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Forord
Denne boka forteller om virksomheten i de første 100 år for NVEs regiontjeneste. 
To ingeniører fra NVE ble høsten 1912 fast stasjonert i henholdsvis Førde og Salt-
dal. Kontoret i Førde har siden 26. oktober 1912 hatt kontinuerlig virksomhet. 
I dag består regiontjenesten av fem kontorer plassert henholdsvis i Tønsberg, 
Hamar, Førde, Trondheim og Narvik.

Sikringsarbeidet mot skader forårsaket av flom, erosjon og skred ble tidlig sett 
på som et offentlig ansvar. I mer enn 200 år har staten vært engasjert i dette 
arbeidet, som har vært og er en av kjerneoppgavene til NVE og dets forløper. 
Historien viser hvor viktig regiontjenesten har vært på dette feltet.

NVE har gjennomgått store endringer, ofte etter heftige diskusjoner både internt 
og politisk. Dette har medført nye arbeidsoppgaver for regiontjenesten. Fram til 
1989 var forbygningsvirksomheten, som det het, hovedoppgaven til distriktskon-
torene.  Allerede fra 1970-tallet og fremover var imidlertid andre fagområder 
knyttet til vassdragsiden av NVEs virksomhet representert ved distriktskonto-
rene. Dagens regionkontorer ivaretar en rekke oppgaver innen forvaltning av 
vannressurser og forebygging av skredulykker. NVE Anlegg, som utfører ulike 
sikringstiltak i vassdrag, er tilknyttet regionkontorene. Utviklingen har vist at 
regiontjenesten har hatt og har sin berettigelse.

Denne boka forteller om krevende arbeidsdager i lunefulle vassdrag og om at 
budsjettdiskusjoner sto på dagsorden i 1912 som i dag. Gjennom tidene har lan-
dets landbrukspolitikk spilt en viktig rolle for prioriteringen av sikringstiltak. 
Begrepet ”distriktsbidrag” har overlevd i mer enn 150 år og det statlige tilskud-
det har ofte vært tema på Stortinget. Anleggsvirksomheten gikk over fra å være 
sesongbetinget til å bli helårs virksomhet på slutten av 1940-tallet. Samtidig 
ble ”maskinalderen” møtt med en viss skepsis, idet en fryktet dette ville gå på 
bekostning av arbeidsplassene. Arbeidet har til alle tider vært viktig for syssel-
setting og bosetting langs vassdrag.

Regiontjenestens historie er skrevet av historiker Elisabeth Bjørsvik ved Norsk 
Vasskraft- og Industristadmuseum med støtte fra en bokkomité fra NVE bestå-
ende av Per Einar Faugli, Gunnstein Brakestad og Kjell Otto Bjørnå. Andre 
bidragsytere er behørig nevnt i forfatterens forord. Arbeidet med utgivelsen er 
gjort i regi av NVEs Museumsordning.

Oktober 2012

Per Sanderud
Vassdrags- og energidirektør
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Forord
Bokprosjektet om regiontjenestens historie har vært spennende og engasjerende. 
Undertegnede har hatt god støtte i en bokkomité bestående av regionsjef Gunn-
stein Brakestad (Region Vest), stabsdirektør Kjell Otto Bjørnå og seniorrådgiver 
Per Einar Faugli. Bokkomiteens solide kunnskap om NVE og regiontjenesten har 
vært viktig for prosjektets fremdrift.

På besøk ved de fem regionkontorene i Førde, Hamar, Narvik, Trondheim og 
Tønsberg, har jeg møtt ansatte som viser et stort engasjement for regiontjenes-
ten, NVE som helhet, arbeidsoppgavene og samfunnsansvaret. Mange har hatt 
et langt yrkesliv tilknyttet regionkontorene, både anleggsarbeidere og adminis-
trativt personale. 

Tidligere regionsjef for Region Sør, Haakon Haga, har skrevet ned minner fra en 
lang karriere i NVE. Historiene formidler utfordringer som gjerne ikke kommer 
fram i annet kildemateriale. Tidligere regionsjef for Region Midt, Einar Sæterbø, 
har bidratt med tekst og foto. Medarbeidere ved seksjon for arkiv, bibliotek og 
museum i NVE har hjulpet til med å finne frem materiale. 

Jeg vil takke alle som har gitt innspill og bidrag til bokens innhold. Den velvilje 
og entusiasme som jeg har blitt møtt med, har vært en viktig motivasjonsfaktor.

Elisabeth Bjørsvik

Davanger, 20. august 2012.

Forfatteromtale
Elisabeth Bjørsvik er utdannet cand. philol. fra Universitetet i Bergen (1994). 
Hun har doktorgrad i økonomisk historie fra Norges Handelshøyskole (2005) 
med en avhandling om offentlige tjenester på 1800-tallet. Siden 2005 har 
Elisabeth arbeidet som forsker ved Norsk Vasskraft- og Industristadmuseum 
i Tyssedal. Her har hun blant annet hatt forskningsoppgaver knyttet til Odda 
Smelteverks historie. Hun er medforfatter av jubileumsboken om Norges Han-
delshøyskole i 75 år som kom ut i 2011, og er en av flere forfattere i et pågående 
bokprosjekt om Bergen Bank.
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Med regiontjenesten i 100 år
NVE (Norges vassdrags- og energidirektorat) har hovedkontor i Oslo og fem regi-
onkontorer: Førde, Hamar, Narvik, Trondheim og Tønsberg. Regiontjenesten har 
en rekke oppgaver innen NVEs forvaltning av vassdrag og forebygging av skader 
fra flom og skred. Per 1. januar 2012 hadde 159 personer arbeidssted ved de fem 
regionkontorene, mens 403 arbeidet ved NVEs hovedkontor. 

Forbygningsvirksomhet, dvs. tiltak for flomsikring, erosjonssikring og senking 
for tørrlegging og innvinning av dyrkbar mark, var sammen med kanalbygging 
(utretting av elv for fløting og farbargjørelse) offentlige oppgaver som ble ivare-
tatt av Kanalvesenet fra midten av 1800-tallet.1   Med kanalisering forstås også 
tiltak for å hindre flom, gi mer effektiv drenering av vassdraget, og tilrettelegge 
for bedre utnyttelse av landareal gjennom å samle elveløp, og dermed rasjonell 
jordbruksdrift. Det offentlige engasjementet forutsatte riktignok privat delta-
kelse. Offiserer, amtsingeniører og agronomer spilte sammen med Kanalvese-
nets egne ingeniører en sentral rolle i undersøkelse og gjennomføring av slike 
oppgaver. Arbeidet kunne strekke seg over en lang tidsperiode, slik at ingeniøren 
gjerne oppholdt seg på ett og samme sted lenge. I tillegg var det ofte nødvendig 
med befaring når arbeidet var ferdig eller ny skade oppstod. 

Med reorganiseringen til Vassdragsvesenet i 1907 ble forbygningsvirksomhet 
og kanalbygging organisert i en egen avdeling – Anleggsavdelingen. I 1912 ble 
ingeniører fast stasjonert i distriktet. Etableringen av NVEs regiontjeneste reg-
nes mer bestemt fra 26. oktober 1912, med ansettelse av ingeniør Thorleif Juell 
Selmer ved kontoret i Førde i Sunnfjord. Dette var begynnelsen for det som i dag 
er Region Vest. I oktober 2012 kan således Region Vest se tilbake på en hundre 
år lang historie. Samtidig fikk en ingeniør fast tilholdssted i Saltdal. I oktober 
året etter fikk en ingeniør kontor i Verdal. Kontorene i Saltdal, seinere Bodø, og i 
Verdal, seinere Trondheim, ble imidlertid lagt ned i henholdsvis 1927 og 1934. I 
første halvdel av 1940-tallet ble de gjenopprettet, dels med ny lokalisering.

Regiontjenestens historie er interessant ut fra flere forhold. I 2012 er det altså 
hundre år siden ingeniører fra Vassdragsvesenet ble fast stasjonert rundt om i 
landet. Det er imidlertid ikke skrevet en sammenhengende historie om region-
tjenesten, selv om deler av tjenestens virksomhet er behandlet av flere. I 1996 
utga Bård Andersen, leder for Forbygningsavdelingen ved hovedkontoret fram 
til 1990, boken Flomsikring i 200 år. I tillegg utga Nord-Norge-kontoret en his-
torikk i forbindelse med 50 års markeringen for dette kontoret i 1998. Denne er 
skrevet av Arne M. Solvoll, ansatt ved Nord-Norge-kontoret i hele 37 år.2 

NVE ble vedtatt opprettet i 1920 med utgangspunkt i Vassdragsvesenet, Vass-
dragskommisjonen, Elektrisitetskommisjonen og Elektrisitetstilsynet. Organi-
sasjonsmessig har NVE opplevd til dels store endringer opp igjennom historien. 
Regiontjenestens basisoppgaver, forbygningstiltak, har vært de samme i 100 år. 
Det har heller aldri blitt diskutert å legge ned tjenesten, selv om en tilknyt-
ning til både Statens vegvesen og landbrukets distriktsorganisasjoner har vært 
diskutert. Modellen med fast representasjon ved Forbygningsavdelingenes dis-
triktskontorer ble på sikt også valgt for andre fagområder innen vassdragssiden 
av NVE. I 1974 ble ansatte ved kontoret for landskapspleie og naturvern represen-
tert ved Forbygningsavdelingens distriktskontorer. Seinere fulgte Vassdragstilsy-
net og Hydrologisk avdeling. 

Finansieringen av forbygningstiltak er på mange måter den samme i dag som 
under Kanalvesenet på 1800-tallet. Statlig støtte forutsetter såkalt distriktsbi-
drag. Størrelsen på distriktsbidraget har imidlertid variert. Både fylkeskommu-
ner, kommuner og privatpersoner har vært ansvarlige for distriktsandelen. Etter 
søknad fra berørte parter foretar NVE undersøkelser, planlegging, finansiering 
og gjennomføring av tiltak som ansees som samfunnsmessig forsvarlig. En slik 
saksgang er ikke særlig forskjellig fra prosedyrene som arbeidsbestyrer Thor-
leif Juell Selmer i Førde fulgte på 1920-tallet. Forbygningstiltakene skal redu-
sere skader som følge av naturlige prosesser i vassdragene. Dersom skadene er 
resultat av menneskelige inngrep forutsetter institusjonen at den ansvarlige 
selv erstatter skaden og sørger for nødvendige sikringstiltak.3 Flere ganger er 
det stilt spørsmål ved distriktsbidraget og den betydning ordningen har hatt for 
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gjennomføringen av nødvendige tiltak. I 1976 ble distriktsbidraget fjernet, for 
så å komme inn igjen i 1990. 

I denne boken blir de enkelte periodene i regiontjenestens historie behandlet 
noe ulikt med hensyn til detaljnivå. Bakgrunnen for prosjektet var å kaste lys 
over den tidlige historien, med andre ord etableringen og de første tiårene. I 
fremstillingen har derfor årene frem til andre verdenskrig fått stor plass. Her er 
utgangspunktet skriftlig kildemateriale, primært korrespondanse, fra regiontje-
nestens arkiv. Utviklingen fra 1950-tallet og fremover er basert på beretninger 
som ansatte med lang fartstid i tjenesten har skrevet ned, slik som oppsynsmann 
Ole T. Holen i Førde og tidligere regionsjef for Region Sør, Haakon Haga. Nedteg-
nelsene gir verdifulle innblikk i interne forhold ved tjenesten. I tillegg utgjør 
intervjuer en hovedkilde. Forfatteren har besøkt de fem regionkontorene. Totalt 
er det gjennomført 25 intervjuer. NVEs museumsordning har gjennomført et 
såkalt minneprosjekt, det vil si intervjuer av personer med lang fartstid i tjenes-
ten eller som har jobbet tett opp mot tjenesten. Tidligere regionsjef for Region 
Midt, Einar Sæterbø, har levert flere bidrag, blant annet om flommen i 1995 som 
markerte et skifte i tjenestens oppgaver. Forsker ved Hydrologisk avdeling, Lars 
A. Roald, har bidratt med fylkesoversikter over flom og skred gjennom tidene. 

Gjennom bilder og rammetekster får vi innblikk i ulike sider ved regiontjenes-
tens virksomhet. Her møter vi blant annet regionsjefen, anleggsformannen og 
distriktsingeniøren. Muntre historier om befaringer og utfordrende situasjoner 
som en offentlig ansatt kunne møte i distriktet, hører med. 

I veldig liten grad er denne delen av offentlig virksomhet blitt eksplisitt kommen-
tert av historikere. En overordnet ambisjon er derfor å vise den samfunnsmessige 
betydningen denne delen av NVEs virksomhet har hatt - og har. Selv om oppga-
vene har vist stor grad av kontinuitet, har de også endret seg i takt med sam-
funnets behov og offentlige prioriteringer. Frem til 1980-tallet spilte jordbrukets 
interesser en vesentlig rolle for tiltak som ble gjennomført. Til alle tider har det 
foregått en prioritering mellom anlegg. Dagens prioriteringer skjer etter risiko-
vurdering og den samfunnsmessige nytten tiltaket har i forhold til kostnadene. 
Det legges særlig vekt på sikkerhet for liv, helse og på miljøforhold4.  Enkelttiltak 
har skapt debatt. Naturinteresser har stått mot næringsinteresser. Kunnskap om 
tiltakenes virkning og betydning har også endret seg, noe som blant annet kan 
føre til at tidligere sikringstiltak blir fjernet eller erstattet med nye.

Første kapittel tar utgangspunkt i NVEs forløper på 1800-tallet - Kanalvesenet. 
Hovedspørsmålet er hvordan forbygningstiltak og kanalbygging ble organisert, 
prioritert og finansiert. Kapittel 2 omhandler etableringen av Vassdragsvesenet 
i 1907, med vekt på hvordan og hvorfor ingeniører ble fast representert i dis-
triktene. Kapittel 3 fokuserer på 1920- og 1930-tallet. I disse tiårene ble region-
tjenesten redusert fra tre kontorer til ett. Hvordan kan dette forklares og hvil-
ken betydning fikk det? Krigsårene 1940-1945 og etterkrigsårene frem til 1970 
behandles i kapittel 4. Under krigen ble det gjort et stort planleggingsarbeid 
med hensyn til regiontjenestens organisering. Hva som lå til grunn for dette 
arbeidet og hvilken betydning det fikk, er hovedtemaet her.  Kapittel 5 omhand-
ler årene fra midten av 1970-tallet til 1990-tallet. Karakteristisk for disse tiårene 
var blant annet en midlertidig endring i synet på distriktsbidraget. I tillegg ble 
en større del av NVEs faglige virksomhet representert ved distriktskontorene. 
Kapittel 6 omhandler storflommen på Østlandet i 1995, og den betydning denne 
fikk for regiontjenestens videre utvikling. Avslutningsvis i kapittel 7 presenteres 
kort regiontjenestens utvikling etter 1995 og hva som i dag fremstår som viktige 
oppgaver. I tillegg rettes fokus på hva som karakteriserer regiontjenestens utvik-
ling i et hundre års perspektiv.

1  NOU 1996:16, Tiltak mot flom, pkt. 10.2.5. 
2  Solvoll, Arne M, En kort historie om NVE Nord-Norgekontoret gjennom 50 år,  

 1948-1998, NVE 1999.  
3  NOU 1996:16, Tiltak mot flom, pkt. 10.2.5.1. 
4  Årsrapport for utførte sikrings- og miljøtiltak i 2009, NVE rapport nr. 11, 2010.
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K A P I T T E L  1

Kanalvesenets historie
Beretninger om skred og flom finnes det mange av i norsk historie. Kanalvæsenets 
historie i ni bind fra 1880-årene er en god kilde til kunnskap om hvordan samfun-
net tidlig løste oppgaver knyttet til flom, skred, senkingsarbeid og kanalisering. 
Her kan vi for eksempel lese følgende om flommen ved Moland prestegård i 
Fyrisdal i 1855:

”Den 28de Juli 1855 indtraf imidlertid en stor Flom, som anrettede stor Skade paa 
det udførte Anlæg og oversvømmede Præstegaardens lavtliggende Jorder, der til dels 
blev begravet under et Lag af Grus og Sten. Herved var for flere Aar gjort et stort 
Skaar i Præstegaardens Høavling. Det værste var dog, at Elven havde forladt sit 
gamle Løb og dannet nye, som havde en saadan Retning, at man ved en ny Flom 
kunde vente at faa Gaardens bedste Jorde ødelagt.” 1

Dramatikken i dette tilfellet var knyttet til gårdens avlinger. I andre tilfeller 
kunne det være mye mer kritisk for både mennesker og dyr. I juli 1789 var vann-
føringen ved utløpet av innsjøen Øyeren i Glomma syv ganger over normalen. 
Flommen er kjent som ”Stor-Ofsen”. Nær 70 mennesker mistet livet og tusenvis 
av husdyr omkom. Stor-Ofsen representerte på mange måter en bevisstgjøring av 
det offentliges ansvar i krisesituasjoner.

1Kanalvæsenets historie, VIII, Kristiania 1883, s. VIII.g.10.

 Dramatiske julidager i 1789 
Stor snøsmelting i fjellet som følge av høye temperaturer samt enorme 
nedbørsmengder på kort tid, førte til flom i Glomma, Lågen og flere av de 
andre store vassdragene som rant nordover fra de sentrale fjellområder, 
dvs. Driva, Surna, Orkla og Gaula. Storofsen rammet hele Østlandet, men 
skadene var størst i Gudbrandsdalen. Flommen ble behørig rapportert i 
samtidskilder, og beretninger fra øyenvitner overlevde generasjoner. 

Statens embetsmenn ble engasjert på ulike måter – med taksering, bidrag 
fra kornmagasinene til nødlidende og gjennom innsamlingsaksjoner i kir-
ker. 

 Kilde:  Tekstutdrag og kilder innsamlet av forsker Lars A. Roald, NVE, mars 2011.

Flomsteinen ved Norsk Skogmuseum på Elverum viser flomhøyder i Glomma. Her kan vi se forholdet 
mellom flommen i 1789 og 1995. Foto: Arne T. Hamarsland, NVE.
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Sikringstiltak ved Arildsløkken, Nidelva 1740. Tegning: NVE, Vassdragsarkivet.
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Kartet viser omfanget av Stor-Ofsen.  
Flomutsatte elvestrekninger er markert med rød 
strek. De røde prikkene viser til kjente ulykker 
i tilknytning til flommen utenfor de berørte 
elvestrekningene. Kartet er utarbeidet av NVEs 
Hydrologiske avdeling ved Søren Kristensen med 
datagrunnlag fra Lars A. Roald.

Etableringen av Kanalvesenet
Under unionen med Danmark ble vassdragssaker behandlet av Det Kgl. Ren-
tekammer i København. I Norge var det så amtmennene med assistanse fra 
offiserer som fikk oppgaver med utarbeidelse av planer og gjennomføring av 
vassdragsanlegg. Ved kgl. Resolusjon av 8. juni 1804 ble det opprettet en ”Canal-
direction” med ansvar for kanalsaker i Danmark-Norge. I 1810 ble Kanaldirek-
sjonen utvidet til blant annet å omfatte kanal-, fyr- og havnevesen. To år seinere 
kom beslutningen om opprettelse av en kanal- og havnedirektør for Det søn-
denfjeldske Norge. Kontoret ble etablert i Tønsberg. I 1815 ble arbeidsområdet 
utvidet til også å omfatte Det nordenfjeldske. Oppgavene var først og fremst 
undersøkelser og planarbeid i forbindelse med bygging av havner, moloer og 
kanaler. Ansvaret for utførelsen av arbeidet ble pålagt offiserer i hær og marine. 
Ytterligere prioritering av vassdragene som ferdselsårer kom med etablering av 
et eget Kanaldirektørembete i 1847. Kanalvesenet skulle også sikre bygninger og 
jord mot flomskader og elvebrudd. I de fleste tilfeller ble det forutsatt kostnads-
deling mellom stat, amt og kommuner.

Sikringstiltak og kanalbygging på 1700-tallet
I «Kanalvæsenets Historie» og i NVEs arkiver finnes mye informasjon om 
tidligere tiders flommer og flomsikring i de store vassdragene. Blant de 
eldste beskrevne anleggene er de omfattende sikringsarbeidene som ble 
utført i Nidelva ved Ila i Trondheim i perioden 1730-1740. Da truet elva med 
å ta snarvegen ut i Trondheimsfjorden ved Arildsløkken. Den første Kanal- 
og Havneinspektøren fra 1815, Fredrik Kristoffer Gedde, viser til en pakke 
dokumenter med private ”Karter”. Disse hadde han arvet etter bestefaren, 
daværende Ingeniørkaptein Gedde, som i årene 1729-1730 ”for første Gang 
havde det Hværv at sætte denne voldsomme Flod Grændser”. Beskrivelsen 
nevner sikringsverk i form av «Pæler», skrått utstående «Serpentiner» og 
«Pakverk med Faskiner». I dag finner vi igjen spor etter disse arbeidene i 
form av flere pålerekker i elvekanten der gjennombruddet kunne forven-
tes. Disse sikringstiltakene yter fremdeles erosjonssikring i yttersvingen 
ved Ilevollen. 
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Kanalvesenet hørte inn under Departement for det Indre. Opprettelsen av Depar-
tement for det Indre i 1846 var uttrykk for den moderniseringen det norske 
samfunn opplevde, med overgang fra et førindustrielt til et industrielt samfunn.  
Denne utviklingen var Kanalvesenet en viktig del av, og viser gjennom navnet 
den betydningen kanalbygging var tenkt å ha. 

Det tok noen år før organiseringen av arbeidet i Kanalvesenet fant sin form. I 
en kort periode var den tekniske bestyrelsen av kanalarbeider underlagt ingeni-
ørbrigaden. I 1864 ble det bestemt at ingeniørbrigaden ikke skulle bistå i sivilt 
arbeid. Fra nå av fungerte Ingeniørkommisjonen – bestående av kanaldirektø-
ren, havnedirektøren, en ingeniør som representerte statens jernbanearbeider, 
samt en ingeniør oppnevnt av Kongen. Kommisjonen bestod frem til 1922, men 
var i prinsippet kun virksom frem til 1890-tallet.2 Fra 1885 hørte Kanalvesenet 
inn under det da nyopprettede Departement for de offentlige arbeider (seinere 
Arbeidsdepartementet).3 Dette departementet fikk blant annet ansvar for vei, 
jernbane, bygnings- og brannvesen, havnevesen, tekniske skoler og undervis-
ningsanstalter.

Opplysninger om Kanaldirektørens og andre ansattes utdannelse og yrkesprak-
sis forteller noe om hvordan Kanalvesenet utviklet seg i perioden.4 Kanaldirek-
tørene frem til 1873 hadde utdanning fra militæret. Deretter skjedde et skifte. 
Jens Vogt, Thorvald Heiberg og Gunnar Sætren hadde teknisk utdannelse fra 
utlandet. Selv om det gjennom flere tiår på 1800-tallet foregikk en prosess for å 
få etablert en høyere teknisk utdannelse i Norge, skjedde dette først i 1910 med 
opprettelsen av Norges Tekniske Høyskole (NTH). Derfor var det helt vanlig å 
søke høyere teknisk utdannelse i utlandet. I tillegg foretok flere medarbeidere 
studiereiser til utlandet, bekostet av egen lomme eller staten. Slike studiereiser 
var en viktig erfaringsbakgrunn for tjeneste- og embetsmenn. Lovutredninger 
innen statens ulike arbeidsområder bygget veldig ofte på undersøkelser av for-
holdene i andre land.5 Betydningen av slik kunnskap ser vi også på Kanalvese-
nets – og seinere Vassdragsvesenets budsjett. Her fantes nemlig budsjettposten  
stipend til studiereise.

Det var heller ikke uvanlig at også andre ansatte i Kanalvesenet hadde teknisk 
utdannelse fra utlandet – først og fremst Sverige og Tyskland. Flere hadde opp-
arbeidet erfaring fra jernbane- og veibygging. Det var med andre ord få som 
hadde hele karrieren i Kanalvesenet, men til gjengjeld hadde de bred erfaring 

2  Beskrivelsen er basert på Innstilling fra Organisasjonskomiteen for Norges vassdrags- og elektrisitetsve-

sen, 1958. Vedlegg til St. prp. nr. 100 for 1959-60.

3  Tilhørigheten til Arbeidsdepartementet varte frem til 1946.

4  Se vedlegg.

5  Bjørsvik, Elisabeth, Offentlige tjenester i Norge 1830-1865, innenfor rammen av historiske  

nasjonalregnskaper, avhandling for graden dr. oecon., NHH 2004. 

Pelerekkene på bildet er restene 
etter sikringsarbeidene som ble 
utført i Nidelva, i yttersvingen 
ved Arildsløkken, etter flommen 
i 1730. Disse yter fremdeles god 
beskyttelse mot erosjon. Foto: 
Einar Sæterbø, NVE.
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fra annen offentlig virksomhet. Staben var imidlertid liten i forhold til arbeids-
mengden. Arbeidet var sesongbetont, og var derfor basert på innleid hjelp. 
Ansatte i militæret var da en viktig ressurs.

Fra førindustrielt til industrielt samfunn
Økt offentlig innsats innen kanalbygging og forbygningstiltak hadde sammen-
heng med landets overgang fra et førindustrielt til et industrielt samfunn. I 
løpet av 1800-tallet økte befolkningen fra rundt 900 000 til 2,2 millioner. Boset-
ningsstrukturen ble også endret. Mens 90 prosent av befolkningen bodde i land-
distriktene i 1800 var tilsvarende tall hundre år seinere 55 prosent. 

Parallelt med befolkningsvekst og endring i bosetningsmønster skjedde et skifte 
i sysselsettingen og de enkelte næringers bidrag til landets samlede produksjon 
(bruttonasjonalproduktet). En stadig større del av produksjonen foregikk etter 
hvert i andre sektorer enn jordbruket. Primærnæringene stod for 70 prosent 
av bruttonasjonalproduktet i 1835 og 25 prosent i 1900. Tilsvarende utgjorde 
sekundærnæringenes andel av bruttonasjonalproduktet henholdsvis knapt åtte 
prosent og 28 prosent.6 Norge var med andre ord i ferd med å bli et industriland. 

Rester av dammen i Hamn på Senja. På bilde sees 
til høyre Are Mobæk, tidligere avdelingsdirektør i 
vannressursavdelingen NVE, og Aage Josefsen, re-
gionsjef Region Nord. Foto: Per Einar Faugli, NVE.

Industrilandskap ved Akerselva, Va-
terland bru, Oslo. Kunstner: Ivar Lund, 
1903. Eier: Oslo Museum
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 Industri
Industrialiseringen i Norge tok til på 1840-tallet med tekstil- og mekanisk 
industri. Seinere fulgte blant annet hermetikkindustrien og økt bearbei-
delsesgrad av tømmeret. Norge manglet kull, og vannkraft, først mekanisk 
via reimer og hjul, ble derfor en viktig kraftkilde for tekstilbedrifter og 
andre.  

Utnyttelse av vannkraft til elektrisitet la grunnlaget for kraftkrevende 
industri etter 1900. Det første vannkraftverket i Norge var på Senjen Nikkel-
verk i Hamn på Senja i 1882. Det produserte elektrisitet til eget bruk. I 1885 
satte Laugstol Brug ved Skien i drift et vannkraftanlegg som produserte 
og solgte strøm til abonnenter. Et tidlig vannkraftanlegg, Kuråsfossen, var 
knyttet til Røros gruver. Vannkraftanlegg til kraftkrevende industri var 
blant annet Tyssedal kraftanlegg, bygd i årene 1906 til 1918. 

 
Statens oppgaver 
I 1814 ble unionen med Danmark oppløst – etter 434 år. I personalunionen med 
Sverige som nå fulgte, hadde Norge en vesentlig grad av selvstyre, selv om de 
to landene hadde felles konge. Grunnloven av 1814 representerte den liberale 
rettsstat. Statsmakten var bygd opp av lover som skulle skape forutsigbare ram-
mer for borgerne. I løpet av århundret fikk stadig flere grupper stemmerett. 
Den økonomiske politikken i store deler av 1800-tallet omtales som økonomisk 
liberalisme. Handels- og næringsvirksomhet, som tidligere var begrenset av pri-
vilegier og andre hindringer, ble nå gradvis liberalisert. 

Statens oppgaver var begrenset til visse områder som helse, undervisning, sam-
ferdsel, forsvar, rettspleie og kirke. Dette omfattet primært de såkalte kollektive 
godene, dvs. goder som var for omfattende for enkeltpersoner selv å forestå, og 
der den enes forbruk ikke utelukket en annens.7 Samtidig engasjerte staten seg 
på områder som ikke direkte falt inn under en streng definisjon av økonomisk 
liberalisme. Et eksempel her er statlig dampskipsfart. Fra å eie og drive dampskip 
gikk staten etter hvert over til å gi subsidier. Slike og andre eksempler har ført 
til at begrepet planliberalisme er brukt om norsk økonomisk politikk i denne 
perioden. Med det menes at det forelå en bevisst statlig moderniseringsstrategi.8 

Statens engasjement og bevilgninger stod naturlig nok i nær sammenheng med 
dens inntekter. Frem til 1892 betalte ikke befolkningen statsskatt. Statens inn-
tekter var da basert på toll og andre avgifter. Det var således begrenset hvor 
store faste utgifter staten kunne binde opp over en lengre periode. I de fleste 
tilfeller forlangte staten lokal og regional deltakelse for at den selv skulle bidra. 
Da unngikk den også at innbyggerne kom med urimelige krav og forventninger 
om statlige tiltak og finansiering. 

Formannskapslovene i 1837 ble en viktig organisatorisk ramme for organisering 
og finansiering av offentlige tjenester. Landet var delt inn i amtskommuner, 
landkommuner og kjøpsteder. Gjennom hele 1800-tallet skilte lovgivningen 
mellom landkommuner og bykommuner.9 

6  Hodne, Fritz og Ola Honningdal Grytten, Norsk økonomi i det 19. århundre, Fagbokforlaget,  

  Bergen 2000, s. 189.  

7  Se blant annet Hodne, Fritz, Stortingssalen som markedsplass. Statens grunnlagsinvesteringer 1840-

1914, Universitetsforlaget, Oslo, 1984.

8  Slagstad, Rune, De nasjonale strateger, Pax forlag AS, Oslo 1998, s. 15.

9   Om virkningen og organiseringen av det kommunale selvstyret, se Næss, Hans Eyvind, Edgar Hovland, 

Tore Grønlie, Harald Baldersheim og Rolf Danielsen, Folkestyre i by og bygd. Norske kommuner gjennom 

150 år, Universitetsforlaget as, 1987. 
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Utbygging av infrastruktur var et nødvendig vilkår for å få modernisering og 
industrialisering. Før jernbanens gjennombrudd ble kanaler sett på som et vik-
tig bindeledd mellom ulike geografiske områder. Industrialiseringen i England 
kom nettopp som resultat av et godt utbygd kanalsystem. Topografien i Norge 
var ikke like velegnet. Selv om det også her ble bygget kanaler, kom jernbane, 
veier og dampskip til å spille en viktigere rolle. Kanalbygging var imidlertid en 
viktig forutsetning for en effektiv tømmerfløting. 

Den første jernbanestrekningen i Norge mellom hovedstaden og Eidsvoll kom i 
1854. Nettopp skogeiernes interesser og engasjement var en viktig forutsetning 
for banen. Deretter gikk jernbaneutbyggingen raskt. Statens investeringer i jern-
banen fra 1870-tallet og fremover markerte overgangen fra den passive stat til 
den aktive stat. Statslånene i denne perioden var nærmest utelukkende knyttet 
til jernbaneutbygging.10 

 
Figur 1.1 Jernbane i km,  årene 1854-55 til 1878-79 

Kilde: Statistisk Aarbog for Kongeriget Norge 1880, H. Aschehoug & Co, Kristiania 1881, s. 90.
 
Et annet område staten var engasjert i, var veibygging. Veilovene av 1824 og 1851 
bidro til avklaring av ansvarsforholdet mellom stat, amt og kommune. Finansier-
ing og vedlikehold av bygdeveier hørte til kommunens oppgaver.11 Amtmann og 
amtsingeniør som spilte en viktig rolle med hensyn til bestyrelse av veianlegg, 
hadde også viktige funksjoner i forhold til forbygningstiltak og kanalbygging. 

 
Figur 1.2 Hovedveier og bygdeveier, i kilometer, årene 1840 til 1900 

Kilder: Statistisk Aarbog for Kongeriget Norge 1880, H. Aschehoug & Co, Kristiania 1881, 
s. 89, NOS XII 245. Historisk statistikk 1968, Oslo 1969, tabell 205.
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Frem til 1850-årene var landkommunene i liten grad innstilt på å finansiere nye 
prosjekter. Med den nye veiloven fikk kommunene større myndighet, og dermed 
økte interessen for veibygging.12 Figur 1.2 viser utviklingen i antall kilometer av 
hovedveier og bygdeveier årene 1840 til 1879. Den bekrefter at utviklingen skjøt 
fart etter 1850. Bøndene som selv hadde gjort sine plikter i forhold til veiarbeid, 
betalte nå i større grad for at andre skulle gjøre jobben. 

Bøndenes interesse for veiforbindelse må sees i sammenheng med den generelle 
samfunnsutviklingen, ikke minst endringer i jordbruket og bosetningsmønste-
ret. Bøndene ble mer og mer avhengige av å selge produktene sine. 

1850-årene markerte et skifte i norsk kommunehistorie. Landkommunene ble 
mer aktive med hensyn til bevilgninger og initiativ. Gjennombruddet kom såle-
des samtidig med etableringen av Kanalvesenet. Lokalt initiativ og finansiering 
var viktige forutsetninger for Kanalvesenets virksomhet. 

 
Moderniseringen av jordbruket
Begrepet det store hamskiftet uttrykker moderniseringen i jordbruket som skjøt 
fart på midten av 1800-tallet. Næringen utviklet seg fra å være et selvbergings-
jordbruk til å bli et salgsjordbruk. Maskiner ble introdusert og produktiviteten 
økte. 

Flere institusjonelle forutsetninger var til stede i denne overgangen. Statlige 
tiltak ble introdusert fra 1840-tallet og fremover. Her kan opprettelsen av land-
bruksskoler og ansettelse av statsagronomer nevnes. Landbrukssaker hørte også 
inn under Departement for det indre. Landbruksdepartementet ble opprettet i 
1900. I 1848 ble ”Lov om senking og uttapning av innsjøer og myrstrekninger, 
utvidelse eller regulering av fosser og strømmer, samt kanalanlegg” vedtatt. 
Loven førte til at senkingstiltak ble tatt opp av bønder.13 Sparebankene ble eta-
blert fra 1822 og fremover. Bankene skulle trygge allmuens sparepenger, men 
de var også viktige som finansieringskilder. Kongeriget Norges Hypotekbank ble 
etablert i 1851 og ga lån mot pant i fast eiendom. 

