Erosjonssikringstiltak i Gaula
Kartlegging av tilstand og reparasjonsbehov
Kristin Skei

18
2010

R
A
P
P
O
R T

Erosjonssikringstiltak i Gaula.
Kartlegging av tilstand og
reparasjonsbehov.

Norges vassdrags- og energidirektorat
2010

Rapport nr 18-2010
Erosjonssikringstiltak i Gaula.
Kartlegging av tilstand og reparasjonsbehov.
Utgitt av:

Norges vassdrags- og energidirektorat

Forfatter:

Kristin Skei

Medforfatter:

Joar Skauge, Trude Skaret Krogstad og Mads Johnsen

Trykk:
Opplag:
Forsidefoto:
ISBN:
ISSN:

NVEs hustrykkeri
25
Erosjonssikringstiltak i Gaula ved Troøien (Kristin Skei)
978-82-410-0630-9
1501-2832

Sammendrag: Rapporten beskriver tilstanden til erosjonssikringstiltak i

Emneord:

Gaula som NVE har gitt bistand til. Alle tiltak er kartlagt og
beskrevet. Tiltak med behov for vedlikehold og reparasjon
er beskrevet nærmere med tiltaksplan.
Flom, erosjonssikringstiltak, erosjon, elveforbygning,
kvikkleire

Norges vassdrags- og energidirektorat
Middelthunsgate 29
Postboks 5091 Majorstua
0301 OSLO
Telefon: 22 95 95 95
Telefaks: 22 95 90 00
Internett: www.nve.no
E-post: nve@nve.no
Desember 2010

NVE Region Midt-Norge
Vestre Rosten 81
7075 Tiller
Telefon: 72 89 65 50
Telefaks: 72 89 65 51
Internett: www.nve.no
E-post: rm@nve.no

3

Sammendrag
I denne rapporten er tilstanden til sikringstiltak som NVE har gitt bistand til i Gaula kartlagt.
Kartleggingen ble utført i bolker i perioden sommer 2008 – høst 2010. Sikringstiltakene har
en geografisk utstrekning fra Singsås, lengst oppe i vassdraget, til Gaulosen ved utløpet av
Gaula. Dette utgjør en strekning på 80 km og ca 115 anlegg. Det finnes i tillegg sikringstiltak
utført av SVV, Jernbaneverket (gamle NSB-forbygninger) og grunneiere, men disse er ikke
kartlagt av NVE.
Fokuset på sikringstiltak i Gaula har vært størst i etterkant av større flommer. Dette var
spesielt merkbart etter flommene i 1940 og i 1995. Erosjonsskadene var da betydelige og
graving fant sted på mange steder i elva. Dekksjiktet i elvebunnen eroderte bort på flere steder
og leire ble blottlagt. Storstilte sikringsprosjekter ble satt i gang. I tillegg er det kartlagt store
kvikkleireforekomster flere steder langs Gaula fra Støren og ned til Gaulosen, og det er
etablert erosjonssikringer for å unngå erosjon inn mot kvikkleiresoner. Grusuttak har også
vært en utfordrende faktor. Reduksjon av den naturlige tilførselen av grus og innsnevring av
løpet har ført til at Gaula har senket seg mye de siste årene, noen steder helt ned til marin
leire. Ved bunnsenkning kan sikringstiltak og brufundamenter undergraves og rase ut.
Ved hjelp av omfattende sikringsarbeid som har pågått fra tidlig på 1800-tallet og fram til i
dag, er sideveis erosjon som følge av flommene blitt vesentlig redusert, mens utfordringene
med kvikkleire og bunnsenking er et pågående problem. En del av de gamle sikringstiltakene
ble utført ved at stein ble tippet fra elvekanten, noe som førte til at anleggene ikke fikk så
kraftig og solid fot som sikringstiltak utført i nyere tid. I tillegg er en del av de gamle
sikringstiltakene svært bratte og dårlig tilpasset miljøet. I dag er flere av de gamle
sikringstiltakene skadet og trenger reparasjoner, vedlikehold og miljømessig oppgradering.
Gjennom kartlegging av anleggene er det foretatt en helhetsvurdering av hvilke anlegg som
bør prioriteres for vedlikehold og oppgradering. Rapporten foreslår tiltak i Gaula for 2,69
millioner kroner. Dette utgjør 1190 meter reparasjon og vedlikehold av eksisterende
sikringstiltak, fordelt på 6 sikringstiltak. Se tabell på side 21 for samlet kostnadsoverslag.
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1 Bakgrunn
Fra Singsås i vest til elvas utløp ved Gaulosen er Gaula betydelig påvirket av menneskelige
inngrep og spesielt sikringstiltak. Sikringstiltakene har vært, og er i stor grad i dag, en
forutsetning for bebyggelse, jordbruk og infrastruktur. Tiltakene har imidlertid også medført
en del negative konsekvenser ved at de naturlige vassdragsprosessene og vassdragsmiljøet er
påvirket. Det er derfor viktig å vurdere nye tiltak og reparasjonstiltak i dette vassdraget
spesielt nøye. Fokus på negative virkninger som følge av inngrep i og langs vassdrag har økt,
og arbeidet med å restaurere vassdrag som er påvirket av menneskelige inngrep er igangsatt i
flere vassdrag i Norge.
Gauldalen er i tillegg et kjent kvikkleireområde som har vært utsatt for flere større og mindre
kvikkleireskred historisk sett. Det er kartlagt flere kvikkleiresoner med høy faregrad som
grenser til elveløpet. Det er også påvist tydelig bunnsenking og avdekt flere dype erosjonshull
i elva. Dette tilsier at det er viktig å holde utviklingen av løpet under oppsikt og eventuelt
sikre der det kan være fare for at erosjon kan utløse kvikkleireskred.
NVE har gitt bistand til omtrent 115 erosjonssikringstiltak i Gaula fra Singsås og ned til
Gaulosen. Dette er en strekning på ca 80 km, og sikringstiltakene utgjør til sammen omkring
65 km. En del av de gamle anleggene langs Gaula, spesielt på strekningen fra Støren til
Singsås, er høye og bratte med uryddig steinlegging og med dårlig fundamentering i elva.
Enkelte anlegg står i fare for å vaskes ut i elva og flere tilfredsstiller ikke dagens krav til
miljømessig gode anlegg. Den pågående bunnsenkingen i elva utgjør også en fare for at
sikringsanlegg blir undergravd og raser ut. Det er derfor behov for både teknisk vedlikehold
og forsterkning av enkelte anlegg. NVE vil prioritere å vedlikeholde og reparere
erosjonssikringsanleggene som beskytter vesentlige verdier som eksisterende boliger og
bebyggelse og infrastruktur, samt anlegg som har tilknytning til kvikkleiresoner.

2 Gaulavassdraget
2.1 Beskrivelse av vassdraget
Gaula er det nest største vassdraget i Trøndelag etter Namsen, med et nedbørsfelt på 3652 km²
(Figur 1). Det aller meste av Gaulas nedbørsfelt ligger i Sør-Trøndelag fylke i kommunene
Holtålen, Midtre-Gauldal og Melhus. Mot nordøst grenser Gaulas nedbørfelt mot
Neavassdraget og i sørvest mot Orkla. Fra Gaulas utspring i området ved Grønlivola lengst
sørøst i nedslagsfeltet følger elva hoveddalføre (Gauldalen) i vest-nordvestlig retning fram til
Støren hvor den dreier nordover og munner ut i Trondheimsfjorden ved Gaulosen ca 40 km
nord for Støren. Til sammen utgjør dette en elvestrekning på ca 150 km. Gaula er det største
av 5 store vassdrag som drenerer inn mot Trondheimsfjorden, og utgjør ca 25 % av det totale
dreneringsområdet for fjorden.
Nedbørsfeltet mangler typiske høyfjellsområder, bare 6 km² av feltet ligger over 1200 m.o.h.
Det høyeste punktet er Forolhogna på 1332 m.o.h. Arealmessig ligger det meste av
dreneringsområdet i høydenivåene 300-600 og 600-900 m.o.h. Det er bare sentralt i
hoveddalføret og i områdene nord for Støren en finner terreng lavere enn 300 m.o.h.
Terrenget i nedbørsfeltet er preget av avrundede formasjoner med slake dalsider som skråner
ned mot hoveddalføret som i likhet med mange av sidedalene er dypt nedskåret. Ovenfor
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Støren er hoveddalen V-formet med en trang dalbunn. Sannsynligvis dannet som et resultat av
fluvial erosjon i forbindelse med tektonisk landhevingsfaser. Ved Støren utvider dalen seg
med en flat og åpen elveslette som avgrenses av bratte dalsider. Seismiske undersøkelser viser
at under løsmassene her finnes et overfordypet u-formet dalprofil som er utformet gjennom
glasial erosjon.

Orkanger

122.2 Haga bru

122.11Eggafoss
Berkåk

Figur 1: Nedbørfelt og to målestasjoner til Gaula (NVE 2010)

Fra utspringet til munningen har Gaula et samlet fall på 800 meter. I gjennomsnitt er fallet fra
Nesjøen til Eggafossen brattere enn 1:100. Generelt er dette å betrakte som en bratt elv.
Nedstrøms for Gaulfossen, hvor terrenget flater ut, er gjennomsnittlig fall for strekningen på
1:1000, men med lokale partier som kan være så bratt som 1:250.
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2.2 Kvartærgeologi
Berggrunnen i Gaulas nedbørsfelt består hovedsakelig av alloktone kambrosilurske bergarter
som er skjøvet på plass under den kaledonske fjellkjedefolding. Av de kambrosilurske
bergartene dominerer ulike gneiser de øvre delene av feltet, fra Støren og opp mot Røros. De
nedre delene, fra Støren og til Gaulosen, består av yngre, lettforvitrede bergarter som
grønnstein, leirskifer og fyllitt. Den dominerende strøkretningen til bergartene er NØ-SV
(NGU 2010).
Løsmassefordelingen i dreneringsområdet er sterkt preget av hendelser i forbindelse med siste
istid og den påfølgende landhevingen. Marin grense i Gauldalen går ved ca 175-180 m.o.h.
De mektigste løsmasseforekomstene finnes i områdene som ligger under marin grense. I
praksis vil dette si hoveddalføret fra Støren og nordover. I fjordarmene ble det avsatt store
forekomster av hav- og fjordavsetninger, hovedsakelig innen fraksjonene leire og silt, i
perioden etter at isen trakk seg tilbake og før landet hevet seg. Over de marine avsetningene er
det blitt avsatt et lag med sand- og grusholdige masser, spesielt i randsonen til Gaula. De
viktigste sedimentkildene for Gaula er masse fra bunnen av elva og fra sidene og elveslettene.
Sideelvene antas å tilføre vassdraget beskjedene mengder materiale. Fluvial erosjon har i tiden
etterpå fjernet mye av disse avsetningene, men enda i dag finnes det områder med opp til 200400 meter mektig løsmasseavsetning i de nedre delene av Gauldalen.

2.2.1 Kvikkleire
I marine avsetninger kan det finnes kvikkleire. Kvikkleireforekomstene langs Gaula har sin
opprinnelse fra under siste istid, da store mengder finkornede materialer ble transportert med
isens smeltevann ut mot havet. I det de små partiklene kommer i kontakt med det saltholdige
vannet, oppstår det en kjemisk reaksjon som fører til fnokkulering av partiklene. Partiklene
blir plassert kant mot flate der tiltrekkende krefter holder partiklene sammen i en åpen, men
stabil struktur. Så lenge porevannet inneholder en viss mengde med salt er det ingen fare for
at strukturen vil bryte (Figur 2).

Figur 2: Marin leire med stabil struktur og strukturen til marin leire i omrørt tilstand.

Etter at isen forsvant, forandret forholdene seg for store land- og havområder. Isens tyngde
hadde ført til en nedpressing av jordskorpa. Når denne lasten ble borte ble de isostatiske
bevegelsene igjen satt i gang. Landet steg og store områder som lå under havnivå ble nå tørt
land. Etter flere tusen år med gjennomstrømming av ferskvann, både grunnvann og regnvann,
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har det ved flere tilfeller ført til en utvasking av det saltholdige porevannet. Leira blir ved
slike tilfeller kalt ”kvikk”. Få krefter holder partiklene sammen og lite skal til for en kollaps
av denne strukturen. Årsaken til forandringene i konsistensen på leira, er overskuddet av
porevann som blir frigjort når strukturen kollapser.
Kvikkleireskred kommer som følge av naturlige prosesser eller menneskelige inngrep.
Elveerosjon, graving, oppfylling osv. kan utløse små initial skred som kan føre til utvikling av
større skred. Kvikkleireskred kan gå uten forvarsel og store arealer kan flyte bort i løpet av
noen minutter. Ofte med tap av liv og store materielle verdier. Rasmassene kan flyte
nedstrøms langs vassdraget som en tykk suppe og kan skape store skader over en lengre
strekning. Rasmassene kan sperre elveløpet og demme opp store vannmengder. Et
ukontrollert utbrudd på demningen kan utvikle seg til en like stor katastrofe som selve
skredet.
I Gauldalen antar man at en av Norges størst naturkatastrofer skjedde i 1345 da det gikk et
skred like nord for Støren, på Kvasshylla. Skredet stengte dalføret og førte til oppdemming av
en 14 km lang sjø fra Støren til Bones rett ovenfor Rognes. Da demningen brast førte det til
store oversvømmelser av leire og vann. Tallet på omkomne som følge av skredet er noe
usikkert, da svartedauden herjet noen år etter, men antall omkomne er anslått til 500.
I Melhus kommune er det kartlagt 33 kvikkleiresoner pr. 2010 hvor 6 stk er i den høyeste
faregradsklassen, 20 stk med middels faregrad og 7 stk i den laveste faregradsklassen (Figur
3). Noen få av disse sonene grenser direkte til Gaula, mens de fleste har en beliggenhet i
umiddelbar nærhet til elva og slik at de har sitt utløpsområde ned mot Gaula dersom et
kvikkleireskred oppstår. Gjennom mange av sonene renner det bekker og elver, og det er aktiv
erosjon å se flere steder. NVE har gitt bistand til flere sikringstiltak i sidevassdrag til Gaula
for å sikre mot kvikkleireskred. Videre er terrenget terrassepreget med stedvis relativt store
høydeforskjeller. Mange soner avgrenses i bakkant (øst og vest) mot høyereliggende morene
eller fjell. Kvikkleiremektigheten er i enkelte soner relativt stor og sensitiviteten i leira kan
være høy. De mektigste løsmasseforekomstene finnes i nedre deler av elve- og bekkedalene,
og ned mot Gaula. Det er ikke påvist kvikkleiresoner langs Gaula i Midtre Gauldal kommune,
og heller ingen i umiddelbar nærhet innenfor Trondheim kommune sine grenser (NGI 2010).

2.3 Vegetasjon
De dominerende vegetasjonstypene i Gaulas nedslagsfelt er lavalpin vegetasjon (40 %),
barskog (32 %), bjørkeskog (11 %), myr (10 %) og kulturmark (5 %), og dette er arter som er
typiske for den sørboreale regionen (sørlig barskogsone) som Gaula ligger innenfor. Det går
et klart vegetasjonsskille ved marin grense hvor oreskog og kulturmark preger de lavere
områdene, mens barskog og myr kommer inn over marin grense. Det er stor forekomst av tett
ravineskog som står i bratte lier i hoveddalføret og innover i sidedalene, ofte etablert på
leiregrunn. Nord for Støren er 20-30 % av det totale landarealet kulturmark, mens
kulturmarken i resten av dreneringsområdet utgjør bare noen få prosent for enkelte delfelt.
Langs nedre deler og ved Gaulosen finnes store almelier, og mindre utbredte arter som
mandelpilkratt, klåvedkratt og tindevedskog. Ved Øysand ligger et område med strandeng
som er bedre utviklet enn mange andre steder i Trondheimsfjorden.
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Melhus

Kvål

Ler

Lundamo

Hovin

Figur 3: Kvikkleirekart for Melhus kommune, faregrad (NVE 2010)

2.4 Vernestatus og verneområder
Gaulavassdraget et vernet etter Verneplan III fra 1986. Begrunnelser for vernet er å finne i
NOU 1983: 41 ”Verneplan for vassdrag III”, og et sammendrag er i sin helhet gjengitt
nedenfor:
”Verneinteressene i objektet er særdeles store idet både naturvitenskap, kultur, vilt- og fisk og
friluftsinteressene har gitt det høyeste prioritet. Elva har en betydelig laksestamme over en
stor strekning og både for jakt og fiske har nedbørfeltet meget stor rekreativ verdi. På grunn
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av sin størrelse og varierte berggrunn fanger Gaula opp det meste av biotop- og
artsmangfoldet i de sørlige deler av Trøndelagsregionen. Som typevassdrag står det sentralt.
Vassdraget har stor verneverdi av spesiell naturvitenskapelig karakter. Det inneholder en
rekke fluvialgeomorfologiske og kvartærgeologiske verdifulle lokaliteter. Det knytter seg
særlig botaniske interesser til suksesjoner langs elvekanten, og et svært artsrikt fugleliv er
knyttet til skog og våtmarker. Kulturminnene belyser et stort spekter av sosiale miljøer. En
eventuell utbygging vil føre til tap og ulemper for reindriften i vassdragets østlige deler.
Utvalget mener at et stort vassdrag i Trøndelag eller Nordland i sin helhet bør være
representert på verneplanen. Gaula inneholder betydelige verneverdier og er godt egnet til å
representere Trøndelag og Nordland. Utvalget vil derfor tilrå varig vern av Gaula.”
(Verneplan for vassdrag III, NOU 1983:41, 1983)
DNs naturbase (Direktoratet for naturforvaltning 2010) viser flere verneområder i Gaula. På
strekningen Støren-Gaulosen er det opprettet seks naturreservater og et landskapsverneområde
som i hovedsak er begrunnet ut fra botaniske forhold. Leinøra ligger i Trondheim kommune,
de øvrige i Melhus kommune:
-

-

-

-

Leinøra er ører i Gaulosen. Vernet pga store bestander med tindved. Verneområdet
utgjør bare den sentrale delen av øra, som ellers er sterkt preget av grusuttak. Fredet
først i 1971, og senere varig vernet som naturreservat i 1983. Utgjør 55 daa.
Gaulosen ble fredet som naturreservat og landskapsverneområde i 1983. Formålet med
fredningen er å bevare et viktig våtmarksområde med et rikt fugleliv, verne om særlige
artsrike og sammensatte strandenger, samt å beholde Gaulosen som et vesentlig
landskapselement og som eksempel på en tilnærmet urørt større elvemunning.
Gammelelva (”Fornesevja”) er botanisk sett ”klassisk” lokalitet med vann- og
sumpvegetasjon og flommarkskog med gråor-heggeskog. Vernet i 1993 og dekker 255
daa.
Hovin består av pionerskog av gråor. Utgjør 50 daa og ble opprettet i 1993.
Ytter Skjervoldslykkja omfatter klåvedkratt og pionerskog. Omfatter 65 daa og ble
opprettet i 1993.
Kvasshylla omfatter et relativt rikt skogsområde med barskog. Omfatter 1021 daa og
vernet i 2001.

2.5 Laksefiske
I St.prop. nr.79 (2001-2002) ble det fremmet et forslag om at Gaula skulle bli et nasjonalt
laksevassdrag. Dette ble vedtatt i Stortinget i 2002. Nasjonale laksevassdrag omfatter et visst
antall av Norges viktigste lakseførende vassdrag med tilhørende vandringsområder i fjord og
kyst. Formålet med nasjonale laksevassdrag og laksefjorder er å gi et utvalg av de viktigste
laksebestandene i Norge en særlig beskyttelse mot skadelige inngrep og aktiviteter i
vassdragene og mot oppdrettsvirksomhet, forurensing og munningsinngrep i de nærliggende
fjord- og kystområdene (St.prop. nr. 32, 2006-2007).
Fangststatistikken for laks i Gaula viser store variasjoner fra år til år, fra 15-16 tonn i bunnår
til rundt 27-30 tonn i toppår. Sjøørreten gyter i 40 sidevassdrag til Gaula. Årlig fanges det 2
tonn sjøørret i elva. 2001 topper statistikken så langt med 51 tonn laks og sjøørret.
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2.6 Hydrologi og flomforhold
Vannføringen er blitt målt i Gaula siden 1908 ved målestasjon 122.2 Haga bru og siden 1941
ved målestasjon 122.11 Eggafoss (se figur 1 for geografisk beliggenhet). Middelvannføring
ved disse to målestasjonene er ca 80 m³/s ved Haga bru og 17 m³/s ved Eggafoss.
Middelflommen er på ca 760 m³/s ved Haga bru, og 171 m³/s ved Eggafoss.
Gaula beskrives som ei typisk flomfarlig elv, og noen karakteriserer den som en av Norges
farligste. Grunnlaget for denne påstanden kommer fra forholdet mellom høyeste registrerte
flomvannføring og middelvannføring for de største elvene i Norge. Den høyeste
flomvannføringen som er registret i Gaula er nærmere 40 ganger større enn årlig
middelvannføring. Nærmest kommer Tana der største registrerte flom er 20 ganger så høy
som middelvannføringen.
Årsaken til disse store og hurtige vannføringsvariasjonene ligger i vassdragets lave
selvreguleringsevne, og det er spesielt to forhold som påvirker denne selvreguleringseffekten.
For det første er det ingen større innsjøer innen Gaulas dreneringsområde som kan magasinere
noe av avløpsvannet. For det andre har dreneringsområdet en jevnt høy gradient slik at en
flombølge raskt kan bevege seg nedover i vassdraget uten å bli vesentlig dempet. Generelt kan
man si at flommene er karakterisert ved rask flomstigning, kort varighet og lite volum over
skadenivå (1400 m³/s). Flommen som inntraff i Gaula 24.august 1940 er den største
registrerte flommen i vassdraget (Tabell 1). Studie av flomhydrogram for august 1940 viser at
tiden fra vannføringen var under skadeterskelen til katastrofen var et faktum (2500 m³/s) var 2
timer. Etter ytterligere 2 timer lå praktisk talt hele dalføret i ruiner, og en person hadde mistet
livet. Den største vannføringen som ble målt var på 3060 m³/sek (Næss 1995).
Tabell 1: Store flommer i Gaula (de største flommene er uthevet med fet skrift)
Store flommer som er observert og målt i Gaula
Dato
Årstall Vannføring (m³/s)
1345 Gauldalsraset
1675 meget stor, mulig som i 1940
1789 meget stor, mulig som i 1940
1879
ca. 1600
1879
ca. 1800
25.jun
1918
2370
06.mai
1934
1830
28.jul
1935
1720
24.aug
1940
3060
10.jun
1944
2030
14.jun
1956
1810
01.jun
1973
1490
02.jun
1995
1306
06.jun
1997
1315
23.jun
2010
1411

Siste storflom i Gaula var i juni 2010, med en vannføring på ca 1410 m³/s. Den førte til
mindre materielle skader blant annet på grunn av bunnsenkning de siste 30-40 år.
Bunnsenkningen har ført til at flomvannstandene i nedre deler av elva er redusert, og dermed
også oversvømte landområder og materielle skader.
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Det er ikke uvanlig med vårisganger i Gaula, men disse har sjelden ført til skader av
betydning eller forårsaket oversvømmelser. I Gaula er særlig strekningen mellom Singsås og
Støren utsatt. I tillegg er sideelvene Sokna og Kaldvella kjent for isproblemer. Ved en
isoppstuving ovenfor Støren i 1934 er det beskrevet at vannstanden var 0,5 m over flommen i
1940. Isoppstuving kan føre til endrede strømningsforhold og bunnerosjon, og løpsendring
med påfølgende sideerosjon.

2.6.1 Flomsonekart
Det er utarbeidet tre flomsonekart for Gaula. Flomsonekartene viser hvilke områder som
oversvømmes i en flomsituasjon, og med hvilke gjentaksintervall (hyppighet). Delprosjekt
Kotsøy 1-2005 (revidert i 2010) dekker en 3,3 km lang strekning ved Kotsøy. Ved en 50årsflom vil deler av Rv. 30 være oversvømt nedenfor Øyan (rett oppstrøms Kotsøy), og
flomverket ved Kotsøy vil ha mindre enn 0,5 m sikkerhetsmargin, slik at området på sørvest
siden av elva på Kotsøy blir tegnet som direkte flomutsatt. Jernbanen på østsiden av elva vil
også være oversvømt nedenfor Reppe (nedstrøms Kotsøy). Veiforbindelsen på begge sider av
elva er satt under vann. Ved en 500-årsflom vil store deler av dalbunnen være satt under vann
og jernbanelinjen vil være oversvømt over lengre strekninger (Bævre og Pereira 2005).
Delprosjekt Støren 1-2001 dekker ca 11 km av Gaula og 1 km av nedre deler av Sokna. Dette
utgjør strekningen fra Gaulfossen til ca 1 km oppstrøms samløpet med Sokna. I Hovinområdet
er vannstanden ved flom dominert av forholdene ved Gaulfossen og Gamle Hovin vegbru.
Både jernbanen og E6 på Hovin blir satt under vann ved en 50-årsflom. Allerede ved en 20årsflom er E6 utsatt. Andre viktige områder som er utsatt på Støren er industriområdet
Prestteigen i nedre del av Sokna og ved Støren jernbanestasjon. Totalt er et areal på ca 4 km²
flomutsatt i Støren/Hovin-området (Bævre 2001).
Delprosjekt Melhus 5-2001 dekker ca 34 km av Gaula, fra utløpet og opp til Gaulfossen. Her
er betydelige verdier utsatt allerede ved en 10-årsflom. E6 ved Fornes (Kvål) og Fv. 735 ved
Varmbubekken (nedstrøms Gimse) vil oversvømmes. Ved en 100-årsflom vil mange viktige
veier langs vassdraget være stengt. Nesten hele bebyggelsen langs Fv. 735 mellom Gimse bru
og Blekesøya vil være oversvømt. Totalt er ca 11 km² flomutsatt ved en 100-årsflom (Bævre
2001).

2.7 Grusuttak og bunnsenking
Grusuttak i Gaula har pågått siden begynnelsen av 1950-årene. På grunn av mye
oppmerksomhet på negative konsekvenser som følge av grusuttak ble det i 1988 vedtatt en
form for frivillig 5-års prøvestans i uttak nedstrøms for Gaulfossen. Det ble også foreslått at
50 m³ til husbehov pr år kunne skje etter melding til kommunen (Flerbruksplan for Gaula).
Uttak ut over dette forutsatte godkjent reguleringsplan.
Det er utført grundige kartlegginger av alle grusuttak på strekningen fra Gaulosen til Kotsøy.
Kartleggingen viser at i perioden fra 1950 til 1985 ble det tatt ut ca 4 millioner m³ sand og
grus på den undersøkte strekningen. Av dette ble 3,4 millioner m³ tatt ut nedenfor Gaulfossen,
og om lag 2 millioner m³ ble tatt ut på strekningen fra Udduvoll bru til Gaulfossen. Fra
Gaulfossen er dette en strekning på 30 km og uttaket utgjør i gjennomsnitt ca 70 m³ uttatte
masser pr. meter elvestrekning for hele uttaksperioden (Næss 1995).
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Til tross for de store mengdene som allerede er tatt ut finnes det noen få gjenværende
forekomster av grus. Sideelvene antas å tilføre vassdraget beskjedne mengder materiale, mens
de viktigste sedimentkildene for Gaula er massene i bunnen av elva og fra usikrede elvesider
og elveslettene. Men uttakene har vært så store at elva må karakteriseres som utarmet med
hensyn på sand og grus.
Uttakene i kombinasjon med sikringen av elvesidene har blant annet ført til at Gaula har
senket seg mye de siste 30 årene, noen steder helt ned på marin leire. På strekningen fra
Gaulfossen til Gaulosen har elvebunnen en gjennomsnittlig senkning på 2 meter fra 1935 til
2007 (Vatne og Berthling 2010). 130 000 m³ masse har forsvunnet ut i fjorden. De negative
følgene av bunnsenkningen er en mer finkornet elvebunn, undergravde brukar og
sikringsanlegg og mye blottlagt leire i elvebunn og elvekant. Vannet graver fort og kan gi
erosjonshull eller stup. Utvasking av store mengder leire har gitt elva en gråere farge som er
negativ for fiske, og forandringer på elvebunnen har utvilsomt også medført endringer på livet
i elva både når det gjelder laverestående dyregrupper og fisk (Næss 1995).
Uttak av grus pågår nå i marginal grad, og det er en allmenn forståelse for at tykkelsen på
gruslaget i elva er kritisk og ikke bør bli tynnere. Sitat nedenfor er hentet fra
planbestemmelsene i kommuneplanens arealdel, delplan Gaula, Melhus kommune (2008):
”Masseuttak i vassdraget er forbudt, men kan tillates når tiltaket er et ledd i erosjonssikring,
flomforbygning eller har til hensikt å sikre mot skred og flom. Slike tiltak er søknadspliktige
etter § 93.”

