende
Ingen

Svært farlig
Farlig
Usikkert
Ufarlig

Vegetasjon på anlegget (%)
Trær
10
Busker (0-2m)
Gras/urter
10

X
X

X

Negativ effekt miljø (1-3)
Flommarksareal
Elvekantmiljøer
Avskjærer flomløp
Avskjærer kroksjøer
Hindrer fiskeoppgang
Berører gyte- eller
oppvekstområder for fisk
Grunnforhold
Leire
Silt
Sand
Grus
Morene

X

X
X

2
2
1
0
0

Muligheter for utbedring (x)
Utslaking
X
Flytting
Åpning
Fjerning
Biotoptiltak

0

Revegetering

X

Reparasjon

X

X
X

Arealplanstatus
Arealplan
Reguleringsplan;
landbruksområde
Kommunedelplan Alta by

Generelt inntrykk: Anlegget er bratt og utilgjengelig. Sammen med tett skog oppå
sikringsanlegget hindrer dette adkomsten langs elva. Det er stor strømhastighet her, særlig
under flom. Altaelva har de siste årene dreid litt mot venstre her, slik at elvestrømmen treffer
direkte på den eldste delen av sikringsanlegget. Anlegget er under stor belastning i denne
svingen.
Biologisk mangfold: Hentet fra DNs naturbase: ”Mellom garden på Jøraholmen og elva, der
Eibyelva munner ut i Altaelva, finnes et bestand med høgstaudebjørkeskog og gråoreskog.
Det meste av skogen er høgstaudebjørkeskog, mest en type med dominans av skogstorkenebb
og kvitbladtistel i feltskiktet og stedvis en type med dominans av skogstorkenebb og hengeving
i feltskiktet. Lengst nord finnes et lite gråorbestand med dominans av mjødurt, vendelrot og
skogstorkenebb i feltskiktet.” Naturtypen er bjørkeskog med høgstauder med stor viktighet.
Fiskeinteresser: I dag er det ingen fiskeinteresser. Anlegget ligger per i dag for det meste på
tørt land. Det er betydelige masseforflytninger i området, og anlegget bidrar til å sikre ulike
100
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0
1
1
0
1

X

interesser fra både Alta- og Eibyelva. Eibyelvas utløp har tidligere vært i dette området, men
utløpet er i dag noe oppstrøms anlegget.
Bakgrunn for planen

Det ble første gang søkt om sikringstiltak her i 1936. Plan datert 26. februar 1938 beskriver en
erosjonssikring over ca 100 meter. Man ville hindre at elva slo gjennom i den krappe svingen
og dermed ødelegge verdifull dyrkbar mark. Kostnadene ble beregnet til kr 6300,- Denne
planen kom ikke til gjennomføring. Ny plan datert 25.mars 1949 ble vedtatt og
anleggsarbeidet kom i gang i 1951. Kostnadene denne gangen var kr 25.000,- Alta kommune
deltok med 25 % av kostnadene.
I plan datert 20.januar 1977 ble anlegget foreslått reparert og forlenget med 320 meter,
kostnadene nå var beregnet til kr 255.000,- Som følge av masseavlagring og strømendring var
øvre ende av forbygningen skadet, og dyrka og dyrkbar mark var truet. Det ble ikke betalt
distriktsandel denne gangen. Anlegget ble utført i perioden 1978-1979.
Prioritering

Anlegget bør bli prioritert ved en eventuell skade.
Djupålen i Altaelva har de siste årene flyttet seg over mot venstre, inn mot den nedre og eldste
delen av sikringsanlegget. Anlegget er bygd opp som en kombinert flomvoll og
erosjonssikring og har etter hvert blitt slitt, der er nå behov for vedlikehold og forsterkning.
Jøraholmen er utsatt for flom allerede ved en 10-årsflom. Ved å heve flomvollen til kote 19,5
vil risikoen for at flomvann fritt skal kunne strømme innover store landbruksområder bli
redusert. Anlegget er ca 430 meter langt, og steinbehovet anslås til ca 4000 m3. Totale
kostnader anslås til kr. 600.000,-.
Denne kostnaden er avhengig av tilgang på stein som hentes direkte fra anlegg 7928
Brattstrømmen.
Grunneier var med på befaring juni 2006 og ble informert om vårt forslag til tiltak.
Prinsipp for tiltaket

Parsell I.
På den nyeste delen,
lengst i oppstrøms, kan
sikringsanlegget heves
ved å fylle opp i bakkant
inn i terrenget.
Massebehovet vil da
reduseres.

Parsell II.
På den eldste delen, lengst
nedstrøms, kan det legges
steinmasser ut i elva. På
denne måten kan anlegget
heves og fundamenteres
godt ut i elva. Dette blir en
tung og solid fylling.
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4852 Jøraholmen

Bilde 1 Nedre del av anlegget slutter i fjell
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5939 Høybakken - Killi

5935 Høybakken - Killi
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Anlegg 5935 Altaelva ved Høybakken - Killi
Sted:

Åkergjerdet

Ferdig bygd:

1996

Lengde:

1000 meter

Verna vassdrag

Nei

Type anlegg (x)
Erosjonssikring
Flomsikring
Kanalisering
Konsesjonspålagt

X

Byggemateriale (x)
Sprengstein
Naturstein
Dekkmasser
Teknisk tilstand (x)
God
Middels
Dårlig
Skråningsvinkel

X
X

X

Ferdsel på anlegget (x)

Vei/sti

Allmenne interesser (1-3)
Elveprosesser
Geologi/landskap
Fiske
Friluftsliv
Kulturminner
Biologisk mangfold

Anlegget sikrer (1 – 3)
Bolig
Landbruk
Næringsvirksomhet
Vei
Lauvskog
Furuskog
Friluftsliv

Strømforhold (x)
Stryk
Meander
Et elveløp
Flere elveløp
Flomløp
Kjos
Liten strømhastighet
Middels strømhastighet
Stor strømhastighet

0
1
0
0
0
2
1

X
1:1,5

Skade på anlegg (x)
Sterk
Middels
Begynnende
Ingen

Svært farlig
Farlig
Usikkert
Ufarlig

Vegetasjon på anlegget (%)
Trær
Busker (0-2m)
Gras/urter
10

Negativ effekt miljø (1-3)
Flommarksareal
Elvekantmiljøer
Avskjærer flomløp
Avskjærer kroksjøer
Hindrer fiskeoppgang
Berører gyte- eller
oppvekstområder for fisk

X

Muligheter for utbedring (x)
Utslaking
Flytting
Åpning
Fjerning
X
Biotoptiltak

3

Revegetering

X

Reparasjon

X

X
X
X
X

Arealplanstatus
Arealplan
Reguleringsplan
Kommunedelplan Alta by

Generelt inntrykk: Anlegger er vasket bort eller er svært skadet i midtre og nedre del, og er
derfor farlig å bevege seg langs. Øverste ende av anlegget er intakt, videre nedover er
anlegget fullstendig ødelagt eller borte. Der det er hull i anlegget er det aktiv erosjon i silt og
sand. Flere små lokale ras i skråningen. Dybden i elva varierer mellom 2-7 meter.
Ved målinger etter flommen i 1997 ble dybdene i svingen målt til 8-10 meter, ved Killi ble
dybden målt til ca 14 meter. Ved befaring sommeren 2006 var dybden i svingen ca 3 meter,
unntatt utenfor gammel steinfylling hvor dybden var 7 meter. Ved Killi ble dybden målt til ca
6 meter.
Dette tyder på at når sikringsanlegget nå er borte langs høgmelen og elva igjen får muligheten
til å erodere i sidene, vil elvebunnen fylles opp igjen og elva få et mer naturlig preg. Elva er i
dag i ferd med å ta et mer østlig løp mellom Mikkeløra og Mikkelholmen.
Biologisk mangfold: Ingen kjente registreringer.
Fiskeinteresser: Fiskeinteressene er store i området. Anlegget ligger på vestsiden av
fiskeplassene Åkergjerdet og Killistrømmen. Spesielt Åkergjerdet er en av de mest populære
105
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Grunnforhold
Leire
Silt
Sand
Grus
Morene

2
1
3
1
0
0

X

fiskeplassene i Altaelvas nedre del. Senest i 2004-sesongen var Jorra/Åkergjerdet beste
fiskeplass i hele Altaelva. Storlaksen stopper i Åkergjerdet på de fleste vannstander, og det
fanges som regel tidlig laks her hver sesong. Samtidig er plassen utsatt for store endringer på
grunn av massetransport og utrasinger fra elvas vestlige del.
Killistrømmen holder også på en del fisk, noe avhengig av vannstanden i elva.
Bakgrunn for planen

Allerede 27. februar 1954 ble det søkt om sikringsanlegg her. I plan datert 16. juni 1964 ble
det foreslått å bygge sikringsanlegg over en strekning på ca 1650 meter. Anlegget ble
kostnadsregnet til kr 740.000,-. Etter en del diskusjon mellom NVE, fylkesmannen og Alta
kommune fant en det ikke økonomisk forsvarlig, planen kom ikke til utførelse.
I forbindelse med planene om kraftutbygging i Altaelva ble igjen aktuelt å sikre dette området
mot erosjon. I plan datert 28.11.80 står det ”tiltaket går ut på forbygging av elvebredden over
en lengde på 1000 m, overslag kr. 845 000 som p.g.a. prisstigningen høynes til 1 mill.kr.
Arbeidene vil beskytte furumoen på Høgbakken og dyrka jord ved Killi mot utgraving, samt
hindre overstrømming av flomvann fra Killi og ned mot bebyggelsen i øvre Alta. Verdiene
utenom bebyggelse ble i 1982 beregnet til kr. 864 000. Erosjonsutvikingen går relativt raskt
på nedre del av parsellen.”
Overslaget ble seinere forhøyet til kr 1.100.000,- og anleggstart var i mai 1988.
Slutterklæringen datert 20.3.1996 viste at kostnadene ved anlegget beløp seg til kr 1.129.000,som ble dekket av NVE i sin helhet.
Under flommen i 1997 ble det omfattende skader på anlegget. Målinger gjort like etter
flommen viste at det var 8-10 meter dypt gjennom store deler av svingen. I området utenfor
Killi var det den gang ca 14 meter dypt.
Etter diskusjon med de involverte partene ble anlegget reparert vinteren 1999-2000 i øvre og
nedre ende. Det ble besluttet å ikke reparere den delen som ligger under høgmelen. Så godt
som hele denne delen av anlegget er nå vasket ut i elva. Kostnadene denne gangen beløp seg
til kr 300.000,- og ble dekket i sin helhet av NVE
Prioritering

Anlegget bør kunne prioriteres vedlikeholdt i øvre og nedre ende ved en eventuell skade.
Det er ikke behov for vedlikehold i denne omgangen.
Det er privat grunneier ved Killi og Finnmarkseiendommen (FeFo) er grunneier videre
oppover langs sikringsanlegget. Begge grunneierne er informert om forslaget til videre
prioritering.
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5935 Høybakken - Killi

Bilde 1 Nesten hele anlegget er rast ut i elva langs høgmelen

Bilde 2 Midtre deler av høgmelen som var erosjonssikret tidligere
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Bilde 3 Deler av anlegget er erodert bort i nedre del av høgmelen

Bilde 4 Leire og silt i grunnen langs høgmelen
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Forbygninga
Sikringsanlegg

Forbygningen – Øvre Alta
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Anlegg: Forbygninga- Statens vegvesen
Øvre Alta/ Forbygninga
Sted:
Lengde:

240 meter

Type anlegg (x)
Erosjonssikring
Flomsikring
Kanalisering
Konsesjonspålagt

Byggemateriale (x)
Sprengstein
Tørrmur
Dekkmasser
Teknisk tilstand (x)
God
Middels
Dårlig
Skråningsvinkel
Skade på anlegg (x)
Sterk
Middels
Begynnende
Ingen

X

X

X

X

Ferdsel på anlegget (x)
Svært farlig
Farlig
Usikkert
Ufarlig
Vei/sti

Ferdig bygd:
Verna vassdrag

Nei

Vegetasjon på anlegget (%)
Trær
Busker (0-2m)
Gras/urter

Allmenne interesser (1-3)
Elveprosesser
Geologi/landskap
Fiske
Friluftsliv
Kulturminner
Biologisk mangfold

Anlegget sikrer (1 – 3)
Bolig
Landbruk
Næringsvirksomhet
Vei (rv.93)
Lauvskog
Furuskog
Friluftsliv
Bru

Strømforhold (x)
Stryk
Meander
Et elveløp
Flere elveløp
Flomløp
Kjos
Liten strømhastighet
Middels strømhastighet
Stor strømhastighet

Negativ effekt miljø (1-3)
Flommarksareal
Elvekantmiljøer
Avskjærer flomløp
Avskjærer kroksjøer
Hindrer fiskeoppgang
Berører gyte- eller
oppvekstområder for fisk