Særlig utskiftningsloven av 1857 gjorde det enklere å utnytte jorda mer effektivt. 
Antall teiger ble da redusert, slik at hver eiendom utgjorde et sammenhengende 
stykke. Innmarksarealet ble brukt til husdyrfôr ett år, og til å produsere korn og 
poteter det neste året. Antall selveiende bønder økte kraftig fra 57 prosent i 1801 
til 95 prosent i 1875. 14 Disse hadde naturlig nok en stor interesse av å utnytte 
eiendommens areal best mulig. En annen viktig forutsetning for økt produkti-
vitet var introduksjonen av maskiner. Her kan utviklingen i antall slåmaskiner 
tjene som eksempel. I årene 1875 til 1907 økte antallet fra nær 1 300 til 49 277.15 
Grøfting, rydding av innmark og mer effektiv kultivering og gjødsling av jorda 
bidro til økt produktivitet.16 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10  Hodne, Fritz, 1984, s. 262-285. 

11  Hodne og Grytten, 2000, s. 144. 

12  Steen, Sverre, Lokalt selvstyre i Norges bygder, JW. Cappelens forlag, Oslo 1968, s. 78-80.

13  Andersen, Bård, Flomsikring i 200 år, Norges vassdrags- og energiverk, 1996, s. 19.

14  Hodne og Grytten, 2000, s. 181.

15  Hodne, Fritz, Norges økonomiske historie 1815-1970, J. W. Cappelens forlag, 1981, s. 191.

16  Hodne og Grytten, 2000, s. 179-184.
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Rydding  av stein var viktig for å få dyrkbar mark. Bildet er fra Odda i Hardanger. Fotoarkivet til Norsk Vasskraft- og Industristadmuseum

Vassdragene hadde en viktig oppgave som kraftkilde også i det førindustrielle samfunn. Bildet er fra Ulvik i Hardanger, tatt av den kjente fotogra-
fen Knud Knudsen. Fotoarkivet til Norsk Vasskraft- og Industristadmuseum
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Jæren kan brukes som eksempel på den utviklingen som nå skjøt fart. Mens 
området i 1835 hadde rundt 32 000 mål dyrket mark, regner en med at i 1913 var 
hele 178 000 mål dyrket mark. Helt konkret foregikk det mange store senkings-
prosjekter, dels finansiert privat, dels finansiert med statlig støtte.17 

  
 Vassdragsloven av 1887

Vassdragsloven av 1887 åpnet for utnyttelse av vassdragene til industrielle 
formål. Loven signaliserte at nye oppgaver kom til å prege Kanalvesenets 
virksomhet fremover, og pekte dermed framover mot omleggingen til Vass-
dragsvesenet i 1907.

Vassdragsloven slo fast grunneiernes eiendomsrett til vassdragene, en for-
utsetning som kom til å skape mye uro og diskusjon da utlendinger begynte 
å kjøpe opp norske vannfall på slutten av 1800-tallet. En direkte konsekvens 
ble introduksjonen av Hjemfallsretten i 1909. Private fikk konsesjon mot at 
vannfall og anlegg gikk over til staten etter en bestemt periode. 

 
Skogen som økonomisk ressurs
Eksportnæringene har alltid hatt mye å si for norsk økonomi. Ressurser fra skog 
og fiske ble,  sammen med skipsfarten, viktige i den økonomiske veksten som 
landet opplevde på 1800-tallet. Eksportinntektene bidro til investeringer innen-
lands og økt kjøpekraft. Storbritannia var datidens hegemonimakt. Gjennom 
nedbygging av tollmurer og liberalisering av lover la den grunnlag for andre 
lands industrialisering og økonomiske vekst. En viktig norsk forutsetning var 
den innenlandske næringsliberaliseringen. Et velkjent eksempel er opphevelsen 
av sagbruksprivilegiene med virkning fra 1860. Dermed fikk en introduksjonen 
av dampmaskinen som førte til at sagbrukene kunne plasseres ved elvemun-
ningene og ikke som tidligere ved fossen. Ekspansjonen aktualiserte naturlig 
nok problemstillinger knyttet til transport av tømmer. Utnyttelse og tilpas-
ning av vassdragene til tømmerfløting var en viktig forutsetning for veksten 
innen næringen. Fløtingen i Glomma økte eksempelvis fra 450 000 kubikkme-
ter i 1860 til 950 000 i 1870.18 Det var da gjort en rekke tiltak i vassdraget, slik 
som bygging av fløtningsdammer, opprensking av sideelver og gjennomstikk.  

Tømmerfløting i Julussa, sideelv til Glomma. Foto utlånt fra Norsk Skogmuseum. 

17  Fra Norges Næringsveie i tekst og billeder, Jæderen (Jæren), s. 2.

18  Hodne, Fritz, 1981, s. 86. 



22

Kanalvesenets betydning i moderniseringsprosessen
Kanalbygging og forbygningstiltak kom stat, kommuner, næringsliv og boset-
ning til gode. I de fleste tilfellene var utgiftene for høye til at den enkelte kunne 
stå for utførelsen og kostnaden alene. Jordbruksarealet økte, elver ble gjort far-
bare og fløtbare, og områder sikret etter flom og skred. De statlige tiltakene var 
dermed både en forutsetning for, men også et resultat av den nye bosetnings- og 
næringsstrukturen. 

 
 Kanalvesenets første stedlige administrasjon i Midt-Norge 

Verdalen og Verdalselva har helt siden istiden slitt med store problemer 
og utfordringer knyttet til flom og skred. Det er mye som tyder på at store 
arbeider  i forbindelse med elvebrudd og massetransport i dette vassdraget 
har gitt grunnlag for den første stedlige administrasjon under Kanalvese-
net. Amtet gjorde henvendelse til Kanalvesenet i 1856 etter et elvebrudd 
ved Verdalsøra. Søknaden utløste kompliserte arbeider som ikke ble avslut-
tet før 30 år seinere. Problemene skulle delvis løses ved  ”gjennomstikk”, 
det vil si utretting av elveslynger, terskler i elvebotnen, steinplastring og 
forbygning av elvesidene. 

Etter kanaldirektørens besøk i 1857 fikk løytnant Bang ansvaret for å 
måle opp og planlegge sikringstiltakene, som var relativt omfattende og 
kompliserte. Etter at distriktsbidrag ble frafalt og hensynet til et pågå-
ende bruarbeid vektlagt, ble arbeidene satt i gang i 1858 under ledelse av 
ingeniør Ramm – trolig Veivesenets mann. Senere, etter at flom og isgang 
igjen hadde ført til skader og problemer, tok kanaldirektøren i 1861 mer 
ansvar og ansatte artillerikaptein Müller til å planlegge forsterkninger og 
til å lede fortsettelsen av reguleringsarbeidene. For første gang nevnes i 
1862 ”Arbeidsbestyreren” i sammenheng med Kanalvesenets arbeider i Ver-
dalselva, ledet av Kaptein Müller. Tittelen arbeidsbestyrer ble også brukt i 
NVEs regiontjeneste, fram til regionsjeftittelen ble innført i 1989, nesten 
130 år senere.

Fra 1887 finnes en oversikt over de midler Kanalvesenet til da hadde disponert, 
vist i tabell 1.1. Frem til slutten av 1880-tallet tok farbargjørelse hovedtyngden 
av de statlige midlene. Kanalbyggingens storhetstid var nettopp perioden fra 
midten av 1850-tallet til 1890-årene. På slutten av 1800-tallet skjedde det såle-
des et skifte. Stadig større del av de disponible midlene gikk til forbygnings- og 
senkingstiltak. For alle typer tiltak ble det krevd distriktsbidrag. Størrelsen på 
bidraget varierte med hva slags type tiltak det var snakk om. Det var høyest for 
senking og fløtbargjørelse. Her var ikke allmenninteressene like fremtredende.

Kilde: Vogt Johan, Elektrisitetslandet Norge, Universitetsforlaget 1971, s. 26.

For å gi et bilde av saksgang og finansiering i forbindelse med ulike tiltak, har 
jeg valgt ut følgende fem eksempler: forbygning av Sitjeaaen ved Fyrisdals pre-
stegård (Arendalsvassdraget), forbygning av Lærdalselven, forbygninger i Val-
dalselven, senking og farbargjørelse av Snåsavann, forbygningstiltak og farbar-
gjørelse i Altaelven  samt farbargjørelse og fløtbargjørelse av Kragerøvassdraget.

Type tiltak Statens bidrag Distriktenes bidrag

Senking og regulering  
av vannstand

261 000 40,9 377 000 59,1

Farbargjørelse 2 788 000 65,2 1 488 000 34,8

Fløtbargjørelse 52 000 6,5 761 000 93,5

Elvebrudd og regulering 308 000 67,1 151 000 32,9

Samlet utgift 3 411 000 55,1 2 778 000 44,9

Tabell 1.1. Fordelingen av 
Kanalvesenets midler i perioden 
1847-1887, i kroner og prosent
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Fyrisdal prestegård
Innledningsvis i kapittelet hørte vi om flommen ved Fyrisdal prestegård i 1855 
som ødela jordbruksarealet. Så tidlig som i årene 1836-1846 hadde det offentlige 
gitt bidrag til forbygning av elven. Etter flommen i 1855 rettet sognepresten en 
henvendelse til stiftsdireksjonen om at en sakkyndig måtte utarbeide forslag  
til forbygningsarbeid, og at det offentlige måtte bære kostnadene. Kirkedepar-
tementet oppfordret Kanaldirektøren til å undersøke skadene og klarlegge nød-
vendige tiltak. Kanaldirektøren utarbeidet så et forslag til forbygning av elven. 
Sognepresten organiserte og utførte arbeidet. Løytnant Thams inspiserte resul-
tatet i 1857. Han fant at arbeidet var utført i overensstemmelse med planen. En 
ny flom ødela imidlertid deler av det nye anlegget og gjorde skader på eiendom-
men. Sognepresten ba om ytterligere midler til opprenskingsarbeidet. Dette ble 
innvilget. Bare få dager etter at arbeidet stod ferdig sommeren 1860, inntraff 
en flom som var større enn tidligere flommer. Løytnant Thams kom igjen på 
befaring og avla rapport. Nytt arbeid måtte settes i gang for å unngå fremtidige 
skader. Presten fikk nå fullmakt til å bruke mindre summer på reparasjoner og 
opprensking etter hvert som behovet meldte seg.

 Flommen i 1860
Flommen sommeren1860 rammet flere fylker og vassdrag på Øst- og Sør-
landet, og var den verste siden Stor-Ofsen i 1789.  Flommen ble behørig 
kommentert i aviser, blant annet Aftenposten. Følgende beskrivelse finner 
vi i avisen 28. juni 1860:

”Efterat Mjøsens Vandstand iaar havde naaet en høide af 1 Tomme mere 
end under den store Flom i 1789 (ikke 1788, som af os før antydet), er Van-
det nu faldet, til iaften, 14 Tommer under den høieste Vandstand. Ingeni-
ørløitnant Grøntvedt afreiste herfra ilørdags, efterat have taget Tilstanden 
i Øiesyn, og skal han have erklæret sig derhen, at fortiden antages ikke 
nogen Fare at være forhaanden, men at man, naar Vandet begynder at 
falde, maa iagttage de fornødne Forholdsregler”.

Kanalvesenets representant foretok besiktigelse og vurdering av situasjonen.

Lærdalselva
Amtmannen i Nordre Bergenhus amt henvendte seg i 1855 til departementet. 
Han ville ha undersøkelser av flere vassdrag i Nordre Bergenhus, deriblant Lær-
dalselva.  Kanaldirektøren var så på befaring sammen med amtmannen, lens-
mannen og formannskapets ordfører. Kanaldirektøren foreslo i en rapport til 
departementet at den nederste delen av Lærdalselven ble oppmålt og at nødven-
dige reguleringsarbeider ble prosjektert. Løytnant A. Bang foretok undersøkelser 
våren 1857. Omkostningene var beregnet til 5 504 kroner (tilsvarende 280 000 i 
2011-kroner). Departementet åpnet for at amtet kunne søke Oprensningsfondet 
om halvparten av overslagssummen - på betingelse av at distriktet skjøt inn en 
tilsvarende sum, utførte arbeidet og påtok seg vedlikeholdet. 

Lærdalselva ved Lærdalsøra  
i 1910. Foto: NVEs arkiv
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Ingen ville imidlertid påta seg arbeidet for den kalkulerte summen. Departe-
mentet rettet dermed en forespørsel til Ingeniørbrigaden om det ville medføre 
noe risiko for det offentlige å overta utførelsen for den kalkulerte summen. 
Kanaldirektøren uttalte at det ikke ville medføre noe risiko. Ingeniørkommi-
sjonen uttalte seg i samme retning. Ingeniør Lassens innberetning i 1861 viste 
imidlertid at det var betydelige forverringer i elveleiet. Han mente at den opp-
rinnelige planen ikke kunne følges. I 1861 bidro staten med 2 752 kroner  (tilsva-
rende  147 300 i 2011-kroner) mot at Nordre Bergenhus amt også stilte et beløp 
til disposisjon. Ingeniør Vedeler inspiserte arbeidet samme år og avga en rapport 
med kalkulerte kostnader. Lærdal kommune erklærte seg ute av stand til å delta 
i de økte kostnadene og departementet besluttet at hele tilleggsbevilgningen 
skulle utredes av det offentlige. Ingeniør Lassen ledet reparasjonsarbeider de 
kommende årene. Han understreket nødvendigheten av hyppige tilsyn og årlig 
vedlikehold. Etter Lassens regnskapsoppgjør var det totalt gått med 8 778 kroner 
(485 200 i 2011-kroner) til forbygningsarbeidet. 

I 1867 henstilte amtet om at en av Kanalvesenets funksjonærer måtte besiktige 
anleggene. Ingeniør Vogt, som skulle reise til Sogn i en annen anledning, fikk 
ordre om å imøtekomme denne anmodningen. Han påviste arbeid som måtte 
gjøres, hvordan verkene burde vedlikeholdes og at det hver høst måtte vurderes 
hvilke tiltak som skulle settes inn den påfølgende vinteren. 

I september 1882 meldte amtet til kanaldirektøren at verkene var blitt skadet i 
flom i 1879 og 1882. Amtet antydet at omkostningene ville bli for store for det 
alene og at staten derfor måtte tre støttende til. Undersøkelser ble nå foretatt 
av løytnant Nysom. Han konkluderte med at større deler av verkene var i en 
dårlig forfatning, og foreslo omfattende reparasjon. Halvparten av de kalkulerte 
omkostningene ble dekket av Elverensningsfondet på betingelse av at arbeidet 
ble utført etter plan og under ledelse av amtsingeniøren og at det ble stilt kom-
munal eller annen tilfredsstillende garanti for at det resterende beløpet ble 
brakt til veie. Statsbidraget ville først bli utbetalt når distriktets bidrag var inn-
betalt til vedkommende arbeidsbestyrer.

 Flom og skred i Sogn og Fjordane 1860-1910
Lærdalselva og andre vassdrag i Sogn og Fjordane var ”gjengangere” 
på Kanalvesenets og seinere Vassdragsvesenets budsjetter på slutten av 
1800-tallet og begynnelsen av 1900-tallet. Dette får vi også bekreftet når vi 
ser på antall flom- og skredhendelser i området  årene 1860 til 1910. Her 
har vi tatt med ulike typer skred, selv om Kanalvesenets arbeidsområde var 
vassdragsrelaterte skred. I enkelte tilfeller måtte det gjøres en innsats ved 
for eksempel snøskred for å få vannet til å passere. 

1860:  Ekstremflom i Lærdalselva og Årdalselva dagene 18.- 20. juni
1860:  Lidal i Sogndal ødelagt av skred og flom
1861:  Flom i Lærdal
1861:  Fjellskred i Gaular
1867:  Jordskred på Tonning i Stryn
1868:  En rekke snø- og sørpeskred i distriktet i februar dette året.
1871:  Skred på Bruhaug i Balestrand
1873:  En rekke jord- og sørpeskred i desember. 
1876:  Skreddemme i Gloppen
1878:  Sørpeskred i Nærøydalen, fjellskred i Breim
1879:  Stormflom i Styvi ved Nærøyfjorden etter ras, skadeflom i 
  Lærdalselva, Tyin og Utla
1880:  Jordskred i Førde, jordskred i Vik
1881:  Snøskred i Eid, storflom i Høyangerelv og Daleelven
1882:  Flom i Lærdalselva
1884:  Snøskred i Nærøyfjorden
1885:  Steinskred i Loen
1891:  Jordskred i Flåm
1893:  Fjellskred eller jordskred i Loen
1894:  Snøskred i Olden, snøskredsår i Gudvangen



25

1895:  Flom i Lærdalselva, jøkullhlaup i Jostedalen19

1897:  Flom i Lærdalselva, jøkullhlaup i Jostedalen
1898:  Storflom i Jostedalen
1899:  Snøskred i Olden, jordskred i Gloppen, jøkullhlaup i Jostedalen
1900:  Jøkullhlaup i Jostedalen
1901:  Jordskred i Gaular, storflom i Loen, flom i Breimselv
1902:  Snøskred i Gaular
1903:  Flom i Eidselva, Jøkullhlaup i Jostedalen, jordskred i Gloppen
1905:  Fjellskred og tsunami i Loen – 61 omkom, stormflom i Lærdøla,  
  flom i Årdalselv, Årøyelv og Strynselv
1906:  Storflom i Årdal og  Lærdalselva, flom i Lovatn og i Aurland. I dette  
  året opplevde flere vassdrag storflom i august og i november.
1907:  Flere snøskred
1908:  Storflom i Strynselv, flom i Lovatn og i Olden
1909:  Flom i Gaular og Norddalselv
1910:  Moderat vårflom i Årdalselv og Strynselv, jordskred i Årdal

 Kilde: Basert på oversikt utarbeidet av Roald, Lars A., NVE.

Nytt elvebrudd i Seimsdalen, i Årdal, Sogn og Fjordane, etter at forbygning nylig var satt opp. Det kan være 
ingeniør Jon Hol vi ser på bildet. Foto: NVEs arkiv. 

Valdalselven
I 1884 henvendte amtmannen i Romsdal seg til Kanalvesenet. Vedlagt fulgte 
et skriv fra ordføreren i Norddalen. Her het det at elvebruddene i Valdalselven 
måtte undersøkes. En del av veien var ødelagt. Løytnant Nysom foretok undersø-
kelser. Amtmannen informerte om at amtskommunen hadde bevilget et beløp i 
anledning skade på vei og broer og at en nå søkte om statsbidrag ledsaget av kom-
munens garanti for vedlikehold med mer. Arbeidet ble satt i gang under ledelse 
av veiinspektør kaptein Siewers. Etter at rapport og regnskap var levert anbefalte 
kanaldirektøren at statsbidraget ble utbetalt, selv om planen på enkelte punkt 
var fraveket. Da løytnant Nysom inspiserte verket, konstaterte han at fravikel-
sene ikke var heldige og at verket allerede trengte reparasjon. Han foreslo nå 
forbygninger til en sum av 15 480 kroner (tilsvarende 880 000 i 2011-kroner). 
Kanaldirektøren mente at de omhandlede forbygningsarbeider var særlig egnet 

19  Jøkullhaup er uttømming av bredemte sjøer.
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D/S Bonden var i drift på Snåsavann fra juli 1885. Båten var eid av Snåsa dampskipssamlag. Opplysninger hentet fra Jens Bjarne Mohrsens notat 
om passasjer- og arbeidsbåter på Snåsavann. Foto: Snåsa historielag.

til understøttelse fra så vel kommune som stat, forutsatt at kommunen overtok 
de sedvanlige garantier for arbeidets vedlikeholdelse.

Senking og farbargjørelse av Snåsavann
Etter oppfordring fra flere oppsittere var kanaldirektøren på befaring i Snåsa-
vann i 1857. Han fant at forholdene var gunstige for senking. Løytnant A. Bang 
utarbeidet forslag til senking og farbargjørelse av vassdraget mellom Snåsa og 
Steinkjer. I alt måtte det etableres syv sluser og utføres betydelig kanalarbeid. 
Omkostningene ville imidlertid bli altfor store i forhold til påregnet trafikk. Som 
et kompromiss foreslo han at noen av fossene i vassdraget ble opprensket slik 
at båter og tømmer kunne passere. Arbeidet kunne utføres i forbindelse med 
senking av Snåsavann. Grunneierne mente at en senking på 2-2,5 meter ville 
vinne 20 000 til 30 000 mål jord. Agronom Hedendal ga en betenkning angående 
landvinningen. Stods prestegjelds formannskap kom med søknad om bidrag og 
lån fra statskassen. En senking på 2,5 meter ble i 1864 beregnet til 78 800 kroner 
(4,4 millioner kroner i 2011-kroner). «Sænkningsspørgsmaalet døde imidlertid 
foreløbig hen, uvist af hvilken Grund».20

I 1871 ble en dampbåt satt i drift på Snåsavann. Formannskapet ønsket regel-
messig dampskipsfart på vannet. Løytnant Nysom observerte strøm- og vann-
standsforholdene. Han så for seg en oppmudring av en seilrenne som det mest 
økonomiske tiltaket. Arbeidet var ikke forbundet med noen tekniske vanskelig-
heter, og kunne derfor bestyres av de involverte selv. Rederiet, via amtet, søkte 
om at oppmudringen ble gjort på offentlig regning. Departementet antok at 
tiltaket ikke kunne utføres utelukkende på statsmidler og ba kanaldirektøren 
foreslå hvordan midlene kunne tilveiebringes. Kanaldirektøren foreslo i 1877 at 
halvparten ble finansiert via Kanalfondet og den andre halvpart av de involverte, 
som også måtte påta seg fremtidig vedlikehold. 
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Snaasens herredstyre understreket i 1883 at videre undersøkelser måtte skje 
på det offentliges bekostning. Samtidig uttalte Stods herredsstyre at det ikke 
hadde noen interesse av en senking. Kanaldirektøren ønsket da en kalkyle over 
de jordarealer som kunne ventes innvunnet, og om deres verdi i rå tilstand. En 
slik kalkyle kunne grunneierne enklest gjøre selv. Det ville være nødvendig og 
tilstrekkelig for å vite om en skulle ta kostnadene med videre undersøkelser. 
Han regnet med at en senking ville bli dyrere enn den kalkylen som var utarbei-
det tidligere, blant annet fordi det nå fantes et stort sagbruk i området. Kanaldi-
rektøren foreslo at kommunen nedsatte en kommisjon som kunne utrede saken 
nærmere.

Altaelven
Altaelven var kjent for stor isgang og store elvebrudd. Høsten 1873 ble et elve-
brudd forbygget dels på herredskommunens, dels på amtskommunens regning. 
I tillegg var det flere andre brudd som burde utbedres. Det var nødvendig å 
rydde opp, slik at båttrafikken kunne fungere skikkelig om sommeren. Båt var 
nemlig den mest naturlige reisemåten mellom Alta, Kautokeino og det nordlige 
Finland og Sverige. I tillegg var det viktig å få laksen opp fossene. Amtmannen 
henvendte seg derfor til Departement for det Indre. I 1875 foretok fogden i Alta 
en reise oppover elven for å uttale seg om muligheten for dens farbargjørelse. 
Vidrifossen gjorde det etter hans mening umulig, men det kunne bli aktuelt 
med laksetrapper. I 1877 undersøkte løytnant Nysom elven. På grunn av den 
sterke isgangen fant han det tvilsomt om tiltakene kunne ansees berettiget, 
fordi de tilstøtende eiendommene hadde lav verdi. Han kom til at det neppe 
var tale om farbargjørelse av elven, «da den vilde kræve Omkostninger, der ikke 
vilde staa i noget rimeligt Forhold til den existerende Færdsel.»21

Kragerøvassdraget
Den vesentlige hindring for fløtning i Kragerøvassdraget var mangel på tilstrek-
kelig vann utenfor de alminnelige flomperioder. Kragerøs trelasthandlere ville 
derfor lage samle- og slippedammer flere steder i vassdraget. Sognepresten 
var derimot engstelig for jordskade og ba Kanaldirektøren utarbeide plan for 
vassdragets fløtbargjørelse. Arbeidene ble beregnet til 22 000 kroner i 1855 (i 
2011-kroner var dette 1,2 millioner kroner). Sognepresten og flere grunneiere 
fryktet også at en opprensking ville gå ut over sikfisket.22

Trelasthandlerne søkte Opplysningsvesenets fond om lån på 20 000 kroner (1,1 
millioner kroner i 2011-kroner), med en avbetalingstid på 28 år.23 Renter og 
avdrag skulle dekkes med avgift på tømmeret, mens en ellers håpet at Kragerø 
kommune ville stille garanti for lånet. Dette skjedde imidlertid ikke. 

Kanaldirektøren gjorde seinere oppmerksom på at trelasthandlerne hadde 
begynt arbeidet i vassdraget uten at han hadde bestemt omfanget. I kongelig 
resolusjon i 1857 ble avgift på tømmeret vedtatt, men det ble ikke gitt noe 
offentlig bidrag. Seinere utarbeidet både ingeniør Lassen og ingeniørløytnant 
Thams planer, og i 1858 kom offentlige bidrag til arbeidet fra Elverensnings-
fondet. Kragerø Tømmerdireksjon ba om fri ingeniørhjelp, med andre ord at 
arbeidet ble ledet av en ingeniør i Kanalvesenet. Bestyreren av kanalarbeidet i 
Skien, ingeniørløytnant Thams, ble ansatt. Våren 1862 ble han avløst av ingeni-
ørløytnant Vedeler. 

20 Kanalvæsenets historie, IX, Kristiania 1888, s. 433. 

21  Kanalvæsenets historie, IX, Kristiania 1888, s. 502.

22 Hvor omfattende slikt sikfiske var, har jeg ikke funnet nærmere opplysninger om. 

23 Opplysningsvesenets fond må ha blitt oppfattet som en mulig finansieringskilde også for andre tiltak 

enn til opplæring og for geistligheten, noe søknaden fra trelasthandlerne viste.
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Beslutning og finansiering 
Eksemplene viser at en statlig deltakelse forutsatte at tiltakene kom flere til 
gode slik at utgiftene kunne forsvares. I forbindelse med en eventuell senking 
av Snåsa måtte grunneierne således dokumentere hvor mye jord som ville bli 
innvunnet. Ferdselen på Altaelven var for liten og bygningenes verdi for lav til 
at de aktuelle tiltakene kunne forsvares. Statlig deltakelse var altså knyttet til 
allmenn-nytten. Den store innsatsen som ble lagt ned i Lærdalsvassdraget viser 
den betydningen området hadde som handels- og kommunikasjonsknutepunkt 
mellom Østlandet og Vestlandet. Stedet opplevde stor befolkningsvekst gjennom 
hele 1800-tallet.

Ulike interesser gjorde seg gjeldende i utbyggingssaker. I Kragerø stod jordbruks- 
og fiskeinteresser sammen mot trelasthandlerne. Tiltaket i Kragerøvassdraget 
hadde stor privatøkonomisk interesse, samtidig som tømmerfløting og trelast-
eksport var en viktig inntektskilde for staten. Dette bidrar til å forklare hvorfor 
staten gikk inn med ingeniørhjelp, og etter hvert også økonomisk bistand. 

Bevilgningene var prosykliske. I dårlige økonomiske tider var det vanskeligere å 
få bevilgninger enn i gode tider. I de tilfeller tiltak ble satt i gang var det under 
forutsetning om kostnadsdeling, enten mellom stat og kommune, stat og amt, 
eller staten og de som hadde direkte interesse av tiltaket. Ulike offentlige fond 
ble nevnt som finansieringskilde. Vi finner krav om at distriktsbidraget skulle 
være innbetalt før igangsettelse. Alternativt måtte kommunen eller amtet stille 
garanti. Siste halvdel av 1800-tallet var en konsolideringsfase i forholdet mellom 
de ulike offentlige nivåer. I 1894 forelå så en instruks om distriktsbidraget som i 
det store og hele tok opp i seg den praksisen som allerede var etablert. 

 

 Instruks for distriktsbidraget av 1894
      Christiania den 8de Mai 1894

Herved tillader jeg mig at henlede Opmerksomheden paa, at Andragender om Stats-
bidrag til Elveforbygninger, Kanaler og lignende Arbeider i Regelen ikke kan anbefa-
les af Kanaldirektøren, medmindre der foreligger Beslutning for, at Amtskommunen 
eller vedkommende Herredskommune:

 a: Overtager Garanti for,
At de af Private tegnede Bidrag vil blive udbetalt, naar dette forlanges af Kanaldi-
rektøren, at Arbeidet fuldføres overensstemmende med Planen ( at altsaa en mulig 
Overskridelse af Overslagssummen skal være det Offentlige uvedkommende),
at ethvert af Arbeidet flydende Erstatningskrav skal være det Offentlige uvedkom-
mende og at Arbeidet efter Fuldførelsen vedligeholdes i planmæssig Stand, samt

b: Forpligter sig til at opnævne en fast Tilsynskommission, som har at paase 
Verkernes forsvarlige Vedligeholdelse.
Denne Kommission skal besigtige de forebyggende Dele af Elven regelmæssig mindst 
to Gange om Aaret, nemlig Vaar og Høst, og desuden efter hver Flom, som har været 
saa stor, at den kan befrygtes at have forvoldt Skade. Over Befaringerne og Forhand-
lingerne føres Protokol, og afgives til Herredsstyrelserne Beretning om Verkernes 
Tilstand. En Afskrift af samme tilstilles Kanaldirektøren.
Derhos bemærkes, at de med de nødvendige Dokumenter i Anledning ovennævnte 
Garantier og Forpligtelse bilagte Andragender om Statsbidrag maa være indkomne 
til Kanaldirektøren inden hvert Aars 1ste Juli, saafremt det ansøgte Bidrag ønskes 
opført paa Kanalvæsenets Budget for det kommende Aar.  

         G.Sætren
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Offentlige representanter foretok undersøkelser, basert på henvendelse fra 
lokale eller regionale myndigheter. Amtmannen spilte en sentral rolle som bin-
deledd mellom lokale representanter og statsadministrasjonen. I Nord-Norge 
var det fogden som gjorde den første undersøkelsen og dermed vurderingen.  

I store krisesituasjoner, slik som Verdalsraset i 1893, spilte det offentlige en sen-
tral rolle ved å gi faglig og økonomisk hjelp. I slike tilfeller bortfalt også kravet 
om distriktsbidrag. 

Katastrofeåret 1893 i Verdalen
Det store Verdalsskredet skjedde 19. mai 1893 og krevde hele 116 menneskeliv. 
Verdalsskredet er en av de største naturkatastrofer som har rammet Norge. Skre-
det skyldtes Follobekkens og Verdalselvas graving i eroderbare leirmasser. En 
regner med at anslagsvis 55 millioner kubikkmeter leire fløt ut fra en 2,9 kva-
dratkilometer vid skredgrop og utover dalbotnen. Leirsuppa dekket 8,6 kvadrat-
kilometer av dalbotnen nedover mot Verdalsøra. Skredmassene demte opp den 
store Vukusjøen utover sommeren, til en dybde på omkring 14 meter. Nedover 
dalføret fra skredutløpet (skredporten) la skredmassene sitt metertykke leirlag 
over elvelandskapet nedover mot Kjæran og Verdalsøra. 

Minnemarkering  i forbindelse med raset i Verdalen.  På Lysthaugen i august 1893. Foto: Lars Bach

Kort tid etter skredet ble det sendt et telegram til Arbeidsdepartmentet som for-
talte om den tragiske hendelsen og den uoversiktlige situasjonen. Kanaldirek-
tøren ble anmodet om å reise til stedet umiddelbart. Reisen tok til sammen 25 
timer – med tog og dampskip. I mellomtiden ledet amtsveimesteren sikrings- og 
oppryddingsarbeidet med hjelp fra militærvesenet. Katastrofen ble raskt kjent 
gjennom aviser landet over og innsamlingsaksjoner ble satt i gang.24

En forutsetning for å få sentrale deler av dalføret raskest mulig beboelig, var å få 
ned vannstanden i Vukusjøen, og hovedelv og sidebekker etablert i noenlunde 
stabile traseer. På Kanalvesenets budsjett ble det i årene 1893 til 1915 bevilget 
450.000 kroner (tilsvarer rundt 25 millioner i 2011-kroner med utgangspunkt i 
året 1910) til ”Regulering av Verdalselv og dens bielver”. Mesteparten ble utført i 
årene 1895 til 1910. Det vanlige kravet om distriktsandelen ble frafalt. 

24  Ness, Solveig, Verdal sparebank 1854-1980: fra fjærpenn til databehandling, utgitt av Sparebanken 

Midt-Norge, Verdal i samarbeid med bygdeboknemda, 1991, s. 62-71. 



30

Det meste måtte prioriteres, improviseres og planlegges på stedet. Skisser og 
beskrivelser fra årene 1893 til 1897 viser omfattende utrettinger og gjennom-
stikk ved Balgård og ved Melby/Haga. Arbeidene med Balgårdkanalen startet opp 
i 1894. All graving skjedde med håndkraft og redskapene var spade, hakke og 
trillebår. Før vannet begynte å renne, måtte det fraktes vekk en god del masse. 
Rimeligvis ble ikke massen kjørt så langt av sted. Balgårdkanalen stabiliserte 
forholdene i elva ved Kvestadmelen og Reppemelen. Dermed var faren for at elva 
skulle erodere og utløse nye skred ved Reppe over.25 

Anleggsarbeid i Helgådalen etter Hærfossens gjennombrudd i 1893. Bygging av støttemurer ved sideelva 
Malsåa. Foto: NVEs arkiv.

 Ofte skred i Verdalen – noen eksempler
17. juli 1935 rapporterte Aftenposten om nok et skred i Mikvollmælene i 
Verdalen. I oktober 1938 gikk det igjen et stort skred i de beryktede Mikvoll-
mælene. 

Etter stadige skred i Røesgrend fikk landbruksministeren i 1967 saken til 
behandling. Han stod overfor tre alternativer. Det første var forbygninger 
for å hindre at elven gruset mer, det andre alternativet var så drastisk som 
å flytte bygda, det tredje alternativet var å bygge en demning slik at vann-
massene i reservoaret kunne motvirke ytterligere skred. Det siste hadde 
støtte i formannskapet. 

 Kilde: Aftenposten 17. juli 1935, Aftenposten 18. oktober 1938, Aftenposten 21. februar 
1967.

 Erosjon i Helgådalen har preget Verdalselva i 100 år 
I september 1893 regnet det dag og natt. Sikringstiltak var gjennomført 
langs venstre elvebredd oppstrøms Hærfossen. Nye forsterkninger var plan-
lagt, men ikke gjennomført. Helgåa strømmet i flom over steinfyllingen på 
toppen av åsryggen som bare var rundt 3 m høy, og vannstrømmen skar seg 
sideveis ned i leirmassene mot dalbotnen. I løpet av få måneder hadde Hel-
gåa etablert en ny elvebotn, 20 – 30 m lavere enn den gamle. Utviklingen 
stoppet først ved Granfossen, 6 – 7 km lenger oppe i Helgådalen.

I årenes løp har elva gravet i dybde og sider og etterlatt et opprevet og 
redusert kulturlandskap der den gamle dalbotnen fremdeles er godt syn-
lig. Situasjonen har hele tiden vært farlig og ustabil. Elva eroderte stadig i 
botn og elvesider og la grunnlag for nye skred. Overflatevann og grunnvann 
fra begge dalsider samlet seg i ustabile bekkeraviner som hele tiden søkte  

25 Ordet Reppe er gammelnorsk og betyr skred.
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en stabil elv i dalbotnen. Erosjonen i Helgådalen har gjort Verdalselva til en 
svært leirførende og grå elv. Laksen og laksefisket har vært skadelidende. 

