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Forord

NVE forvalter de statlige midlene til sikringstiltak mot flom, erosjon og skred. Midlene kan også brukes til
miljøtiltak i vassdrag. Det ble i 2011 brukt om lag 141 millioner kr til slike tiltak. I dette beløpet inngår også
distriktsandelen, dvs. andelen på normalt 20 % som kommunen eller grunneierne må dekke når NVE gir
bistand til tiltak.
Årsrapporten inneholder en kort omtale av tiltak som har fått bistand fra NVE og som ble utført eller var
under utførelse i 2011, og en oversikt over forbruket. Flesteparten av sikrings- og miljøtiltakene som er omtalt i
rapporten ble sluttført i 2011. Noen større tiltak som utføres over flere år er også omtalt. Årsrapporten gir også
en oversikt over virksomheten ved de enkelte regionkontor.
NVEs arbeid med sikrings- og miljøtiltak ledes av Skred- og vassdragsavdelingen, seksjon for areal og sikring.
Det er NVEs fem regionkontor; Region Sør i Tønsberg, Region Øst i Hamar, Region Vest i Førde, Region MidtNorge i Trondheim og Region Nord i Narvik som står for saksbehandling, planlegging og gjennomføring av
tiltakene. Det er regionkontorene som har skrevet omtalen av de enkelte tiltak.
Oslo, september 2012

Anne Britt Leifseth
avdelingsdirektør

Steinar Schanche
seksjonssjef
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1 Innledning

For å imøtekomme behovet for hjelp til å gjennomføre krise- og hastetiltak som følge av disse flom- og
skredhendelsene, fikk NVE i 2011 fullmakt til å nytte
ca. 100 millioner kr i tillegg til midlene på det opprinnelige budsjettet. En stor del av krise- og hastetiltakene etter flommene i 2011 vil bli gjennomført i
2012 og dels 2013.

NVE har en sentral rolle i arbeidet med å forebygge
tap og skader fra flom og skred, ved å yte hjelp til
kommuner og samfunnet forøvrig med veiledning,
kompetanse, ressurser til kartlegging av fareutsatte
områder, arealplanoppfølging, bistand til sikringstiltak, overvåkning og varsling av flom- og skredfare
og bistand til beredskap og krisehåndtering i flomog skredsituasjoner.

NVE brukte i 2011 ca. 141 millioner kr til fysiske
sikringstiltak mot flom og skred og miljøtiltak i
vassdrag, fordelt med ca. 80 millioner kr til sikring
mot skred, ca. 58 millioner kr til sikring mot flom
og erosjon og ca. 3 millioner kr til miljøtiltak.
Beløpet inkluderer distriktsandeler på til sammen
ca. 25 millioner kr. Sikringstiltak mot kvikkleireskred utgjør hovedtyngden av sikringstiltakene mot
skred.

NVEs bistand til sikrings- og miljøtiltak kan gis enten
i form av et økonomisk tilskudd (statsbudsjettets
kap. 1820 post 60) der kommunen selv tar på seg
ansvaret for planlegging og gjennomføring av tiltak,
eller som bistand der NVE tar på seg dette ansvaret
på vegne av kommunen (statsbudsjettets kap. 1820
post 22). NVE kan dekke inntil 80 % av kostnadene
ved tiltaket. En del av midlene nyttes til miljøforbedringer der vassdragsmiljøet er forringet av tidligere
inngrep. Bistand til kartlegging av flom- og skredfare
og overvåking av og beredskap mot store fjellskred er
ikke omtalt i denne rapporten.
Utvelgelse av tiltakene skjer etter melding om behov
fra kommuner, grunneiere eller andre, eller etter
NVEs egen kartlegging og vurdering av behov. Prioritering skjer på grunnlag av en vurdering av den samfunnsmessige nytten i forhold til kostnadene ved
tiltaket, og det blir lagt vekt på sikkerhet for liv og
helse. Sikringstiltakene skal beskytte eksisterende,
utsatte verdier. Ved ny utbygging er det kommunen
og utbygger som har ansvaret for at sikkerheten mot
naturfare er tilstrekkelig ivaretatt.
Arbeidet med sikringstiltak var i 2011 preget av flere
større flomhendelser. Særlig pinseflommen på Østlandet 14.–17. juni forårsaket store skader og avdekket behov for mange krise- og hastetiltak. De største
skadene oppsto i Gudbrandsdalen, der Lågen og
mange sideelver gikk utenfor sitt normale elveleie og
forårsaket betydelig skade. NVE brukte store ressurser
på å bistå kommunene og registrere behov for tiltak.
To flommer som følge av kraftige regnskyll, på Sørog Vestlandet 22.–25. juli og i Trøndelag 15.–16. august,
forårsaket også skader og behov for sikringstiltak
for å hindre uheldig skadeutvikling. Det var også en
større nedbørsflom natt til 19. september, og flere
flomskred som følge av uværet Dagmar i julehelga.
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2 Utførte sikrings- og miljøtiltak

Region Midt-Norge

Region Vest

Region Midt-Norge har mange skredfarlige kvikkleireområder, og regionkontoret har gjennom mange år
planlagt og utført flere store tiltak mot erosjon og
skred. I 2011 har innsatsen nærmest utelukkende
vært rettet mot sikringstiltak i kvikkleireområder.
I Vefsn kommune mot elva Døla gikk det et skred i
starten av året som førte til evakuering av 3 boliger i
påvente at sikringstiltak som ble utført av NVE
og kommunen. I Nord-Trøndelag er det i 2011 bygget
betydelige sikringsanlegg i Grong, Overhalla, Namdalseid og Stjørdal. I Sør-Trøndelag er det bygget anlegg
i Åfjord, Rissa og Klæbu. Det er også brukt en del
midler til utredning av skredfaren i en del kvikkleiresoner – fortrinnsvis der det er nødvendig for å
kartlegge omfanget av sikringstiltak.

Sluttføring av dei store flaumsikringsanlegga i
Høyanger og Ørsta vart gjort i 2011. Sommarflaumen
gjekk hardt ut over Steindøla i Stryn kommune.
Takka vere rask prosjektering og ekstraløyving
frå Stortinget, vart sikringsarbeidet sett i gang på
hausten i 2011 og vert sluttført i 2012. Vidare har
fleire ferdig planlagde og kommunevedtekne anlegg
vorte starta opp og sluttførde i løpet av året. Det
gjeld Blaksetelva i Stryn kommune, Kjosagrovi og
Vetleelva i Luster kommune og Dalselv i Volda kommune. Sikring mot Buerelva i Odda er gjennomført
etter prosjektering av og med tilskot frå NVE. NVE
har også fylgt opp i anleggsfasen. Det er gjeve tilskot
til oppattbygging og utviding av to bruer i Stryn
kommune. I Årdal kommune er det gjeve tilskot til
oppdimensjonering av eksisterande skredvoll for å
sikre tre bustadhus.

Region Nord
Det oppsto omfattende skader etter flom og flomskred i Nordland, Troms og Finnmark våren 2010,
og flere av tiltakene som ble iverksatt dette året ble
avsluttet i 2011. Det er også gjennomført avsluttende
sikringsarbeider etter kvikkleireskredet ved Lyngseidet.
I Altaelva er det gjennomført tiltak for å bedre både
sikkerhet og miljømessige forhold, ved at et gammelt
sikringsanlegg er bygget om og delvis fjernet.
Tiltaket er basert på en helhetlig plan, og det planlegges flere liknende tiltak langs Altaelva kommende år.

