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Forord

NVE forvalter de statlige midlene til sikringstiltak mot flom, erosjon og skred og til miljøtiltak i vassdrag.  
Det ble i 2013 brukt om lag 180 millioner kr til statlig bistand til slike tiltak. I dette beløpet inngår også  
distriktsandelen, dvs. andelen på normalt 20 % som kommunen eller grunneierne må dekke.

Årsrapporten inneholder en kort omtale av tiltak som har fått bistand fra NVE og som ble utført i 2013 og en 
oversikt over kostnadene for dem. Noen større tiltak som utføres over flere år er også omtalt. Årsrapporten gir 
også en oversikt over virksomheten ved de enkelte regionkontor.

Ansvaret for NVEs arbeid med sikrings- og miljøtiltak er lagt til Skred- og vassdragsavdelingen. Det er  
NVEs fem regionkontor; Region Sør i Tønsberg, Region Øst i Hamar, Region Vest i Førde, Region Midt-Norge i 
Trondheim og Region Nord i Narvik som står for saksbehandling, planlegging og gjennomføring av tiltakene. 
Det er regionkontorene som har skrevet omtalen av de enkelte tiltak.    

Oslo, juni 2014

Anne Britt Leifseth
avdelingsdirektør    
 

Steinar Schanche
seksjonssjef
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1  Innledning

NVE har det nasjonale ansvaret for statens oppgav-
er med å forebygge tap og skader fra flom og skred. 
En av oppgavene er å yte bistand til planlegging og 
gjennomføring av sikringstiltak.

NVEs bistand kan gis enten i form av et økonomisk 
tilskudd (statsbudsjettets kap. 1820 post 60) der 
kommunen tar på seg ansvaret for planlegging og 
gjennomføring av tiltak, eller ved at NVE tar på seg 
dette ansvaret på vegne av kommunen (statsbudsjet-
tets kap. 1820 post 22). NVE kan normalt dekke inntil 
80 % av kostnadene ved tiltaket. Når sikringstiltak 
legger til rette for ny utbygging i tillegg til å sikre 
eksisterende bebyggelse, kan NVE redusere den stat-
lige andelen. Ved gjennomføring av krisetiltak og 
enkelte andre tilfeller kan NVEs andel være større 
enn 80 %. 

En del av midlene nyttes til miljøforbedringer der 
vassdragsmiljøet er forringet av tidligere inngrep. 
Bistand til kartlegging av flom- og skredfare og over-
våking av og beredskap mot store fjellskred er ikke 
omtalt i denne rapporten.

Utvelgelse av tiltakene skjer etter melding om 
behov fra kommuner, grunneiere eller andre, eller 
etter NVEs egen kartlegging og vurdering av behov. 
Prioritering skjer på grunnlag av en vurdering av 
den samfunnsmessige nytten i forhold til kostnad-
ene ved tiltaket, og det blir lagt vekt på sikkerhet 
for liv og helse. Sikringstiltakene skal beskytte 
eksisterende, utsatte verdier. Ved ny utbygging er det 
kommunen og utbygger som har ansvaret for at sik-
kerheten mot naturfare er tilstrekkelig ivaretatt. 

Etter flom- og skredhendelser er det ofte behov for 
tiltak som går ut på å forebygge utvikling av større 
skader. Arbeidet med sikringstiltak var i 2013 preget 
av gjennomføring av krise- og hastetiltak etter pinse-
flommene på Østlandet i 2011 og 2013. Stortinget ga 
i 2013 en ekstra bevilgning på 95 millioner kroner 
til gjennomføring av tiltak som følge av flommen i 
2013. 

Årsrapporten omtaler 56 tiltak. Av disse er en 
rekke større tiltak som sikrer mot kvikkleireskred 
og andre typer skred, tiltak etter flommene i 2011 
og 2013 og enkelte andre relativt store flomsikrings-
tiltak. I Region Øst er kun et representativt utvalg av 
de mange krise- og hastetiltakene beskrevet.