NVEs sikringstiltak som ble gjennomført i årene 1979 – 2004 har endelig 
gjort elva stabil. Dette arbeidet har vært omfattende og komplisert. Ved en 
befaring i Nord-Trøndelag i 1999, på den såkalte rasplogen ved Dalbakken,  
omtalte daværende avdelingsdirektør i NVE, Bjørn Wold, etatens kvikklei-
resatsing som et nytt og nasjonalt prosjekt. I 2009 ble NVE nasjonal skred-
etat, ikke bare for kvikkleireskred. Sikringsplanen for Helgådalen bygger 
på 5 hovedprinsipper:

• Erosjonssikring av elvebreddene på begge sider, ca 7 km opp til  
Granfossen

• Elvebotnen sikres mot ytterligere senking ved hjelp av terskler

• Stabiliteten i utsatte skråninger forbedres ved avlastning.  
Løsmasser fra skråningstopp flyttes til skråningsfot

• Sidebekker sikres og overflatevann samles i grøfter og rør for  
sikker nedføring

• Poretrykk i leirlagene under dalbotnen ble på utsatte steder redusert  
ved hjelp av vertikale dren av grusfilter. Det første av sitt slag i landet 

Arbeidene ble finansiert av NVE (50%), Naturskadefondet (45%) og Ver-
dal kommune (5%). Kommunen tok seg av alle avtaler og tvistemål med 
grunneiere og andre. Med unntak av vertikale grusdren ved Dalbakken ble 
anleggsarbeidene i hovedsak utført av NVEs egne anleggsfolk. Da arbeidene 
ble avsluttet med avduking av bauta 2004, var Helgådalen stabilisert og 
trygg. Tilgrumsingen av Verdalselva var betydelig redusert, og laksefisket 
sterkt forbedret. Dette hører fremdeles til de mest omfattende sikringstil-
tak som er utført i Norge.

Profesjonalisering 
I løpet av årene 1847 til 1900 ble statens forbygnings- og kana-
liseringsarbeid profesjonalisert. Stadig flere av de ansatte i 
Kanalvesenet hadde høyere teknisk utdannelse fra utlandet. 
Det skjedde med andre ord et skifte fra militærutdanning til 
teknisk utdannelse. Tjenesten ble også profesjonalisert ved at 
det kom instruks om hvilke forventninger og krav staten hadde 
til kommuner og amtskommuner for at den selv skulle delta. 
Instruksen av 1894 representerte imidlertid ikke noe brudd 
med den forutgående perioden. Hele tiden var det forutsetning 
om lokal deltakelse og finansiering. Det som ikke kom fram i 
instruksen, var hvor stort distriktsbidraget skulle være. Det ble 
til dels brukt skjønn basert på kommunens og amtets økono-
miske bæreevne. Kravet til distriktsbidrag lå hele tiden høyest 
for tiltakene senking og farbargjørelse. 

Statens engasjement var overensstemmende med gjennomfø-
ringen av andre offentlige oppgaver. I de tilfeller der utgiftene 
ble store, slik som gjentakende flomskader i Lærdalselva, over-
tok staten en større del av kostnadene. Ved store skadeflommer 
og skred ga staten nødhjelp og frafalt også kravet om distrikts-
bidrag. 

Behovet for stedlig representasjon var stort. I mange tilfeller 
var ingeniører stasjonert i lengre perioder på en og samme 
plass. Dette ser vi både fra Lærdal og Verdal. Prosjektene her 
strakk seg over mange år, i tillegg til at stadig nye skred og 
flommer satte eksisterende sikringstiltak på prøve. 

Instruks for oppsynsmenn i Kanalvæsenet 
finnes i oppsynsmannsbøker.  
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Fra kanalvesen til  
vassdragsvesen

1900-1920
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K A P I T T E L  2

Vassdragsvesenet anno 1910 
Bildet viser ansatte i Vassdragsvesenet i 1910: Magda Henriksen, Ingvar Kristensen (vassdragsdirektør),  
Jon Hol, Ellen Hugo, Sjur Kvalem, A. Hugo-Sørensen, O. Elverum, O. Vold, V. S. Bull, H. G. Slottan, L.Nielsen,  
R.F. Ræder, Helge Steen, O. Rogstad, O. Øen, A. Fossum, A. Holmsen, Kristen Enger og Nils Anker.

Flere av disse spilte en viktig rolle for prosessen rundt oppbyggingen av det som etter hvert ble Forbygnings-
avdelingens distriktskontorer. Her kan vi særlig nevne Kristen Enger, Jon Hol, A. Hugo-Sørensen og Nils Anker. 

Foto: NVEs arkiv
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Vannkraftens betydning for ny organisasjon
I årene etter 1900 opplevde landet det industrielle gjennombrudd. Utnyttelse av 
vannkraft til produksjon av elektrisitet la grunnlag for kraftkrevende industri. 
Et direkte uttrykk for vassdragenes endrede betydning var overgangen fra Kanal-
vesenet til Vassdragsvesenet i 1907. Kanalbyggingens æra var over. 

I den nye organisasjonen fikk Anleggsavdelingen, hvis oppgave var forbygnings-
aktiviteter, en sentral plass. I 1912 ble avdelingen desentralisert. En ingeniør ble 
stasjonert i Førde og en ingeniør fikk tilholdssted i Saltdalen. Året etter ble en 
ingeniør stasjonert i Verdalen.  Hva lå til grunn for slik stedlig representasjon og 
hvordan utviklet tjenesten seg fram mot 1920?

 
Videreføring av oppgaver i ny organisasjon
Vassdragsvesenet tok opp arven fra det tidligere Kanalvesenet og bestod til å 
begynne med av to avdelinger – Anleggsavdelingen og Hydrologisk avdeling. På 
få år ble Vassdragsvesenet utvidet til også å omfatte Kontoravdelingen, Kontroll-
avdelingen, Vannfallsavdelingen og Veiledningsavdelingen. Det var imidlertid 
ikke ”vanntette skott” mellom avdelingene, slik at ledig arbeidskapasitet i en 
avdeling kunne utnyttes i en annen. Dermed fikk personalet bred opplæring og 
erfaring. 

Ingeniørenes muligheter til å ta på seg private arbeidsoppdrag ved siden av job-
ben ble nå innskjerpet. En konsekvens var at mange av de tidligere ingeniørene 
sluttet. Problemstillingen er kjent nok - lønnsforholdene var bedre i privat sek-
tor enn offentlig sektor. Det var med andre ord ”nye” folk som kom til å prege 
organisasjonen. Mange fikk en lang karriere i Vassdragsvesenet og seinere NVE. 

 
Anleggsavdelingen
Forbygningstiltak som var i gang før 1907 dominerte og la beslag på budsjettene 
også etter omleggingen. Arbeider i Førde-elva, Lærdalselva, Orkdalen, Verdalen 
og Beiarn preget budsjettet for 1908-1909. 

På befaring i Førdeelva. På 1880-tallet tok sognepresten i Førde kontakt med landbruksingeniøren for å fore-
slå forbygninger i elva. Tidlig på 1900-tallet ble det så utført forbygningsarbeider på høyre side av Prestebøen. 
På bildet ser vi trolig ingeniør Jon Hol. Foto: NVEs arkiv.

Avdelingsingeniøren skulle iverksette nødvendige målinger og undersøkelser. 
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På befaring i Veitastrond. I 
årene før Selmer ble ansatt 
som ingeniør i Førde, var 
ingeniørene Kristen Enger og 
Jon Hol på hyppige befaringer 
i Sogn og Fjordane. Med på 
bildet fra rundt 1910 er trolig 
oppsynsmann Grøthe og inge-
niør Hol. Foto: NVEs arkiv

I de fleste tilfeller utførte han arbeidet selv. Amtsingeniører og landbruksinge-
niører ble brukt ved mindre undersøkelser av elvebrudd og senkingsarbeider.1 
Dette var særlig tilfellet når reiseutgiftene ble høye og ikke stod i forhold til 
omkostningene og omfanget av det arbeidet som skulle utføres. Leid ingeniør-
hjelp ble benyttet ved større arbeider. 

 Nils Anker – avdelingsingeniør
Nils Anker var avdelingsingeniør i Anleggsavdelingen. Han var født i 1879 
på Hamar. En gjennomgang av Vassdragsvesenets budsjetter viser at Anker 
var på befaring og utarbeidet rapporter, selv etter at ingeniører ble fast 
etablert i distriktet. Først seinere, frem mot 1920, synes det som om de 
stedlige ingeniørene i større grad også utarbeidet rapportene som dannet 
grunnlag for bevilgninger.

 Kristen Enger – ingeniør i distriktet
Kristen Enger (1883-1964) ble uteksaminert fra Kristiania tekniske skole i 
1903. Deretter hospiterte han ved høyskolen i Charlottenburg, før han ble 
ansatt ved Akers kommunale ingeniørvesen. Han ble ansatt i Vassdragsvese-
net 1. oktober 1907. Ved folketellingen i 1910 står han oppført som ingeniør 
ved Vassdragskontoret, med bosted i Kristiania. Seinere var han blant annet 
i privat virksomhet før han igjen var i Vassdragsvesenet noen år rett etter 
andre verdenskrig. 

	 Kilde:	Aftenposten	13.03.1964.

Arbeidet kunne by på en rekke utfordringer.  I forbindelse med forbygnings-
arbeider av Erdalselven i Sogn og Fjordane får vi blant annet vite følgende: I 
desember 1906 sendte stortingsmann Aarnes en anmodning til Vassdragsvesenet 
om bistand til oppføring av forbygning. En ingeniør var så på befaring i januar 
1907, men på grunn av sterkt snøfall ble han forhindret i å foreta nødvendige 
undersøkelser. Sommeren etter var en ingeniør på stedet, men arbeidet stop-
pet opp, nå på grunn av høy vannstand. I oktober gjorde et voldsomt regnvær 
stor skade i Erdalen og Hjelledalen. Igjen ba ordfører og stortingsmann Aarnes 
om ingeniørassistanse. Undersøkelser ble foretatt av ingeniør Hugo-Sørensen 
i Vassdragsvesenet. En i Nordre Bergenhus amt stasjonert ingeniør ble straks 
sendt til Oppstryn for å utføre nødvendige målinger. Et kraftig snøfall førte til at 
undersøkelsene måtte avbrytes. Hvem denne ingeniøren var, vet vi ikke. Det kan 
ha vært en ingeniør knyttet til amtet eller en ingeniør fra Vassdragsvesenet. Vi 
vet at Vassdragsvesenets ingeniør Kristen Enger var virksom i Sogn og Fjordane i 
årene 1907-1909. Da lagde han rapporter fra blant annet Lærdal, Vadheim, Førde, 
den nevnte Erdalselven og Høyangsfjord.2 

1  Den første landbruksingeniøren, Jonas Smitt, ble ansatt i siste halvdel av 1860-tallet. Han ble seinere 

også den første landbruksdirektøren.

2  NVEs arkiv, Cd Journaler, Anleggsavdelingen 1908-1910.
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Tidlig system med oppsynsmenn
Oppsynsmenn fantes allerede i distriktene i Kanalvesenets tid. De eldste bevarte 
oppsynsmannsprotokoller fra Sogn og Fjordane er fra 1904-1905. Oppsyns-
mannen førte protokoll med opplysninger om anlegget, forbruk av materiell, 
arbeidsfolkenes navn, arbeidstid, gjerne også alder og fødested. 

Anders Olsen Grøthe var oppsynsmann i Lærdal. Han var født i 1844 og oppført 
i folketellingen i 1910 som Opsynsmand ved Elvearbeide og Jordbrug. Arbeids-
området hans var ganske stort – i 1912 leverte han blant annet rapporter fra 
Fortunsanlegget, Lærdal, Tønjum gård og Veitastrond.3 Fra andre deler av landet 
finnes også slike tidlige spor av oppsynsmannsordningen. Anders Karlsen, født 
1836 på Søndre Land, ble nevnt som oppsynsmann i Verdalen. Olav Langdalen, 
født 1865 i Elverum og bosatt i Guldalen, var oppsynsmann, slik som også Ole 
Smistad i Trøndelag.4 

Petter Langdalen
I NVEs internmagasin Fossekallen finner vi 
opplysninger om oppsynsmann Petter Lang-
dalen. Han ble ansatt i 1908. Her var han i 
fire år før han gikk over til Veivesenet. Han 
vendte imidlertid tilbake til Vassdragsvesenet 
i 1920 og forble oppsynsmann her frem til 
han gikk av med pensjon. Han var engasjert 
i forbygnings- og senkingsanlegg over hele 
Østlandet, men først og fremst i Hedmark og 
Gudbrandsdalen.

		
	
	
	

Kilde:	Fossekallen	nr.	3,	1963.

Distriktsbidraget 
Avdelingsingeniør Arthur Hugo-Sørensen foreslo i 1907, samme år som Vass-
dragsvesenet ble etablert, en endring i bestemmelsene om statsbidrag til for-
bygningsarbeider. Distriktsbidraget ble krevd inn av statens menn. Erfaringer 
hadde vist at når det var mange som skulle betale, så var det vanskelig å få inn 
alt. Dersom overskridelser inntraff var det i tillegg vanskelig å få inn midlene. 
Hugo-Sørensen kom med to forslag. Det første forslaget, som  innebar samme 
ordning som for statens veiarbeidsdrift, gikk ut på at statskassen utredet hele 
bevilgningssummen, og at distriktet (amtet) refunderte distriktsbidraget. Det 
andre forslaget gikk ut på at statskassen utredet sin andel og at distriktsbidraget 
ble utbetalt til anleggskassen av amtet eller herredet, hvis sak det så ble å kreve 
inn de private bidragene. 

Vassdragsdirektøren foreslo deretter at søknader om statsbidrag til forbygning, 
kanaler og lignende arbeider i regelen ikke kunne anbefales av vassdragsdirek-
tøren, med mindre det forelå beslutning om at amtskommune eller vedkom-
mende herredskommune garanterte at arbeidet ble utført i overensstemmelse 
med plan, slik at overskridelser var staten uvedkommende. Med andre ord ble 
regionale og lokale myndigheters ansvar understreket i enda sterkere grad enn 
instruksen fra 1894.

3  NVEs arkiv,  Cd Journaler, Anleggsavdelingen 1908-1920.

4  Folketellingen fra 1910 er digitalisert. Søk på Kanalvæsen og Vassdragsvæsen gir treff på oppsynsmenn.
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Ingvar Kristensen – den første vassdragsdirektøren 
Ingvar Kristensen (1865-1947) hadde teknisk utdannelse 
fra Kristiania og deretter utdannelse fra teknisk høyskole 
i München. Han begynte i Kanalvesenet i 1888, først som 
assistent ved byggingen av Bandak-kanalen. I 1895 ble han av-
delingsingeniør, som den første i Hydrologisk avdeling. Han var 
vassdragsdirektør i årene 1907-1921. Ved etableringen av NVE 
i 1921 ble han fossedirektør under generaldirektøren. Han mot-
tok en rekke æresbevisninger for sin innsats. Foto: NVEs arkiv

Kilder: Vogt, Johan, Elektrisitetslandet Norge,  
Universitetsforlaget 1971, Aftenposten 7. mars 1925. 

 Arthur Hugo-Sørensen – 50 år i statens tjeneste
Arthur Hugo-Sørensen (1875-1959) hadde teknisk utdannelse fra Kristiania 
tekniske skole og Dresden. Han begynte karrieren i Veivesenet, og kom 
til Vassdragsvesenet i 1907. Her var han først avdelingsingeniør, deretter 
overingeniør. I 1925 ble han vassdragsdirektør. Hugo-Sørensen gikk av med 
pensjon i 1945.

	 Kilder:	Aftenposten	22.	september	1945,	Aftenposten	6.	november	1959.	

I budsjettbehandlingen i 1908 ble det bekreftet at en ønsket en ordning der 
bevilgningssummen ble utredet av statskassen.5  I tillegg ble det igjen understre-
ket at søknader om statsbidrag forutsatte at amtskommunen eller herredskom-
munen garanterte at arbeidet ble fullført overensstemmende plan, forpliktet seg 
til å utbetale den anleggssummen som falt på distriktet og at anlegget ble ved-
likeholdt. En kommunalt oppnevnt tilsynskommisjon  skulle føre tilsyn etter 
flom, og ellers to ganger om året, vår og høst.  Rapport etter befaringene skulle 
sendes herredsstyret med kopi til vassdragsdirektøren. Med andre ord økte kra-
vet til rapportering. 

Økt arbeidsbyrde
I budsjettforslaget for 1912 beskrev vassdragsdirektør Ingvar Kristensen arbeids-
mengden i Anleggsavdelingen som jevn og uten vesentlig stigning fra året før. 
Arbeidsbyrden hadde imidlertid økt. Dette hadde sammenheng med at amts-
ingeniørene i stadig mindre grad utførte oppdrag for Vassdragsvesenet. Særlig 
gjaldt dette ledelsen av anlegg i de nordligste landsdelene. For ingeniørene inne-
bar dette flere og lengre tjenestereiser. For Vassdragsvesenet som helhet betydde 
det at omkostningene økte. I stedet for å nytte seg av en stedlig ingeniør, måtte 
en altså sende nordover ingeniører som hadde bosted i hovedstaden. Vassdrags-
direktøren anbefalte derfor at en ingeniør ble stasjonert nordpå det meste av 
året. 

5  NVEs arkiv, Ba-Kopibøker, 07.03. 1908-21.11. 1908, Brev fra det kongelige departement for offentlige 

arbeider til kanaldirektøren, datert juli 1908. 
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Tiltak i vassdrag i de nordligste fylkene var ikke noe nytt, men det var først med 
arbeidene i Beiarn at større prosjekter ble satt i gang i denne landsdelen. Proble-
mene i Beiarn var velkjente. I 1842 gikk et stort jordskred som endret elveløpet. 

«Denne	stadigt	truende	Fare	for	at	se	det	Arbeide	og	de	Penge,	som	nedlægges	paa	
Jordens	 Opdyrkning,	 ødelagt	 af	 Elven,	 i	 Forbindelse	 med	 den	 Omstændighed,	 at	
Jordbundens	Beskaffenhed	gjorde	Dalen	til	en	af	de	for	Jordbrug	bedst	egnede	Ste-
der	i	Nordland,	bevægede	Sognepræst	Fegth	til	under	14de	Juli	1857	at	indgaa	til	
Departementet	med	en	Forestilling	om	Nødvendigheden	af	at	komme	Dalen	tilhjælp	
saavel	 med	 Undersøgelse	 af	 Forholdene	 ved	 en	 sagkyndig	 Ingeniør	 og	 hans	 Plan	
til	 Forbygningsarbeider	 som	med	Penge	 til	 saadan	Plans	Gjennemførelse,	 da	den	
lille	Kommune	paa	Grund	af	sine	mange	Udgifter	til	Bebyggelse	af	Præstegaarden,	
Omregulering	af	 Skolevæsenet,	Anlæg	af	Vei	m.m.	 ikke	 kunde	komme	de	 skadeli-
dende	Grundeiere	tilhjælp.»6

Amtmannen svar var at det var velkjent at elven gikk ut over sine bredder, men 
«at det dog var tvivlsomt, om Sagen angik en Gjenstand af saadan Betydning, at 
Statsstyrelsens Virksomhed med Rette kan paakræves.»7 Kanaldirektøren krevde 
undersøkelser, «naar der for nogen af Kanalvæsenets Funktionærer maatte fore-
falde andre Forretninger i Landets nordligere Egne, og derefter at afgive Forslag 
med omtrentligt Omkostningsoverslag over de fornødne Arbeider.»8 I 1858 reiste 
Kanaldirektøren selv til Beiarn. Han foreslo en forbygning ved prestegården. 
Utviklingen og situasjonen i Beiarn skapte altså diskusjoner og bekymring også 
før større arbeider kom i gang på begynnelsen av 1900-tallet.

I Kanalvesenets tid og likeledes i Vassdragsvesenets  tidlige historie benyttet en 
seg av oppsynsmenn og amtsingeniører i gjennomføring av forbygningsarbei-
der. Et skifte skjedde derfor da amtsingeniørene i stadig mindre grad påtok seg 
oppgaver for Vassdragsvesenet. Dette hadde sammenheng med blant annet økt 
innsats innen veibygging. I tillegg tiltok etterspørselen etter Vassdragsvesenets 
tjenester i årene fra omkring 1910. Denne økningen kan settes i sammenheng 
med at jordbruket var i endring, i tillegg til at landet opplevde en høykonjunk-
tur fra 1905. Det førte til bedre økonomiske tider i kommunene og muligheter 
for å gjennomføre tiltak. Dermed økte behovet for at Vassdragsvesenets ingeniø-
rer var representert i distriktene. 

 
Ingeniørene i Førde, Saltdal og Verdal
Datoen 26. oktober 1912 er en milepæl i NVEs historie. Da ble nemlig ingeniør 
Thorleif Juell Selmer stasjonert i Førde.9 Samme år etablerte ingeniør Jon Hol 
seg i Saltdal, mens ingeniør Olav Sørflaten fikk kontor i Verdal i 1913. 

Samtidig med at Juell Selmer startet i Førde ble Jon Hols virksomhet konsentrert 
til Nord-Norge. Han hadde tidligere utført en rekke oppdrag på Vestlandet. Det 
finnes derfor grunnlag for å hevde at kontoret i Førde og Saltdal ble etablert 
omtrent samtidig. Distriktsrepresentasjonen finner vi bekreftelse på i Stortings-
forhandlingene. Her het det nemlig:

”Til	at	forestaa	den	lokale	arbeidsledelse	av	de	fleste	av	forbygningsanlæggene	har	
avdelingen	brukt	assistentingeniører,	 som	den	meste	 tid	av	aaret	har	opholdt	sig	
ute	 i	 vedkommende	del	 av	 landet.	Man	har	 saaledes	 ordnet	 sig	med	 en	 ingeniør	
paa	Vestlandet	 (med	distrikt	 fra	Sognefjorden	 til	Romsdalsfjorden),	 en	 ingeniør	 i	
det	Trondhjemske	(med	distrikt	fra	Nordmør	til	Namdalen)	og	en	ingeniør	i	Nord-
Norge.	For	den	sistnævnte	ingeniørstilling	blev	der	efter	vasdragsdirektørens	forslag	
bevilget	assistentingeniørløn	paa	høieste	lønningstrin	av	Stortinget	i	1912.”10

 

6  Kanalvæsenets historie, IX, Kristiania 1888, s. 484-485.

7  Kanalvæsenets historie, IX, Kristiania 1888, s. 485.

8  Kanalvæsenets historie, IX, Kristiania 1888, s. 485-486..

9  NVEs arkiv,  Cd Journaler, Anleggsavdelingen 1908-1920, journal j. nr. 401-120. Første journalføring 

vedrørende Selmers aktiviteter finnes fra 21. november 1912. 

10  Stortingsforhandlinger 1918, St. prp. nr. 1, 1d, X, kap. 8, s. 41.
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Selmer var til å begynne med ansatt som midlertidig assistentingeniør.   
I  juli 1914 ble han fast assistentingeniør. 

Thorleif Juell Selmer 
 – 40 år som arbeidsbestyrer i Førde
Thorleif Juell Selmer (1884-1961) hadde utdan-
ning fra Kristiania Tekniske Skole i 1906. Praksis 
hadde han fra Dahls oppmåling, Farups vandbyg-
ningskontor, Soots vandbygningskontor og Inge-
niør Kloumann. Selmer ble ved Forbygningsavde-
lingens Vestlandskontor frem til han gikk av med 
pensjon i 1952. Etter 40 år som arbeidsbestyrer 
i Førde ble han blant annet husket på følgende 
måte:

«Oppgavene var mange da han overtok og krevde sin mann fullt ut, men 
han gikk opp i arbeidet med stor interesse og voldsom energi, og det er 
sagt om ham at han ved sin utrettelige innsats la en provins på 60 000 mål 
fruktbar jord til landet.»

Det ble fremhevet at han i løpet av 40 år bare tok ferie seks ganger!

	 Kilde:	Aftenposten	29.05.1961.

Jon Hol ble ansatt som ingeniør i Vassdragsvesenet 1. mai 1908. Han var fast i 
Saltdalen fra 1912. Kontoret ble flyttet til Bodø i 1915. 

 

 Jon Hol – 50 år i Vassdragsvesenets/NVEs tjeneste
Jon Hol var født i 1888 og hadde utdannelse fra Trondhjems Tekniske Lære-
anstalt i 1907. Deretter arbeidet han en kort periode ved Skiens stadsinge-
niørkontor før han begynte i Vassdragsvesenet i 1908. Han fikk etter hvert 
kontorsted i Saltdalen, før kontoret ble flyttet til Bodø høsten 1915. Fra juni 
1916 omtales han som byggeleder ved Kåfjord kraftanlegg. 

Foto: NVEs arkiv
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Fossekallen nr. 1, 1958.  
 

Lorentz Michael Holst ble midlertidig ansatt som assistentingeniør i Vassdrags-
vesenet 1916. Da overtok han etter Hol som kontorleder i Bodø. Han hadde utdan-
nelse fra NTH og praksis fra Veivesenet. I 1918 ble han fast assistentingeniør og 
året etter avdelingsingeniør klasse B. Han hadde mer enn 40 års ansettelse bak 
seg i NVE da han gikk av med pensjon i 1961.

Olav Sørflaten ble midlertidig ansatt 1. oktober 1913, med fast ansettelse fra 1. 
juli 1914. Hans kontor var til å begynne med i Verdalen. Olav Sørflaten hadde 
utdannelse fra Trondhjems Tekniske Læreanstalt i 1894. I et brev fra Olav Sørfla-
ten til vassdragsdirektøren i mars 1920 var adressen på brevhodet Erling Skak-
kesgt. 13, Trondhjem. Det betyr at flyttingen fra Verdal til Trondheim var skjedd 
innen dette tidspunktet.

Ansettelse av ingeniører i distriktene fikk stor betydning på kort sikt. Antall 
anlegg som ble satt i gang rundt om i landet økte raskt. I 1914 rapporterte såle-
des vassdragsdirektøren at de årlige bevilgningene til avdelingen var mer enn 
fordoblet i løpet av 4-5 år. Forklaringen var økt etterspørsel etter kanaliserings-  
og senkingstiltak. Dette ble således satt i sammenheng med økt behov for dyrket 
mark.11 

Utdanning fra NTH 
Norges Tekniske Høyskole åpnet i 1910. Dermed ble det mulig å ta høyere tek-
nisk utdannelse i Norge. Mens ingeniørene i Vassdragsvesenet tidligere hadde 
teknisk skole supplert med eventuelt høyere teknisk utdannelse fra utlandet, 
ble det nå mer og mer vanlig å ansette ingeniører fra NTH. Lorentz Holst hadde 
utdanning fra NTH. Sivilingeniørutdanning ble etter hvert den vanlige utdan-
nelsesbakgrunnen for arbeidsbestyrerne.

11  Stortingsforhandlinger 1914, 1c, hovedpost IX A, kap. 5.
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Satsing på jordbruket
Selv om norsk landbruk var relativt tidlig med innføring av maskiner slik som 
slåmaskinen, lønte ikke mekaniseringen seg under et visst areal. Begrepet ”balan-
seareal” uttrykker at mekanisering forutsetter et bestemt areal.12 Bøndene grep i 
større grad inn i selve naturgrunnlaget gjennom drenering, sprenging, grøfting 
og rydding av stein. Etterspørselen etter Vassdragsvesenets tjenester hadde såle-
des sterk sammenheng med økt bearbeiding av jorda. 

Utbruddet av første verdenskrig i 1914 førte til fokus på nasjonal selvforsyning. 
Jordbrukspolitikken ble endret, fra en liberalistisk politikk til en aktiv politikk 
der det blant annet ble utarbeidet programmer for nydyrking. Krigsårene 1914-
1918 representerte således et brudd med tidligere politikk.13 En direkte konse-
kvens av satsingen var derfor at bøndene rustet opp gårdene sine og foretok bety-
delige investeringer. Bøndenes Bank var en av de nye bankene som ble etablert i 
årene frem mot 1920. 

I årene før 1914 hadde Norge bygd ut en nitrogengjødselindustri av internasjo-
nale dimensjoner, basert på billig og rikelig vannkraft. Norsk Hydro produserte 
Norges Salpeter etter lysbueprosessen (Birkeland-Eyde-metoden), og Odda Smel-
teverk produserte kalsiumcyanamid etter den tyske Frank-Caro-metoden. Indus-
triell produksjon av nitrogengjødsel skulle erstatte importen av Chilesalpeter. 
Bøndene hadde dermed tilgang på de nyeste gjødselproduktene. 

Faste oppsynsmenn
Innen utgangen av 1920 skjedde flere endringer i organiseringen av forbygnings-
tiltak. I 1918 fikk Selmer og Sørflaten opprykk til avdelingsingeniører. Samtidig 
ble også diettgodtgjørelsen som disse oppebar erstattet med marktillegg og 
kontorgodtgjørelse. Dette var en endelig bekreftelse på at kontorstedet var i 
distriktet. Tidligere hadde de fått vanlig diettgodtgjørelse, tilsvarende de andre 
ingeniørene som holdt til ved hovedkontoret i Oslo. 

 Oppsynsmannsordningen ble også konsolidert og profesjonalisert. I 1918 hadde 
Anleggsavdelingen 11 oppsynsmenn med arbeidsplikt i arbeidssesongen ved 
anleggene. Et forslag om at fire fast ansatte oppsynsmenn skulle bistå ingeniø-
rene i distriktene i teknisk assistentarbeid også utenom sesong, ble behandlet 
på Stortinget i budsjettforslaget for 1919/1920. Begrunnelsen var flerdelt. For 
det første hadde noen av etatens oppsynsmenn fått nye og bedre betalte job-
ber i andre offentlige etater. Stillingen som oppsynsmann innebar 6-8 måneders 
arbeider, og deretter var han henvist til å søke arbeid andre steder. Forslaget om 
faste oppsynsmenn ble vedtatt. Som kompetansekrav krevdes elementærteknisk 
eller annen tilsvarende utdannelse eller praksis. 

12  Tveite, Stein, ”Den nye jordbruksteknologien – slåmaskina”, i Hovland, Edgar, Even Lange & Sigurd 

Ryssland (red), Det som svarte seg best: studier i økonomisk historie og politikk, Ad notam, Oslo 1990,  

s. 81-97. 

13  Brunstad, Rolf Jens, Ivar Gaasland og Erling Vårdal, Utvikling eller avvikling – jordbruket ved en  

skillevei, Ad notam, Gyldendal, Oslo 1995, s. 16.
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I oppsynsmannsprotokollene fantes 
blant annet instruks for oppsynsmenn,  
kasserere og for statens bidrag
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Distriktsbidraget
En gjennomgang av Stortingsforhandlingene frem til 1918 viste at statens bidrag 
til forbygningsarbeid som regel ble satt til 66 eller 75 prosent. Det vanlige ble 
etter hvert 66 prosent. Dersom statens eiendommer var direkte berørt økte ande-
len til 75 prosent. Samtidig foregikk det fortsatt en viss grad av skjønn, blant 
annet ble privatpersoners og kommuners økonomiske situasjon veid opp mot 
tiltakets nødvendighet.

I forbindelse med forbygningsarbeidet mot Beiarelv ved Savjord var grunneieren 
pliktig til å bidra med en fastsatt sum for at arbeidet skulle realiseres. Han var 
imidlertid i en vanskelig økonomisk situasjon. I tillegg var han gammel, slik at 
det var umulig å tenke at han kunne gjøre opp for seg med å arbeide i stedet. 
Vassdragsdirektøren kommenterte situasjonen på følgende måte:

«Visstnok	er	det	saa,	at	statens	bidrag	skal	tilsvare	den	almene	nytte	av	forbygnin-
gerne,	men	efter	den	bestaaende	praksis	 i	disse	saker	kommer	der	overhodet	 ikke	
noget	 arbeide	 til	 utførelse,	 medmindre	 de	 enkelte	 direkte	 interesserte	 ogsaa	 yder	
sin	andel	av	utgifterne,	hvad	der	 igjen	kan	være	helt	avhengig	av	vedkommende	
grundeiers	økonomiske	forhold	i	øieblikket.»14

Arbeidsdepartementet understreket i skrivelse til amtmannen i Nordland at Bei-
arn herredstyre hadde vedtatt å betale distriktsbidraget. Departementet mente 
derfor at det var kommunens sak når en av de involverte parter ikke kunne 
gjøre opp for seg. I den videre korrespondansen kom det fram at kommunens 
økonomi var svært dårlig. Tiltaket ville dermed ikke bli gjennomført om staten 
overlot ansvaret til kommunen. I dette tilfellet overtok staten hele kostnaden. 

Dyrtid
Vassdragsdirektøren kjempet i hele denne perioden for at ingeniørene 

14  Stortingsforhandlinger 1918, St. prp. nr. 1, 1d, hovedpost X.
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skulle få høyere lønn. Problemene ble forsterket under første verdenskrig og 
den såkalte dyrtiden. Pengene ble mindre og mindre verd. Ansatte i staten kom 
dårlig ut. Lønnsveksten holdt ikke tritt med økningen i leveomkostningene. 
Ingeniørene selv viste til at de hadde fått tilbud om andre, bedre betalte jobber. 
I løpet av disse årene sluttet avdelingsingeniøren gjennom mange år, Nils Anker. 

I 1919 ønsket avdelingsingeniør Th. J. Selmer å flytte kontoret til Bergen. Nær-
mere undersøkelser viste imidlertid at det var svært dyrt å kjøpe hus i storbyen. 
Lønnen stod ikke i forhold til den husleie han da måtte svare for, og han gav 
derfor opp tanken. En foranledning var at Selmer fant det svært slitsomt med 
reiser rundt om på Vestlandet, og han sendte derfor en henvendelse til vass-
dragsdirektøren om det var mulig å bli overflyttet til en av de andre avdelingene 
ved hovedkontoret. Allerede i mars 1919 hadde Selmer bedt vassdragsdirektø-
ren om attest fordi han på grunn av stadig økende arbeidsmengde, slitsomme 
arbeidsreiser og ellers av økonomiske grunner, overveide å gå over i privat sek-
tor. Selmers frustrasjon i forhold til lav lønn og stigende utgifter generelt, ga seg 
til slutt utslag i høyere lønn. I juni 1919 ble Selmer og Sørflaten innrømmet et 
personlig lønnstillegg.15 

Fra vekst til krise
I årene 1905 til 1920 hadde landet opplevde en høykonjunktur, riktignok med 
et kort tilbakeslag etter krigsslutt i 1918. Deretter fulgte en etterkrigsboom, før  
den internasjonale etterkrigsdepresjonen gjorde seg gjeldende i Norge fra høs-
ten 1920. Mellomkrigstiden ble en turbulent periode for norsk økonomi, noe 
som gjenspeilet seg i statens utgifter og disponeringer.

15  Brev fra Selmer til vassdragsdirektøren 1. november 1919, brev fra det kongelige Departement for de 

offentlige arbeider til Selmer 16. juni 1919.
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Flom i Grue i 1916. Gatekrysset ved Kirkenær stasjon.  
Foto: NVEs arkiv
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K A P I T T E L  3

Krisetider
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I november 1918 var første verdenskrig over. En kort økonomisk boom etter kri-
gens slutt ble imidlertid avløst av krise høsten 1920. Både kommuner, nærings-
liv og privatpersoner fikk problemer med å betale tilbake lån som var tatt opp 
under høykonjunkturen. Realrenten gikk fra minus 30 prosent til pluss 30 pro-
sent. BNP per innbygger falt med 11,1 prosent i 1921. I årene 1919 til 1921 steg 
arbeidsledigheten fra 1,5 prosent til syv prosent.1 Arbeidsledigheten var høy, 
samtidig som sosiale tjenester ikke var godt utbygd. 