3 Flom- og erosjonssikringsanlegg
Folk som bor langs elver og vassdrag er godt kjent med dramatiske hendelser i form av
erosjon, oversvømmelser og skred. Slike hendelser har menneskene til alle tider prøvd å
beskytte seg mot. Områdene langs Gaula er relativt tett befolket og flere tettsteder ligger på
skredutsatte områder. Foruten boligbebyggelse er det også materielle verdier som E6, veier,
jernbane og næringsbygg langs Gaula. Skredhistorien i Gaula, samt i andre tilsvarende
vassdrag, viser at skred kan sperre og demme opp Gaula med dambruddlignende tilstander i
etterkant.
På grunn av hyppige og intense flommer og fare for erosjon og skade på bebyggelse,
jordbruksarealer og infrastruktur er det i Gaula bygget en rekke erosjonssikringsanlegg. Det er
totalt ca 115 anlegg langs Gaula som NVE har gitt bistand til. Disse har en lengde på til
sammen ca 65 km. I tillegg kommer sikringstiltak gjort i regi av Statens Vegvesen,
Jernbaneverket (gamle NSB-forbygninger) og private. Det er i de nedre deler av vassdraget
det er bygd flest sikringstiltak. Nedenfor Gaulfossen er ca 50 % av strandsonen sikret.
Konsekvensene av disse tiltakene i kombinasjonen med økt arealutnyttelse, er redusert
massetransport/massetilgang, med påfølgende bunnsenkning, partikkelforurensning og økte
erosjonsproblemer. De samfunnsmessige konsekvensene av sikringsarbeidet er betydelige i
forhold til at elva ikke i like stor grad har mulighet til å ta seg nytt løp og vandre utover
elvesletten for å videre forårsake store materielle skader (Kannick 1999).
Alle sikringstiltak i et vassdrag representerer et inngrep i naturmiljøet. Ved å plastre
elvekanten med stein og dermed hindre erosjon i elvekanten vil elva grav og erodere andre
steder. Erosjon mot bunnen kan forekomme der begge elvesidene er sikret og der det er store
krefter mot bunnen av elva. Dette kan føre til blottlegging av leire og blakking av vannet og
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økt ustabilitet. Enkelte steder vil erosjon flyttes til motsatt bredd av elva, mens andre steder
kan man få uheldige strømningsforhold ned mot bunnen som videre kan resultere i store hull.
Der hvor elva eroderer i bunnen kan bunnsenkning oppstå, med påfølgende undergraving av
erosjonssikringsanlegg. Sikring av elvekanten reduserer også den naturlige tilførselen av grus
til løpet og dette medvirker også til senkingen man har observert. I 2007 utførte HydraTeam
en oppmåling av djupålen i Gaula, fra Gaulfossen og ned til Udduvoll bru. Da ble det påvist
15 erosjonshull i Gaula (Figur 4 viser de 10 dypeste hullene).

Figur 4: Lengdeprofil av elvas dybder og avmerkede erosjonshull (HydraTeam 2007)
Det er vanskelig å si hvor store miljømessige konsekvenser erosjonssikringer i Gaula har. Når
en nå samlet vurderer vedlikeholdstiltak på eldre sikringstiltak i Gaula er det viktig å
minimalisere nye inngrep i vassdraget. NVE vil også i større grad en tidligere la
erosjonssikringer forfalle. Dette gjøres på grunn av at prioriteringene av hva som skal sikres
har blitt endret i nyere tider. NVE prioriterer sikringstiltak som har stor nytte i forhold til
kostnadene, og som ikke gir negative konsekvenser for vassdragsmiljøet. En forbygning som
forfaller vil åpne sideveis erosjon som bidrar til å tilføre grus og vil påvirke grustransporten
og bunnforholdene lengre ned i vassdraget.

3.1 Utførelse
Utførelsen av elveforbygninger i tidligere tider skjedde enten ved å tippe steinmasse fra
toppen av melen, eller kjøre ut steinmassene på fylling i foten av skråningene. Ved begge
metodene ble massene håndtert uten bruk av langtrekkende gravemaskin for legging av stein i
elva. Dette medførte at fundamenteringen/foten ofte ikke kom så langt ut i elva som ønskelig.
Forbygningene står bra i 20-30 år, men en ser nå at de mest utsatte trenger å forsterkes i foten.
Dette er spesielt aktuelt i Gaula hvor elvebunnen har senket seg så mye som den har, og hvor
foten av forbygningene mange steder er meget utsatt.
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I 2009 utarbeidet NVE i samarbeid med NTNU en veileder for dimensjonering av
erosjonssikringer av stein (Jenssen og Tesaker 2009), og påfølgende tekst er hentet fra denne
veilederen. Sikring av utsatte elveskråninger gjøres vanligvis med et dekklag av stein.
Dekklaget kan bygges opp både med og uten et filterlag av finere masser eller filterduk mot
de underliggende massene. Dekklaget kan legges på flat eller skrånende bunn, over store
flater eller begrenset til lokale områder rundt utsatte partier. Det kan også bygges opp som en
mur (tørrmur) og med andre materialer enn stein, som tømmer, matter, gabioner (steinfylte
matter), tørrmur, betongvegger eller spunt. Vegetasjon som erosjonsbeskyttelse kan også
brukes i enkelte tilfeller og man bruker ofte nedbrytbare matter eller lignende for å lette
etablering av vegetasjon.
Dekklag av stein uten filterlag er den vanligste formen for erosjonssikring.
Underlaget/elvekanten dekkes av et lag såkalt samfengt stein og bygges opp med en fotgrøft
eller større tykkelse i bunnen. Figur 5 viser sikring med fotgrøft. Samfengt stein er en
blanding av forskjellige steinfraksjoner fra svært fint til grovt materiale. En kan bruke
rundstein fra elva, men dette kan ikke brukes på steder med stor påkjenning eller der det er
nødvendig med stor helling på sikringen.

Prinsippskisse for erosjonssikring

Helning ca 1:2,5
Helning ca 1:1,5-2,5

Dimensjonerende flom
Anleggsveg ca 5 m bred
Helning 1:1

Normal sommervannstand

Erosjonssikring med stein

TEGNFORKLARING

Fotgrøft/bunnforankring

Nytt elveprofil etter sikringstiltak

Tegn:GBH

Elveprofil før sikringstiltak
Sikringsmasser - Samfengt sprengt stein
Grunnmasser

Figur 5: Prinsippskisse for erosjonssikring (Jensen og Tesaker 2009)
Sikringen bygges opp med en fotgrøft i bunn eller med større tykkelse i bunn der det er stor
påkjenning for å sikre mot undergraving av sikringen. Det er vanlig å bruke de groveste
steinene en har tilgjengelig i bunnen av sikringen. Det anbefales minimum 1 m bredde og
dybde på fotgrøft/bunnlag men dette er avhengig av størrelse på elva og forventet
bunnsenking. Der man venter stor bunnsenking kan man plassere så mye ekstra stein i foten at
den sklir ut og beskytter skråningen i erosjonsgropen. Steinen kan plasseres i en grøft eller i
en ranke langs foten av sikringen, og kalles da steinranke.

18

Hellingen på sikringer bør være så slak som mulig og kan gjerne variere langs sikringen.
Slake sikringer er mer stabile enn brattere sikringer. Typisk hellinger er fra 1:2-1:4. Sikringen
bør også følge det eksisterende terrenget i størst mulig grad og kan gjerne gis et rufsete preg.
Utstrekning i lengde på en erosjonssikring bør være noen meter nedstrøms området som er
utsatt for erosjon. Det er nedstrøms ende av sikringen som vil være mest utsatt for erosjon.
Sikringen må forankres godt i begge ender og grunnes godt inn i skråningen, og en bør
tilstrebe og få en mest mulig jevn overgang mellom sikring og naturlig elvekant.
Anlegg av sikringen avhenger av størrelsen på vassdraget og høyden av skråningen. Sikring
av lave skråninger der en kan grave fotgrøft fra elvekanten og dumpe stein nedover
skråningen er vanligvis enkle å utføre. Det er vanlig å slake ned skråningen og ta unna og ta
vare på hengetorv og jord- og vegetasjonslaget. Der en har høye skråninger og store dyp
kjøres steinen ut som midlertidig veifylling langs elvekanten.
Kantvegetasjon er en viktig del av det totale miljøet langs et vassdrag. Den fungerer som filter
mot forurensning fra arealavrenning, begrenser erosjon, er et viktig leveområde for mange
arter, samt et viktig landskapselement. Under anleggsarbeidet vil man i størst mulig grad
prøve å beholde den eksisterende vegetasjonen langs sikringstiltaket. Mellomlagring av de
stedlige vegetasjonsmassene (velegnede deponi) skal gjøres på en slik måte at mest mulig frø
og røtter overlever. Disse massene skal brukes til slutt som toppdekke over sikringsmassene
slik at tiltaksområdet får et artsmangfold som mest mulig hører hjemme på stedet. Dersom
disse massene ikke finnes tilgjengelige må velegnede tilgroingsmasser tilkjøres.
Tilgroingsmassene vil medvirke til rask revegetering og en reetablering av det biologiske
mangfoldet.

3.2 Anleggsvei
Dersom anlegg skal utføres med utkjøring/utlegging av stein, følger det med en del
sikringsprinsipp:
- Stein kjøres ut langs en 5-6 m bred anleggsvei med helning 1:1 ned mot elva
- Steinmassene som trengs til anleggsveien er dimensjonerende for sikringstiltaket
- Når anleggsveien er ferdig utlagt langs elvekanten legges steinmassene som vist på
figur 5
- Ved avslutning av steinfyllingen mot elva skal det etableres en
fotgrøft/bunnforsterkning
- Steinsikringen skal trekkes over nivået for dimensjonerende flom
(Jenssen og Tesaker 2009)

4 Fremgangsmetode og valg av utforming
4.1 Feltarbeid og oppmåling
Kartlegging av NVEs sikringsanlegg i Gaula startet opp sommeren 2008 med feltarbeid utført
av NVE Region Midt-Norge. Strekningen fra Gaulosen og opp til Gaulfossen ble kartlagt av
Kjartan Orvedal, Kristin Skei og Magne Grandemo. Det ble benyttet båt langs de aller fleste
anleggene. Sommeren 2009 ble strekningen fra Gaulfossen og opp til det øverste anlegget i
Singsås kartlagt av Lars Rolstad Libach, Kristin Skei og Magne Grandemo. Båt ble benyttet
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på de nedre delene av denne strekningen, mens resten ble befart fra land. Sommer og høst
2010 ble de anleggene med bemerkninger fra tidligere feltarbeid befart av Joar Skauge og
Kristin Skei, og oppmålinger i forhold til prosjektering ble foretatt.
Det har vært meget varierende vannføring på de forskjellige befaringstidspunktene. De nedre
delene ble kartlagt ved relativt stor sommervannføring, samt tidevannspåvirkning. De beste
kartleggingsforholdene forekom på høsten, da vannføringen var lavere og tilgjengeligheten
var lettere pga nedfall av løv. Da oppmålingene ble foretatt høsten 2010 var vannføringen lav
og meget gunstig. Vannføringen var også mer gunstig jo lengre opp i vassdraget man kom.

4.2 Prosjektering
Rapporten beskriver tilstanden til alle sikringsanlegg som NVE har gitt bistand til langs
Gaula, fra Singsås til utløpet ved Gaulosen. Hvert anlegg er beskrevet med et kart, en
tilstandsrapport og bilder, i nevnte rekkefølge. Anlegg hvor det er påvist skader og det skal
utarbeides tiltaksplan, blir i tillegg beskrevet med profil av elveskråning og kostnadsoverslag
for tiltaket. Sikringsanleggene er grovt sett inndelt i tre forskjellige klasser; anlegg uten
bemerkninger (grønn strek), anlegg med slitasje (brun strek) og anlegg som er skadet (rød
strek). Det er kun ved de anleggene som er bemerket skadet (rød strek) det er utarbeidet
tiltaksplan. Ved anlegg med slitasje (brun strek) bør det jevnlig utføres tilsyn.
I prioriteringen av hvilke anlegg det er utført plan for er det lagt vekt på nytten av anlegget og
hvilke verdier anlegget sikrer. Tiltak med høyest samfunnsmessig nytte i forhold til
kostnadene må prioriteres. Det er utarbeidet tiltaksplan for 14 eksisterende sikringsanlegg. I
de aller fleste tilfellene er det behov for vedlikehold eller reparasjoner, samt at ved noen få er
det behov for forlengelse.
Det er nødvendig med detaljplanlegging ved oppstart av hvert anlegg. Steinmengde og
kostnader er anslått så godt som mulig, men man må alltid forvente at det kan oppstå noe
uforutsett slik at mengde og pris vil bli endret. Dette er forsøkt ivaretatt ved å legget til 10 %
på kostnader til diverse uforutsett. I forhold til steinmengde er det tatt utgangspunkt i løse
masser (lm³).
Det er behov for anleggsvei ved de aller fleste anleggene. Ved flere av anleggene går det
private veier ned til elvebredden, og det er kun et behov for å forlenge. I disse tilfellene må
man beregne vedlikehold av eksisterende privat vei når anleggsarbeidet er ferdigstilt. Noen
anlegg har en utfordrende adkomst på grunn av at E6 går langs anlegg eller at det er bratt ned
til anlegg. Her kan det være et ekstra behov for tilrettelegging av snuplass, avkjørsel og bruk
av ekstra mengde stein.
Det benyttes forskjellige benevnelser på det å erosjonssikre elvesider. I tekstdelen er
erosjonssikring, sikringstiltak og sikringsanlegg benyttet, mens på kartene er elveforbygning
benyttet. Forskjellige kortvarianter som anlegg, tiltak og forbygning benyttes også.
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Nr Anleggsnr
1
1147
2
1781
3
1146
4
1205
5
1783*
6
1798*
7
1784
579
8
538
4049
9
1785
10
1799
11
1486*
12
175
13
7340
14
146
15
1998*
16
127
4257
17
1935*
18
1758
19
6366
20
1760*
21
1761
22
1491
23
1809*
24
1144
1807
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Sikringsanlegg langs Gaula, Gaulosen - Singsås.
Anlegg med rød skrift trenger vedlikehold/reparasjon.
Anleggsnavn
Side Lengde på anlegg Tot. lengde Lengde på rep.
Kirkvoldøy
V
480
480
Vilmannsøy
H
260
260
Engeshagen
V
340
340
Hermo
V
130
130
Fora ved Foros
H+V 220+140+440+120
920
Osøy
H
150+200
350
Hovstad og Hovstadmo
V
500
500
Hovstad
V
110
110
Troøien og Bogen
V
510
510
Vinsnes
V
90+600+380+250
1320
Hagen
H
200
200
Øyan
V
240
240
Talsnes
H
190
190
Troøien
V
1460
1460
Kotsøy
H
580
580
Bogen
V
190+410+400+460
1460
Reppe
H
250
250
Gaula og Bua ved Kjellen
V
260
260
Bua ved Kjellen
V
360
360
Bua ved Buoa
V
420
420
Bones
V
420
420
Godøyen
H
100
100
50
Rognesgårdene
H
1100
1100
Rognes bru
V
350
350
Aunegårdene
V
700
700
Røttum
H
300
300
Aunegjerdet
V
400
400
på S. Aunes og A. Elgens eiendom
V
130
130

5 Sikringstiltakene i Gaula fra Singsås til Gaulosen

320

lm³

85 000

77
80
83
87
90
92
95
98

51
54
57
60
65
68
71
74

48

Kostnad (kr) Sidetall
27
30
33
36
39
42
45

49
50

44
45
46
47
48

38
39
40
41
42
43

36
37

28
29
30
31
32
33
34
35

27

25
26

1888
434
1763*
248
1492*
873
4307
1080
7843
6047
8620
1311
1145
9203*
1202
1988*
1326
102
9202
1286
1772*
4050
1773
578
317
1323*
947*
630*
759*
8392*
1185
4051
414
9201*

Tilset
A.Rogstad og Rogstadrønningen
Rogstadmo
Refseth
Granøien
Granøien
Granøya-Tillerøy
Rogstadgårdene
Rogstadøyan
Folstadøy
Mosand
Folstad
Mo
Frøsetøran
Roligheita
ovenfor Støren jernbanebru
Voldøyen
gården Engan
Støren jernbanestasjon
Rostad
Krogstadanda
Hage
Gylløyen
Krogstadbakken
Krogstadøren
Krogstadøren
Vollan
Midttømme
Røskaft
Grinni
Grinde-Evjen
Evjen
Horgøiene
Horg

H
V
V
V
H
H
H
V
V
H
V
H
V
H
V
V
V
V
V
H
V
H
H
V
V
V
H
H+V
H
V
V
V
H
H
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320
490+180
500
180
260
460
260
1100
360
620
380
370
450
200
320
400
660
350
300
180
500
750
160
980
380
50
380
1050
690
570+130
480
650
220
350

320
670
500
180
260
460
260
1100
360
620
380
370
450
200
320
400
660
350
300
180
500
750
160
980
380
50
380
1050
690
700
480
650
220
350
160

60

2060

1160

400 000

220 000

179
181

164
167
170
173
176

145
148
151
155
158
161

137
140

112
115
118
121
124
127
131
134

107

101
104

67

66

62
63
64
65

59
60
61

58

57

55
56

51
52
53
54

685
1343
5626
8455
8227
312*
312*
810
543
9021*
1780
864
923
1973
872
224
908
2000
544
551*
34
4308*
156
217*
4283
319*
1792*
865
1788*
139*
2044*
993
4052
1826

Sandløkka-Sanden
Sanden
Evjeøyen
Lundamo sør
Lundamo sentrum
Lund og Valdem
Lund og Valdem
Løberg øvre
Helgemo-Løhre og Høiset
Høyset
Høyset
Løberg nedre
Loskleiva
Løberg nedre
Ler stasjon
Losen-Fornesbakken
Borten
Borten
Losakleiva-Hokseggen
Forset, Klep og Kåsen
gaarden Flaaøiene
Flåøyen
Flåøien
Kvaals bro langs Laaøylandet
Fornesbakken
Kvål
Rosmel
Storrønningen-Kregnes
Kregnes
Kregnes gård
Kregnes, Br.nr.2
Storhaugen-Gravråk
Skjerdingstad-Gravråk
Kregnes, Br.nr.1

H
H
V
H
H
V
H
V
H
H
H
V
V
V
H
H+V
H
H
V
V
H
H
H
H
V
H
V
V
V
V
V
H
H
V
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390
270
890
550
370
450
800
280
1150+100
400
720
450
320
450
1285
600+710+400
120
300
580+780
1600 (650)
500
220
390
500
380
1275
470
700
140
370
330
680
1120
160

390
270
890
550
370
450
800
280
1250
400
720
450
320
450
1285
1710
120
300
1360
1600
500
220
390
500
380
1275
470
700
140
370
330
680
1120
160
4020

4530

320

2540

320

280

850 000

685 000

450 000

240

237

221
227
230
233

212
215
218

208

204

198
201

184
189
192
195

622
4295
209*
1901
1789*
1790*
1791*
4339
545
623
413
9414*
1937
1392
9426
4737
1327
354
846

SUM

Tranmel
Rimol
Søberg
Melhus
Gimse bru
Lena-Brubakksanda
Brubakksanda
Tislauen (A+B)
Jaktøyen
Øyås og Fergestad
Stav og Stavseng
Ny Udduvoll bru
Øye, Br.nr.29
Øye, Br.nr.7
Kuøra
Moe
Øye, Br.nr.19
Sundet
Skogstad og Brå

V
V
H
H
V
H
H
V
H
V
H
H+V
V
V
V
H
V
H
H

1320
750+30+190+125
350
580+130
720
380
260
400+500
760
1140
1220
520+100
500
1070
190
1060
500
380
1700
65595

1320
1095
350
710
720
380
260
900
760
1140
1220
620
500
1070
190
1060
500
380
1700
1190
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Anlegg som ikke står angitt med et nummer er slått sammen med anlegg som står ovenfor.
* = Anlegg med prioritert tilsyn. Kommunene skal følge tilsyn med anleggene hvert 5 år, og rapportere inn til NVE.

79
80
81
82

78

74
75
76
77

68
69
70
71
72
73

14630

2 690 000

277
280
283
286

274

262
265
268
271

242
245
248
251
256
259

0

750

175 Troøien

1785 Hagen

1486 Talsnes

1 500

3 000 Meters
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1783 Fora ved Foros

1798 Osøy

1798 Osøy

4049, 538 Vinsnes og Troøien og Bogen

4049, 579, 1784 Vinsnes, Hovstad og Hovstad og Hovstadmo

4049 Vinsnes

1799 Øyan

Forbygningsanlegg

7340 Kotsøy

1205 Hermo

1781 Vilmannsøy

1146 Engeshagen

1:40 000

±

Koordinatsystem: WGS84/UTM sone33

1147 Kirkvoldøy

Sone 1: Kirkvoldøy - Kotsøy, Midtre Gauldal kommune

±

6987750

6988000

1147 - Gaula ved Kirkvoldøy, Midtre Gauldal kommune

6987500

1147 Kirkvoldøy

6987250

Forbygningsanlegg
Skade med tiltaksplan
Slitasje
Mulig adkomstvei

0

60

120

1:4 000

240 Meters

Koordinatsystem: WGS84/UTM sone33
281750

27

282000

282250

Tilstandsrapport ved befaring av sikringsanlegg mot flom, erosjon
og skred i vassdrag
Norges vassdrags- og energidirektorat
1147 – Gaula ved Kirkvoldøy

Tiltaksnummer/Navn
Dato for befaring

07.07.09

Vannføring (m³/sek) befaringsdag

Elveside (H-M-V)

V

Byggestart (år)

1934

Antall parseller

1

Ferdigstilt (år)

1937

Samlet lengde (m)

480

Reparasjon/Forlengelse (år)

1959

7

Anleggstype

Erosjonssikring. Steinkledning, røys.

Hensikt med anlegget

Sikring av dyrket mark, gårdsbygninger og gårdsvei. Sikkerhetsklasse
M2.

Oppstrøms forankring

Går litt inn på land og inn i et rolig parti av elva

Nedstrøms forankring

En solid steinrøys ca. 10 m innenfor hovedløpet

Anleggets tilstand

Anlegget er slitt og har små skader i et parti på ca 100 meter opp mot
oppstrøms forankring. Nedenfor ligger anlegget stabilt uten påvirkning i
flomløpet.

Vegetasjon på anlegg
Områdebeskrivelse

Tett vegetasjon. Trær og busker. Mosedekte steiner godt nedover
anlegget.
Oppstrøms del av anlegg starter midt i en yttersving går gjennom
svingen og inn i et tørrlagt flomløp. Elva er grunn og med middels
strømhastighet. Grunnforholdene består av tynn morene og
elveavsetninger.

Tiltaksbeskrivelse og
miljøtilpasninger

28

Nedre deler av anlegg, i flomløp.

Fra midtre deler av anlegget og oppstrøms
29

±

6987500

6987750

1781 - Gaula ved Villmannsøy, Midtre Gauldal kommune

6987000

6987250

1781 Vilmannsøy

Forbygningsanlegg
Skade med tiltaksplan
Slitasje
Mulig adkomstvei

0

60

120

1:4 000

240 Meters

Koordinatsystem: WGS84/UTM sone33
281000

30

281250

281500

Tilstandsrapport ved befaring av sikringsanlegg mot flom, erosjon
og skred i vassdrag
Norges vassdrags- og energidirektorat
1781 – Gaula ved Villmansøy

Tiltaksnummer/Navn
Dato for befaring

07.07.09

Vannføring (m³/sek) befaringsdag

Elveside (H-M-V)

H

Byggestart (år)

1941

Antall parseller

1

Ferdigstilt (år)

1949

Samlet lengde (m)

260

Reparasjon/Forlengelse (år)

1952

7

Anleggstype

Erosjonssikring. Steinkledning, røys.

Hensikt med anlegget

Sikring av dyrket mark og gårdsbygninger. Sikkerhetsklasse M2.

Oppstrøms forankring

Går over i NSB-anlegg, ikke noe tydelig skille.

Nedstrøms forankring

Godt med stein, og ligger ikke utsatt til.

Anleggets tilstand

Anlegget er bratt og har mye stein. Det er noen småskader/slitasje i det
partiet elva går rett på. Skråningen henger litt, noe som tyder på
undergraving, men elva er grunn og det er ikke kritisk.

Vegetasjon på anlegg

Områdebeskrivelse

Mindre vegetasjon på de nedre delene, mens det blir tettere og mer
oppover. Gress, busker og trær.
Elva gjør en sving og går derfor rett på i dette området. Elva er grunn
oppstrøms, mens det er smalere og blir dypere nedstrøms. Fjell på
motsatt side. Middels sterk strømhastighet. Grunnforholdene består av
elveavsetninger.

Tiltaksbeskrivelse og
miljøtilpasninger

31

Nedre deler av anlegg.

Øvre deler av anlegg

32

6987250

±

6986750

6987000

1146 - Gaula ved Engeshagen, Midtre Gauldal kommune

6986500

1146 Engeshagen

Forbygningsanlegg
Skade med tiltaksplan
Slitasje

0

60

120

1:4 000

240 Meters

Koordinatsystem: WGS84/UTM sone33
280750

281000

33

281250

6986250

Mulig adkomstvei

Tilstandsrapport ved befaring av sikringsanlegg mot flom, erosjon
og skred i vassdrag
Norges vassdrags- og energidirektorat
1146 – Gaula ved Engeshagen

Tiltaksnummer/Navn
Dato for befaring

07.07.09

Vannføring (m³/sek) befaringsdag

Elveside (H-M-V)

V

Byggestart (år)

1934

Antall parseller

1

Ferdigstilt (år)

1937

Samlet lengde (m)

340

Reparasjon/Forlengelse (år)

1952

Anleggstype
Hensikt med anlegget

Erosjonssikring. Steinkledning, røys.
Erosjonssikring av dyrket mark, gårdsbygninger og gårdsvei.
Høyspentlinje krysser elva ved øvre deler, og en mast står på/rett ved
anlegg. Sikkerhetsklasse M2.

Oppstrøms forankring

Går inn i skogen, stabil.

Nedstrøms forankring

Store steiner, stabil.

Anleggets tilstand

Vegetasjon på anlegg
Områdebeskrivelse

7

Anlegget er i orden.
Godt med vegetasjon. I nedre deler vokser gress helt ned til vannivå,
oppstrøms er det mer busker og trær.
Elva er bred og dyp. Terskelparti i nedre deler som gjør at vannet
demmes opp. Liten strømhastighet. Rett strekning, men oppstrøms
kommer elva rett på fra et lite stryk. Grunnforholdene består av
elveavsetninger.

Tiltaksbeskrivelse og
miljøtilpasninger

34

Nedre del av anlegg.

Øvre del av anlegg.

35

6986750

±

6986250

6986500

1205 - Gaula ved Hermo, Midtre Gauldal kommune

1205 Hermo

Forbygningsanlegg

6986000

Skade med tiltaksplan
Slitasje
Mulig adkomstvei

0

45

90

1:3 000

180 Meters

Koordinatsystem: WGS84/UTM sone33
279750

280000

36

280250

Tilstandsrapport ved befaring av sikringsanlegg mot flom, erosjon
og skred i vassdrag
Norges vassdrags- og energidirektorat
1205 – Gaula ved Hermo

Tiltaksnummer/Navn
Dato for befaring

07.07.09

Vannføring (m³/sek) befaringsdag

Elveside (H-M-V)

V

Byggestart (år)

1934

Antall parseller

1

Ferdigstilt (år)

Samlet lengde (m)

130

Reparasjon/Forlengelse (år)

1936
1948 og
1988

7

Anleggstype

Erosjonssikring. Steinkledning, røys.

Hensikt med anlegget

Sikring av rasmel for å trygge dyrket mark. Tidligere utført 2
reparasjoner. Sikkerhetsklasse M0.

Oppstrøms forankring

Oppstrøms forankring er trukket opp i Herjåa, burde gått lengre opp.

Nedstrøms forankring

I et lite stryk, utsatt og rufsete forankring.

Anleggets tilstand

Vegetasjon på anlegg
Områdebeskrivelse

Anlegget er ikke i orden. Forankringene er dårlige, og i midtre deler er
anlegget spredt utover elva, defekt. Ligger stein i bakkant fremdeles,
men dette er ikke bra nok. I øver deler er det tydelig at det har vært
etterfylt og forsterket.
Mye og tett vegetasjon, trær, busker og gress. Noen trær har veltet, smale
stammer ligger ut i elva.
Anlegget ligger i en skarp yttersving, og hvor også elva Herjåa har sitt
utløp i Gaula. Et utsatt område når det er stor vannføring, middels sterk
strømhastighet. Grunnforholdene består av elveavsetninger.

Tiltaksbeskrivelse og
miljøtilpasninger

37

Øvre del av anlegg.

Stein fra anlegg ligger ut i elva.

38

±

6986500

6986750

1783 - Fora ved Foros, Midtre Gauldal kommune

6986250

1783 Fora ved Foros

Forbygningsanlegg
Skade med tiltaksplan
Slitasje
Mulig adkomstvei

0

50

100

1:3 000

200 Meters

Koordinatsystem: WGS84/UTM sone33
279500

39

279750

Tilstandsrapport ved befaring av sikringsanlegg mot flom, erosjon
og skred i vassdrag
Norges vassdrags- og energidirektorat
1783 – Fora ved Foros

Tiltaksnummer/Navn
Dato for befaring

07.07.09

Vannføring (m³/sek) befaringsdag

Elveside (H-M-V)

V

Byggestart (år)

1940

4 (kun parsell lengst
nedstrøms er vurdert)

Ferdigstilt (år)

1948

Antall parseller

Reparasjon/Forlengelse (år)

1959

Samlet lengde (m)

440 (parsell lengst
nedstrøms)

7

Hensikt med anlegget

Erosjonssikring. Steinkledning, røys.
Sikring av dyrket mark, bydgevei, bebyggelse og skoleområde. Kart
viser at det er fire kraftlinjer som krysser elva her. Sikkerhetsklasse M2.

Oppstrøms forankring

Gjengrodd og lite tilgjengelig, fant ingen forankring.