3
1
1
3

0
2
0
0
0

Muligheter for utbedring (x)
Utslaking
Flytting
Åpning
Fjerning
Biotoptiltak

0

Revegetering
Reparasjon

X

X

Grunnforhold
Leire
Silt
Sand
Grus
Morene

X
X

Arealplanstatus
Arealplan
Reguleringsplan
Kommunedelplan Alta by

Generelt inntrykk: Tørrmuren er bygget av Statens vegvesen. Den er noe skadet muligens
pga is og isgang i elva. Muren virker ganske solid og sikrer rv. 93 like innenfor, men dagens
begynnende skade kan på sikt medføre omfattende kostbare reparasjoner. Det planlegges ny
gang og sykkelvei langs denne parsellen.
Biologisk mangfold: Ingen kjente registreringer.
Fiskeinteresser: Forbygninga er en meget populær fiskeplass hvor det årlig tas laks på rundt
20 kg. Fiskeplassen er blant de mest benyttede i hele elva under fisket før St.Hans. Det er etter
hvert blitt populært å bevege seg langs forbygningen når plassen skal avfiskes fra land på
vestsiden.
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2
1
3
1
0
0

X

X

X

X

Bakgrunn for planen

Muren ble bygget i forbindelse med vei bygging. Anlegget ble bekostet av Statens vegvesen.
Prioritering

Anlegget bør vedlikeholdes ved skade.
Anlegget er i ferd med å få omfattende skader ca 100 meter nedstrøms brua. Is og isganger
har ”plukket” ut enkeltsteiner fra muren og erosjon langs elvebunnen har undergravd muren i
det samme området.
Vedlikeholdsarbeidet vurderes å bli forholdsvis kostbart siden vedlikehold av tørrmurer er
mer omfattende/kostbare enn vedlikehold av ordinære sikringsanlegg. Dette gjelder særlig for
dette anlegget siden der er vanskelig adkomst- og anleggsforhold.
Vegvesenet vil være involvert i videre prosjektarbeid og er informert om behovet for videre
tiltak.
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6491 Altaelva ved Storgjerdet
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6491 Storgjerdet
Sikringsanlegg

6491 Storgjerdet
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Anlegg 6491 Altaelva ved Storgjerdet
Sted:

Storgjerdet

Ferdig bygd:

1985

Lengde:

300 meter

Verna vassdrag

Nei

Type anlegg (x)
Erosjonssikring
Flomsikring
Kanalisering
Konsesjonspålagt

Byggemateriale (x)
Sprengstein
Naturstein
Dekkmasser
Teknisk tilstand (x)
God
Middels
Dårlig
Skråningsvinkel
Skade på anlegg (x)
Sterk
Middels
Begynnende
Ingen

X

X

X

Vei/sti

Allmenne interesser (1-3)
Elveprosesser
Geologi/landskap
Fiske
Friluftsliv
Kulturminner
Biologisk mangfold

Anlegget sikrer (1 – 3)
Bolig
Landbruk
Næringsvirksomhet
Vei
Lauvskog
Furuskog
Friluftsliv

Strømforhold (x)
Stryk
Meander
Et elveløp
Flere elveløp
Flomløp
Kjos
Liten strømhastighet
Middels strømhastighet
Stor strømhastighet

2
3
0
0
1
0
0

1: 2

X

Ferdsel på anlegget (x)
Svært farlig
Farlig
Usikkert
Ufarlig

Vegetasjon på anlegget (%)
Trær
10
Busker (0-2m)
40
Gras/urter
20

Negativ effekt miljø (1-3)
Flommarksareal
Elvekantmiljøer
Avskjærer flomløp
Avskjærer kroksjøer
Hindrer fiskeoppgang
Berører gyte- eller
oppvekstområder for fisk

0
1
0
0
0

Muligheter for utbedring (x)
Utslaking
Flytting
Åpning
Fjerning
Biotoptiltak

0

Revegetering

1
0
0
0
0
0

X
X
X
X

Reparasjon

X

Grunnforhold
Leire
Silt
Sand
Grus
Morene

X
X

Arealplanstatus
Arealplan
Reguleringsplan
Kommunedelplan Alta by

Generelt inntrykk: Anlegget virker solid, er dekket med vegetasjon og er godt tilpasset
terrenget rundt. Elva har ikke hovedløp inn mot sikringsanlegget.
Biologisk mangfold: Ingen kjente registreringer.
Fiskeinteresser: Det er i dag ingen fiskeinteresser i området, da det kun renner vann
forbi anlegget i flomperioder.
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X

Bakgrunn for planen

Plan datert 20.mars 1969 ble kostnadsregnet til kr 230.000,- Tiltaket skulle sikre
landbruksområder mot erosjon. Planen ble revidert i plan datert 17.oktober 1974, og nå
kostnadsregnet til kr. 300.000,-. I brev datert 21. mars 1975 skrev kommunen på skjema
for kommunevedtak. Anlegget ble sluttført 9.april 1985.
Prioritering

Anlegget bør prioriteres ved en eventuell skade.
Anlegget setter i dag en ytre grense for elva. Anlegget virker solid og godt tilpasset
terrenget rundt. Det er ikke behov for vedlikehold i denne omgangen.
Grunneier er informert om prioriteringen av anlegget.
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6491 Storgjerdet

Bilde 1 Øvre del av anlegget, noe vegetasjon ned mot vannet

Bilde 2 Midtre del av anlegget
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7930 Altaelva ved Sjungarholmen
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7930 Sjungarholmen
Sikringsanlegg

7930 Sjungarholmen
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Anlegg 7930 Altaelva ved Sjungarholmen
Sted:

Heikiniva

Ferdig bygd:

1992

Lengde:

530 meter

Verna vassdrag

Nei

Type anlegg (x)
Erosjonssikring
Flomsikring
Kanalisering
Konsesjonspålagt

X

X

X

X

Ferdsel på anlegget (x)

Vei/sti

Anlegget sikrer (1 – 3)
Bolig
Landbruk
Næringsvirksomhet
Vei
Lauvskog
Furuskog
Friluftsliv

Strømforhold (x)
Stryk
Meander
Et elveløp
Flere elveløp
Flomløp
Kjos
Liten strømhastighet
Middels strømhastighet
Stor strømhastighet

0
1
0
0
0
1
3

1:1,5

Skade på anlegg (x)
Sterk
Middels
Begynnende
Ingen

Svært farlig
Farlig
Usikkert
Ufarlig

Allmenne interesser (1-3)
Elveprosesser
Geologi/landskap
Fiske
Friluftsliv
Kulturminner
Biologisk mangfold

X

Byggemateriale (x)
Sprengstein
Naturstein
Dekkmasser
Teknisk tilstand (x)
God
Middels
Dårlig
Skråningsvinkel

Vegetasjon på anlegget (%)
Trær
5
Busker (0-2m)
5
Gras/urter
5

Negativ effekt miljø (1-3)
Flommarksareal
Elvekantmiljøer
Avskjærer flomløp
Avskjærer kroksjøer
Hindrer fiskeoppgang
Berører gyte- eller
oppvekstområder for fisk

2
1
1
3
0
0

X
X
X
X

0
2
0
0
0

Muligheter for utbedring (x)
Utslaking
X
Flytting
Åpning
Fjerning
Biotoptiltak

0

Revegetering

X

Reparasjon
X

X

Grunnforhold
Leire
Silt
Sand
Grus
Morene

X
X

Arealplanstatus
Arealplan
Reguleringsplan
Kommunedelplan Alta by

Generelt inntrykk: Anlegget virker sterilt, med lite vegetasjon og er bratt. Tidligere gikk
hovedløpet i elva mot denne forbygningen, i dag er dette et flomløp.
Biologisk mangfold: Ingen kjente registreringer.
Fiskeinteresser: I dag er det kun fiskeinteresser i området ved høy vannføring. Heikiniva var
tidligere en meget god fiskeplass.
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X

Bakgrunn for planen

Sikringsanlegget ble bekostet av Statkraft i sin helhet i forbindelse med
kraftverksutbyggingen.
Begrunnelsen for planen lød slik: ”Plan av 11.12.84 går ut på forbygging av elvebredden
over en lengde på 530 m, overslag kr. 370 000. Arbeidene vil stoppe den stadig økende
erosjonen i elvebredden og hindre ytterligere tap av furuskog bak elvebredden.”
Anlegget ble utført i 1987.

Prioritering

Anlegget bør vedlikeholdes ved en eventuell skade.
Anlegget setter yttergrense for elva. Anlegget kan i dag virke noe svakt i tilfelle
hovedstømmen i elva skal komme tilbake i dette løpet og det er en dårlig miljøtilpassing av
anlegget. Anlegget har derfor behov for å bli forsterket og oppgradert. Steinmasser fra et
annet anlegg i nærheten kan brukes til dette tiltaket. Grusmasser fra elva kan brukes til å
overrisle steinmassene. Disse massene vil være et godt utgangspunkt for etablering av
vegetasjon i anlegget.
Det vil være behov for ca 1500m3 stein, og ca 500m3 grus for å forsterke og oppgradere
anlegget.
Kostnaden er under forutsetning av kort transport av stein anslått til kr. 225.000,Grunneier deltok på befaring juni 2006 og ble informert om prioritering av anlegget.
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7930 Sjungarholmen

Bilde 1 Midtre del av anlegget, lite vegetasjon

Bilde 2 Nedre del av anlegget
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Altaelva ved Skiferlandet
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Skiferlandet

Skiferlandet, privat ved Småland
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Skiferlandet, privat ved Småland
Sted:

Skiferlandet

Ferdig bygd:

Lengde:

Ca 250 meter

Verna vassdrag

Type anlegg (x)
Erosjonssikring
Flomsikring
Kanalisering
Konsesjonspålagt

Byggemateriale (x)
Sprengstein
Skiferstein
Dekkmasser
Teknisk tilstand (x)
God
Middels
Dårlig
Skråningsvinkel
Skade på anlegg (x)
Sterk
Middels
Begynnende
Ingen

X

X

Vegetasjon på anlegget (%)
Trær
0
Busker (0-2m)
0
Gras/urter
5

Allmenne interesser (1-3)
Elveprosesser
Geologi/landskap
Fiske
Friluftsliv
Kulturminner
Biologisk mangfold

Anlegget sikrer (1 – 3)
Bolig
Landbruk
Næringsvirksomhet
Vei
Lauvskog
Furuskog
Friluftsliv

Strømforhold (x)
Stryk
Meander
Et elveløp
Flere elveløp
Flomløp
Kjos
Liten strømhastighet
Middels strømhastighet
Stor strømhastighet

0
1
0
0
1
0
0

X
1:1
X

Ferdsel på anlegget (x)
Svært farlig
Farlig
Usikkert
Ufarlig

X

Vei/sti

X

Nei

Negativ effekt miljø (1-3)
Flommarksareal
Elvekantmiljøer
Avskjærer flomløp
Avskjærer kroksjøer
Hindrer fiskeoppgang
Berører gyte- eller
oppvekstområder for fisk

2
0
3
1
0
0
X
X

X

0
3
0
0
0

Muligheter for utbedring (x)
Utslaking
Flytting
Åpning
Fjerning
X
Biotoptiltak

2

Revegetering
Reparasjon

Grunnforhold
Leire
Silt
Sand
Grus
Morene

X
X

Arealplanstatus
Arealplan
Reguleringsplan
Kommunedelplan Alta by

Generelt inntrykk: Området er prøvd erosjonssikret med skiferstein, under stor vannføring
trekker vannet de flate skifersteinene ut i elva. Stein ligger i dag ut i elva og skaper fare for
båtferdsel på elva.
Biologisk mangfold: Ingen kjente registreringer.
Fiskeinteresser: Dette er i de senere årene blitt en populær fiskeplass, og spesielt på lav
vannstand har den gitt bra med fisk. Plassen ble mye endret etter flommen i 2005, og fremsto
ikke som like bra i sesongen 2005. I elvas nedre deler vil det dog alltid være slik at en
fiskeplass forandrer seg fra år til år, og Skiferlandet har absolutt et potensial som bra
fiskeplass.
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X

Bakgrunn for planen

Privat ikke godkjent sikringsanlegg for å hindre erosjon.
Prioritering

Dette er et ulovlig bygd privat sikringsanlegg som bør fjernes/flyttes.
I tråd med prinsippet om elvekorridor kan dagens anlegg erstattes av et nytt sikringsanlegg
langs dyrka mark innenfor elva. Lengden på anlegget vil være ca 250 meter. Endelig trase for
anlegget bestemmes seinere.
Steinbehovet for det nye anlegget vil være ca 2500 m3. steinmassene legges delvis i nedgravd
grøft og delvis inn mot terrenget.
Kostnadene beregnes til kr 400.000,Grunneier er informert om videre tiltak.
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Skiferlandet, privat ved Småland