Region Øst
I Region Øst var 2011 preget av flere omfattende
flom- og skredhendelser. Pinseflommen rammet
Gudbrandsdalen og deler av Østerdalen særlig hardt,
men lokale uværsepisoder med mye nedbør senere
på sommeren førte også til store skader i andre
distrikter. Regionkontoret mottok i overkant av 200
meldinger fra 21 kommuner i Hedmark og Oppland
om behov for bistand etter disse hendelsene, og en
rekke kommuner fikk hjelp fra NVE enten med maskinell innsats eller i form av dekning av kostnader til
krisetiltak under og like i etterkant av hendelsene. I
tillegg ble en stor mengde vassdragsstrekninger og
skredområder befart, og det ble i løpet av året utarbeidet 34 planer for hastetiltak som er sendt berørte
kommune for behandling og vedtak. Et fåtall av
disse hastetiltakene ble påbegynt i 2011. Planlegging
og gjennomføring av hastetiltak fortsetter i 2012. I
tillegg til flomskadearbeidet, ble det i løpet av året
gjennomført erosjonssikringsarbeider mot Glomma
ved Glomdalsmuseet i Elverum og mot Osensjøen i
Åmot - det sistnevnte i form av tømmerforbygning.
Dessuten ble det foretatt avsluttende arbeider på
flere igangværende sikrings- og miljøtiltak, og det ble
gitt økonomisk tilskudd til skredsikringstiltak i Sel
og Asker.

Region Sør
I Porsgrunn sentrum er det startet opp et omfattende
sikringstiltak for å øke sikkerheten mot større kvikkleireskred, og arbeidene vil pågå både i 2011 og 2012.
De omfatter utlegging av en motfylling på ca. 100 000 m3.
Ved de siste flommene i Egersund har det vært knyttet
usikkerhet til om flomvollen ved Mjøhus tåler flommen. Flomvollen en nå bygget én meter høyere.
I pinsen 2011 passerte det et kraftig nedbørsområde
over regionen, og på Nesbyen ble det utløst et jordras
som påførte to boliger skade. NVE har gjennomført
et sikringstiltak for å lede den nye bekken trygt gjennom bebyggelsen.
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Utførte sikrings- og miljøtiltak i vassdrag 2011
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REGION MIDT-NORGE

4996B Erosjons- og skredsikring mot Stjørdalselv ved Lauvlia
Meråker kommune, Nord-Trøndelag
Tidsrom: 2011 - 2012.
Kostnad: Forbruk 2011: 1 801 000 kr.
Kostnadsfordeling: NVE 70 %, Meråker kommune 30 %.
Entreprenør: NVE Anlegg.
Formål: Sikre stabiliteten inn mot kvikkleiresonen Lauvlia, som har høyeste risiko og er sterkt
bebygd.

Beskrivelse: Planen omfatter erosjonssikring
av Stjørdalselva på venstre bredd over en samlet
strekning på ca. 400 m, herunder forsterkning
av et 300 m langt gammelt sikringstiltak (4996A
Løvli), og ca. 100 m forlengelse av anlegget i nedstrøms retning. Sikringstiltaket avsluttes ved
munningen av Vollbekken i Stjørdalselva. Det
gjenstår ordning av steinmassene i 2012.

5760 Erosjons- og skredsikring (reparasjon) mot Namsen
ved Krumoen-Mælen Overhalla kommune, Nord-Trøndelag
Tidsrom: 2011 - 2012.
Kostnad: Forbruk 2011: 2 548 000 kr.
Kostnadsfordeling: NVE 80 %, Overhalla kommune 20 %.
Entreprenør: NVE Anlegg.
Formål: Forebygge erosjon som kan utløse
kvikkleireskred langs Namsen og sikre innenforliggende bebyggelse og infrastruktur. Strekningen inngår i helhetlig plan for stabilitet
langs Namsen.
ned til 9 m, og stein er kjørt ut på fylling i foten
av skråningen. Det gjenstår å legge steinmassene til ordnet plastring i skråningen og miljøtilpasning. Dette skal gjøres i 2012.

Beskrivelse:
Eksisterende erosjonssikring i elveskråningen er
reparert på 2 strekninger; én parsell på 300 m
lengde og én parsell nedstrøms denne på 800 m
lengde. Anlegget fra 1960- og 1980-tallet trenger
reparasjon. Den gamle erosjonssikringen er helt
undergravd og nedslitt. Det er store dybder på
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Stjørdal kommune, Nord-Trøndelag
Tidsrom: 1992 - 2011.
Kostnad: Forbruk 2011: 4 077 000 kr. Forbruk
fram til 2012: 40 801 000 kr. Kostnadsfordeling:
NVE 80 %, Stjørdal kommune 20 %. Arbeidene er
ikke ferdige.
Entreprenør: NVE Anlegg.
Formål: Redusere skredfaren i de mange farlige
kvikkleireområdene i Skjølstadmarka. Flere boliger,
gårder, veger, kraftlinjer og annen infrastruktur
er utsatt for skredfare.
Det legges stor vekt på at det nye elveleiet skal
etterlates i så nær naturlig tilstand som mulig
(linjeføring, bredde, stryk, kulper m.m. bevares
mest mulig). I 2011 har den største innsatsen
vært gjort i sidebekkene Mørsetbekken og
Kårstadbekken.

Beskrivelse: Dette omfattende sikringsprosjektet ble påbegynt i 1992. Hovedløpet Gråelva er
hevet inntil 2 m over en strekning på ca. 7 km.
Dette skal også gjøres i de mange sidebekkene, i
alt ca. 25 km bekkestrekning. Heving og erosjonssikring utføres med samfengte masser av sprengt
stein fra NVEs eget steinbrudd ved Kyllo.

9495 Erosjonssikring av Nordåa ved Litj-Tyldum
Høylandet kommune, Nord-Trøndelag
Tidsrom: 2011.
Kostnad: Forbruk 2011: 400 000 kr.
Kostnadsfordeling: NVE 65 %, Høylandet kommune 25 %, NTE 10 %.

Entreprenør: NVE Anlegg.
Formål: Sikre kommunal vannledning og bru,
kraftlinje og dyrket mark.
Beskrivelse: Tiltaket består av erosjonssikring
av elvebredden i 120 m lengde oppstrøms
Nylendbrua. Steinmasser er kjørt ut på kjørbar
fylling i foten av skråningen. Deretter er steinmassene ordnet og plassert som kledning i skråningen og tildekket med vegetasjonsmasser.
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REGION MIDT-NORGE

8341 Erosjons- og skredsikring i Gråelva i Skjølstadmarka

REGION MIDT-NORGE

9972 Erosjons- og skredsikring av Røssåga ved Trongmoen
Hemnes kommune, Nordland
Tidsrom: 2009 - 2011.
Kostnad: Forbruk 2011: 497 000 kr. Totalt forbruk: 3 436 000 kr. Kostnadsfordeling: NVE 80 %,
Hemnes kommune 20 %.
Entreprenør: NVE Anlegg.
Formål: Tiltaket skal hindre at stabiliteten av
skråningen svekkes som følge av erosjon. Erosjon
og skred i skråningen kan føre til utrasing av
hele kvikkleiresonen (risikoklasse 4), som har
betydelig bebyggelse og infrastruktur.