Nedstrøms forankring

Nytt veiprosjekt ved nedstrøms forankring, fant ingen konkret slutt.

Anleggstype

Anleggets tilstand

Vegetasjon på anlegg
Områdebeskrivelse

Varierende tilstand. I øvre deler, hvor hovedløpet av elva går, er det nok
med stein og bra tilstand. I nedre deler er det mindre med stein og mer
slitasje, men her går det normalt ikke mye vann, og elva har flere løp og
fordele seg på. I nedre deler beskytter anlegget kun dyrket mark.
Mye, tett og frodig vegetasjon. Vanskelig og komme til for å kontrollere
anlegget.
Fora går i flere løp her, og anlegget følger et smalt flomløp som det ikke
rant mye vann i på nedre deler på befaringsdagen. Grunnforholdene
består av elveavsetninger.

Tiltaksbeskrivelse og
miljøtilpasninger

40

Øvre deler av anlegget i et smalt flomløp.

Nedre del av anlegg.

41

±

6987500

6987750

1798 - Gaula ved Osøy, Midtre Gauldal kommune

6987000

6987250

1798 Osøy

6986750

1798 Osøy

Forbygningsanlegg
Skade med tiltaksplan
Slitasje
Mulig adkomstvei

0

75

150

1:5 000

300 Meters

Koordinatsystem: WGS84/UTM sone33
278250

278500

42

278750

279000

Tilstandsrapport ved befaring av sikringsanlegg mot flom, erosjon
og skred i vassdrag
Norges vassdrags- og energidirektorat
1798 – Gaula ved Osøy-Bjørgen

Tiltaksnummer/Navn
Dato for befaring

06.07.09 og 07.07.09

Vannføring (m³/sek) befaringsdag

Elveside (H-M-V)

H

Byggestart (år)

1940

Antall parseller

2

Ferdigstilt (år)

1948

Samlet lengde (m)

350

Reparasjon/Forlengelse (år)

Anleggstype
Hensikt med anlegget
Oppstrøms forankring
Nedstrøms forankring
Anleggets tilstand

Vegetasjon på anlegg

Områdebeskrivelse

8 og 7

Erosjonssikring. Steinkledning, røys.
Flomverk for å sikre dyrket mark samt bolig- og industriarealer.
Sikkerhetsklasse M3.
Oppstrøms parsell går rett over i NSB forbygning, nedstrøms parsell har
ingen tydelig forankring oppstrøms, avtar gradvis.
Oppstrøms parsell har en tydelig og solid forankring med mye stein,
nedstrøms parsell går rett over i NSB forbygning.
Begge anlegg ser gode ut. Oppstrøms parsell er veldig bratt og med mye
stein, men det er ingen tydelige skader, kun et noe rotete utseende.
Nedstrøms parsell er et lite tydelig anlegg.
Mye vegetasjon på nedstrøms parsell og noe mindre på oppstrøms
parsell pga varierende bratthet på anleggene.
Elva er grunn og smal ved begge parseller. Oppstrøms parsell er i en
innersving og med et lite stryk utenfor. Her er det middels
strømningshastighet. Nedstrøms parsell er i starten på en yttersving og
ligger noe innenfor grusør ved lav vannstand. Grunnforholdene består av
breelv- og elveavsetninger.

Tiltaksbeskrivelse og
miljøtilpasninger

43

Nedstrøms parsell.

Oppstrøms parsell.

44

6987500

6987750

±

1784 - Gaula ved Hovstad og Hovstadmo,
Midtre Gauldal kommune

6987000

6987250

4049, 579, 1784 Vinsnes, Hovstad og Hovstad og Hovstadmo

Forbygningsanlegg
Skade med tiltaksplan
6986750

Slitasje
Mulig adkomstvei

0

50

100

1:4 000

200 Meters

Koordinatsystem: WGS84/UTM sone33
278250

45

278500

278750

Tilstandsrapport ved befaring av sikringsanlegg mot flom, erosjon
og skred i vassdrag
Norges vassdrags- og energidirektorat
1785 – Gaula ved Hovstad og Hovstadmo

Tiltaksnummer/Navn
Dato for befaring

06.07.09

Vannføring (m³/sek) befaringsdag

Elveside (H-M-V)

V

Byggestart (år)

1941

Antall parseller

1

Ferdigstilt (år)

1947

Samlet lengde (m)

500

Reparasjon/Forlengelse (år)

1957

Anleggstype
Hensikt med anlegget

8

Erosjonssikring. Steinkledning, røys.
Sikring av dyrket mark og gårdsbygninger. Høyspentlinje krysser elva.
Inkluderer reparasjon av anlegg 579 som ble tatt av 1940-flommen.
Sikkerhetsklasse M2. Anlegg 4049 er inkl. helt nedstrøms, med 90 m.

Oppstrøms forankring

Går rett over i SVV sin forbygning.

Nedstrøms forankring

Forankring går inn under vei. Store steiner. Stabil.

Anleggets tilstand

Anlegget kan se noe rufsete og slitt ut i nedre deler, men det er mye stein
i anlegget og elva er grunn langs store deler av anlegget. Noe
menneskepåvirket, mens i strykparti her elva tatt litt ekstra. I øvre deler
ser det bra ut.

Vegetasjon på anlegg

Mye vegetasjon, et belte med løvskog langs hele anlegget.

Områdebeskrivelse

Anlegget ligger gjennom en hel yttersving. Strykpartier og stor
strømhastighet langs deler av anlegget. Elva er grunn og bred.
Grunnforholdene består av breelv- og elveavsetninger.

Tiltaksbeskrivelse og
miljøtilpasninger

46

Nedre deler av anlegg.

Øvre deler av anlegg.

47

±

6988500

6989000

4049 - Gaula ved Vinsnes, Midtre Gauldal kommune

6988000

4049, 538 Vinsnes og Troøien og Bogen

6987000

6987500

4049 Vinsnes

Forbygningsanlegg
Skade med tiltaksplan

Mulig adkomstvei
0

150

300

1:11 000

600 Meters

Koordinatsystem: WGS84/UTM sone33
276500

277000

48

277500

278000

6986500

Slitasje

Tilstandsrapport ved befaring av sikringsanlegg mot flom, erosjon
og skred i vassdrag
Norges vassdrags- og energidirektorat
4049 – Gaula ved Vinsnes

Tiltaksnummer/Navn
Dato for befaring

01.07.09 og 06.07.09

Vannføring (m³/sek) befaringsdag

Elveside (H-M-V)

V

Byggestart (år)

1944

Antall parseller

4

Ferdigstilt (år)

1949

1320

Reparasjon/Forlengelse (år)

1952, 1957
og 1962

Samlet lengde (m)
Anleggstype

18 og 8

Erosjonssikring. Steinkledning, røys.

Sikring av dyrket mark og gårdsbygning. Høyspentlinje krysser elva ved
nedre parsell. Sikkerhetsklasse M0. En parsell er vedlikehold og
Hensikt med anlegget
reparasjon av anlegg 538 som nå er gjengrodd og ligger på tørt land.
Oppdelt i flere parseller, men alle oppstrøms forankringer holder
tilfredsstillende standard.
Oppstrøms forankring
Oppdelt i flere parseller, men alle nedstrøms forankringer holder
tilfredsstillende standard.
Nedstrøms forankring
Anlegget har en noe varierende tilstand. I strykpartiene er det tydelig at
det
er større påkjenning, slitasje og flere småskader, spesielt i øvre deler.
Anleggets tilstand
Det er mye stein og elva er grunn, og det er ikke behov for å utføre tiltak
ved dette anlegget.
Vegetasjon på anlegg

Områdebeskrivelse

Mye vegetasjon. Lauvskog og gress i en kantsone langs anlegg.
Anlegget er langt og strekker seg over flere forskjellige partier. Det er
både rette strekninger og noen partier med sving. I starten og mot slutten
er det strykpartier med middels til stor strømningshastighet. Deler av
anlegg går også bak grusør og inn langs tørrlagt flomløp, samt noe opp
på land. Grunnforholdene består av elveavsetninger.

Tiltaksbeskrivelse og
miljøtilpasninger

49

Nedre deler av anlegg.

Øvre deler av anlegg.

50

6988750

±

6988500

1785 - Gaula ved Hagen, Midtre Gauldal kommune

6988250

1785 Hagen

Forbygningsanlegg
6988000

Skade med tiltaksplan
Slitasje
Mulig adkomstvei
0

50

100

1:3 000

200 Meters

Koordinatsystem: WGS84/UTM sone33
276250

276500
51

276750

Tilstandsrapport ved befaring av sikringsanlegg mot flom, erosjon
og skred i vassdrag
Norges vassdrags- og energidirektorat
1785 – Gaula ved Hagen

Tiltaksnummer/Navn

Eggafoss
18

Dato for befaring

01.07.09

Vannføring (m³/sek) befaringsdag

Elveside (H-M-V)

H

Byggestart (år)

1942

Antall parseller

1

Ferdigstilt (år)

1947

Samlet lengde (m)

200

Reparasjon/Forlengelse (år)

-

Anleggstype

Flomsikring. Steinkledning, røys.

Oppstrøms forankring

Sikring av dyrket mark og gårdsbygninger. Sikkerhetsklasse M2.
Høyspentlinje krysser anlegget ved nedre deler.
Ligger godt inne på land med mye vegetasjon omkring. Elva går bort fra
land her.

Nedstrøms forankring

Avsluttes ved gapahuk på ei større grusør.

Hensikt med anlegget

Anleggets tilstand

Tilstanden på anlegget er ok. Det er lite påkjenning i dette området i dag.

Vegetasjon på anlegg

Mye vegetasjon helt ned til elva. Deler av anlegg er gjengrodd.

Områdebeskrivelse

Anlegget ligger i en innersving hvor det i dag er liten påkjenning. Elva
går hovedsakelig på motsatt side her. Elva er grunn og bred, og den har
lav til middels strømhastighet. Grunnforholdene består av
elveavsetninger og noe forvitringsmateriale.

Tiltaksbeskrivelse og
miljøtilpasninger

52

Nedre del av anlegg, går bak grusør.

Øvre del av anlegg.

53

±
6989500

1799 - Gaula ved Øyan, Midtre Gauldal kommune

6989000

6989250

1799 Øyan

Forbygningsanlegg
Skade med tiltaksplan
Slitasje
Mulig adkomstvei
0

50

100

1:3 000

200 Meters

Koordinatsystem: WGS84/UTM sone33
276000

276250
54

276500

Tilstandsrapport ved befaring av sikringsanlegg mot flom, erosjon
og skred i vassdrag
Norges vassdrags- og energidirektorat
1799 – Gaula ved Øyan

Tiltaksnummer/Navn
Dato for befaring

06.07.09

Vannføring (m³/sek) befaringsdag

Elveside (H-M-V)

V

Byggestart (år)

1956

Antall parseller

1

Ferdigstilt (år)

1958

Samlet lengde (m)

240

Reparasjon/Forlengelse (år)

-

8

Anleggstype

Flom-/erosjonssikring. Steinkledning, røys.

Hensikt med anlegget

Sikring av dyrket mark. Høyspentlinje krysser elva. Sikkerhetsklasse
M0.

Oppstrøms forankring

Går rett over i SVV anlegg.

Nedstrøms forankring

Ligger bak en grusør og er til dels gjengrodd.

Anleggets tilstand

Anlegget er i en god tilstand. Noe slitasje og småskader i strykparti, men
det er mer enn nok stein i anlegget og ingen tiltak kreves.

Vegetasjon på anlegg

Mye vegetasjon, gress, busker og trær.

Områdebeskrivelse

Anlegget ligger i en innersving. I nedre deler er det er stryk med middels
strømhastighet. På motsatt side ligger det en grusør som gjør at elva har
sitt hovedløp langs anlegget. I øvre deler renner elva rolig.
Grunnforholdene består av elveavsetninger.

Tiltaksbeskrivelse og
miljøtilpasninger

55

Strykparti av anlegg.

Øvre deler av anlegg.

56

±

6989750

6990000

1486 - Gaula ved Talsnes, Midtre Gauldal kommune

6989500

1486 Talsnes

Forbygningsanlegg
Skade med tiltaksplan
Slitasje
Mulig adkomstvei
0

50

100

1:3 000

200 Meters

Koordinatsystem: WGS84/UTM sone33
276000

57

276250

Tilstandsrapport ved befaring av sikringsanlegg mot flom, erosjon
og skred i vassdrag
Norges vassdrags- og energidirektorat
1486 – Gaula ved Talsnes

Tiltaksnummer/Navn
Dato for befaring

01.07.09

Vannføring (m³/sek) befaringsdag

Elveside (H-M-V)

H

Byggestart (år)

1937

Antall parseller

1

Ferdigstilt (år)

1939

Samlet lengde (m)

190

Reparasjon/Forlengelse (år)

-

18

Anleggstype

Erosjonssikring. Steinkledning, røys.

Hensikt med anlegget

Sikring av dyrket mark. Høyspentlinjer krysser elva. Jernbane går langs
anlegget. Sikkerhetsklasse M2.

Oppstrøms forankring

Går rett over i NSB forbygning.

Nedstrøms forankring

Slutter enten i en bekk eller går rett over i NSB forbygning.

Anleggets tilstand

Anlegget har mye stein og er bratt. Ingen tegn til skader eller sig, stein er
mosekledd.

Vegetasjon på anlegg

Busker og gress vokser tett ned mot vannspeilet.

Områdebeskrivelse

Anlegget ligger på en rett strekning og i starten på en slak yttersving.
Elva har djupålen inn mot anlegget, og har lav til middels
strømhastighet. Grunnforholdene består av elveavsetninger.

Tiltaksbeskrivelse og
miljøtilpasninger

58

Oppstrøms anlegg.

Nedstrøms anlegg.

59

±

6990250

6990500

6990750

175 - Gaula ved Troøien, Midtre Gauldal kommune

6989750

6990000

175 Troøien

Forbygningsanlegg
Skade med tiltaksplan
Slitasje
Mulig adkomstvei
0

75

150

1:5 000

300 Meters

Koordinatsystem: WGS84/UTM sone33
275000

275250

60

275500

275750

Tilstandsrapport ved befaring av sikringsanlegg mot flom, erosjon
og skred i vassdrag
Norges vassdrags- og energidirektorat
175 – Gaula ved Troøien

Tiltaksnummer/Navn
Dato for befaring

06.07.09

Vannføring (m³/sek) befaringsdag

Elveside (H-M-V)

V

Byggestart (år)

1906

Antall parseller

1

Ferdigstilt (år)

1909

1460

Reparasjon/Forlengelse (år)

1960 og
1995

Samlet lengde (m)
Anleggstype

Hensikt med anlegget

8

Erosjonssikring og flomverk. Steinkledning, røys.
Hindre utgraving av Kotsøy sentrum, og i tillegg reduserer
flomvannsproblemer i samme område. Samt forsterkning av
brufundamentene. Høyspentlinje krysser nedre deler og går langs med
øvre deler. Sikkerhetsklasse S3.

Oppstrøms forankring

Går inn i skog, og avslutter med elvestein som er lagt opp.

Nedstrøms forankring

En voll som går inn mellom flomskog og dyrket mark. Delvis gjengrodd.

Anleggets tilstand

Vegetasjon på anlegg

Områdebeskrivelse

Anlegget ser meget bra ut i de områder det ikke er gjengrodd.
Gjengrodde områder ser helt stabile ut. Slakt og ryddig utseende. Godt
med stein i de mest utsatte partiene.
Mye vegetasjon. Veldig frodig omkring forankringene. Gress, blomster
og lauvskog ned mot anlegget. Mosekledd stein.
Anlegget går i en slak yttersving og til tider rette strekninger. Djupålen
svinger seg fram og tilbake langs anlegget, så varierende påkjenning. Et
lite strykparti med stor strømhastighet, ellers lav hastighet. Elva er
relativt grunn og smal. Går også langs flomløp og bak grusør.
Grunnforholdene består av forvitringsmateriale og elveavsetninger.

Tiltaksbeskrivelse og
miljøtilpasninger

61

Fra nedre deler av anlegg.

Fra øvre deler av anlegg.

62

63

0

750

1 500

Forbygningsanlegg
3 000 Meters

4307, 873, 1492 Granøya-Tillerøy, granøien og Granøien

1888 Tilset

64

1758 Bones

6366 Godøyen

1760 Rognesgårdene

1761 - Rognes bru - ikke funnet

1491 Aunegårdene

1809 Røttum

1807, 1144 S.Aunes og A. Elgenseiendom og Aunegjerdet

248, 1763, 434 Refseth, Rogstadmo og A.Rogstad og Rogstadrønningen

146 Bogen

146 Bogen

1998 Reppe

1:40 000

7340 Kotsøy

±

Koordinatsystem: WGS84/UTM sone33

146 Bogen

4257, 127 Bua ved Kjellen og Gaula og Bua ved Kjellen

1935 Bua ved Buoa

Sone 2: Kotsøy - Granøya bru, Midtre Gauldal kommune

±

6991000

6991250

7340 - Gaula ved Kotsøy, Midtre Gauldal kommune

6990500

6990750

7340 Kotsøy

Forbygningsanlegg
Skade med tiltaksplan
Slitasje
Mulig adkomstvei
0

50

100

1:4 000

200 Meters

Koordinatsystem: WGS84/UTM sone33
274750

275000
65

275250

Tilstandsrapport ved befaring av sikringsanlegg mot flom, erosjon
og skred i vassdrag
Norges vassdrags- og energidirektorat
7340 – Gaula ved Kotsøy

Tiltaksnummer/Navn
Dato for befaring

01.07.09

Vannføring (m³/sek) befaringsdag

Elveside (H-M-V)

H

Byggestart (år)

1995

Antall parseller

1

Ferdigstilt (år)

2005

Samlet lengde (m)

580

Reparasjon/Forlengelse (år)

-

Anleggstype
Hensikt med anlegget

8

Erosjonssikring. Steinkledning, røys, og plastring under bru.
Sikre jernbanelinje med stasjonsbygning, høyspentlinje og dyrket mark.
Anlegget inkluderer forsterkning av NSB forbygning. Sikkerhetsklasse
M2.

Oppstrøms forankring

Opp mot brukar, kan ikke finnen noe stein ovenfor her.

Nedstrøms forankring

Avtar gradvis ned mot smal grusør.

Anleggets tilstand

Anlegget ser ikke særlig solid ut, men det er godt med stein i de mest
utsatte områdene og det er lite av slitasje/skader å se. Ikke behov for
tiltak/vedlikehold.

Vegetasjon på anlegg

Gress, små busker og lauvtrær ned mot vannspeil.

Områdebeskrivelse

Elva er grunn og delvis bred. Liten til middels strømhastighet. Rett
strekning og kun i de helt nederste deler at elva går noe rett på.
Grunnforholdene består av elveavsetninger.

Tiltaksbeskrivelse og
miljøtilpasninger

66

Nedre deler av anlegg.

Øvre deler av anlegg.

67

±

6992500

6993000

146 - Gaula ved Bogen, Midtre Gauldal kommune

146 Bogen

6992000

146 Bogen

146 Bogen

6991500

146 Bogen

Forbygningsanlegg
Skade med tiltaksplan
Slitasje
Mulig adkomstvei
0

100

200

1:8 000

400 Meters

Koordinatsystem: WGS84/UTM sone33
273500

274000 68

274500

Tilstandsrapport ved befaring av sikringsanlegg mot flom, erosjon
og skred i vassdrag
Norges vassdrags- og energidirektorat
146 – Gaula ved Bogen

Tiltaksnummer/Navn
Dato for befaring

30.06.09 og 01.07.09

Vannføring (m³/sek) befaringsdag

Elveside (H-M-V)

V

Byggestart (år)

Antall parseller

4

Ferdigstilt (år)

1460

Hensikt med anlegget
Oppstrøms forankring

1947

Reparasjon/Forlengelse (år) 1954, 1960,
1973, 1995

Samlet lengde (m)
Anleggstype

20 og 18

Erosjonssikring. Steinkledning, røys.
Sikring av riksveg, høyspentlinje, bebyggelse og dyrket mark.
Sikkerhetsklasse M2.
Alle forankringer ser helt greie ut, noe varierende med at de gradvis
avtar eller med store steinblokker. To deler har også SVV forbygning
mellom seg.

Nedstrøms forankring

Anleggets tilstand

Vegetasjon på anlegg

Områdebeskrivelse

De to nederste anleggene er lite utsatt og i orden. De to øvre anleggene
er mer utsatt og her kan man se små skader og en del slitasje der hvor det
er stryk. Ser ut som at det mangler stein på enkelte steder, men mye stein
i bakkant. Det vil ikke utføres vedlikehold på dette anlegget. Det er
utført reparasjoner i 1999.
Mye vegetasjon på de to nedre anleggene, mens det avtar noe på de to
øvre. Dyrket mark går helt ned til anlegg, derfor ingen trær/busker.
Anleggene går langs en strekning med både inner- og yttersvinger. Langs
det øvre anlegget går det et stryk, mens de andre anleggene ligger langs
rolige partier av elva. Elva er grunn og bred. Deler av anlegg går bak
grusør, og noe opp på land. Grunnforholdene består av
forvitringsmateriale og elveavsetninger.

Tiltaksbeskrivelse og
miljøtilpasninger

69

Oppstrøms anlegg.

Nedstrøms anlegg.

70

6992500

±

6992250

1998 - Gaula ved Reppe, Midtre Gauldal kommune

6992000

1998 Reppe

Forbygningsanlegg
6991750

Skade med tiltaksplan
Slitasje
Mulig adkomstvei
0

50

100

1:3 000

200 Meters

Koordinatsystem: WGS84/UTM sone33
274250

71

274500

Tilstandsrapport ved befaring av sikringsanlegg mot flom, erosjon
og skred i vassdrag
Norges vassdrags- og energidirektorat
1998 – Gaula ved Reppe

Tiltaksnummer/Navn
Dato for befaring

01.07.09

Vannføring (m³/sek) befaringsdag

Elveside (H-M-V)

H

Byggestart (år)

1935

Antall parseller

1

Ferdigstilt (år)

1945

Samlet lengde (m)

250

Reparasjon/Forlengelse (år)

-

18

Anleggstype

Erosjonssikring. Steinkledning, røys.

Hensikt med anlegget

Sikring av dyrket mark og jernbane. NSB har utført øvre del av
forbygningen. Sikkerhetsklasse M2.

Oppstrøms forankring
Nedstrøms forankring

Ikke tydelig avslutning, men avtar mot grusør.

Anleggets tilstand

Anlegget er i orden.

Vegetasjon på anlegg

Mye vegetasjon. Lauvtrær og gress helt ned til vannspeil.

Områdebeskrivelse

Anlegget ligger langs en rett strekning. De nedre delene av anlegget
ligger langs et flomløp/bak ei grusør. Elva er grunn og bred, og det er lav
strømhastighet. Grunnforholdene består av elveavsetninger.

Tiltaksbeskrivelse og
miljøtilpasninger

72

Nedre del av anlegg.

Oppstrøms anlegg.

73

6993250

±

6992750

6993000

4257 - Bua ved Kjellen, Midtre Gauldal kommune

4257, 127 Bua ved Kjellen og Gaula og Bua ved Kjellen

Forbygningsanlegg
Skade med tiltaksplan
6992500

Slitasje
Mulig adkomstvei
0

50

100

1:3 000

200 Meters

Koordinatsystem: WGS84/UTM sone33
272250

74

272500

Tilstandsrapport ved befaring av sikringsanlegg mot flom, erosjon
og skred i vassdrag
Norges vassdrags- og energidirektorat
4257 – Bua (og Gaula) ved Kjellen

Tiltaksnummer/Navn

Eggafoss
20

Dato for befaring

30.06.09

Vannføring (m³/sek) befaringsdag

Elveside (H-M-V)

V

Byggestart (år)

1900

Antall parseller

1

Ferdigstilt (år)

1901

Samlet lengde (m)

620

Reparasjon/Forlengelse (år) 1945 og -58

Anleggstype

Erosjonssikring. Steinkledning, røys.

Hensikt med anlegget

Sikre Fv.30, bru, dyrket mark og gårdsbygninger. Høyspentlinjer krysser
elva her. Sikkerhetsklasse M2.

Oppstrøms forankring

Opp mot brufundament.

Nedstrøms forankring

Går inn i et rolig parti av elva, et gammelt flomløp, hvor vannet er
stillestående.

Anleggets tilstand

Anlegget er rufsete med flere småsår og skader, men det har vært større
skader tidligere som er reparert. Det vil ikke bli utført tiltak på dette
anlegget.

Vegetasjon på anlegg

Gress, mose, busker og trær langs hele anlegget.

Områdebeskrivelse

Anlegg 4257 inkluderer også anlegg 127 som utgjør de øvre delene av
anlegget. Anlegge starter i Bua, går opp på land et stykke og kommer ut
ved Gaula. Stor påkjenning på den delen som ligger langs Bua. Avsatt
mye masse fra Bua der hvor elvene møtes. Bua har også senket seg, slik
som Gaula. Middels til stor strømhastighet, bortsett fra helt oppstrøms.
Grunnforholdene består av forvitringsmateriale og breelvavsetninger.

Tiltaksbeskrivelse og
miljøtilpasninger

75

Nedre deler av anlegg, langs Bua.

Oppstrøms deler av anlegg, langs Gaula.

76

±
6993000

1935 - Bua ved Buoa, Midtre Gauldal kommune

6992500

6992750

1935 Bua ved Buoa

Forbygningsanlegg
Skade med tiltaksplan
Slitasje
Mulig adkomstvei

0

50

100

1:3 000

200 Meters

Koordinatsystem: WGS84/UTM sone33
272000

77

272250

Tilstandsrapport ved befaring av sikringsanlegg mot flom, erosjon
og skred i vassdrag
Norges vassdrags- og energidirektorat
1935 – Bua ved Buoa

Tiltaksnummer/Navn

Eggafoss
20

Dato for befaring

30.06.09

Vannføring (m³/sek) befaringsdag

Elveside (H-M-V)

V

Byggestart (år)

1941

Antall parseller

1

Ferdigstilt (år)

1942

Samlet lengde (m)

420

Reparasjon/Forlengelse (år)

1946

Anleggstype

Erosjonssikring. Steinkledning, røys.

Hensikt med anlegget

Sikre Fv.30, bru, dyrket mark og gårdsbygninger. Høyspentlinjer krysser
elva her. Sikkerhetsklasse M2.

Oppstrøms forankring

Finner ikke. Kan ikke se et tydelig anlegg ovenfor brua.

Nedstrøms forankring

En tydelig og stabil voll i skogen som kommer ut til elva.

Anleggets tilstand

Vegetasjon på anlegg
Områdebeskrivelse

Det var tydelige skader på brukar både opp- og nedstrøms etter flom juni
2010. SVV utførte da hastetiltak for å stoppe og reparere skadene.
Bunnen senker seg i dette området, så brukar og anlegg er utsatt.
Anlegget er gjenvokst i nedre deler der det går som en flomvoll i skogen.
Godt med vegetasjon på resten av anlegget også.
Bua går ut i Gaula. Det er avsatt mye masser i utløpet. Det er stor
strømhastighet i elva og stor påkjenning langs elvebredden. Rett
oppstrøms brua ser det ut som at påkjenningene er ekstra store mot
brufundamentet. SVV har tilsynsansvar for brukarene.

Tiltaksbeskrivelse og
miljøtilpasninger

78

Nedstrøms del, som ligger delvis gjengrodd.

Fra bru og oppstrøms.

79

6993500

±

6993250

1758 - Gaula ved Bones, Midtre Gauldal kommune

6992750

6993000

1758 Bones

Forbygningsanlegg
Skade med tiltaksplan
Slitasje
Mulig adkomstvei

0

50

100

1:3 500

200 Meters

Koordinatsystem: WGS84/UTM sone33
270750

271000

80

Tilstandsrapport ved befaring av sikringsanlegg mot flom, erosjon
og skred i vassdrag
Norges vassdrags- og energidirektorat
1758 – Gaula ved Bones

Tiltaksnummer/Navn

Eggafoss
20 og 7

Dato for befaring

30.06.09 og 06.10.10

Vannføring (m³/sek) befaringsdag

Elveside (H-M-V)

V

Byggestart (år)

1940

Antall parseller

1

Ferdigstilt (år)

1953

Samlet lengde (m)

420

Reparasjon/Forlengelse (år)

1959

Anleggstype

Erosjonssikring. Steinkledning, røys.

Hensikt med anlegget

Sikring av dyrket mark. Høyspentlinje krysser elva. Sikkerhetsklasse
M0.

Oppstrøms forankring

Ikke helt tydelig, men starter på en grusør. Rolig parti av elva.

Nedstrøms forankring

Forankret inn i en bekk, solid forankring.

Anleggets tilstand

Vegetasjon på anlegg
Områdebeskrivelse

Anlegget er veldig bratt, og i midtre deler henger vegetasjon og steiner.
Tydelig at foten er borte i et parti på ca 100 m i nedre deler, samt at det
er slitasje oppstrøms og nedstrøms dette partiet, totalt ca 200 m. Det bør
føres jevnlig tilsyn med anlegget.
Det går en fiskesti langs hele anlegget. Et belte med lauvtrær mellom sti
og anlegg. Mye vegetasjon.
Elva går her i et stryk på en rett strekning. Skarp yttersving rett nedenfor.
Det er middels til stor strømhastighet. Grunnforholdene består av
elveavsetninger.

Tiltaksbeskrivelse og
miljøtilpasninger

81

Midtre deler av anlegg hvor anlegget er skadet.

Midtre deler av anlegget hvor anlegget er skadet.