Bilde 1 Stor fylling av skiferstein ligger langs elvebredden

Bilde 2 Vannet har tatt med seg en del stein fra anlegget
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Bilde 3 Flere store steiner er trekt ut i elva og har skapt et nytt stryk

Bilde 4 Skiferstein ligger spredt langs elvebredden
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7931 Altaelva ved Lusieholmen
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7931 Lusieholmen
Sikringsanlegg

7931 Lusieholmen
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Anlegg 7931 Altaelva ved Lusieholmen
Sted:

Sjungarholmen

Ferdig bygd:

1992

Lengde:

420 meter

Verna vassdrag

Nei

Type anlegg (x)
Erosjonssikring
Flomsikring
Kanalisering
Konsesjonspålagt

X

X

X

Ferdsel på anlegget (x)

Vei/sti

Anlegget sikrer (1 – 3)
Bolig
Landbruk
Næringsvirksomhet
Vei
Lauvskog
Furuskog
Friluftsliv

Strømforhold (x)
Stryk
Meander
Et elveløp
Flere elveløp
Flomløp
Kjos
Liten strømhastighet
Middels strømhastighet
Stor strømhastighet

0
0
0
0
0
1
2

X
1:1,3

Skade på anlegg (x)
Sterk
Middels
Begynnende
Ingen

Svært farlig
Farlig
Usikkert
Ufarlig

Allmenne interesser (1-3)
Elveprosesser
Geologi/landskap
Fiske
Friluftsliv
Kulturminner
Biologisk mangfold

X

Byggemateriale (x)
Sprengstein
Naturstein
Dekkmasser
Teknisk tilstand (x)
God
Middels
Dårlig
Skråningsvinkel

Vegetasjon på anlegget (%)
Trær
Busker (0-2m)
5
Gras/urter
5

X

X

Negativ effekt miljø (1-3)
Flommarksareal
Elvekantmiljøer
Avskjærer flomløp
Avskjærer kroksjøer
Hindrer fiskeoppgang
Berører gyte- eller
oppvekstområder for fisk
Grunnforhold
Leire
Silt
Sand
Grus
Morene

X

X

0
3
0
0
0

Muligheter for utbedring (x)
Utslaking
X
Flytting
Åpning
Fjerning
X
Biotoptiltak

1

Revegetering

X

Reparasjon

X

X
X

Arealplanstatus
Arealplan
Reguleringsplan
Kommunedelplan Alta by

Generelt inntrykk: Anlegget virker bratt og har begynnende skader. Det er lite vegetasjon i
anlegget, og store steiner er i ferd med å falle ut i elva.
Biologisk mangfold: Ingen kjente registreringer.
Fiskeinteresser: Denne fiskeplassen er preget av relativt store forandringer de siste årene,
men både fiske- og friluftsinteressene er generelt store.
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2
1
2
3
0
0

X

Bakgrunn for planen

Sikringsanlegget ble bekostet av Statkraft i sin helhet i forbindelse med
kraftverksutbyggingen.
Begrunnelsen for planen lød slik: ” Plan av 12.12.84 går ut på forbygging av elvebredden
over en lengde på 420 m, overslag kr. 370 000. Arbeidene vil stoppe erosjonen i elvebredden
og hindre ytterligere tap av frodig lauv- og furuskog.”
Anleggstart var i april 1988.
Prioritering

Vedlikehold bør ikke prioriteres ved en eventuell skade.
Anlegget er bratt og vanskelig å bevege seg i. Lengst oppstrøms og lengst nedstrøms er
anlegget fullstendig ødelagt, vannet har vasket bort all stein.
Anlegget fjernes i sin helhet. Gravemaskin står på toppen av anlegget og graver fortløpende
bort all stein i anlegget. Anlegget er ca 450 meter langt, og det anslås at det ligger ca 2000 m3
stein i det.
Kostnadene ved fjerning anslås til kr 300.000.
Steinmassene kjøres bort og kan brukes til å forsterke anlegg 7930 Sjungarholmen like
oppstrøms.
Representant fra grunneieren deltok på befaring juni 2006 og ble informert om videre
prioritering.
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7931 Lusieholmen

Bilde 1 Øvre del av anlegget, anlegget erskadet og dårlig forankret mot terrenget

Bilde 2 Nedre ende av anlegget, omfattende skader på anlegget
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5018 Altaelva ved Elvestrand

Anlegg 5018 Altaelva ved Elvestrand
Sted:

Elvestrand

Ferdig bygd:

1956/1993

Lengde:

1160 + 220 meter

Verna vassdrag

Nei

Type anlegg (x)
Erosjonssikring
Flomsikring
Kanalisering
Konsesjonspålagt

Byggemateriale (x)
Sprengstein
Naturstein
Dekkmasser
Teknisk tilstand (x)
God
Middels
Dårlig
Skråningsvinkel
Skade på anlegg (x)
Sterk
Middels
Begynnende
Ingen

X
X

X

X

Vei/sti

Allmenne interesser (1-3)
Elveprosesser
Geologi/landskap
Fiske
Friluftsliv
Kulturminner
Biologisk mangfold

Anlegget sikrer (1 – 3)
Bolig
Landbruk
Næringsvirksomhet
Vei
Lauvskog
Furuskog
Friluftsliv

Strømforhold (x)
Stryk
Meander
Et elveløp
Flere elveløp
Flomløp
Kjos
Liten strømhastighet
Middels strømhastighet
Stor strømhastighet

2
3
0
1
2
0
2

1:1

X

Ferdsel på anlegget (x)
Svært farlig
Farlig
Usikkert
Ufarlig

Vegetasjon på anlegget (%)
Trær
10
Busker (0-2m)
10
Gras/urter
10

X

/X

Negativ effekt miljø (1-3)
Flommarksareal
Elvekantmiljøer
Avskjærer flomløp
Avskjærer kroksjøer
Hindrer fiskeoppgang
Berører gyte- eller
oppvekstområder for fisk
Grunnforhold
Leire
Silt
Sand
Grus
Morene

X
X
X
X
X

3
2
3
0
0

Muligheter for utbedring (x)
Utslaking
Flytting
X
Åpning
X
Fjerning
X
Biotoptiltak

0

Revegetering

X
X

Arealplanstatus
Arealplan
Reguleringsplan
Kommunedelplan Alta by

Generelt inntrykk: Anlegget består av to deler. Øvre del: Anlegget fremstår i dag som bratt
og uframkommelig. Store stein ligger uryddig langs bredden. I øvre ende av anlegget har
vegetasjonen kommet langt, i de nedre deler, på flomvollen er det liten eller ingen vegetasjon.
Her er det farlig å forflytte seg nede langs vannkanten. Flomvollen går over et gammelt
flomløp som er stengt igjen, miljømessig har dette store konsekvenser for området.
Nedre del: Anlegget er bratt men med noe vegetasjon.
Biologisk mangfold: Ingen kjente registreringer.
Fiskeinteresser: Anlegget består av 2 deler. I den øverste delen av det øverste anlegget står
det mye fisk utover sesongen. Området blir avfisket både fra land og fra båt. De fleste
landfiskerne avfisker strekningen fra den østsiden, men noen få prøver også å fiske fra selve
forbygningen.
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3
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3
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0
0

X

Det nederste anlegget sikrer en stilleflytende del av elva. Det står en del fisk i plassen, men
plassen er ikke spesielt attraktiv mht. sportsfiske. Det foregår til en viss grad et fiske fra båt i
denne delen av elva.
Bakgrunn for planen

I plan datert 3.april 1939 ble det første gang foreslått å sikre dette området mot erosjon. Til
sammen fem bruddstrekninger ble foreslått sikret. Anleggene skulle sikre mot uheldig
erosjon, massetransport, erosjon mot dyrka mark og skog. Kostnadene ble den gang beregnet
til kr 210.000,-. Dette kom ikke til utførelse. I brev datert 23.november 1953 ble planen
revidert, nytt kostnadsoverslag var nå kr.330.000,- og det var tre parseller som måtte sikres.
Parsell E-F ved Phatakorva-Elvestrand, parsell G-H ved Gammelplassen og parsell J-K ved
Amundsnesset.
Saken ble behandlet i Alta kommunestyre 15.januar 1954 hvor de skrev på den vanlige
kommunegarantien og ville dekke ¼ av kostnadene. Arbeidet ble startet i 1954.
I brev datert 29. november 1963 økes kostnadsoverslaget med kr 165.000 til kr 495.000,-.
Alta kommune vedtok i møte 5. mars 1964 å utvide kommunegarantien og bidragsøkningen
med 1/5 av de nye kostnadene.
I brev datert 4.mars 1969 omhandler forlengelse av parsell E-F med en flomvoll for å sikre
vannverkets vannledninger og kummer. I brev datert 14. mars 1969 søker Alta kommune
v/ingeniørkontoret NVE om å forlenge det eksisterende sikringsanlegget med ca 250 meter
for å sikre stedet hvor vannledningen krysser elva og sikre kummer. I svar til kommune
skriver NVE i brev datert 18. mars 1969 at det ikke er nødvendig med ”allminnelig
godkjenning herfra”. NVE gjør kommune oppmerksom på at det allerede forligger planer om
forlengelse av sikringsanlegget, men at Alta kommune gjerne må utføre og betale anlegget
selv denne våren(1969).
Det ble utført små reparasjoner av anlegget i 1974 og i 1978.
I ny revisjon av planen datert 12.oktober 1981 ble det foreslått å forlenge parsell G-H med
250 meter nedover fordi elva hedde senket seg og det pågikk aktiv erosjon i sidene.
Kostnadene ble beregnet til kr 180.000,- I brev datert 3. februar 1983 skrev kommune under
kommunalgaranti, denne gang uten at kommune måtte bidra økonomisk. Kostnadsoverslaget
ble hevet til kr 225.000,Ved anleggsavslutning 10.desember viste regnskapet at det hadde medgått totalt kr 701.065,for hele anlegget i perioden 1954-1993.

Prioritering

På parsell E-F ved Phatakorva-Elvestrand og parsell G-H ved Gammelplassen bør vedlikehold
prioriteres ved en eventuell skade. Se kart for plassering av parsellene.
Flomfyllingen i forlengelsen av parsell E-F ble bygget for å sikre kommunens vannledninger.
Dette har skapt en uheldig hydraulisk virkning i området. Sammen med sikringsanlegget på
motsatt side (7932 Elvestrandnakken) presses vannet sammen som i en trakt. Vannhastigheten
øker og dette fører til erosjon i bunnen av elva. Alta kommune har gjentatte ganger måtte
reparere/sikre vannledningen under elva. Dette er gjort ved å kjøre steinmasser oppå
ledningen på tvers av elva som en terskel.
Hvis sikringsarbeidene fjernes på begge sider av elva vil gravingen i bunnen reduseres, og
problemene ved vannledningen bli mindre. Elva vil ikke bli så dyp og vannhastigheten
reduseres.
Flomvollen ut til vannledningen er ca 350 meter lang. Hele flomvollen bør fjernes og
steinmassene legges som ny erosjonssikring inn mot det høyereliggende terrenget innenfor.
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Dette vil sette en yttergrense for elva. Ved høy vannføring vil det da gå vann i det gamle
elveløpet lengst inne. Dette vil være positivt for elvemiljøet og skape et unikt område like ved
Alta sentrum.
Det står en høgspentmast på Elvestrand. Denne må sikres mot erosjon. Kummene for
kommunens vannledning må flyttes inn mot høyereliggende terreng.
Alta kommune og NVE må i samarbeid utarbeide kostnadsoverslag og detaljerte planer for
dette tiltaket.
Det er flere grunneiere i dette området. Ikke alle er orientert om foreslåtte tiltak.
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5018 Elvestrand

Bilde 1 Øvre del av anlegget

Bilde 2 Midtre del av anlegget
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Bilde 3 Overgangen fra erosjonssikring til flomvoll

Bilde 4 Flomvollen lengst nede, store steiner, sterk strøm mot anlegget
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7932 Altaelva ved Elvestrandnakken
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7932 Elvestrandnakken
Sikringsanlegg

7932 Elvestrandnakken
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Anlegg 7932 Altaelva ved Elvestrandnakken
Sted:

Elvestrandnakken

Ferdig bygd:

1992

Lengde:

560 meter

Verna vassdrag

Nei

Type anlegg (x)
Erosjonssikring
Flomsikring
Kanalisering
Konsesjonspålagt

X

Allmenne interesser (1-3)
Elveprosesser
Geologi/landskap
Fiske
Friluftsliv
Kulturminner
Biologisk mangfold

Anlegget sikrer (1 – 3)
Bolig
Landbruk
Næringsvirksomhet
Vei
Lauvskog
Furuskog
Friluftsliv
VA-teknisk innstallasjon