Beskrivelse: Tiltaket går ut på å steinsette
en 700 m lang strekning langs Røssåga ved
Trongmoen mot erosjon. Tiltaket skal hindre
nye utglidninger mot ei skredgrop fra 1989, sikre
mot erosjon i en sidebekk over 300 m lengde
og i Merratelva over en strekning på 170 m.

10076 Erosjons- og skredsikring, Sandøla ved Tømmeråsfossen
Grong kommune, Nord-Trøndelag
Tidsrom: 2011 - 2012.
Kostnad: 4 842 000 kr. Kostnadsfordeling:
NVE 48 %, Statens vegvesen 40 %, Grong kommune 12 %.
Entreprenør: NVE Anlegg.
Formål: Sikringstiltakene skal hindre at erosjon utløser kvikkleireskred i området hvor det
er påvist en mektig, sammenhengende kvikkleiresone. Et stort skred kan gripe bakover mot E6
og bryte denne viktige veiforbindelsen. Utløp av
store vann-/ skredmasser kan også true bebyggelsen som ligger på østsiden av Tømmeråshøla,
der flere boliger kan rammes direkte. Også ved
kommunesenteret Mediå kan infrastruktur og
bebyggelse være utsatt ved et større skredutløp.

i bunn og sider i til sammen 1 240 m lengde.
I tillegg legges det en solid steinsikring i en
lengde på ca. 630 m langs Sandøla i selve
Tømmeråsfossen. Anlegget er noe utvidet underveis, da det var behov for drenering og stabilitetsøkende tiltak i skråningen mot Sandøla. Dette
har gjort tiltaket noe dyrere enn opprinnelig
anslått.

Beskrivelse: Arbeidet er under utførelse med
planlagt ferdigstillelse i 2012. Røttesdalsbekken
og bekken i Pedalen sikres med steinkledning
14

Tidsrom: 2011.
Kostnad: Forbruk 2011: 6 294 000 kr.
Kostnadsfordeling: NVE 80 %, Namdalseid kommune 20 %.
Entreprenør: NVE Anlegg.
Formål: Redusere faren for kvikkleireskred som
følge av erosjon i Austerelva. Gårdsbruk, boliger,
fylkesvei og annen infrastruktur er utsatt for fare.
Beskrivelse: Tiltaket omfatter erosjonssikring
og stabilisering i Austerelva over en strekning på
ca. 3 300 m og en strekning på ca. 300 m i en
sidebekk til elva. Denne strekningen av Austerelva
ligger i et rasfarlig kvikkleireområde. Tiltaket
går ut på å heve den opprinnelige elvebunnen og
sikre begge sider av elva mot erosjon med bruk av
sprengt stein.

10145 Flom- og erosjonssikring i Vinstra
Oppdal kommune, Sør-Trøndelag
Tidsrom: 2011.
Kostnad: 878 000 kr. Kostnadsfordeling:
NVE 100 %.

Entreprenør: NVE Anlegg.
Formål: Hindre at elva Vinstra tar nytt løp.
Beskrivelse: Tiltaket skal hindre at elva Vinstra
tar nytt løp og gjøre skade på dyrket mark og campingplass og er restarbeid på strekningen mellom
E6 og samløpet med Driva.
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REGION MIDT-NORGE

10079 Erosjons- og skredsikring i Austerelva
		
Namdalseid kommune, Nord-Trøndelag

REGION MIDT-NORGE

10374 Erosjonssikring mot Tverråga ved Svenskveien
Rana kommune, Nordland
Tidsrom: 2011.
Kostnad: Forbruk 2011: 1 235 000 kr.
Kostnadsfordeling: NVE 80 %, Rana kommune 20 %.
Entreprenør: NVE Anlegg.
Formål: Hindre utglidning av sentral kommunal
veg.

Beskrivelse: Tiltaket går ut på sikring av yttersving i ca. 230 m lengde fra nedre del av Revelen
campingplass. Strekningen er sikret med bruk
av velgradert sprengstein. En tilstøtende ravine
sikres i ca. 35 m lengde.

10461 Skredsikring ved Sørborgen barneskole og
Klæbu ungdomsskole (fase I) Klæbu kommune, Sør-Trøndelag
Tidsrom: 2009 - 2011.
Kostnad: Forbruk 2011: 920 000 kr. Totalt forbruk: 11 830 000 kr. Kostnadsfordeling: NVE 80 %,
Klæbu kommune 20 %.
Entreprenør: NVE Anlegg m/ Forset Grus AS
som underleverandør.
Formål: Redusere faren for kvikkleireskred
som truer skoler, idrettshall mv.

Beskrivelse: Sikringsarbeidene har foregått
innenfor kvikkleiresonen Litjulga (risikoklasse 5),
som omfatter skole, idrettsanlegg, boliger og
infrastruktur. Fase 1 av sikringstiltaket er nå
gjennomført og omfatter en 2,7 km lang steinfylling i bunnen av bekkesystemet i sonen.
Fase 2 er ferdig prosjektert og vil omfatte videre
oppfyllings- og nedplaneringsarbeider.
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Åfjord kommune, Sør-Trøndelag
Tidsrom: 2011.
Kostnad: Forbruk 2011: 1 277 000 kr.
Kostnadsfordeling NVE 70 %, Åfjord kommune 30 %.
Entreprenør: NVE Anlegg.
Formål: Tiltaket skal hindre videre erosjon i
elva som utgjør en trussel for idrettsbanen og
for stabiliteten mot bygningsmassen ved Åset
skole. I tillegg legger sikringstiltaket til rette for
en vandringssti langs elva.

Beskrivelse: I Årnes sentrum har Nordalselva
over lengre tid erodert ved Åset stadion. For
å stoppe erosjon ved stadionet, utførte Åfjord
kommune i 2004 et strakstiltak i ca. 50 m lengde.
NVEs arbeid har gått ut på å sikre høyre bredd
mot erosjon over en strekning på 450 m. Planen
omfatter også nødvendige miljøtilpasninger ut
over strakstiltaket.

10629 Hastetiltak mot erosjon og skred i Prestelva ved 		
			
Osphaugen-Ersland Rissa kommune, Sør-Trøndelag
Tidsrom: 2011.
Kostnad: Forbruk 2011: 2 092 000 kr. Kostnadsfordeling: NVE 80 %, Rissa kommune 20 %.

Entreprenør: NVE Anlegg.
Formål: Tiltaket skal sikre boliger, gårdsbruk
og viktig infrastruktur innenfor kvikkeleiresonen Storaunet-Skei (risikoklasse 5) mot kvikkleireskred. Den vesentligste virkningen av
tiltaket er at den pågående erosjonen stanses,
stabiliteten konserveres og sannsynligheten for
skred med fare for tap av liv og verdier reduseres.
Beskrivelse: Planen omfatter erosjonssikring
på en strekning på 530 m i øvre deler av Prestelva og ca. 175 m i Kårlibekken. Tiltaket er utført ved å kle bunn og sider med samfengt,
sprengt stein. I de partiene hvor skråningene eventuelt slakes ut, vil stabiliteten økes noe lokalt.