82

±

6993750

6366 - Gaula ved Godøyen, Midtre Gauldal kommune

6993500

6366 Godøyen

Profil A

Forbygningsanlegg
Skade med tiltaksplan

Slitasje
Mulig adkomstvei

0

30

60

1:2 000

120 Meters

Koordinatsystem: WGS84/UTM sone33
270500

83

270750

6993250

Tverrprofil

Tilstandsrapport ved befaring av sikringsanlegg mot flom, erosjon
og skred i vassdrag
Norges vassdrags- og energidirektorat
6366 – Gaula ved Godøyen

Tiltaksnummer/Navn

Eggafoss
20, 33
og 7

Dato for befaring

30.06.09, 24.06.10 og
06.10.10

Vannføring (m³/sek) befaringsdag

Elveside (H-M-V)

H

Byggestart (år)

2000

Antall parseller

1

Ferdigstilt (år)

2005

Samlet lengde (m)

100

Reparasjon/Forlengelse (år)

-

Hensikt med anlegget

Erosjonssikring. Steinkledning, røys. Forlengelse og forsterkning av
NSB forbygning.
Sikre gårdsvei, telekabellinje, dyrket mark og på sikt også NSBs
jernbanelinje. Sikkerhetsklasse M0.

Oppstrøms forankring

Ingen tydelig forankring, går rett over i NSB forbygning.

Nedstrøms forankring

Stanser plutselig, etter dyrket mark er ferdig. Erosjon på/nedenfor
forankringen.

Anleggstype

Anleggets tilstand

Vegetasjon på anlegg
Områdebeskrivelse

Tiltaksbeskrivelse og
miljøtilpasninger

Anlegget har etter juni 2010 fått en ca 30 m lang skade i øvre deler av
anlegget. Dette bør repareres. Resten av anlegget har noen få småsår,
men er i en god nok tilstand.
Bratt og høy elveforbygning så det er lite vegetasjon her. Dyrket mark er
også lagt helt ut på kanten, slik at vegetasjon ikke etableres.
Elva er smal og dyp på denne rettstrekningen. Middels strømhastighet.
Grunnforholdene består av elveavsetninger.

Dette er en punktskade på ca 30 m (+10 m forsterkning tilknyttet
punktet), og det er ikke nødvendig å utføre andre reparasjoner på
anlegget. Det vil være tilstrekkelig å fylle ut stein fra åkerkanten, og
legge til rette med gravemaskin. Tverrprofil A på tilhørende kart viser
hvordan utfyllingen foreslås bygd opp. Adkomst til anlegg går via dyrket
mark. Steinmassene skal tildekkes med et lag av tilgroingsmasser ned
mot vannstandsnivå for middels flom, som primært skal bestå av
løsmasser, vegetasjon, røtter og busker som ble fjernet før
steinutlegging. Dersom dette ikke finnes tilgjengelig må velegnede
tilgroingsmasser tilkjøres.

84

Punktskaden.

Punktskaden.
85

6366 – Gaula ved Godøyen
Prinsippskisse:

1 rute = 1 meter

Kostnadsoverslag:
Oppgaver
B Rigging/klargjøring/adkomst
Nedrigging/opprydding/drift byggeplass
F Løsmasser (mottak/utlegging)
G Stein/fjell (levert/tilkjørt)
K Terrengarbeid/miljø

lm³/m m

lm³ enhet
pris
RS
RS
320
30 kr/lm³
8 40 320
90 kr/lm³
RS

Pris kr
10 000
10 000
9 600
28 800
3 000

Diverse uforutsett (+10%)
Sum eks. mva.
25% mva.
Total

6 140
67 540
16 885
84 425

Beregnet kostnad inkl. mva. (avrundet)

85 000

86

6994500

6994750

±

1760 - Gaula ved Rognesgårdene,
Midtre Gauldal kommune

6994000

6994250

1760 Rognesgårdene

Forbygningsanlegg
6993750

Skade med tiltaksplan
Slitasje
Mulig adkomstvei
0

50

100

1:4 000

200 Meters

Koordinatsystem: WGS84/UTM sone33
270000

87

270250

270500

Tilstandsrapport ved befaring av sikringsanlegg mot flom, erosjon
og skred i vassdrag
Norges vassdrags- og energidirektorat
1760 – Gaula ved Rognesgårdene

Tiltaksnummer/Navn

Eggafoss
19

Dato for befaring

29.06.09

Vannføring (m³/sek) befaringsdag

Elveside (H-M-V)

H

Byggestart (år)

1940

Antall parseller

2

Ferdigstilt (år)

1944

Samlet lengde (m)

1100

Reparasjon/Forlengelse (år)

1964

Oppstrøms forankring

Erosjonssikring. Steinkledning, røys. 560 m oppstrøms brua er utført av
NSB, parsell nedstrøms brua er en forlengelse av dette.
Sikring av dyrket mark, veg, brukar, jernbane og bebyggelse.
Høyspentlinje krysser elva på to steder her. Høyspentmast står på
elveforbygningen rett oppstrøms bru. Sikkerhetsklasse M3.
Går inn mot vei og jernbane, og går over i veifylling. Rolig parti bak
grusør.

Nedstrøms forankring

Forankret inn i/mot bekk. Det går anlegg nedenfor dette, ikke befart.

Anleggstype
Hensikt med anlegget

Anleggets tilstand

Vegetasjon på anlegg

Områdebeskrivelse

Anlegget er kraftig og bratt. Har noen småsår i strykparti, men det er
mye stein her og ikke kritisk.
Bratt og kraftig anlegg så det vokser ikke mye vegetasjon på selve
anlegget. Tett lauvskog på toppen av anlegg.
Anlegget går langs en slak yttersving, skarpere innersving og starten på
en ny slak yttersving. Nedstrøms bru er det et meget smalt parti hvor det
også er et stryk. Her tar elva mest. I andre deler har elva liten
strømhastighet, er grunn og har noe bredde. Ved bru går anlegget noe inn
på land. Grunnforholdene består av elveavsetninger.

Tiltaksbeskrivelse og
miljøtilpasninger

88

Nedre deler av anlegg.

Øvre deler av anlegg.

89

±

6994750

6995000

1761 - Gaula ved Rognes bru, Midtre Gauldal kommune

6994500

1761 - Rognes bru - ikke funnet

Forbygningsanlegg
Skade med tiltaksplan
Slitasje
Mulig adkomstvei
0

50

100

1:3 000

200 Meters

Koordinatsystem: WGS84/UTM sone33
269750

90

270000

Tilstandsrapport ved befaring av sikringsanlegg mot flom, erosjon
og skred i vassdrag
Norges vassdrags- og energidirektorat
1761 – Gaula ved Rognes bru

Tiltaksnummer/Navn

Vannføring (m³/sek) befaringsdag

Dato for befaring
Elveside (H-M-V)

V

Byggestart (år)

1940

Antall parseller

1

Ferdigstilt (år)

1943

Samlet lengde (m)

350

Reparasjon/Forlengelse (år)

Anleggstype
Hensikt med anlegget
Oppstrøms forankring
Nedstrøms forankring
Anleggets tilstand

Anlegget er ikke funnet, mulig det har grodd igjen fullstendig.

Vegetasjon på anlegg
Områdebeskrivelse

Tiltaksbeskrivelse og
miljøtilpasninger

91

±

6995500

6995750

1491 - Gaula ved Aunegårdene,
Midtre Gauldal kommune

6995000

6995250

1491 Aunegårdene

Forbygningsanlegg
Skade med tiltaksplan
Slitasje
Mulig adkomstvei
0

50

100

1:4 000

200 Meters

Koordinatsystem: WGS84/UTM sone33
269250

92

269500

269750

Tilstandsrapport ved befaring av sikringsanlegg mot flom, erosjon
og skred i vassdrag
Norges vassdrags- og energidirektorat
1491 – Gaula ved Aunegårdene

Tiltaksnummer/Navn

Eggafoss
19

Dato for befaring

29.06.09

Vannføring (m³/sek) befaringsdag

Elveside (H-M-V)

V

Byggestart (år)

1937

Antall parseller

1

Ferdigstilt (år)

1947

Samlet lengde (m)

700

Reparasjon/Forlengelse (år)

1957

Anleggstype

Erosjonssikring. Steinkledning, røys.

Hensikt med anlegget

Sikring av dyrket mark, bebyggelse og Fv.30. Høyspentlinje krysser
elva. Sikkerhetsklasse M1.

Oppstrøms forankring

Forankring går over i SVV forbygning.

Nedstrøms forankring

Solid forankring med store steiner og høy voll.

Anleggets tilstand

Vegetasjon på anlegg

Områdebeskrivelse

Anlegget er kraftig og bratt i øvre deler, blir slakere nedstrøms. Noen
småsår i forbindelse med strykene, men det er godt med stein og ikke
behov for vedlikehold.
Mye vegetasjon til tross for relativt bratt og kraftig anlegg. Lauvtrær bak
og i anlegg, samt gress ned mot vannspeil.
Forbygningen ligger langs en rett strekning. Øvre del er smal, mens elva
blir bredere nedover. Stryk og stor strømhastighet i øvre deler, mens
hastigheten avtar når elva blir bredere. Lite stryk i nedre deler også.
Djupålen går langs forbygningen. Elva deler seg i nedre deler.
Grunnforholdene består av elveavsetninger.

Tiltaksbeskrivelse og
miljøtilpasninger

93

Nedstrøms anlegg.

Oppstrøms anlegg.

94

±

6996000

6996250

1809 - Gaula ved Røttum, Midtre Gauldal kommune

6995750

1809 Røttum

6995500

Forbygningsanlegg
Skade med tiltaksplan
Slitasje
Mulig adkomstvei
0

50

100

1:4 000

200 Meters

Koordinatsystem: WGS84/UTM sone33
269000

95

269250

269500

Tilstandsrapport ved befaring av sikringsanlegg mot flom, erosjon
og skred i vassdrag
Norges vassdrags- og energidirektorat
1809 – Gaula ved Røttum

Tiltaksnummer/Navn

Eggafoss
19

Dato for befaring

29.06.09

Vannføring (m³/sek) befaringsdag

Elveside (H-M-V)

H

Byggestart (år)

1941

Antall parseller

1

Ferdigstilt (år)

1943

300

Reparasjon/Forlengelse (år)

1945,-52
og 69

Samlet lengde (m)

Hensikt med anlegget

Erosjonssikring. Steinkledning, røys. Anlegg ferdig i -43 ble utført av
NSB med støtte fra NVE.
Sikring av dyrket mark, gårdsbygninger, veg og jernbane.
Sikkerhetsklasse M2.

Oppstrøms forankring

Forankret mot fast fjell.

Nedstrøms forankring

Bøyer av fra elv og går inn på land.

Anleggstype

Anleggets tilstand

Vegetasjon på anlegg
Områdebeskrivelse

Anlegget ser bratt og utsatt ut, men det er mye stein og ingen synlige
skader.
Varierende med vegetasjon. Lauvtrær, busker og gress på deler, mens det
ikke er vegetasjon på andre deler, menneskelige inngrep.
Elva er smal og dyp. Djupålen går langs forbygningen. Det er middels til
stor strømhastighet. Forbygningen ligger i en yttersving.
Grunnforholdene består av elveavsetninger.

Tiltaksbeskrivelse og
miljøtilpasninger

96

Fra midtre deler av anlegg.

Fra øvre deler av anlegg.

97

±
6996250

1807 - Gaula på S. Aunes og A. Elgens eiendom,
Midtre Gauldal kommune

6995500

6995750

6996000

1807, 1144 S.Aunes og A. Elgenseiendom og Aunegjerdet

Forbygningsanlegg
Skade med tiltaksplan
Slitasje
Mulig adkomstvei
0

50

100

1:4 000

200 Meters

Koordinatsystem: WGS84/UTM sone33
268250

98

268500

268750

Tilstandsrapport ved befaring av sikringsanlegg mot flom, erosjon
og skred i vassdrag
Norges vassdrags- og energidirektorat
Tiltaksnummer/Navn

1807 – Gaula på S. Aunes og A. Elgens eiendom
Eggafoss
31

Dato for befaring

24.06.09

Vannføring (m³/sek) befaringsdag

Elveside (H-M-V)

V

Byggestart (år)

1919

Antall parseller

2

Ferdigstilt (år)

1925

530

Reparasjon/Forlengelse (år)

1934,-41
og 99

Samlet lengde (m)
Anleggstype
Hensikt med anlegget

Erosjonssikring. Steinkledning, røys. 1807 er en reparasjon og
forlengelse av 1144 Gaula ved Aunegjerdet.
Reparasjon og vedlikehold av gammelt anlegg etter flom- og
isgangskader. Sikring av dyrket mark og bebyggelse. Sikkerhetsklasse
M2.
Forankret mot fast fjell

Oppstrøms forankring
Nedstrøms forankring
Anleggets tilstand

Varierende tilstand på forbygningen. Noe utsatt og småsår i stryket i
øvre deler. Det er ikke behov for tiltak ved denne forbygningen.

Vegetasjon på anlegg

Lauvtrær, busker og gress.

Områdebeskrivelse

Forbygningen ligger i nedre deler av en yttersving hvor elva går rett på i
øvre deler. Strykparti. Elva er smal og dyp i øvre deler og med stor
strømhastighet. Strømhastighet går ned og elva blir grunnere og bredere
nedstrøms. Grunnforholdene består av elveavsetninger.

Tiltaksbeskrivelse og
miljøtilpasninger

99

Midtre deler av anlegg.

Øvre del av anlegg og oppstrøms forankring.

100

6996500

±

6996250

1888 - Gaula ved Tilset, Midtre Gauldal kommune

6995750

6996000

1888 Tilset

Forbygningsanlegg
Skade med tiltaksplan
Slitasje

0

50

100

1:4 000

200 Meters

Koordinatsystem: WGS84/UTM sone33
267500

267750
101

268000

6995500

Mulig adkomstvei

Tilstandsrapport ved befaring av sikringsanlegg mot flom, erosjon
og skred i vassdrag
Norges vassdrags- og energidirektorat
1888 – Gaula ved Tilset

Tiltaksnummer/Navn

Eggafoss
31

Dato for befaring

24.06.09

Vannføring (m³/sek) befaringsdag

Elveside (H-M-V)

H

Byggestart (år)

1942

Antall parseller

1

Ferdigstilt (år)

Samlet lengde (m)

320

Reparasjon/Forlengelse (år)

1948
1960 og
-99

Anleggstype

Erosjonssikring. Steinkledning, røys.

Hensikt med anlegget

Sikring av dyrket mark og jernbane. Sikkerhetsklasse M0.

Oppstrøms forankring

Går over i NSB forbygning.

Nedstrøms forankring

Store steiner, solid.

Anleggets tilstand

Anlegget er bratt, men ser ut til å ha mye stein. Tilstanden på anlegget er
i orden.

Vegetasjon på anlegg

Varierende. Bratt anlegg, men en del lauvtrær, busker, gress og mose.

Områdebeskrivelse

Forbygningen ligger langs en rett strekning av elva. Elva er smal og dyp
i de øvre deler, mens den blir grunnere og med et stryk i nedre deler.
Strømhastigheten er middels. Grunnforholdene består av
elveavsetninger.

Tiltaksbeskrivelse og
miljøtilpasninger

102

Oppstrøms anlegg.

Oppstrøms forankring, går over i NSB forbygning.

103

±

6996000

6996500

1763 - Gaula ved Rogstadmoen,
Midtre Gauldal kommune

6995500

248, 1763, 434 Refseth, Rogstadmo og A.Rogstad og Rogstadrønningen

Forbygningsanlegg
Skade med tiltaksplan
Slitasje

0

100

200

1:7 000

400 Meters

Koordinatsystem: WGS84/UTM sone33
267000

104

267500

6995000

Mulig adkomstvei

Tilstandsrapport ved befaring av sikringsanlegg mot flom, erosjon
og skred i vassdrag
Norges vassdrags- og energidirektorat
1763 – Gaula ved Rogstadmoen

Tiltaksnummer/Navn
Dato for befaring

24.06.09 og 25.06.09

Vannføring (m³/sek) befaringsdag

Elveside (H-M-V)

V

Byggestart (år)

Eggafoss
31 og 28
1907, -18
og -41

Antall parseller

3

Ferdigstilt (år)

1953

Samlet lengde (m)

860

Reparasjon/Forlengelse (år)

-

Anleggstype

Erosjonssikring. Steinkledning, røys. Inkluderer også forbygning 248 og
en parsell av 434.

Hensikt med anlegget

Sikring av Rv.30 og dyrket mark. Sikkerhetsklasse M0.

Oppstrøms forankring

Går over i SVV forbygning.

Nedstrøms forankring

Går inn i flomløp. Delvis gjengrodd og uklar overgang til SVV
forbygning.

Anleggets tilstand

Vegetasjon på anlegg
Områdebeskrivelse

Anlegget er noe utsatt, og det er litt sig og noen småsår flere steder. Det
er godt med stein så det vil ikke bli utført vedlikehold på dette anlegget.
Tett vegetasjon i nedre deler, i flomløp. Noe varierende oppstrøms, bratt
forbygning, men forekommer lauvtrær, busker, gress og mose.
Forbygning går langs en svak yttersving som går over i en innersving. I
øvre deler er elva smal og går i et stryk, blir bredere, dypere og mindre
strømhastighet nedover. Grunnforholdene består av elve- og
breelvavsetninger.

Tiltaksbeskrivelse og
miljøtilpasninger

105

Nedre deler av anlegg, før det går inn i flomløp.

Oppstrøms del av anlegg.

106

±
6996500

4307 - Gaula ved Granøya, Midtre Gauldal kommune

6995500

6996000

4307, 873, 1492 Granøya-Tillerøy, granøien og Granøien

Forbygningsanlegg
Skade med tiltaksplan
Slitasje

0

100

200

1:7 000

400 Meters

Koordinatsystem: WGS84/UTM sone33
266000

107

266500

267000

6995000

Mulig adkomstvei

Tilstandsrapport ved befaring av sikringsanlegg mot flom, erosjon
og skred i vassdrag
Norges vassdrags- og energidirektorat
4307 – Gaula ved Granøya

Tiltaksnummer/Navn

Eggafoss
31 og 28
1929, -38
og -45

Dato for befaring

24.06.09 og 25.06.09

Vannføring (m³/sek) befaringsdag

Elveside (H-M-V)

H

Byggestart (år)

3

Ferdigstilt (år)

1937, -45
og -50

980

Reparasjon/Forlengelse (år)

1999

Antall parseller
Samlet lengde (m)

Hensikt med anlegget

Erosjonssikring. Steinkledning, røys. Forbygning 873 og 1492 er
inkludert.
Sikring av dyrket mark, brukar og jernbane. Høyspentlinje krysser elva
ved nedre deler av forbygning. Sikkerhetsklasse M1.

Oppstrøms forankring

Forankret mot fjell.

Nedstrøms forankring

Forankring avsluttes ved enden av et strykparti. Ligger litt skjermet til.

Anleggstype

Anleggets tilstand

Vegetasjon på anlegg
Områdebeskrivelse

Øvre deler ovenfor bru er solid og uten skader. Rett nedstrøms ligger
anlegget uten påkjenning. I nedre deler er anlegget litt utsatt og har noen
småsår i strykpartiet. Vedlikehold er ikke nødvendig.
Godt med vegetasjon langs hele anlegget. Vokser småtrær og busker
langt ned mot vannspeilet.
Forbygningen går langs en relativt rett strekning, svak innersving. Elva
varierer med strykpartier og partier med lav strømhastighet.
Dybdeforhold varierer også. Grunnforholdene består av elveavsetninger.

Tiltaksbeskrivelse og
miljøtilpasninger

108

Nedre deler av anlegg.

Rett oppstrøms bru.

109

110

Sone 3: Granøya bru - Haga bru,
Midtre Gauldal kommune

±

9202, 102 Støren jernbanestasjon og gården Engan

1326 Voldøyen

1988, 1202 ovenfor Støren jernbanebru og Roligheita

9203 Frøsetøran

1145 Mo

1311 Folstad

6047 Folstadøy

8620 Mosand

7843 Rogstadøyan

1080 Rogstdgårdene

Forbygningsanlegg

0

500

1 000

1:30 000

2 000 Meters

Koordinatsystem: WGS84/UTM sone33
111

6996500

±

6996000

1080 - Gaula ved Rogstadgårdene,
Midtre Gauldal kommune

6995000

6995500

1080 Rogstdgårdene

Forbygningsanlegg
Skade med tiltaksplan
Slitasje
Mulig adkomstvei
0

100

200

1:7 000

400 Meters

Koordinatsystem: WGS84/UTM sone33
265500

112

266000

Tilstandsrapport ved befaring av sikringsanlegg mot flom, erosjon
og skred i vassdrag
Norges vassdrags- og energidirektorat
1080 – Gaula ved Rogstadgårdene

Tiltaksnummer/Navn

Eggafoss
19

Dato for befaring

29.06.09

Vannføring (m³/sek) befaringsdag

Elveside (H-M-V)

V

Byggestart (år)

1933

Antall parseller

1

Ferdigstilt (år)

1939

Samlet lengde (m)

1100

Reparasjon/Forlengelse (år)

-

Anleggstype

Erosjonssikring. Steinkledning, røys.

Hensikt med anlegget

Sikre dyrket mark, bebyggelse og Rv.30. Sikkerhetsklasse M1.

Oppstrøms forankring

Går inn på land og ligger ikke utsatt til.

Nedstrøms forankring

Store steiner og solid. Noe erosjon rett nedstrøms forankring.

Anleggets tilstand

I nedre deler har anlegget småsår og mangler noe stein, ellers ser den fin
ut. Det vil ikke utføres tiltak her.

Vegetasjon på anlegg

Mye vegetasjon, både lauvtrær, busker og gress.

Områdebeskrivelse

Forbygningsanlegget går gjennom en svak yttersving. Omtrent midt på
anlegget ligger ei grusør og skjermer anlegget. Elva er gjennomgående
grunn og bred her. To små strykpartier. Liten til middels strømhastighet.
Grunnforholdene består av elveavsetninger.

Tiltaksbeskrivelse og
miljøtilpasninger

113

Nedre deler av anlegg.

Øvre delere av anlegg.

114

±

6996250

6996500

7843 - Gaula ved Rogstadøyan, Midtre Gauldal kommune

Deler er slitasje
på SVV-anlegg

6996000

7843 Rogstadøyan

6995750

Forbygningsanlegg
Skade med tiltaksplan
Slitasje
Mulig adkomstvei

0

50

100

1:3 500

200 Meters

Koordinatsystem: WGS84/UTM sone33
264000

115

264250

Tilstandsrapport ved befaring av sikringsanlegg mot flom, erosjon
og skred i vassdrag
Norges vassdrags- og energidirektorat
7843 – Gaula ved Rogstadøyan

Tiltaksnummer/Navn

Eggafoss
31 og 33

Dato for befaring

24.06.09 og 24.06.10

Vannføring (m³/sek) befaringsdag

Elveside (H-M-V)

V

Byggestart (år)

1999

Antall parseller

1

Ferdigstilt (år)

2005

Samlet lengde (m)

360

Reparasjon/Forlengelse (år)

-

Anleggstype
Hensikt med anlegget

Erosjonssikring. Steinkledning, røys.
Sikring av bebyggelse, Rv.30, hageanlegg og jordbruksareal.
Høyspentlinje går langs med og krysser over ved nedre deler av
anlegget. Sikkerhetsklasse M2.

Oppstrøms forankring

Går over i SVV forbygning.

Nedstrøms forankring

Avtar gradvis.

Anleggets tilstand

Anlegget ser slitt ut over det hele, men den er utført på en slik måte at
store steiner henger og ser derfor verre ut enn den er. Rett oppstrøms
anlegget er det utvasket og en skade på ca 30 m. Dette er på SVV sitt
anlegg. Rett ovenfor høyspentlinje på nedre deler er det en ca 10 m lang
skade. Det ble utført hastetiltak etter 1995-flommen her, og det vil ikke
bli utført tiltak i denne omgang av NVE.

Vegetasjon på anlegg

Lauvtrær, busker og gress.

Områdebeskrivelse

Rett strekning av elva. Middels strømhastighet. Elva er relativt bred og
dyp i enkelte partier. Grunnforholdene består av elveavsetninger.

Tiltaksbeskrivelse og
miljøtilpasninger

116

Skaden på SVV anlegg oppstrøms NVE anlegg.

Øvre deler av anlegg.

117

±
6997000

6947 - Gaula ved Folstadøy, Midtre Gauldal kommune

6996000

6996500

6047 Folstadøy

Forbygningsanlegg
Skade med tiltaksplan
Slitasje
Mulig adkomstvei
0

75

150

1:6 000

300 Meters

Koordinatsystem: WGS84/UTM sone33
263500

118

264000

Tilstandsrapport ved befaring av sikringsanlegg mot flom, erosjon
og skred i vassdrag
Norges vassdrags- og energidirektorat
6047 – Gaula ved Folstadøy

Tiltaksnummer/Navn

Eggafoss
31

Dato for befaring

24.06.09

Vannføring (m³/sek) befaringsdag

Elveside (H-M-V)

H

Byggestart (år)

1996

Antall parseller

1

Ferdigstilt (år)

2006

Samlet lengde (m)

620

Reparasjon/Forlengelse (år)

-

Anleggstype

Erosjonssikring. Steinkledning, røys.

Hensikt med anlegget

Sikre dyrket mark, høyspentlinje og på sikt jernbanen. Sikkerhetsklasse
M1.

Oppstrøms forankring

Store steiner i et flomløp.

Nedstrøms forankring

Ingen definert forankring, lite med stein.

Anleggets tilstand

Anlegget er i en god tilstand. Litt utsatt og slitasje i strykparti.

Vegetasjon på anlegg

Mye vegetasjon nedover i steinfyllinga. Lauvtrær, busker og gress.

Områdebeskrivelse

Anlegget går langs en svak yttersving som går over til å bli starten på en
innersving. Øvre deler ligger i et flomløp. Strykparti der hvor anlegg
kommer ut fra flomløp. Middels strømhastighet. Er dypere og bredere i
nedstrøms deler. Grunnforholdene består av elveavsetninger.

Tiltaksbeskrivelse og
miljøtilpasninger

119

Midtre deler av anlegg.

Øvre deler av anlegg.

120

±
6997000

8620 - Gaula ved Mosand, Midtre Gauldal kommune

6996500

8620 Mosand

Forbygningsanlegg
Skade med tiltaksplan
6996000

Slitasje
Mulig adkomstvei
0

75

150

1:5 000

300 Meters

Koordinatsystem: WGS84/UTM sone33
263000

121

263500

Tilstandsrapport ved befaring av sikringsanlegg mot flom, erosjon
og skred i vassdrag
Norges vassdrags- og energidirektorat
8620 – Gaula ved Mosand

Tiltaksnummer/Navn

Eggafoss
31

Dato for befaring

24.06.09

Vannføring (m³/sek) befaringsdag

Elveside (H-M-V)

V

Byggestart (år)

1996

Antall parseller

1

Ferdigstilt (år)

2006

Samlet lengde (m)

380

Reparasjon/Forlengelse (år)

-

Anleggstype

Erosjonssikring. Steinkledning, røys.

Hensikt med anlegget

Sikre høyspentmast og skog, hindre videre erosjon og fare for dannelse
av nytt elveløp. Sikkerhetsklasse M1.

Oppstrøms forankring

Forankret mot fjell.

Nedstrøms forankring

Store, men spredte stein.

Anleggets tilstand

Vegetasjon på anlegg
Områdebeskrivelse

Anlegget er utført ved å fylle elvegrus over selve steinfyllinga, og ser
derfor ut som den er slitt og har småsår. Anlegget har en tilfredsstillende
tilstand og det ble etterfylt stein her på slutten av 1990-tallet.
Forholdsvis lite vegetasjon på anlegget. Parkering, gapahuk og fiskeplass
som grenser ned mot anlegg.
Elva er bred og dyp, og har liten til middels strømhastighet.
Grunnforholdene består av elveavsetninger.

Tiltaksbeskrivelse og
miljøtilpasninger

122

Midtre deler av anlegg.

Nedre deler av anlegg.

123

±

6997000

6997250

1311 - Gaula ved Folstad, Midtre Gauldal kommune

6996500

6996750

1311 Folstad

Forbygningsanlegg
Skade med tiltaksplan
Slitasje
Mulig adkomstvei
0

50

100

1:4 000

200 Meters

Koordinatsystem: WGS84/UTM sone33
263000

124

263250

263500

Tilstandsrapport ved befaring av sikringsanlegg mot flom, erosjon
og skred i vassdrag
Norges vassdrags- og energidirektorat
1311 – Gaula ved Folstad

Tiltaksnummer/Navn

Eggafoss
31 og 28

Dato for befaring

24.06.09 og 25.06.09

Vannføring (m³/sek) befaringsdag

Elveside (H-M-V)

H

Byggestart (år)

1936

Antall parseller

1

Ferdigstilt (år)

1942

Samlet lengde (m)

370

Reparasjon/Forlengelse (år)

1959

Anleggstype

Erosjonssikring. Steinkledning, røys.

Hensikt med anlegget

Sikring av dyrket mark. Sikkerhetsklasse M0.

Oppstrøms forankring

Ender opp i en bekk etter at den har fulgt kanten av dyrket mark.

Nedstrøms forankring

Går inn på land langs flomvoll, vanskelig å finne en definert slutt.

Anleggets tilstand

Store deler av anlegget går langs flomløp og er lite utsatt. Et parti midt
på anlegget ligger langs elva, og tilstanden på dette ser bra ut.

Vegetasjon på anlegg

Trær og busker, til dels tett vegetasjon.