Strømforhold (x)
Stryk
Meander
Et elveløp
Flere elveløp
Flomløp
Kjos
Liten strømhastighet
Middels strømhastighet
Stor strømhastighet

X

Byggemateriale (x)
Sprengstein
Naturstein
Dekkmasser
Teknisk tilstand (x)
God
Middels
Dårlig
Skråningsvinkel

Vegetasjon på anlegget (%)
Trær
5
Busker (0-2m)
5
Gras/urter
30

X

X
1:1,5

Skade på anlegg (x)
Sterk
Middels
Begynnende
Ingen

X

Ferdsel på anlegget (x)
Svært farlig
Farlig
Usikkert
Ufarlig

X
X

Vei/sti

X

Negativ effekt miljø (1-3)
Flommarksareal
Elvekantmiljøer
Avskjærer flomløp
Avskjærer kroksjøer
Hindrer fiskeoppgang
Berører gyte- eller
oppvekstområder for fisk
Grunnforhold
Leire
Silt
Sand
Grus
Morene

0
0
0
1
1
1
3
3

X
X

X

0
3
0
0
0

Muligheter for utbedring (x)
Utslaking
X
Flytting
Åpning
Fjerning
X
Biotoptiltak

3

Revegetering

X

Reparasjon

X

X
X

Arealplanstatus
Arealplan
Reguleringsplan
Kommunedelplan Alta by

Generelt inntrykk: Anlegget har betydelige skader lengst oppstrøms og lengst nedstrøms.
Deler av anlegget er svært bratt, mens andre deler er ganske slake. Det er en del gress og torv
som skjuler den øverste delen av anlegget. Undergraving av forbygningen forekommer, og
truer veien og hovedvannledningen. Nedre ende av anlegget har ført til økt erosjon i området.
Biologisk mangfold: Ingen kjente registreringer.
Fiskeinteresser: Det er ingen spesielle fiskeinteresser i området. På steinøra i øvre del av
anlegget er det en bra fiskeplass ved lav vannstand.
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Bakgrunn for planen

Sikringsanlegget ble bekostet av Statkraft i sin helhet i forbindelse med
kraftverksutbyggingen.
Begrunnelsen for planen lød slik: ”Plan av 11.12.84 går ut på forbygging av elvebredden
over en lengde på 530 m, overslag kr. 440 000. Arbeidene vil foruten å stoppe erosjonen i
elvebredden sikre søndre landfeste for kommunal hovedvannledning. Verdiene består av noe
furuskog.”
Anlegget ble bygget i 1988.
Prioritering

Anlegget er omfattende skadet og arealbruken tilsier at vedlikehold ikke bør prioriteres.
Resten av anlegget bør fjernes.
Anlegget er i stor grad ødelagt og steinmassene vasket bort i dag. En kjørevei som gikk langs
toppen av sikringsanlegget ble vasket bort av vårflommen i 2005. Veien går i dag rett ut i
elva, og veien ble flyttet lenger inn i terrenget. Tiltak for å styre motorferdsel i området bør
gjennomføres.
Anlegget fjernes i sin helhet og steinmassene kjøres i egnet deponi. Anslått steinmengde i
anlegget er ca 1500 m3. Kummen for den kommunale vannledningen må flyttes lenger inn i
terrenget.
Alta kommune og NVE må i samarbeid utarbeide kostnadsoverslag og detaljerte planer for
dette tiltaket.
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7932 Elvestrandnakken

Bilde 1 Øvre del av anlegget

Bilde 2 Midtre deler av anlegget
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Bilde 3 Anlegget er omfattende skadet

Bilde 4 Anlegget er erodert bort i nedre ende,
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7933 Altaelva ved Paskasaari
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Anlegg 7933 Altaelva ved Paskasaari
Sted:

Paskasaari

Ferdig bygd:

1992/1998

Lengde:

460 meter

Verna vassdrag

Nei

Type anlegg (x)
Erosjonssikring
Flomsikring
Kanalisering
Konsesjonspålagt

X

X
X

X

X

Ferdsel på anlegget (x)

Vei/sti

Anlegget sikrer (1 – 3)
Bolig
Landbruk
Næringsvirksomhet
Vei
Lauvskog
Furuskog
Friluftsliv

Strømforhold (x)
Stryk
Meander
Et elveløp
Flere elveløp
Flomløp
Kjos
Liten strømhastighet
Middels strømhastighet
Stor strømhastighet

0
0
0
0
1
0
1

1:1,5

Skade på anlegg (x)
Sterk
Middels
Begynnende
Ingen

Svært farlig
Farlig
Usikkert
Ufarlig

Allmenne interesser (1-3)
Elveprosesser
Geologi/landskap
Fiske
Friluftsliv
Kulturminner
Biologisk mangfold

X

Byggemateriale (x)
Sprengstein
Naturstein
Dekkmasser
Teknisk tilstand (x)
God
Middels
Dårlig
Skråningsvinkel

Vegetasjon på anlegget (%)
Trær
Busker (0-2m)
5
Gras/urter
10

Negativ effekt miljø (1-3)
Flommarksareal
Elvekantmiljøer
Avskjærer flomløp
Avskjærer kroksjøer
Hindrer fiskeoppgang
Berører gyte- eller
oppvekstområder for fisk

2
1
3
2
0
2

X

X

0
3
0
0
0

Muligheter for utbedring (x)
Utslaking
Flytting
Åpning
Fjerning
X
Biotoptiltak

1

Revegetering
Reparasjon

X

Grunnforhold
Leire
Silt
Sand
Grus
Morene

X
X

Arealplanstatus
Arealplan
Reguleringsplan
Kommunedelplan Alta by

Generelt inntrykk: Anlegget ble reparert i 1998 av NVE etter flommen 1997 hadde ført til
omfattende skader på anlegget. Foten på anlegget ble beholdt slik at selve djupålen i elva er
stabil og at sikkerheten langs elva ble ivaretatt. Anlegget fungerer etter hensikten, men er på
nytt skadet i øvre ende.
Biologisk mangfold: Hentet fra DNs naturbase: ”Gråoreskog og høgstaudebjørkeskog på
holmer og lave elveterrasser ved Altaelva 4-5 km fra utløpet. Et interessant trekk er at skogen
her finnes i forskjellige utviklingsstadier. De unge stadiene finnes gjerne i mosaikk med åpne
elvekantsamfunn. På holmen lengst nord finnes et lite beitepåvirka gråoreskogbestand med
dominans av sølvbunke. Ellers i området veksler skogen mellom bjørk og gråor. Rips finnes i
buskskiktet. Finnmarksfrøstjerne er forholdsvis vanlig. Av andre interessante arter nevnes
norsk vintergrønn og stakekarse. Vegetasjonen er beskrevet mer i detalj for tre adskilte
lokaliteter innen området”.
Fiskeinteresser: Det står mye fisk i plassen, men området avfiskes primært fra båt evt.
landfiske fra motsatt bredd. Det hender dog at fiskere avfisker plassen fra selve forbygningen.
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X

Bakgrunn for planen

Sikringsanlegget ble bekostet av Statkraft i sin helhet i forbindelse med
kraftverksutbyggingen.
Begrunnelsen for planen lød slik: ”Plan av 12.12.84 går ut på forbygging av elvebredden
over en lengde på 460 m, overslag kr. 370 000. Arbeidene vil hindre ytterligere utgraving av
den ca 120 daa store holmen Paskasaari. Verdiene består av ca 25 daa dyrka jord og ca 95
daa dyrkbar mark, samt kraft1inje. Erosjonen går raskt.”
Anlegget ble bygget i 1987.
Under flom i 1997 fikk anlegget omfattende skader. Plan datert 21. oktober 1997 for
reparasjon an anlegget ble kostnadsregnet til kr 900.000.- Det ble en del lokale innvendinger
mot tiltaket, men Alta kommune vedtok planen og underskrev skjema for kommunevedtak 23.
februar 1998. Anleggstart for reparasjonen var 1.oktober 1998. Kostnadene ved reparasjonen
ble dekket av NVE i sin helhet.
Prioritering

Arealbruken tilsier at vedlikehold av anlegget ikke bør prioriteres.
Anlegget fungerer i dag i stor grad etter hensikten, men ble noe skadet under flommen 2005 i
øvre ende. Det er relativt dypt like utenfor sikringsanlegget, steinsikringen gjør at elva graver
i bunnen.
Etter prinsippet om elvekorridor kan anlegget med fordel fjernes i sin helhet. Gravemaskin
graver opp steinmassene som kjøres i egnet deponi i nærheten, eventuelt brukes i et annet
anlegg som skal vedlikeholdes. Antatt steinmengde som kan kjøres bort er 5000 m3, med
antatt kostnad kr. 650.000,-. Transportlengden vil være svært avgjørende.
Alternativt kan bare øvre del av anlegget fjernes eller flyttes inn mot flomløpet slik at det ikke
på sikt blir liggende igjen som en molo ute i elva.
En av grunneierne deltok på befaring juni 2006, og ble da informert om videre prioritering av
anlegget. Grunneier var helt uenig i de foreslåtte tiltakene.

150

7933 Paskasaari

Bilde 1 Øvre del av anlegget

Sikringsanlegget
ligger her

Bilde 2 Øvre ende av anlegget, erosjon i torvlaget
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Bilde 3 Stein i øvre ende sikrer djupålen. Omfattende erosjon i torvdekket
etter at anlegget ble utbedret i 1998

Bilde 4 Sprengstein langs vannkanten i øvre del, erosjon har ført til at
steinmassene i dag ligger igjen ut mot elva
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7934 Altaelva ved Granholmen
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7934 Granholmen
Sikringsanlegg

7934 Granholmen
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Anlegg 7934 Altaelva ved Granholmen
Sted:

Ytterst på Paskasaari

Ferdig bygd:

1992

Lengde:

480 meter

Verna vassdrag

Nei

Type anlegg (x)
Erosjonssikring
Flomsikring
Kanalisering
Konsesjonspålagt

Byggemateriale (x)
Sprengstein
Naturstein
Dekkmasser
Teknisk tilstand (x)
God
Middels
Dårlig
Skråningsvinkel
Skade på anlegg (x)
Sterk
Middels
Begynnende
Ingen

X

Vegetasjon på anlegget (%)
Trær
10
Busker (0-2m)
20
Gras/urter
20

Allmenne interesser (1-3)
Elveprosesser
Geologi/landskap
Fiske
Friluftsliv
Kulturminner
Biologisk mangfold

Anlegget sikrer (1 – 3)
Bolig
Landbruk
Næringsvirksomhet
Vei
Lauvskog
Furuskog
Friluftsliv

Strømforhold (x)
Stryk
Meander
Et elveløp
Flere elveløp
Flomløp
Kjos
Liten strømhastighet
Middels strømhastighet
Stor strømhastighet

X

X

X

0
1
0
0
2
0
1

1: 2

X

Ferdsel på anlegget (x)
Svært farlig
Farlig
Usikkert
Ufarlig

X

Vei/sti

X

Negativ effekt miljø (1-3)
Flommarksareal
Elvekantmiljøer
Avskjærer flomløp
Avskjærer kroksjøer
Hindrer fiskeoppgang
Berører gyte- eller
oppvekstområder for fisk

2
2
3
2
0
2

X

X

0
3
0
0
0

Muligheter for utbedring (x)
Utslaking
Flytting
Åpning
Fjerning
X
Biotoptiltak

0

Revegetering
Reparasjon

Grunnforhold
Leire
Silt
Sand
Grus
Morene

X
X

Arealplanstatus
Arealplan
Reguleringsplan
Kommunedelplan Alta by

Generelt inntrykk: Den øverste delen virker grei, anlegget ble noe oppgradert i forbindelse
med reparasjon på anlegg 7933 Paskasaari. Den nederste delen er uryddig, stor stein ligger
helt ned mot vannet.
Biologisk mangfold: Hentet fra DNs naturbase: ”Gråoreskog og høgstaudebjørkeskog på
holmer og lave elveterrasser ved Altaelva 4-5 km fra utløpet. Et interessant trekk er at skogen
her finnes i forskjellige utviklingsstadier. De unge stadiene finnes gjerne i mosaikk med åpne
elvekantsamfunn. På holmen lengst nord finnes et lite beitepåvirka gråoreskogbestand med
dominans av sølvbunke. Ellers i området veksler skogen mellom bjørk og gråor. Rips finnes i
buskskiktet. Finnmarksfrøstjerne er forholdsvis vanlig. Av andre interessante arter nevnes
norsk vintergrønn og stakekarse. Vegetasjonen er beskrevet mer i detalj for tre adskilte
lokaliteter innen området”.
Fiskeinteresser: Store deler av anlegget ligger utenfor hovedfaret, og er per i dag ikke noen
fiskeplass. Det er populære fiskeplasser langs de deler av anlegget som ligger langs
hovedfaret.
155