17

REGION MIDT-NORGE

10530 Erosjonssikring mot Nordalselva ved Åset stadion

REGION NORD

10651 Fjerning av gamle betongfundament fra
Funnautbyggingen Meråker kommune, Nord-Trøndelag
Tidsrom: 2011.
Kostnad: Forbruk 2011: 243 000 kr. Totalforbruk: 495 000 kr. Kostnadsfordeling: NVE 100 %.
Entreprenør: NVE Anlegg.
Formål: I konsesjonsvilkårene for utbygging av
Funna kraftverk har staten blitt tildelt ansvaret
for fjerning av skjemmende betongfundamenter
fra utbyggingen.
Beskrivelse: Betongfundamentene lå i et til
dels kupert terreng med vegetasjon. Over enkelte
strekninger er det også myrområder som har
gjort tilgjengeligheten vanskelig. Med unntak av
noen få, ble fundamentene løsnet fra bakken og
gravd ned i jorda godt under bakkenivå.

10711 Stabiliseringstiltak mot kvikkleireskred ved Trøbakken
Klæbu kommune, Sør-Trøndelag
Tidsrom: 2011.
Kostnad: Forbruk 2011: 3 473 000 kr.
Kostnadsfordeling: NVE 80 % (gitt som tilskudd),
Klæbu kommune 20 %.
Formål: Redusere faren for kvikkleireskred i
kvikkleiresonen 1102 Klæbu. Et kvikkleireskred
vil true sentrumsbebyggelsen i Klæbu. Sonen
omfatter boliger, barnehager, sykehjem, kulturhus, rådhus, butikker og andre sentrumsfunksjoner. I tillegg er fylkesveg og flere kommunale
veger utsatt.
prosjektert og utført i regi av kommunen på
grunn av spesielle krav til oppfylling av ny skoletomt og av hensyn til hastverket med å sikre
selve sentrumsområdet mot skred.

Beskrivelse: Prosjektet omfatter prosjektering
og utførelse av sikringstiltak for deler av kvikkleiresone 1102 Klæbu. Sonen er klassifisert
i risikoklasse 4. Stabilitet og behov for tiltak
er utredet i detalj. Beregningene viser dårlig
stabilitet. NVE er i gang med prosjekteringen av
sikringstiltak for en større del av denne sonen.
Sikringstiltak for Trøbakkenområdet ble avtalt
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er det etablert en støttefylling mot skredkanten
på ca. 12 000 m3.

Tidsrom: 2011.
Kostnad: Forbruk 2011: 5 524 000 kr.
Kostnadsfordeling: NVE 80 %, Vefsn kommune 20 %.
Entreprenør: NVE Anlegg.
Formål: Oppnå tilstrekkelig stabilitet slik at de
evakuerte etter skredet kan flytte tilbake. Tre
boligenheter ble evakuert etter skredet.
Beskrivelse: 19. juni 2011 gikk det et leirskred
i nærheten av Remma like øst for Mosjøen sentrum, i et område med kvikkleire. Beboerne på
den nærmeste gården ble evakuert, og fylkesvegen
gjennom området ble stengt. Grunnundersøkelser
viste behov for omfattende stabiliseringstiltak for
å sikre boligene slik at tilbakeflytting kunne skje.
Tiltaket omfatter omlegging av elveløp, opprydding og stabilitetsforbedring i skredgrop før setting av ca. 20 000 m med vertikale dren. I tillegg
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10717 Stabiliserende tiltak etter kvikkleireskred i Døla
ved Lundestad Vefsn kommune, Nordland

Utførte sikrings- og miljøtiltak i vassdrag 2011
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Alta kommune, Finnmark
Tidsrom: 2011.
Kostnad: 800 000 kr. Kostnadsfordeling:
NVE 50 %, Statkraft 50 %.
Entreprenør: NVE Anlegg.
Formål: Vedlikehold og miljøtiltak, flomog erosjonssikringsanlegg langs Altaelva.
Beskrivelse: Det er utarbeidet en helhetlig
plan for oppgradering, vedlikehold og fjerning
av sikringsanlegg langs nedre del av Altaelva.
Området med Vina er utgangspunkt for en
stor del av elvebåttransporten i øvre del av Altaelva, og det er dermed mye ferdsel i området.
Det gamle sikringsanlegget var til hinder for
ferdselen, og anlegget framsto som et uheldig
inngrep i et naturlig elvemiljø. Deler av sikringsanlegget er fjernet, mens andre deler er
bygd om. Endringene har ført til at gjen-

værende anlegg er mer tilpasset bruken av
området og det naturlige vassdragsmiljøet.

6659 Erosjonssikring av Stabburselva nedenfor brua
		
Porsanger kommune, Finnmark
Tidsrom: 2011.
Kostnad: 480 000 kr. Kostnadsfordeling:
NVE 80 %, Porsanger kommune 20 %.
Entreprenør: NVE Anlegg.
Formål: Vedlikehold og miljøtiltak av erosjonssikringsanlegg.

Beskrivelse: Det er gjennomført vedlikehold på
og ombygging av et eldre erosjonssikringsanlegg
langs nedre del av Stabburselva. Anlegget var sterkt
skadet og undergravd. Langs strekningen foregår mye ferdsel og fiske. Skråningshelningen på
sikringsanlegget ble slaket ned fra 1:1,5 til 1:2.
Ved supplering med stein ble det benyttet mer
fingraderte materialer enn i det opprinnelige
sikringsanlegget. Overflaten er med dette fortettet og det er tilrettelagt for etablering av naturlig
vegetasjon. Nedre del av anlegget var totalskadet

etter flom i mai 2010, og denne del av anlegget
ble ikke gjenoppbygget.
Endringene har ført til at anlegget er rustet
opp sikkerhetsmessig, og det framstår som
bedre tilpasset bruken av området og det naturlige vassdragsmiljøet.
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REGION NORD

6600 Flom- og erosjonssikring langs Altaelva ved Vina

REGION NORD

10615 Skredsikring ved Skogveien i Harstad
Harstad kommune, Troms
Tidsrom: 2011.
Kostnad: 420 000 kr. Kostnadsfordeling:
NVE 80 %, Harstad kommune 20 %.
Entreprenør: Fjell og Skredsikring AS.
Formål: Sikring av steinblokker ovenfor
tettstedsbebyggelse.
Beskrivelse: Det er gjennomført sikring av
steinblokker i en fjellskrent ovenfor bebyggelse
i et boligfelt ved Skogveien i Harstad. Sikring er
foretatt med bolting og nett.

10645 Skredsikring ved Salkobekken i Alta
Alta kommune, Finnmark
Tidsrom: 2011.
Kostnad: 310 000 kr. Kostnadsfordeling:
NVE 80 %, Alta kommune 20 %.
Entreprenør: NVE Anlegg.
Formål: Sikring av eneboliger langs bekkeløp.
Beskrivelse: Det er gjennomført sikring langs
nedre del av bekkeløpet til Salkobekken i Alta.
Erosjonen var omfattende og elvebunnen var
senket. For å unngå skader på boliger på toppen
av terrassene langs bekken ble det derfor gjennomført både heving av bunnen og sikring av
breddene langs bekkeløpet.
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Saltdal kommune, Nordland
Tidsrom: 2011.
Kostnad: 730 000 kr. Kostnadsfordeling:
NVE 50 %, Saltdal kommune 50 %.
Entreprenør: NVE Anlegg.
Formål: Sikring mot erosjon etter stor flom i
mai 2010. Det var fare for skade på vannbehandlingsanlegg og industriområde.
Beskrivelse: Sikringen omfatter nedre del av
Russåga i Saltdal. Erosjonen oppsto i perioden
med flom- og sørpeskred i mai 2010. Det var fare
for at ytterligere erosjon ville føre til skade på
kommunalt vannforsyningsanlegg og industriområdet til hytteprodusenten Saltdalshytta.