Områdebeskrivelse

Anlegget ligger lite utsatt til i øvre og nedre deler, bak grusør eller i
flomløp. En kort del på ca. 80 m ligger eksponert for elva. Her kommer
elva rett på og den har middels strømhastighet. Grunnforholdene består
av elveavsetninger.

Tiltaksbeskrivelse og
miljøtilpasninger

125

Øvre del av anlegg.

Midtre del av anlegg, før det går inn i flomløp.

126

±
6998000

1145 - Gaula ved Mo, Midtre Gauldal kommune

6997750

Profil A

1145 Mo

Forbygningsanlegg
6997500

Skade med tiltaksplan
Tverrprofil
Slitasje
Mulig adkomstvei

0

50

100

1:2 500

200 Meters

Koordinatsystem: WGS84/UTM sone33
262250

127

262500

Tilstandsrapport ved befaring av sikringsanlegg mot flom, erosjon
og skred i vassdrag
Norges vassdrags- og energidirektorat
1145 – Gaula ved Mo

Tiltaksnummer/Navn

Eggafoss
31, 33
og 7

Dato for befaring

24.06.09, 24.06.10 og
06.10.10

Vannføring (m³/sek) befaringsdag

Elveside (H-M-V)

V

Byggestart (år)

1934

Antall parseller

1

Ferdigstilt (år)

1939

Samlet lengde (m)

450

Anleggstype
Hensikt med anlegget

Reparasjon/Forlengelse (år) 1957 og -96

Erosjonssikring. Steinkledning, røys. Inkluderer vedlikehold av tidligere
anlegg 434.
Sikring av dyrket mark, gårdsbygninger, Rv.30 og trafostasjon med
tilhørende høyspentlinjer og master. Vannledning krysser elva her.
Sikkerhetsklasse M2.

Oppstrøms forankring

Går opp på land i et rolig parti.

Nedstrøms forankring

Inn i bekk.

Anleggets tilstand

Øvre og nedre deler av anlegget er i orden. Det ble utført reparasjoner på
de nedre 200 m på starten av 2000-tallet. I de midtre partier, hvor elva er
veldig smal, er det flere skader. Her er det en strekning på opp mot 100
m hvor foten mye trolig er tatt. Leire og jord er blottlagt og store deler av
elvemelen ligger meget utsatt til. Det må det utføres tiltak.

Vegetasjon på anlegg

Mye vegetasjon, både lauvtrær, busker og gress.

Områdebeskrivelse

Anlegget ligger i en yttersving, hvor det er veldig smalt i midtre deler.
Dette fører til at elva også er dyp og har middels til stor strømhastighet.
Grunnforholdene består av elveavsetninger.

Tiltaksbeskrivelse og
miljøtilpasninger

Det bør utføres reparasjon på en strekning på ca. 60 m. Selve
utglidningen er på omtrent 30 m, men det bør tas litt både ovenfor og
nedenfor. Tverrprofil A på tilhørende kart viser hvordan forsterkningen
foreslås bygget opp. Det er nødvendig å benytte mer stein i selve
utglidningen enn opp- og nedstrøms for skaden. Anleggsarbeidet utføres
på ordinær måte med midlertidig anleggsvei langs foten av
elveskråningen. Det er mulig å gå ned med anleggsvei ved trafostasjon.
Den utkjørte steinfyllingen må utformes som et miljøtilpasset
sikringstiltak. Steinmassene skal tildekkes med et lag av tilgroingsmasser
ned til vannstandsnivå for middels flom, som primært skal bestå av
løsmasser, vegetasjon, røtter og busker som ble fjernet før
steinutlegging. Dersom dette ikke finnes tilgjengelig må velegnede
tilgroingsmasser tilkjøres.

128

Skadet parti.

Skadet parti.
129

1145 – Gaula ved Mo
Prinsippskisse:

Kostnadsoverslag:
Oppgaver
B Rigging/klargjøring
Anleggsvei
Drift byggeplass
F Løsmasser (mottak/utlegging)
G Stein/fjell (levert/tilkjørt)
K Terrengarbeid/miljø

lm³/m m

lm³

7 80

560

10 60

1160
600

pris
RS
80
RS
30
80
RS

enhet
kr/lm³
kr/lm³
kr/lm³

Pris kr
10 000
44 800
10 000
34 800
48 000
10 000

Diverse uforutsett (+10%)
Sum eks. mva.
25% mva.
Total

15 760
173 360
43 340
216 700

Beregnet kostnad inkl. mva. (avrundet)

220 000

130

±

6998500

6998750

9203 - Gaula ved Frøsetøran, Midtre Gauldal kommune

6998250

9203 Frøsetøran

6998000

Forbygningsanlegg
Skade med tiltaksplan
Slitasje
Mulig adkomstvei
0

50

100

1:4 000

200 Meters

Koordinatsystem: WGS84/UTM sone33
262000

262250

131

262500

Tilstandsrapport ved befaring av sikringsanlegg mot flom, erosjon
og skred i vassdrag
Norges vassdrags- og energidirektorat
9203 – Gaula ved Frøsetøran (NSB)

Tiltaksnummer/Navn

Eggafoss
31

Dato for befaring

24.06.09

Vannføring (m³/sek) befaringsdag

Elveside (H-M-V)

H

Byggestart (år)

1996

Antall parseller

1

Ferdigstilt (år)

2005

Samlet lengde (m)

200

Reparasjon/Forlengelse (år)

-

Anleggstype

Erosjonssikring. Steinkledning, røys. Rep. av NSB forbygning.

Hensikt med anlegget

Sikre jernbanelinje mot utrasinger, samt forbedre forhold for fisk og
fiskere. Sikkerhetsklasse M2.

Oppstrøms forankring

Forankret mot fjell.

Nedstrøms forankring

Ingen definert forankring, men spredt stein ned mot brukar.

Anleggets tilstand

Anlegget er i en tilfredsstillende tilstand.

Vegetasjon på anlegg

Ikke så mye vegetasjon. Jernbane og vei i umiddelbar nærhet.

Områdebeskrivelse

Anlegget ligger i en svak yttersving. I øvre deler er det dypere og større
strømhastighet, djupålen går langs forbygninga. Nedstrøms er det
grunnere og djupålen beveger seg over mot andre side. Grunnforholdene
består av forvitringsmateriale.

Tiltaksbeskrivelse og
miljøtilpasninger

132

Fra oppstrøms forankring og nedstrøms anlegg.

Midt på anlegg.

133

±

6998750

6999000

1988 – Gaula ovenfor Støren jernbanestasjon og
1202 – Gaula ved Roligheta, Midtre Gauldal kommune

6998500

1988, 1202 ovenfor Støren jernbanebru og Roligheita

6998250

Forbygningsanlegg
Skade med tiltaksplan
Slitasje
Mulig adkomstvei
0

50

100

1:4 000

200 Meters

Koordinatsystem: WGS84/UTM sone33
261750

134

262000

262250

Tilstandsrapport ved befaring av sikringsanlegg mot flom, erosjon
og skred i vassdrag
Norges vassdrags- og energidirektorat
Tiltaksnummer/Navn
Dato for befaring
Elveside (H-M-V)
Antall parseller
Samlet lengde (m)

1988 – Gaula ovenfor Støren jernbanestasjon og
1202 – Gaula ved Roligheta
Eggafoss
Vannføring (m³/sek) 24.06.09 og 25.06.09
befaringsdag
31 og 28
1943 og V
34
Byggestart (år)
1949 og 2 (begge anleggene)
36
Ferdigstilt (år)
720 (400+320)

Reparasjon/Forlengelse (år)

1961

Hensikt med anlegget

Erosjonssikring. Steinkledning, røys. 1988 - Forhøyelse av eldre NSB
flomverk. Anleggene henger sammen.
Sikre dyrket mark og jernbane. Høyspentlinje med master går langs med
anlegg og krysser ved nedre deler. Sikkerhetsklasse M3 og M2.

Oppstrøms forankring

Avtar gradvis på grusør ved brukar.

Nedstrøms forankring

Går over i NSB forbygning.

Anleggstype

Anleggets tilstand

Det er godt med stein gjennom hele anlegget. Det er noe rufsete med
småsår i den mest utsatte delen, men det er ikke behov for å utføre noe
tiltak.

Vegetasjon på anlegg

Det vokser gress, busker og lauvtrær godt nedover anleggene.

Områdebeskrivelse

Anleggene går gjennom en hel yttersving, hvor elva tar godt i de øvre
delene av svingen. Her er elva smal og den går i et stryk. Bli bredere og
grunnere nedstrøms. Grunnforholdene består av elveavsetninger.

Tiltaksbeskrivelse og
miljøtilpasninger

135

Nedre deler av anlegg.

Fra midtre deler og nedstrøms anlegg.

136

6999750

±

6999500

1326 - Gaula ved Voldøyen, Midtre Gauldal kommune

6999000

6999250

1326 Voldøyen

Forbygningsanlegg
Skade med tiltaksplan
Slitasje
Mulig adkomstvei

0

50

100

1:3 500

200 Meters

Koordinatsystem: WGS84/UTM sone33
262000

137

262250

262500

Tilstandsrapport ved befaring av sikringsanlegg mot flom, erosjon
og skred i vassdrag
Norges vassdrags- og energidirektorat
1326 – Gaula ved Voldøyen

Tiltaksnummer/Navn

Eggafoss
34 og 28

Dato for befaring

23.06.09 og 25.06.09

Vannføring (m³/sek) befaringsdag

Elveside (H-M-V)

V

Byggestart (år)

1936

Antall parseller

1

Ferdigstilt (år)

1938

Samlet lengde (m)

660

Reparasjon/Forlengelse (år)

1958

Anleggstype

Erosjonssikring. Steinkledning, røys.

Hensikt med anlegget

Sikring av dyrket mark. Sikkerhetsklasse M2.

Oppstrøms forankring

Går rett over i NSB forbygning ved jernbanebru.

Nedstrøms forankring

Store spredte stein i elva, ingen definert forankring.

Anleggets tilstand

Anlegget ser bra ut. Det er noen småsår og litt slitasje, spesielt ved
jernbanebrua, men det er mye stein og anlegget ligger stødig så det er
ikke behov for vedlikehold.

Vegetasjon på anlegg

Godt med vegetasjon på anlegget.

Områdebeskrivelse

Helt øverst er det et lite stryk, rett under jernbanebrua, som gjør at elva
går på litt ekstra her. Djupålen følger forbygninga i øvre deler. Middels
til stor strømhastighet. Anlegget er på slutten av en yttersving og bøyer
noe over til innersving. Grunnforholdene består av elveavsetninger.

Tiltaksbeskrivelse og
miljøtilpasninger

138

Midtre deler av anlegg.

Øvre deler av anlegg.

139

7000750

7001000

±

9202 – Gaula ved Støren jernbanestasjon (NSB),
Midtre Gauldal kommune

7000250

7000500

9202, 102 Støren jernbanestasjon og gården Engan

Forbygningsanlegg
Skade med tiltaksplan

Mulig adkomstvei
0

50

100

1:4 000

200 Meters

Koordinatsystem: WGS84/UTM sone33
261750

140

262000

262250

7000000

Slitasje

Tilstandsrapport ved befaring av sikringsanlegg mot flom, erosjon
og skred i vassdrag
Norges vassdrags- og energidirektorat
Tiltaksnummer/Navn

9202 – Gaula ved Støren jernbanestasjon (NSB)
Eggafoss
31, 28 og
33

Dato for befaring

23.06.09, 25.06.09 og
24.06.10

Vannføring (m³/sek) befaringsdag

Elveside (H-M-V)

1

Byggestart (år)

1995

Antall parseller

V

Ferdigstilt (år)

2005

Samlet lengde (m)

300

Reparasjon/Forlengelse (år)

Oppstrøms forankring

Erosjonssikring. Steinkledning, røys. Anlegg 102 (fra slutten av 1800tallet) er inkludert, gjengrodd.
Rep. og forsterkning av tidligere utført NSB forbygning for å sikre
jernbanelinje samt stasjonsbygninger/verksted. Høyspentmast står på
anlegg og høyspentlinje krysser elva i øvre deler. Sikkerhetsklasse M3.
Går inn i bekk/flomløp, hvor anlegg 102 i utgangspunktet fortsetter
innover på land. Stabilt!

Nedstrøms forankring

Ingen definert forankring

Anleggstype
Hensikt med anlegget

Anleggets tilstand

Vegetasjon på anlegg
Områdebeskrivelse

Anlegget er i en og tilstand. Mye og stor stein. I øvre deler, hvor elva går
rett på, tar det litt ekstra, men det ser greit ut.
Mye vegetasjon. Gress helt ned til vannspeil, busker og lauvskog i
bakkant.
Anlegget ligger i nedre deler av en yttersving. Elva tar godt der hvor
anlegget kommer ut fra bekk/forankring. Middels til stor strømhastighet,
avtar nedover. Elva blir bredere og grunnere. Grunnforholdene består av
breelv- og elveavsetninger.

Tiltaksbeskrivelse og
miljøtilpasninger

141

Midtre deler av anlegg.

Øvre deler av anlegg.

142

143

Sone 4: Haga bru - Vald brua, Melhus kommune
5626 Evjeøyen

±

1343, 685, 9201 Sanden, Sandløkka-Sanden og Horg

4051, 1185 Evjen og Grinde-Evjen

414 Horgøiene
8392 Grinni

759 Røskaft

630 Midttømme

947 Vollan

1323, 317 Krogstadøren

578 Krogstadbakken

1773 Gylløyen

4050 Hage

1286 Rostad
1772 Krogstadsanda

Forbygningsanlegg

0

750

1 500

3 000 Meters

1:40 000
Koordinatsystem: WGS84/UTM sone33

144

7002500

±

7002250

1286 – Gaula ved Rostad, Melhus kommune

7001750

7002000

1286 Rostad

Forbygningsanlegg
Skade med tiltaksplan
Slitasje

0

50

100

1:4 000

200 Meters

Koordinatsystem: WGS84/UTM sone33
261500

145

261750

262000

7001500

Mulig adkomstvei

Tilstandsrapport ved befaring av sikringsanlegg mot flom, erosjon
og skred i vassdrag
Norges vassdrags- og energidirektorat
1286 – Gaula ved Rostad

Tiltaksnummer/Navn

Eggafoss
34

Dato for befaring

23.06.09

Vannføring (m³/sek) befaringsdag

Elveside (H-M-V)

H

Byggestart (år)

1935

Antall parseller

1

Ferdigstilt (år)

1935

Samlet lengde (m)

180

Reparasjon/Forlengelse (år)

-

Anleggstype

Erosjonssikring. Steinkledning, røys. Vedlikehold av eldre anlegg.

Hensikt med anlegget

Sikre dyrket mark, gårdsbygning og E6. Sikkerhetsklasse M2.

Oppstrøms forankring

Går over i SVV forbygning eller inn mot fast fjell.

Nedstrøms forankring

Går over i SVV forbygning.

Anleggets tilstand

Vegetasjon på anlegg

Områdebeskrivelse

Vanskelig å skille anlegget fra SVV sine anlegg, men det er ingen
tydelige skader å se.
Noe vegetasjon. Stein er mose- og gresskledd ned til vannspeil. Et belte
med lauvskog mellom anlegg og vei.
Elva er her bred, stillegående og relativt grunn, kommer ut fra det
smalere partiet ved Haga bru. Djupålen går langs anlegget så noe dypt
her. Grunnforholdene består av hav- og fjordavsetninger, og det er påvist
en kvikkleiresone med faregrad middels (469 Rostaden). Det har gått
flere ras rett oppstrøms anlegg.

Tiltaksbeskrivelse og
miljøtilpasninger

146

Midtre deler av anlegg.

Øvre deler av anlegg.

147

7002750

±

7002000

7002250

7002500

1772 – Gaula ved Krogstadsanda, Melhus kommune

7001750

1772 Krogstadsanda

Forbygningsanlegg

7001500

Skade med tiltaksplan
Slitasje
Mulig adkomstvei
0

75

150

1:5 000

300 Meters

Koordinatsystem: WGS84/UTM sone33
260750

261000

148

261250

261500

Tilstandsrapport ved befaring av sikringsanlegg mot flom, erosjon
og skred i vassdrag
Norges vassdrags- og energidirektorat
1772 – Gaula ved Krogstadsanda

Tiltaksnummer/Navn

Eggafoss
28

Dato for befaring

25.06.09

Vannføring (m³/sek) befaringsdag

Elveside (H-M-V)

V

Byggestart (år)

1941

Antall parseller

1

Ferdigstilt (år)

1946

Samlet lengde (m)

500

Reparasjon/Forlengelse (år)

1958, 2006

Anleggstype

Erosjonssikring. Steinkledning, røys.

Hensikt med anlegget

Sikring av dyrket mark, gårdsbygning, gårdsvei og jernbane.
Sikkerhetsklasse M3.

Oppstrøms forankring

Går over i NSB forbygning.

Nedstrøms forankring

Kraftig oppbygd forankring.

Anleggets tilstand

Vegetasjon på anlegg
Områdebeskrivelse

Anlegget er nylig vedlikeholdt, og det er ingen skader å se.
I og med at anlegget er så nytt har det ikke etablert seg mye vegetasjon
enda.
Anlegget ligger langs en rett strekning. Elva er ikke dyp og det er små
strykpartier med middels strømhastighet. Grunnforholdene består av
elveavsetninger.

Tiltaksbeskrivelse og
miljøtilpasninger

149

Oversiktsbilde av anlegg.

Oppstrøms forankring.

150

7003250

±

7003000

4050 - Gaula ved Hage, Melhus kommune

Profil A

7002750

4050 Hage

Forbygningsanlegg
Skade med tiltaksplan
7002500

Tverrprofil
Slitasje
Mulig adkomstvei

0

50

100

1:3 000

200 Meters

Koordinatsystem: WGS84/UTM sone33
260500

151

260750

Tilstandsrapport ved befaring av sikringsanlegg mot flom, erosjon
og skred i vassdrag
Norges vassdrags- og energidirektorat
4050 – Gaula ved Hage

Tiltaksnummer/Navn

Eggafoss
34, 29
og 7

Dato for befaring

23.06.09, 29.06.10 og
06.10.10

Vannføring (m³/sek) befaringsdag

Elveside (H-M-V)

H

Byggestart (år)

1946

Antall parseller

2

Ferdigstilt (år)

1957

Samlet lengde (m)

750

Reparasjon/Forlengelse (år)

-

Anleggstype

Erosjonssikring. Steinkledning, røys.

Hensikt med anlegget

Sikring av dyrket mark. Høyspentlinje går langs med anlegg og krysser
over elva her. Sikkerhetsklasse M0.

Oppstrøms forankring

Øvre parsell av anlegg finner vi ikke.

Nedstrøms forankring

Ingen tydelig nedstrøms forankring, går over i SVV forbygning.

Anleggets tilstand

Vegetasjon på anlegg

Områdebeskrivelse

Tiltaksbeskrivelse og
miljøtilpasninger

Nedre parsell har flere nesten sammenhengende skader på nedstrøms del.
Det mangler stein i større partier, og det er meget tydelige utglidninger.
Vegetasjon og røtter henger utover. De største skadene er muligens på
SVV forbygning, men ingen tydelige skiller. Skadet strekning er på
omkring 100 m. Bør repareres.
Det vokser vegetasjon ned mot vannspeil på deler av anlegget, gress,
mose og småbusker. Stedvis kraftig lauvskog.
Øvre parsell ligger langs en rett strekning, men er altså ikke funnet.
Nedre parsell ligger i en yttersving hvor elva kommer rett på fra en skarp
sving. Middels til stor strømhastighet. Elva er ikke så bred, men relativt
dyp. Djupålen går langs anlegg. Grunnforholdene består av
elveavsetninger.
Det er nødvendig å forsterke foten og nedre del av skråningen på det
skadede partiet, en strekning på ca 160 m dersom man skal forsterke
tilstrekkelig. Tverrprofil A på tilhørende kart viser hvordan
forsterkningen foreslås bygd opp. Etter som at det er blottlagt leire i
området benyttes en tå på anlegget i stedet for en fotgrøft.
Anleggsarbeidet utføres på ordinær måte med midlertidig anleggsvei
langs foten av elveskråningen. Adkomst er mulig via avkjørsel fra pplass ved E6. Forbygningen vil få en forlengelse nedstrøms etter som at
det er naturlig å legge anleggsveien her, og nåværende anlegg er skadet.
De nedre delene tilhører SVV. NVEs anlegg stanser ved profil A. Den
utkjørte steinfyllingen må utformes som et miljøtilpasset sikringstiltak.
Steinmassene skal tildekkes med et lag av tilgroingsmasser ned til
vannstandsnivå for middels flom, som primært skal bestå av løsmasser,
vegetasjon, røtter og busker som ble fjernet før steinutlegging. Dersom
dette ikke finnes tilgjengelig må velegnede tilgroingsmasser tilkjøres.

152

Midtre deler av anlegg hvor det er synlige skader.

Anlegget er undervasket og har glidd ut.

153

4050 – Gaula ved Hage
Prinsippskisse:

Kostnadsoverslag:
Oppgaver
B Rigging/klargjøring
Avkjørsel snuplass og anleggsvei, skilting m.m.
Drift byggeplass
Nedrigging/opprigging
F Løsmasser (mottak/utlegging)
G Stein/fjell (levert/tilkjørt)
K Terrengarbeid/miljø

lm³/m

m

lm³

pris
RS
6 50
300 80
RS
RS
2060 30
11 160 1760 80
RS

enhet
kr/lm³

kr/lm³
kr/lm³

Pris kr
20 000
24 000
20 000
10 000
61 800
140 800
15 000

Diverse uforutsett (+10%)
Sum eks. mva.
25% mva.
Total

30 000
321 600
80 400
402 000

Beregnet kostnad inkl. mva. (avrundet)

400 000

154

±
7003750

1773 - Gaula ved Gylløyen, Melhus kommune

7003250

7003500

1773 Gylløyen

Forbygningsanlegg
Skade med tiltaksplan
Slitasje
Mulig adkomstvei

0

50

100

200 Meters

1:3 000
Koordinatsystem: WGS84/UTM sone33

260250

260500

155

260750

Tilstandsrapport ved befaring av sikringsanlegg mot flom, erosjon
og skred i vassdrag
Norges vassdrags- og energidirektorat
1773 – Gaula ved Gylløyen

Tiltaksnummer/Navn

Vannføring (m³/sek) befaringsdag

Eggafoss
31, 33
og 7

Dato for befaring

23.06.09, 24.06.09 og
06.10.10

Elveside (H-M-V)

V

Byggestart (år)

1941

Antall parseller

1

Ferdigstilt (år)

1946

Samlet lengde (m)

160

Reparasjon/Forlengelse (år)

1949

Anleggstype

Erosjonssikring. Sprengstein som er tippa ut.

Hensikt med anlegget

Sikring av dyrket mark og E6. Sikkerhetsklasse M2.

Oppstrøms forankring

Finner ikke. Går over i SVV-anlegg.

Nedstrøms forankring

Ingen definert slutt, mulig elva har gravd over og tatt seg bak.
Det mangler stein i flere partier, og anlegget er tynnslitt. Leire er
blottlagt og elveskråningen siger. Det er tydelige skader i foten. Det bør
utføres jevnlig tilsyn med anlegget. De største skadene er observert på
øvre deler som sikrer E6 (SVV forbygning).
Det vokser gress, busker og trær ned mot vannspeilet. Noe rotete og noe
sig på trestammene ned mot elva.
Anlegget er i starten av en svak innersving. Det er et lite stryk og
middels strømhastighet. Grunnforholdene består av elveavsetninger. Det
er fylt ut med avfall, rask og stein ned mot elva.

Anleggets tilstand

Vegetasjon på anlegg
Områdebeskrivelse

Tiltaksbeskrivelse og
miljøtilpasninger

156

Skadet parti.

Skadet parti.

157

±

7004250

7004500

7004750

578 - Gaula ved Krogstadbakken, Melhus kommune

7004000

578 Krogstadbakken

Forbygningsanlegg
7003750

Skade med tiltaksplan
Slitasje
Mulig adkomstvei

0

75

150

1:5 000

300 Meters

Koordinatsystem: WGS84/UTM sone33
259750

260000

260250

158

260500

Tilstandsrapport ved befaring av sikringsanlegg mot flom, erosjon
og skred i vassdrag
Norges vassdrags- og energidirektorat
573 – Gaula ved Krogstadbakken

Tiltaksnummer/Navn

Eggafoss
34, 33
og 7

Dato for befaring

23.06.09, 24.06.10 og
06.10.10

Vannføring (m³/sek) befaringsdag

Elveside (H-M-V)

V

Byggestart (år)

-

Antall parseller

1

Ferdigstilt (år)

1952

Samlet lengde (m)

980

Reparasjon/Forlengelse (år)

1988

Anleggstype

Erosjonssikring. Steinkledning, røys.

Hensikt med anlegget

Sikring av dyrket mark, veg og jernbane. Sikkerhetsklasse M2.

Oppstrøms forankring

Noe usikker på denne, men mener den var ganske kraftig og solid.

Nedstrøms forankring

Ingen forankring, erodert bort.

Anleggets tilstand

Vegetasjon på anlegg

Områdebeskrivelse

Anlegget ble reparert/vedlikeholdt i de øvre deler på slutten av 1980tallet. Dette er i orden. Del av anlegg som ikke ble reparert preges av
slitasje og småskader. Det kan være skader i foten langs hele nedre del.
Siste del er fullstendig erodert bort, samt at det er erosjon nedstrøms
eksisterende anlegg. Det bør føres tilsyn med dette anlegget.
I øvre deler går det et belte med lauvskog langs anlegget. Nedstrøms
vokser det gress ned mot vannspeil og med busker og trær i bakkant.
Anlegget ligger langs en svak innersving. Grusør presser elva mot
venstresiden. Strømhastigheten er middels til stor og nedre deler er elva
er smal, har et stryk og tar kraftig. Grunnforholdene består av
elveavsetninger. Det er påvist en kvikkleiresone 300 m fra anlegg med
faregrad middels (468 Krogstadgrenda).

Tiltaksbeskrivelse og
miljøtilpasninger

159

Nedre deler av anlegg som er skadet.

Nedre deler av anlegg og deler nedenfor anlegg som er skadet.

160

7005500

±

7005000

7005250

1323 – Gaula ved Krogstadøren, Melhus kommune

7004750

1323, 317 Krogstadøren

Forbygningsanlegg
Skade med tiltaksplan

Mulig adkomstvei
0

50

100

1:4 000

200 Meters

Koordinatsystem: WGS84/UTM sone33
259500

161

259750

260000

7004500

Slitasje

Tilstandsrapport ved befaring av sikringsanlegg mot flom, erosjon
og skred i vassdrag
Norges vassdrags- og energidirektorat
1323, 317 – Gaula ved Krogstadøren

Tiltaksnummer/Navn

Eggafoss
34

Dato for befaring

23.06.09

Vannføring (m³/sek) befaringsdag

Elveside (H-M-V)

V

Byggestart (år)

1913

Antall parseller

2

Ferdigstilt (år)

1916

430

Reparasjon/Forlengelse (år)

1936, -44
og -58

Samlet lengde (m)
Anleggstype

Erosjonssikring. Steinkledning, røys og plastring. Inkl. anlegg 1323.

Hensikt med anlegget

Sikring av dyrket mark og forsterkning av tidligere utført privat anlegg.
Sikkerhetsklasse M2.

Oppstrøms forankring

Plastret forankring. Stabil.

Nedstrøms forankring

Går over i NSB forbygning. Vanskelig å se en markert slutt.

Anleggets tilstand

Vegetasjon på anlegg
Områdebeskrivelse

Anlegget er preget av noe slitasje, men det ser stabilt ut og det er ikke
behov for å utføre tiltak.
Godt med vegetasjon. Mose, gress, busker og trær vokser på og ned mot
anlegg.
Anlegget ligger langs en svak yttersving som får en skarpere sving helt
nederst. Middels strømhastighet. Elva har litt bredde og er delvis dyp.
Grunnforholdene består av elveavsetninger og forvitringsmateriale.

Tiltaksbeskrivelse og
miljøtilpasninger

162

Midtre deler av anlegg.

Nedstrøms anlegg.

163

±
7005750

947 – Gaula ved Vollan, Melhus kommune

7005250

7005500

947 Vollan

Forbygningsanlegg
Skade med tiltaksplan
Slitasje
Mulig adkomstvei
0

50

100

1:3 000

200 Meters

Koordinatsystem: WGS84/UTM sone33
259500

164

259750

Tilstandsrapport ved befaring av sikringsanlegg mot flom, erosjon
og skred i vassdrag
Norges vassdrags- og energidirektorat
947 – Gaula ved Vollan

Tiltaksnummer/Navn

Eggafoss
34

Dato for befaring

23.06.09

Vannføring (m³/sek) befaringsdag

Elveside (H-M-V)

H

Byggestart (år)

1932

Antall parseller

1

Ferdigstilt (år)

1935

380

Reparasjon/Forlengelse (år)

1947 og 63

Samlet lengde (m)
Anleggstype

Erosjonssikring. Steinkledning, røys og plastring.

Hensikt med anlegget

Sikring av dyrket mark og E6. Sikkerhetsklasse M3.

Oppstrøms forankring

Ingen tydelig forankring.

Nedstrøms forankring

Godt innebygd.

Anleggets tilstand

Anlegget er noe slitt med småsår og med steder der foten muligens er
noe tynn og hvor det mangler stein. Det vil ikke bli utført tiltak her.

Vegetasjon på anlegg

Anlegget er delvis gjengrodd av mose og gress, busker og trær i bakkant.