NVE brukte i 2013 ca. 180 millioner kr til fysiske 
sikringstiltak mot flom og skred og miljøtiltak i 
vassdrag, fordelt med ca. 51 millioner kr til sikring 
mot skred, ca. 126 millioner kr til sikring mot flom 
og erosjon og ca. 3 millioner kr til miljøtiltak. 
Beløpet inkluderer distriktsandeler på til sammen 
ca. 18 millioner kr. Omlag 7 millioner kroner er 
nyttet til tilskudd til kommunene. Sikringstiltak 
mot kvikkleireskred utgjør hovedtyngden av sik-
ringstiltakene mot skred.
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Region Midt-Norge 
Regionen har mange skredfarlige kvikkleireområder, 
og det er gjennom mange år planlagt og utført flere 
store tiltak mot erosjon og skred. I 2013 har 90 % av 
innsatsen vært rettet mot sikringstiltak i kvikkleire-
områder. Det største tiltaket har vært sikringen av 
kvikkleiresoner ved Sørborgen skoler i Klæbu. Inn-
satsen i Gråelva i Stjørdal har gått inn i sitt fjerde 
byggetrinn og vil fortsette i flere år framover. Det er 
også brukt midler til utredning av skredfaren i en del 
kvikkleiresoner, spesielt i Trondheim.  

Region Nord 
Det var en meget stor flom i Troms i juli 2012, og i 
2013 ble de fleste flomskadetiltak som ble iverksatt 
etter denne flommen avsluttet. Ved bygda Koppangen  
i Lyngen kommune skjedde det flere omfattende 
jøkulhlaup sommeren 2013, og flommene som oppsto 
som følge av dette hadde stort skadepotensiale. NVE 
nedprioriterte øvrige sikringstiltak i landsdelen for å 
kunne gjennomføre sikringstiltak i Koppangen. Det 
er også gitt tilskudd til viktige skredsikringstiltak i 
Kåfjord, Storfjord og Tromsø kommuner, og sikrings-
tiltak etter naturskade i Vågan kommune.

Region Sør 
Regionen har mange skredfarlige kvikkleireområd-
er, og det er gjennom mange år planlagt og utført 
mange store sikringstiltak. En stor del av ressursene 
i 2013 er brukt på utredning av kvikkleiresoner og 
på prosjektering av sikringstiltak. I mai 2013 var det 
flom i Buskerud og Telemark. Flommen medførte en 
del skader, og regionkontoret bisto mange kommu-
ner med rådgivning og noen krise-/ og hastetiltak. De 
største tiltakene NVE var involvert i var sikring mot et 
kvikkleireskred i Hurum og et jordskred på Nesbyen.

2  Utførte sikrings- og miljøtiltak

Region Vest
De mest omfattende tiltakene i regionen  i 2013 var 
fullføringen av flom- og erosjonssikringene av 
Vikelva gjennom Ulsteinvik sentrum (Ulstein kom-
mune) og Daleelva i Dale (Vaksdal kommune). Vikelva 
er sikret i en lengde på omlag 1 km. Daleelva i Vaks-
dal ble sterkt rammet av flommen i 2005. Sikringen i 
form av flomvoller og utvidelse og forsterking av elve- 
løpet er for det meste sluttført. Arbeidet omfatter 
også biotopforbedrende tiltak. Det er gjennomført 
flere sikringstiltak av mindre omfang, med Lisjeelva 
gjennom industriområdet på Bruland i Førde kommune 
som det største. Vedlikehold av terskler i Jostedøla 
er sluttført. Det er gitt flere tilskudd til skred- og 
flomsikring.

Region Øst
Arbeidet i 2012 og begynnelsen av 2013 var preget av 
omfattende planlegging og gjennomføring av haste-
tiltak i form av opprydding og reparasjoner etter 
flom- og skredhendelser under pinseflommen 2011. 
I mai 2013 ble regionen rammet av en ny storflom. 
Flommen bidro til en rekke nye skader, i tillegg til 
å ødelegge en rekke sikringsanlegg som var under 
gjenoppbygging etter flommen i 2011. Gudbrands-
dalen og Østerdalen ble hardest rammet, og skadene 
oppsto særlig i bratte sidevassdrag/tilløpsbekker til 
hovedvassdragene. Vassdragene skiftet stedvis løp og 
ødela bebyggelse, landbruksarealer, veier, jernbane 
og annen infrastruktur. Det ble meldt inn 320 behov 
for sikringstiltak for å hindre ytterligere skader, og 
det var fram til våren 2014 satt i gang 140 tiltak.
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8341 Sikring mot kvikkleireskred, Gråelva i 
 Skjølstadmarka Stjørdal kommune, Nord-Trøndelag

8832B  Flom- og erosjonssikring i Driva ved Hjelle 
 Sunndal kommune, Møre og Romsdal

Tidsrom: 2013.