Nødsarbeid ble en del av virkeligheten for mange i mellomkrigstiden. Dette var 
offentlige sysselsettingstiltak som skulle redusere arbeidsledighet og holde kjø-
pekraften oppe. Det ble imidlertid en rekke diskusjoner om hva som var nødsar-
beid og hva som var ordinært arbeid. Hovedstyret i Norges vassdrags- og elektri-
sitetsvesen argumenterte for at forbygnings- og særlig senkingsarbeid var godt 
egnet som nødsarbeid. Arbeidet foregikk i vintermånedene, på tidspunkt da det 
gjerne var vanskelig å finne annet arbeid. Gode argumenter til tross, bevilgnin-
gene til forbygnings- og senkingsarbeid fikk ikke noe løft på 1920-tallet. 

Etter noen år med økonomisk vekst de siste årene på 1920-tallet opplevde landet 
ny krise på begynnelsen av 1930-tallet. Årene 1929-1933 betegnes som Den store 
depresjonen. Krisen hadde utgangspunkt i amerikansk økonomi, men spredte 
seg raskt til andre land. BNP per innbygger falt med 8,4 prosent i 1931.2 Norge 
kom seg raskere ut av krisen på 1930-tallet enn mange andre land, men arbeids-
ledigheten var fortsatt høy. 

Fra vassdragsvesen til NVE
Den 19. mars 1920 vedtok Stortinget en ny administrasjonsordning. Denne inne-
bar at Vassdragsvesenet sammen med Vassdragskommisjonen, Elektrisitetskom-
misjonen og Elektrisitetstilsynet ble til Norges vassdrags- og elektrisitetsvesen. 

Hovedstyret var oppnevnt særskilt, og var ikke en del av NVEs sentrale admi-
nistrasjon, men var felles styre for vassdrags- og elektrisitetsvesenet. Det bestod 
av generaldirektøren, direktøren fra henholdsvis Vassdrags- og fløtningsdirekto-
ratet, Fossedirektoratet og Elektrisitetsdirektoratet samt fem medlemmer med 
varamedlemmer oppnevnt av Stortinget. 

1  Hodne, Fritz og Ola Honningdal Grytten, Norsk økonomi i det 20. århundre, Fagbokforlaget, Bergen 

2002, s. 93-94.

2  Ibid, s. 120.

Forbygning mot Jostedalen i 
1918. Foto: NVEs arkiv.
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Til grunn for etableringen av det nye NVE lå den økte betydningen som vann-
kraften hadde fått. I forkant av omorganiseringen hadde det pågått et omfat-
tende utredningsarbeid.3 Her ble det pekt på at organisasjonen ikke var helt 
skikket til å løse oppgaver forbundet med utnyttelse av statens vannkraft. I 1919 
bestod staben av 61 ingeniører (faste og midlertidige) og 76 funksjonærer.4 

Vassdrags- og Fløtningsdirektoratet ble nå tillagt følgende arbeidsoppgaver: 
foranstaltninger til fremme av ferdsel og fløtning, forbygnings- og lignende 
arbeider, hydrologiske undersøkelser, systematiske undersøkelser av landets 
vannkraft, kontroll med vannkraftanlegg, drift av statens reguleringsanlegg, 
forberedelse av vassdragskonsesjonssaker, fløtningssaker og vassdragssaker som 
etter lov henligger under administrativ avgjørelse, hovedstyrets budsjettforslag, 
regnskapskasse- og personalanliggender. 

I utredningsprosessen ble det stilt spørsmål ved forbygningsaktivitetenes insti-
tusjonelle tilknytning. Anleggsavdelingen hadde nemlig tatt på seg senkings- og 
uttappingsoppgaver knyttet til jordbruket. Dette var oppgaver som i prinsippet 
hørte under landbruksingeniørene og deres distriktsorganisasjon. Et annet 
alternativ var om forbygningsoppgavene kunne knyttes til elektrisitetsforsynin-
gens fylkeskontorer eller Veivesenets fylkeskontorer. Forbygningsoppgavenes 
fremtid i Vassdragsdirektoratet var dermed usikker. Vassdragsdirektøren og de 
ulike ingeniørforeningenes uttalelser var klare på at forbygningsoppgaver var av 
interesse både for offentlige og private. Det nye Vassdrags- og Fløtningsdirekto-
ratet kom derfor til å bestå av Kontoravdelingen, Kontrollavdelingen, Fløtnings-
avdelingen, Kanalavdelingen og Hydrologisk avdeling. Forbygningsoppgaver 
hørte inn under Kanalavdelingen. Diskusjonen kan knyttes til synspunktet om 
at Forbygningsavdelingen i mange år ble betraktet som en svært selvstendig del 
av NVE, med forholdsvis svake bånd til resten av etaten. 

Bevilgninger 
Statens forenklings- og sparekomité ble opprettet i 1922. Komiteens mandat var 
blant annet å foreslå forenklinger og besparelser i administrasjonen og i statens 
utgifter for øvrig. 5 

Hvert år ble vassdragsdirektørens budsjettforslag skåret ned. Selv anlegg der 
kommunene hadde garantert for distriktsbidrag samt andre forpliktelser, ble 
stående på vent i 4-5 år før det kom bevilgninger over statsbudsjettet. Hovedsty-
ret understreket gang på gang at forbygningsbudsjettet var et arbeidsbudsjett, i 
den betydning at 85 prosent av midlene gikk til arbeidspenger. I nedgangstider 
burde det derfor bli gitt økte midler til slike tiltak. Anleggene lå spredt rundt 
om i landet og kunne dermed avverge noe av den verste nøden i distriktene. For 
hvert år som gikk ble imidlertid etterslepet større og større. 

Jordbruket opplevde en alvorlig krise på 1920-tallet. Gjeld, overproduksjon, pris-
fall og arbeidsledighet er noen av stikkordene. Med etableringen av samvirke-
organisasjoner kontrollerte næringen selv prisutviklingen på jordbruksvarene. 
Støtte til nydyrking hadde vært et element i den offentlige politikken siden 
midten av 1800-tallet. Det nye nå var at det ble gitt støtte til såkalt bureising. I 
løpet av 1920-tallet ble det dyrket 730 000 dekar, mesteparten med tilskudd fra 
det offentlige. På slutten av 1930-tallet var det dyrka arealet større enn noen 
gang tidligere.6 

3  St.prp. nr. 197 (1919) Om ny ordning av vassdragsvesenets og elektrisitetsvesenets administrasjon.

4  Tallene inkluderte alle ansatte – ved hovedkontoret og i distriktene.

5  Stubsjøen, Magne (red), Vekst og vern, Det kongelige landbruksdepartement 1900-2000, Det norske 

Samlaget, Oslo 2000, s. 25.

6  Stubsjøen, Magne (red), 2000, se blant annet s. 196-197. 
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 Tørrlegging av Selsmyrene 
Tørrlegging av Selsmyrene var et av prosjektene som ble satt i gang på 
1920-tallet, og som kan knyttes til satsing på nydyrking. Sel i Gudbrandsda-
len var et myrområde som hadde et potensiale på opptil 7000 mål dyrket 
jord, og tiltak her hadde vært et diskusjonstema siden midten på 1850-tal-
let. Gjentatte ganger ble tørrlegging tatt opp i Stortinget. I 1927 ble arbeid 
satt i gang med statlige midler. Anlegget var ferdig på begynnelsen av 
1930-tallet og hadde da en prislapp på 420 000 kroner. 

	 Kilde:	Aftenposten	22.	april	1938.	

I arbeidsbestyrernes rapporter ser vi også innskjerpelser. I en vurdering av for-
bygningstiltak etter Loen-ulykken frarådet Selmer at det ble brukt offentlige 
midler. Hovedbegrunnelsen var at arealet var lite og jorden dårlig. Beskyttelse 
av strandbredder mot bølgeslag var noe som normalt ikke lå under NVE.7 

I løpet av 1920- og 1930-tallet var det store flommer flere steder –  her kan nev-
nes Telemark i 1927, Møre og Romsdal og Trøndelag i 1932, Hordaland, Sogn og 
Fjordane, Oppland og deler av Hedmark og Troms i 1938 og 1939, Sør-Trøndelag, 
Hordaland og Rogaland i 1940. 

Flom i Gaula i 1940. Fra Støren. Foto: Olaf Strand, NVE

 

7  Arkivet i Førde, brev fra Selmer datert 28. desember 1938.

Bildet viser Selsmyrene rundt 1930. 
Foto: NVEs arkiv.
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Vi ser en økning i bevilgningene fra tidlig på 1930-tallet 
og ut tiåret. Fram til 1940 ble således budsjettet tredoblet. 
Økningen gjenspeilet seg i antall anlegg, som steg fra om 
lag 200 til rundt 400.8  Noe av økningen hadde sammen-
heng med de store flommene i 1939 og 1940. Tiltakene 
ble i stor grad utført etter at skaden var skjedd, det var 
med andre ord ikke snakk om forebygging.9 I tillegg var 
den økonomiske situasjonen noe bedre på 1930-tallet enn 
1920-tallet. Dette settes gjerne i sammenheng med pen-
gepolitikken som ble ført. Paripolitikken på 1920-tallet 
innebar at kronen skulle tilbake til førkrigsnivå. Dermed 
måtte prisene ned samtidig som kronen skulle opp. Dette 
skjedde i en situasjon med internasjonalt tilbakeslag. På 
1930-tallet gikk Norge tidlig fra den internasjonale gull-
standarden, knyttet kronen til pundet og kunne dermed 
føre en mer uavhengig pengepolitikk. 

Kontorene i Bodø og Trondheim legges ned
Kontoret i Bodø ble lagt ned 1. juli 1927 og ingeniør Lorentz 
Holst ble overført til hovedkontoret. Kontoret i Trondheim 
ble lagt ned i 1934. Dette hadde sammenheng med Olav 
Sørflatens død. Han hadde da vært syk en tid, og arbeidsopp-
gavene var i økende grad blitt overtatt av Forbygningsavde-
lingen ved hovedkontoret. Argumentene var at kommunika-
sjonen mellom Oslo og Trondheim var bra. En kunne komme 
fra de ene stedet til det andre i løpet av natten. Videre ble 
det vist til at distriktet hadde erfarne oppsynsmenn.  Mens 
det fra 1912-1913 var distriktsrepresentasjon på Vestlandet, i 
Trøndelag og i Nord-Norge, var det på midten av 1930-tallet 
kun Vestlandet som hadde slik representasjon igjen. Kontor-
nedleggelsen kan naturlig nok også sees i sammenheng med 
statens strammere økonomiske rammer i disse tiårene. 

Oppsynsmennene
Oppsynsmennenes arbeidsoppgaver ble mer omfattende etter 
hvert som systemet med offentlige sosialtjenester ble bygget 
ut. I arbeidsinstruksen fra 1925 het det at oppsynsmannen 
skulle fylle ut alle lønningslister, forskuddskvitteringer og 
attestere riktig arbeid. Hele tiden skulle han være på arbeids-
stedet og passe på at det ble utført så nøyaktig som mulig etter 
ingeniørens angivelser. Arbeidernes timetall skulle føres inn 
i protokollen og akkordbok. Han skulle også sørge for inn- og 
utmeldelser i kretssykekassen.10 Hver måned sendte han inn 
rapport til ingeniøren. De fastlønnede oppsynsmennene hadde gjerne to til tre 
fylker som sitt arbeidsområde. Oppgavene omfattet selvstendig utførelse av små-
arbeider, tilsyn og veiledning med vedlikeholdet som distriktene hadde ansvaret 
for, i tillegg til utførelse av provisoriske arbeider etter flomskader. Oppsynsmen-
nene skulle dessuten bistå ved profilering, vannføringsmålinger og kontorar-
beid. 

Ordningen med ferielønn og skattetrekk ble innført  i siste halvdel av 1930-tal-
let. Ved hvert anlegg måtte det føres register over arbeidere. Arbeidskortene 
skulle være à jour med oppgave over arbeidstimer i ferieåret, utbetalt forskudd, 
opptjent arbeidslønn, pliktig, betalt og refundert skattetrekk, pliktig og betalt 
distriktsbidragstrekk, sykekassepremie med mer.

8  NVEs arkiv, Eea – Forbygningsavdelingens saksarkiv 1908-1985, 1.3 Ordning med distriktskontorer, Brev 

til Arbeidsdepartementet vedrørende distriktskontorer ved Forbygningsavdelingen datert 18. august 1942. 

9  Ibid.

10  Syketrygdloven av 1909 fastsatte at kommuner skulle ha offentlige sykekasser. Her var det pliktig 

medlemskap for ansatte i privat og offentlig sektor. Kretssykekassene endret navn til trygdekasser i 

Syketrygdsloven av 1930.

Faksimile fra Fossekallen nr. 1, 1960, om 
Simadal, flomkatastrofer i 1893 og 1937.
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I november 1938 inntraff en periode med høye temperaturer på fjellet. I Odda gikk elver over sine bredder  
og forårsaket store skader. Dramatikken kan leses i overskriften i Aftenposten 14. november: Plutselig stor-
flom truer med katastrofe på Vestlandet. Voss-Eidebanen stanset. Bergensbanen truet. Odda særlig ram-
met. – En hel bydel rømmet. Det dreier seg om million-ødeleggelser! På bildet ser vi oppryddingsarbeid etter 
flommen. Foto: Arkivet til Norsk Vasskraft- og Industristadmuseum, fotograf ukjent.

Anleggsarbeidere og pensjonsrettigheter
For anleggsfolkene ble det, når pensjonsalderen nærmet seg, veldig viktig å få 
bekreftet nøyaktig hvor lang tid de hadde arbeidet på anlegg. Jobb på anlegg 
varte som oftest bare noen måneder hvert år. I 1936 sendte arbeidsbestyrer Sel-
mer inn pensjonssøknad for en anleggsarbeider som hadde arbeidet 5,5 måneds-
verk per år på anlegg i Lærdalsområdet i perioden 1892 til 1924.11 

Systemet for registrering av slikt arbeid var dessverre ikke helt komplett, og 
så seint som på 1950-tallet bød dette på utfordringer både for arbeidstaker og 
arbeidsgiver. I enkelte tilfeller måtte en basere seg på hva en tredje person 
kunne huske. Dette ser vi blant annet i følgende brev: 

”På grunn av storflom i Driva i 1923, 1932 og 1934 ble det forårsaket store skader 
som nødvendiggjorde en rekke forbygningsarbeider, således ved Furu, Mæhle og 
Håven, senere også ved Håshjellan. Disse forbygningsarbeider pågikk i årrekker 
fremover, og så vidt jeg kan erindre var angjeldende N.N m/flere knyttet til dette 
arbeide.”

Denne saken krevde ytterligere undersøkelser, og ble derfor sendt til anleggs-
kasserer J. Smistad. Farens hans, Ole Smistad, hadde vært oppsynsmann.12 En 
gjennomgang av oppsynsmannsprotokollene ga imidlertid ikke resultat. En 
oversikt over totalt antall timeverk for anlegget ved Furu ble til slutt brukt som 
indikator på hvor mange arbeidstimer  anleggsarbeideren kunne godskrives for. 
I det nevnte tilfellet var Norsk Arbeidsmandsforbund koblet inn. Saken var langt 
fra enestående. Sitatet under er hentet fra et brev som likningssjefen i Haltdalen 
kommune utformet på vegne av en anleggsarbeider. Det viser at anleggsarbeide-
ren selv var usikker på når han hadde vært på anlegg.

11  Arkivet i Førde, brev fra Selmer datert 27. juni 1936.

12  Arkivet i Trondheim, mappe om personalet. Denne korrespondansen er én av flere lignende saker. 
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Nødsarbeid var et viktig sysselsettingstiltak i mellomkrigstiden. Vassdragsdirektøren påpekte flere ganger i 
budsjettsammenheng at forbygningsaktiviteter var godt egnet som nødsarbeid. Veiarbeid var et område der 
nødsarbeid særlig ble benyttet. Her fra Reinsnosvegen i Hardanger i 1929. Foto: Eidsnes, i fotoarkivet til Norsk 
Vasskraft- og Industristadmuseum.

”Anleggsarbeider N.N, født  1. 12. 1895, skal søke om pensjon av Pensjonstrygden 
for Statens arbeidere. Jeg har lovet å hjelpe ham med dette da han selv er lite 
skrivefør. I denne anledning opplyser han at han har arbeidet med forbygnings-
arbeider ved Hulta i Haltdalen flere perioder. Han tror således at han var der i 
1925, antag. 1929, 1948, 1950 og så var han også med litt ved de siste forbygnin-
gene der.” 

I tillegg til å konferere oppsynsmannsprotokollene, kunne en søke mer informa-
sjon i trygdekassen i bostedskommunen. 

Det er mye som tyder på at anleggsarbeiderne primært utførte oppdrag innenfor 
sitt herred (i dag kommune). I Orkanger herred var det registrert 22 anleggsar-
beidere i 1952. Noen hadde ansiennitet helt tilbake til 1918. Deretter fulgte noen 
som hadde ansiennitet fra 1932, mens resten hadde ansiennitet fra 1946. Det 
betyr at større forbygningsarbeider trolig ble satt i gang i 1918, 1932 og 1946. 
Fra andre kilder vet vi at det ble etablert arbeidslag – gjerne bestående av seks 
personer. På 1960-tallet hadde Forbygningsavdelingens Trøndelagskontor flere 
hundre mann i sine registre. Dette hadde sammenheng med store og ekstraordi-
nære arbeider i Namsen i 1950- og 1960-årene. 

Forbygning av Bondalselva
Det hadde lenge vært snakket om forbygning av Bondalselva (Møre og Romsdal). 
Det var riktignok uenighet i bygda om dette. Mange av de berørte gårdbrukerne 
mente at elva var for spesiell til at det var mulig med forbygning. Så kom stor-
flommen i 1932. Den endret elvas løp og truet hus. Selv om lokalbefolkningen 
var rask med å sette i gang med provisoriske tiltak, gikk to mål dyrket mark 
med. Noen få dager etter kom Selmer på inspeksjon. Han satte i gang et lag som 
skulle gjøre ytterligere sikringsarbeid, og dermed få elva inn i sitt opprinnelige 
løp. På ettersommeren kom Selmer igjen på besøk for godkjenning og underskri-
velse av plan for sikring av Bondalselva. Han visste nok om uenigheter om hvor 
forbygningen skulle gå. For en fullsatt kommunesal presenterte Selmer først 
planen og til slutt kostnadsoverslaget - på godt over 300 000 kroner (tilsvarende 
10,1 millioner i 2011-kroner). Dette ville da i praksis bli arbeidspenger for folk i 
bygda, og det inntraff en godkjennende taushet blant forsamlingen. En av tilhø-
rerne tok imidlertid mot til seg og spurte om hvor muren skulle stå. «Vi murer 
overhodet ikke», var svaret fra Selmer. Dette markerte slutten på diskusjoner 
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om hvor forbygningen skulle være. Under-
skrivingen gikk således smertefritt. En av de 
berørte gårdbrukerne fikk skader på jorda si 
under selve forbygningsarbeidet. Gårdbru-
keren skulle ta saken opp med Selmer, men 
begynte å stamme. Til slutt brøt Selmer inn: 
«Jeg forstår ikke hva de sier, langt mindre 
hva de mener. Har de noe å beklage deg over 
så fremm saken for herredsstyre, Gomår’n». 
Dermed ble også den klagen lagt død.

I Storfjorden i Ørsta var folk misunnelige på 
folk fra Bondalen, fordi de mente at disse 
hadde kommet bort i en pengegruve som 
de selv ikke hadde muligheter til å bli en 
del av. 2. juledag var det ofring i Bjørkekir-
ken. En trofast kirkegjenger var kommet så 
langt at han hadde åpnet lommeboken for å 
bestemme hvor mye han skulle gi. Da kom 
han på at han ikke hadde hørt hva pengene 
skulle gå til. Han spurte derfor sidemannen. 
Denne hadde ord på seg for å være litt av 
en skøyer. Han hadde da også svaret klart: 
»Forbygningen i Bondalselva». Den trofaste 
kirkegjengeren utbrøt «nei, påkeren» og luk-
ket lommeboken godt igjen.13 

Faksimile fra Hjørundfjord sogelags årsskrift nr. 6, 1984 fra 
en artikkel skrevet av oppsynsmann Ole T. Holen. 

Konjunkturutsatte tjenester
Forbygningstiltak var konjunkturutsatt. I perioder med dårlig økonomi stram-
met staten inn, selv i de tilfeller der kommunen allerede hadde bevilget og 
garantert distriktsbidraget. I en viss grad ble slikt arbeid utført som nødsarbeid 
på 1920-tallet, men i perioder i langt mindre utstrekning enn det som var ønsket 
fra vassdragsdirektørens side. Samtidig økte arbeidsmengden og bevilgningene 
på 1930-tallet.

Et nytt arbeidsordningsreglement i 1938 forutsatte hyppigere tilsyn og oppgjør 
ved anleggene. Det ble klart at ordningen, særlig for Nord-Norge, ikke var til-
fredsstillende. Derfor ble det midlertidig ansatt en assistentingeniør her. Dis-
triktsbidraget ble normalt satt til 50 prosent ved senkingsanlegg og 33 prosent 
ved forbygningsarbeider. I de to nordligste fylkene var gjerne distriktsbidraget 
satt til 25 prosent.14 

Veksten i antall anlegg og økt arbeidspress gjennom bestemmelser om hyppigere 
tilsyn, førte til krav om stedlig representasjon flere steder. Tidlig på 1940-tallet 
ble det så satt i gang et større utredningsarbeid.

13  Beskrivelsen er basert på oppsynsmann Ole T. Holens nedtegnelser. Han har også skrevet om temaet i 

en artikkel i Hjørundfjord sogelags årsskrift nr. 6, 1984. 

14  Stortingsforhandlinger 1938, St. Prp. nr. 1. 
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 En lang karriere som oppsynsmann – Ole T. Holen
I mai 1939 var Ole T. Holen ferdig med Elementærteknisk dagskole i Oslo. 
Dagen etter at han hadde fått eksamenspapirene, begynte jakten på jobb. 
Først forsøkte han Statens vegvesen. På venteværelset satt allerede seks 
av klassekameratene, så han forstod at det var bedre å søke lykken hos 
en annen arbeidsgiver. Hos Vassdragsvesenet ble han møtt av Olsen, sjef 
for Forbygningsavdelingen. «Det er oppsynsmann de vil bli no», sa Olsen. 
Holen benektet ikke dette. Olsen fortalte at det hadde vært storflom i Sogn 
og at det derfor ble aktuelt med en ny oppsynsmann der til høsten. Det 
ble avtalt at de to skulle holde kontakten. I mellomtiden fikk Holen jobb 
hos en entreprenør i hovedstaden. I september ble han så innkalt til møte 
i Vassdragsvesenet. Der var også Selmer. Han orienterte om at de skulle ha 
en oppsynsmann stasjonert i Lærdal. Lønnen var 10 kroner per dag. I tillegg 
kom reise- og kostgodtgjørelse og fri reise med rutebåt. Det ble starten på 
en lang karriere som oppsynsmann for Holen, en stilling han trolig hadde 
frem til 1977. I 1952 holdt han til i Nordeide i Sogn, og fikk da kontorgodt-
gjørelse for å ha kontorplass i egen bolig.

	 Kilder:	Nedtegnelser	fra	Ole	T.	Holen,	informasjon	hentet	fra	korrespondanse	i	arkivet		
	 i	Førde.

Oppsynsmann Ole T. Holen var ansatt ved Vestlandskontoret fra 1939 til 1978.  
Foto: ukjent. Bilde er antagelig tatt rundt 1970.
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K A P I T T E L  4

Unntaksår og  
ny organisering 
1940-1970
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Krig, gjenoppbygging og vekst
Tyskernes okkupasjon av Norge under andre verdenskrig førte til unntaksår i 
norsk samfunnsliv. Noe av tiden i offentlige institusjoner ble brukt til planleg-
gingsarbeid. I NVE ble det gjennomført et større utredningsarbeid knyttet til 
forbygningsaktivitetene. Allerede under krigen ble distriktskontorene i Nord-
Norge og i Trøndelag gjenopprettet. Frem mot 1970 ble også Østlandskontor I 
og Østlandskontor II etablert. Dermed hadde Forbygningsavdelingen fem dis-
triktskontorer. Hva lå til grunn for denne utviklingen, til tross for at det også 
i denne perioden ble diskutert om distriktskontorene heller burde knyttes til 
andre offentlige institusjoner?

Andre store endringer for distriktskontorene var introduksjonen av maskiner, 
og dermed overgang fra sesongarbeidere til helårsarbeidere innen anlegg. Dette 
skjedde imidlertid ikke uten protester. Bemanning ved kontorene økte også. 
Ingeniørene fikk nå selskap av flere oppsynsmenn, kasserer og administrativt 
personale. Det administrative arbeidet ble med andre ord profesjonalisert. Dette 
er en utvikling som også var merkbar i annen statlig virksomhet. Administrativt 
personale utgjorde en stadig større del av bemanningen. 

Stort utredningsarbeid 
På begynnelsen av 1940-tallet kom spørsmålet om distriktsrepresentasjon igjen 
på dagsorden. Flom og skred stoppet ikke opp selv om krigen herjet. I utred-
ningsarbeidet ble det vist til økt etterspørsel etter forbygnings- og senkingsar-
beider. Det ble pekt på at de klimatiske forholdene hadde endret seg. På grunn 
av den sterke avgrøftingen i skog, myr og dyrkingsjord fikk mange nedbørfelt 
hurtigere avrenning og flomtoppene økte. En konsekvens av dette var store flom-
mer. I tillegg var det et ønske om å få et effektivt tilsyn og vedlikehold av ferdige 
anlegg. En viktig forutsetning for å løse utfordringene tjenesten stod overfor, var 
å bygge ut organisasjonen. 

Brev fra Selmer viser noen av utfordringene 
ansatte i privat og offentlig sektor opplevde 
under andre verdenskrig. I dette tilfellet var 
det snakk om bensin til bilen. Selmer hadde 
150-160 reisedager i året, og var naturlig nok 
avhengig av bilen som fremkomstmiddel. Andre 
utfordringer var å finne overnattingsplasser og 
tilstrekkelig med mat på reiser. 
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Ingeniørene som var ansatt ved Forbygningsavdelingen ved Hovedkontoret ble 
satt inn der det trengtes. Det var imidlertid en viss geografisk fordeling. Avde-
lingsingeniør L. Holst hadde Vest-Finnmark, Troms, Nordland og Nord-Trøndelag 
som sitt område, avdelingsingeniør Olav Nordli hadde området Gauldal i Sør-
Trøndelag, Hedmark og Akershus fylker, avdelingsingeniør Olaf Tronsgaard 
hadde Orkdal i Sør-Trøndelag, Nordmøre, søndre del av Hordaland, Vest-Agder, 
Telemark, Vestfold, vestre del av Buskerud fylke, mens avdelingsingeniør Arne 
Arnesen hadde ansvar for anlegg i Oppland, Ringsaker, Furnes og Vang i Hed-
mark, i tillegg til Hallingdal i Buskerud.1

På Vestlandet, med jevn stor arbeidsmengde og dårlig vinterforbindelse til Oslo, 
var det stasjonert en ingeniør og en teknisk assistent. Selmer hadde området 
Sunnmøre, Sogn og Fjordane og nordlige deler av Hordaland. 

Ventetiden for ordinære anlegg var ett par år. Ganske små anlegg til vern for en 
enkelt eller et par eiendommer ble i enkelte tilfeller utført av grunneieren selv. 
Slikt arbeid skjedde imidlertid under offentlig veiledning og kontroll. Flomska-
der fikk prioritet foran ordinære anlegg. Undersøkelser og planlegging ble utført 
av forbygningsavdelingens ingeniører og tekniske assistenter (oppsynsmenn), 
uten annen utgift for søkerne enn at de var pliktige til å holde håndlangerhjelp 
under målingsarbeidet i marka. De ferdige planene ble som regel lagt fram for 
kommunene og andre gjennom fylkesmennene. Det ble krevd distriktsbidrag. 
Kommunen var også ansvarlig for mulige overskridelser, skadeerstatninger og 
vedlikehold. Saksgangen kjenner vi igjen fra tidligere. 

Det ble imidlertid understreket at distriktsbidrag var til hinder for å få utført 
påkrevd arbeid i nødvendig utstrekning. Dels kunne ikke grunneierne og kom-
mune skaffe tilveie det forlangte bidraget, dels var den enkelte grunneier uvillig 
og hindret dermed beskyttelsesarbeid til vern for flere eiendommer. Søknader 
om nedsettelse av distriktsbidraget ble avslått av bevilgende myndigheter. Det 
nye i utredningene i disse årene var således fokuset på distriktenes økonomiske 
bidrag. I større grad ønsket en altså ren statsfinansiering. Dette skjedde først i 
1976 og varte bare en kort periode - fram til 1990. 

Fra ett til tre distriktskontorer
Et viktig diskusjonstema var hvor mange distriktskontorer det skulle satses på. 
Alt fra fem til ni ble foreslått. I 1943 ble kontoret i Nord-Norge gjenopprettet på 
Moen i Målselv med overingeniør Olaf Strand. Det var vanskelig å skaffe husrom 
for vinteren i Målselvdal, og overingeniøren ble derfor bedt om finne kontor-
plass et annet sted i fylket. Hovedstyret uttrykte seg slik:

”En vil i denn forbindelse antyde at det kan tenkes å være muligheter for å slå seg 
ned på Lyngseide i Lyngen, Kvesmenes i Storfjord, Tennevoll i Salangen (Kass. B. 
Halvorsen) samt i Harstad eller omegn. De bes konferere med oppsynsmann Solvoll 
og ikke gi opp før alle muligheter og utveier også utenom de nevnte har vært grun-
dig undersøkt. Retur hertil må først skje etter at generaldirektørens samtykke er 
innhentet.”2

Strand fulgte oppfordringen. Han undersøkte mulighetene i Sandtorg, Harstad 
og Tromsø, men det var ikke mulig å skaffe lokaler på de nevnte stedene.3  
I et brev fra hovedstyret til overingeniøren i juni 1947 var adressen  
Tennevoll. Det skulle imidlertid vise seg at det ikke var en selvfølge at kontoret 
i Nord-Norge ble permanent. I et brev fra Olaf Tronsgaard til Olaf Strand i 
1947 kommer det nemlig frem at det da pågikk diskusjoner med Veivesenet.  

1  Arkivet i Førde, Denne geografiske fordelingen kommer frem i et skriv  fra Hovedstyret til Politidepar-

tementet i oktober 1940 vedrørende forbruk av sprengstoff. De områdene av landet som ikke var nevnt, 

hadde heller ikke ordinær anleggsdrift da. 

2  Arkivet i Narvik, Brev fra Hovedstyret til overingeniør Olaf Strand, datert 1. september 1943.

3  Arkivet i Narvik, Brev fra Hovedstyret i Norges Vassdrags- og elektrisitetsvesen datert 1. september 1943, 

brev fra Veivesenet i Troms til Vassdrags- og elektrisitetsvesenets hovedstyre, datert 10. september 1943, 

brev fra rådmannen i Tromsø kommune til overingeniør Strand, datert 4. oktober 1943.
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Tanken var at Veivesenet skulle overta anleggsarbeid og undersøkelser, det vil 
si oppgavene til Forbygningsavdelingens arbeidsbestyrer. Vi slipper i tilfelle å 
opprette kontoret i Nord-Norge skriver Tronsgaard. Han ber videre om Strands 
synspunkt.4 Utspillet var trolig et resultat av den generelle bevilgningssitua-
sjonen, og at arbeidsbestyreren hadde etterlyst mer oppsynshjelp. Kontoret ble 
imidlertid etablert i Narvik i 1948. 

I 1944 ble ingeniør Odd Krogstad ansatt som 
arbeidsbestyrer ved Trøndelagskontoret, med 
kontoradresse Nordregaten 12, i Trondheim. 

Ny instruks
I instruksen som ble utarbeidet under andre 
verdenskrig het det at Forbygningsavdelingen 
og dens distriktskontorer var tillagt undersø-
kelse, planlegging, utførelse og vedlikehold 
av forbygnings- og senkingsanlegg og andre 
beskyttelsesarbeider i vassdragene. Distrikts-
kontorene skulle ledes av distriktsingeniøren. 
Til kontorene hørte også teknisk personale 
og kontorfunksjonærer. Til anleggene var det 
knyttet års- og sesonglønte oppsynsmenn og 
kasserere. For større vassdragsvise arbeider 
skulle det opprettes særskilte lokale anleggs-
kontorer under distriktsingeniøren. Dermed 
var en fastere organisering av distriktskonto-
rene gjennomført. Den signaliserte ”et løft” for 
tjenesten. Ingeniøren skulle få flere medarbei-
dere.5  

 

    

 Ekstra utfordringer i krigsårene
Krigsårene var utfordrende på mange måter. Det fikk oppsynsmann Har-
tvig Solvoll ved Nord-Norge-kontoret oppleve. Da Solvoll skulle måle opp 
elvestrekningen ved Beisfjordelva i Narvik like ved den tyske fangeleiren 
der, ble han arrestert av tyskerne og måtte etter beste evne overbevise om 
at han var i lovlig ærend. Etter harde forhør og trusler ble han til slutt 
sluppet fri.

Forbygningsstein ble konfiskert av tyskerne. Steinen kunne brukes til stil-
lingsutbygginger og bunkere. Dermed måtte NVE forhandle med den tyske 
representanten på stedet for å unngå at så skjedde.

 Kilde: Solvoll, Arne M, NVE 1999

4  Arkivet i Narvik, Brev fra Tronsgaard til Strand, datert 5. juni 1947.

5  NVEs arkiv, Eea – Forbygningsavdelingens saksarkiv 1908-1985, 1.3 Ordning med distriktskontorer, Instruks-

messige bestemmelser for Forbygningsavdelingens distriktskontorer, Forbygningsavdelingen 1. juli 1943. 

Brev som viser Selmers forventinger angående nyordningen med 
flere distriktskontorer. 
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 Oppsynsmannsslekten Sandal fra Sykkylven

Oppsynsmann Bent H. Sandal var født i Sykkylven i 1888. Han hadde mer 
enn 40 år bak seg som oppsynsmann på Vestlandet da han ga seg i 1949. I 
folketellingen i 1910 stod han oppført som arbeider ved statens anlegg.

Oppsynsmann Martin Sandal var født i 1921 i Sykkylven. Der ble han også 
boende. Han arbeidet på senkings- og forbygningsanlegg i 1939 og 1940. 
Seinere tok han utdannelse innen jordbruk. I 1947-1948 arbeidet han ved 
bygningskontoret i Ålesund. I 1949 begynte han i NVE som hjelpeoppsyns-
mann for faren, Bent H. Sandal. Martin tok over i 1949, først midlertidig, 
og deretter fast fra 1952 med distrikt i Møre og Romsdal. I sin beretning la 
Sandal vekt på den maskinelle utviklingen, fra håndbor med minebor og 
feisel og hestetransport til maskiner, helårsarbeid og faste folk. Maskinell 
arbeidsdrift krevde imidlertid mye mer tilsyn, slik at tilsyn en gang i uken 
ble det vanlige. 