X

Bakgrunn for planen

Sikringsanlegget ble bekostet av Statkraft i sin helhet i forbindelse med
kraftverksutbyggingen.
Begrunnelsen for planen lød slik: ”Plan av 3.1.85 går ut på forbygging av elvebredden over en
lengde på 480 m, overslag kr. 340 000. Arbeidene vil hindre ytterligere utgraving av den ca
100 daa store Granholmen. Verdiene består av ca 30 daa dyrka jord og ca 70 daa god dyrkbar
skogsmark. Erosjonen går raskt.”
Anlegget ble bygget i 1987.
I forbindelse med reparasjonen av anlegg 7933 Paskasaari i 1998 ble de to anleggene koblet
sammen. Den øvre delen av 7934 Granholmen ble rustet opp og tilpasset det andre anlegget.
Prioritering

Det vurderes ikke å være hensiktsmessig å vedlikeholde anlegget etter en framtidig skade.
Anlegget fungerer i dag i stor grad etter hensikten. Det har dannet seg en stor elveør like
utenfor anleggets nedre del. Denne presser vannstrømmen over mot venstre bredd.
Etter prinsippet med elvekorridor kan anlegget med fordel fjernes i sin helhet. Gravemaskin
graver opp all stein som kjøres i egnet deponi, eller brukes i et annet anlegg som skal
forsterkes. Antatt steinmengde i anlegget er ca 3000 m3, kostnadene ved fjerning anslås til
kr 500.000,- Transportlengden vil være svært avgjørende.
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7934 Granholmen

Bilde 1 Midt på anlegget sett oppstrøms, en del vegetasjon i steinfyllingen

Bilde 2 Midt på anlegget, sett nedstrøms.
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Bilde 3 Midt på anlegget. Tett vegetasjon oppå anlegget, grusøra har
skapt en ”kanal” med bakvann langs med sikringsanlegget

Bilde 4 Nedre del av anlegget, tett skog oppå anlegget.
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945 Altaelva ved Aronnes
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945 Aronnes
Sikringsanlegg

945 Aronnes

160

Anlegg 945 Altaelva ved Aronnes
Sted:

Gammelplassen -Tippen

Ferdig bygd:

1937

Lengde:

550meter

Verna vassdrag

Nei

Type anlegg (x)
Erosjonssikring
Flomsikring
Kanalisering
Konsesjonspålagt

X
X

Byggemateriale (x)
Sprengstein
Naturstein
Dekkmasser
Teknisk tilstand (x)
God
Middels
Dårlig
Skråningsvinkel

X

X

X

Ferdsel på anlegget (x)

Vei/sti

Allmenne interesser (1-3)
Elveprosesser
Geologi/landskap
Fiske
Friluftsliv
Kulturminner
Biologisk mangfold

Anlegget sikrer (1 – 3)
Bolig
Landbruk
Næringsvirksomhet
Vei
Lauvskog
Furuskog
Friluftsliv

Strømforhold (x)
Stryk
Meander
Et elveløp
Flere elveløp
Flomløp
Kjos
Liten strømhastighet
Middels strømhastighet
Stor strømhastighet

3
3
0
2
2
0
1

1:1,5

Skade på anlegg (x)
Sterk
Middels
Begynnende
Ingen

Svært farlig
Farlig
Usikkert
Ufarlig

Vegetasjon på anlegget (%)
Trær
50
Busker (0-2m)
50
Gras/urter
75

Negativ effekt miljø (1-3)
Flommarksareal
Elvekantmiljøer
Avskjærer flomløp
Avskjærer kroksjøer
Hindrer fiskeoppgang
Berører gyte- eller
oppvekstområder for fisk

2
1
1
1
0
0

X
X
X

2
2
2
0
0

Muligheter for utbedring (x)
Utslaking
X
Flytting
Åpning
Fjerning
X
Biotoptiltak

0

Revegetering
Reparasjon

X

Grunnforhold
Leire
Silt
Sand
Grus
Morene

X
X

Arealplanstatus
Arealplan
Reguleringsplan
Kommunedelplan Alta by

Generelt inntrykk: Anlegget virker godt og solid, vegetasjonen er helt ned mot vannkanten. I
nedre ende av anlegget er det begynnende skade på anlegget, her er anlegget reparert med å
tippe skiferstein ut i elva. Det er dypt utenfor deler av anlegget. Sommeren 2006 ble dybden
på den dypeste plassen målt til 9 meter.
Biologisk mangfold: Ingen kjente registreringer.
Fiskeinteresser: Det er per i dag relativt begrensede fiskeinteresser i området, men det
foregår et vist båtfiske da området holder en del fisk. Samtidig endrer elva seg nokså mye i de
nedre delene, noe som medfører at fiskeinteressene endrer seg fra år til år.
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X

Bakgrunn til planen

Plan datert 2.mars 1931 gikk ut på ”reparasjon og forlengelse av anlegg 302 Aronnes for å
sikre dyrka mark og bebyggelse. Kostnadene ble den gang beregnet til kr 20.000,-Anleggstart
var 1. januar 1931. Underveis i arbeidet ble planen ble revidert i 1934 og endelig 2.september
1935. Overslaget var da økt til kr 28.000. Byggingen ble avsluttet i 1937.
Anlegget ble noe skadet like oppstrøms Tippen under vårflommen 2005. Skaden ble reparert
av Alta kommune som tippet knust skiferstein ut i elva.
Prioritering

Anlegget setter en ytre grense for elva og sikrer store verdier. Anlegget bør derfor prioriteres
vedlikeholdt ved en eventuell skade.
Den store grusøra langs høyre bredd av elva presser vannstrømmen mer og mer over mot
venstre bredd. Dette har ført til større og større belastning på anlegget.
Sikringsanlegget bør derfor forsterkes for å tåle den økte belastningen også i framtiden.
Anlegget forsterkes over en strekning på ca 220 meter fra Dalsletta til Lillestilla. Anlegget vil
da ta opp vannstrømmen og styre vannet videre nedover elva. Steinbehovet antas å være ca
2000 m3, med antatt kostnad kr 300.000,- Steinmassene kan muliges hentas fra sikringstiltak i
nærheten som kan fjernes.
Den resterende delen av anlegget videre ned forbi Tippen vil bli beskrevet seinere i rapporten.
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945 Aronnes

Bilde 1 Midtre del av anlegget

Bilde 2 Midtre del av anlegget
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Bilde 3 Vegetasjon dekker anlegget ned til vannet

Bilde 4 Litt erosjon inn i terrenget i nederste ende av anlegget , reparert 2006
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Altaelva ved Tippen
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Sikringsanlegg
Forsterkning og forlengelse

Tippen
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Altaelva ved Tippen

Bilde 1 Øvre og midtre del av anlegget

Bilde 2 Nedre ende av anlegget

167

Anlegg: Altaelva ved Tippen - del av anlegg 945 og 302
Sted:

Tippen

Ferdig bygd:

1937/ 1990

Lengde:

450 meter

Verna vassdrag

Nei

Type anlegg (x)
Erosjonssikring
Flomsikring
Kanalisering
Konsesjonspålagt

Byggemateriale (x)
Sprengstein
Naturstein
Dekkmasser
Teknisk tilstand (x)
God
Middels
Dårlig
Skråningsvinkel
Skade på anlegg (x)
Sterk
Middels
Begynnende
Ingen

X

X

X

Vegetasjon på anlegget (%)
Trær
Busker (0-2m)
Gras/urter
25

Allmenne interesser (1-3)
Elveprosesser
Geologi/landskap
Fiske
Friluftsliv
Kulturminner
Biologisk mangfold

Anlegget sikrer (1 – 3)
Bolig
Landbruk
Næringsvirksomhet
Vei
Lauvskog
Furuskog
Friluftsliv

Strømforhold (x)
Stryk
Meander
Et elveløp
Flere elveløp
Flomløp
Kjos
Liten strømhastighet
Middels strømhastighet
Stor strømhastighet

0
0
0
0
1
0
0

1:2

X

Ferdsel på anlegget (x)
Svært farlig
Farlig
Usikkert
Ufarlig

X

Vei/sti

X

Negativ effekt miljø (1-3)
Flommarksareal
Elvekantmiljøer
Avskjærer flomløp
Avskjærer kroksjøer
Hindrer fiskeoppgang
Berører gyte- eller
oppvekstområder for fisk
Grunnforhold
Leire
Silt
Sand
Grus
Morene

X
X

X

2
3
3
0
0

Muligheter for utbedring (x)
Utslaking
Flytting
Åpning
Fjerning
X
Biotoptiltak

0

Revegetering

X

Arealplanstatus
Arealplan
Reguleringsplan
Kommunedelplan Alta by

X

X

Generelt inntrykk: Øverste del er et gammelt sikringsanlegg som ligger godt skjult i
terrenget. Det oppsto skade på anlegget over en strekning på ca 50 meter våren 2005 som ble
reparert. Videre nedover den nye delen virker anlegget for ”strømlinjeformet”. Det er bygget
med helt jevne kurver som ikke passer inn i terrenget. Anlegget hindrer flomvann å strømme
innover flommarkskogen, det hindrer også gjennomstrømming i et gammelt flomløp.
Det ligger et annet gammelt flomverk inn mot terrenget lenger inn mot bebyggelsen.
Biologisk mangfold: Ingen kjente registreringer.
Fiskeinteresser: Langs selve forbygningen er det i dag svært begrensede fiskeinteresser,
siden forbygningen i dag sikrer et flomløp hvor det ikke renner vann på sommervannstand.
Tidligere har dette vært hovedløpet i elva, og da var fiskeinteressene til dels betydelige.
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2
0
0
0
0
0

Bakgrunn for planen

Bakgrunnen for den eldste delen av anlegget var å hindre flom og vann inn mot skog,
landbruk og bebyggelse. Den nederste nye delen av anlegget ble bygget av NVE på slutten av
1980-tallet for å hindre økt erosjon etter at sikringsanleggene 7933 Paskasaari og 7934
Granholmen ble bygget på motsatt bredd like oppstrøms.
Prioritering

Det vurderes ikke å være hensiktsmessig å prioritere vedlikehold ved eventuell framtidig
skade.
I øvre ende av den omtalte delen av sikringsanleggene oppsto det en skade i anlegget under
vårflommen 2005. denne skaden ble reparert av Alta kommune. Det ble ”dumpet” knust
skiferstein i elva i en bratt, farlig og stygg fylling. Det ble heller ikke lagt vegetasjonsmasser
oppå steinfyllinga. Under befaring sommeren 2006 ble dybden i elva like utenfor skaden målt
til ca 9 meter. Elvastrømmen slår her nesten 90 grader rett inn i elvebredden. Den nye og
bratte fyllinga vil kunne være med på å forsterke bunnerosjonen i området. Mye av strømmen
i elva blir presset nedover og lager en virvel ned mot bunnen, se skissen under. Hullet i elva
vil dermed raskere både utvide og senke seg.
Vannstrøm inn i anlegget

Reparasjon av Alta
kommune

1 rute = 2 meter
Erosjonstilstanden i området er ikke tilfredsstillende, det vil etter vår mening bli et
tilbakevendende behov for reparasjoner av sikringstiltakene i dette området.
I begynnelsen av august 2006 oppsto det et lignende ”hull” i elva like utenfor Andreaskjosen
like nedstrøms. Her ble dybden målt til ca 8.5 meter.
En sikker erosjonssikring i dette området vil bli svært dyr og kostbar steinfylling med helning
ikke brattere en 1:2, og et slikt vedlikehold vil ikke kunne anbefales.
I tråd med prinsippet om elvekorridor bør anlegget fjernes i sin helhet over en strekning på ca
450 meter. Steinmassene brukes til å forsterke og delvis forlenge det eksisterende
sikringsanlegget som ligger inn mot dyrka mark innenfor flommarksskogen. Anslagsvis er det
ca 3000 m3 stein i fyllinga, kostnadene ved fjerning og forsterkning av det andre anlegget
anslås til kr 500.000,-
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302 Aronnes

Anlegg 302 Altaelva ved Aronnes
Sted:

Aronnes

Ferdig bygd:

1911 / 2002

Lengde:

1600 meter

Verna vassdrag

Nei

Type anlegg (x)
Erosjonssikring
Flomsikring
Kanalisering
Konsesjonspålagt

X
X

Byggemateriale (x)
Sprengstein
Naturstein
Dekkmasser
Teknisk tilstand (x)
God
Middels
Dårlig
Skråningsvinkel

X

X

Vegetasjon på anlegget (%)
Trær
30
Busker (0-2m)
30
Gras/urter
60

Allmenne interesser (1-3)
Elveprosesser
Geologi/landskap
Fiske
Friluftsliv
Kulturminner
Biologisk mangfold

Anlegget sikrer (1 – 3)
Bolig
Landbruk
Næringsvirksomhet
Vei
Lauvskog
Furuskog
Friluftsliv