Kostnad: Forbruk: 284 000 kr. 
Kostnadsfordeling: NVE 80 % og Sunndal kom-
mune 20 %.

Entreprenør: Bredesen Graving og Transport AS.

Formål: Hindre at elva Driva tar seg inn over 
store arealer dyrket mark og etablerer nytt leie. 

Beskrivelse: Arbeidet har bestått i å fjerne 
grusmasser fra Driva over en strekning på ca. 
200 m, og flytte dypålen til midten av elveleiet. I 
tillegg er den eksisterende forbygningen reparert 
og forsterket i ca. 200 m langs venstre elvebredd. 

Fareutsatte boliger: 0.

Fareutsatte andre bygg: 0.

Tidsrom: 1992 - 2013.

Kostnad: Forbruk fram til 2013: 44 878 000 kr. 
Forbruk 2013: 4 860 000 kr. Kostnadsfordeling: 
NVE 80 %, Stjørdal kommune 20 %. Arbeidene er 
ikke ferdige.

Entreprenør: NVE Anlegg.

Formål: Redusere skredfaren i de mange  
farlige kvikkleireområdene i Skjølstadmarka.

Beskrivelse: Flere boliger, gårder, veger, 
kraftlinjer og annen infrastruktur er utsatt for 
skredfare. Dette omfattende sikringspro sjektet 
ble påbegynt i 1992. Hovedløpet Gråelva er hevet 
inntil 2 m over en strekning på ca. 7 km. Dette 
skal også gjøres i de mange sidebekkene, i alt  
ca. 25 km bekkestrekning. Heving og erosjons-
sikring utføres med samfengte masser av sprengt 
stein fra NVEs steinbrudd ved Kyllo. Det legges 
stor vekt på at det nye elveleiet skal reetableres i 

så nær naturlig tilstand som mulig, ved at linje-
føring, bredde, stryk, kulper m.m. bevares mest 
mulig. I 2013 har den største innsatsen pågått i 
sidebekkene Sumpbekken og Skjøla.

Fareutsatte boliger: 27. 

Fareutsatte andre bygg:  
17 driftsbygninger.
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Tidsrom: 2009 - 2013.  

Kostnad: Totalt forbruk: 25 470 000 kr.  
Forbruk 2013: 7 100 000 kr. NVE 80 %,  
Klæbu kommune 20 %.

Entreprenør: NVE Anlegg m/ Forset Grus AS 
som underleverandør.

Formål: Sikre skoler, idrettshall, boliger og 
infrastruktur mot fare for kvikkleireskred.

Beskrivelse: Sikringsarbeidene har foregått 
innenfor kvikkleiresone Litjulga (risikoklasse 
5). Fase 1 av sikringstiltaket er gjennomført og 
omfatter en 2,7 km lang steinfyl ling i bunnen 
av bekkesystemet i sonen. Fase 2 har startet 
opp med avlasting ved oppfylling i ravinedalen 
Sunndalen (øvre 400 m) og i Finnmyrbekken  
(ca. øvre 250 m). Arbeidet fortsetter i 2014. 

10461B Skredsikring ved Sørborgen barneskole og Klæbu
 ungdomsskole (fase 2)  Klæbu kommune, Sør-Trøndelag 

10687  Flomsikring av elva Grøta ved Meldal sykehjem 
 Meldal kommune, Sør-Trøndelag

Tidsrom: 2013.

Kostnad: Forbruk: 288 000 kr. 
Kostnadsfordeling: NVE 80 %, Meldal kommune 
20 %.

Entreprenør: NVE Anlegg.

Formål: Hindre at elva Grøta renner over sine 
bredder og gjør skade på bebyggelse. 