Områdebeskrivelse

Anlegget ligger langs en delvis rett strekning av elva. Elva har middels
strømhastighet og er relativt dyp. Grunnforholdene består av
elveavsetninger.

Tiltaksbeskrivelse og
miljøtilpasninger

165

Øvre deler av anlegg.

Midtre deler av anlegg.

166

7008500

±

7008000

7008250

630– Gaula ved Midttømme, Melhus kommune

630 Midttømme

7007500

7007750

630 Midttømme

Forbygningsanlegg
Skade med tiltaksplan

Mulig adkomstvei
0

75

150

1:5 000

300 Meters

Koordinatsystem: WGS84/UTM sone33
259750

260000
167

260250

7007250

Slitasje

Tilstandsrapport ved befaring av sikringsanlegg mot flom, erosjon
og skred i vassdrag
Norges vassdrags- og energidirektorat
630 – Gaula ved Midttømme

Tiltaksnummer/Navn

Gaulfoss
36

Dato for befaring

10.07.08

Vannføring (m³/sek) befaringsdag

Elveside (H-M-V)

H-M-V

Byggestart (år)

1923

Antall parseller

-

Ferdigstilt (år)

1933

Samlet lengde (m)

1050

Reparasjon/Forlengelse (år)

Anleggstype

Erosjonssikring og flomvoll. Steinkledning, røys, forbandt og plastring.

Hensikt med anlegget

Sikre dyrket mark. Sikkerhetsklasse M3.

Oppstrøms forankring

Forankret mot fast fjell.

Nedstrøms forankring

Avtar gradvis på venstre side. Går over i nytt anlegg på høyre side.

Anleggets tilstand

Anlegget er meget solid og med mye stein. Ingen skader.

Vegetasjon på anlegg

Godt med vegetasjon. Flomvoll er omtrent gjengrodd.

Områdebeskrivelse

Gaulfossen kommer ut her. Varierende dybdeforhold, med dypere partier
nært fossen. Anlegget følger en svak yttersving. Grunnforholdene består
av elveavsetninger og hav- og fjordavsetninger. Det er påvist en
kvikkleiresone med faregrad middels ca 500 m fra anlegget (465
Nergård).

Tiltaksbeskrivelse og
miljøtilpasninger

168

Øvre deler av anlegg.

Nedre deler av anlegg.

169

7009250

±

7008750

7009000

759 - Gaula ved Røskaft, Melhus kommune

7008500

759 Røskaft

Forbygningsanlegg
Skade med tiltaksplan
Slitasje

0

50

100

1:4 000

200 Meters

Koordinatsystem: WGS84/UTM sone33
260000

170

260250

260500

7008250

Mulig adkomstvei

Tilstandsrapport ved befaring av sikringsanlegg mot flom, erosjon
og skred i vassdrag
Norges vassdrags- og energidirektorat
759 – Gaula ved Røskaft

Tiltaksnummer/Navn

Gaulfossen
36

Dato for befaring

10.07.09

Vannføring (m³/sek) befaringsdag

Elveside (H-M-V)

H

Byggestart (år)

1927

Antall parseller

1

Ferdigstilt (år)

1931

Samlet lengde (m)

690

Reparasjon/Forlengelse (år)

1959

Anleggstype

Erosjonssikring og flomvoll. Steinkledning, røys.

Hensikt med anlegget

Sikring av dyrket mark og jernbane. Sikkerhetsklasse M2.

Oppstrøms forankring

Går rett over i anlegg 630.

Nedstrøms forankring

Forankring inn i skogen.

Anleggets tilstand

Vegetasjon på anlegg
Områdebeskrivelse

Anlegget har mye stein og er kraftig. Ingen synlige skader.
Varierende mengde. Mose, gress, busker og trær. Har også blitt ryddet
noe her, lettere adkomst for fiskere.
Elva er bred og med varierende dybdeforhold. Anlegget ligger i en svak
innersving og djupålen går på denne siden. Strømhastigheten er fra liten
til middels. Flere utstikkere i elva. Grunnforholdene består av
elveavsetninger og noe hav- og fjordavsetninger.

Tiltaksbeskrivelse og
miljøtilpasninger

171

Øvre deler av anlegg.

Nedre deler av anlegg har en flomvoll som ligger på land.

172

7009750

±

7009500

8392 - Gaula ved Grinni, Melhus kommune

7009250

8392 Grinni

Forbygningsanlegg
Skade med tiltaksplan
Slitasje

0

50

100

1:3 000

200 Meters

Koordinatsystem: WGS84/UTM sone33
260000

260250

173

7009000

Mulig adkomstvei

Tilstandsrapport ved befaring av sikringsanlegg mot flom, erosjon
og skred i vassdrag
Norges vassdrags- og energidirektorat
8392 – Gaula ved Grinni

Tiltaksnummer/Navn

Gaulfoss
36 og 31

Dato for befaring

10.07.08 og 06.10.10

Vannføring (m³/sek) befaringsdag

Elveside (H-M-V)

V-M

Byggestart (år)

1994

Antall parseller

2 (1 terskel)

Ferdigstilt (år)

2006

Samlet lengde (m)

700

Reparasjon/Forlengelse (år)

-

Anleggstype

Erosjonssikring. Steinkledning, røys.

Hensikt med anlegget

Sikrer dyrket mark og bebyggelse. En høyspentlinje går langs deler av
anlegg. Kvikkleiresone ned mot elva. Sikkerhetsklasse S2.

Oppstrøms forankring

Forankret inn i bekk.

Nedstrøms forankring

Forankret inn i bekk.

Anleggets tilstand

Vegetasjon på anlegg

Områdebeskrivelse

Anlegget er nytt, men har allerede fått en del småskader i de nedre
delene. Det er vasket ut stein flere steder, og det ser ut som det er
undergravd i 70-100m i de nedre delene. Dette er et anlegg det bør føres
jevnlig tilsyn med pga tilgrensende kvikkleiresone. Dersom nærmere
undersøkelser av kvikkleireforekomsten tilsier at en erosjonssikring vil
bedre sikkerheten så bør det utføres sikring. Kvikkleiresonen grenser til
elva i øvre deler hvor det ikke er observert skader.
Ikke så mye vegetasjon foreløpig. Gress og småbusker.
Elva går her i et lite stryk, har også blitt et stryk pga terskelen. Terskelen
er bygd for å hindre at elva senker seg. Det er en rett strekning, men med
antydning til yttersving. Djupålen følger venstresiden. Grunnforholdene
består av elve-, hav- og fjordavsetninger. Det er påvist en kvikkleiresone
med faregrad middels som går helt ned til elva (464 Grinni).

Tiltaksbeskrivelse og
miljøtilpasninger

174

En punktskade på anleggets nedre deler.

Skade på nedre del av anlegg.

175

±
7010500

4051 - Gaula ved Evjen, Melhus kommune

7010000

4051, 1185 Evjen og Grinde-Evjen

7009500

Forbygningsanlegg
Skade med tiltaksplan
Slitasje
Mulig adkomstvei

0

100

200

1:6 000

400 Meters

Koordinatsystem: WGS84/UTM sone33
260500

261000

176

Tilstandsrapport ved befaring av sikringsanlegg mot flom, erosjon
og skred i vassdrag
Norges vassdrags- og energidirektorat
1185 og 4051 – Gaula ved Grinde og Evjen

Tiltaksnummer/Navn
Dato for befaring

09.07.08, 10.09.08 og
29.06.10

Vannføring (m³/sek) befaringsdag

Gaulfoss
42, 36, 152

Elveside (H-M-V)

V

Byggestart (år)

1934

Antall parseller

2

Ferdigstilt (år)

Samlet lengde (m)

1130

Reparasjon/Forlengelse (år)

1939
1943, -57
og -69

Anleggstype

Erosjonssikring og flomvoll. Steinkledning, røys.

Hensikt med anlegget

Sikkerhetsklasse M0 på øvre del og M2 på nedre del.

Oppstrøms forankring

Fant ikke på øvre deler av 1185, men det var et tydelig skille mellom
1185 og 4051.

Nedstrøms forankring

Svak forankring nedstrøms, lite stein og noe erosjon.

Anleggets tilstand

Vegetasjon på anlegg
Områdebeskrivelse

Øvre deler er ikke utsatt, mens det er flere skader på nedre deler. I nedre
deler er anlegget undergravd, har tydelige sig i skråningen og hull inn til
grusen i enkelte partier. Det vil ikke utføres tiltak her i denne omgang,
men det bør jevnlig utføres tilsyn av anlegget.
Anlegg 1185 er delvis gjengrodd. Et vegetasjonsbelte med lauvskog
mellom anlegg og dyrka mark videre nedstrøms.
Anlegget ligger i en yttersving som er skarpest lengst nedstrøms. Det er
et langt strykparti, og elva har middels strømhastighet. Øvre deler ligger
bak grusør og delvis på land. Grunnforholdene består av elveavsetninger.

Tiltaksbeskrivelse og
miljøtilpasninger

177

Foten på anlegget er tatt og forbygningen siger ut.

Sig på elveforbygningen.

178

±

7010000

7010250

414 - Gaula ved Horgøiene, Melhus kommune

7009750

414 Horgøiene

Forbygningsanlegg
Skade med tiltaksplan
Slitasje
Mulig adkomstvei
0

50

100

1:3 000

200 Meters

Koordinatsystem: WGS84/UTM sone33
260500

179

260750

Tilstandsrapport ved befaring av sikringsanlegg mot flom, erosjon
og skred i vassdrag
Norges vassdrags- og energidirektorat
414 – Gaula ved Horgøiene

Tiltaksnummer/Navn

Gaulfoss
42

Dato for befaring

09.07.08

Vannføring (m³/sek) befaringsdag

Elveside (H-M-V)

H

Byggestart (år)

1918

Antall parseller

1

Ferdigstilt (år)

1921

Samlet lengde (m)

220

Reparasjon/Forlengelse (år)

-

Anleggstype

Erosjonssikring

Hensikt med anlegget

Ligger i gammelt (tørrlagt) elveløp. Har ingen funksjon lenger.

Oppstrøms forankring
Nedstrøms forankring
Anleggets tilstand

Anlegget eksisterer ikke lengre. Planert dyrka mark over.

Vegetasjon på anlegg
Områdebeskrivelse

Tiltaksbeskrivelse og
miljøtilpasninger

180

7011250

±

7010750

7011000

9201, 685 – Gaula ved Horg og Sandløkka-Sanden,
Melhus kommune

7010250

7010500

1343, 685, 9201 Sanden, Sandløkka-Sanden og Horg

Forbygningsanlegg
Skade med tiltaksplan

Mulig adkomstvei
0

75

150

1:5 000

300 Meters

Koordinatsystem: WGS84/UTM sone33
261000

261250

181

261500

261750

7010000

Slitasje

Tilstandsrapport ved befaring av sikringsanlegg mot flom, erosjon
og skred i vassdrag
Norges vassdrags- og energidirektorat
Tiltaksnummer/Navn

9201 og 685 – Gaula ved Horg (NSB) og Sandløkka-Sanden
Gaulfoss
42 og 77

Dato for befaring

09.07.08 og 17.07.08

Vannføring (m³/sek) befaringsdag

Elveside (H-M-V)

H

Byggestart (år)

1943

Antall parseller

3

Ferdigstilt (år)

1961

Samlet lengde (m)

1010

Reparasjon/Forlengelse (år)

1995

Hensikt med anlegget

Erosjonssikring og flomvoll. Steinkledning, røys. Anlegg 1343 inkl. i
685.
Sikre jernbane, dyrka mark og bygninger. Anlegg 9201 ble utført som
hastetiltak for å beskytte jernbane. Sikkerhetsklasse M2.

Oppstrøms forankring

Anlegg 9201 går inn i skog, delvis gjengrodd.

Nedstrøms forankring

Vanskelig å finne. Går muligens i skogen helt ned til Valdbrua.

Anleggstype

Anleggets tilstand

Anlegget har en god tilstand.

Vegetasjon på anlegg

Tett vegetasjon.

Områdebeskrivelse

Anlegg går langs yttersving i starten og videre langs en rett strekning.
Den nedre halvdel ligger bak grusør og delvis i skogen. Middels
strømhastighet. Djupålen går langs anlegget i øvre deler.
Grunnforholdene består av elveavsetninger. Det er påvist en
kvikkleiresone med faregrad høy ca 400 m fra elva (426 Kvernhusdalen).

Tiltaksbeskrivelse og
miljøtilpasninger

182

Øvre deler av anlegg.

Nedre deler av anlegg.

183

±

7011500

5626 – Gaula ved Evjeøyen, Melhus kommune

7010750

7011000

7011250

5626 Evjeøyen

Forbygningsanlegg
Skade med tiltaksplan
Slitasje
Mulig adkomstvei

50

100

1:4 000

200 Meters

Koordinatsystem: WGS84/UTM sone33
261250

261500

184

261750

7010500

0

Tilstandsrapport ved befaring av sikringsanlegg mot flom, erosjon
og skred i vassdrag
Norges vassdrags- og energidirektorat
5626 – Gaula ved Evjeøyen

Tiltaksnummer/Navn

Gaulfoss
42

Dato for befaring

09.07.08

Vannføring (m³/sek) befaringsdag

Elveside (H-M-V)

V

Byggestart (år)

1991

Antall parseller

1

Ferdigstilt (år)

2006

Samlet lengde (m)

890

Reparasjon/Forlengelse (år)

-

Anleggstype

Erosjonssikring. Steinkledning, røys.

Hensikt med anlegget

Sikring av dyrket mark, beiteland, riksveg og brokar, samt forsterkning.

Oppstrøms forankring

Går inn til hytter som står på en voll.

Nedstrøms forankring

Ingen definert slutt, men ender i en voll ved en sti.

Anleggets tilstand

Vegetasjon på anlegg
Områdebeskrivelse

Anlegget er nytt og har en god tilstand. Hard påkjenning i sving, og noe
stein er tatt. Ved oppstrøms forankring er det noe blottlagt leire. Ikke
behov for ytterligere tiltak ved dette anlegget.
Godt med vegetasjon bak anlegg, men ikke etablert seg så mye nedover
anlegget foreløpig. Noe gress, mose og småbusker.
Anlegget ligger i en svak yttersving hvor det er et lengre stryk langs hele
midtre deler. Strømhastigheten er middels. Elva er ikke spesielt bred,
men heller ikke dyp. Djupålen følger anlegget i midtre deler.
Grunnforholdene består av elveavsetninger.

Tiltaksbeskrivelse og
miljøtilpasninger

185

Nedre del av anlegg.

Øvre del av anlegg.

186

187

±

Sone 5: Vald brua - Kvålsbrua, Melhus kommune

217 Kvaals bro langs Laaøylandet

156, 4308, 34 Flåøien, Flåøyen og gaarden Flaaøiene
4283 Fornesbakken

551, 224 Forset, Klep og Kåsen, Losen-Fornesbakken

544 Losakleiva-Hokseggen

2000, 908 Borten

224 Losen-Fornesbakken

872 Ler stasjon

544, 923, 1973, 864 Losakleiva-Hokseggen, Loskleiva,
Løberg nedre og Løberg nedre

1780. 9021, 543 Høyset, Høyset og Helgemo-Løhre og Høiset

810 Løberg øvre

312 Lund og Valdem

312 Lund og Valdem

8227 Lundamo sentrum

8455 Lundamo sør

Forbygningsanlegg

0

750

1 500

3 000 Meters

1:40 000
Koordinatsystem: WGS84/UTM sone33

188

±

7011500

7011750

7012000

8455 – Gaula ved Lundamo sør, Melhus kommune

7011250

8455 Lundamo sør

Forbygningsanlegg
Skade med tiltaksplan
Slitasje
Mulig adkomstvei

0

50

100

1:4 000

200 Meters

Koordinatsystem: WGS84/UTM sone33
261750

262000
189

262250

Tilstandsrapport ved befaring av sikringsanlegg mot flom, erosjon
og skred i vassdrag
Norges vassdrags- og energidirektorat
8455 – Gaula ved Lundamo sør

Tiltaksnummer/Navn

Gaulfoss
42 og 141

Dato for befaring

09.07.08 og 24.06.10

Vannføring (m³/sek) befaringsdag

Elveside (H-M-V)

H

Byggestart (år)

1993

Antall parseller

1

Ferdigstilt (år)

2006

Samlet lengde (m)

550

Reparasjon/Forlengelse (år)

-

Anleggstype

Erosjonssikring. Steinkledning, røys.

Hensikt med anlegget

Sikring av dyrket mark. Anlegget ser ut til å henge sammen med anlegg
8227.

Oppstrøms forankring

Ingen definert forankring, avtar gradvis.

Nedstrøms forankring

Avslutter rett ovenfor/i molo.

Anleggets tilstand

Mye stein i nedre deler av anlegg, mindre oppover. Det har skjedd
endringer ned mot molo, og det mangler noe stein pga bunnsenkning.
Blottlagt leire i enkelte partier. Det vil ikke bli utført tiltak her.

Vegetasjon på anlegg

Lite vegetasjon på anlegget.

Områdebeskrivelse

Anlegget ligger langs en rett strekning. Strykparti. Moloen har ført til at
det har blitt dypt utenfor her, bakevje som graver ut hull.
Grunnforholdene består av elveavsetninger.

Merknad: Det har oppstått en erosjonsskade ved brukar rett oppstrøms anlegg.
Her vil det bli utarbeidet en plan som SVV vil bekoste, etter som at dette
tilhører veg og bru.

Tiltaksbeskrivelse og
miljøtilpasninger

190

Fra øvre del og nedstrøms anlegg.

Området omkring molo.

191

±

7012000

7012250

7012500

8227 – Gaula ved Lundamo sentrum, Melhus kommune

7011750

8227 Lundamo sentrum

Forbygningsanlegg
Skade med tiltaksplan
Slitasje
Mulig adkomstvei

0

50

100

1:4 000

200 Meters

Koordinatsystem: WGS84/UTM sone33
262000

262250

192

262500

262750

Tilstandsrapport ved befaring av sikringsanlegg mot flom, erosjon
og skred i vassdrag
Norges vassdrags- og energidirektorat
8227 – Gaula ved Lundamo sentrum

Tiltaksnummer/Navn

Gaulfoss
42 og 141

Dato for befaring

09.07.08 og 24.06.10

Vannføring (m³/sek) befaringsdag

Elveside (H-M-V)

H

Byggestart (år)

1989

Antall parseller

1

Ferdigstilt (år)

2006

Samlet lengde (m)

370

Reparasjon/Forlengelse (år)

-

Anleggstype
Hensikt med anlegget

Erosjonssikring. Steinkledning, røys.
Sikring av dyrket mark. Molo ble ikke utført av NVE i første omgang,
men NVE har gått inn og fjernet deler av moloen i ettertid pga av at den
dannet ugunstige strømningsforhold.

Oppstrøms forankring

Ingen definert forankring, men skal starte med moloen.

Nedstrøms forankring

Ingen definert slutt, avtar gradvis.

Anleggets tilstand

Anlegget ser ikke solid ut nedenfor molo pga at det er fylt på med
elvegrus over anleggssteinen, men tilstanden er stabil. Ingen synlige
skader, men erosjon nedenfor nedstrøms forankring. Det vil ikke utføres
tiltak ved dette anlegget.

Vegetasjon på anlegg

Lite vegetasjon på anlegget.

Områdebeskrivelse

Anlegget ligger langs en rett strekning. Strykparti. Moloen har ført til at
det har blitt dypt utenfor her, bakevje som graver ut hull.
Grunnforholdene består av elveavsetninger.

Tiltaksbeskrivelse og
miljøtilpasninger

193

Øvre del av anlegg.

Nedstrøms anlegg.

194

7013000

±

7012750

312 – Gaula ved Lund og Valdem, Melhus kommune

7012500

312 Lund og Valdem

7012000

7012250

312 Lund og Valdem

Forbygningsanlegg
Skade med tiltaksplan

Mulig adkomstvei
0

75

150

1:5 000

300 Meters

Koordinatsystem: WGS84/UTM sone33
262250

262500

195

262750

263000

7011750

Slitasje

Tilstandsrapport ved befaring av sikringsanlegg mot flom, erosjon
og skred i vassdrag
Norges vassdrags- og energidirektorat
312 – Gaula ved Lund og Valdum

Tiltaksnummer/Navn

Gaulfoss
42

Dato for befaring

09.07.08

Vannføring (m³/sek) befaringsdag

Elveside (H-M-V)

V-H

Byggestart (år)

1914

Antall parseller

2

Ferdigstilt (år)

1917

1250

Reparasjon/Forlengelse (år)

1928, -42
og -65

Samlet lengde (m)
Anleggstype
Hensikt med anlegget
Oppstrøms forankring
Nedstrøms forankring
Anleggets tilstand

Vegetasjon på anlegg

Områdebeskrivelse

Erosjonssikring. Steinkledning, røys. Høyre side er reparert under
anleggsnummer 624 og 1322.
Sikring av dyrka mark, bebyggelse, jernbane og riksveg.
Sikkerhetsklasse M2.
Forankret mot fjell på venstre side, på høyre siden er anlegget forankret
et stykke opp i Lundesokna.
Avslutter brått men solid på venstre side, på høyre side finner vi ikke
forankring, inn i skog.
Begge anlegg ser ok ut. På venstre side er det mer slitasje og muligens
noe sig. Her er det kjent at hage ovenfor har senket seg, så mulig anlegg
har flyttet noe på seg. Bør følge med ekstra her, men det vil ikke utføres
vedlikehold på dette anlegget nå.
Varierende, men godt med vegetasjon på begge anlegg.
Lundesokna kommer ut på høyresiden i et strykparti. Djupålen følger
venstre side, og her er det stor dybde. Anlegg på høyresiden ligger langs
med Lundesokna, kommer ut i et kort parti langs elva før den går bak
grusør og langs land nedover. Grunnforholdene består av hav og
fjordavsetninger på venstresiden og elveavsetninger på høyresiden. Det
er påvist flere kvikkleiresoner på høyresiden med 458 Gjerdet med
middels faregrad som den nærmeste.

Tiltaksbeskrivelse og
miljøtilpasninger

196

Midtre deler av anlegg på venstre side.

Midtre deler av anlegg på høyre side, hvor anlegg kommer ut fra Lundesokna.

197

±

7014000

7014250

810 – Gaula ved Løberg øvre, Melhus kommune

7013250

7013500

7013750

810 Løberg øvre

Forbygningsanlegg
Skade med tiltaksplan
Slitasje
Mulig adkomstvei
0

75

150

1:5 000

300 Meters

Koordinatsystem: WGS84/UTM sone33
263000

263250

198

263500

263750

Tilstandsrapport ved befaring av sikringsanlegg mot flom, erosjon
og skred i vassdrag
Norges vassdrags- og energidirektorat
810 – Gaula ved Løberg øvre

Tiltaksnummer/Navn
Dato for befaring

17.07.08

Vannføring (m³/sek) befaringsdag

Elveside (H-M-V)

H

Byggestart (år)

Antall parseller

1

Ferdigstilt (år)

Samlet lengde (m)

280

Reparasjon/Forlengelse (år)

Anleggstype
Hensikt med anlegget

1928
1931
1945 og 53

Erosjonssikring og flomverk.
Anlegget ligger nå på land, med en privat elveforbygning foran. Elva har
endret mye løp i dette området og anlegget har derfor ingen funksjon i
dag, men den kan få det igjen dersom elva endrer seg.

Oppstrøms forankring
Nedstrøms forankring
Anleggets tilstand

Gaulfoss
77

Anlegget er gjengrodd og er ikke lett å se.

Vegetasjon på anlegg
Områdebeskrivelse

Tiltaksbeskrivelse og
miljøtilpasninger

199

Den private elveforbygningen som ligger foran anlegget.

Anlegg ligger gjengrodd som en flomvoll på land.

200

7015000

±

7014500

9021 - Gaula ved Høgset, Melhus kommune

7013500

7014000

1780. 9021, 543 Høyset, Høyset og Helgemo-Løhre og Høiset

Forbygningsanlegg
Skade med tiltaksplan
Slitasje
Mulig adkomstvei

125

250

1:8 000

500 Meters

Koordinatsystem: WGS84/UTM sone33
263000

201

263500

264000

7013000

0

Tilstandsrapport ved befaring av sikringsanlegg mot flom, erosjon
og skred i vassdrag
Norges vassdrags- og energidirektorat
9021 – Gaula ved Høgset

Tiltaksnummer/Navn

Gaulfoss
72

Dato for befaring

03.07.08

Vannføring (m³/sek) befaringsdag

Elveside (H-M-V)

H

Byggestart (år)

1920

Antall parseller

3

Ferdigstilt (år)

Samlet lengde (m)

2380

Reparasjon/Forlengelse (år)

1936
1941, -47,58 og -95

Anleggstype
Hensikt med anlegget

Erosjonssikring. Steinkledning, røys. Anlegg 1780 og 543 er inkl.
Anlegg 9021 er hastetiltak og rep. av NSB anlegg + 1780.
Rep. og forsterkning av tidligere NSB anlegg. Sikring av jernbane og
dyrket mark. Sikkerhetsklasse M0 (1780), M2 (543) og S3 (9021).
Kvikkleiresone langs 9201.

Oppstrøms forankring

Ingen definert forankring på anlegg 543 som ligger øverst.

Nedstrøms forankring

Forankring på anlegg 1780 går ned mot utløpet av Møsta, stor erosjon.

Anleggets tilstand

Anlegget ser stor sett bra ut med samme kvalitet over det hele. Noe mer
uryddig der hvor elva står på mest. Ikke bra tilstand ved nedstrøms
forankring, men her er ingen verdier og elva kan erodere. Det er satt i
gang et forprosjekt i dette området (se mer informasjon nedenfor). Ingen
tiltak vil bli igangsatt.

Vegetasjon på anlegg

Mose, gress, busker og trær langs hele anlegget.

Områdebeskrivelse

Anlegget går langs en hel og lang yttersving. Varierende dybdeforhold,
men djupålen går langs høyresiden i midtre deler av anlegget.
Strykpartier og middels strømhastighet. Grunnforholdene består av elve-,
hav og fjordavsetninger. Det er påvist en kvikkleiresone med faregrad
middels langs anlegget i midten (455 Helgamo), flere soner i nærheten.
Det ble i 2001 utført et forprosjekt med flere delplaner i dette området. Det
heter ”Tiltak i vassdrag. Stabilisering av Gaula ved Høgset-Møsta.
Sikringstiltak mot kvikkleireskred”, datert 01.06.2001 med saksnummer
01/4652.

Tiltaksbeskrivelse og
miljøtilpasninger

202

Nedstrøms nedre forankring og Møstas utløp.

Nedre deler av anlegg.

203

±

7016000

864, 923 - Gaula ved Løberg og Losakleiva, Melhus kommune

7015500

544, 923, 1973, 864 Losakleiva-Hokseggen, Loskleiva,
Løberg nedre og Løberg nedre

7015000

Profil A-1

Forbygningsanlegg
Skade med tiltaksplan
Slitasje
Mulig adkomstvei
Tverrprofil

0

75

150

1:5 000

300 Meters

Koordinatsystem: WGS84/UTM sone33
263000

263500

204

Tilstandsrapport ved befaring av sikringsanlegg mot flom, erosjon
og skred i vassdrag
Norges vassdrags- og energidirektorat
Tiltaksnummer/Navn

864 og 923 – Gaula ved Løberg nedre og Losakleiva
Gaulfoss
72, 13, 152
og 31

Dato for befaring

03.07.08, 25.09.09,
29.06.10 og 06.10.10

Vannføring (m³/sek) befaringsdag

Elveside (H-M-V)

V

Byggestart (år)

1929

Antall parseller

3

Ferdigstilt (år)

Samlet lengde (m)

1290

Reparasjon/Forlengelse (år)

1935
1942, - 58
og - 68

Oppstrøms forankring

Erosjonssikring. Steinkledning, røys. Anlegg 1973 er inkludert. Anlegg
923 går rett over i øvre parsell på anlegg 544.
Sikring av dyrket mark og offentlig vei. Anlegg 923 sikrer dyrket mark
og bebyggelse ved å stenge flomløp. Høyspentlinje går langs anlegget,
helt nede ved elva ved Klevahåmmåren. Sikkerhetsklasse M2.
Fant ingen forankring. Går inn på land i skog eller dyrket mark. Hele
øvre anlegg er utelatt fra detaljkart (100 m mangler), delvis gjengrodd.

Nedstrøms forankring

Går rett over i anlegg 544.

Anleggstype
Hensikt med anlegget

Anleggets tilstand

Anleggets øvre del er ikke i orden. Anlegg 1973 har flere
sammenhengende skader, er undergravd og har åpne sår. Anlegg 923 har
også flere skader i nedre deler, men det finnes fortsatt noe stein der. Det
er behov for reparasjoner på anlegg 1973.

Vegetasjon på anlegg

Varierende, men stort sett mye vegetasjon.

Områdebeskrivelse

Tiltaksbeskrivelse og
miljøtilpasninger

Øvre og nedre del ligger på land/bak grusør. Midtre del ligger i en
yttersving, hvor elva går på noe. Djupålen følger anlegget her før den går
over til andre siden.. Lite strykparti. Det har vært en grusør foran
anlegget, men denne graver elva seg bak nå. Grunnforholdene består av
elveavsetninger.
Det er nødvendig å forsterke foten og skråningen på anlegg 1973 i en
strekning på ca 280 m. Tverrprofil A-1 på tilhørende kart viser hvordan
forsterkningen foreslås bygd opp. Det er behov for større mengde stein i
en 70 m lang strekning, mens på resterende kan det benyttes noe mindre.
Det må vurderes om det skal velges fotgrøft eller tå. Anleggsarbeidet
utføres på ordinær måte med midlertidig anleggsvei langs foten av
elveskråningen. Lett tilgjengelig og kort adkomst via nedkjørsel fra
fylkesveg 672.
Den utkjørte steinfyllingen må utformes som et miljøtilpasset
sikringstiltak. Steinmassene skal tildekkes med et lag av tilgroingsmasser
ned til vannstandsnivå for middels flom, som primært skal bestå av
løsmasser, vegetasjon, røtter og busker som ble fjernet før
steinutlegging.