 Kilde: Nedtegnelser fra Martin Sandal. 

Anleggsarbeidene på Østlandet, områdene sør for Hardangerfjorden og Sørlan-
det ble administrert fra Oslo med arbeidsbestyrere som reiste rundt og oppsyns-
menn bosatt i distriktene.6  

Ny organisering av NVE
På 1950-tallet ble det igjen diskusjoner om NVEs organisasjon. I 1958 kom inn-
stilling fra organisasjonskomitéen for Norges vassdrags- og elektrisitetsvesen. 
Mandatet var blant annet  å drøfte om det var grunnlag for endringer i organisa-
sjonen og hvilke endringer som eventuelt kunne gjøres. NVE var da inndelt i åtte 
avdelinger. Forbygningsavdelingen med Vestlandskontoret, Trøndelagskontoret 
og Nord-Norgekontoret utgjorde en av disse. I tillegg fantes faste oppsynsmenn. 

I vurderingen av forbygningsarbeider het det at slike arbeider i det vesentlige 
tilgodeså jordbruksinteresser, men også i en viss utstrekning vei- og jernbane-
anlegg, bebyggelse, ferdsel, fløtning og fiske. Landbruksdepartementet ga også 
støtte til senkings- og tørrleggingsarbeider etter regler vedtatt av Stortinget 8. 
juni 1954. Vassdrags- og elektrisitetsvesenet tok seg av planlegging og utførelse 
av større og vanskeligere senkings- og tørrleggingsarbeider, mens Landbruksde-
partementet planla mellomstore arbeider.7 Komiteen vurderte derfor om Forbyg-
ningsavdelingen heller burde legges inn under Landbruksdepartementet. Tan-
ken ble imidlertid forlatt, blant annet på grunn av sakenes vassdragstekniske 
natur. 

Et eget punkt i innstillingen omfattet desentralisering av virksomheten. NVE 
var også representert i distriktene gjennom anleggsvirksomhet, kraftverksdrift 
og tilsyn med elektriske anlegg. Elektrisitetstilsynet hadde kontorer i Oslo, Kris-
tiansand, Bergen, Trondheim og Harstad. Spørsmålene som nå ble reist var om 
distriktskontorene skulle påta seg andre oppgaver for institusjonen. Konklusjo-
nen ble at de gjøremål som eventuelt  kunne  overføres til distriktskontorene, 
var oppgaver som heller burde utføres ved hovedkontoret. 8

6  Fossekallen nr. 3, 1957. 

7  Innstilling fra organisasjonskomiteen for Norges vassdrags- og elektrisitetsvesen, Bergen 1958.

8  Innstilling fra organisasjonskomiteen for Norges vassdrags- og elektrisitetsvesen, Bergen 1958.
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Forbygningsavdelingen.  
Faksimile fra Fossekallen  
nr. 3, 1957.

Det ble imidlertid foreslått et felleskontor i Nord-Norge ved at Elektrisitetsforsy-
ningens kontor i Harstad flyttet til Forbygningsavdelingens kontor i Narvik. Det 
ble med forslaget. Elektrisitetsforsyningens kontor ble værende i Harstad.

Distriktsandel på 1950-tallet
I hver sak avgjorde Hovedstyret om forbygningstiltaket var økonomisk berettiget 
til bevilgning over vassdragsbudsjettet mot en nærmere fastsatt distriktsandel. 
Denne var vanligvis 33 prosent, unntaksvis 25 prosent for forbygningsanlegg i 
de nordligste fylkene. I spesielle tilfeller kunne Hovedstyret fastsette distriktsan-
delen til 20 prosent. Ved ekstraordinære flomskadearbeider av mer katastrofe-
liknende natur kunne Hovedstyret søke Stortinget om benyttelse av en lavere 
distriktsandel, som i slike tilfeller kunne være på 10 prosent. Ved senkingsan-
legg var andelen gjerne 50 prosent. Før arbeidet kunne komme i gang måtte det 
foreligge garanti fra vedkommende kommune om fremtidig vedlikehold av det 
utførte anlegg. 



63

For budsjettåret 1959/60 ble normalsatsen for distriktstilskuddet til forbyg-
ningsarbeider i Troms og Finnmark fylker endret fra 25 prosent til 20 prosent, i 
Nordland fylke fra 25 prosent til 20 prosent og for resten av landet fra 33 prosent 
til 25 prosent.9 

Undersøkelser viser at det på 1950- og 1960-tallet ikke var en forutsetning at 
distriktsbidraget faktisk var innbetalt før arbeid ble satt i gang. Problemet viste 
seg i etterkant - kommunene hadde ikke betalt inn selv etter at anlegget var 
ferdigstilt. Distriktskontorene måtte da purre opp den enkelte kommune. Riks-
revisjonen påpekte problemet i 1970. Det viste seg at enkelte kommuner hadde 
anleggsutgifter som lå 2-3 år tilbake i tid som ikke var fullt ut innbetalt. Riks-
revisjonens kommentarer førte til en skarpere tone fra distriktskontorene til 
kommuner som ikke hadde betalt inn distriktsbidraget.

Distriktskontorene
I 1959 bestod Forbygningsavdelingens Vestlandskontor av ni personer: Leder Erik 
Bjørbæk, ingeniør Helge Bydal, tekniker Per Øverby, kasserer Olav Brudevoll og 
kontorassistent Magnhild Høysæther. Oppsynsmennene var Ole T. Holen, Mar-
tin Sandal, Hans Veiteberg og Johan Wiger. Kontoret hadde rundt 150 anlegg. 
Arbeidsbestyrer Erik Bjørbæk ga følgende beskrivelse av kontoret og om forhol-
det til hovedkontoret i Oslo:

”Kontorforholdene må sies å være bra. For et par år siden ble kassererordningen lagt 
om, og fra 10 anleggskasserere rundt om i distriktet ble det hele redusert til 1 kas-
serer ved kontoret. Det ble da foretatt en utvidelse og oppussing av kontorene, og selv 
om plassen ikke er større enn den må være, skal vi være fornøyde. Og selv om vi til 
enhver tid står i nær kontakt med hovedkontoret i Oslo både m.h.t. planlegging og 
utførelse av arbeidene, arbeider vi fritt og selvstendig og det er vi takknemlig for.”10

Tidligere var det en rekke lokale anleggskasserere som var lønnet på prosent-
basis. Etter at systemet med skatt for årets inntekt ble satt ut i livet, ble kas-
serervirksomheten mer komplisert, og det ble derfor på tampen av 1950-tallet 
ansatt en fast kasserer ved Forbygningsavdelingens hovedkontor og en ved hvert 
distriktskontor.

 
 
 Erik Bjørbæk – Mer enn 30 år som arbeidsbestyrer ved Forbygningsavdelingens  
 Vestlandskontor

Erik Bjørbæk (1918 - 1986) var arbeidsbestyrer ved Forbygningsavdelingens 
Vestlandskontor fra 1953 til 1985. Han var utdannet sivilingeniør fra NTH. 
Bjørbæk beskrives som samfunnsengasjert av dem som opplevde han som 
sjef. Han var med i kommunestyret i Førde. Her fikk Bjørbæk til en viktig 
endring – nemlig at formannskapet skulle ha møter om kvelden. På den 
måten ble arbeidstiden spart. Han nøt stor respekt innad i organisasjonen. 
I forbindelse med en ansettelsessak ble det sagt om han sentralt i NVE at 
«Bjørbæk får det vel som han vil». 

Trøndelagskontoret bestod av arbeidsbestyrer Odd Krogstad, Einar Knutsen, 
Edvin Ellingsen, Bjørg Hammeren og Kari Kommandantvold. I tillegg var det tre 
oppsynsmenn – John Rønning, Ivar Fagerholt og Arne Rindal. Anleggsstyrken 
var på rundt 80, men kunne komme opp mot 200. Arbeidsområdet var nord for 
Dovre til Saltfjellet. 

9  Stortingsforhandlinger 1959, St. Prp. nr. 1.

10  Fossekallen nr. 4 1959. 
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Ved Nord-Norge-kontoret overtok overingeniør Halfdan Haanes som arbeids-
bestyrer etter Strand i 1953. Haanes hadde tidligere praksis fra veikontor i 
Finnmark. Fram til 1952 var det to oppsynsmenn i området. I 1960 var det fire 
oppsynsmenn i distriktet: Hartvig Solvoll, Edvard Hansen, Magnus Bjørknes og 
Erling Kjæreng. Ved kontoret var ellers kontorassistent Olga Hansen, distriktkas-
serer Arona Danielsen, utskiftningskandidat Olav Hope og elementærtekniker 
Arne M. Solvoll.11

11  Fossekallen nr. 2 1961.

Presentasjon av Forbygnings-
avdelingens Trøndelagskontor. 
Fossekallen nr. 2, 1960.



65

 Arona Danielsen – kasserer på heltid
Arona Danielsen fra Narvik ble ansatt som distriktkasserer i 1957, en stil-
ling hun hadde frem til hun ble pensjonist i 1986. Arona var veldig opptatt 
av det sosiale ved kontoret. Hun innførte reglen om at den som hadde burs-
dag måtte ha kake med. Dette var ikke så enkelt når de fleste var opptatt 
med reiser rundt om i distriktet. 

Presentasjon av Forbygnings-
avdelingens Nord-Norgekontor. 
Her ser vi at kontoret feilaktig 
blir omtalt som forsyningsav-
delingen. 
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 Hartvig Solvoll – lang fartstid som oppsynsmann

Hartvig Solvoll var oppsynsmann i Nord-Norge fra 1939 til 1970. Han bodde 
i Tennevoll. Arbeidsforholdene under krigen var særlig utfordrende, og han 
satt også en kort tid i tysk arrest. Han var aktiv med i forsyningstroppene 
som fenrik og som kjentmann under kamphandlingene i Lavangen og Gra-
tangen. Ved frigjøringen ble han innkalt som løytnant i forbindelse med 
avvæpning og avvikling av den tyske krigsmakten i Troms. Han var medlem 
av formannskap og herredsstyre i Lavangen kommune i en årrekke. 

 Kilde: Arkivet i Narvik.

 
 
 NVEs vei

Midt på 1960-tallet bygde NVE Forbygningsavdeling en ti kilometer lang 
vei fra bebyggelsen i Grense Jakobselv opp langs elva. Overingeniør Haanes 
var opptatt av at veien bare skulle brukes av NVE, og derfor ble det satt opp 
en bom. Kort tid etter tok overingeniøren og oppsynsmannen en tur på 
nyveien. Da møtte de en bil på vei oppover. Overingeniøren ble sint. Bilene 
stoppet ved siden av hverandre og overingeniøren rullet ned vinduet. Det 
samme gjorde sjåføren i den andre bilen. Da han fikk se Haanes utbrøt han: 
”Nei, er det ikke han Haanes. Takk for sist! Fikk du noe laks?” Haanes sa at 
han ikke hadde fått noen laks og at han bare hadde vært og sett på anlegg. 
Så kjørte de videre. Da sa Haanes til oppsynsmannen: ”Kjente du denne 
karen?”, ”Nei”, sa oppsynsmannen, ”Ikke jeg heller ”, svarte Haanes. Da ble 
det ikke mer snakk om saken. Haanes hadde vært konstituert veimester i 
Finnmark fra 1943 til begynnelsen av 1950-tallet, så han var nok også av 
den grunn godt kjent av mange.

 Kilde: Utdrag fra Solvoll, NVE 1999

Anleggsvirksomheten i Nord-Norge var stigende fra begynnelsen av 1950-tallet, 
og hadde sammenheng med behovet for sysselsetting av arbeidsledige. Det ble 
tildelt sysselsettingsmidler over statsbudsjettet til Finnmark fylke til ekstraor-
dinære forbygningsarbeider. Større skadeelver med pågående anleggsarbeid 
var blant annet Tanaelv og Kautokeino-elv i Finnmark, Saltdalselv og Beiarelv 
i Nordland. Arbeidsstyrken på anleggene varierte, fra nærmest stillstand i to 
måneder om sommeren til maksimum i mars. Vanligvis var 300 mann i arbeid i 
toppmåneden. Det var lite dyrkbar jord i Nord-Norge og derfor gjaldt det å sikre 
eksistensgrunnlag for befolkningen. Erosjonen i disse vassdragene var stor og 
truet således gård og grunn. De fleste forbygningsanlegg i landsdelen hadde stor 
betydning for bosetning og mulighet til å drive jordbruk. 

Grense Jacobselv.  
Foto: NVEs arkiv



67

Forbygningen mot Grense Jakobselv kom i gang etter den norsk-sovjetiske gren-
seoverenskomst av 29. desember 1949 for å hindre skade på grenseelvens bred-
der. Dette var under den kalde krigen, og det var naturlig nok knyttet ulike 
forventinger til et samarbeid mellom Norge og Russland.12 Både Sovjet og Norge 
ønsket å utnytte kraftressursene i Pasvikvassdraget. Behovet for kraft i Finnmark 
var stort. I tillegg hadde områder langs vassdraget opplevd ekstraordinære over-
svømmelser i både 1949 og 1952. I 1958 ble det så inngått avtale om rettigheter 
og utnytting av vannkraften i grenseelven Pasvik. Avtalen gjorde det mulig for de 
russiske kraftverkene i Boris Gleb og Hestefoss å ha deler av anleggene liggende 
på norsk område. For Norge hadde kraftuttak fra det russiske nettet betydning 
for beredskapen i området, fram til Finnmark ble knyttet til samkjøringsnettet 
for Nord-Norge i 1974. I 1959 ble det inngått avtale mellom Sovjet, Norge og Fin-
land om regulering av Enaresjø. Siden 1995 har regionsjef ved Region Nord, Aage 
Josefsen, hatt ansvar for forhandlingene fra norsk side (såkalt befullmektiget).13

 

 Bil eller buss?
Den første som fikk bil ved kontoret i Nord-Norge var oppsynsmann Har-
tvig Solvoll i 1955. På 1960-tallet måtte alle som hadde bil søke om å bruke 
denne i tjenesten. Tillatelsen ble som oftest gitt for et år om gangen. I vår-
løsningen kunne det være en prøvelse å komme fram der en ville – enten 
det var med sykkel eller bil. Det fantes få asfalterte veier utenfor bynære 
områder. 

Oppsynsmann Karl Rødal i Norheimsund valgte bussen som fremkomst-
middel når han skulle ta seg fram i Rogaland og Hordaland. Han hadde 
erfaring fra kraftutbygging i Tafjord, og kom til Forbygningsavdelingen i 
1938. Her ble han frem til 1971. Distriktet var stort, og det må ha vært 
tungvint og tidkrevende å reise rundt med buss. Han var derfor flink til å 
delegere ansvar til arbeidsformenn og var ellers flittig bruker av telefon. 
Da Rødal sluttet overtok Arne Tverå. Han fikk kontorsted i Ølen, i Sunnhor-
daland. Med bil som transportmiddel kunne han besøke anleggene hyp-
pigere. Tverå ble belønnet med kongens fortjenestemedalje i sølv etter mer 
enn 40 års tjeneste i NVE. 

 Kilder: Basert på Solvoll, Arne M, 1999, og notat fra Haakon Haga. 

 Bones i Salangsdalen – lang planperiode
I begynnelsen av oktober 1959 inntraff en stor flomsituasjon i sør -Troms og 
nordre Nordland. Flommen var den største på mange år i denne delen av 
Norge. I Lavangen var det så vidt en klarte å redde bebyggelsen på Stranda. 
Innbyggerne var raske med å felle trær og legge disse langs raskanten. På 
grunn av manglende bevilgninger måtte arbeidene fordeles over flere år. 
På Bones i Salangsdalen ble det ikke gjort noe. I 1971 fikk NVE søknad om 
at det måtte skje en forbedring. Dette var viktig for å sikre bosetningen og 
holde på bygdas ungdom. En plan hadde allerede foreligget i 1940. I løpet 
av 1977 ble planer igjen utarbeidet. Høsten 1981 startet arbeidet opp og 
var ferdig i 1987. Anleggsarbeidet langs denne delen av Salangselva var per 
1998 landsdelens største enkeltanlegg. Det hadde da kostet ni millioner 
kroner og beskyttet rundt 1500 dekar dyrket mark.

 Kilde: Solvoll, Arne M, 1999.

12  Arkivet i Narvik, Notat fra 26. oktober 1953 vedrørende arbeidsdrift i Grense Jakobselv. 

13  40-år for felles arbeide i Pasvikvassdraget, 1999. Boken er skrevet på tre språk: russisk, finsk og norsk. 

Forfattere er de tre reguleringsbefullmektigede, sakkyndige, kraftutbyggere og grensemyndigheter. 
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Store senkingsprosjekter
Ett av de store senkingsprosjektene på 1960-tallet var senkingen av Goksjø og 
Storelv. Allerede i 1876 var det utarbeidet planer for området. Arbeider ble utført 
på slutten av 1800-tallet, men viste seg raskt ikke å være tilstrekkelige. I 1939 
forelå en ny senkingsplan. Arbeidet baserte seg på en beregnet flomvassføring 
på 60 kubikkmeter i sekunder. Dette var heller ikke omfattende nok, og i 1946 
forelå alternativet om å senke Goksjø med 1,25 meter. Dette ville gi 4200 da dyr-
ket jord og 1100 da skog og beite. Arealene lå i fire kommuner og 155 grunneiere 
var involvert. Først i 1960 var en klar til oppstart. Utførelsen i Storelva ble gjort 
av folk og maskiner fra Østlandskontor I. På grunn av rasfare måtte gravemas-
sene plasseres i god avstand fra elvekanten. Det gikk flere ras mens arbeidet 
pågikk. Grunnforholdene var dårlige og det ble nødvendig med mye steinset-
ting i tilløpselvene. Kostnadene ble betydelig høyere enn beregnet. På sikt ga de 
store arealene med dyrkingsjord helt andre muligheter for lønnsom gårdsdrift. 
Ikke alle var like flinke til å utnytte de fordelene som senkingen ga. Det ble gitt 
noe tilskudd til grøfting, men slike tilskudd ble etter hvert vanskeligere å få. 
En del av det innvunne arealet var derfor dårlig drenert. Erosjonsproblemene 
var større enn ventet enkelte steder.  I ettertid har det forekommet ras. Det har 
også vist seg at avtaler om vedlikehold var uklare, noe som kan føres tilbake til 
avtalene om kostnadsdeling som ble gjort på 1950-tallet. Seinere ble spørsmål 
knyttet til fiske- og friluftsinteresser tatt opp, og nye utredninger gjennomført.14 

På 1960-tallet forelå de første planene for 
senking av Myrkdalsvatnet i Vossovassdraget. 
Store og årlige flommer begrenset landbruks-
produksjonen i de ytre, lavereliggende områ-
der av Myrkdalsdeltaet. Grunneierne ønsket 
derfor å senke vannet. NVE ble kontaktet i 
1957, og i 1962 forelå det første planutkas-
tet. Dette ble lagt på is, fordi en nå vurderte 
kraftutbygging i vassdraget. I 1973 forelå ny 
plan for senking. Denne ble igjen revidert 
to år seinere. Planene førte til reaksjoner 
fra naturverninteresser. Myrkdalsdeltaet var 
nærmest fri for inngrep og var det største og 
kanskje tydeligste innsjødeltaet på Vestlan-
det. Den naturfaglige undersøkelsen som ble 
gjennomført bekreftet at deltaet blant annet 
var viktig for våtmarksfugl. 

Miljøverndepartementet godtok en redusert 
senking av Myrkdalsvatnet i 1979, og da med 
krav om avbøtende tiltak for blant annet fugle-

livet. I forbindelse med arbeidet med verneplan for vassdrag ble Vossovassdraget 
oppstrøms Vangs-vatnet, herunder Myrkdalsvatnet, varig vernet i 1986. Samme 
år startet også senkingsarbeidet. Et tverrfaglig utvalg ble satt ned etter initiativ 
fra NVE for å komme med avbøtende tiltak. Disse var begrenset i omfang, og ti 
år seinere ble det planlagt nye biotopjusteringer. Kanalene fikk en mer variert og 
”naturlig” form med små dammer med jordvoller som skulle fange opp avren-
ning fra jordbruket. I årene 1987 til 2000 finansierte NVE etterundersøkelser 
som skulle gi innsyn i hvordan inngrep og de biotopjusterte tiltakene hadde 
påvirket vegetasjonen og faunen forøvrig i området. 15 Senkingsanlegg vil imid-
lertid alltid medføre ulemper. Det skjer forskyvninger i den naturlige balansen. 

Maskiner blir en del av hverdagen
Frem til maskinene overtok for håndkraft ble forbygningsarbeidene i stor grad 
utført om vinteren. Feisel, bor, gummidynamitt, sortkruttlunte, fenghetter, 
spett, slegge, mann og hest utførte arbeidet i årene frem til midten på 1950-tal-
let. Det måtte også finnes en smed som kunne kvesse bor. Feltsmiene ble plassert 
under en berghammer i nærheten av forbygningsarbeidet. Steinen som skulle 
benyttes måtte ikke være større enn at den kunne løftes opp i sleden. Om våren 
begynte arbeidet med å legge steinen ned på den avplanerte elvesiden. Muringen 

14  Delkapittelet er basert Haakon Hagas notat om senking av Goksjø og Storelv.

15  Beskrivelsen er hentet fra rapport utarbeidet av Gunnar Bergo på oppdrag fra Region Vest, Myrkdals-

deltaet, Konsekvensar av sekning av Myrkdalsvatnet og biotopjusteringar i deltaområdet, 2001.

Maskin i arbeid.  
Foto: NVEs arkiv.



69

foregikk også for hånd. Boforholdene for anleggsarbeiderne var lenge primitive. 
I ”skogsbuene” kunne seks arbeidere spise og det hendte også at de overnattet. 
Disse buene var flyttbare, på vinterstid med meier og sommerstid med hjul.16 

Anskaffelse av egne maskiner begynte fra 1946/47.17 Med såkalte Vossakran 
og Geirangerkran ble det slutt på at stein måtte løftes med håndkraft opp på 
hesteslede eller bil. Anleggene i Nord-Norge fikk slike kraner i første halvdel av 
1950-tallet. Kompressoren ble her tatt i bruk rundt 1950, bulldoseren i 1959, 
mens den første Brøytmaskinen kom i 1968. Maskinene sammen med de etter 
hvert bedrede boforholdene, endret anleggsarbeidet dramatisk.

 

For arbeiderne som arbeidet på anlegg, var sysselsettingen som forbygningsar-
beider ga om vinteren, viktig. Mange anlegg ble også gjennomført med sysselset-
tingsmidler i tiårene 1950 til 1970. Derfor ble omleggingen fra håndmakt til 
maskiner møtt med protester.18 Gjennombruddet for maskindrift for Østlands-
området skjedde dels som en konsekvens av flommene i 1966 og 1967. Det var 
store verdier som stod på spill, blant annet i Solør-området. For NVEs anleggs-
virksomhet ble det jobb i mange år framover som følge av skadene. 

16  Beskrivelsen er hentet fra Solvoll, Arne M, 1999.

17  Forbygningsavdelingens års- og budsjettrapport for 1971.

18  Samtale med Ola J. Strømmen, 7. juni 2012.

Maskinpark fra Elverum.  
Foto: NVEs arkiv.

Flom i Øyeren, Fet, 1967. 
Foto: NVEs arkiv.
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 Odd Rusten – på anlegg i 36 år, 1966-2002

Odd Rusten har lang fartstid i NVEs anleggsvirksomhet. Han hørte til det 
som i dag er Region Øst, tidligere Østlandskontor II. Her startet han kar-
rieren som maskinkjører i 1966, før han ble formann i 1978. Ansettelser i 
anleggsvirksomheten var flomutsatt, med det menes at behovet for nyan-
satte økte i forbindelse med store flommer. 1966 og 1967 var flomår. Rusten 
var en av de første fast ansatte ved anlegg i NVE. I noen få år på slutten av 
1960-tallet var således en del av arbeidsstyrken fast ansatt og en del sesong-
ansatt. De sesongansatte jobbet vanligvis på jernbanen om sommeren og i 
NVE om vinteren. Overgangen til fast ansatte kom parallelt med introduk-
sjonen av maskiner. 

I løpet av ett år var Odd Rusten gjerne innom rundt 20 anlegg. Anleggene 
fantes i området fra Røros til Østfold. Det ble mye reising og ukedager borte 
fra familien. I arbeidsuken bodde han på brakker eller pensjonat. Ved større 
anlegg ble det gjerne bygget permanent innkvartering. Dette gjaldt blant 
annet i forbindelse med senking av Selsmyrene i Sel i Gudbrandsdalen. 
Østamyra var et annet stort senkingsprosjekt som startet i 1977 og varte i 
4-5 år. 

Det var flere utfordringer knyttet til anleggsarbeidet i den tidlige perio-
den. Rusten legger særlig vekt på at en ikke hadde telefon.  Dette kunne 
være tøft, særlig dersom en var alene på anlegg. Etter hvert ble arbeidet 
organisert i arbeidslag. De enkelte maskinene var avhengig av hverandre. 
Dermed ble prosjektene raskere gjennomført også. Anleggsvirksomheten 
ved Østlandskontor II hadde i perioder opp til 20 fast ansatte.

Ola J. Strømmen – fra oljevirksomhet i USA og 
Algerie til arbeidsbestyrer ved  
Østlandskontor II
Ola J. Strømmen var arbeidsbestyrer for Øst-
landskontor II, dvs. Hedmark, Oppland og 
Østfold. Han har utdannelse fra USA og arbeids-
erfaring fra oljevirksomhet i USA og Algerie. I 
NVE arbeidet han årene 1962-1964, deretter fra 
1966 frem til han gikk av med pensjon i 1995. 
Han husker godt overgangen til maskiner og 
motstanden hos anleggsfolkene som arbeidet 
på anleggene vinterstid med hest og slede. 
Introduksjonen av maskiner tok tid, og fore-
gikk ujevnt ved de ulike distriktskontorene. En 
suksessfaktor var oppbyggingen av verkstedet 
på Elverum. Her ble maskinparken overhalt, 
også fra andre distriktskontorer. 

 Bildet er tatt på regionsjefstur til Finnmark i 1995.    
 Foto: Einar Sæterbø, NVE

 
 

Arbeidsmiljøloven av 1976 ble et vendepunkt for brakkelivet. Den satte større 
krav til arbeidsforholdene. Det var nå ansatt flere faste arbeidere som dro rundt 
i distriktet på anlegg. I Nord-Norge ble det oppført permanente boliger – på 
Storslett, Oteren, Bakkehaug og Rognan. Boligene ble benyttet av hydrologene, 
ansatte i Vassdragstilsynet og natur- og landskapsavdelingen. Etter hvert ble det 
bygd boliger også andre steder i distriktet. Bedring av innkvarteringsforholdene 
betydde naturlig nok mye for arbeidsforholdene.
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 Årlig visitt fra Hovedkontoret i Oslo

Olaf Tronsgaard var avdelingsdi-
rektør i årene 1946 til 1965. Han 
var på årlige visitter til Nord-
Norge-kontoret. Da reiste han 
sammen med arbeidsbestyreren 
og inspiserte anleggene i distrik-
tet. Reisene var slitsomme, men 
det ble muligheter for gode lakse-
måltider ved områdets hoteller. 

Tronsgaard fulgte nøye med i for-
søkene som Vassdragslaboratoriet 
ved NTH utførte vedrørende stein-
størrelser ved terskelbygging. Han 
ville overføre resultatene til for-
bygningsaktivitetene.  Da var det 
kanskje ikke så rart at mang en 
stein i forbygninger fikk tilnavnet 
”Tronsgaardinger”.

I forbindelse med at Tronsgaard, 
Haanes og Kjæreng befarte et 
anlegg i Nordreisa bemerket Tron-
sgaard at steinen ikke var kommet så langt ut i elven som den skulle. Kjæ-
reng svarte da: ”Du skulle vært her i vinter da det var minus 28 grader og 
to meter snø. Da skulle du sett hvor lett det var å få steinen dit du ville.”

 Kilde: Solvoll, Arne M, 1999

Vågå, steinbrudd. Bildet er fra 
slutten av 1950-tallet. Foto: 
NVEs arkiv.

På bildet ser vi Tronsgaard på befaring med Knutsen 
fra Forbygningsavdelingens Trøndelagskontor. 
Foto: NVEs arkiv
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Satsing på distriktskontorene
Bemanningen ved distriktskontorene økte frem mot 1970. Kvinnene ble en del av 
arbeidsstyrken fra slutten av 1950-tallet, både som kasserere og kontorpersonale.  

 Irene Krogstad – 44 år ved Trøndelagskontoret
Irene Krogstad begynte ved distriktskontoret i Trondheim i juni 1966 som 
kontoraspirant og ble kontorassistent året etter. Her fikk hun en lang kar-
riere frem til hun gikk av med pensjon i 2010. Mye var annerledes den gan-
gen. Distriktskontoret holdt til i Tinghuset i Trondheim. Personalkortene 
med informasjon om ferie og hvor mye den enkelte hadde jobbet, ble ført 
for hånd. Anleggsarbeiderne jobbet på akkord og kontorpersonalet fylte 
inn timelistene. Mens sjefen skrev kladd, var det kontorpersonalets opp-
gave å skrive videre på skrivemaskin. Dersom sjefen kom på at noe måtte 
endres, så var det for kontordamen å skrive alt om igjen. Irene var med på 
å fargelegge kart og hadde allsidige arbeidsoppgaver. Hun var også med 
på befaringer i vassdrag sammen med arbeidsbestyrer Einar Knutsen. Hun 
legger vekt på at arbeidsmiljøet var bra, men det var liten kontakt med 
Hovedkontoret i Oslo. Det tok 20 år før hun var på besøk på Hovedkontoret. 

Regnskapssamling for regionkontorene tidlig på 1990-tallet. Fra venstre: 
Anne-Beate Jenssen (Region Midt), Irene Krogstad (Region Midt), Olav Bru-
devold (Region Vest), Olga Hansen (Region Nord) og Liv R. Haugen (Region 
Øst). Foto: Privat

Mens områdene fra Finnmark i nord til Sogn og Fjordane i sør var dekket av 
de tre distriktskontorene i Narvik, Trondheim og Førde, ble resten av Norge 
administrert fra hovedkontoret i Oslo. Ingeniørene her hadde tildelte distrikter, 
men grensene kunne være flytende. Opp igjennom historien var det flere ganger 
fremkommet forslag om opprettelse av flere distriktskontorer. Først rundt 1970 
ble Østlandskontoret I og II egne administrative enheter, med kontorplass i Mid-
delthunsgate 29. Arbeidsbestyrerne ble gjerne brukt til oppgaver også sentralt, 
i tillegg til oppgaver som hørte naturlig inn under Østlandskontor I og II. Fra 
og med 1977 ble de årlige bevilgningene over Forbygningsavdelingens budsjett 
eksplisitt fordelt på disse kontorene.19 Haakon Haga og Ola J. Strømmen var 
arbeidsbestyrere for henholdsvis Østlandskontor I og Østlandskontor II. 

19  Andersen, Bård, Flomsikring i 200 år, Norges vassdrags- og energiverk 1996, s. 77.
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 Haakon Haga
Haakon Haga (født i 1928) er sivilingeniør innen bygg og anlegg etter stu-
dier i USA årene 1949-1953. Tilbake i Norge arbeidet han i Oslo kommune 
og Forsvarets Bygningstjeneste, før turen gikk til Tyrkia for oppdrag ved 
NATO-anlegg i årene 1959-1961. Haga begynte deretter i NVE i 1962 som 
arbeidsbestyrer. De to Østlandskontorene var da lokalisert ved hovedkonto-
ret under Forbygningsavdelingen, og var således ikke selvstendige enheter. 
Arbeidet medførte mye reisevirksomhet. Nærheten til sentrale spørsmål 
i Forbygningsavdelingen gjorde at arbeidsbestyreren ofte ble involvert i 
saker utenom hans geografiske ansvarsområde. 

Haakon Haga ble den første regionsjefen for Region Sør. Han var regionsjef 
frem til han ble pensjonist i 1995. 

Utover på 1970-tallet skjedde nye endringer ved Forbygningsavdelingens 
distriktskontorer. Nå ble flere fagområder representert. Det innebar også at 
arbeidsoppgaver som Forbygningsavdelingens ansatte hadde utført, slik som 
vannføringsmålinger, ble overtatt av hydrologene. En som opplevde disse end-
ringene, var Karl Mettenes.

 Karl Mettenes: Planlegger med sans for  
 ”Syvdeterskler” 

Mettenes (født 1933) fikk tidlig erfaring med 
landmåling. Som 16-åring jobbet han i lag 
med ingeniør Knoph, som hadde en rekke 
oppmålingsoppdrag av kraftverk, blant 
annet i Nordfjord. To år seinere ble han 
ansatt i ingeniørfirmaet, med kontoradresse 
i Oslo. Som 21-åring tok han elementærtek-
nisk utdanning. Karl Mettenes startet i For-
bygningsavdelingens Vestlandskontor i 1960 
som konstruktør. Han gikk av med avtalefes-
tet pensjon, 65 år gammel. I løpet av disse 
årene var han mye på reise – både på Møre, i 
Sogn og Fjordane og i Rogaland. 

På 1960-og 1970-tallet var arbeidsoppgavene særlig knyttet til senking og 
kanalisering. Arealer som var utsatt for flom skulle måles opp. Registrering 
av lavvannstand og høyvannstand var da en del av oppmålingsarbeidet. Med 
introduksjonen av såkalt økonomisk kartverk ble det slutt på konstruksjon 
av hele kart. Oppmåling var typisk sommerarbeid, mens vinterarbeidet 
var å tegne opp det som var målt og lage planer – for senking, kanaler og 
forbygning. Det kunne ta flere år fra planene forelå til de ble realisert. Årsa-
kene var naturlig nok mange – interessekonflikter var én slik forklaring. 

Mettenes utarbeidet plan for terskelbygging 
med utgangspunkt i fiskeinteresser i Syvde – 
den såkalte Syvdeterskelen. I planlegging av 
terskler var den faglige kontakten  med Knut 
Ove Hillestad og Einar Beheim viktig. 

På bildet ser vi forbygning mot Oselv ved Myklebust, Vanylen kom-
mune, Møre og Romsdal – med Syvdeterskel. Foto: Karl Mettenes. 
NVE

Foto: Roar M. Gartland, NVE
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Salangselva 2008. Foto: Knut Hoseth, N
VE
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K A P I T T E L  5

Fra forbygningsavdelinger 
til regiontjeneste
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Pål Mellquist etterfulgte Sperstad 
som vassdragsdirektør i 1985. Han 

ble ansatt i 1973 som biolog ved 
kontoret hos Hillestad. Mellquist 

satte sitt preg på den videre utvik-
lingen av vannforvaltningen både 
faglig og organisatorisk i NVE før 

han sluttet i 1992. Foto: Knut Ove 
Hillestad, NVE

Flere fagmiljøer og bortfall av distriktsbidraget
1970-tallet representerte et tiår med store forandringer for distriktskontorene. 
Flere fagområder fikk nå representanter ved kontorene. I dette kapittelet skal vi 
se på hva som lå til grunn for denne ekspansjonen. I tillegg forsvant kravet om 
distriktsbidraget i 1976, en situasjon som varte frem til 1990. Hvilken betydning 
fikk dette for tilbud og etterspørsel etter forbygningstiltak?