Beskrivelse: Arbeidet har bestått i å renske 
opp og sikre elvesidene med et lag av sprengt 
stein i tre parseller i bekken, over en samlet 
lengde på 240 m. I tillegg er en flomvoll forhøyet 
og elveleiet utdypet i ca. 80 m lengde. Tiltaket 
skal hindre at vann flommer inn i bebyggelsen 
i nærheten. Meldal sykehjem og fylkesvei 501 er 
også utsatt for skader.

Fareutsatte boliger: 4. 

Fareutsatte andre bygg: 2 skoler med  
900 elever, en idrettshall, 2 driftsbygninger.

Fareutsatte boliger: 10 - 15 trygdeboliger. 
Et stort sykehjem. 

Fareutsatte andre bygg: Museumsbygg.
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10762   Miljøtiltak i Gammelelva naturreservat
  Melhus kommune, Sør-Trøndelag

Tidsrom: 2013.

Kostnad: Forbruk: 1 250 000 kr. 
Kostnadsfordeling: NVE 80 %,  
Stjørdal kommune 20 %.

Entreprenør: NVE Anlegg.

Formål: Sikre mot videre erosjon som kan 
forårsake større kvikkleireskred som kan ramme 
bebyggelse og infrastruktur.

Beskrivelse: Elva Fugla er erosjonssikret med 
et 1 m tykt lag av samfengt sprengt stein i bunn 
og på sider, over en strekning på 700 m. Det har 
gått med ca. 6 500 m3 steinmasser. Det er lagt 
betydelig innsats i å tilpasse sikringen til miljøet 
på stedet. På nedre del av strekningen er bunn-
plastringen nedfelt i elvebunnen, utført med 
kompensasjonsgraving. 

Tidsrom: 2012 - 2013.

Kostnad: Totalt forbruk: 733 000 kr. Forbruk 
2013: 267 000 kr. Kostnadsfordeling: NVE 33 %, 
Fylkesmannen i Sør-Trøndelag 39 %,  
Statens vegvesen 28 %. 

Entreprenør: NVE Anlegg.

Formål: Motvirke gjengroing av kroksjø og 
dermed bevare miljøverdiene.

Beskrivelse: Kroksjøen i Gammelelva naturre-
servat har grodd betydelig igjen. Dette truer miljø-
verdiene som ligger til grunn for vernet. To kulper 
med et samlet areal på ca. 2 000 m2 er gravd ut 
for å motvirke gjengroingen. Gravemassene er 
transportert ut av området. Utførelsen har skjedd 
skånsomt på frossen mark, og kulpene har fått en 
naturlig arrondering i terrenget. 

10831 Skredsikring mot Fugla ved Hell
  Stjørdal kommune, Nord-Trøndelag

Fareutsatte boliger: 6 boliger og  
ett stort bosenter. 

Fareutsatte andre bygg:  
3 driftsbygninger.

Fareutsatte boliger: 0. 

Fareutsatte andre bygg: 0.
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Tidsrom: 2012 - 2013.

Kostnad: Totalt forbruk: 1 740 000 kr.  
Forbruk 2013: 815 000. Kostnadsfordeling:  
NVE 95 %, grunneier 5 %. 

Entreprenør: NVE Anlegg.

Formål: Flomsikre boliger og infrastruktur.

Beskrivelse: Etter flere flom- og isgangssitua-
sjoner i Sonavassdraget de siste årene, hadde 
nedre del av vassdraget (ca. 2,4 km) blitt fylt med 
steinmasser. Tiltaket har vært konsentrert om 
4 parseller. Flere sideløp/flomløp (5-6 stk.) har 
fått åpnet innløp og er stedvis senket over lengre 
strekninger. Løpene har dermed fått tilbake sin 
tidligere funksjon som gunstige habitater for 
småfisk, og vassdragsmiljøet har blitt bedret. 
Djupålen er gjenopprettet flere steder, og en elve-
kant er hevet 1,5 m mot flere boliger som ekstra 

Tidsrom: 2013.

Kostnad: Forbruk: 302 000 kr. 
Kostnadsfordeling: NVE 95 %, grunneier 5 %. 

Entreprenør: Ole I. Reistad AS.

Formål: Hindre at bekk eroderer inn i  
bebyggelsen. 