10649 Erosjonssikring av Eveneselva ved Pothus
Saltdal kommune, Nordland
Tidsrom: 2011.
Kostnad: 210 000 kr. Kostnadsfordeling:
NVE 80 %, Saltdal kommune 20 %.
Entreprenør: NVE Anlegg.
Formål: Sikring mot erosjon etter stor flom i
mai 2010. Det var fare for skade på boliger.
Beskrivelse: Det var en stor flom i Eveneselva
i perioden med flom- og sørpeskred i mai 2010.
Langt oppe i elva oppsto omfattende erosjon i
høye elveskråninger, noe som bidro til omfattende massetransport. I Pothusområdet flommet
elva over sine bredder mot boliger og fylkesvei,
og det oppsto også her omfattende erosjon. Deler
av erosjonsstrekningen var nær bolighus. Det ble
gjennomført strakstiltak for å hindre skade på
husene under flommen. Etterarbeidet ble utført
som del av dette tiltaket i 2011. Statens vegvesen

har i ettertid også hevet høyden på veifyllinga i
området.
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10648 Erosjonssikring av Russåga i Saltdal

REGION NORD

10652 Flom- og erosjonssikring ved Skoleelva i Rotsund
Nordreisa kommune, Troms
Tidsrom: 2011.
Kostnad: 200 000 kr. Kostnadsfordeling:
NVE 80 %, Nordreisa kommune 20 %.
Entreprenør: NVE Anlegg.
Formål: Sikring av boliger mot flom og erosjon.
Beskrivelse: Skoleelva i Rotsund er ei lita elv
med bratt løp ned mot utløpet i havet. Langs
nedre del renner elva nært opp mot boliger. Det
har oppstått skade langs elva flere ganger, og i
perioden med flom- og sørpeskred i mai 2010 var
den ene boligen evakuert. Det er gjennomført
sikringstiltak for å hindre at elva tar løp ned mot
boligene i flomsituasjoner. Erosjonsskader fra den
siste flommen er også utbedret.

10656 Erosjonssikring ved Sørstraumelva
Kvænangen kommune, Troms
Tidsrom: 2011.
Kostnad: 260 000 kr. Kostnadsfordeling:
NVE 80 %, Kvænangen kommune 20 %.

Entreprenør: NVE Anlegg.
Formål: Sikring av boliger og barnehage mot
erosjon.

Beskrivelse: Det oppsto omfattende erosjon
langs nedre del av Sørstraumelva i Kvænangen
i perioden med flom- og sørpeskred i mai 2010.
Elva var tidligere sikret med stedlige masser,
men disse tiltakene ble skadet under flommen.
Sikringstiltak ble gjenoppbygget med bruk av
stedlige masser.
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Nordreisa kommune, Troms
Tidsrom: 2011.
Kostnad: 1 150 000 kr. Kostnadsfordeling:
NVE 80 %, Nordreisa kommune 20 %.
Entreprenør: NVE Anlegg.
Formål: Sikring av tettstedsbebyggelse mot
flom- og sørpeskred.
Beskrivelse: Langs nedre del av Jernelva i
Sørkjosen oppsto det omfattende skader i perioden
med flom- og sørpeskred i mai 2010. Elveløpet
ble delvis gjenfylt med skredmasser. Under stor
vannføring førte dette til at elva gikk ut over sine
bredder. Et større område med bebyggelse ble
oversvømmet. Det er gjennomført sikringstiltak
for å bedre sikkerhet mot både flom- og sørpeskred i framtiden. Avlagrede skredmasser
er benyttet til skredvoller langs elva, og disse
er plassert i god avstand fra elveløpet for å gi
god avlagringsplass for skredmassene. Skred-

og flomvollene går ned til E6, og det er behov
for at Statens vegvesen i framtiden øker kapasiteten på brukonstruksjonene her.

10685 Sikringstiltak ved Iselva i Rånvassbotn
Ballangen kommune, Nordland
Tidsrom: 2011.

en begrenset del av elveløpet. Som del av tiltaket
er det i stedet gjennomført sikringstiltak i ytterkant av dagens skredvifte.

Kostnad: 110 000 kr. Tilskudd til Ballangen
kommune for delfinansiering av sikringstiltak.

Sikringstiltaket innebærer ikke større inngrep
i vassdraget, men tar sikte på at flomvann i
framtiden kan renne nokså fritt over elvevifta
uten å skade adkomstveien. Bakgrunnen for
denne løsningen er at vassdraget er vernet og at
omfattende sikringstiltak i elva trolig vil være
uheldig for vassdragets verneverdier.

Entreprenør: NVE Anlegg.
Formål: Sikring av kommunal vei og område
med fritidsbebyggelse.

Beskrivelse: Langs nedre del av Iselva i
Rånvassbotn oppsto det omfattende skader i perioden med flom- og sørpeskred i mai 2010. Bredden
på avlagringsområdet for skredmassene var ca.
150 m. Veiforbindelsen og et naust i strandsonen
av Storvannet ble ødelagt, og det var fare for
skade på fritidsboliger. Den kommunale veien blir
benyttet til friluftsliv, og det ble besluttet at NVE
og Ballangen kommune skulle gjennomføre tiltak
for å gjenopprette veiforbindelsen og å gi bedre
sikring mot framtidige flom- og skredhendelser.
Det er tidligere foretatt uttrauing/ kanalisering i
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REGION NORD

10658 Sikringstiltak ved Jernelva i Sørkjosen

REGION NORD

10690 Sikringstiltak ved Solhov i forbindelse med kvikkleireskred på Lyngseidet Lyngen kommune, Troms
Tidsrom: 2011.
Kostnad: 600 000 kr. Kostnadsfordeling:
NVE 80 %, Lyngen kommune 20 %.
Entreprenør: NVE Anlegg.
Formål: Sikring av bebyggelse etter kvikkleireskred.

Beskrivelse: Sikringstiltaket ble gjennomført
på nordsiden av skredgropa og på oversiden av
veien. Utførelsen ble koordinert med arbeidet
med å gjenopprette veien gjennom skredgropa
og med arbeidet med å fjerne kondemnerte bygg.
Det er gjennomført sikringstiltak mot gjenværende bygg og langs et lite vassdrag gjennom
skredgropa. Det vil på et senere tidspunkt tas
stilling til om det også skal gjennomføres avsluttende sikringstiltak ned mot sjøen. Det har til nå
ikke vært sikkerhetsmessig forsvarlig å fjerne et
kondemnert bygg som er i ferd med å rase ut her.

Det er knyttet usikkerhet til om det blir utglidninger, og om det blir behov for sikringstiltak,
etter at dette bygget havarerer eller blir fjernet.
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Utførte sikrings- og miljøtiltak i vassdrag 2011
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REGION SØR

10558 Skredsikring ved Østre Brygge i Porsgrunn
Porsgrunn kommune i Telemark
Tidsrom: Januar 2011 - oktober 2012.
Kostnad: 25 000 000 kr. Kostnadsfordeling:
NVE 50 %, Porsgrunn kommune 50 %.
Entreprenør: HAB Constuctions AS.
Formål: Redusere faren for et større kvikkleireskred ved Østre Brygge i Porsgrunn sentrum.