Landskapspleie og naturvern
I 1963 ble landskapsarkitekt Knut Ove Hillestad ansatt i NVE, og fra 1964 var han 
leder for kontoret for landskapspleie og naturvern. Ansettelsen av Hillestad må 
sees i sammenheng med motsetningsforholdet mellom vannkraftutbygging og 
naturvern som hadde utviklet seg og som toppet seg på 1970-tallet. Forvaltnin-
gen forsøkte gjennom ansettelsen å vise at den ikke tok lett på slike konflikter. 
Tidlig på 1960-tallet fikk utbyggingssaker et vilkår i konsesjonstildelingen om 
at anlegg måtte være minst mulig skjemmende i terrenget. Slike krav ble etter 
hvert ytterligere presisert. Det vitenskapelige grunnlaget for konsekvensutred-
ning ble også styrket, noe som skjedde med betydelig medvirkning fra NVE. 

Knut Ove Hillestad og Hans Sperstad. 
Hillestad var landskapsarkitekt og arbei-
det i NVE i årene 1963 til 1990. Fra 1964 
ledet han kontoret for landskapspleie og 
naturvern. I 1977 endret kontoret navn 
og status til Natur- og landskapsavdelin-
gen. Hans Sperstad var vassdragsdirektør 
i årene 1962 til 1985. I 1970 ble han leder 
for det såkalte Sperstadutvalget. Manda-
tet til dette utvalget var å utarbeide ”en 
rapport med liste over vassdrag som øre-
merkes for ikke-utbygging”. 

Kilde: Nilsen, Yngve, Landskapsarkitekten 
Knut Ove Hillestads virksomhet ved NVE 1963-
1990, NVE rapport 21/2010.

Foto: Pål Mellquist, NVE.

 
Hillestads oppgaver var i utgangspunktet knyttet til kraftanlegg. Anleggsarbei-
dere ved Forbygningsavdelingens distriktskontorer husker imidlertid at han var 
på befaring etter at anlegg var ferdigstilt.1 Hillestad var på utallige reiser rundt 
om i landet, og det var naturlig at han også tok andre typer anlegg i øyesyn, 
uten at han nødvendigvis hadde noen formell oppgave i forhold til planarbeid 
og resultat. 

På 1970-tallet vokste det frem et apparat rundt Hillestad. Han fikk flere med-
arbeidere og kontoret for landskapspleie og naturvern skiftet i 1977 navn til 
Natur- og landskapsavdelingen, med status som egen avdeling. Enhetens utbyg-
ging av stedlig representasjon startet da en tilsynsmann ble ansatt i forbindelse 
med Aurlandsutbyggingen i 1970. Han sluttet noen år seinere, og kontoret ba da 
om fire tilsvarende stillinger som skulle dekke de områdene som hadde vann-
kraftutbygging. Ved utgangen av 1974 var det således ansatt slike tilsynsmenn 
i Førde, Narvik, Trondheim og Sand i Ryfylke. Virksomheten var finansiert av 
konsesjonæren.2 

 

1  Intervju med Odd Rusten 17. februar 2012.

2  Nilsen, Yngve, Landskapsarkitekten Knut Ove Hillestads virksomhet ved NVE 1963-1990, NVEs rapport-

serie 21/2010, s. 18-19.
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Stort senkings- og flomsikrings-
anlegg i Søya i Surnadal, Møre og 
Romsdal. I en strekning på fem 
kilometer, mellom Kvennbø og 
Haugafossen, er Søya kanalisert, 
senket og sikret mot flom og ero-
sjon. Arealene var tidligere sterkt 
flomutsatt. Arbeidene startet i 1985 
og ble avsluttet i 1989. Det var et 
samarbeidsprosjekt mellom kom-
munen, grunneiere, Møre og Roms-
dal fylke og Landbruksdeparte-
mentet. Det er Midt-Norges største 
kanaliserings- og senkingsprosjekt. 
Anlegget skapte diskusjon, ikke 
minst fordi Søya ble vernet i 1973. 
Det er ikke vanskelig å se at men-
nesker har vært med å forme Søya. 

Kilde: Kulturminner i vassdrag. Flom- 
og erosjonssikring, kanaler og miljøtil-
tak, NVE rapport 8-2010. 

Foto: Hilmar Tollefsen, NVEs arkiv

 
På sikt fikk Hillestads arbeid betydning for Forbygningsavdelingen og dens regi-
onkontorer. Medarbeiderne ved Natur- og landskapsavdelingen brakte med seg 
et nytt syn på hvordan elveløp burde se ut. Tidligere hadde det vært vanlig å 
samle og kanalisere elveløp, nå fikk naturen og omgivelsene større betydning.3 
VVed distriktskontorene ble det mer og mer vanlig å utarbeide planer i sam-
arbeid med representantene fra Natur- og landskapsavdelingen, slik som ved 
Forbygningsavdelingens Vestlandskontor, der Ivar Sægrovs innspill fikk betyd-
ning i planleggingsarbeidet.  Ved kontoret i Trondheim spilte Tore Sandnæs en 
lignende rolle. 

3  Synspunkt er basert på intervjuer med tidligere ansatte. 

Fossekallen nr. 2, 1975
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Hos Fylkesmannen ble det opprettet vassdragsforvalterstillinger tilknyttet mil-
jøvernavdelingene, som skulle ivareta landskaps- og miljømessige hensyn. De 
nye tiltakene kunne også vekke protester hos kommunen og grunneierne, fordi 
flere hensyn førte til at en ikke kunne bruke de enkleste tiltakene, noe som 
igjen virket inn på distriktsbidragets størrelse. Noen grunneiere mente at planer 
som innebar estetiske tiltak og landskapsmessige forbedringer, burde dekkes 
av statskassen i sin helhet.4 Økt fokus på natur og miljø gjenspeilet seg ikke 
minst i opprettelsen av Miljøverndepartementet i 1972 og den første verneplan 
for vassdrag i 1973. 

Ivar Sægrov 
Ivar Sægrov (født 1942) hadde en all-
sidig utdanning og praksis da han 
kom til NVE i 1977 som tilsynsmann 
ved anlegget i Aurland. Hovedutdan-
ningen er som forvaltningsagronom 
med tilleggsutdannelse fra Ås. Kontor-
stedet for tilsynsmannen ble Forbyg-
ningsavdelingen i Førde. 

En hovedendring i arbeidsoppgavene 
de siste årene er at rollen som tilsyns-
personell er blitt mer rendyrket. Tidli-
gere var tilsynsmannen også rådgiver 
og konsulent for utbygger. I dag defi-
nerer tilsynet kravene til utbyggeren 
-  ikke løsningene. Dette betyr også at 
konsesjonæren ansvarliggjøres mer. 

Utbygging av vannkraft innebærer at vannkrafttekniske problemer må 
håndteres. Derfor er det viktig at det er kontakt mellom avdelingene. I dag 
ligger både fag- og personalansvar ved Hovedkontoret. I årene 1986 til 2010 
hadde imidlertid regionsjefen personalansvaret. 

I siste halvdel av 1990-tallet ble småkraftverk mer vanlig, og dette endret 
naturlig nok arbeidsmengden. Særlig etter 2004 ble det en markert pågang 
med søknader om bygging av småkraftverk.

Etter hvert ble også Vassdragstilsynet og Hydrologisk avdeling representert ved 
Forbygningsavdelingens distriktskontorer. 

Vassdragstilsynet
Kontrollavdelingen skulle føre tilsyn og kontroll med vassdragsanlegg og ble 
opprettet som en  avdeling i Vassdragsvesenet i 1909. Vassdragslovkommisjonen 
av 1909 foreslo fem elvefogddistrikter – i Kristiania, Skien, Bergen, Trondheim 
og Narvik eller Harstad. Kommisjonen ønsket også at disse skulle ha utstrakt 
beslutningsmyndighet. De skulle starte saksbehandling på et lokalt nivå. Forsla-
get ble ikke realisert, og desentralisering ble først aktuelt på 1980-tallet.5 

I 1965 ble 136 damanlegg behandlet, seks år seinere var tilsvarende tall 148. 
Konsesjonæren eller anleggets eier betalte avgift som dekket Vassdragstilsynets 
utgifter til tilsynet. Etter en tiårsperiode med økning i arbeidsoppgaver kom-
binert med personalknapphet, innledet siste halvdel av 1970-tallet en periode 
med nye stillinger for tilsynet. Bevilgningene forutsatte imidlertid at noen av 
stillingene skulle knyttes til distriktskontorene. Selv om slik stedlig represen-

4  Basert på Haakon Hagas artikkel om endret syn på vassdragstiltak. 

5  Beskrivelsen er basert på Kvist, Kjetil, Autoritet, tillit, ansvar: Norsk vassdragstilsyn 1909-2009, NVE 

2009, kapittel 2. 

Foto: Haavard Østhagen, NVE
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tasjon hadde vært oppe flere ganger, hadde forslaget manglet politisk støtte, 
blant annet fordi Hovedstyret og departementene mente ordningen ville koste 
for mye. 1960- og 1970-tallet representerte et gjennombrudd for distriktspolitikk 
generelt. Et eksempel her er etableringen av distriktshøgskoler. 

I årene 1976 til 1978 ble det opprettet stillinger i Trondheim og i Narvik. I 1986 
ble Ove Møll ansatt ved kontoret i Førde. I forbindelse med omleggingen fra 
distriktskontorer til regioner ble Vassdragstilsynet representert i Region Sør i 
1991 og Region Øst i 1997.6 Våren 2012 hadde Vassdragstilsynet 11 fast ansatte 
medarbeidere i regiontjenesten og en timeansatt. 

 

Hydrologisk avdeling
Hydrologisk avdeling har sin historie tilbake til Kanalvesenet på 1800-tallet. 
Avdelingen ble opprettet i 1895. En av de tidligste oppgavene avdelingen fikk var 
kartlegging av landets vannressurser. 

Hydrologene har alltid hatt en utstrakt reisevirksomhet. Store avstander økte 
behovet for en distrikttjeneste og alternativet med plassering av hydrologer ved 
distriktskontorene vant fram. I 1981 ble Olav Råmundal stasjonert i Narvik. Året 
etter flyttet Harald Andreas Viken til Trondheim. Deretter gikk det noen år før 
Olav Osvoll kom til Førde-kontoret i 1991.7 Per 2012 har ti hydrologer arbeidssted 
ved regionkontorene. Av disse er fire ved Region Midt, mens Region Sør ikke har 
noen.

6  Ibid, s. 72-73.

7  Aars, Øystein og Gunnar Østrem (red), Tiden går – vannet består. Hydrologisk avdeling gjennom 100 år 

1895-1995, Meddelelse nr. 86 fra Hydrologisk avdeling  sept. 1995, nytrykk 1996, s. 59. 

Faksimile fra Fossekallen nr. 1, 1981 

Dag Bachke  
– damtilsynets mann i distriktet  
Dag Bachke er utdannet sivilingeniør fra NTH. 
Han hadde erfaring fra privat sektor da han 
begynte ved distriktskontoret i Trondheim som 
damtilsynets representant i 1976. 
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Foto: NVE

 
Harald Andreas Viken 
Harald A. Viken har utdannelse fra Ski-
enfjordens Tekniske Fagskole og praksis 
fra Skienfjordens Industriservice. Han 
begynte i NVE innen hydrometri i 1965. 
Hydrologisk avdeling holdt til i 3. etasje 
i det helt nye bygget til NVE. Han fikk til-
delt arbeidsområdet Trøndelag og Nord-
land opp til Mo i Rana. Arbeidspresset 
var stort, også blant de som skulle lære 
Viken opp. Han ble dermed ofte henvist 
til arkivskapet for å se hvordan tidligere 
saker var blitt løst. I 1982 fikk Viken til-

bud om en stilling ved Region Midt. 
Han var fra Trøndelag, så det var som å 
komme hjem. Med på flyttelasset var to 

store dataskjermer, som også ble de første ved kontoret i Trondheim. Data-
ene gikk på vanlig telefonlinje. Først seinere på 1980-tallet kom de første 
PC-ene og programmer. 

Ansatte i regiontjenesten legger vekt på at det er kombinasjonen av feltar-
beid og kontorarbeid som har gjort at de gjerne har et helt yrkesliv i NVE. 
Andre jobbtilbud er valgt vekk til fordel for regiontjenesten. Harald A. 
Viken er intet unntak i så måte. 

Tidligere ble alle beregninger gjort manuelt. Etterspørsel etter data på 
1960-tallet var knyttet til kraftutbygging. Et unntak var biologer som ville 
undersøke ferskvannstilsiget til Trondheimsfjorden. I dag kommer etter-
spørsel etter data både fra inn- og utland. Nå blir dataene brukt også innen-
for helt andre områder – blant annet laksefiske og rafting. 

Da hydrologisk avdeling fikk sin representant i Trondheim i 1982 økte også 
etterspørselen etter data fra studenter ved NTH, smoltoppdrett, småkraft-
verk mm. Viken var lenge alene som hydrolog ved RM, men kunne ikke 
be studentene vente med eksamen før han hadde tid, så derfor ble det i 
perioder ganske mye overtidsarbeid. 

Selv om Viken rundet 67 år høsten 2010, er han fremdeles aktiv i jobben. 
NVEs seniorpolitikk har ført til at mange fortsetter utover både 62 og 67 år. 

 
Bortfall av distriktsbidraget
Flere ganger etter andre verdenskrig var 
det diskusjoner om distriktsbidraget. Vi har 
tidligere sett at satsene ble endret i 1959 til 
25 prosent i Sør-Norge og 20 prosent i Nord-
Norge. Samtidig varierte satsene med hvilke 
type anlegg det var snakk om – 50 prosent 
for senkingsanlegg, 16-20 prosent for flom-
skadearbeid og unntaksvis 10 prosent. I 
forbindelse med store flomskader i 1966 og 
1967 ble andelen redusert til 10 prosent i en 
del saker.8 

8  NOU 1996:16, Tiltak mot flom, kapittel 10.8.1.

Faksimile fra Fossekallen nr. 4, 1965. Bård Andersen var 
avdelingsdirektør i NVEs forbygningsavdeling (seinere vass-
dragsteknisk seksjon) årene 1965-1991.
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I årsmeldingen for 1971 rapporterte Forbygningsavdelingens sjef, Bård Ander-
sen, at det fremdeles var mye arbeid etter flomskader som ikke var igangsatt. 
Dette hadde dels sammenheng med at kommunene hadde vanskelig for å skaffe 
tilveie distriktsbidraget.9 Regiontjenestens arkiver inneholder eksempler på 
at kommunens økonomi spilte en rolle i forhold til om omsøkte tiltak kunne 
igangsettes. 

               Kilde: Forbygningsavdelingens årsrapporter 1970-1990

 
I 1975 ble det bestemt at kravet om distriktsbidraget skulle fjernes fra og med 
1976. Fordelen var at NVE kunne drive mer helhetlig planlegging og prioritering 
ut fra faglige vurderinger. Samtidig kom også noen negative tendenser til syne. 
Kommuner og grunneiere ble ikke økonomisk belastet i forbindelse med tilta-
ket, og foretok derfor ikke god nok prioritering. Som argumenter for bortfall  
var først og fremst faglige vurderinger, og kommunenes og grunneiernes varier-
ende betalingsvillighet. 

9  Forbygningsavdelingens års- og budsjettrapport for 1971.

Figur 5.1. Antall anlegg under 
utførelse 1970-1990

Flom i Jostedalen i august 
1979. På bildet ser vi ar-
beidsbestyrer Erik Bjørbæk på 
befaring. Foto: NVEs arkiv



82

Foto: NVE

Figur 5.1 viser utførte tiltak årene 1970 til 1990. Den viser at i årene uten dis-
triktsbidrag falt antall tiltak under utførelse. Mens det i 1975 var 380 anlegg 
under utførelse, var tilsvarende tall året etter 254. Samtidig ble søknadsbunken 
større. Bortfallet av distriktsbidraget ble ikke kompensert med økte bevilgninger 
via statsbudsjettet.

 
Med gjeninnføringen av distriktsan-
delen i 1990 med en minimumssats 
på 25 prosent, ble igjen det kommu-
nale og private ansvaret understre-
ket. Det fantes riktignok unntak fra 
bestemmelsen i forbindelse med store 
flomskader.10 Det at distriktsbidraget 
ble gjeninnført blir av regionsjefene 
omtalt som positivt, selv om kravet 
om bidrag kan skape forskjeller mel-
lom kommunene. Bidraget gir større 
ansvarlighet og realisme i søknadene. 
I dag er det også mer sjelden at det er 
grunneierne selv som betaler distrikts-
bidrag. Det er som oftest kommunen 
som betaler. Her kan det riktignok 
forekomme regionale forskjeller. 

 
 
Distriktsingeniør Wiggo Houmb
Wiggo Houmb begynte som oppsynsmann i 
1982. I 2012 kan han dermed feire 30 år som 
ansatt i NVE. Han overtok etter Erling Langda-
len som da hadde vært oppsynsmann i 40 år. 
Oppsynsmannstittelen ble etter hvert endret 
til distriktsingeniør. Hoveddistriktet er Hed-
mark fylke fra Åsnes til Røros. Ved vakanser 
andre steder i distriktet måtte en være innstilt 
på å utvide sitt geografiske område for en 
periode. Houmb var leder for resultatenhet Øst 
1994-1997, før det ble ansatt egen leder for NVE 
Anlegg i 1997. Distriktsingeniørens oppgaver er 
nå knyttet til den forvaltningsmessige delen av 
anleggsvirksomheten.

10  Fremstillingen er basert på NOU 1996:16, pkt. 10.8.

Faksimile fra Fossekallen nr. 2, 1977.
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  Arne M. Solvoll

I 1998 markerte Nord-Norge-kontoret at det var 50 år siden kontoret ble 
etablert i Narvik. I den forbindelse skrev Arne M. Solvoll en liten historikk 
om kontorets utvikling. Solvoll hadde da vært hele 37 år ved kontoret. Han 
understreket at arbeidet med å sikre jordverdier langs vassdragene hadde 
gitt en god følelse av å gjøre noe nyttig for landsdelen, og uttrykte det slik:

”Jeg tenker ofte på alle de tusenvis av dekar jeg har planlagt sikring for. Også for 
rasutsatte områder har jeg vært med på å utarbeide sikringsplaner, som er utført, 
slik at folk kan bo trygt bak disse sikringsverkene. Også sentrumsnære områder og 
annen bosetting har jeg planlagt sikringstiltak for. Det har vært med på å trygge 
bosettingen i hele landsdelen, og på den måten gitt kommunene inntekter. ”

Distriktskontorene under lupen
Distriktskontorene opplevde vekst i både oppgaver og ansatte som følge av at 
Vassdragstilsynet, Natur- og Landskapsavdelingen og Hydrologisk avdeling ble 
representert. Benevnelsen Forbygningsavdelingens Vestlandskontor, Trønde-
lagskontor og Nord-Norge kontor ble derfor misvisende. 

Forbygningsavdelingene opplevde endringer i arbeidsoppgaver. I tillegg til 
undersøkelser og planlegging omfattet arbeidet rådgivning til kommuner, vei-
myndigheter, kraftutbyggere og grunneiere. Jordbrukspolitikken endret seg i 
disse årene, noe som fikk betydning for virksomheten. Nydyrking var ikke lenger 
et prioritert mål. Støtten til nydyrking gikk kraftig ned. Fokus for jordbruksnæ-
ringen var nå på naturmiljø og bærekraftig utvikling. I tillegg opplevde nærin-
gen overproduksjon.11  Frem til midt på 1980-tallet hadde senking og flomsik-
ring av landbruksareal vært en sentral oppgave for kontorene. Et fokus bort fra 
jordbruksinteresser kom gradvis. Søknader om senkingsanlegg og tørrleggings-
prosjekter kom likevel inn på hele 1980-tallet og ble delvis også gjennomført. 

  
 Nytt syn på nytte/kost-vurderinger

Dyrket mark var frem til 1980-tallet den verdi som de fleste sikringstilta-
kene ble vurdert opp mot. Det ble spurt etter hvor stort jordbruksareal som 
ble innvunnet ved senking eller hvor mange dekar som ble beskyttet ved 
en forbygning. Kost/nytte-vurderinger var viktig i planleggingen, og da ut 
fra jordbruksinteresser. Linjeføring ble valgt ut fra det som ga størst sen-
kingseffekt i sekningssaker og at behovet for stein ved sikringssaker skulle 
være minst mulig. 

Ved planlegging av sikringstiltak ble etter hvert andre verdier trukket inn. 
Nytte/kost-vurderinger ble vanskeligere, fordi rene naturopplevelser og 
estetiske verdier ikke lar seg verdsette i kroner og øre. 

 Kilde: Basert på Haakon Hagas notat om endret syn på vassdragstiltak.

 
I 1985 pekte arbeidsbestyrerne ved Østlandskontor I og II på at virksomheten ved 
Forbygningsavdelingen hadde skiftet karakter. Den var nå blitt et serviceorgan 
for vurdering og planlegging av ulike tiltak i og langs vassdragene. Oppgavene 
var blitt flere uten at bemanningen var økt. Særlig vanskelig var det i Oslo, der 
man i tillegg til å dekke Østlandet også utførte fellestjenester for hele avdelingen. 

 

11  Stubsjøen, Magne (red), Vekst og vern. Det kongelige landbruksdepartement 1900-2000, Det Norske 

Samlaget 2000, s. 69, s. 124, s. 136.
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Einar Sæterbø - Regionsjef 1985-2008 
Sæterbø tilhører generasjonen som 
vokste opp med kraftutbygging. 
Etter utdanning som sivilingeniør 
ved NTH begynte Sæterbø i Vass-
dragstilsynet. Han ble så ansatt i 
Statkraftverkene og var på anlegg i 
15 år; Mauranger, Eidfjord og Ulla-
Førre. Han kom til distriktskontoret 
i Trondheim i 1984, og etter ett år 
i arbeid under arbeidsbestyrer Jon 
Singsås, overtok Sæterbø. Singsås 
var også sivilingeniør og tidligere 
kraftutbygger. 

De viktigste endringene i regiontje-
nesten er samarbeidet over seksjons- 
og avdelingsskiller. Regiontjenesten 
har vokst fra å være et kontor for 

forbygningsarbeid, til å inneholde mange ulike NVE-oppgaver. Her var det 
Hillestad sine menn som ledet utviklingen gjennom opprettelsen av stillin-
gene ved distriktskontorene fra og med 1974. Ved kontoret i Trondheim var 
det Tore Sandnæs som ble ansatt. Den faglige styringen har alltid ligget hos 
seksjonssjefene i Oslo. Ved regionkontorene har det alltid vært lav terskel 
mellom de ulike seksjonene. 

Det har skjedd en veldig positiv bevisstgjøring av beredskap. Her har regi-
onkontorene og regionsjefene spilt en viktig rolle. 

Selv om mange andre oppgaver er kommet til i årenes løp i NVE, er frem-
deles forbygningsarbeid den største virksomheten i NVE. Regionkontorene 
har også en viktig rolle på kulturminneområdet. Regionkontoret har veldig 
god oversikt over tiltak i vassdrag, og kan dermed påpeke tiltakenes kul-
turhistoriske betydning. Anleggsrestene i Nidelva fra 1700-tallet er et slikt 
eksempel. 

For Region Midt har nærheten til NTNU gjort at en har god rekruttering 
og tidlig kan peile studentene inn på aktuelle fagområder med jobbmulig-
heter i NVE. Region Midt har ved flere anledninger tilbudt studenter som-
merjobb. Ansatte ved Region Midt har også deltatt i modellforsøk og som 
gjesteforelesere ved undervisningen ved NTNU.

 
Endringer i oppgavene til distriktskontorene, kombinert med et generelt fokus 
på NVEs organisasjon, var noe av bakgrunnen for nedsettelse av det såkalte 
Kummeneje-utvalget våren 1986.12 Mandatet var å vurdere den fremtidige orga-
niseringen av distrikttjenesten.13 I tillegg til formann Einar Kummeneje, bestod 
utvalget av Dag Bachke, Ivar Sægrov, Egil Skofteland, Dan Lundquist og Einar 
Beheim. Utvalgets mandat var bygget opp om tre sentrale problemstillinger. 
Det ene var hvilke fullmakter representantene i distriktene skulle ha, dvs. hvor 
omfattende kontorenes selvstendighet i forhold til hovedkontoret skulle være. 
Det andre spørsmålet var hvor de geografiske grensene mellom de eksisterende 
kontorene skulle gå, det tredje spørsmålet gjaldt hvordan kontorene skulle 
ledes, og hvor nye kontorer eventuelt skulle lokaliseres. 

12  Andersen, Bård, Flomsikring i 200 år, Norges vassdrags- og energiverk 1996, s. 26-27. 

13  Internt notat til alle avdelinger og utekontor i Vassdragsdirektoratet, vedr. vurdering av distrikttjenes-

ten i NVE-V, 5. januar 1987.

På bildet ser vi Einar Sæterbø i midten. Til venstre 
professor ved NTNU, Ånund Killingtveit. Foto: Per 
Einar Faugli, NVE.
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Foto: Einar Sæterbø, NVE

Einar Kummeneje – fra anleggsleder til 
arbeidsbestyrer
Einar Kummeneje har utdannelse fra 
Chalmers tekniska högskola i Gøteborg 
i 1951. Han var arbeidsbestyrer /region-
sjef ved Nord-Norge-kontoret fra 1976 
til 1990. Han kom fra stillingen som 
anleggsleder ved Skjomenanlegget. I 
tillegg hadde han vært ved en rekke 
anlegg rundt om i landet. I forbindelse 
med utbyggingen av Røssåga kan Kum-
meneje fortelle at arbeidspresset var 
så stort, at han flyttet planleggings-
kontoret til anleggsstedet. Han jobbet 
til langt på natt, og om morgenen pre-
senterte han så resultatene for basen 
på kraftstasjonen.

I Nord-Norge fantes dyktige oppsynsmenn som kjente vassdragene og 
problemene knyttet til disse.  Kummeneje var en aktiv talsmann for at 
distriktskontorene skulle inkludere andre fagområder. Han så hvor viktig 
det var at NVE var representert samlet i distriktet. Kummeneje ble leder 
for utvalget som på slutten av 1980-tallet vurderte hvordan den fremtidige 
regiontjenesten skulle se ut. 

 
Høringsuttalelsene viste til dels store meningsforskjeller med hensyn til antall 
distriktskontorer og hvor disse skulle lokaliseres. Direktørkollegiet i Vassdrags-
direktoratet foreslo at hovedprinsippet skulle være at fylkesgrensene dannet 
grenser for distriktene. Det ville da føre til at distrikter som fikk redusert sitt 
geografiske område, også fikk reduserte bevilgninger. I tillegg måtte deler av 
anleggsstyrken sies opp. De etablerte grensene mellom Region Nord, Region 
Midt og Region Vest ble derfor opprettholdt. Det nye var at Region Vest fikk  
Hordaland i sitt område, Region Sør ble lokalisert til Tønsberg, og ikke Sandnes 
eller Kristiansand som det var forslag om. Region Øst skulle til Hamar. 

  
 Fra Østlandskontor I til Region Sør

Østlandskontor I og Østlandskontor II hadde fordelen av å være nær NVEs 
ledelse så lenge de var lokalisert ved hovedkontoret. Denne fordelen økte 
etter hvert som distriktskontorene ble involvert i andre deler av NVEs 
virksomhet. Samtidig gikk mye av arbeidsbestyrerens arbeidstid med til 
sentrale oppgaver. Etter omorganiseringen bestod Region Sør av Buskerud, 
Vestfold, Telemark, Aust-Agder, Vest-Agder og Rogaland. Tønsberg var et 
godt utgangspunkt for de områder som skulle betjenes, med gode kom-
munikasjoner i alle retninger. Noen mente at avstanden til Oslo var for 
liten, mens andre mente at nettopp nærheten til hovedkontoret hadde sine 
fordeler.

Det var imidlertid ikke mange av de ansatte som ble med på flyttelasset til 
Tønsberg. Kontoret måtte derfor bygges opp fra bunnen av. Det ble ansett 
som en fordel med lokalisering sammen med fylkesadministrasjonen i 
Vestfold, som hadde planer for kontorområdet Statens Park. 

Det tok noen år før kontoret var på linje med Region Nord, Region Midt og 
Region Vest med hensyn til å dekke alle funksjoner innen vassdragsforvalt-
ningen slik som disse hadde.

 Kilde: Basert på notat utarbeidet av Haakon Haga
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Foto: Jomar Bergheim, NVE.

Nedsettelsen av Kummeneje-utvalget var et uttrykk for distriktskontorenes 
konsolidering. Prosessen hadde startet med at ulike faggrupper ble representert 
ved distriktskontorene fra slutten av 1970-tallet og fremover. Desentraliserin-
gen nådde sitt høydepunkt med etableringen av regionsjefen som administrativ 
leder, med personalansvar for alle faggrupper, uavhengig av hvilken seksjon 
vedkommende tilhørte - en situasjon som varte frem til 2010. Da ble personalan-
svaret ført tilbake til hovedkontoret og de respektive seksjonssjefer. 

 
Anleggsavdelingen i endring
Andre deler av distriktsorganisasjonen ble også endret. En interdepartemental 
arbeidsgruppe anbefalte at anleggsdriften ved regionkontorene ble skilt ut som 
egne resultatenheter. NVE Anlegg ble etablert fra 1994 ut fra samme begrun-
nelser som anleggsvirksomheten til Statkraft og Statens vegvesen. Men for NVE 
Anlegg har utviklingen tatt en annen retning. Forklaringen er nok å finne i at 
planlegging og utførelse av flom- og skredsikringsanlegg krever spesialkompe-
tanse, og at det blir sett på som viktig å ha nært samarbeid med planleggende 
og utførende ledd. Videre er NVE Anlegg viktig i forhold til beredskap og krise-
håndtering. 

 
En stabil arbeidsstyrke
Et karakteristisk trekk ved alle distriktskontorene er at de har en stabil stab. 
Mange har vært hele eller største delen av karrieren ved kontorene. En av disse 
er distriktsingeniør Helge Leiv Nordvik i Region Vest.

 

 
Distriktsingeniør Helge Leiv Nordvik 
Helge Leiv Nordvik ble ansatt 
som oppsynsmann i Forbygnings-
avdelingens Vestlandskontor i 
1978.  Nordvik hadde da allsidig 
bakgrunn og praksis blant annet 
fra bygg, kraftverk, dammer og 
broer rundt om i landet. Erik Bjør-
bæk var arbeidsbestyrer for Vest-
landskontoret. I jobbintervjuet 
sa Bjørbæk at det ville ta seks år 
før en ble kjent med distriktet og 
dermed kunne gjøre en god nok 
jobb for NVE. I ettertid ser Nordvik 
at Bjørbæk hadde rett. Elvene er 

forskjellige, noe som gjør at hver elv må vurderes ut fra lokale forhold. 

Oppsynsmannsområdet til Nordvik omfatter Møre og Romsdals grenser til 
Sognefjorden. Oppgavene er blant annet å sette i gang anlegg, tegne skisser 
som supplement til plan, følge opp anlegg samt reise på synfaring. Grunn-
eiere, kommune, Statens vegvesen og kraftverkseiere er aktuelle parter 
som en drøfter saker med. 

På reiser rundt om i distriktet opplever Nordvik at grunneierne har stor 
respekt for NVE og dets representanter. En veldig interessant aspekt ved 
jobben er at en blir kjent i de enkelte bygdene. Ingen bygd er lik.

En av de virkelige store endringene for oppsynsmannen kom med intro-
duksjonen av mobiltelefon. Nordvik fikk sin første mobiltelefon i 1979 – en 
svær sak i en kasse som totalt veide 8-9 kilo. Det ble mye kjøring på allslags 
føre. Tidligere hadde praksisen vært at Nordvik, når han var på lange reiser, 
stakk innom bestemte butikker og kafeer for å rapportere til Bjørbæk. 
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Utbygging av veier, broer, tunneler og nå også smarttelefon, har endret 
oppsynsmannens hverdag vesentlig. Tidligere kunne en gjerne være på 
reise en uke om gangen. En reise inn til Fjærland fra Førde tok en dag med 
bil og båt, mens den i dag tar en time.

Ustabile grunnforhold, ras og vann gjør det utfordrende å arbeide med for-
bygningsoppgaver. Nye erfaringer gir grunnlag for stadig bedre utføring og 
sikring av samfunnsverdier. 

Fra forbygningsavdelinger til regiontjeneste
Overgangen fra forbygningsavdelinger til regionkontorer signaliserte at NVE 
hadde en distriktsorganisasjon som omfattet flere likeverdige fagområder. For-
bygningsaktiviteter var bare én av flere oppgaver som kontorene utførte. 

Flommen i 1995 kom til å endre vektleggingen av arbeidsoppgavene innen de 
tradisjonelle forbygningsaktivitetene. Kartlegging av flom og skredfare for å 
kunne forebygge fikk stor betydning. 

Flom på Gjøvik i september 
1988. Her ser vi skader på en 
parkeringsplass ved rutebilstasjo-
nen. Foto: Henrik Svedahl, NVE.
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Flom i Lågen. Campingplassen ved Fåvang er oversvømmet. Flyfoto: Blom Geomatics AS ©
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K A P I T T E L  6

Flommen på Østlandet i 1995 



90

Flommen på Østlandet i juni 1995 fikk raskt tilnavnet Vesleofsen. Flomperioden 
varte fra 26. mai til 22. juni. Sammenlikningen med Storofsen i 1789 er ikke 
tilfeldig. Det var den største flommen siden Storofsen, og den hadde likheter i 
geografisk utbredelse.

Erfaringene under og etter flommen i 1995 dannet viktige forutsetninger for 
hvordan det offentlige skulle håndtere flom og andre naturkatastrofer, og omfat-
tet også beredskapsarbeidet i NVE, samarbeid og samvirke mellom hovedkontor 
og regionkontor. Videre la NVE Anleggs innsats grunnlaget for å opprettholde 
etatens anleggsdrift. 1 

Flommens årsaker og forløp 
Etterjulsvinteren 1995 var preget av mye nedbør i hele Østlandsregionen. Ned-
børakkumuleringskartet for 30. april fra Meteorologisk Institutt viste at nedbø-
ren i snøakkumuleringsperioden var rundt 100 – 120% av normalt for alle nivå 
fra 400 – 1200 meter over havet, med noe høyere verdier enkelte steder. En stor 
del av denne nedbøren var lagret som snø på grunn av det kalde været gjennom 
vinteren.

Den kjølige værtypen holdt seg utover i mai, med snøsmelting av betydning 
kun i lavlandet. I tillegg falt det snø i høyden. Da temperaturen igjen steg over 
Østlandsområdet fra 22. mai, fikk en avsmelting både fra skogsområder i 300 til 
1000 meter over havet og fra fjellet samtidig. Snøsmeltingen i dagene 25. mai til 
2. juni tilsvarte 100 mm jevnt fordelt nedbør over nedbørfeltet.  I perioden kom 
også et nedbørbidrag på 50 – 70 mm over store deler av vassdragene, tilsvarende 
normal månedsnedbør i denne regionen. Det kalde værlaget snudde for alvor 
26. mai, og med dette kom også de første signalene om en storflom. 