Beskrivelse: Etter flom i august 2013  
avlagret bekken mye masser og begynte å erodere 
inn mot et bolighus. Boligen ble evakuert. Det 
er bygget en relativt høy (2,5 m) kantsikring inn 
mot bygningene. Tetting er utført med membran. 
Deler av bekkebunnen er senket opptil 1,5 m. 
Anlegget har en utstrekning på ca. 70 m. 

Fareutsatte boliger: 2.

Fareutsatte andre bygg: 2 uthus/garasjer.

10866  Flomsikring i Sonavassdraget - helhetlig plan for 
  opprensking i nedre del  Stjørdal kommune, Nord-Trøndelag

10896  Erosjonssikring av bekk ved Fremstad 
  Stjørdal kommune, Nord-Trøndelag 

sikring mot flom og isgang der elva gikk over 
sine bredder i august 2011. 

Fareutsatte boliger: 6. 

Fareutsatte andre bygg: 2 driftsbygninger.
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10932  Sikring etter flomskader i Svartebekken ved Svarte. 
 Krisetiltak Steinkjer kommune, Nord-Trøndelag 

Tidsrom: 2013.

Kostnad: Forbruk: 357 000 kr. 
Kostnadsfordeling: NVE 100 %.

Entreprenør: Ola Råen AS.

Formål: Hindre at bekken tar seg nytt leie i det 
bratte terrenget slik at den kan true boliger og 
riksveg.

Beskrivelse: Arbeidet har bestått i å sprenge 
en 30 m lang grøft for å gi plass til vannet uten 
at det eroderer i grusmelen. Videre er begge bek-
kesidene sikret med stein. Noe opprensking av 
løsmasser er utført.

Fareutsatte boliger: 1.

Fareutsatte andre bygg: 1 uthus/garasje.
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7933   Miljøtiltak ved Paskasaari i Altaelva  
 Alta kommune, Finnmark

4141   Erosjonssikring ved Røkland i Saltdalselva
 Saltdal kommune, Nordland 

Tidsrom: 2013.

Kostnad: 370 000 kr. Kostnadsfordeling:  
NVE 50 %, Dragefossen Kraftanlegg as 30 %, 
Saltdal kommune 10 %, Statens vegvesen 10 %.

Entreprenør: NVE Anlegg.

Formål: Sikring av industribebyggelse, vei og 
kraftlinje.

Beskrivelse: Tiltaket omfatter vedlikehold og 
forsterkning av et sikringsanlegg som ble bygget 
omkring 1950 for å beskytte deler av et industri-
område og E6. Anlegget sikrer også en høyspent-
kabel som senere er lagt mellom sikringsanlegget 
og veien. Det oppsto omfattende skade på deler av 
sikringsanlegget ved en stor vårflom i 2010.

Fareutsatte boliger: 0.

Fareutsatte andre bygg: 1 industribygg.

Tidsrom: 2012 - 2013.

Kostnad: 470 000 kr. Kostnadsfordeling:  
NVE 50 %, Statkraft 50 %.

Entreprenør: NVE Anlegg.

Formål: Miljøtiltak.

Beskrivelse: I 2007 ble det ferdigstilt en helhet-
lig plan for oppgradering, vedlikehold og fjerning 
av sikringsanlegg langs nedre del av Altaelva. Ved 
Paskasaari ble det på slutten av 1980-tallet bygget 
et erosjonssikringsanlegg. I planen ble det anbe-
falt å ikke utbedre/vedlikeholde dette sikrings-
anlegget, fordi anlegget ikke beskyttet vesentlige 
verdier. Anlegget bidro til bunnerosjon og uheldig 
påvirkning av de naturlige erosjons- og sedimen-
tasjonsprosessene i elva. Det oppsto omfattende 
skade langs øvre parsell av anlegget i 2010. Sprengt 
stein fra anlegget som lå ute i elva framsto som 
fremmedelement og var til fare for ferdsel.  

Utført tiltak har bestått i å fjerne den del av 
erosjonssikringsanlegget som var mest skadet. 
Nedre del av sikringsanlegget er beholdt som 
tidligere. 

Fareutsatte boliger: 0.

Fareutsatte andre bygg: 0.
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10662 Flom- og skredsikring i Storelva ved Vatnet i 
 Manndalen Kåfjord kommune, Troms

10776T Riving og flytting av hus langs Storelva ved Vatnet i 
 Manndalen Kåfjord kommune, Troms

Tidsrom: 2012 - 2013.