Beskrivelse: Tiltaket går ut på å legge ut
en stabiliserende steinfylling på bunnen av
Skienselva. Geoteknisk har det vært nødvendig
å begynne å fylle fra skråningsfoten og innover
mot land. Massene er derfor lagt ut med lekter.
Sikringen dekker et areal på 50 m bredde og 750 m
lengde. Tykkelsen på fyllingene er mellom 1 m
og 3,5 m. Totalt volum er ca. 100 000 m3. Massene
kommer fra et lokalt steinbrudd og de er lastet
om fra bil til lekter på Herøya og deretter slept
2–3 km til sikringsområdet. Massene er lagt ut
etter en terrengmodell og dette har vært en stor

utfordring for entreprenøren. Det krever godt
posisjoneringsutstyr koblet opp mot multistråleekkolodd.

10663 Flomsikring ved Mjølhus
Eigersund kommune i Rogaland
Tidsrom: Mai - november 2011.
Kostnad: 1 500 000 kr.
Entreprenør: Bertelsen og Garpestad AS.
Formål: Redusere faren for overtopping av
flomvollen ved Mjølhus og skader på bolighus,
veger og dyrket mark.
Beskrivelse: Det har ligget en flomvoll her fra
gammelt av, og flomvollen har blitt påbygget og
opprustet flere ganger. Det har vært flere store
flommer de siste 10 årene, og under flommen i
oktober 2010 ble flere boliger evakuert i frykt for
overtopping. Flomvollen er blitt hevet med 1 m
opp til et dimensjoneringsnivå for 200-årsflom,
og det er tatt høyde for klimaframskrivninger.
Eksisterende voll ble vurdert å være i god stand,
og den ble derfor hevet og breddeutvidet på baksiden
i forhold til elva. Total lengde på vollen er 100 m,
og etter ombygging har den en høyde på ca. 4 m.
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Nes kommune i Buskerud
Tidsrom: Juni - november 2011.
Kostnad: 700 000 kr.
Entreprenør: Brødrene Rodegård AS.
Formål: Sikre det nye elveløpet som er dannet
som følge av jordskredet.

Beskrivelse: 11. juni 2011 gikk det et stort
jordskred ned mot boligene ved Alfarvegen, og
to boligeiendommer ble skadet. Skredet løsnet
på kote 600, og boligene ligger på kote 250.
Volumet på raset var på flere tusen m3. Skadene
på bygningene og istandsetting av tomtearealene
dekkes av forsikringsselskapene. NVE sikrer det
nye elveløpet.

29

REGION SØR
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Utførte sikrings- og miljøtiltak i vassdrag 2011
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Høyanger kommune, Sogn og Fjordane
Tidsrom: 2005 - 2011.
Kostnad: Forbruk 2011: 3 200 000 kr.
Totalt: 30 800 000 kr. Kostnadsfordeling:
NVE: 60 %, Høyanger kommune 40 %.
Entreprenør: NVE Anlegg.
Formål: Sikre busetnaden i Høyanger sentrum,
industriområde og bustadfelt mot erosjon og
flaum.

Beskrivelse: Tiltaket har gått ut på heving og
forsterking av eksisterande flaumvollar, oppreinsking i elvane og reparasjon og nybygging
av tersklar. På begge sider av elva er eksisterande
bekkar utbetra med tanke på fiskeoppgang og
område for gyting og opphald.

10113 Flaumsikring av Dalselva ved Dale
Volda kommune, Møre og Romsdal
Tidsrom: 2011.
Kostnad: 2 830 000 kr. Kostnadsfordeling:
NVE: 53 %, Naturskadefondet: 27 %,
Volda kommune: 20 %.
Entreprenør: NVE Anlegg.
Formål: Sikre busetnad, tilkomstvegar og
næringsområde mot flaum. I tillegg vil fylkesvegen nyte godt av tiltaket.
Beskrivelse: Tiltaket omfatta delvis utviding av
elveløpet og tradisjonell plastring av botn og sider
med stor stein lagt tett i tett. Det var ein spesielt
varsam utføring ved utløpet i sjø, der det var kort
veg til marebakken. Inkludert i kostnaden ligg
skadeutbetring etter flaum i 2003, delvis finansiert
ved erstatningssummar gjeve til grunneigarane.
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REGION VEST

9851 Flaum- og erosjonssikring av Daleelva og Hålandselva

REGION VEST

10265 Flaumsikring av Ørsta sentrum ved Grepalia
Ørsta kommune, Møre og Romsdal
Tidsrom: 2009 - 2011.
Kostnad: Forbruk 2011: 3 400 000 kr.
Totalkostnad: 16 700 000 kr. Kostnadsfordeling:
NVE 80 %, Ørsta kommune 20 %.
Entreprenør: NVE Anlegg.
Formål: Sikre sentrumsområde mot flaum i
fleire småbekkar.
Beskrivelse: I lia ovanfor deler av Ørsta sentrum
vart det bygd ein avskjerande kanal for flaumvassføring. Kanalen munnar ut i Morkaelva, som er
utvida og sikra mot erosjon. Eksisterande bekkar
har framleis normalvassføring. Anlegget har fått
prøvd seg i to kraftige regnvêrsperiodar, og det
fungerar godt.

10386 Flaumsikring mot Blaksetelva
Stryn kommune, Sogn og Fjordane
Tidsrom: 2011.
Kostnad: 740 000 kr. Kostnadsfordeling:
NVE 80 %, Stryn kommune 20 %.
Entreprenør: NVE Anlegg.
Formål: Sikre fleire bustadhus. Kommunale
vegar nyt også godt av tiltaket.

Beskrivelse: Ovanfor bustadfeltet vart det bygd
to avskjerande grøfter for å samle vatn på lausstyr
inn att i elveløpet. Elvesidene vidare ned mellom
husa vart sikra delvis ved mur og delvis ved
plastring. Ein stor del av strekninga fekk tosidig
sikring. Elveløpet hadde fjell i botn.
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Luster kommune, Sogn og Fjordane
Tidsrom: 2011.
Kostnad: 800 000 kr. Kostnadsfordeling:
NVE 80 %, Luster kommune: 20 %.

Entreprenør: NVE Anlegg.
Formål: Sikre fleire bustadhus og næringsbygg
mot flaum og erosjon.
Beskrivelse: Fleire flaumhendingar i
Kjosagrovi har over tid råka eigedommane og
bygningane i området. Kjosagrovi er no sikra mot
flaum og erosjon, ved at bekkeløpet er utvida og
plastra med stein. To avskjeringsgrøfter på begge
sider fører vatn inn i sjølve bekkeløpet. Total
strekning som er sikra er ca. 135 meter.