205

Skadet parti på Losakleiva.

Undergravd anlegg ved nedre Løberg.

206

864, 923 – Gaula ved Løberg og Losakleiva
Prinsippskisse for nedre Løberg:

1 rute = 1 meter

Kostnadsoverslag for nedre Løberg:
Oppgaver
B Rigging, klargjøring, skogrydding
Anleggsvei
Drift byggeplass
Nedrigging/opprydding
F Løsmasser (mottak/utlegging)
G Stein/fjell (levert/tilkjørt)
K Terrengarbeid/miljø

lm³/m
6

m

m³

50

300

2540
8 280 2240

pris
RS
80
RS
RS
30
80
RS

enhet
kr/lm³

kr/lm³
kr/lm³

Pris kr
15 000
24 000
20 000
10 000
76 200
179 200
5 000

Diverse uforutsett (+10%)
Sum eks. mva.
25% mva.
Total

32 640
362 040
90 510
452 550

Beregnet kostnad inkl. mva. (avrundet)

450 000

207

7017000

±

7016500

872 - Gaula ved Ler stasjon, Melhus kommune

7016000

872 Ler stasjon,
opp til svart strek

Forbygningsanlegg
Skade med tiltaksplan
Slitasje

0

75

150

1:6 000

300 Meters

Koordinatsystem: WGS84/UTM sone33
263000

263500

208

7015500

Mulig adkomstvei

7018500

±

7018000

2000 - Gaula ved Borten, Melhus kommune

7017500

2000, 908 Borten

7017000

224 Losen-Fornesbakken

Forbygningsanlegg
Skade med tiltaksplan
Slitasje
Mulig adkomstvei

0

100

200

1:7 000

400 Meters

Koordinatsystem: WGS84/UTM sone33
263000

263500

209

Tilstandsrapport ved befaring av sikringsanlegg mot flom, erosjon
og skred i vassdrag
Norges vassdrags- og energidirektorat
Tiltaksnummer/Navn

872 og 2000 – Gaula ved Ler stasjon og Borten

Dato for befaring

03.07.08, 29.06.10 og
06.10.10

Vannføring (m³/sek) befaringsdag

Elveside (H-M-V)

H

Byggestart (år)

Antall parseller

4 (5)

Ferdigstilt (år)

Samlet lengde (m)

3215

Reparasjon/Forlengelse (år)

Gaulfoss
72, 152
og 31
1931
1945, -66
og 1990

Hensikt med anlegget

Erosjonssikring. Steinkledning, røys. Anlegg 908 og 2 parseller av 224
er inkludert. En parsell av 224 er nedøret.
Sikring av jernbane, veg, dyrka mark og på lengre sikt bebyggelse og E6.
Høyspentlinje krysser 872. Sikkerhetsklasse M3 (872), M0 på øvrige.

Oppstrøms forankring

Anlegg starter gradvis på grusør, ikke solid.

Nedstrøms forankring

Ingen markert avslutning, stein avtar.

Anleggstype

Anleggets tilstand

Tilstanden på 872 er tilfredsstillende. Elva har senket seg slik at anlegget
ligger delvis bak grusør som det eroderer i leire på. Anlegg 2000 er
tynnslitt og ser ut til å mangler fot langs nedre deler av anlegget. Det vil
ikke prioriteres å utføre vedlikehold på dette anlegget.

Vegetasjon på anlegg

Varierende, men stort sett mye vegetasjon langs hele anlegget.

Områdebeskrivelse

Anlegget ligger langs en relativt rett strekning. Men elva slynger seg
fram og tilbake og eroderer ekstra på enkelte deler. Djupålen går langs
med anlegget på deler av 872 og 2000. Elva er bred og dyp, men med
varierende strømhastighet. Lite strykparti. Grunnforholdene består av
elveavsetninger, og det er flere kvikkleiresoner i nærheten (Ler). Både
Bortna og Lundesokna kommer ut ved disse anleggene.

Tiltaksbeskrivelse og
miljøtilpasninger

210

Undergravd anlegg.

Skadet parti, blottlagt leire.

211

±

7017500

544 – Gaula ved Losakleiva-Hokseggen,
Melhus kommune

7016500

7017000

544 Losakleiva-Hokseggen

7016000

544 Losakleiva-Hokseggen,
ned til svart strek

Forbygningsanlegg
Skade med tiltaksplan
Slitasje
Mulig adkomstvei
0

100

200

1:7 500

400 Meters

Koordinatsystem: WGS84/UTM sone33
262500

263000

212

263500

Tilstandsrapport ved befaring av sikringsanlegg mot flom, erosjon
og skred i vassdrag
Norges vassdrags- og energidirektorat
544 – Gaula ved Losakleiva-Hokseggen

Tiltaksnummer/Navn
Dato for befaring

03.07.08 og 25.07.08

Vannføring (m³/sek) befaringsdag

Elveside (H-M-V)

V

Byggestart (år)

Antall parseller

2

Ferdigstilt (år)

Samlet lengde (m)

1360

Reparasjon/Forlengelse (år)

Anleggstype

Gaulfoss
72 og 27
1944
1949
1961, -92
og 2005

Erosjonssikring. Steinkledning, røys. Anlegg 1419 er inkludert.

Sikring av dyrket mark og bebyggelse. Oppretting av elvemel og stoppe
erosjon. Sikkerhetsklasse M0.
Øvre parsell: Går over i anlegg 923. Deler av skadene på 923 går over på
anlegg 544. Dette beskrives på anlegget foran dette.
Oppstrøms forankring
Nedre parsell: Forankret opp i Loa.
Hensikt med anlegget

Nedstrøms forankring
Anleggets tilstand

Vegetasjon på anlegg

Områdebeskrivelse

Øvre parsell: Finner ikke. Nedre parsell: Ingen definert slutt
Øvre parsell er vanskelig å finne. Nedre parsell har nylig blitt reparert av
grunneier og forsvaret. Den ser ut til å være i orden.
Øvre parsell er delvis gjengrodd, mens det er tett vegetasjon ned mot
vannspeil på nedre parsell. Vanskelig tilgjengelighet fra land.
Øvre parsell ligger på land. Nedre parsell starter et stykke opp i elva Loa
kommer ut. Elva går her rett på/skarp yttersving der hvor anlegget
kommer ut ved Gaula og det er et strykparti. Det er middels til stor
strømhastighet. Grunnforholdene består av elve-, hav- og
fjordavsetninger.

Tiltaksbeskrivelse og
miljøtilpasninger

213

Oppstrøms forankring på nedre parsell som grunneier har utført.

Nedre deler av nedre parsell.

214

±

7019000

551 – Gaula ved Forset, Klep og Kåsen,
Melhus kommune

7018000

7018500

551, 224 Forset, Klep og Kåsen, Losen-Fornesbakken

Forbygningsanlegg
Skade med tiltaksplan
Slitasje

0

75

150

1:6 000

300 Meters

Koordinatsystem: WGS84/UTM sone33
263000

215

263500

7017500

Mulig adkomstvei

Tilstandsrapport ved befaring av sikringsanlegg mot flom, erosjon
og skred i vassdrag
Norges vassdrags- og energidirektorat
551 – Gaula ved Forset, Klep og Kåsen

Tiltaksnummer/Navn
Dato for befaring

03.07.08

Vannføring (m³/sek) befaringsdag

Elveside (H-M-V)

V

Byggestart (år)

Antall parseller

1

Ferdigstilt (år)

Samlet lengde (m)

1600

Reparasjon/Forlengelse (år)

Gaulfoss
72
1920
1931
1960, -67
og 2007

Hensikt med anlegget

Erosjonssikring. Steinkledning, røys. Del av anlegg 224 er avmerket på
kart her, men denne er ikke funnet.
Sikring av dyrket mark og tidligere utført elveforbygning.
Sikkerhetsklasse S2.

Oppstrøms forankring

Delvis gjengrodd, vanskelig å finne.

Anleggstype

Nedstrøms forankring
Anleggets tilstand

Vegetasjon på anlegg

Områdebeskrivelse

Ingen definert forankring av den eldre delen, men tydelig forankring på
nytt anlegg. Erosjon nedenfor ny forankring.
Anlegget er vedlikeholdt i 2007 (Detaljplan datert 27.03.2007,
200700672) i forbindelse med et dypt hull midt i elven her. Dette er i
orden. Deler av anlegg som ikke er vedlikeholdt ligger delvis gjengrodd
eller ser bra ut.
Mye vegetasjon på eldre deler, og i bakkant av anlegg. Det har ikke
etablert seg vegetasjon på selve anlegget enda.
Elva er veldig smal i øvre deler av dette området. Den vider seg ut og tar
en sving, slik at anlegget ligger utsatt til i en yttersving. Her har elva
erodert bort mange meter de siste 10 årene, store endringer. Elva er dyp
og ar middels til stor strømhastighet. Ingen markerte stryk.
Grunnforholdene består av elve-, hav- og fjordavsetninger.
Kvikkleiresonen Forset 449 med faregrad middels går helt ned til elva.

Tiltaksbeskrivelse og
miljøtilpasninger

216

Midtre deler av anlegg som er nylig reparert.

Nedre deler av anlegg som er nylig reparert.

217

±
7020000

156, 217 – Gaula ved Flåøien og Kvaals bro
Melhus kommune

7019500

217 Kvaals bro langs Laaøylandet,
ned til svart strek

7019000

156, 4308, 34 Flåøien, Flåøyen og gaarden Flaaøiene

Forbygningsanlegg
7018500

Skade med tiltaksplan
Slitasje
Mulig adkomstvei
0

100

200

1:7 000

400 Meters

Koordinatsystem: WGS84/UTM sone33
263000

263500

218

264000

Tilstandsrapport ved befaring av sikringsanlegg mot flom, erosjon
og skred i vassdrag
Norges vassdrags- og energidirektorat
Tiltaksnummer/Navn

156 og 217 – Gaula ved Flåøien og Kvaals bro ved Flaaøilandet

Dato for befaring

03.07.08

Vannføring (m³/sek) befaringsdag

Elveside (H-M-V)

H

Byggestart (år)

Antall parseller

3

Ferdigstilt (år)

Samlet lengde (m)

1110

Reparasjon/Forlengelse (år)

Anleggstype
Hensikt med anlegget

Gaulfoss
72
1904
1906
1910 og 54

Flomsikring og erosjonssikring. Steinkledning, røys. Anlegg 4308 er
inkludert.
Sikring av dyrket mark, bebyggelse, E6, bro og forsterkning av tidligere
anlegg. Høyspentlinje krysser anlegg i nedre deler. Sikkerhetsklasse S3,
M2 og S2.

Oppstrøms forankring

Ikke klart definert. Gammelt anlegg fortsetter oppover gammelt elveløp.

Nedstrøms forankring

Ender med stor steiner, stabilt.

Anleggets tilstand

Anlegget er i en god tilstand.

Vegetasjon på anlegg

Gress helt ned til vannspeil, busker og trær i bakkant.

Områdebeskrivelse

I øvre deler går elva rett på før den smalner og endrer retning. Her er det
dypt og stor strømhastighet. Dette avtar videre nedstrøms, og elva blir
bredere. Ei grusør ligger foran anlegget i nedre deler. Grunnforholdene
består av elve-, hav- og fjordavsetninger. Kvikkleiresonen Kvål 446 med
faregrad lav grenser til nedre deler av anlegget.

Tiltaksbeskrivelse og
miljøtilpasninger

219

Øvre del av anlegg.

Nedre del av anlegg.

220

±

7019500

4283 – Gaula ved Fornesbakken, Melhus kommune

Profil A

7019000

4283 Fornesbakken

Forbygningsanlegg
Skade med tiltaksplan
Tverrprofil
Slitasje
Mulig adkomstvei

0

50

100

1:4 000

200 Meters

Koordinatsystem: WGS84/UTM sone33
263000

221

Tilstandsrapport ved befaring av sikringsanlegg mot flom, erosjon
og skred i vassdrag
Norges vassdrags- og energidirektorat
4283 – Gaula ved Fornesbakken

Tiltaksnummer/Navn

Gaulfoss
72 og 31

Dato for befaring

03.07.08 og 08.10.10

Vannføring (m³/sek) befaringsdag

Elveside (H-M-V)

V

Byggestart (år)

1946

Antall parseller

1

Ferdigstilt (år)

1948

Samlet lengde (m)

380

Reparasjon/Forlengelse (år)

1959

Anleggstype
Hensikt med anlegget

Erosjonssikring. Steinkledning, røys.
Sikring av dyrket mark, gårdsvei og bru, samt vedlikehold av tidligere
forbygningsanlegg. Sikkerhetsklasse M2.
Ikke funnet.

Oppstrøms forankring

Forankret mot brukar.

Nedstrøms forankring
Anleggets tilstand

Anlegget har flere småskader. Foten er generelt dårlig og med enkelte
utglidninger. Det er de nedre delene som er mest utsatt og skadet.

Vegetasjon på anlegg

Gress, busker og lauvtrær ned mot anlegg.

Områdebeskrivelse

Tiltaksbeskrivelse og
miljøtilpasninger

Anlegget ligger i en svak innersving, og den snevres inn fra å være
ganske bred til å bli smal under brua. Stor påkjenning i sving og nedre
deler av anlegget. Det er dypt og middels til stor strømhastighet.
Grunnforholdene består av elveavsetninger.

Det er nødvendig å forsterke foten og nedre del av skråningen på en
strekning på 310 m dersom man skal forsterke tilstrekkelig. Tverrprofil
A på tilhørende kart viser hvordan forsterkningen foreslås bygd opp.
Etter som at det er blottlagt leire i området benyttes en tå på anlegget i
stedet for en fotgrøft. Anleggsarbeidet utføres på ordinær måte med
midlertidig anleggsvei langs foten av elveskråningen. Adkomst er mulig
via avkjørsel fra fylkesvei 695 rett før Kvålsbrua, ned på kommunal vei
og videre ned en kort strekning på maks 30 m. Vedlikehold av veier fram
til anleggsvei må påberegnes. Den utkjørte steinfyllingen må utformes
som et miljøtilpasset sikringstiltak. Steinmassene skal tildekkes med et
lag av tilgroingsmasser ned til vannstandsnivå for middels flom, som
primært skal bestå av løsmasser, vegetasjon, røtter og busker som ble
fjernet før steinutlegging. Dersom dette ikke finnes tilgjengelig må
velegnede tilgroingsmasser tilkjøres. På sikt bør det vurderes å fjerne
øvre deler av anlegg (som ikke blir reparert) for å ivareta elvemiljøet.
Det er tett og frodig flommarkskog innenfor øvre deler av anlegget.

222

Midtre deler av anlegg som er skadet.

Nedre deler av anlegg som er skadet.

223

4283 – Gaula ved Fornesbakken
Prinsippskisse:

1 rute = 1 meter

Kostnadsoverslag:
Oppgaver
B Rigging/klargjøring/skogrydding
Anleggsvei
Drift byggeplass
Nedrigging/opprydding
F Løsmasser (mottak/utlegging)
G Stein/fjell (tilkjørt/levert)
K Terrengarbeid/miljø

lm³/m
10

m

lm³

30

300

4020
12 310 3720

pris
RS
80
RS
RS
30
80
RS

enhet
kr/lm³

kr/lm³
kr/lm³

Pris kr
15 000
24 000
15 000
10 000
120 600
297 600
15 000

Diverse uforutsett (+10%)
Sum eks. mva.
25% mva.
Total

48 420
545 620
136 405
682 025

Beregnet kostnad inkl. mva. (avrundet)

685 000

224

225

Sone 6: Kvålsbrua - Gimse bru, Melhus kommune

±

1901 Melhus

4294 Rimol (H+M+V)
209 Søberg
622 Tranmel

4052, 993 Skjerdingstad-Gravråk og Storhaugen-Gravråk

1826 Kregnes

2044, 139, 1788, 865 Kregnes, Kregnes gård, Storrønningen

319 Kvål

1792 Rosmel

Forbygningsanlegg

0

500

1 000

1:30 000

2 000 Meters

Koordinatsystem: WGS84/UTM sone33
226

7020500

7021000

±

319 – Gaula ved Kvål, Melhus kommune

7019500

7020000

319 Kvål, opp til svart strek

Forbygningsanlegg
Skade med tiltaksplan
7019000

Slitasje
Mulig adkomstvei
0

125

250

1:8 000

500 Meters

Koordinatsystem: WGS84/UTM sone33
262000

262500
227

263000

Tilstandsrapport ved befaring av sikringsanlegg mot flom, erosjon
og skred i vassdrag
Norges vassdrags- og energidirektorat
319 – Gaula ved Kvål

Tiltaksnummer/Navn

Gaulfoss
72

Dato for befaring

03.07.08

Vannføring (m³/sek) befaringsdag

Elveside (H-M-V)

H

Byggestart (år)

1961

Antall parseller

1

Ferdigstilt (år)

1964

Samlet lengde (m)

1275

Reparasjon/Forlengelse (år)

1983

Anleggstype

Erosjonssikring. Steinkledning, røys.

Hensikt med anlegget

Sikring av dyrket mark, bebyggelse og veier. Høyspentlinje krysser elva
her. Kvikkleiresonen Kvål 446 grenser mot elva. Sikkerhetsklasse S3.

Oppstrøms forankring

Forankret mot brukar.

Nedstrøms forankring

Solid nedstrøms forankring.

Anleggets tilstand

Anlegget er ikke i orden i øvre deler, men det er utarbeidet en
vedlikeholdsplan datert 08.02.2008 (200808775-5) som vil bli prioritert
utført. Nedre deler er intakte og trenger ikke vedlikehold.

Vegetasjon på anlegg

Godt med vegetasjon, gress, busker og lauvtrær.

Områdebeskrivelse

Tiltaksbeskrivelse og
miljøtilpasninger

Elva er her ganske smal. Under brua er det også et lite strykparti slik at
elva setter fart mot øvre deler av anlegget. I øvre deler er det dypere enn
i nedre deler, men djupålen følger anlegget nesten hele veien.
Grunnforholdene består av elve-, hav- og fjordavsetninger.
Høyre side i Gaula nedstrøms Kvålsbrua skal erosjonssikres i en lengde
på ca. 600 meter. Eksisterende sikring på strekningen har mistet sin
funksjon etter som Gaula har senket seg. Og sikringen befinner seg nå
opp i skråningssiden. Det er planlagt en enkel erosjonssikring opp til
nivået til en 100 – årsflom. Sikringen skal bygges med fotgrøft for å
hindre undergraving. Det skal også bygges en terskel.

228

Øvre deler av anlegg hvor det skal utføres tiltak.

Nedre deler av anlegg.

229

±

7020000

1792 – Gaula ved Rosmel, Melhus kommune

1792 Rosmel

7019500

Forbygningsanlegg
Skade med tiltaksplan
Slitasje
Mulig adkomstvei
0

50

100

1:3 000

200 Meters

Koordinatsystem: WGS84/UTM sone33

230

263000

Tilstandsrapport ved befaring av sikringsanlegg mot flom, erosjon
og skred i vassdrag
Norges vassdrags- og energidirektorat
1792 – Gaula ved Rosmel

Tiltaksnummer/Navn

Gaulfoss
72

Dato for befaring

03.07.08

Vannføring (m³/sek) befaringsdag

Elveside (H-M-V)

V

Byggestart (år)

1942

Antall parseller

1

Ferdigstilt (år)

1946

Samlet lengde (m)

470

Reparasjon/Forlengelse (år)

1968

Anleggstype

Erosjonssikring. Steinkledning, røys.

Hensikt med anlegget

Sikring av dyrket mark og bebyggelse. Sikkerhetsklasse M2.

Oppstrøms forankring

Opp mot bru.

Nedstrøms forankring

Ingen definert forankring.

Anleggets tilstand

Anlegget bærer preg av at det er gammelt, noe slitasje, men ingen
konkrete skader å se. Et anlegg man bør følge med på, etter som at det er
påvist store kvikkleiresoner i bakkant.

Vegetasjon på anlegg

Anlegget er nesten gjengrodd. Vegetasjon helt ned til vannspeil.

Områdebeskrivelse

Anlegget ligger rett etter Kvålsbrua hvor det er et lite stryk.
Strømhastigheten er middels i øvre deler, men avtar nedover. Anlegget
ligger skjermet til delvis bak grusør, og djupålen går på motsatt side.
Grunnforholdene består av elveavsetninger.

Tiltaksbeskrivelse og
miljøtilpasninger

231

Nedre deler av anlegg.

Øvre deler av anlegg.

232

±

7021000

865 – Gaula ved Storrønningen-Kregnes, Melhus kommune

7020500

Profil B

2044, 139, 1788, 865 Kregnes, Kregnes gård, Storrønningen

Profil A

Forbygningsanlegg
Skade med tiltaksplan
Tverrprofil
Slitasje
Mulig adkomstvei

50

100

1:4 000

200 Meters

Koordinatsystem: WGS84/UTM sone33
261500

233

262000

7020000

0

Tilstandsrapport ved befaring av sikringsanlegg mot flom, erosjon
og skred i vassdrag
Norges vassdrags- og energidirektorat
865 – Gaula ved Storrønningen-Kregnes

Tiltaksnummer/Navn

Gaulfoss
72 og 13

Dato for befaring

03.07.08 og 25.09.09

Vannføring (m³/sek) befaringsdag

Elveside (H-M-V)

V

Byggestart (år)

1930 (-02)

Antall parseller

4

Ferdigstilt (år)

Samlet lengde (m)

1540

Reparasjon/Forlengelse (år)

1939
1942, -46,
- 51 og -67

Anleggstype
Hensikt med anlegget
Oppstrøms forankring

Erosjonssikring. Steinkledning, røys. Anlegg 1788, 139 og 2044 er inkl.
Sikring av dyrket mark, gårdsvei og gårdsbygninger. Høyspentlinje
krysser elva i nedre deler. Sikkerhetsklasse S2. Kvikkleiresonen Kregnes
447 med faregrad middels ligger langs nedre deler av anlegget.
Oppstrøms forankring ligger på land og bak grusør.

Fant ingen forankring på anlegg 2044 som er nedre parsell, tydelig først
ved anlegg 139.
Nedstrøms forankring
Del av anlegg som ligger i midtre deler og utløp av svingen har flere
skader. Meget markert sig med påfølgende hull ned til jord/leire ved
Anleggets tilstand
utløp av sving. Store stein ligger igjen, mens middels stein er vasket bort.
Anlegg er trolig undergravd. Her bør det utføres vedlikehold.
Vegetasjon på anlegg

Områdebeskrivelse

Tiltaksbeskrivelse og
miljøtilpasninger

Varierende mengde med vegetasjon, men stort sett mye.
Anleggene ligger gjennom en hel yttersving. Djupålen går langs anlegget
i midtre deler av anlegget, og her er det dypt. Øvre og nedre deler er
grunnere og ligger bak grusør og i flomløp.. Grunnforholdene består av
elve-, hav- og fjordavsetninger. Kvikkleiresonen ligger i de deler hvor
elva tar mest.

Det er nødvendig å forsterke foten og nedre del av skråningen på det
skadde partiet, en strekning på 320 m dersom man skal forsterke
tilstrekkelig. Tverrprofil A og B på tilhørende kart viser hvordan
forsterkningen foreslås bygget opp. Tverrprofil B er tatt der det er et
tydelig sår, og her er det behov for mer stein sammenlignet med resten
av anlegget. Det er dypt her, samt en påvist kvikkleiresone, så anlegget
bør utføres med stein ned til djupålen og med ei tå. Anleggsarbeidet
utføres på ordinær måte med midlertidig anleggsvei langs foten av
elveskråningen. Adkomst er mulig via avkjørsel ned til dyrka mark. Den
utkjørte steinfyllingen må utformes som et miljøtilpasset sikringstiltak.
Steinmassene skal tildekkes med et lag av tilgroingsmasser ned til
vannstandsnivå for middels flom, som primært skal bestå av løsmasser,
vegetasjon, røtter og busker som ble fjernet før steinutlegging. Dersom
dette ikke finnes tilgjengelig må velegnede tilgroingsmasser tilkjøres.

234

Nedre del av anlegg som er skadet.

Fra nedre del og oppover anlegg. Undergravd parti.

235

139, 1788, 865 – Gaula ved Kregnes

Prinsippskisse:

1 rute = 1 meter

Kostnadsoverslag:
Oppgaver
lm³/m m
lm³ pris enhet
B Rigging/klargjøring/skogrydding
RS
Anleggsvei - kjører på jorde til øvre parsell
50
200 kr/lm³
Drift byggeplass
RS
Nedrigging/opprydding
RS
Geotekniske undersøkelser
RS
F Løsmasser (mottak/utlegging)
4530
30 kr/lm³
G Stein/fjell (tilkjørt/levert)
17 150 2550
80 kr/lm³
11 180 1980
80 kr/lm³
K Terrengarbeid/miljø
RS

Pris kr
20 000
10 000
20 000
10 000
50 000
135 900
204 000
158 400
10 000

Diverse uforutsett (+10%)
Sum eks. mva.
25% mva.
Total

61 700
680 000
170 000
850 000

Beregnet kostnad inkl. mva. (avrundet)

850 000

236

±
7022000

993, 4052 – Gaula ved Storhugen-Gravråk og
Skjerdingstad-Gravråk, Melhus kommune

7020500

7021000

7021500

4052, 993 Skjerdingstad-Gravråk og Storhaugen-Gravråk

Forbygningsanlegg
Skade med tiltaksplan
Slitasje
Mulig adkomstvei
0

125

250

1:8 000

500 Meters

Koordinatsystem: WGS84/UTM sone33
261500

237

262000

262500

Tilstandsrapport ved befaring av sikringsanlegg mot flom, erosjon
og skred i vassdrag
Norges vassdrags- og energidirektorat
Tiltaksnummer/Navn
Dato for befaring

993 og 4052 – Gaula ved Storhugen-Gravråk og SkjerdingstadGravråk
Gaulfoss
Vannføring (m³/sek) 02.07.08
befaringsdag
90

Elveside (H-M-V)

H

Byggestart (år)

1932

Antall parseller

2

Ferdigstilt (år)

1800

Reparasjon/Forlengelse (år)

1937
1944,-56,
63,-67,-78
og -82

Samlet lengde (m)
Anleggstype

Erosjonssikring. Steinkledning, røys.

Hensikt med anlegget

Sikre dyrket mark og bygninger. Sikkerhetsklasse M0.

Oppstrøms forankring

Grov og stor stein.

Nedstrøms forankring

Tydelig forankring.

Anleggets tilstand

Vegetasjon på anlegg
Områdebeskrivelse

Anlegget ser meget solid og bra ut. Samme tilstand stort sett over det
hele. Noen småsår i nedre deler.
Vegetasjon helt ned til vannspeil i enkelte deler. Gress, busker og
lauvtrær.
Anleggene går gjennom en hel stor og brå yttersving med middels til stor
strømhastighet. Djupålen følger hele anlegget og det er strykpartier
enkelte steder. Grunnforholdene består av elveavsetninger.

Tiltaksbeskrivelse og
miljøtilpasninger

238

Øvre del av anlegg.

Nedre del av anlegg.

239

7022000

±

7021750

1826 – Gaula ved Kregnes, Melhus kommune

7021250

7021500

1826 Kregnes

Forbygningsanlegg
Skade med tiltaksplan
Slitasje

0

50

100

1:4 000

200 Meters

Koordinatsystem: WGS84/UTM sone33
261750

262000

240

262250

7021000

Mulig adkomstvei

Tilstandsrapport ved befaring av sikringsanlegg mot flom, erosjon
og skred i vassdrag
Norges vassdrags- og energidirektorat
1826 – Gaula ved Kregnes

Tiltaksnummer/Navn

Gualfoss
90

Dato for befaring

02.07.08

Vannføring (m³/sek) befaringsdag

Elveside (H-M-V)

V

Byggestart (år)

1943

Antall parseller

1

Ferdigstilt (år)

1946

Samlet lengde (m)

160

Reparasjon/Forlengelse (år)

-

Anleggstype
Hensikt med anlegget
Oppstrøms forankring
Nedstrøms forankring
Anleggets tilstand

Anlegget er ikke å finne. Mye trolig gjengrodd, nedøret eller gravd bort.

Vegetasjon på anlegg
Områdebeskrivelse

Tiltaksbeskrivelse og
miljøtilpasninger

241

±
7023500

622 – Gaula ved Tranmel, Melhus kommune

7022500

7023000

622 Tranmel, ned til svart strek

7022000

Forbygningsanlegg
Skade med tiltaksplan
Slitasje
Mulig adkomstvei
0

100

200

1:8 000

400 Meters

Koordinatsystem: WGS84/UTM sone33
261500

242

262000

262500

Tilstandsrapport ved befaring av sikringsanlegg mot flom, erosjon
og skred i vassdrag
Norges vassdrags- og energidirektorat
622 – Gaula ved Tranmel

Tiltaksnummer/Navn

Gaulfoss
90

Dato for befaring

02.07.08

Vannføring (m³/sek) –
befaringsdag

Elveside (H-M-V)

V

Byggestart (år)

1923

Antall parseller

1

Ferdigstilt (år)

1932

Samlet lengde (m)

1320

Reparasjon/Forlengelse (år)

1943

Anleggstype

Erosjonssikring. Steinkledning, røys.