Selve flomutviklingen startet først i de nordligste og høyestliggende områdene 
i Glommafeltet. I Ottafeltet som i middel ligger enda høyere, ble ikke tempe-
raturen høy nok til å sette i gang snøsmelting i særlig grad. Den såkalte Otta-
flommen, kjent og fryktet, fikk derfor ikke spesielt stort omfang i 1995.2 Søndag 
28. mai var Glomma ved Elverum oppe i middelflom (1553 m3/sek). Ved Stai, i 
Stor Elvdal kommune, og i Elverum, kulminerte flommen med én times mel-
lomrom om kvelden 2. juni, med vassføringer på henholdsvis 2000 og 3500 m3/
sek. Dette er den største flommen i Elverum i vårt århundre,  rundt 70 cm over 
1934-flommen, men om lag 60 cm under Storofsen i 1789. Den nærmest samti-
dige kulmineringen langs store deler av Glomma, fra Tynset til Elverum, viser 
at det ikke var noen klart definert flombølge som vandret nedover vassdraget. 
Kulmineringsforløpet var komplisert og ble sterkt påvirket av lokal tilrenning. 
Flommen kulminerte ved Kongsvinger og Skarnes tidlig 4. juni.

I Trysilelva var utviklingen nokså parallell til Glomma. Vassføringen økte raskt 
og passerte både flomhøydene i 1927, 1934 og 1967 før Trysilelva kulminerte. 

I Gudbrandsdalen steg vannstanden noe langsommere, og ved Losna kulminerte 
flommen på 2500 m3/sek tidlig 3. juni. Vannstanden overskred da flomvannstan-
den fra 1934, men ikke flommen i  1938. Da opplevde innbyggerne her nemlig en 
flom som var om lag 35 cm høyere enn i junidagene 1995.

Mjøsa steg langsomt fra 25. - 26. mai, og raskere fra 1. juni. Da var stigningen 
rundt to cm per time. Mjøsa kulminerte 11. juni med vannstand 7,94 m på 
Hamar vassmerke (tilsvarer 125,63 m o h). Det var 22 cm over nivået fra 1967. 

Utviklingen i Øyeren var preget av den raske flommen fra Glomma. Tilløpet til 
Øyeren kulminerte allerede 4. juni, og den langt mer utjevna flommen fra Mjøsa 
kulminerte en uke senere. Kombinasjonen av disse medførte en kulminasjon i 
Øyeren 8. juni (7,85 målt ved Mørkfoss vassmerke, tilsvarende 104,39 m o h). Da 
hadde vannstanden steget med 2-3 cm per time fra 2. juni til 6. juni. Vannstan-

1  Kapittelet bygger på et notat fra Einar Sæterbø. 

2  Mer informasjon om Ottaflommen finnes på www.flommer.no/gudbrandsdalslagen/side.cfm?ID_art=94
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den holdt seg på omtrent samme nivå i perioden fra 6. juni til 12. juni. Kulmi-
nasjonsvannstanden var imidlertid lavere enn i 1967. En årsak var at det etter 
1967 ble foretatt utsprengninger i utløpet av Øyeren ved Mørkfoss. I 1995, da det 
begynte å se dramatisk ut, ble det foretatt nedtapping av magasinene i Glomma 
i forståelse mellom NVE og Glommens og Laagens Brukseierforening. Da det lå 
an til at flomtoppene fra Mjøsa og Glomma ville nå Vormsund samtidig, ble det 
gjort tiltak i Svanfoss slik at flomtoppene kom etter hverandre.3 

Beredskap og flomvarsling
Fra torsdag 1. juni var det etablert døgnkontinuerlig beredskap både ved region- 
kontoret på Hamar og ved hovedkontoret i Oslo. Øverste beredskapsleder i NVE 
var vassdrags- og energidirektør Erling Diesen. NVEs beredskapsrom var klar-
gjort, og sentralbordfunksjonen styrket. Regionsjefen er beredskapsleder ved 
regionkontoret. Regionsjef for Region Øst, Ola J. Strømmen, hadde nådd pen-
sjonsalderen og var i ferd med å fratre. Situasjonen var såpass spesiell at han ble 
bedt om å stå på videre, og overlappet med påtroppende regionsjef Are Mobæk. 
Distriktsingeniørene Viggo Houmb, Bjarne Jevne og Jørgen Rusten ble sentrale i 
beredskapsarbeidet og kontakten med de flomramma kommunene.

Fredag 2. juni ble det avholdt et informasjonsmøte om flommen for alle NVE-
ansatte. Samme dag ble Regjeringens koordineringsutvalg etablert. Utvalget 
bestod av departementsrådene for de departementer som var berørt av flom-
men. Under ledelse av departementsråden i Justisdepartementet, møtte utvalget 
daglig i første flomfase. NVE rapporterte daglig til koordineringsutvalget. Kraft-
forsyningens beredskapsorganisasjon (KBO) innhentet rapporter som beskrev 
situasjonen for dammer, kraftverk og lokal forsyning, samt hvilke tiltak kraft-
verkene satte i gang. 

I flomperioden sendte NVE ut til sammen 39 flomvarsler, vannføringsprognoser 
og pressemeldinger som belyste flomutviklingen fra dag til dag. Glommens og 

3  Innspill fra tidligere vassdrags- og energidirektør Erling Diesen.
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Laagens Brukseierforening sendte i flommens første fase ut egne meldinger, 
som i noen tilfeller kunne avvike noe fra NVEs meldinger. Fra 16. juni ble NVEs 
og Brukseierforeningens pressemeldinger og vannføringsprognoser samordnet. 
Informasjonsbehovet er naturlig nok stort ved slike ekstreme flomsituasjoner. 
Det stilles store krav til innhold og utforming av de meldinger som sendes ut. 

Innsats og virksomhet under flommen
Den raske flomstigningen i Glomma ved Elverum fra søndag 28. mai endret 
arbeidshverdagen for mange ansatte ved NVE, og særlig de som var knyttet til 
regionkontoret på Hamar. Ingen av NVEs regionkontorer hadde noen gang blitt 
stilt overfor så store utfordringer som dette regionkontoret nå opplevde. Det fikk 
ansvaret for å fronte NVE og sentrale myndigheter mot allmennhet, kommuner, 
fylkesmenn og andre lokale og regionale vassdragsmyndigheter. 

Regionkontoret hadde fagfolk, kompetanse og budsjetter som kunne hjelpe 
når dramatiske situasjoner oppstod. At nøkkelpersoner i stridens hete til tider 
opplevde at de sto mye alene med ansvaret og ikke alltid møtte den forståelse 
ved hovedkontoret, hos kommuner og hos andre offentlig myndigheter, som de 
burde forvente, er evaluert i etterkant og blitt en del av erfaringsgrunnlaget for 
beredskapsplanlegging og organisasjonsutvikling senere. Det fantes eksempler 
på samarbeid og støtte som fungerte utmerket og som også er blitt en del av 
erfaringsgrunnlaget.

Moksa ved Tretten 
Moksa er en sideelv til Gudbrandsdalslågen, med utløp ved Tretten. Her skjedde en av de alvorligste enkelt- 
episoder under vårflommen 1995. Ovenfor tettstedet brøt Moksa ut av sitt vanlige leie og store vannmasser feide 
tvers gjennom Tretten og videre nedover mot Lågen. Veier og hus ble revet med. Flyfoto: Blom Geomatics AS©

 
Flomverkene langs Glomma
Mye av arbeidsinnsatsen og oppmerksomheten under flommen kom til å dreie 
seg om situasjonen ved de flomverkene som særpreger flere lavtliggende områ-
der langs Glomma. Flomverkene skjermer store områder dyrka mark, infra-
struktur og tettsteder mot oversvømmelse. De er imidlertid sårbare, både mot 
grunnbrudd, sammenbrudd i selve flomfyllingen og ikke minst mot overtopping. 
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Flomtoppen ble høyere enn flomverkene var dimensjonert for, og flere flomver-
ker brøt sammen. Størst oppmerksomhet fikk flomverkene ved Heradsbygd og 
ved Kirkenær. 

Ved Heradsbygd nedenfor Elverum er rundt 20 boliger og 2800 mål dyrka mark 
svært flomutsatt. Området er omgitt av et flomverk som ikke var høyt nok for 
den raskt stigende flommen. Situasjonen ble kritisk og under NVEs ledelse ble 
det tatt avgjørelse om en styrt innstrømming av flomvann fra elva, mot nedre 
deler av flomverksområdet. På den måten ble store skader som lett ville ha opp-
stått ved en ukontrollert innstrømming fra øvre ende unngått. 

Fra Heradsbygd. I øvre del av bildet ser vi flomverket ved Heradsbygd som ble gjenstand for styrt innfylling av 
flomvann, og innenforliggende områder ble oversvømmet. Flyfoto: Blom Geomatics AS©

 
Ved Kirkenær var situasjonen også alvorlig. Tettstedet lå under flomnivået, og det 
ble nå satt i verk evakuering av 1000 mennesker. De eksisterende flomverkene 
varierte i høyder, styrke og kvalitet. Som dimensjoneringsgrunnlag for hovedde-
len var flomhøyden ved storflommen i 1916. Men dette ble for lite. I ettertid ble 
det konstatert at flomtoppen gikk 10 - 30 cm høyere enn flommen i 1916. 

Ved Gruetjern, i øvre del av flomverksområdet, lå det en gammel flomfylling. 
Her førte oppkok til at fyllingen brøt sammen før flommen nådde toppen. Med 
oppkok menes at høy vannstand på elvesiden av en fylling presser på grunnen 
under fyllingen. Vannet strømmet innover jordene og mot tettbebyggelsen. I 
første omgang syntes slaget tapt. Alle tilgjengelige ressurser ble satt inn for å 
bygge opp den gamle fyllingen ved Byrønningen. Dette skulle vise seg å redde 
Kirkenær. Fyllinga ble bygd opp i en dramatisk kamp mot flomstigningen. Sam-
tidig ble tilgjengelig mannskap og utstyr satt inn for å tette hullet i hovedfyl-
lingen med steinmasser.  Grunnforholdene var dårlige, og lekkasjer og oppkok 
var faretruende mange steder langs flomverkene. Det ble lagt ut dreneringsrør 
med filterduk belastet med sandsekker. Andre steder oppstod det virvler som 
truet med å suge ut massene i fyllingen på kort tid. Dette ble stoppet ved å legge 
steinmasser ut mot sentrum av virvelen.
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Flomverket ved Kirkenær, ved Gåtland - Jara. Tettstedet utenfor høyre billedkant. I øvre ende av flomverket  
har vannmassene brutt gjennom  og oversvømmer området ved Gruetjern.  Flyfoto: Blom Geomatics AS ©

På fyllingen ved Byrønningen arbeidet rundt 200 mennesker dag og natt. Opp-
kok og lekkasjer gjorde arbeidet meget risikofylt. Et plutselig brudd på fyllingen 
kunne ha fått fatale følger for mange mennesker. Bare på Kirkenæranlegget del-
tok om lag 1200 mennesker i den intense kampen. Til sammen regner en med 
at 2500 frivillige mannskaper kjempet mot flommen. Mannskap, forsyninger, 
utstyr og maskiner sto på natt og dag, og den enorme innsatsen ga resultater. 
Kirkenær ble reddet. Ved Grue ble likevel et stort område oversvømmet. Til 
sammen var det 120 meldinger om naturskader bare i Grue kommune. 

Flomverkene ved Flisa - Arneberg, Stemsrud - Namnå og Lauta, lot seg ikke redde. 
Her brøt deler av flomfyllingene sammen og områder ble oversvømmet.

Flomverket ved Kirkenær. Nedre 
del av flomverket ved Kirkenær, 
med utløpet av Gardsjøen og 
flomverkets pumpestasjon. 
Flyfoto: Blom Geomatics AS©



95

Avtroppende regionsjef Ola J. Strømmen arbeidet tett sammen med de frivillige 
mannskapene for å berge det som berges kunne disse kritiske dagene. I dag, 17 
år senere, sier han at det er denne innsatsen som står sterkest i hans minne. Han 
berømmer innsatsen til NVEs ansatte som var midt oppe i arbeidet der flommen 
herjet. Anleggsformenn, maskinkjørere og distriktsingeniører sto på sent og tid-
lig og brukte sin erfaring og kunnskap i en vanskelig tid. 

Det er umulig å ha full kontroll og oversikt over en stor flom i et mer enn 60 
mil langt vassdrag. Bruk av helikopter gjorde det enklere å vurdere og prioritere 
innsatsen. Med helikopter er det mulig å gå ned på de mest utsatte stedene. 

Store deler av NVEs ressurser ble mobilisert. Hydrologisk avdeling spilte en viktig 
rolle. Flere avdelinger ved hovedkontoret og regionkontorene frigjorde mann-
skapsressurser. Særlig var distriktsingeniører, vassdragstekniske planleggere og 
anleggsformenn etterspurt. Sammen med grunnstammen ved regionkontoret 
på Hamar arbeidet disse nærmest natt og dag med skaderegistreringer, veiled-
ning og etter hvert kriseplanlegging for å hjelpe enkeltpersoner, bygdesamfunn 
og kommuner. Sentrale myndigheter etterspurte oversikter slik at de rette res-
surser kunne gjøres tilgjengelige så raskt som mulig. Fylkesmenn, kommuner, 
Statens vegvesen, NSB, regulanter/kraftselskaper og andre instanser arbeidet på 
sine sektorer med de ressurser de rådde over. Ingen hadde noensinne stått over-
for denne type utfordringer. 

Vassdragsavdelingen har fellesmøte på Savalen i august 1997. Mange av deltakerne hadde vært involvert i 
arbeidet knyttet til flommen i 1995. Foto: Einar Sæterbø, NVE

Den overordna flomrelaterte informasjon og samordning ble en krevende 
oppgave der NVEs innsats var sterkt etterspurt. Kommandolinjene og informa-
sjonskanalene var i noen tilfeller tilfeldige og uklare. Regionkontorets første-
linjepersoner og regionledelsen følte seg i noen situasjoner overlatt til seg selv. 
Likevel var det disse som måtte trå til og ta de tunge avgjørelser da situasjonen 
hardnet til, som innfylling av flomvann ved Heradsbygd. NVEs sentrale ledelse 
ved vassdrags- og energidirektør Erling Diesen stilte seg bak denne vanskelige 
avgjørelsen, som på stedet ble håndtert av regionsjef og distriktsingeniør. Inn-
grepet ved Heradsbygd ble senere gjenstand for en rettssak der NVEs avgjørel-
ser og innsats fikk fullt gjennomslag. 

Både HM Kongen, statsministeren, nærings- og energiministeren og justisminis-
teren var på befaringer i de flomramma distriktene. Regjeringen bevilget raskt 
150 millioner kroner i overførbare midler til opprydding, reparasjoner og nye 
sikringstiltak i NVE-regi i fylkene Oppland og Hedmark. Disse midlene ble ikke 
bundet til lokale distriktsbidrag.4

4  Beskrivelsen av flommen er basert blant annet på NOU 1996:16, Vassdragshåndboka, første utgave, 

1998, VV-samling Olavsgaard 17.-19. april 1996.
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Opprydding og reparasjonsarbeid
Arbeidet med å reparere skadene etter flommen startet nokså umiddelbart etter 
at den verste flommen hadde lagt seg. Mange instanser skulle samarbeide. For-
deling av oppgaver og økonomisk ansvar krever i slike situasjoner mye arbeid 
og omtanke. NVE, Statens Naturskadefond, kommunene, vegvesenet, NSB og 
private interesser måtte delta i krevende diskusjoner  for å sikre at nødvendig 
arbeid ble satt i gang så raskt som mulig. 

NVE prøver ut provisoriske og flyttbare flombarrierer ved Glomma etter flommen. Foto: Einar Sæterbø, NVE

NVE Anlegg satte alle sine ressurser inn i dette arbeidet. Innleide entreprenø-
rer ble også satt inn i stort omfang. Mye måtte planlegges på stedet. I løpet av 
1995 var 30 millioner kroner av ekstrabevilgningen brukt. Arbeidet fortsatte i 
1996 og 1997. Da NVE kunne føre Moksa ved Tretten tilbake i sitt opprinnelige, 
nå flomsikra løp, 17. april 1996, var dette en milepæl. På samme tid var repara-
sjonsarbeidene ved de store flomverkene i sørlige deler av Hedmark nesten fer-
dig. Det gjaldt blant annet de store anleggene ved Flisa – Arneberg, Stemsrud 
– Namnå, Kirkenær og Lauta. Ved årsskiftet 1996-97 var det til sammen utarbei-
det 305 forenkla planer for flomoppryddingstiltak. Av ekstrabevilgningen var 
det totalt brukt 100 millioner kroner.

Moksa etter at arbeidet var avsluttet. Nytt anlegg. Foto: Arne T. Hamarsland, NVE
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I Stortingsmelding nr. 2 (1995-96) er det redegjort for skadeomfanget under 
flommen, med særlig vekt på det statlige bevilgningsbehovet. Skadene utgjorde 
nærmere to milliarder kroner, eksklusive egenandeler, fordelt med omtrent en 
halvdel hver på offentlig og privat sektor. 

 
Hva skjedde etterpå?
Flommen førte til stor oppmerksomhet på vassdragene generelt, ikke bare 
flom, flomsikring og beredskap, men også på bruk av vassdragsressursene og på 
miljøutfordringer knyttet til bebyggelse og infrastruktur langs vassdrag. NVE 
og andre sentrale myndigheter satte i gang mange utredninger i månedene 
etter flommen. Størst oppmerksomhet fikk Flomtiltaksutvalget der NVE deltok 
sammen med Nærings- og energidepartementet. Resultatet ble NOU 1996:16 Til-
tak mot flom. 

Kirkenæranlegget var en viktig oppgave for Region Øst/NVE Anlegg. NVE Anlegg. Foto: Arne T. Hamarsland, NVE.

NVE satte omgående i verk tiltak med sikte på å forbedre den interne beredska-
pen både sentralt og regionalt. Alle regionkontorene utarbeidet og iverksatte 
operative beredskapsplaner. Prøveordningen for NVE Anlegg fra 1992 ble avslut-
tet og sikret NVE Anlegg en struktur, et regelverk og et økonomisk fundament 
som ble grunnlaget for driften i årene som har fulgt etterpå. Egne rutiner og 
ressursbehov for behandling av kommunale planer i NVE ble gjennomgått, 
blant annet med sikte på at flomfare i langt større grad enn tidligere skulle 
tas hensyn til i den kommunale arealplanlegging. Innsatsen på arbeidet med 
nasjonalt kartgrunnlag – flomsonekart – for vassdrag med stort skadepotensiale 
ble styrket.

 
Ola Strømmens ord kan passe som avrunding: Flommen i 1995 vil bli husket 
lenge, og vi er heldige som bor i et land som både vil og kan hjelpe de som er 
utsatt for flom, og det må vi være glade for. Samarbeidet mellom NVE, region og 
distriktet fungerte og store verdier ble reddet. Noen steder klarte vi ikke å stoppe 
flommen, men jeg er likevel stolt av det vi klarte, i samarbeid med den enorme 
innsatsen til befolkningen  i flomdistriktene. Dette ble den verste, den beste og 
den siste jobben i NVE.
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K A P I T T E L  7

Regiontjenesten i 100 år
Sikringsanleggene i Hitterelva, Røros, etter restaurering. Foto: Einar Sæterbø, NVE.
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Storflommen på Østlandet i 1995 representerte et skille i vassdragsforvaltningen. 
Gjennom NOU 1996:16, Tiltak mot flom, ble forventingene til NVE og ikke minst 
regiontjenesten innen forebygging og beredskap tydeliggjort. Virkemidler var 
blant annet flomsonekartlegging og økt samarbeid med kommunale myndighe-
ter. Kommunenes ansvar ble også mer vektlagt. I 2009 ble NVEs ansvarsområdew 
utvidet til å gjelde alle typer skred, ikke bare vassdragsrelaterte.  Meld. St. 15 
(2011-2012), Hvordan leve med farene, understreket ytterligere regiontjenestens 
oppgaver i forhold til forebygging og beredskap. 

I dette kapittelet skal vi se på noen av regiontjenestens arbeidsfelt i årene etter 
1995. Fremstillingen er bygd opp rundt intervjuer med regiontjenestens medar-
beidere. I tillegg gis en kort oppsummering av tjenestens utvikling i dets hundre 
år lange historie. 

 
Sikring av tettbebyggelse
Antall sikrings- og miljøtiltak utført av regiontjenesten, illustrert i figur 7.1, vari-
erer fra år til år. Dette har sammenheng med årlige bevilgninger, størrelsen og 
kostnaden til det enkelte tiltak, samt om det inntreffer større flom- eller skred-
hendelser som krever gjennomføring av  ekstraordinære tiltak. 

Figur 7.1 Utførte anlegg eller anlegg under utførelse  årene 2004-2010

 
                 Kilder: Årsrapport for utførte sikrings- og miljøtiltak 2004-2010

De siste tiårene har det vært arbeidet mye med flomsikring av tettbebyggelse. Et 
eksempel her er sikringstiltak i Trysil. Området ble hardt rammet av flommen i 
1995, og i 2009 stod et 700 meter langt flomverk ferdig. Flomvollen var imidler-
tid kontroversiell og utløste protester og debatt. Andre større tettstedsprosjekter 
er Høyanger i Sogn og Fjordane. 

I november 2005 førte ekstremværet Loke til at elva Fiskåna, i Jørpeland, gikk 
over sine bredder og gjorde skader for 56 millioner kroner. I etterkant ble det 
gjennomført sikringstiltak for 20 millioner kroner. Kommunen la sammen med 
NVE, fylkesmannen, politi, forsikringspoolen og naturskadepoolen opp til tett 
dialog med innbyggerne i form av blant annet informasjonsmøte. NVE utarbei-
det tiltaksplan for sikring. Viktigheten av å få på plass en ROS-analyse (risiko- 
og sårbarhetsanalyse) ble, som del av erfaringene med uværet, understreket av 
kommunen. 
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Høyanger sentrum. Daleelva renner gjennom sentrum. Den er flom- og erosjonssikret på hele den bebygde strekningen. Foto: Arve Ullebø

Fra Jørpeland. Flommen i 2005 gjorde betydelige skader. Foto: utlånt fra Strand kommune.
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Foto: NVE

 Eirik Traae – med kontorsted Tønsberg

Eirik Traae er utdannet sivilingeniør 
fra NTH innen studieretning for vann-
kraft. Etter å ha arbeidet noen år i 
Sveco/Grøner med vannkraftrelaterte 
saker, begynte han i NVE, Region Sør 1. 
september 1991.  Han har således hatt 
kontoradresse i Tønsberg hele tiden. 
Traaes arbeidsoppgaver var planleg-
ging og gjennomføring av forbygnings-
tiltak. 

Etter flommen i 1995 ble det vekt på flomsonekartlegging og etter hvert 
også kvikkleirekartlegging, som har betydning for regiontjenestens arbeid 
opp mot kommunenes arealplaner. En arbeider således mye tettere opp 
mot kommunene med informasjon om faresonekartlegging, kommunenes 
ansvar, og gjennomgang og eventuelle innsigelser til arealplaner. Areal-
planarbeidet skal medvirke til å hindre ny bebyggelse i fareområder. 

Som sjefingeniør har Traae det faglige ansvaret for regionens distriktsinge-
niører. Per mai 2012 er det to - en i Hokksund og en i Kvinesdal. 

Traae var sterkt involvert i sikringsarbeidet i Jørpeland.

 
Kommunene og regiontjenesten
NOU 1996:16, Tiltak mot flom, understreket NVEs plikt etter plan- og bygnings-
loven til å gi kommunene nødvendig bistand i arealplanarbeidet. Etaten var 
også høringsinstans. På gjeldende tidspunkt ble rundt halvparten av planene 
sendt til NVE. Det ble påpekt at det burde være i kommunenes egeninteresse å 
kontakte etaten for å få faglig ekspertise i slikt arbeid, og da NVEs regionkontor. 
Disse var mottakere og saksbehandlere av de fleste arealplanene. Praksisen ved 
det enkelte regionkontor varierte. Ikke alle sendte planene og svarbrev til NVE 
sentralt for kvalitetssikring. Internt  varierte også synet på NVEs rolle og gjen-
nomslagskraft. Fra forvaltningens side ble det understreket at det var vanskelig 
å gi anbefalinger i kommunenes arealplandel i forhold til flomfare.1 

I 2010 påpekte Riksrevisjonen at farekartleggingen ikke i tilstrekkelig grad 
ble brukt av kommunene i arealplanleggingen.2 En årsak var at kommunene 
manglet kompetanse og nyttiggjorde seg derfor ikke den kunnskapen som var 
etablert. Kommunene manglet generelt sett informasjon om kartleggingen. Et 
annet ankepunkt var at flom- og skredkartlegging ikke tok nok hensyn til kli-
mautfordringene. Samlet sett viste kritikken at ansvar og oppgaver med flom 
og skred måtte presiseres ytterligere. Særlig var kommunenes kunnskap om 
kartleggingsarbeidet knyttet til steinsprang og snøskred for dårlig. Behov for 
mer statlig oppfølging og hjelp ble dermed understreket. Departementet la vekt 
på at NVE gjennom skredansvaret i 2009 nettopp skulle sikre økt kartlegging og 
kunnskap om alle typer skred.

Våren 2012 forelå Meld. St. 15 – Hvordan leve med farene. Her het det at NVE skal 
gi kommunene retningslinjer og veiledning om hvordan flom- og skredfare bør 
innarbeides i arealplaner, gi kommunene bistand i arbeidet, og om nødvendig 
fremme innsigelser til arealplanene. Disse arbeidsoppgavene er primært tillagt 
regiontjenesten. I sin klimastrategi har NVE forutsatt at framskrevne flomdata 
legges til grunn for arealplanlegging når slik fremskriving viser en økning av 
flommene på mer enn 20 prosent de neste hundre år i forhold til flommer bereg-
net på grunnlag av historiske data.3 

1  NOU 1996:16, Tiltak mot flom, punkt 11.5.

2  Riksrevisjonens undersøking av arbeidet til styresmaktene med å førebyggje flaum og skredfare, 

dokument 3:4 (2009-2010). 

3  Meld. St. 15, Hvordan leve med farene (2011-2012), pkt. 7.4.
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På bildet ser vi Einar Beheim sammen med Agnar Aas, vassdrags- og energidirektør i årene 1999-2011, 
og avdelingsdirektør Anne Britt Leifseth, Skred og vassdragsavdelingen. Foto: NVE.

 
 Einar Beheim – 40 års tjeneste i NVE

Da Einar Beheim gikk av som regionsjef ved Region Sør i 2009, kunne han 
se tilbake på 40 års tjeneste i NVE. Han kom til NVE som jordskiftekandidat 
fra Landbrukshøyskolen på Ås. Beheim var tidlig klar over de karrieremu-
ligheter som fantes i NVE, fordi fagsjefen for Forbygningsavdelingen, Bård 
Andersen, var en ivrig og flink foredragsholder overfor studentgrupper. 

Beheim startet i Forbygningsavdelingen som landmåler. En stor oppgave 
som han tok fatt på, var kartleggingen av Lesjavann, som var en gammel 
sak helt tilbake til midten av 1800-tallet. En tørrlegging innebar at jord-
bruksarealet i kommunen ville øke med opp til 40 prosent. 

Staben i Forbygningsavdelingen var faglig ansvarlig for regiontjenesten. 
De sjekket ut planer som var utarbeidet ved distriktskontorene, og tok de 
videre til hovedstyret. 

Beheim bistod både Østlandskontor I og Østlandskontor II. Da Forbygnings-
avdelingen ble erstattet med Vassdragsteknisk seksjon i 1991, ble Beheim 
seksjonssjef. Han hadde da ansvar for faglige spørsmål og fordelingen av 
budsjettet mellom kontorene.

Beheim overtok som regionsjef ved Region Sør i 1995. Han har i hele sin 
karriere lagt vekt på internasjonale kontakter. 

 

Flomsonekartlegging og kvikkleirekartlegging
En forutsetning for å kunne forebygge større flom- og skredulykker, er kartleg-
ging. Forskningsprosjektet Hydra ble gjennomført i årene 1996-2000. Prosjektet 
involverte en rekke institusjoner. Målet var å kartlegge hvordan arealbruk og 
andre fysiske inngrep kunne ha ført til økt flomrisiko i vassdrag. Prosjektet fikk 
en mer anvendt retning enn det som var den opprinnelige ideen.4 

 
 

4  Eikenæs, Olianne, Arnor Njøs, Torbjørn Østdahl og Trond Taugbøl (red), Flommen kommer…, sluttrap-

port fra HYDRA, et forskningsprosjekt om flom, 2000.
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Årene 1998 til 2008 var prosjektperioden for NVEs flomsonekartlegging. 
Kartene er digitale og viser hvilke områder som blir oversvømt i en flomsitua-
sjon. Arbeidet med flomsonekart skjer nå i forvaltningen, og det er etter hvert 
utarbeidet 130 kart.

Tabell 7.1 Flomsonekart for Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane. Kronologisk 
rekkefølge. Årstall for kartleggingen i parentes.

ROGALAND HORDALAND SOGN OG FJORDANE

Hauge (2001) Dale (2003) Førde og Angedalen (2000)

Moi (2004) Etne (2003) Gaupne (2001)

Ålgård (2004) Eidfjord (2005) Grodås (2001)

Oltedal (2006) Voss (2006) Høyanger (2001)

Ogna (2007) Os (2010) Lærdal (2002)

Sauda (2007) Sogndal (2003)

Årdal (2007) Myklemyr og Fossøy (2004)

Egersund (2010) Sande (2004)

Vikeså (2010) Vikøyri (2005)

Hjelle (2007)

Stryn (2007)
 
Kilde: NVEs nettside flomsonekart for de enkelte fylkene

Kvikkleireskred ved Reina i 
Overhalla i 2007. Fra venstre: 
Per Fagerstrand, Torstein 
Reinfjell, Magne Grandemo 
(formenn/maskinkjørere) og Ve-
bjørn Opdahl (distriktsingeniør). 
Foto: Einar Sæterbø, NVE
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Etter skredet i Rissa i 1978 ble det satt i gang kartlegging av kvikkleireområder 
med potensiell skredfare. Arbeidet ble utført av Norges kartverk, Norges Geo-
tekniske institutt (NGI) og Norges geologiske undersøkelser ( NGU). Faresonekar-
tene viste 1500 skredfarlige soner i Sør-Norge og Trøndelag. Nord-Norge var ikke 
omfattet av undersøkelsen. I år 2000 ble program for økt sikkerhet mot leirskred 
satt i gang som et samarbeid mellom NVE, NGI, NGU og berørte kommuner. 
Statens naturskadefond bidro med økonomisk støtte til risikoklassifiseringen.  
Fram til november 2008 hadde 70 kommuner mottatt kvikkleirekart fra NVE.

 
Stein Nordvi
Stein Nordvi overtok som 
regionsjef for Region Øst 
i 1999. Han er utdannet 
sivilingeniør bygningsavde-
lingen med hovedfag i foto-
grammetri fra NTH i 1974. 
Nordvi har erfaring fra pri-
vat og offentlig sektor. I 15 
år var han bygnings-, opp-
målings- og reguleringssjef 
i Løten kommune, før han 
i 1991 overtok som teknisk 
sjef i Elverum kommune. 
Han legger vekt på at oppga-
vene ved regionkontorene i 
stadig økende grad løses på 
tvers av fagseksjonene. Det 

er blitt mer lovverk å forholde seg til i forbindelse med planlegging og 
utførelse av de ulike anleggene. Forholdet til media er noe som har endret 
seg de siste årene, særlig når det gjelder krisesituasjoner. Regionkontorene 
har viktige informasjonsoppgaver overfor kommunene. Et nyttig tiltak er 
fagsamlinger med alle kommunene i regionen. 

NVE som skredetat
NVE har alltid arbeidet med skred, men i 2009 fikk NVE også arbeidsoppgaver 
knyttet til ikke-vassdragsrelaterte skred som steinsprang, snøskred, fjellskred og 
jordskred. Det utvidede skredansvaret har gitt regiontjenesten nye utfordringer. 
Det skal bygges opp kompetanse på området og kartlegging av slike andre typer 
skred skal gjennomføres. Den helhetlige modellen for forvaltningsoppgaver 
innen flom- og skredforebygging er  bygd opp på følgende måte:

Kartlegge og informere om fareområder, bidra til at det blir tatt hensyn til 
flom- og skredfare i kommunale arealplaner, gi kommunene faglig og økono-
misk bistand til planlegging og gjennomføring av tiltak, gi kommuner, politi og 
andre beredskapsmyndigheter faglig bistand under beredskaps- og krisesituasjo-
ner, samt frambringe og formidle kunnskap om flom og skred.5

5  Meld. St. 15 (2011-2012), pkt. 4.3.

Foto: NVE
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 Gunnstein Brakestad – tett på endringer i regiontjenesten
Gunnstein Brakestad er utdannet sivilingeniør fra tidligere NTH med to 
hovedfag – det ene i havnebygging, det andre i vannforsyning og avløpstek-
nikk. Etter endt utdannelse jobbet han til sammen 15 år i havnevesenet og 
kystverket før han begynte i NVE i 1985 – som arbeidsbestyrer. Brakestad er 
opprinnelig fra Årdal i Sogn og Fjordane, så kontorstedet i Førde var i hans 
hjemtrakter. Gunnstein legger vekt på at han hadde den store fordelen at 
i det første halve året i stillingen hadde han arbeidsbestyrer Bjørbæk som 
mentor. Det var også flere andre med lang fartstid ved kontoret, og disse 
var en viktig ressurs. 

Fremdeles kommer det inn søknader knyttet til sikring av landbruksområ-
der. For at disse skal oppnå prioritet må det være bygninger som er flom-  
eller skredutsatt. Med hensyn til distriktsandel i regionen har det også 
skjedd et skifte. Tidligere var det gjerne privatpersoner som betalte denne. 
I forbindelse med beskyttelse av tettsteder er det kommunen som oftest tar 
hoveddelen av distriktsandelen. 

Brakestad legger vekt på at da etaten fikk skredansvar i 2009 representerte 
det en stor forandring i arbeidet ved kontoret. Det legges nå ned en mye 
større innsats på arealplanområdet. Fagseksjon for skredkunnskap og for-
midling er i Førde, og i kontorfellesskap med Region Vest. Samtidig har 
alle regionkontorer nå geofaglig personell, som også arbeider på tvers av 
kontorene i en egen skredfaglig gruppe. 

Beredskap
Etter flommen på Østlandet i 1995 kom det fart i arbeidet med å utvikle NVE 
til en koordinerende beredskapsorganisasjon ved flommer, oversvømmelser og 
vassdragsrelaterte skred. 

Begrepet beredskap var i langt mindre grad brukt tidligere. Det var også et vel-
dig stort antall anlegg som ”stod åpne” regnskapsmessig, noe som betydde at en 
raskt kunne gå i gang med anleggsarbeid når en kritisk situasjon oppstod. Under 
flommen i 1995 hadde NVEs regionapparat ikke noen definert rolle. I forhold til 
den lokale kriseledelsen manglet rutiner for NVEs deltakelse.6 Denne proble-
matikken ble nå tatt opp, og retningslinjer og beredskapsplaner ble utarbeidet.