10450 Flaumsikring av Vetlegrovi i Solvorn
Luster kommune, Sogn og Fjordane
Tidsrom: 2011.
Kostnad: 1 200 000 kr. Kostnadsfordeling:
NVE 80 %, Luster kommune 20 %.
Entreprenør: NVE Anlegg.
Formål: Sikre fleire bustadhus og driftsbygning.
Beskrivelse: På ei strekning på 135 meter vart
elveløpet utvida og sikra, delvis med mur og
delvis med plastring. Botn vart steinsett, og det
vart bygd tersklar. Blaut grunn gjorde det naudsynt med bruk av duk.
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10449 Flaumsikring mot Kjosagrovi

REGION VEST

10708 Flaumsikring mot Buerelva
Odda kommune, Hordaland
Tidsrom: 2011.
Kostnad: 1 863 504 kr. Kostnadsfordeling:
NVE: 80 % (gjeve som tilskot), Odda kommune: 20 %.
Formål: Sikre to bustadtun.
Beskrivelse: Anlegget er prosjektert av NVE,
og Odda kommune har vore tiltakshavar.
I anleggsfasen har NVE følgt opp bygginga i samarbeid med kommunens byggeleiar. Det er bygd
ein flaumvoll/erosjonssikring på 300 meter langs
Buerelva, og botnen er stabilisert med stein i ca.
70 meter lengde. Ved sideelva Reinåna er det bygd
ein mindre flaumvoll/leievoll som er ca. 1 meter
høg og 15 meter lang. Odda kommune har samtidig bygd sikring for den kommunale vegen og ei
privat bru.

10726B Reparasjon og utviding av Åland Bru
Stryn kommune, Sogn og Fjordane
Tidsrom: 2011 - 2012.
Kostnad: Forbruk 2011: 1 750 000 kr.
Kostnadsfordeling: NVE 95 % (gjeve som tilskot),
Stryn kommune 5 %.

Formål: Bygge opp att og forlenge Åland bru.
Beskrivelse: Flaumen 25. juli 2011 øydela Åland
bru. Brua er bygd opp att på same staden med
større lysopning. Tiltaket er ein del av sikringsplanen for området. Tiltaket kjem inn under
ekstramidlane som vart løyvd etter sommarflaumen i 2011.
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Årdal kommune, Sogn og Fjordane
Tidsrom: 2011.
Kostnad: 200 000 kr. Kostnadsfordeling:
NVE 80 % (gjeve som tilskot), Årdal kommune 20 %.
Formål: Sikre to bustadshus og eit gardsbruk.
Fylkesvegen nyt også godt av tiltaket.
Beskrivelse: Den gamle forbygginga var undergreven i ei lengde av 35 meter. Denne vart fjerna
og lagt opp på nytt med god nedgrunning.

10743 Flaumsikring/vedlikehald ved Langedalselva
Jølster kommune, Sogn og Fjordane
Tidsrom: 2011.
Kostnad: 610 000 kr. Kostnadsfordeling:
NVE 80 %, Stryn kommune 20 %.
Entreprenør: NVE Anlegg.
Formål: Sikre to gardstun mot flaum. Dyrka
mark nyt også godt av tiltaket.
Beskrivelse: Tiltaket har omfatta vedlikehald
og høging av eksisterande flaumvoll og reparasjon av erosjonssår. Avlagra masse er fjerna.
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10741 Vedlikehald erosjonssikringstiltak ved Seimselvi

Utførte sikrings- og miljøtiltak i vassdrag 2011
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Åmot kommune, Hedmark
Tidsrom: Februar - mai 2011.

og Laagens Brukseierforening, som regulerer
Osensjøen, har ytt et bidrag til kommunen for
dekning av distriktsandelen på anlegget.

Kostnad: 1 167 000 kr. Kostnadsfordeling:
NVE 50 %, Åmot kommune 50 %.
Entreprenør: NVE Anlegg.
Formål: Sikre rekreasjons- og friluftsområde
mot bølgeerosjon.
Beskrivelse: Osmundsand er regulert som
friområde og er en populær badeplass, med
langgrunne sandstrender. NVE ytte i 1996
bistand til sikringsarbeid i området over en
strekning på til sammen 700 m. Langs 300 m av
badeområdet ble sikringen bygd som tømmerforbygning. På resten av strekningen ble det lagt
ut steinforbygning, men denne fikk etter hvert
betydelige skader som følge av bølgeerosjon.
Restene av steinfyllingen er nå fjernet og også
denne delen av erosjonssikringsanlegget er
erstattet med tømmerforbygning. Glommens

10506 Erosjonssikring mot Glomma ved Glomdalsmuseet
Elverum kommune, Hedmark
Tidsrom: Januar - februar 2011.
Kostnad: 237 000 kr. Kostnadsfordeling:
NVE 80 %, Elverum kommune 20 %.
Entreprenør: NVE Anlegg.
Formål: Sikre mot undergraving og skade på
museumsbygninger.

Beskrivelse: Under storflommen på Østlandet
i 1995 ble deler av elvebredden ved Glomdalsmuseet gravd ut, og strømningsforholdene langs
land ble endret. Skråningen utenfor noen av museets bygninger ble midlertidig sikret i 1997, men
elva har fortsatt å grave. Tiltaket omfatter tradisjonell erosjonssikring med sprengt stein og påføring av vekstjord over en strekning på ca. 100 m.
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10452 Erosjonssikring mot Osensjøen ved Osmundsand

REGION ØST

10626 Skredsikring ved gbnr 201/8 mfl. i Solhjemslia
Sel kommune, Oppland
Tidsrom: 2011.
Kostnad: 200 000 kr (gitt som tilskudd).
Formål: Sikring mot jordskred ved bebyggelse
etter skredhendelser i 2008 og 2011.
Beskrivelse: Tiltaket er utført i samsvar med
anbefaling fra geoteknisk rådgivningsfirma, og
består bl.a. av terrengavlastning og dreneringsarbeider.

Foto: Sel kommune

10773 Skredsikring ved gbnr 67/551 på Torpfjellet
Asker kommune, Akershus
Tidsrom: 2011.

Beskrivelse: Tiltaket er utført i samsvar med
anbefaling fra ingeniørgeologisk rådgivningsfirma, og består blant annet av sikringsnett,
fjellbolter og fjellbånd.

Kostnad: 700 000 kr (gitt som tilskudd).
Formål: Sikring mot steinsprang og steinskred
ved rekkehusbebyggelse.

Foto: Asker kommune
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21 kommuner i Oppland og Hedmark
Tidsrom: Juni - desember 2011.

I tillegg er en stor mengde vassdragsstrekninger
og skredområder befart, og det er i 2011 utarbeidet 34 planer for hastetiltak som er sendt
berørte kommuner for behandling og vedtak.
Et fåtall av disse hastetiltakene ble påbegynt
i 2011. Planlegging og gjennomføring av
tiltakene fortsetter i 2012.

Kostnad 2011: 17 769 000 kr, herav 16 942 000 kr
til krisetiltak (NVE dekker 100 %) og 827 000 kr
til hastetiltak (NVE 95 %, kommunene 5 %).
Formål: Sikre bygninger og infrastruktur mot
nye flom- og skredskader.

Regjeringen bevilget ekstra midler til kriseog hastetiltak som følge av flomhendelsene, og
besluttet at det bare skulle kreves 5 % distriktsandel for hastetiltakene (normalt er distriktsandelen 20 % eller mer). For krisetiltak (tiltak
som skjer under og umiddelbart etter flom
for å avverge akutt skadeutvikling) kreves det
normalt ikke distriktsandel, dvs. at NVE
dekker 100 % av utgiftene.