Strømforhold (x)
Stryk
Meander
Et elveløp
Flere elveløp
Flomløp
Kjos
Liten strømhastighet
Middels strømhastighet
Stor strømhastighet

3
3
2
2
1
0
2

1:1,5

Skade på anlegg (x)
Sterk
Middels
Begynnende
Ingen

X

Ferdsel på anlegget (x)
Svært farlig
Farlig
Usikkert
Ufarlig

X
X
X

Vei/sti

X

Negativ effekt miljø (1-3)
Flommarksareal
Elvekantmiljøer
Avskjærer flomløp
Avskjærer kroksjøer
Hindrer fiskeoppgang
Berører gyte- eller
oppvekstområder for fisk
Grunnforhold
Leire
Silt
Sand
Grus
Morene

X
X
X
X
X

3
3
3
0
0

Muligheter for utbedring (x)
Utslaking
X
Flytting
Åpning
Fjerning
Biotoptiltak

0

Revegetering

X

Reparasjon

X

Arealplanstatus
Arealplan
Reguleringsplan
Kommunedelplan Alta by

X

X
X

Generelt inntrykk: Anlegget sikrer store samfunnsinteresser. Den øvre delen er noe bratt og
uryddig og det er lite vegetasjon. Her er det farlig å bevege seg langs vannkanten. I den midtre
delen av anlegget er det godt med vegetasjon, anlegget er slakt og det er muligheter for å
komme seg ned til elva. Den nederste delen ble reparert på slutten av 1990-tallet, her er det
slakt ned til elva, men det er lite vegetasjon. Høsten 2006 la elva opp en stør grusør langs
høyre bredd. Dette førte til at vannet nå presses over mot venstre bredd som igjen har ført til
en begynnende skade på sikringsanlegget. Det er sterk strøm i elva like utenfor det bratte
sikringsanlegget. Det er derfor farlig å forflytte seg langs med vannet på denne delen.
Biologisk mangfold: Hentet fra DNs naturbase: ”Kun rester av den opprinnelige skogen
finnes nå igjen. På Aronnes er det meste av arealet nå oppdyrka. Det meste av skogen er av
høgstaudetype. Rein bestand av gråoreskog finnes på Steinholmen, på tangen innenfor og
ytterst på Aronnes. I oreskogen finnes rips, setervier og rogn. I feltskiktet er hundekjeks,
skogstjerneblom, stornesle og vendelrot dominanter. Av spesielle arter nevnes åkerbær,
krypsoleie, fjellfiol, de sørlige artene åkerminneblom og stakekarse og den sørlige arten
finnmarksfrøstjerne”
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1
3
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Fiskeinteresser: Mesteparten av anlegget ligger i dag langs flom/sidefar med liten eller ingen
vannføring ved vanlig sommervannstand. Der er fiskeinteressene minimale. Elva skifter dog
karakter ofte i denne delen av elva, og dette kan medføre endringer i hvorvidt fiskeinteressene
er store eller ikke. Den nederste delen av anlegget ligger ved fiskeplassen
Ellilaholmen/Patomella, som tradisjonelt er en av de bedre fiskeplassene i Aronnes-området.
Plassen forandrer seg imidlertid ofte, noe som også medfører at vannstand og elveløp fra år til
år har stor betydning for hvor mye laks som stopper i området. Ellilaholmen/Patomella er bra
sjøørretplasser sent i sesongen.

Bakgrunn for planen

I brev datert 8. februar 1911 ble det første gang søkt om erosjonssikring på Aronnes. Plan
datert 25.november 1911, ble godkjent av Alta kommune 1. februar 1913, med
kostnadsoverslag på kr. 16.500,- Tiltaket ble utført i perioden 1913 – 1915, og dette er et av
de første bygde sikringsanlegg langs vassdrag i Nord Norge.
Vårflommen 1940 førte til skader på deler av anlegget. I plan datert 9.oktober 1941 beskrives
at ”elveboten har senket seg betydelig langs nedre del av verket, samtidig som isgang har
rotet i steinlaget oppetter melskråningen” Kostnadene ved reparasjon ble beregnet til kr
2.500,- og Alta kommune garanterte for ¼ av utgiftene.
Plan datert 28.november 1953 beskriver reparasjoner, vedlikehold og forlengelse av
sikringsanlegget. Kostnadene beregnes til kr 54.000, og i enstemmig vedtak i Alta kommune
15. januar 1954 godkjenner Alta kommune tiltaket og stiller garanti for ¼ av utgiftene. I brev
6.juni 1962 økes kostnadsoverslaget til kr 178.000, Alta kommune godkjenner dette i brev
datert 1. oktober 1962.
Under vårflommen 1968 ble store landbruksområder satt under vann og det oppsto skader på
mange hus. I brev datert 3. februar 1969 tar NVE opp dette problemet, og vil forhøye
flomverket langs Aronnes. I plan datert 28. januar 1970 fremmes denne planen. De økte
kostnadene beregnes til kr.300.000,-. I revidert plan datert 6. januar økes kostnadsoverslaget
med kr 95.000,-. Alta kommunestyre vedtok planen i møte 23. mai 1975, og ville utvide den
tidligere gitte kommunegarantien og betale 1/5 av utgiftene. Arbeidet pågikk gjennom resten
av 1970-tallet og utover 1980-tallet. Det kom flere innvendinger fra grunneierne i 1978 og
1979, de var uenig om måten flomvollen ble bygget på, og de var redd hele anlegget ville bli
undergravd fordi et ikke ble lagt stein ned i foten av anlegget.
Anlegget ble undergravd, og forskjellige advokater og konsulenter ble ”hyret” av grunneierne
i perioden 1984 -85. NVE dekket kostnadene med å forsterke foten av anlegget, og ved
anleggslutt 8.mars 1993 viste regnskapet at vedlikeholdsarbeidet hadde kostet kr. 811.782,-.
Nedre deler av anlegget ble også reparert av NVE i 1998-2000.
Prioritering

Anlegget sikrer store verdier og bør bli prioritert vedlikeholdt ved en eventuell skade.
Anlegget fungerer etter hensikten og er svært viktig for å sikre Aronnes mot flom og
erosjonsskader.
Nederst mot Nygjerdet er imidlertid flomvollen litt for lav i forhold til sikkerhet mot 200årsflom. Her bør anlegget heves. I tråd med prinsippet om elvekorridor bør flomvollen legges
et stykke bort fra elva, inne i terrenget langs dyrka mark. Den nye flomvollen vil følge en
naturlig forhøyning i terrenget. Behovet for oppfylling til kote 4,5 som er nødvendig i hht.
Gjeldende flomsonekart vil da være mellom 0,5 -1,0 meter. Fyllingen kan legges som en
sammenhengende forhøyning i terrenget og dekkes fullstendig med vegetasjon. Lengden på
flomvollen vil være ca 370 meter. Massebehovet anslås til ca 1600 m3, og kostnadene til kr
400.000,-. Se forslag til trase på kartet.
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302 Aronnes

Bilde 1 Øvre del av anlegget, store steiner er i ferd med å tippe ut i elva

Bilde 2 Øvre del av anlegget, bratt og vanskelig tilgjengelig
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Bilde 3 Vegetasjon ned mot elva

Bilde 4 Lengst nede på anlegget, bratt og farlig, sterk strøm i elva
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Aronnes industriområde
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Nytt sikringsanlegg

Aronnes industri område
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Aronnes industriområde- Alta kommune
Sted:

Aronnes industriområde

Ferdig bygd:

1990

Lengde:

1400 meter

Verna vassdrag

Nei

Type anlegg (x)
Erosjonssikring
Flomsikring
Kanalisering
Konsesjonspålagt

Byggemateriale (x)
Sprengstein
Naturstein
Dekkmasser
Teknisk tilstand (x)
God
Middels
Dårlig
Skråningsvinkel
Skade på anlegg (x)
Sterk
Middels
Begynnende
Ingen

X
X
X

X

X

Vegetasjon på anlegget (%)
Trær
10
Busker (0-2m)
30
Gras/urter
40

Allmenne interesser (1-3)
Elveprosesser
Geologi/landskap
Fiske
Friluftsliv
Kulturminner
Biologisk mangfold

Anlegget sikrer (1 – 3)
Bolig
Landbruk
Næringsvirksomhet
Vei
Lauvskog
Furuskog
Friluftsliv

Strømforhold (x)
Stryk
Meander
Et elveløp
Flere elveløp
Flomløp
Kjos
Liten strømhastighet
Middels strømhastighet
Stor strømhastighet

2
0
3
2
1
0
1

1: 1

X

Ferdsel på anlegget (x)
Svært farlig
Farlig
Usikkert
Ufarlig

X
X

Vei/sti

X

Negativ effekt miljø (1-3)
Flommarksareal
Elvekantmiljøer
Avskjærer flomløp
Avskjærer kroksjøer
Hindrer fiskeoppgang
Berører gyte- eller
oppvekstområder for fisk

2
1
1
1
0
2

X
X
X
X

3
2
3
2
1

Muligheter for utbedring (x)
Utslaking
X
Flytting
X
Åpning
Fjerning
Biotoptiltak
X

1

Revegetering
Reparasjon

Grunnforhold
Leire
Silt
Sand
Grus
Morene

X
X

Arealplanstatus
Arealplan
Reguleringsplan
Kommunedelplan Alta by

Generelt inntrykk: Anlegget virker solid og godt, men bratt. Denne delen av elva er som en
kunstig kanal, med bratte kanter ned mot elva fra begge sider. Ferdsel langs med vannkanten
er usikkert og vanskelig. Området er påvirket av flo og fjære. Deler av sikringsanlegget er for
lavt i forhold til NVEs rettningslinjer.
Biologisk mangfold: Anlegget avskjærer kroksjøer og flomløp – naturtyper som generelt er
truet i vassdragsmiljøer. Fra DNs naturbase: ”Kun rester av den opprinnelige skogen finnes
nå igjen. På Aronnes er det meste av arealet nå oppdyrka. Det meste av skogen er av
høgstaudetype. Rein bestand av gråoreskog finnes på Steinholmen, på tangen innenfor og
ytterst på Aronnes. I oreskogen finnes rips, setervier og rogn. I feltskiktet er hundekjeks,
skogstjerneblom, stornesle og vendelrot dominanter. Av spesielle arter nevnes åkerbær,
krypsoleie, fjellfiol, de sørlige artene åkerminneblom og stakekarse og den sørlige arten
finnmarksfrøstjerne”
Fiskeinteresser: Fiskeinteressene i området er nokså begrensede. Det er størst fiskeinteresser
i anleggets øvre del. Utover dette foregår det et visst sjøørretfiske mot slutten av sesongen.
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X
X

Bakgrunn for planen

Mot slutten av 1070-tallet så Alta kommune behovet for å tilrettelegge for mer industri i Alta.
Valget falt da på området ved Aronnes, ved Steinholmen og flomløpet innenfor.
Oversiktsplan fra NVE datert 10.januar 1985 beskriver tiltaket slik: ”Plan av 19.1.84 går ut
på utvidelse av hovedløpet fra Aronnes og ned til Alta bru, samt stenging av flomlepet
gjennom Aronneskjosen og opplegging av flomfri fylling sikret med sprengt stein. Lengde
1400 m, overslag kr. 2 530 000. Arbeidene vil legge grunnlag for innvinning av arealer ca
200 daa som Alta kommune vil bruke til industriformål. Tiltaket må derfor betraktes som
kommunal grunnlagsinvestering.”
Tiltaket ble bekostet av Alta kommune i sin helhet, og ble bygget på slutten av 1980-tallet.
Prioritering

Anlegget sikrer store verdier, men sikkerheten er ikke tilfredsstillende ved stor flom.
Sikringsanlegget bør bygges om og flyttes bort fra elva i tråd med prinsippet om elvekorridor.
Ved Jarobygget ligger industriområdet nesten helt ut mot elva, her ikke plass til å flytte
flomvollen. Videre nedstrøms kan flomvollen flyttes bort fra elva i tråd med prinsippet om
elvekorridor. Flomvollen flyttes inn bak flommarkskogen, nærmere bygningene. Dette vil
skape en aktiv flommarkskog, elva vil få bedre plass og kanalpreget elva har i dag vil
reduseres. Tilgangen til elva økes, samtidig som sikkerheten mot flom- og erosjonsskader
beholdes. Se kart for plassering av flommvollen.
Steinmassene i dagen sikringsanlegg flyttes inn og brukes i den nye flomvollen. Den nye
flomvollen må bygges som et kombinert flom- og erosjonssikringstiltak. Høyden vil være 0,5
- 1,5 meter over dagens terreng. Det må graves grøft foran heleanlegget slik at det kan legges
en solid fotfylling langs med hele anlegget. Alta kommune og NVE må i samarbeid utarbeide
kostnadsoverslag og detaljerte planer for dette tiltaket.