6  NOU 1996:16, pkt. 6.2.4.

Fra et regionsjefsmøte i 1993. Fra venstre: Einar Kummeneje, Bård Andersen (avdelingsdirektør),  
Gunnstein Brakestad, Ola J. Strømmen og Haakon Haga. Foto: Einar Sæterbø, NVE



107

 

 
 NVE Anlegg

I 1994 ble anleggsvirksomheten i NVE endret. Resultatenhetene (1994-1997) 
skulle nå levere anbud også på arbeid utført av forvaltningen i konkur-
ranse med eksterne. Fra 1997 ble virksomheten videreført permanent som 
NVE Anlegg. Dermed ble anleggsvirksomheten skilt fra forvaltningen, og 
det ble ansatt egne ledere. En intern rapport i 1998 konkluderte med at 
beredskapsorganisasjonen NVE stod langt mer rustet ved flom og vassdrags- 
ulykker når den hadde en egen anleggsenhet. Region Sør har ikke egen 
anleggsenhet, men får dekket utbyggingsbehovet gjennom eksterne entre-
prenører og bruk av andre regioners anleggsenheter. Ved de kontorene som 
har anleggsenhet består denne av anleggsleder samt 1-3 formenn. 

NVE Anlegg kan tildeles oppdrag fra egen forvaltning, samt utføre arbeid 
for andre offentlige etater. Typiske oppdrag for Statens vegvesen og Jernba-
neverket har vært erosjonssikring av veglegemer og bruer samt krisetiltak 
i forbindelse med isganger. Virksomheten kan også påta seg oppdrag fra 
private, slik som kraftselskaper, men skal avstå fra tiltak knyttet opp til 
vilkår fastsatt i vassdragskonsesjonsloven.

Tore Olav Madsø er leder for NVE Anlegg i Region Midt og koordinator for 
hele anleggsdriften i NVE. Han er utdannet sivilingeniør fra NTH (NTNU) i 
1982 med hovedfag i VVS og kuldeteknikk. I 2003 tok han videreutdanning 
i anleggsteknikk ved samme institusjon. I 2002 ble han ansatt som senior- 
ingeniør i NVE og leder for NVE Anlegg Region Midt-Norge. Til arbeidsopp-
gavene hører daglig ledelse av regionkontorets anleggsenhet med budsjett- 
og resultatansvar, planlegging og koordinering av anleggsdriften med 
økonomistyring, kvalitetssikring, HMS, kalkulasjon/anbudsregning og 
offentlige innkjøp. Fra 2006 er Madsø sjefingeniør og også koordinator for 
hele anleggsdriften i NVE. Koordinatorens rolle er blant annet å utarbeide 
økonomiske rapporter og budsjetter samlet for de 4 anleggsenhetene, gjen-
nomføre felles møter, koordinere innkjøp innen rammeavtaler og videre-
formidle informasjon mellom anleggsenhetene.

Fra Region Nord. Befaring av et min-
dre tiltak i Ankenes, Narvik kom-
mune. Fra venstre: Anleggsleder 
Knut Rasch, maskinfører Arnfinn 
Olsen, konsulent Eva Tverli, hydro-
log Ingeborg Kleivane, seniorkonsu-
lent Linnita Eriksson og fagarbeider 
Jostein Markussen. Foto: Aage Josef-
sen, NVE.

Vassdrags- og energidirektør Agnar 
Aas og avdelingsdirektør Anne 
Britt Leifseth på besøk til Region 
Midt i 2006. Her ved sikringsarbei-
dene i Buvika, Skaun kommune i 
Sør-Trøndelag. På bildet ser vi også 
Anleggsenhetens leder Tore Madsø 
og arbeidsformann Knut Bakkeslett. 
Foto: Einar Sæterbø, NVE
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I tidlig fase av alvorlige naturhendelser trår politiet og kommunen til for redde 
liv og eiendom, sørge for nødvendig evakuering og ta seg av de øyeblikkelige 
behov. Samordning av ressurser er viktig. Her kommer NVE inn med kompe-
tanse og ressurser på ulike områder. Flomvarsling og vannføringsprognoser er 
viktige hjelpemidler som blir etterspurt. Kommunenes og politiets innsats er 
ofte avhengig av god faglig veiledning. Disse instansene tar kontakt med NVEs 
regionkontor som med sine distriktsingeniører og vassdragstekniske personell 
vil komme raskt på banen. Det samme kan gjelde for NVE Anlegg.  I kritiske 
situasjoner kan det bli spørsmål om å sette inn anleggsutstyr for å skjerme 
bebyggelse og infrastruktur og sikre mot ytterligere skader. Innleide entrepre-
nører har også en viktig rolle å spille. Beredskap stiller ulike krav. Det er forskjell 
på flomepisoder som utvikler seg over uker og måneder,  slik som vårflommen 
i de store østlandsvassdragene i 1995, og en nedbørsstyrt flomsituasjon i bratte 
og gjerne uregulerte vassdrag  for eksempel på Vestlandet. En tredje variant av 
en flom, en ekstremvariant, var flommen i Trøndelag i  vinteren 2006. Her spilte 
snøsmelting og isganger en stor rolle.

 Eksempel på en beredskapssituasjon. Flommen i Trøndelag i 2006
I løpet av tre døgn i månedsskiftet januar-februar kom det nedbørsmeng-
der på 150 – 300 mm. Fosen og områdene på østsiden av Trondheimsfjor-
den ble hardest rammet. Prognoser utarbeidet i NVE Hydrologisk avdeling 
fredag 27. januar indikerte stor vannføring i Nordland og Nord-Trøndelag. 
NVE informerte fylkesmennene per telefon. Disse informerte i sin tur kom-
munene. Lørdag, søndag og mandag ble situasjonsbildet fulgt opp med nye 
prognoser, og etter hvert flomvarsler. Utbredelsen og tyngdepunktet flyt-
tet seg etter hvert sørover, også til Sør-Trøndelag. Fra mandagen omfattet 
flomvarselet hele Trøndelag. De påfølgende dagene ble det sendt ut daglig 
oppdaterte meldinger. Resultatet ble sannsynligvis opp til 1000-årsflom 
enkelte steder på Fosen. Av dramatiske hendelser kan nevnes:

• Bru over Arnevikelva i Åfjord tatt av flommen. Her omkom en person 
da bilen han kjørte befant seg på brua da sammenbruddet skjedde.

• Veibrudd og rasering av elvenære områder i Lauvsnes, Flatanger

• Stor isgang med oversvømmelser i Namsen

• Tilløp til kritiske situasjoner ved reguleringsdammer i Lauvsnesvass-
draget og Follafoss

• Omfattende oversvømmelser i Verdalselva (Vuku sentrum) og i Stein-
kjerelva (Guldbergaunet)

I NVE ble det tidlig etablert full beredskap ved regionkontoret i Trondheim 
og ved flomvarslingen i Oslo. Det internettbaserte beredskapsverktøyet 
K-Nett var nyttig for informasjon, kriseadministrasjon og loggføring i NVE. 
Også enkeltpersoner i OED var på dette systemet og kunne holde seg orien-
tert om utviklingen. 

Beredskap ble etablert i politiet, vegvesenet og i berørte kommuner. Gjen-
nom natten 30. januar var det telefonkontakt mellom nattvakten ved NVE 
Region Midt, vakthavende ved politiet i Nord-Trøndelag, og ledere fra Flat-
anger kommune, politiet og dameieren Grønn Kraft. Situasjonen var svært 
uoversiktlig på grunn av truende overtopping og erosjon ved høyre damfeste 
på Lauvnesdammen. Så snart flomsituasjonen gjorde det mulig var folk og 
utstyr fra NVE på plass i Lauvsnes og ved andre flomutsatte elver, i første fase 
som observatører og rådgivere. Etter hvert med hastetiltak for sikring av 
utsatt infrastruktur og boligmasse. Med god koordinering og felles innsats 
fra kommune, vegvesen, fylkesmann og NVE var ”gjenreisingsprogrammet 
for Lauvsnes” etablert i løpet av få uker, med NVE Region Midt-Norge og 
Flatanger kommune som hovedaktører. OEDs innsats i form av ekstra flom-
sikringsmidler var grunnleggende og viktig i denne tidlige fasen. 
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Vanndirektivet
Vanndirektivet omtales som ett av EUs mest ambisiøse og omfattende miljødi-
rektiver. Hovedmålet er å sikre beskyttelse og bærekraftig bruk av vannmiljøet. 
Vanndirektivet stiller krav til helhetlig vassdragsforvaltning. Mye av arbeidet 
er knyttet til tiltak som kan gjøre miljøet i regulerte vassdrag bedre, som for 
eksempel terskler og bedre vannføringsforhold.

Alle regionsjefene er med i vannregionutvalg. Fylkeskommunene er vannregion-
myndighet. Disse er igjen delt inn i vannområder. I og med at regionkontorene 
dekker flere fylker, er regionsjefene med i flere vannregionutvalg. 

Regiontjenestens virksomhet var lenge dominert av menn. Kvinnene ble en 
del av det administrative personalet på 1950-tallet. På 1990-tallet begynte 
kvinnene å gjøre seg gjeldende innenfor andre deler av regiontjenestens 
virksomhet. 

På bildet ser vi Turid Bakken Pedersen sammen med Einar Beheim i forbindelse med flomsonekartlegging.  
I midten to representanter fra Seljord kommune. Foto: Knut Heggenes, Varden.

 Turid Bakken Pedersen – første kvinne som vassdragsteknisk ingeniør ved  
 regiontjenesten

Turid Bakken Pedersen er utdannet sivilingeniør fra NTH innen bygg/vass-
dragsteknikk i 1989. Karrieren i NVE startet i Region Vest i 1991 som avde-
lingsingeniør innen vassdragsteknikk. Året etter begynte hun ved Region 
Sør, som siden har vært arbeidsplassen hennes. 

Turid har hatt flere sentrale oppgaver innen NVE og har arbeidet tett opp 
mot hovedkontoret. I de seinere årene har arealplanlegging og flomsone-
kartlegging vært hovedarbeidsområdene. Det jobbes tverrfaglig og i sam-
arbeid med andre regionkontorer. Arbeidsoppgavene innebærer også tett 
samarbeid med det regionale statsapparatet. 

Hun peker på at oppgavene til NVE har skiftet. Flommen i 1995 represen-
terte et stort skille for vassdragsforvaltningen. I arealplanarbeidet veiledes 
kommunene til å bygge sikkert i forhold til flom og skred. Mye var riktig-
nok gjort før 1995, men etter flommen kom ting i system. 

Hun understreker at det er spennende å få innblikk i ulike NVE-oppgaver. 
Da får en også kunnskap om organisasjonen. En lærer mye selv, og andre 
får kunnskap om det en selv holder på med. 
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Den nye regionsjefen for Region Midt, Kari Øvrelid, på introduksjonstur i 2008. Her fra et besøk i Sunn-
dalen. På plattformen ved ventilkammeret til Aura kraftverk: distriktsingeniør Joar Skauge til venstre og 
Kari Øvrelid til høyre. I midten to representanter fra Statkraft Region Midt-Norge. Foto: Einar Sæterbø, 
NVE

 Kari Øvrelid – første kvinne som regionsjef
I 2008 ble Kari Øvrelid den første kvinnelige regionsjefen i NVE. Hun er 
utdannet arkitekt fra NTH og har i tillegg til arkitektpraksis arbeidet med 
saksbehandling og lederoppgaver i direktorat og kommune. Med anset-
telsen av Kari Øvrelid økte også bredden i regionsjefenes utdannelsesbak-
grunn. Tidligere var det vanlig at arbeidsbestyreren/regionsjefen var sivil-
ingeniør. 

Regionsjefene har tett kontakt. De møtes flere ganger årlig til regionsjef-
møter. I tillegg brukes telefon og mail ofte. Hovedtema ved regionsjef-
møtene er strategisk planlegging. Dermed har det skjedd et skifte fra drift 
til strategi. Med omleggingen i 2010 mistet regionsjefene personalansvar 
for noen faggrupper. Det enkelte regionkontor har således ikke lenger én 
virksomhetsplan. For å bevare et sammensveiset arbeidsmiljø er det viktig 
med arrangementer der alle ansatte kan delta. Sosiale tiltak ved Region 
Midt er blant annet felles lunsj, julebord, sommerfester, regionturer i 
omegn, faglig forum hver fredag samt fagdager. 

Regiontjenestens rolle vil ikke bli mindre i årene fremover. En viktig opp-
gave er informasjon til kommuner og andre offentlige og private aktører 
om klimautfordringer. NVE fremstår med stor autoritet når det gjelder 
kunnskap om flom og skred. 
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Foto: NVE

Anne Cathrine Sverdrup  
– fra fylkeskommunen til NVEs 
regiontjeneste
Fra 2010 har Anne Cathrine Sver-
drup vært regionsjef i Region 
Sør. Hun er utdannet cand. real 
fra Universitetet i Oslo innen 
limnologi. Tidlig i karrieren 
arbeidet Sverdrup i Miljøvernde-
partementet med første utgave 
av samlet plan. Hun har siden 
hatt lederstillinger i kommune 
og fylke. Hun kom til region-
sjefstillingen fra stillingen som 
fagdirektør i Vestfold fylkeskom-
mune. 

I likhet med Kari Øvrelid under-
streker hun fordelen av erfaring 
fra kommunal sektor. En har 
oversikt over behov og forvent-
ninger denne sektoren har. Ved 
regionkontoret arbeider en 
praktisk. Fokus er å løse saker, 
det å hjelpe konkret. Som regi-
onsjef kommer hun nærmere 
faget.

Arbeidet med Vanndirektivet er 
omfattende, og særlig i Region Sør som har 30 prosent av landets befolk-
ning og så mye som 30-40 prosent av landets kraftproduksjon. Vanndirekti-
vet gir en veldig god mulighet for å få til en helhetlig vassdragsforvaltning. 

Helhetlige vassdragsplanlegging 
 I 2005 forelå helhetlig tiltaksplan for Saltdalsvassdraget.7 Erosjon i Saltdalselva 
var en av årsakene til at ingeniør Jon Hol ble stasjonert i Saltdal i 1912. Opp 
igjennom historien har det vært utført en rekke sikringstiltak i elva. Disse har 
imidlertid virket inn på det biologiske mangfold, laksefiske og friluftsliv. I til-
legg var flere av inngrepene skjemmende. Hovedmålet med prosjektet var å 
utbedre inngrep som hadde negative virkninger på vassdragsmiljøet. Hele 31 
ulike inngrep i elva ble identifisert. Elvas frie gang og flommenes sterke virkning 
på de elvenære arealene er en forutsetning for dyre- og plantelivet som er knyt-
tet til vassdraget. Elva er særlig viktig for sportsfiske. Tidligere var dette en av de 
viktigste lakseelvene i Nordland. 

7  Helhetlig tiltaksplan for Saltdalselva, informasjon fra Norges vassdrags- og energidirektorat nr. 2, 2005.
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Regionsjef Aage Josefsen  
–  fra fokus på dam til helhetlig 
vassdragsplanlegging
Aage Josefsen er utdannet sivil-
ingeniør fra NTH i 1973. Deretter 
var han fem år på kraftanlegg i 
Aurland i Sogn som utbygger. I 
1979 startet han  i NVE som den 
første regionale medarbeider 
som hadde damtilsynet i Nord-
Norge. I 1990 ble han regionsjef 
for regionkontoret i Narvik. I 
årene frem til 1998 kombinerte 
han oppgavene som regionsjef 

med oppgavene innen damtilsynet. Utviklingen har vært stor siden den 
gang. I dag har tre personer damtilsyn som arbeidsoppgave ved Region 
Nord. I tillegg til at det enkelte fagfelt har vokst i antall ansatte, har det 
hele tiden kommet til nye fagfelt. I forbindelse med at NVE ble en skredetat 
i 2009 er det ansatt geologer og geoteknikere. 

Regionkontorene har stor betydning for lokalsamfunnet. En kommer lett i 
kontakt og får raskt hjelp. 

Region Nord har fokusert mye på helhetlige planer for vassdragene. Da 
må gjerne gamle sikringer fjernes. Store helhetlige miljøtiltaksplaner ble 
utarbeidet i årene 2002-2005 for Manndalselva og Saltdalselva. Et slikt plan-
arbeid bidrar også til tverrfaglig samarbeid ved regionkontoret. Arbeidet 
resulterer også i utprøving av nye materialer, som for eksempel bruk av 
kokosmatter som sikringsmateriale som et alternativ til store steiner. I 
likhet med sikringsarbeid generelt, forutsetter miljøtiltak også distrikts-
bidrag. 

Kulturminner i vassdrag 
I 2010 utga NVE rapporten Kulturminner i vassdrag. Flom- og erosjonssikring, 
kanaler og miljøtiltak. Her ble 62 vassdragstekniske anlegg av høy kulturmin-
neverdi presentert. Anleggene representerer utviklingen av flom- og erosjonssik-
ring, kanaler og miljøtiltak fra 1700-tallet frem til i dag. Statlige virksomheter 
har som myndighetsutøvere ansvar for at det blir tatt hensyn til kulturminner 
og kulturmiljøer i deres virksomhet.8 Regiontjenesten har vært aktiv i restaure-

ringen av flere av anleggene som blir 
presentert i rapporten. Et eksempel er 
Telemarkskanalen fra Skien til Dalen, 
med en lengde på rundt 100 kilome-
ter. Kanalvesenet var sterkt involvert 
i arbeidene i Skiensvassdraget som 
startet opp på midten av 1850-tallet, 
og tiltakene her er således en viktig 
del av NVEs historie. Etaten har de siste 
årene bidratt med økonomiske midler 
til restaureringsarbeidet.

I de vidstrakte fjellområdene ved Røros 
og Nord-Østerdalen finnes mange 
eksempler på byggverk fra gruvedrif-
tens første tid på midten av 1600-tallet 
og senere. I selve Røros inngår smel-
tehytta og slagghaugene på hver sin 
side av Hitterelva som en viktig del 
av verdenskulturarven Røros. Stein-

8  St. Meld. 16 Leve med kulturminner (2004-2005).

Fra Røros.  
Foto: Einar Sæterbø, NVE

Foto: NVE
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fylte tømmerkister og tørrmurer av stein er grunnleggende deler av dammene 
og erosjonssikringsanleggene som fra midten av 1600-tallet ble bygd i regi av 
Røros Kobberverk. Disse er senere supplert med forsterkninger og påbygninger 
av betong. Skader på murene og tømmerkistene foran smeltehytta førte til at 
et stort restaureringsprosjekt ble startet i 1995. Planlegging og utførelse ble 
ivaretatt av NVE Region Midt-Norge. Riksantikvaren bidro med  halvparten av 
finansieringen samt kompetanse. Rørosmuseet og lokale fagpersoner ble enga-
sjert sammen med geoteknisk konsulent. NVE Anlegg tok ansvar for utførelsen. 
Formenn og maskinførere måtte for en tid legge bort motorsaga og ta fram tøm-
rerøksa.9 Anlegget er senere blitt vist fram som eksempel på hvordan ulike etater 
kan samarbeide om kompliserte oppgaver på kulturminnefronten. 

Med regiontjenesten i hundre år
Kanalvesenets etablering på midten av 1800-tallet signaliserte at statens oppga-
ver også omfattet forbygningsvirksomhet – tiltak for flomsikring, erosjonsikring 
og senking for tørrlegging og innvinning av jordbruksareal. Et gjennombrudd 
for tjenesten kom da ingeniørene Selmer, Hol og Sørflaten ble stasjonert i hen-
holdsvis Førde, Saltdal og Trondheim i 1912 og 1913. Arbeid på anlegg var lenge 
sesongarbeid. Overgang fra manuelt til maskinelt arbeid i tiårene etter andre 
verdenskrig, endret dette. I dag er disse oppgavene representert i Skred- og vass-
dragsavdelingen og NVE Anlegg. 

Selv om mye er endret, så viser begrepene ”distriktsbidrag” og ”statsbidrag” kon-
tinuiteten i statens engasjement innen forbygningsvirksomhet fra 1800-tallet 
til i dag. Et krav om statlig engasjement kan først reises når den som har størst 
nytte av tiltaket selv er villig til å bidra økonomisk. Ekstrabevilgninger uten krav 
om distriktsbidrag i forbindelse med store, alvorlige hendelser er heller ikke 
noe nytt. Dette skjedde også på 1800-tallet, og viser at staten påtok seg ansvaret 
ved ekstraordinære hendelser. Oppgavene har endret seg i takt med samfunns-
utviklingen. I dag fokuseres det på forebyggende oppgaver. Klimautviklingen 
har ført til behovet for klimastrategier. Samtidig som nye oppgaver har kommet 
inn, har senkingsoppgaver med mål å innvinne ny jord forsvunnet. Senking kan 
imidlertid brukes som virkemiddel til å redusere flomfare. Mens det tidligere 
var fokus på hydraulisk effektive vannveier, er det i dag et mål at elva skal flyte 
mest mulig naturlig. 

Sammenlignet med årene frem til slutten på 1990-tallet, er det i dag få anlegg 
som blir utført per år. Tidligere ble anleggene holdt åpne regnskapsmessig. I dag 
har anleggene en helt annen størrelse, i omfang og kostnadsmessig, og normalt 
blir ikke anlegg under kroner 100 000 behandlet. Det er videre en mer omfat-
tende prosess å få et positivt vedtak. Statisitkk over årlige utførte anlegg er såle-
des ikke sammenlignbar for perioden fram til 1990-tallet og seinere. 

9  Sluttrapport for forbygningsarbeidet i Hitterelva,  NVE Rapport 5/2002.

Region Øst på studietur til 
München i 2011. Kommunen 
informerer om mobile flomsikrin-
ger i byen Reegensburg.  
Foto: Olav Berg, NVE.
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Internasjonalt samarbeid har alltid spilt en viktig rolle som kunnskapsoverfører. Kontaktene har 
gjerne vært avhengig av enkeltpersoner og hvilke oppgaver og problemstillinger det enkelte regi-
onkontor har. Internasjonalisering er også synlig gjennom at regionkontorene har ansatte fra ulike 
land. 

NVE har vært gjennom mange omorganiseringer. I slike prosesser har forbygningsvirksomhetens 
tilknytning i institusjonen blitt diskutert. I 1940-årene ble distriktsorganisasjonen styrket. Etter en 
periode da forbygningsaktiviteter bare var representert i Førde, ble det nå gjenopprettet kontorer i 
Midt-Norge og Nord-Norge. På 1950-tallet ble staben ved kontorene utvidet. Fra 1970-årene og fram-
over ble stadig flere faggrupper representert ved distriktskontorene, som ved en omorganisering 
på slutten av 1980-tallet ble til regionkontorer. Østlandskontor I og II som hadde vært tilknyttet 
hovedkontoret, ble nå etablert i henholdsvis Tønsberg og Hamar. Utvidelsen av regiontjenestens 
virksomhet viser at erfaringene med organiseringen av forbygningsaktiviteter, også var hensikts-
messig for andre deler av NVEs vassdragsfaglige virksomhet. Mange arbeidsoppgaver forutsetter 
tverrfaglig samarbeid. 

I dag har regiontjenesten 161 medarbeidere. Av disse hører 74 til Skred- og vassdragsavdelingen, 39 
til NVE-Anlegg, 14 til Hydrologisk avdeling og 34 til Konsesjonsavdelingen (hovedsakelig tilknyttet 
seksjonene Damsikkerhet, Miljøtilsyn og Vassdragsinngrep). 

Bildet er fra Signaldalen, NVE anlegg med gravemaskin og Otertinden i bakgrunnen. Foto: Aage Josefsen, NVE
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Om NVE
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) ble grunnlagt i 1921 og er underlagt  
Olje- og energidepartementet med ansvar for å forvalte Norges vann- og energiressurser.

NVE har siden 2009  det overordnede ansvaret for statlige forvaltingsoppgaver innen forebygging av skredulykker. 
Foto: Andrea Taurisano, NVE
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Felthydrologisk arbeid er viktig  
ved innhenting av vannføringsdata. 
Foto: NVE

NVE skal også bidra til å redusere risikoen for skader som følge av skred og flom. 
NVE har en åpen dialog med lokalsamfunnet i dette arbeidet og sørger for at 
nødvendig informasjon kommer frem til befolkningen.

NVE skal sikre en helhetlig og miljøvennlig for-
valtning av vassdragene, fremme en effektiv 
kraftomsetning, kostnadseffektive energisyste-
mer og bidra til en effektiv energibruk. Vi leder 
også den nasjonale kraftforsyningsberedskapen.

NVE er engasjert i forskings- og utviklingsarbeid, 
internasjonalt utviklingssamarbeid og er nasjo-
nal faginstitusjon for hydrologi. Med hydrologisk 
spisskompetanse og systematisk kartleggings- og 
observasjonsarbeid, har NVE også blitt en viktig 
aktør norsk og internasjonal klimaforskning.

NVEs regiontjeneste
Regionkontorene har en rekke oppgaver innen NVEs forvaltning av vassdrag og 
forebygging av skader fra flom og skred som blant annet:

• Gi innspill og uttalelser til kommunale arealplaner, og annen rådgivning i 
spørsmål som gjelder vassdragsmiljø, hydrologi og sikkerhet mot flom, ero-
sjon og skred.

• Avgjøre om vassdragstiltak er konsesjonspliktig etter vannressursloven, og 
ellers å bidra med konsesjonsbehandling av vassdragstiltak.

• Føre tilsyn med miljø og sikkerhet ved vassdragsutbygginger.

• Gi bistand til planlegging og gjennomføring av sikringstiltak mot flom,  
erosjon og skred, og miljøtiltak i vassdrag.

• Bistå politi, kommuner og fylkesmenn med vassdrags- og skredfaglig rådgiv-
ning ved beredskapsplanlegging og krisesituasjoner.

• Flomsonekartlegging.

Miljøtilsynet følger opp  
ulike inngrep i vassdragene  
ikke minst ved bygging av  
kraftanlegg. Foto: NVE
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Region Nord
Narvik

Region Midt-Norge
Trondheim

Region Vest
Førde

Region Øst
Hamar

Hovedkontor
Oslo

Region Sør
Tønsberg

NVEs
Regionkontor

NVE ANLEGG
NVE anlegg driver entreprenørvirksomhet og 
utfører i hovedsak vassdragsrelaterte oppdrag 
for NVE. Virksomheten er i dag underlagt 
regelverket for Statens forretningsdrift og har 
tilgang til å utføre inntil 20 prosent eksterne 
oppdrag innenfor vassdragsrelatert virksom-
het. Alle regioner, med unntak av Region Sør, 
har slik virksomhet. 

Vassdragstilsynet har viktige oppgaver ikke minst under  
bygging og vedlikehold av dammer. Foto: NVE
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Kanaldirektører 1847-1907:
Den polske artillerikapteinen Waligorski var kanaldirektør i ett år, fra 1847 
til 1848. Seinere, i 1850 og 1851, ble han engasjert for å lede undersøkelser 
vedrørende senkingen av Øyern.

Kristian Severin Balle Røyem (1813-1874) var kanaldirektør i perioden 1848-1862. 
Han hadde bakgrunn fra militæret og ble major i 1856. Flere store anlegg ble 
planlagt og utført i hans tid.

Johan Tullin Thams (1821-1873) var kanaldirektør i årene 1862 til 1873. Han 
var i likhet med sin forgjenger militær. I 1849 begynte han som assistent i 
Kanalvesenet. I en periode var han bestyrer for Skien-Norsjø-kanalen. Han fikk 
offentlig stipend for å foreta studiereise til utlandet.

Jens Vogt, født i 1830, var kanaldirektør 1873-1874. Han hadde teknisk 
utdannelse fra Gøteborg, Hannover og Karlsruhe. Først var han ansatt som 
assistent i Veivesenet, deretter i Kanalvesenet. Seinere begynte han i Kristiania 
Sporveiselskap. Han mottok offentlig stipend til studiereise til Sverige.

Lars Grøntvedt (1827-1881) var kanaldirektør fra 1874 til 1881. Han hadde også 
bakgrunn fra militæret. Han var tilknyttet Kanalvesenet fra 1854. I 1857 foretok 
han en studiereise til Frankrike og Tyskland på egen bekostning.

Thorvald Heiberg var født i 1832. Han var kanaldirektør i årene 1881-1888. Han 
hadde teknisk utdannelse fra Hannover og Karlsruhe, og praktiserte i flere 
perioder som privat ingeniør. I årene 1857-1861 var han i Kanalvesenet. Han 
foretok på egen bekostning studiereise til Tyskland, Frankrike, Belgia, Holland 
og England. I 1884 deltok han på en internasjonal kongress om kanal- og 
elveskipsfart i Brüssel.

Gunnar Sætren (1843-1928) var kanaldirektør fra 1888 til 1907. Han hadde 
teknisk utdannelse fra Zürich. Sætren ble ansatt i Kanalvesenet som tegner i 
1866, men ble raskt assistent og seinere arbeidsbestyrer.  Han var med andre 
ord den siste Kanaldirektøren. 

arbeidsbestyrere og assistenter 1847-1887:
Georg Ferdinand Vedeler var født i 1825. Han hadde ledende stillinger i 
militæret. I storparten av årene 1854-1874 var han ansatt i Kanalvesenet - dels 
som kanaldirektørens assistent, dels som arbeidsbestyrer. Da hadde han 
også erfaring fra blant annet Veivesenet. Han mottok offentlig stipend for å 
gjennomføre studiereise til Frankrike, Tyskland, Østerrike og Ungarn.

A. Bang var født i 1831. Han var offiser, seinere oberstløytnant, og ansatt i 
Kanalvesenet årene 1855 til 1862. En av oppgavene var som arbeidsbestyrer ved 
senking av Lesjavannene i 1857. Seinere begynte han som lærer ved krigsskolen. 

Nils Lassen var født i 1833. Han studerte ved Hannovers polytekniske skole 
og ble ansatt i Kanalvesenet i 1855. I 1870 gikk han over til Jernbanevesenet. 
Oppgavene i Kanalvesenet var blant annet som arbeidsbestyrer ved 
opprensking av Storelven på Ringerike og forbygningsarbeider av Lærdalselven.

Peter Blix (1831-1901) hadde teknisk utdannelse fra Hannover og Karlsruhe. 
Han var i Kanalvesenets tjeneste årene 1856-1863. Deretter fortsatte han som 
ingeniør og arkitekt i Bergen frem til 1873, før han i en periode var arkitekt 
og ingeniør i Kristiania. Han var tilbake i Bergen i 1880. Da deltok han i 
restaureringen av Håkonshallen og Domkirken. Peter Blix hørte til dem som på 
egen hånd betalte studiereise til utlandet.

Edvard Hagerup Riis var født i 1836. Han hadde ingeniørutdannelse fra 
Hannover og erfaring fra både Jernbanevesenet og Veivesenet da han ble ansatt 
i Kanalvesenet i 1861. Her var han fram til 1867. Da ble han stadsingeniør i 
Fredrikstad.

V e d L e g g
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Axel Borchgrevink var født 1838. Han hadde teknisk utdannelse fra Karlsruhe. 
Han startet i Kanalvesenet i 1860. Seinere ble han fløtningsinspektør for 
Skiensvassdraget.

Hans Nysom (1845-1903) var opprinnelig artilleriløytnant. Han ble ansatt som 
assistent i Kanalvesenet i 1874. Nysom foretok reise til Sveits for å studere 
forbygninger av fjellbekker. Rapporten ble trykket i Teknisk Ukeblad i 1884. 
Han var arbeidsbestyrer for flere forbygningsanlegg.

Just Johan Bing Broch, født i 1854, hadde teknisk utdannelse fra Sverige og 
Tyskland. Han hadde erfaring fra Jernbanevesenet og Veivesenet. I 1882 kom 
han til Kanalvesenet.

S.K. Strøm (født i 1852) hadde teknisk utdannelse fra Gøteborg. Han var først 
ansatt i Jernbanevesenet. I 1887 ble han ansatt som assistent og kasserer ved 
anlegget Bandak-Norsjøkanalen.

Midlertidig ansatte assistenter 
Artilleriløytnant Müller ledet forbygningsarbeider nordenfjells i årene 1849 til 
1864. 

Sekondløytnant J. Sissener ble engasjert i 1849 som medhjelper i forbindelse 
med undersøkelser av Vorma og Glomma. Flere ganger seinere ble han også 
hyret inn - også som arbeidsbestyrer.

Sekondløytnant Birger Hjelm var i 1849 engasjert i undersøkelser av Vorma og 
Glomma.

Løytnant P. Krag utførte en del målinger i Vest-Telemark i 1851 og 1852.

Løytnant Eilertsen deltok i undersøkelser av Fredrikshaldsvassdraget i 1852 og 
1853.

Artilleriløytnant Th. Sissener deltok i undersøkelser av Fredrikshaldsvassdraget 
i 1853.

Artillerikaptein Klingenberg målte opp Sarpsfossen i 1852.

Engelbret Sooth ledet arbeidene i deler av Arendalsvassdraget i 1852 til 1853.

Kaptein Sommerfelt ledet forskjellige forbygningsarbeider i Glomma 1852-
1855.

Ingeniørløytnant Christoffer Gedde var ansatt som kontrollingeniør for 
arbeider i Fredrikshaldsvassdraget i 1853-1855.

Ingeniørløytnant Engelstad ledet arbeider i Sarpsfossen i 1853.

Kaptein Scharfenberg målte terrenget ved Vandsjø i 1855.

Sersjant Hoel ble ansatt som assistent ved målingene i Glomma i 1855.

Sivilingeniør Hegermann tjenestegjorde i 1859 som assistent på Ringerike.

Ingeniør Arneberg deltok som medhjelper ved undersøkelser av Glomma i 
1861.

Ingeniør Brinckmann deltok i undersøkelser av Vestfosselven i 1861.

Kaptein W. Holst ledet arbeider i Verdalselven på 1860-tallet. Seinere fikk han 
oppgaver knyttet til vedlikeholdet.
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Løytnant A. Sooth var assistent og regnskapsfører for kanalverkene i deler av 
Fredrikshaldsvassdraget i årene 1873 til 1877.

Ingeniør Halvorsen deltok i undersøkelser i Ådalselven i 1874.

Agronom Asbjørn Olsen var med i oppmåling omkring Landvikvann og 
Redalsvann i 1874. Året etter var han med i oppmåling omkring Starrmyrene i 
Romedal.

Rittmester P. Holst ledet forskjellige forbygningsarbeider i Værdalselven i årene 
fra 1873.

Helge Steen ble først ansatt som assistent ved arbeidene i Arendal og deretter 
Vestlandet før han i 1881 ble forflyttet til hovedkontoret i Kristiania.

Kilde: Kanalvæsenets historie, IX, Kristiania 1888



Denne boka forteller om virksomheten i de første 100 år for NVEs 
regiontjeneste. Kontoret i Førde har hatt kontinuerlig virksomhet 
siden høsten 1912. I dag består regiontjenesten av fem kontorer i 
henholdsvis Tønsberg, Hamar, Førde, Trondheim og Narvik. 
Sikringsarbeidet mot skader forårsaket av flom, erosjon og skred 
ble tidlig sett på som et offentlig ansvar. I mer enn 200 år har staten 
vært engasjert i dette arbeidet, som har vært og er en av kjerne- 
oppgavene til NVE og dets forløper. Dagens regionkontorer ivaretar 
en rekke oppgaver innen forvaltning av vannressurser og forebyg-
ging av skredulykker. NVE Anlegg, som utfører ulike sikringstiltak 
i vassdrag, er tilknyttet regionkontorene. Utviklingen har vist at  
regiontjenesten har hatt og har sin berettigelse.
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