Kostnad: 1 500 000 kr. Kostnadsfordeling: 
NVE 80 %, Kåfjord kommune 20 %. 

Entreprenør: NVE Anlegg.

Formål: Sikring av boligbebyggelse og  
driftsbygninger.

Beskrivelse: I mai 2010 gikk det et større 
flom- og sørpeskred langs Storelva i Manndalen. 
Et bolighus fikk omfattende skader, og det ble 
avlagret store mengder masse langs elveløpet. 
Masseavlagringen skjedde mellom øvrige 
boliger og driftsbygninger. Det var ikke mulig 
å oppnå tilstrekkelig sikring i området uten 
riving og flytting av det skadde huset, og NVE 
har medvirket til finansiering av dette ved til-
skudd til flytting (se under). Sikringstiltaket har 
bestått i opprenskningsarbeid samt bygging av 
skredvoller for å sikre øvrig bebyggelse. Det er 

Tidsrom: 2013.

Kostnad: 1 440 000 kr. Kostnadsfordeling: 
NVE 50 % (tilskudd), Kåfjord kommune 50 %. 
Forsikringsselskap og grunneier har også bidratt 
med midler.

Formål: Riving og flytting av en enebolig som 
var skadet av flom- og sørpeskred.

Beskrivelse: I mai 2010 gikk det et større 
flom- og sørpeskred langs Storelva i Manndalen. 
Et bolighus fikk omfattende skader, og det ble 
avlagret store mengder masse langs elveløpet. 
Masseavlagringen skjedde mellom øvrige boliger 
og driftsbygninger. Det var ikke mulig å oppnå 
tilstrekkelig sikring i området uten riving og flyt-
ting av det skadde huset, og NVE har medvirket til 
finansiering av dette. Sikring av øvrig bebyggelse 
er gjennomført som sikringstiltak 10662 (se over).

også bygget et nytt avlastningsløp for Storelva, 
som vil ta unna deler av vannet og massetran-
sporten ved framtidige flom- og sørpeskred. 
NVE har prosjektert tiltaket, og det er dimensjo-
nert for hendelser som er 2-3 ganger større enn 
den som inntraff i mai 2010.

Fareutsatte boliger: 4.

Fareutsatte andre bygg: 2 driftsbygninger.

Fareutsatte boliger: 4.

Fareutsatte andre bygg: 2 driftsbygninger.
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Tidsrom: 2013.

Kostnad: 1 100 000 kr. Kostnadsoverslag:  
NVE 80 %, Målselv kommune 20 %.

Entreprenør: NVE Anlegg.

Formål: Sikring av boligbebyggelse og  
driftsbygning.

Beskrivelse: To skredvoller er bygget for å 
hindre skade fra sørpeskred langs Rapbekken 
i Kirkesdalen. Det har flere ganger vært skred-
hendelser som har truet bebyggelsen, og det 
siste store skredet i mai 2010 stanset like ovenfor 
bebyggelsen. NVE har selv utført prosjektering av 
skredvollene.

Fareutsatte boliger: 3.

Fareutsatte andre bygg: 1 driftsbygning.

Tidsrom: 2013.

Kostnad: 170 000 kr. Kostnadsfordeling:  
NVE 100 %.

Entreprenør: NVE Anlegg.

Formål: Fjerning av brurester. 

Beskrivelse: Det er gjennomført opprydding 
og fjerning av gamle brurester ved Skoltefossen 
i Neidenelva. Dette var rester fra brua som ble 
sprengt under krigen (stålbjelker, wire og armerte 
deler av betongdekket). Krigsetterlatenskapene 
har vært skjemmende for elvemiljøet. NVE har 
gjennomført og fullfinansiert tiltaket etter 
henvendelse fra den norsk-finske grensevass-
dragskommisjonen. 

Fareutsatte boliger: 0.

Fareutsatte andre bygg: 0.

10817 Skredsikring langs Rapbekken i Kirkesdalen
 Målselv kommune, Troms

10836  Miljøtiltak i Neidenelva ved Skoltefossen 
 Sør-Varanger kommune, Finnmark
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Kostnad: 200 000 kr. Kostnadsfordeling:  
NVE 80 %, Målselv kommune 20 %.