Ny flomvoll
Dagens flomvoll

Prinsipp for ny flomvoll, ny flomvoll legges vekk fra elva, masser fra dagens flomvoll brukes i den nye.

Flomsonekart for området ble oppdatert 20.juni 2006. Flomsonekart for området viser at det
er store områder på Aronnes vil bli oversvømt ved en 200-årsflom. Det er derfor svært viktig
at flomsonekartene blir brukt aktivt ved planarbeid i dette området.
Statens Vegvesen har laget planer for avlastningsvei over Aronnes. Kjørebaren på den nye
vegen legget flomfritt like over nivået for 200-årsflommen.
På Aronnes er det et omfattende kjossystem. Disse kjosene er svært viktig for drenering av
området. Kommunen og NVE bør jobbe aktivt for å beholde eller allerhelst åpne opp igjen
kjosene. Det bør utarbeides egne bestemmelser om kjosene i kommunens
arealplaner/byggeplaner. Se kart med kjosene avmerket.
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Aronnes – Alta kommune

Bilde 1 Midtre og øvre del av anlegget under flom

Bilde 2 Nedre del av anlegget under flom
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863 Altaelva ovenfor Alta bru
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863 Ovenfor Alta bru
Sikringsanlegg

863 Ovenfor Alta bru
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Anlegg 863 Altaelva ovenfor Alta bru
Sted:

Patouoma- Kronstad

Ferdig bygd:

1929 / 1991

Lengde:

1220 meter

Verna vassdrag

Nei

Type anlegg (x)
Erosjonssikring
Flomsikring
Kanalisering
Konsesjonspålagt

X
X

Byggemateriale (x)
Sprengstein
Naturstein
Dekkmasser
Teknisk tilstand (x)
God
Middels
Dårlig
Skråningsvinkel

X

X

X

Ferdsel på anlegget (x)

Vei/sti

Allmenne interesser (1-3)
Elveprosesser
Geologi/landskap
Fiske
Friluftsliv
Kulturminner
Biologisk mangfold

Anlegget sikrer (1 – 3)
Bolig
Landbruk
Næringsvirksomhet
Vei
Lauvskog
Furuskog
Friluftsliv

Strømforhold (x)
Stryk
Meander
Et elveløp
Flere elveløp
Flomløp
Kjos
Liten strømhastighet
Middels strømhastighet
Stor strømhastighet

3
0
3
3
0
0
2

1:1,5

Skade på anlegg (x)
Sterk
Middels
Begynnende
Ingen

Svært farlig
Farlig
Usikkert
Ufarlig

Vegetasjon på anlegget (%)
Trær
20
Busker (0-2m)
30
Gras/urter
30

X

X

Negativ effekt miljø (1-3)
Flommarksareal
Elvekantmiljøer
Avskjærer flomløp
Avskjærer kroksjøer
Hindrer fiskeoppgang
Berører gyte- eller
oppvekstområder for fisk
Grunnforhold
Leire
Silt
Sand
Grus
Morene

X
X

X

2
2
2
0
0

Muligheter for utbedring (x)
Utslaking
X
Flytting
Åpning
Fjerning
Biotoptiltak

0

Revegetering

X

Reparasjon

X

Arealplanstatus
Arealplan
Reguleringsplan
Kommunedelplan Alta by

X
X

X
X

Generelt inntrykk: Anlegget virker bratt og noe slitt i nedre ende. Sammen med anleggene
på motsatt bredd har elva et tydelig kanalpreg på denne strekningen. Nedre del av anlegget er
bygget som flomvoll. Ferdsel langs med vannlinja er vanskelig siden anlegget også er noe
uryddig og er påvirket av flo og fjære.
Biologisk mangfold: Fra DNs naturbase: ”Store mengder med finnmarksfrøstjerne
(Thallictrum rariflorum). Arten er ganske utbredt i Vest-Finnmark og på Finnmarksvidda og
vokser på mange steder på ødemarkslokaliteter. Imidlertid inntar den voksestedtyper som
generelt er utsatt for inngrep som vassdragsregulering og oppdyrking. Ved Altaelva har den
meget rike forekomster i de nedre delene, særlig i flommarksskoger med gråor. Andre arter:
kongslys, korallrot, aksveronika, trollbær og maiblom. Fugler: sivsanger, hagesanger,
svarttrost.”
Fiskeinteresser: Det er meget moderate fiskeinteresser i området siden laksen i svært liten
grad stopper i denne tidevannspåvirkede delen av elva. Det foregår et visst sjøørretfiske i
området sent i sesongen.
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2
1
1
2
0
2

Bakgrunn for planen

Plan datert 20. desember 1928 beskriver et sikringsanlegg over en strekning på ca 800 meter,
med beregnet kostnad kr 43.000,- Sikringsanlegget skulle sikre større arealer dyrket mark,
østre landkar til brua og den tette og verdifulle bebyggelse nedenfor. Anlegget ble utført i
årene 1929-37 og kostet kr 49.443.Vedlikeholdsprotokoll datert 19.september 1958 konkluderer med at anlegget er skadet og
trenger reparasjon. Kostnadene beregnes til kr 83.000,- 8.januar 1959 vedtar Alta kommune
distriktstilskuddet på 25 %. Seinere blir dette justert til 20 %. I brev datert 14.desember 1964
blir kostnadene med reparasjon og vedlikehold av anlegget økt til kr 275.000,-. 18. februar
1965 vedtar Alta kommune den økte distriktsandelen og bevilger ytterligere kr 38.400,-. Dette
anlegget ligger innefor det som ble kalt ”Lilleøra”
I brev datert 9.november 1973 diskuteres det første gang å rette ut elveløpet slik at det kan
bygges et tett flomverk forbi Brødrene Mathisens sagbruk. Dette diskuteres videre årene
framover.
I plan datert 29. november 1984 beskrives tiltaket med å legge en ny forbygning gjennom
”Lilleøra”. Grusmassene utenfor det nye anlegget brukes til å fylle opp det lavtliggende
terrenget på innsiden. Forbygningen skulle flyttes over en lengde på 130 meter og forlenges
ca 120 meter ned til Alta bru. Kostnadene ble økt til kr 390.000,- Anlegget skulle beskytte
industriområder og boligområder på Kronstad. Det skulle ikke betales distriktsbidrag av dette
beløpet. I brev datert 2. januar godkjenner Alta kommune planen. Utvidelsen av anlegget ble
utført i perioden 1986-87, og kostet kr 445.253,- og ble i sin helhet dekket av Statkraft.
Prioritering

Anlegget sikrer store verdier og bør vedlikeholdes ved skade.
Anlegget fungerer i dag etter hensikten. I den øvre delen, over en strekning på ca 150 meter,
er det lite eller ingen vegetasjon i anlegget. Her kan det med fordel legges vegetasjonsrike
jord- og torvmasser i toppen av anlegget for raskere vegetering.
Anslått kostnad med etablering av vegetasjon i anlegget anslås til kr 50.000,-.
Det er ikke behov for ytterligere tiltak i denne omgang.
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863 Ovenfor Alta bru

Bilde 1 Øvre del av anlegget, solid og godt anlegg, lite vegetasjon

Bilde 2 Høyre løp av elva presser mot elvebredden, veien like ovenfor
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Bilde 3 Uryddig og bratt anlegg, vanskelig tilgjengelig

Bilde 4 Uryddig anlegg oppstrøms Alta bru
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7935 Altaelva ved Fv 13 ovenfor Alta bru
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7935 Fv 13 ovf Alta bru
Sikringsanlegg

7935 Fv 13 ovenfor Alta bru
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Anlegg 7935 Altaelva ved Fv 13. ovf. Alta bru
Sted:

Sandfallet

Ferdig bygd:

1992

Lengde:

200 meter

Verna vassdrag

Nei

Type anlegg (x)
Erosjonssikring
Flomsikring
Kanalisering
Konsesjonspålagt

X

X

X

X

Ferdsel på anlegget (x)

Vei/sti

Anlegget sikrer (1 – 3)
Bolig
Landbruk
Næringsvirksomhet
Vei
Lauvskog
Furuskog
Friluftsliv
Bru

Strømforhold (x)
Stryk
Meander
Et elveløp
Flere elveløp
Flomløp
Kjos
Liten strømhastighet
Middels strømhastighet
Stor strømhastighet

1
0
2
3
0
0
0
3

1:1,5

Skade på anlegg (x)
Sterk
Middels
Begynnende
Ingen

Svært farlig
Farlig
Usikkert
Ufarlig

Allmenne interesser (1-3)
Elveprosesser
Geologi/landskap
Fiske
Friluftsliv
Kulturminner
Biologisk mangfold

X

Byggemateriale (x)
Sprengstein
Naturstein
Dekkmasser
Teknisk tilstand (x)
God
Middels
Dårlig
Skråningsvinkel

Vegetasjon på anlegget (%)
Trær
5
Busker (0-2m)
5
Gras/urter
20

X

X

Negativ effekt miljø (1-3)
Flommarksareal
Elvekantmiljøer
Avskjærer flomløp
Avskjærer kroksjøer
Hindrer fiskeoppgang
Berører gyte- eller
oppvekstområder for fisk
Grunnforhold
Leire
Silt
Sand
Grus
Morene

Fiskeinteresser: Ingen kjente fiskeinteresser.
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X

X

0
3
0
0
0

Muligheter for utbedring (x)
Utslaking
X
Flytting
Åpning
Fjerning
Biotoptiltak

0

Revegetering

X

Reparasjon

X

Arealplanstatus
Arealplan
Reguleringsplan
Kommunedelplan Alta by

X
X

X
X

Generelt inntrykk: Anlegget virker bratt og lite tilgjengelig. I toppen av anlegget er det
vegetasjon, men ned mot vannlinja er det mye stor stein som ligger uryddig og i ferd med å
falle ut i elva.
Biologisk mangfold: Ingen kjente registreringer.

1
0
0
0
0
0

Bakgrunn for planen

Kostnadene ved anlegget ble dekket av Statkraft i sin helhet i forbindelse med utbyggingen av
kraftverksutbyggingen.
Begrunnelsen til planen lød slik: ”Plan av 11.12.84 går ut på forbygging mot Fv.13 over en
lengde på 200 m, overslag kr. 170 000. Arbeidene vil hindre undergraving av fylkesvegen Alta
bru-Aronnes.”
Anlegget ble utført i 1987.

Prioritering

Anlegget sikrer store verdier og bør vedlikeholdes ved skade.
Anlegget fungerer etter hensikten, og det er ikke behov for tiltak i denne omgangen.
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7935 RV 13 ovenfor Alta bru

Bilde 1 Ned mot brua, bratt anlegg
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7101 Altaelva ved Alta lufthavn
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7101 Alta lufthavn
Sikringsanlegg

7101 Alta lufthavn
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Anlegg 7101 Altaelva ved Alta lufthavn
Sted:

Elvebakken

Ferdig bygd:

1997

Lengde:

480 + 280 meter

Verna vassdrag

Nei

Type anlegg (x)
Erosjonssikring
Flomsikring
Kanalisering
Konsesjonspålagt

X
X

Byggemateriale (x)
Sprengstein
Naturstein
Dekkmasser
Teknisk tilstand (x)
God
Middels
Dårlig
Skråningsvinkel

X
X

X

X

Ferdsel på anlegget (x)

Vei/sti

Allmenne interesser (1-3)
Elveprosesser
Geologi/landskap
Fiske
Friluftsliv
Kulturminner
Biologisk mangfold

Anlegget sikrer (1 – 3)
Bolig
Landbruk
Næringsvirksomhet
Vei
Lauvskog
Furuskog
Friluftsliv

Strømforhold (x)
Stryk
Meander
Et elveløp
Flere elveløp
Flomløp
Kjos
Liten strømhastighet
Middels strømhastighet
Stor strømhastighet

2
0
3
3
0
0
1

1:1,5

Skade på anlegg (x)
Sterk
Middels
Begynnende
Ingen

Svært farlig
Farlig
Usikkert
Ufarlig

Vegetasjon på anlegget (%)
Trær
0
Busker (0-2m)
2
Gras/urter
20

X

X

Negativ effekt miljø (1-3)
Flommarksareal
Elvekantmiljøer
Avskjærer flomløp
Avskjærer kroksjøer
Hindrer fiskeoppgang
Berører gyte- eller
oppvekstområder for fisk
Grunnforhold
Leire
Silt
Sand
Grus
Morene