Beskrivelse: Flere omfattende flom- og skredhendelser sommeren 2011 medførte at NVE mottok i overkant av 200 meldinger fra 21 kommuner
i Oppland og Hedmark om behov for bistand til
sikringstiltak. Særlig den såkalte pinseflommen
førte til svært store skader på bebyggelse, infrastruktur, jordbruksarealer og annen eiendom.
NVE bisto en rekke kommuner både med maskinell hjelp og i form av dekning av kostnader til
krisetiltak under og like i etterkant av hendelsene.
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Krise- og hastetiltak etter flom- og skredhendelser sommeren 2011

Vedlegg 1 Beskrivelse av typer tiltak

NVE kan yte bistand til planlegging og gjennomføring av erosjonssikring, flomsikring, skredsikring og
miljøtiltak langs vassdrag. Formålet med tiltakene
er å øke sikkerheten for liv og helse, eksisterende
bebyggelse og infrastruktur og andre verdier
langs utsatte vassdragsstrekninger, og å bedre
vassdragsmiljøet der miljøet er forringet ved
tidligere inngrep. NVE bidrar også til vedlikehold av
eksisterende anlegg.

skal lede skredmassene unna områder der de kan
gjøre skade. Masseavlagringsbasseng skal stoppe
eller redusere massetransporten nedover bekkeløpet.
Erosjonssikring kan redusere erosjonen og dermed
faren for utløsning av skred.

Kvikkleireskred
Erosjonssikring for å hindre at elver og bekker skal
grave seg inn til kvikkleira bedrer stabiliteten.
Endring av terreng ved nedskjæring og avlasting
av topper og oppfylling av daler gir stabilisering.
Grunnforsterkning ved kalksementpeling, saltdiffusjon (fra saltbrønner) og elektro-osmose skal
forsterke grunnens styrke. Kalksementpeling er
vanligste metode for grunnforsterkning.

Erosjonssikring
Den vanligste metoden er å kle erosjonsutsatte
elvesider, elvebunnen eller hele løpet med stein,
slik at bredden og bunnen av elva beskyttes mot
graving. Terskler av stein, tre eller betong skal hindre
bunnerosjon, mens buner (utstikkere) skal styre
strømmen unna erosjonsutsatte partier. Vegetasjon
kan enkelte steder stabilisere elvebreddene og sikre
mot erosjon.

Snøskred
Snøskjermer på toppen av skredutsatte fjellsider kan
redusere transporten av fokksnø ut i løsneområder
for snøskred. Støtteforbygninger (som oftest solide
gjerder av stål eller tre) i løsneområder kan forankre
snødekket slik at snøskred ikke løsner. I utløpsområdet
kan en bygge bremse-, lede- eller fangvoller som
leder skredmassene unna bebyggelse eller stopper/
reduserer skredet.

Flomsikring
Tette flomvoller (flomverk) skal hindre flomvann
å oversvømme arealer der vannet kan gjøre skade.
Midlertidige flombarrierer kan bygges av sandsekker,
vannfylte pølser av plastmaterialer eller av ståleller aluminiumsvegger. Oppfylling av flomutsatte
arealer som skal tilrettelegges for utbygging til over
et bestemt flomnivå, er et alternativ til flomverk.
Enklere, utette flomverk kan anlegges der en ønsker
å lede flomvannsstrømmen slik at strømmen ikke
forårsaker erosjon eller masseavlagring. Slike
flomverk hindrer imidlertid ikke oversvømmelse.
Isgangsverk er utette flomverk som under isgang skal
hindre isen å nå områder der den kan gjøre skade.
Heller ikke isgangsverk hindrer oversvømmelse.

Jordskred
Dreneringstiltak (kanalisering av overvannet) skal
hindre at det bygger seg opp vanntrykk i løsmassene.
For å stabilisere skråningene kan en bruke armering
eller geotekstiler, gjerne kombinert med beplantning.
Motfylling i skråningsfoten kan også stabilisere
skråningen slik at skred ikke oppstår. Sikringstiltak
i utløpsområdet vil vanligvis bestå i voller og andre
terrengtiltak som skal lede skredmasser unna
områder der de kan gjøre skade.

Utvidelse og forsterking av bekkeløp og kulverter slik
at løpet får tilstrekkelig kapasitet til å lede vannet
sikkert, er særlig aktuelt der bebyggelse og inngrep
har medført innsnevringer i det naturlige løpet.
Masseavlagringsbasseng skal hindre erosjonsmasser
å bygge opp elvebunnen og øke flommen på steder
der flommen kan gjøre skader.

Steinsprang og steinskred
Ustabile bergpartier kan sikres med bolter, nett eller
understøpning for å hindre at skred utløses. I noen
tilfeller kan det nyttes fanggjerder (wirenett) for å
stoppe skred før det når bebyggelse. Der skrentpartiet
er stort og uoversiktlig, er det vanlig å bygge en
fangvoll i utløpsområdet, eventuelt med et gjerde på
toppen. Sikring av steinsprangområder krever ofte
kombinasjon av alle de tre nevnte sikringsmetoder.

Flomskred
Ledevoller eller endring/forsterking av bekkeløp
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Sikring av store fjellskred kan i noen tilfeller gå ut på
å drenere ut vannet fra sprekkesystemer, siden vann
og is ofte har negativ innvirkning på stabiliteten.
Det finnes også andre typer av sikringstiltak mot
skred, f.eks. konstruksjoner som skal drepe eller
redusere energien i skred før det når områder der det
kan gjøre skade.
Skredoverbygg brukes først og fremst for å lede snøskred, flomskred eller steinsprang over skredutsatte
veg- og jernbanestrekninger.
I noen tilfeller er det praktisk umulig eller for kostbart
å gjennomføre fysisk sikring for å beskytte bebyggelse.
Da kan overvåkning og varsling av skred ved hjelp av
ulike instrumenter og beredskapssystemer være de
eneste alternativene.

Miljøtiltak
Miljøtiltak går ut på å rehabilitere vassdragsmiljøet der
det er forringet av tidligere inngrep som kanalisering,
bekkelukking, tømmerfløting o.l. Det legges vekt
på hensyn til landskap, fisk, fiske, friluftsliv og
det biologiske mangfoldet. Tiltakene kan gå ut på å
åpne gamle flomløp, etablere kantvegetasjon, bygge
terskler i elva og å slake ut skjemmende og bratte
steinfyllinger og eventuelt dekke dem med elvegrus.
Også små tiltak, slik som utplassering av stein og
steingrupper, kan skape variasjon og liv i kanaliserte
og renskede elveløp.

Krisetiltak
Krisetiltak kan være både flom-, erosjons- og
skredsikring. Krisetiltak gjennomføres under eller
umiddelbart etter en flom for å redusere skader og
hindre at de utvikler seg. De utføres uten omfattende
planlegging og saksbehandling, og det blir normalt
ikke krevd distriktsandel for tiltakene. Som oftest
må krisetiltak følges opp med videre planlegging og
gjennomføring av permanente sikringstiltak på de
aktuelle stedene.
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Vedlegg 2 Mottatte meldinger i 2011

Oversikt over mottatte meldinger fordelt mellom regionkontor. Meldingene om behov for sikringsog miljøtiltak er sendt inn av kommuner, grunneiere og andre.
Region

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Region Sør

13

16

11

8

12

9

12

Region Øst

24

27

27

44

23

38

242*

Region Vest

32

29

46

45

22

32

28

Region Midt-Norge

15

17

4

6

11

9

8

Region Nord

22

21

5

22

23

85

18

SUM

106

110

93

125

91

173

308*

* Tallene inkluderer er stort antall krise- og hastetiltak etter flom- og skredhendelser i Oppland og Hedmark sommeren 2011.
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