Entreprenør: NVE Anlegg.

Formål: Sikring av gårdsbruk og fritidsbebyg-
gelse etter flomskade.

Beskrivelse: Det var en stor skadeflom langs 
flere vassdrag i Indre Troms i juli 2012. Langs 
Rommabekken i Dividalen var skadene omfat-
tende. Det oppsto stor masseavlagring ovenfor et 
gårdsbruk, og det var som følge av dette fare for 
framtidig skade på bygningene på gårdsbruket. 
Tiltaket har gått ut på å lede bekken tilbake til 
sitt opprinnelige løp og erosjonssikre utsatte 
deler av dette bekkeløpet. Sikringstiltaket er 
koordinert med tiltak gjennomført som følge av 
både forsikringsoppgjør og erstatningsoppgjør 
fra Statens naturskadefond. 

10841 Flom- og erosjonssikring av Rommabekken i Dividalen
 Målselv kommune, Troms

Tidsrom: 2012 - 2013.

Kostnad: 1 600 000 kr. Kostnadsfordeling:  
NVE 80 %, Målselv kommune 20 %.

Entreprenør: NVE Anlegg.

Formål: Sikring av boligbebyggelse og  
kommunal bru.

Beskrivelse: Det var en stor skadeflom langs 
flere vassdrag i Indre Troms i juli 2012. Langs 
Revelva, ei sideelv til Målselva, oppsto det omfat-
tende skader. Det ble iverksatt et krisetiltak under 
flomhendelsen for å berge en enebolig. Det var 
ikke mulig å hindre totalskade på en kommunal 
bru. Erosjonen og masseavlagringen var meget 
omfattende, og det var ikke mulig eller hensikts-
messig å gjenopprette elveløpet slik det var før 
flommen. Sikringen ble derfor tilpasset det nyeta-
blerte elveløpet. Arbeidene ble også tilpasset pla-
nene for gjenoppbygging av den kommunale brua. 

10846 Flomsikring av Revelva ved Alvheim
 Målselv kommune, Troms

Fareutsatte boliger: 1.

Fareutsatte andre bygg: 1 driftsbygning 
og 2 fritidsboliger.

Fareutsatte boliger: 1.

Fareutsatte andre bygg: 0.
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Tidsrom: 2012 - 2013.

Kostnad: 3 600 000 kr. Kostnadsfordeling:  
NVE 80 %, Målselv kommune 20 %.

Entreprenør: NVE Anlegg.

Formål: Sikring av dyrka mark og bygninger 
samt gjenoppbygging av sikringsanlegg.

Beskrivelse: Det var en skadeflom langs flere 
vassdrag i Indre Troms i juli 2012. I Kirkesdalen 
oppsto den største flommen som har vært så lenge 
det har vært fast bosetting i dalføret (fra slutten 
av 1800-tallet). Det ble omfattende skader langs 
Kirkeselva og sideelver samt tilløpsbekker til 
denne. Fylkesmannen i Troms koordinerte opp-
følgingsarbeidet etter flommen, og NVE priori-
terte sikrings- og vedlikeholdstiltak i samarbeid 
med Statens naturskadefond, Statens vegvesen, 
Målselv kommune og berørte grunneiere. Det ble 
utarbeidet en helhetlig plan for sikringstiltak i 

10864 Flomskadetiltak i Kirkesdalen etter flom i 2012
 Målselv kommune, Troms

Tidsrom: 2013.

Kostnad: 300 000 kr. Kostnadsfordeling:  
NVE 80 %, Balsfjord kommune 20 %.

Entreprenør: NVE Anlegg.

Formål: Gjenoppbygging av erosjonssikrings-
anlegg for å sikre privat bru og dyrka mark.