X
X
X
X

2
3
0
0
0

Muligheter for utbedring (x)
Utslaking
X
Flytting
Åpning
Fjerning
Biotoptiltak

0

Revegetering

X

Reparasjon

X

Arealplanstatus
Arealplan
Reguleringsplan
Kommunedelplan Alta by

X
X

X
X

Generelt inntrykk: Anlegget ble reparert etter flommen i 1997. Den gang Luftfartsverket nå
AVINOR bekostet reparasjonen. Sikringstiltaket er blitt noe bratt, og det er vanskelig å
komme ned til vannkanten. Dette kan skyldes at is og isgang sliter på anlegget. Bratt anlegg
og glatt stein gjør det usikkert å gå ned til vannet. Ødeleggelsene på gjerdet rundt flyplassen
tyder på stor påkjenning fra is og isgang.
Biologisk mangfold: Den delen av anlegget som sikrer selve rullebanen blir beskrevet slik i
DNs naturbase: ” Naustneset og bukta innenfor har den best utviklede estuarine vegetasjonen
i Finnmark. Lokaliteten har et stort utvalg av brakkvass-samfunn, med store areal for enkelte
typer og med forekomst av andre sjeldne typer. Lokaliteten har også et stort artsutvalg med
en blanding av sørlige og nordlige arter (Elven og Johansen 1983). Lokaliteten ligger
innenfor det verneverdige området Altaosen, som er foreslått vernet som naturreservat.”
Fiskeinteresser: Det selges sjøørretkort på strekningen fra Alta bru til munningen, og det
foregår derfor en god del sjøørretfiske i området.
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2
1
1
1
0
0

Bakgrunn for planen

Under storflom i 1968 truet elva med å bryte gjennom venstre bredd inn mot flyplassen.
Elvebredden ble den gang sikret med fyllmasser og stein på kritiske plasser. Arbeidene var
utført i regi av Luftfartsverket og bar preg av hastverk og utførelse til forskjellige tider.
Forbygningen var blitt slynget og for steil.
Etter forespørsel fra Luftfartsverket 12.november 1976, utarbeidet NVE plan for
sikringsarbeidet datert 31.mai 1977. Planen gikk ut på å vedlikeholde og forskjønne
sikringsanlegget over en strekning på ca 750 meter. Kostnadene ble beregnet til kr 535.000,Anlegget ble utført i høsten 1977-vinteren 1978.- Ved anleggslutt viste regnskapet at
kostnadene beløp seg til kr 333.000,- som ble betalt av Luftfartsverket i sin helhet.
Etter flom i 1997 ble det igjen behov for reparasjoner av anlegget. Kostnaden denne gangen
beløp seg til kr. 247.550,- og ble også denne gangen betalt av Luftfartsverket.
Prioritering

Anlegget vil kunne bli prioritert ved en eventuell skade.
Den nedre delen av anlegget vil imidlertid ikke bli vedlikeholdt av NVE. Anlegget sikrer der
bare AVINORs installasjoner i forbindelse med flyplassen. Den delen av anlegget som ligger
oppstrøms rullebanen kan bli vedlikeholdt i samarbeid mellom NVE og AVINOR.
Anlegget fungerer i dag etter hensikten, og det er ikke behov for tiltak i denne omgangen.
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7101 Alta lufthavn

Bilde 1 Øvre del av anlegget, bratt ned mot elva

Bilde 2 Midtre del, anlegget er undergravd og bratt
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Bilde 3 Gjerdet rundt flyplassen er skadet av is og erosjon, store steiner er i ferd
med å tippe ut i elva

Bilde 4 Uryddig sikringsanlegg utenfor rullebanen
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Vedlegg 2

Deler av saksdokumentene for
konsesjonsanleggene
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Vedlegg 3

Infoark om sikringsanleggene.
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Altaelva
Forbygningene i
Alta- og nedre deler av Eibyelva

0

7101 Alta Lufthavn

1 000 2 000 Meter

7935 FV 13 ovf. Alta bru
Alta kommune
1405 Nygjerdet
863 Ovf. Alta bru

Tippen
945 Aronnes

302 Aronnes
945 Aronnes
7934 Granholmen

5018 Elvestrand

7933 Paskasaari

Altavassdraget

Skiferlandet
7932 Elvestrandnakken
6491 Storgjerdet

2

Nedbørsfelt 7389 km
28 forbygninger i Altaelva
nedstrøms Gønges med
total lengde 18 500 meter

7931 Lusieholmen
7930 Sjungarholmen

Forbygninga

35% av elvebredden er
forbygd nedstrøms Gønges
65% av elvebredden er
forbygd nedstrøms Øvre Alta

5935 Høybakken Killi
1865 Sletten
4852 Jøraholmen
9540 Eibyelva ved
Valsethmoen

9540 Eibyelva ved
Valsethmoen

7929 Aaset

7928 Brattstrømmen
9540 Eibyelva ved
Valsethmoen

Hastetiltak NVE
Richardholla

8145 Borkhus

5298 Øvre Stengelsen
1864 Sorisniva
7308 Sorisniva

7923 Bollo

7927 Garvarteigen

Sikringsanlegg NVE
Konsesjonspålagt
Alta kommune
Andre

6600 Vina

NVE
For eksisterende bebyggelse og infrastruktur kan
NVE gi bistand til planlegging og gjennomføring
av sikringstiltak mot skade fra flom, isgang, erosjon
og skred langs vassdrag.
NVE prioriterer tiltak som har stor nytte i forhold
til kostnadene, og som ikke gir negative virkninger
på vassdragsmiljøet. NVE kan også gi bistand til
miljøtiltak i vassdrag som tar sikte på å rehabilitere
og restaurere elvemiljøet der det er forringet av
tidligere inngrep.
NVE gir ikke bistand til sikring av fritidshytter,
utmark eller beiteområder.

Helhetlig plan for Altaelva
Høsten 2004 Flomsonekart for nedre deler av Altaelva
Høsten 2004: Enighet om helhetlig plan for Altaelva
Sommer /Høsten 2005 Forberedene møter mellom
NVE og Alta kommune.
Høst 2005: Rask befaring langs elva
Vinteren 2006 Forprosjekt/ prosjektbeskrivelse
4.april 2006 Sak i Altaposten, invitasjon til folkemøte

Stortinget har vedtatt at det skal ytes en
distrikstandel ved tiltak som NVE støtter.
Distriksandelen er normalt 20% av totalkostnadene.

5 april 2006, Prosjektmøte:
ALI, Avinor, Statkraft Energi AS, Statens Vegvesen
Eiby Jeger og fisk, Alta bondelag,
Alta kommune, NVE

Alta kommune

Kjernegruppe fra ALI. Statkraft, Alta kommune og NVE
skal jobbe fram prosjektet.

Vedta planen som styrende dokument, grunnlag
for prioriteringer i Altaelva.
Godkjenne de fortløpende byggeplanene i tiden
framover.
Vedta distriktsbidraget, vanligvis 20% av
kostnadene for de anlegg som ikke Statkraft,
Avinor eller Statens vegvesen har ansvar for.
NVE antar totalekostnader på ca 10 mill over
en 5-års periode.
Kommunen bør bevilge kr 400.000
i året i en 5-årsperiode.
Sannsynlig oppstart 2007

5.april om kvelden: Folkemøte, 5 møtte
16.-21. juni 2006 Befaringer langs elva med båt.
Gjennomgang av forprosjektet fortløpenede på
alle sikringsanleggene.
Sommer 2006, Juridisk avdeling
i NVE skal se på forholdene rundt konsesjonsanleggene.
28.august-06 : NVE og NVE anlegg befarer alle anleggene,
ser på tekniske muligheter.
6.september-06 : Orientering til formannskapet i Alta

Øvre Sorrisniva

Aronnes
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Elvestrandnakken

Brattstrømmen

A n le g g s te k n ik k g je n n o m

tid e n e

P la s tr in g
F ø r c a 1 9 6 0 b le s te in k jø rt u t m e d
h e s t o m v in te re n fø r d e n b le la g t p å
p la s s m e d h å n d k ra ft.

L ø s n e r e n s te in , lig g e r e lv e b re d d e n h e lt å p e n fo r
e ro s jo n . S e n k n in g a v e lv a fø re r til s to re s k a d e r.

E tte r c a 1 9 6 0 b le d e t v a n lig m e d la s te b il o g
e tte rh v e rt B rø y t g ra v e m a s k in . A rb e id e t s k je d d e
fra la n d

T ip p in g fra e lv e b re d d e n g jo re a t s te in ik k e k o m la n g t
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Plan for flomsikrings- og miljøtiltak i Altaelva
Bakgrunn:
NVE ferdigstilte høsten 2004 et flomsoneprosjekt for nedre deler av Altaelva som dokumenterer at det
ved store flommer er stort skadepotensiale mot bebyggelse, industri og infrastruktur ved Arones.
Elvestrekningen fra Gønges til utløpet er betydelig påvirket av inngrep. Inngrepene har vært, og er i
stor grad også i dag, en forutsetning for bosetting, næringsutøvelse og transport langs vassdraget.
Tiltakene har imidlertid også ført til en del negative konsekvenser ved at de naturlige
vassdragsprosessene og vassdragsmiljøet er påvirket. Fokus på negative virkninger som følge av
inngrep i og langs vassdrag er økt de senere årene. Arbeidet med å restaurere vassdrag som er påvirket
av menneskelige inngrep er igangsatt i flere vassdrag i Norge, og denne type arbeid vil sannsynligvis
få økt fokus i fremtiden. Det vurderes å være et betydelig potensial for å redusere flomfaren i nedre del
av vassdraget og bedre vassdragsmiljøet på strekningen fra Gønges til utløpet.
Alta kommune og NVE har med utgangspunkt i dette initiert et prosjekt som skal gi anbefalinger til
aktuelle tiltak for å bedre forholdene langs denne del av vassdraget. Prosjektarbeidet er nå kommet så
langt at det kan gå over i neste fase. I det videre arbeid inviteres alle berørte parter til å delta i
prosjektarbeidet.
I og langs Altaelva kan følgende inngrepstyper ha hatt negativ innvirkning på allmenne interesser,
bruken av vassdraget og de naturlige vassdragsprosessene:
•
•
•
•
•
•
•
•

Flom- og erosjonssikringstiltak
Vegbygging
Avstengte flomløp og tidligere sideløp
Avstengte kjoser
Ledningsanlegg i vassdraget
Arealutnyttelse langs vassdraget
Tilretteleggingstiltak ved elva
Kraftutbygging

Forprosjekt, grunnlag for hovedprosjekt
NVE og Alta kommune initierte et forprosjekt i januar 2005. Arbeidet har frem til nå hatt som
målsetning å fremskaffe tilstrekkelige grunnlagsdata samt utføre forberedende arbeid for
gjennomføring av hovedprosjektet. I forprosjektperioden er følgende arbeid foretatt:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Inngrepskartlegging av flom- og erosjonssikringsanlegg.
Videre bearbeiding av flomsonekart, og vurdering av mulige sikringstiltak, for Aronesområdet.
Avgrensing av planområdet.
Foreløpig vurdering av fremtidig arealdisponering for flomutsatte områder
Foreløpig vurdering av aktuelle tiltak
Foreløpig vurdering av prosjektorganisering, prosjektplan
Foreløpig fremdriftsplan og budsjettramme
Prosjektmøter
Arbeidsmøter
Befaringer
Forberedelse oppstart hovedprosjekt og infomøte
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Målsetning hovedprosjekt
Målsetningen med prosjektet er å prioritere og planlegge tiltak som både skal bedre flomsikkerhet og
vassdragsmiljø der dette er negativt påvirket av inngrep. Allmennhetens interesser og bruken av
vassdraget og vassdragsnære arealer skal ha fokus i prosjektarbeidet. Planområdet avgrenses til
strekningen fra Gønges til Alta.
I prosjektet skal det utarbeides en helhetlig plan for flomsikrings- og miljøtiltak i Altaelva. Det skal
også etableres retningslinjer for arealutnyttelse og planlagte nye utbygninger langs flomutsatte
strekninger av vassdraget.
Neste fase av prosjektarbeidet går ut på å gjennomføre prioriterte tiltak.

Organisering hovedprosjekt
En forutsetning for at arbeidet med å ivareta/bedre flomsikring samt utbedre inngrep langs vassdraget
skal lykkes, er at en oppnår et godt samspill mellom berørte myndigheter, lokale aktører, grunneiere,
fagmiljø samt brukerinteresser.
Det er naturlig at NVE eller Alta kommune ivaretar prosjektlederrollen. Følgende øvrige parter er
invitert som prosjektdeltakere:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fylkesmannen i Finnmark
ALI
Eiby JFF
Alta JFF
Alta-Eiby Bonde og Småbrukerlag
Alta Bondelag
Statkraft
Statens Vegvesen
Avinor

Øvrige parter kan være aktuelle. Endelig prosjektorganisering, og rollefordeling, avklares på
prosjektmøtet 5. april. Mulige prosjektdeltakere opplistet over er invitert til dette møtet.

Fremdrift
Det er i vedlegg utarbeidet forslag til en fremdriftsplan som beskriver fremdrift for siste fase i
forprosjektet, og hovedprosjektet.

Narvik 03.04.06

Knut Aune Hoseth
Sjefingeniør, NVE
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