Hensikt med anlegget

Sikring av dyrket mark, og forsterkning av tidligere utført forbygning.
Høyspentlinje krysser elva i nedre deler. Sikkerhetsklasse M0.

Oppstrøms forankring

Forankret mot fjell.

Nedstrøms forankring

Noe svak nedstrøms forankring.

Anleggets tilstand

Vegetasjon på anlegg

Områdebeskrivelse

Anlegget er i en tilfredsstillende tilstand. Noen småsår i øvre deler, men
godt med stein og stabilt.
Mye vegetasjon helt ned til vannspeil. Gress, busker og lauvtrær.
Beverdam omtrent midt på anlegget.
Anlegget ligger langs en rett strekning. I de øvre delene går anlegg bak
en grusør som en flomvoll. Elva er relativt stillegående, men med noen
små strykpartier. Djupålen går her omtrent midt i elva, men noe nærmere
anlegg i øvre deler. Grunnforholdene består av elve-, hav- og
fjordavsetninger.

Tiltaksbeskrivelse og
miljøtilpasninger

243

Nedre del av anlegg.

Øvre del av anlegg.

244

±

7024000

4294 – Gaula ved Rimol, Melhus kommune

7023000

7023500

4294 Rimol (H+M+V)

4294 Rimol (H+M+V)

Forbygningsanlegg
Skade med tiltaksplan
Slitasje
Mulig adkomstvei
75

150

1:6 000

300 Meters

Koordinatsystem: WGS84/UTM sone33
262500

245

263000

7022500

0

Tilstandsrapport ved befaring av sikringsanlegg mot flom, erosjon
og skred i vassdrag
Norges vassdrags- og energidirektorat
4294 – Gaula ved Rimol

Tiltaksnummer/Navn

Gaulfoss
90

Dato for befaring

02.07.08

Vannføring (m³/sek) befaringsdag

Elveside (H-M-V)

V-M

Byggestart (år)

1946

Antall parseller

5

Ferdigstilt (år)

Samlet lengde (m)

1295

Reparasjon/Forlengelse (år)

1949
1995 og 97

Anleggstype

Erosjonssikring. Steinkledning, røys. Terskel.

Hensikt med anlegget

Forlengelse av tidligere forbygning for å sikre dyrket mark og
bebyggelse. Sikkerhetsklasse M0.

Oppstrøms forankring

Mange parseller, men alle ser ok ut.

Nedstrøms forankring

Mange parseller, men alle ser ok ut.

Anleggets tilstand

Vegetasjon på anlegg

Områdebeskrivelse

Anlegget er delt opp i flere parseller. De på grusør ser litt tilfeldige ut, og
er nok noe påvirket og flyttet på ved stor vannføring. Anlegg langs
elvebredden ser ut til å ligge rolig og være i en bra tilstand.
Mye vegetasjon langs alle anlegg, noe mindre på de som ligger på
grusør. Gress, busker og lauvtrær end til vannspeil.
Anleggene ligger langs en rett strekning, starten av en innersving. Det er
flere små grusører/øyer hvor det er anlegg på, og med en terskel mellom
to av disse. I nedre deler er det et strykparti, og elva er delt i to løp. Elva
er grunn og bred, djupålen går på motsatt side. Grunnforholdene består
av elveavsetninger.

Tiltaksbeskrivelse og
miljøtilpasninger

246

Øvre deler av anlegg.

Midtre deler av anlegg.

247

±

7024000

209 – Gaula ved Søberg, Melhus kommune

7023500

209 Søberg

Forbygningsanlegg
Skade med tiltaksplan
Slitasje

0

50

100

1:4 000

200 Meters

Koordinatsystem: WGS84/UTM sone33

248 263500

7023000

Mulig adkomstvei

Tilstandsrapport ved befaring av sikringsanlegg mot flom, erosjon
og skred i vassdrag
Norges vassdrags- og energidirektorat
209 – Gaula ved Søberg

Tiltaksnummer/Navn

Gaulfoss
90

Dato for befaring

02.07.08

Vannføring (m³/sek) befaringsdag

Elveside (H-M-V)

H

Byggestart (år)

1910

Antall parseller

1

Ferdigstilt (år)

1914

Samlet lengde (m)

350

Reparasjon/Forlengelse (år)

1959, 200?

Hensikt med anlegget

Erosjonssikring. Steinkledning, røys. Det ble i 2003 laget en plan for rep.
av anlegget på oppdrag for SVV. SVV har vedlikeholdsansvaret (?).
Sikre dyrket mark og E6, samt forsterkning av tidligere forbygning.
Sikkerhetsklasse M2.

Oppstrøms forankring

Går over i SVV forbygning.

Nedstrøms forankring

Forankret inn i/ved bekk.

Anleggstype

Anleggets tilstand

Vegetasjon på anlegg
Områdebeskrivelse

Gress, busker og lauvtrær av varierende grad langs anlegget.
Anlegget ligger i en skarp yttersving, hvor E6 går rett bak. Elva går i to
løp her, men djupålen følger løpet langs dette anlegget. Elva har middels
strømhastighet. Grunnforholdene består av elveavsetninger. Det har gått
flere jord- og løsmasseskred i dette området.

Tiltaksbeskrivelse og
miljøtilpasninger

249

Fra midtre til nedre deler av anlegg.

Øvre deler av anlegg.

250

±
7025500

1901 – Gaula ved Melhus, Melhus kommune

7025000

1901 Melhus

Forbygningsanlegg
Skade med tiltaksplan
Slitasje
Mulig adkomstvei

0

50

100

1:4 000

200 Meters

Koordinatsystem: WGS84/UTM sone33
263000

251

263500

Tilstandsrapport ved befaring av sikringsanlegg mot flom, erosjon
og skred i vassdrag
Norges vassdrags- og energidirektorat
1901 – Gaula ved Melhus

Tiltaksnummer/Navn

Gaulfoss
90 og 31

Dato for befaring

02.07.08 og 08.10.10

Vannføring (m³/sek) befaringsdag

Elveside (H-M-V)

H

Byggestart (år)

1942

Antall parseller

3

Ferdigstilt (år)

Samlet lengde (m)

740

Reparasjon/Forlengelse (år)

1950
1957 og 77

Anleggstype

Erosjonssikring. Steinkledning, røys.

Hensikt med anlegget

Sikring av dyrket mark. Sikkerhetsklasse M2.

Oppstrøms forankring

Ingen definert forankring, mulig denne er defekt.

Nedstrøms forankring

Går et stykke inn på land og inn i skogen.

Anleggets tilstand

Det er tydelig slitasje på anlegget på øvre og nedre deler. Det er noe
undergravd og det er tegn til sig i skråningen. I nedre deler er mye vasket
bort etter flommen i juni 2010, men deler av dette er nedenfor selve
anlegget. Tynn forbygning, grus i dagen, men tilstrekkelig. Det bør føres
jevnlig tilsyn med dette anlegget.

Vegetasjon på anlegg

Gress nedover anlegget. Busker og lauvtrær i bakkant.

Områdebeskrivelse

Øya Cuba ligger her midt i elva. Hovedløpet går langs anlegget, mens
det kun renner vann på andre siden av øya ved høy vannføring. Anlegget
ligger i en skarp yttersving og med djupålen langs anlegge i store deler.
Det er dypt og middels til stor vannhastighet. Grunnforholdene består av
elveavsetninger.

Tiltaksbeskrivelse og
miljøtilpasninger

252

Midtre deler av anlegg.

Øvre deler av anelgg.

253

254

±

Sone 7: Gimse bru - Gaulosen,
Melhus og Trondheim kommune

864 Skogstad og Brå
354 Sundet

4727 Moe
1327 Øye, Br.nr.19

9426, 1392, 1937 Kuøra, Øye (Br.nr.7) og Øye (Br.nr.29)

9414 ny Udduvoll bru

9414, 413 ny Udduvoll bru og Stav og Stavseng

623 Øyås og Fergestad
545 Jaktøyen

4339 Tisløv

1791, 1790 Brubakksanda og Lena-Brubakksanda

1789 Gimse bru

Forbygningsanlegg

0

750

1 500

3 000 Meters

1:40 000
Koordinatsystem: WGS84/UTM sone33

255

±

7026500

1789 – Gaula ved Gimse bru, Melhus kommune

7026000

1789 Gimse bru

Forbygningsanlegg
Skade med tiltaksplan
Slitasje
Mulig adkomstvei
0

50

100

1:4 000

200 Meters

Koordinatsystem: WGS84/UTM sone33
262500

256

263000

Tilstandsrapport ved befaring av sikringsanlegg mot flom, erosjon
og skred i vassdrag
Norges vassdrags- og energidirektorat
1789 – Gaula ved Gimse bru

Tiltaksnummer/Navn

Gaulfoss
167

Dato for befaring

01.07.08

Vannføring (m³/sek) befaringsdag

Elveside (H-M-V)

V

Byggestart (år)

1941

Antall parseller

1

Ferdigstilt (år)

1947

Samlet lengde (m)

720

Reparasjon/Forlengelse (år)

Anleggstype
Hensikt med anlegget

Erosjonssikring. Steinkledning, røys.
Sikring av dyrket mark, bebyggelse, veg og brukar. Sikkerhetsklasse M3.
Høyspentlinje krysser elva i øvre deler. Kabler og rør (vann, kloakk,
tele) krysser elva rett nedstrøms anlegg.
Forankret mot fjell.

Oppstrøms forankring
Nedstrøms forankring
Anleggets tilstand

Vegetasjon på anlegg
Områdebeskrivelse

Ingen definert forankring. Antar nedre deler av anlegge r nedøret, kan
ikke finne det.
Anlegget er i en ok tilstand. Noe småslitasje rett oppstrøms bru. Det er
også fylt på noe nyere masse ved brua. I nedstrøms deler er det foretatt
inngrep i forbindelse med kryssing av kabler og rør. Der hvor anlegg
berøres vil dette repareres, i denne omgang konsulenter for Telenor.
Gress, busker og lauvtrær.
Anlegget ligger langs en rett strekning, med en svak antydning til
innersving. Elva er smal og dyp, og djupålen går nærmest venstresiden.
Strømhastighetene er middels, og det er tendens til strykparti.
Grunnforholdene består av elveavsetninger.

Tiltaksbeskrivelse og
miljøtilpasninger

257

Øvre deler av anlegg.

Fra bru og nedstrøms anlegg.

258

±

7027500

1790, 1791 – Gaula ved Lena-Brubakksanda,
Melhus kommune

7026500

7027000

1791, 1790 Brubakksanda og Lena-Brubakksanda

Forbygningsanlegg
Skade med tiltaksplan
Slitasje
Mulig adkomstvei
0

75

150

1:5 000

300 Meters

Koordinatsystem: WGS84/UTM sone33
263000

259

263500

Tilstandsrapport ved befaring av sikringsanlegg mot flom, erosjon
og skred i vassdrag
Norges vassdrags- og energidirektorat
Tiltaksnummer/Navn

1790 og 1791 – Gaula ved Lena-Brubakksanda

Dato for befaring

01.07.08 og 29.06.10

Vannføring (m³/sek) befaringsdag

Elveside (H-M-V)

H

Byggestart (år)

Antall parseller

2

Ferdigstilt (år)

Samlet lengde (m)

640

Reparasjon/Forlengelse (år)

Anleggstype
Hensikt med anlegget

Gaulfoss
167 og 152
1942 og 47
1954
1991 og
2002

Erosjonssikring. Steinkledning, røys.
Sikre skog, dyrket mark og bebyggelse. Stanse sideerosjon og
undergraving. Rør og kabler krysser elva i øvre deler (vann, kloakk og
tele). Sikkerhetsklasse M3 og M2.

Oppstrøms forankring

Ingen definert forankring. Følger fylling til veg/gangsti.

Nedstrøms forankring

Vanskelig å finne en definert forankring. Erosjon nedstrøms.

Anleggets tilstand

Vegetasjon på anlegg
Områdebeskrivelse

Anlegget er i en god tilstand, spesielt i de områder hvor den er
vedlikeholdt (Detaljplan datert 07.08.2001, 200104725). I øvre deler er
det gjort en del tiltak i forbindelse med kabel og rør kryssing. Dette vil
bli reparert av konsulenter til Telenor/Melhus kommune.
Deler av anlegg er nyere og her er det mindre vegetasjon, ellers er det
gress ned til vannspeil, busker og lauvtrær.
Anlegget ligger langs en rett strekning av elva. Stor vannføring på
befaringsdag så vanskelig å si hvordan strøm- og strykforholdene er til
vanlig. Grunnforholdene består av elve-, hav- og fjordavsetninger.

Tiltaksbeskrivelse og
miljøtilpasninger

260

Oppstrøms deler av anlegg.

Midtre deler av anlegg.

261

7028500

±

7028000

4339 – Gaula ved Tislauan, Melhus kommune

7027500

4339 Tisløv

Forbygningsanlegg
Skade med tiltaksplan
Slitasje
Mulig adkomstvei
0

75

150

1:5 000

300 Meters

Koordinatsystem: WGS84/UTM sone33
263000

262

263500

Tilstandsrapport ved befaring av sikringsanlegg mot flom, erosjon
og skred i vassdrag
Norges vassdrags- og energidirektorat
4339 – Gaula ved Tisløv

Tiltaksnummer/Navn
Dato for befaring

01.07.09

Vannføring (m³/sek) befaringsdag

Elveside (H-M-V)

V

Byggestart (år)

Antall parseller

2

Ferdigstilt (år)

Samlet lengde (m)

900

Reparasjon/Forlengelse (år)

Gaulfoss
167
1945
1967
1982 og 91

Anleggstype

Erosjonssikring. Steinkledning, røys.

Hensikt med anlegget

Sikring av dyrket mark, og forlengelse av tidligere forbygning.
Sikkerhetsklasse M2.

Oppstrøms forankring

Forankret opp i bekk.

Nedstrøms forankring

Solid forankring.

Anleggets tilstand

Anlegget er i en ok tilstand.

Vegetasjon på anlegg

Vegetasjon etablert helt ned til vannspeil.

Områdebeskrivelse

Anlegget ligger langs en rett strekning av elva. Området er
tidevannspåvirket og strømforhold påvirkes av det. Stor vannføring ved
befaring. Grunnforholdene består av elveavsetninger.

Tiltaksbeskrivelse og
miljøtilpasninger

263

Nedre deler av anelgg.

Øvre deler av anlegg.

264

±

7029000

545 – Gaula ved Jaktøyen, Melhus kommune

7028500

545 Jaktøyen

Forbygningsanlegg
Skade med tiltaksplan
Slitasje

0

50

100

1:4 000

200 Meters

Koordinatsystem: WGS84/UTM sone33
263500

265

264000

7028000

Mulig adkomstvei

Tilstandsrapport ved befaring av sikringsanlegg mot flom, erosjon
og skred i vassdrag
Norges vassdrags- og energidirektorat
545 – Gaula ved Jaktøyen

Tiltaksnummer/Navn

Gaulfoss
167

Dato for befaring

01.07.08

Vannføring (m³/sek) befaringsdag

Elveside (H-M-V)

H

Byggestart (år)

1920

Antall parseller

1

Ferdigstilt (år)

Samlet lengde (m)

760

Reparasjon/Forlengelse (år)

1930
1957 og 76

Anleggstype

Erosjonssikring. Steinkledning, røys.

Hensikt med anlegget

Sikre hyttebebyggelse, dyrket mark, veg og tilgrensede områder.
Høyspentlinje krysser anlegget. Sikkerhetsklasse M2.

Oppstrøms forankring

Går opp på land og inn i bekk.

Nedstrøms forankring

-

Anleggets tilstand

Anlegget har en ok tilstand. Ingen tegn til bevegelse eller skader.

Vegetasjon på anlegg

Vegetasjon helt ned til vannspeil og nedover anlegg.

Områdebeskrivelse

Anlegget ligger langs utgangen av en svak yttersving og et godt stykke
nedstrøms. Elva er smal og dyp. Djupålen følger land, og det er avdekket
et erosjonshull ved nedre deler av anlegget. Grunnforholdene består av
hav- og fjordavsetninger.

Tiltaksbeskrivelse og
miljøtilpasninger

266

Øvre deler av anlegg.

Nedre deler av anelgg.

267

±

7030000

623 - Gaula ved Øyås og Fergestad, Melhus kommune

7029000

7029500

623 Øyås og Fergestad

Forbygningsanlegg
Skade med tiltaksplan
Slitasje
Mulig adkomstvei

0

75

150

1:5 000

300 Meters

Koordinatsystem: WGS84/UTM sone33
263500

268

264000

Tilstandsrapport ved befaring av sikringsanlegg mot flom, erosjon
og skred i vassdrag
Norges vassdrags- og energidirektorat
623 – Gaula ved Øyås og Fergestad

Tiltaksnummer/Navn

Gaulfoss
167 og 31

Dato for befaring

01.07.08 og 08.10.10

Vannføring (m³/sek) befaringsdag

Elveside (H-M-V)

V

Byggestart (år)

1923

Antall parseller

1

Ferdigstilt (år)

1932

Samlet lengde (m)

1140

Reparasjon/Forlengelse (år)

1977

Anleggstype

Erosjonssikring og flomverk. Steinkledning, røys.

Hensikt med anlegget

Sikring av offentlig vei og dyrka mark. Sikkerhetsklasse M0.

Oppstrøms forankring

Forankret opp i bekk og videre opp på land, gjengrodd.

Nedstrøms forankring

Innen definert slutt. Det er laget en plan på forlengelse nedstrøms, men
denne er ikke utført. Dette er på omtrent 300 m.

Anleggets tilstand

Anlegg er tynnslit og har flere hull inn til jord/leire og tydelige
bruddkanter (fra 1-1,5m), fra omtrent midtre deler og nedover. Dette er
et anlegg man bør føre jevnlig tilsyn med.

Vegetasjon på anlegg

Godt med vegetasjon på anlegget.

Områdebeskrivelse

Anlegget ligger langs en rett strekning. Elva er smal, grunn ved land,
raskt dypere og tidevannspåvirket. Grunnforholdene består av
elveavsetninger.

Tiltaksbeskrivelse og
miljøtilpasninger
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Deler av anlegg som er skadet.

Deler av anlegg hvor det mangler mye stein.
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9414 – Gaula ved ny Udduvoll bru, Trondheim kommune

±

7030500

9414, 413 ny Udduvoll bru og Stav og Stavseng

7030000

9414 ny Udduvoll bru

7029500

Forbygningsanlegg
Skade med tiltaksplan
Slitasje
Mulig adkomstvei
0

75

150

1:6 000

300 Meters

Koordinatsystem: WGS84/UTM sone33
263000

263500
271

264000

Tilstandsrapport ved befaring av sikringsanlegg mot flom, erosjon
og skred i vassdrag
Norges vassdrags- og energidirektorat
Tiltaksnummer/Navn

413 og 9414 – Gaula ved Stav og Stavseng og nye Udduvoll bru

Dato for befaring

01.07., 20.08. og 16.10.08

Vannføring (m³/sek) befaringsdag

Elveside (H-M-V)

H-V

Byggestart (år)

Antall parseller

3

Ferdigstilt (år)

Gaulfoss
167,-,55
1958 og 99
1961 og
2006

Samlet lengde (m)

1820

Reparasjon/Forlengelse (år)

-

Anleggstype
Hensikt med anlegget

Erosjonssikring. Steinkledning, røys. Forbandt under bru.
Sikre dyrka mark, E39, oppstrøms og nedstrøms brukar, forlengelse og
forsterkning av tidligere anlegg. Sikkerhetsklasse M3. SVV har ansvar
for anlegg 9414.

Oppstrøms forankring

HS: Ikke funnet. VS: Inn i bekk/liten bukt.

Nedstrøms forankring

HS: Avtar gradvis på grusør. VS: Går over i nytt anlegg.

Anleggets tilstand

Anlegget på høyresiden er slitt i ca 100 m fra brufundament og
nedstrøms. Mangler stein ved elvekanten samt at det er bratt og ustabilt,
mye stein i bakkant. De andre to parsellene er i en ok tilstand. 413 er
delvis gjengrodd.

Vegetasjon på anlegg

Tett vegetasjon, med gress, siv, busker og lauvtrær.

Områdebeskrivelse

Elva går i et lite strykparti her, samt i en svak yttersving. Det er dypt rett
under bru på høyresiden. Anlegg 413 ligger langs et flomløp som er
avstengt ved begge ender ved lavvann. Grunnforholdene består av elve-,
hav- og fjordavsetninger.

Tiltaksbeskrivelse og
miljøtilpasninger
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Oppstrøms del av venstre parsell.

Midtre del av høyre parsell.

273

±
7031500

1392, 9462 – Gaula ved Øye og Kuøra,
Melhus kommune

7030500

7031000

9426, 1392, 1937 Kuøra, Øye (Br.nr.7) og Øye (Br.nr.29)

Forbygningsanlegg
Skade med tiltaksplan
Slitasje
Mulig adkomstvei
0

75

150

1:6 000

300 Meters

Koordinatsystem: WGS84/UTM sone33
262500

274

263000

Tilstandsrapport ved befaring av sikringsanlegg mot flom, erosjon
og skred i vassdrag
Norges vassdrags- og energidirektorat
1392 og 9462 – Gaula ved Øye og Kuøra

Tiltaksnummer/Navn

Gaulfoss
167

Dato for befaring

01.07.08

Vannføring (m³/sek) befaringsdag

Elveside (H-M-V)

V

Byggestart (år)

1936

Antall parseller

3

Ferdigstilt (år)

Samlet lengde (m)

1760

Reparasjon/Forlengelse (år)

1948
1954, -78
og 2004

Anleggstype
Hensikt med anlegget

Erosjonssikring. Steinkledning, røys.
Sikring av dyrket mark, gårdsbygninger, på sikt bebyggelse og vei,
campingplass, forlengelse og forsterkning av tidligere anlegg.
Sikkerhetsklasse M1 og M2.

Oppstrøms forankring

Går rett over i anlegg 9414 oppstrøms.

Nedstrøms forankring

Stanser med en solid steinrøys.

Anleggets tilstand

Anleggene har en bra tilstand. Noe slitasje som kan ha oppstått pga av
isgang.

Vegetasjon på anlegg

Et belte med kantvegetasjon langs hele anlegget.

Områdebeskrivelse

Anlegget ligger gjennom en hel yttersving. Lite strykparti i øvre deler,
ellers er strømforhold og vannhastighet i stor grad påvirket av
tidevannet. Det er ikke spesielt dypt langs anlegget. Ligger grusør foran
deler ved lavvann. Grunnforholdene består av elve-, hav- og
fjordavsetninger.

Tiltaksbeskrivelse og
miljøtilpasninger
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Nedre deler av anlegg.

Øvre deler av anlegg.

276

±

7032000

7032500

4727 - Gaula ved Moe, Trondheim kommune

7031500

4727 Moe

Forbygningsanlegg
Skade med tiltaksplan
Slitasje
Mulig adkomstvei
0

75

150

1:5 000

300 Meters

Koordinatsystem: WGS84/UTM sone33
262500

277

263000

Tilstandsrapport ved befaring av sikringsanlegg mot flom, erosjon
og skred i vassdrag
Norges vassdrags- og energidirektorat
4727 – Gaula ved Moe

Tiltaksnummer/Navn

Gaulfoss
167

Dato for befaring

01.07.08 og 20.08.08

Vannføring (m³/sek) befaringsdag

Elveside (H-M-V)

H

Byggestart (år)

1950

Antall parseller

1

Ferdigstilt (år)

1957

Samlet lengde (m)

1060

Reparasjon/Forlengelse (år)

-

Anleggstype

Erosjonssikring. Steinkledning, røys og noe forbandt.

Hensikt med anlegget

Sikre dyrket mark. Sikkerhetsklasse M0.

Oppstrøms forankring

Går inn på land.

Nedstrøms forankring

Går inn på land i et flomløp.

Anleggets tilstand

Det er noe erosjon over selve steinfyllinga i de øvre delene, men det er
godt med stein nedenfor. Anlegget er derfor i en tilfredsstillende tilstand.

Vegetasjon på anlegg

Øvre del er gressbevokst. Et belte med kantvegetasjon langs hele anlegg.

Områdebeskrivelse

Anlegget ligger gjennom en hel yttersving. Elva er bred og grunn og
tidevannspåvirket. Strømhastigheten er lav. Grunnforholdene består av
elve-, hav- og fjordavsetninger.

Tiltaksbeskrivelse og
miljøtilpasninger
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Øvre del av anlegg.

Midtre del av anlegg.

279

7033000

±

7032500

4727 - Gaula ved Øye, Melhus kommune

7032000

1327 Øye, Br.nr.19

Forbygningsanlegg
Skade med tiltaksplan
Slitasje
Mulig adkomstvei
0

75

150

1:5 000

300 Meters

Koordinatsystem: WGS84/UTM sone33
261500

280

262000

Tilstandsrapport ved befaring av sikringsanlegg mot flom, erosjon
og skred i vassdrag
Norges vassdrags- og energidirektorat
1327 – Gaula ved Øye

Tiltaksnummer/Navn

Gaulfoss
167

Dato for befaring

01.07.08

Vannføring (m³/sek) befaringsdag

Elveside (H-M-V)

V

Byggestart (år)

1936

Antall parseller

1

Ferdigstilt (år)

Samlet lengde (m)

500

Reparasjon/Forlengelse (år)

1948
1957 og 74

Anleggstype

Erosjonssikring. Steinkledning, røys og plastret.

Hensikt med anlegget

Sikring av dyrket mark. Sikkerhetsklasse M0.

Oppstrøms forankring

Starter med store steiner.

Nedstrøms forankring

Avslutter med store steiner.

Anleggets tilstand

Anlegget er stort sett i en god tilstand. To små sår og utrasinger i nedre
deler.

Vegetasjon på anlegg

Lite vegetasjon på anlegg. Strandvegetasjon.

Områdebeskrivelse

Anlegget ligger i Gaulosen. Tidevannspåvirket. Elva er bred og grunn.
Grunnforholdene består av elve-, hav- og fjordavsetninger.

Tiltaksbeskrivelse og
miljøtilpasninger
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Nedre deler av anlegg.

Fra øvre deler og nedstrøms anlegg.

282

±

7033500

345 - Gaula ved Sundet, Trondheim kommune

7032500

7033000

354 Sundet

Forbygningsanlegg
Skade med tiltaksplan
Slitasje
Mulig adkomstvei
0

75

150

1:5 000

300 Meters

Koordinatsystem: WGS84/UTM sone33
260500

283

261000

Tilstandsrapport ved befaring av sikringsanlegg mot flom, erosjon
og skred i vassdrag
Norges vassdrags- og energidirektorat
357 – Gaula ved Sundet

Tiltaksnummer/Navn

Gaulfoss
167

Dato for befaring

01.07.08

Vannføring (m³/sek) befaringsdag

Elveside (H-M-V)

H

Byggestart (år)

1916

Antall parseller

1

Ferdigstilt (år)

1924

Samlet lengde (m)

380

Reparasjon/Forlengelse (år)

1969

Anleggstype

Erosjonssikring. Steinkledning, røys.

Hensikt med anlegget

Sikring av dyrket mark. Sikkerhetsklasse M0.

Oppstrøms forankring

Spredt stein på elvebredden.

Nedstrøms forankring

Spredt stein på elvebredden.

Anleggets tilstand

Anlegget er i en ok tilstand.

Vegetasjon på anlegg

Gress og småbusker. Strandvegetasjon.

Områdebeskrivelse

Helt i utløpet av elva, Gaulosen. Elva går bred og med lav vannhastighet.
Grunnforholdene består av elveavsetninger.

Tiltaksbeskrivelse og
miljøtilpasninger
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Øvre del av anlegg.

Nedre del av anlegg.

285

7034500

±

7033500

7034000

864 - Gaula ved Skogstad og Brå, Trondheim kommune

7032500

7033000

864 Skogstad og Brå

Forbygningsanlegg
Skade med tiltaksplan
Slitasje

0

125

250

1:10 000

500 Meters

Koordinatsystem: WGS84/UTM sone33
259000

259500

286 260000

260500

7032000

Mulig adkomstvei

Tilstandsrapport ved befaring av sikringsanlegg mot flom, erosjon
og skred i vassdrag
Norges vassdrags- og energidirektorat
864 – Gaula ved Skogstad og Brå

Tiltaksnummer/Navn

Gaulfoss
167

Dato for befaring

01.07.08

Vannføring (m³/sek) befaringsdag

Elveside (H-M-V)

H

Byggestart (år)

1929

Antall parseller

1

Ferdigstilt (år)

1940

Samlet lengde (m)

1700

Reparasjon/Forlengelse (år)

Anleggstype

Erosjonssikring. Steinkledning, røys, gjengrodd.

Hensikt med anlegget

Sikring av dyrket mark. Sikkerhetsklasse M0.

Oppstrøms forankring

-

Nedstrøms forankring

-

Anleggets tilstand

Anlegget er gjengrodd og har ingen synlige skader.

Vegetasjon på anlegg

Gress og småbusker, strandvegetasjon.

Områdebeskrivelse

Gaulosen. Dette regnes mer som en strand enn som elvebredd.
Grunnforholdene består av elve-, hav- og fjordavsetninger.

Tiltaksbeskrivelse og
miljøtilpasninger
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Nærbilde av anlegg.

Oversiktsbilde av deler av anlegg.
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