Beskrivelse: Det var en stor skadeflom 
langs flere vassdrag i Indre Troms i juli 2012. 
I Tamokelva, en sideelv til Målselva, oppsto 
omfattende erosjon. Skadene var størst langs 
øvreliggende deler av elva. Ved gårdsbruket 
Stenvold ble det skade langs en strekning der 
det tidligere hadde vært erosjonssikringsanlegg. 
Sikringsanlegget og en privat bru ble totalskadet. 
Elva eroderte opp til 10 m inn i dyrka mark. Brua 
var den eneste adkomsten gårdeieren hadde til 
hovedandelen av brukets dyrka mark og beite-
land. NVE gjenopprettet sikringsanlegget på en 

10857  Flom- og erosjonssikring ved Stenvold i Tamokelva 
 Balsfjord kommune, Troms

slik måte at det ble mulig å gjenoppbygge ei 
ny bru. Statens naturskadefond har gitt erstat-
ning til gjenoppbygging av brua og oppretting 
av øvrige skader etter flommen. Forsvaret har 
bidratt til gårdsdriften, ved at de i perioden 
etter flommen har fått på plass en midlertidig 
bruforbindelse.

Fareutsatte boliger: 0.

Fareutsatte andre bygg: 0.

Kirkesdalen, og det ble i alt gjennomført sik-
ringstiltak langs 14 parseller. Sikringstiltakene 
beskytter dyrka mark, bygninger og vei. 

Fareutsatte boliger: 2.

Fareutsatte andre bygg: 5 driftsbygninger 
og lagerbygg.
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Kostnad: 175 000 kr. Kostnadsfordeling:  
NVE 80 % (tilskudd), grunneier 20 %.

Entreprenør: Privat entreprenør innleid av 
grunneier.

Formål: Sikring av enebolig etter stormfloskade.

Beskrivelse: Ekstremværet Berit ga skader på 
en bolig og en boligtomt i november 2011. Det 
var nødvendig å gjennomføre sikringstiltak for å 
hindre framtidig skade. Tiltaket omfatter sikring 
mot sjø. 

Fareutsatte boliger: 1.

Fareutsatte andre bygg: 1 garasje.

10871T Sikringstiltak ved bolig i Kortvika, Kabelvåg
 Vågan kommune, Nordland

10873T Sikringstiltak ved Hatteng skole
 Alta kommune, Finnmark

Tidsrom: 2013.

Kostnad: 4 000 000 kr. Kostnadsfordeling:  
NVE 50 % (tilskudd), Storfjord kommune 50 %.

Formål: Sikring av skole, idrettshall og idretts-
plass/uteområde mot snøskred.

Beskrivelse: I forbindelse med plan for bygging 
av ny idrettshall ved skolen ble det avdekket 
behov for sikringstiltak mot snøskred. 
Sikringstiltaket beskytter både den nye idretts-
hallen, en idrettsbane og eksisterende skole med 
uteområde. Det er bygget en skredvoll av betong 
like ovenfor idrettsbanen. 

Fareutsatte boliger: 0.

Fareutsatte andre bygg: 1 skole og  
1 idrettshall.
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 Målselv kommune, Troms

Tidsrom: 2013.

Kostnad: 420 000 kr. Kostnadsfordeling:  
NVE 50 %, Statens vegvesen 50 %.

Entreprenør: NVE Anlegg.

Formål: Sikring av bygninger og fylkesvei.

Beskrivelse: Det var en skadeflom langs flere 
vassdrag i Indre Troms i juli 2012. Ved Løvli oppsto 
omfattende erosjon som truet både en fylkesvei og 
lagerbygninger til et bolighus. Tiltaket omfatter 
erosjonssikring av en elvestrekning på 230 m og er 
et samarbeidsprosjekt mellom NVE og Statens veg-
vesen. Sikringsanlegget skal hindre skade på bygg 
og fylkesvei.

Fareutsatte boliger: 0.

Fareutsatte andre bygg: 2 lagerbygg.

10904 Sikringstiltak etter jøkulhlaup i Koppangen
 Lyngen kommune, Troms

Tidsrom: 2013.

Kostnad: 3 600 000 kr. Kostnadsfordeling:  
NVE 80 %, Lyngen kommune 20 %.

Entreprenør: NVE Anlegg.

Formål: Sikring av boligbebyggelse og turist-
anlegg mot flomskade ved jøkulhlaup.

Beskrivelse: Sommer/høst 2013 inntraff 9 
jøkulhlaup fra en bredemt sjø ved Koppangsbreen. 
Dette ga svært brå vannføringsøkning og stor 
skadeflom i Koppangselva. Fem boliger og et 
turistanlegg var truet. NVE utførte krisetiltak for 
å berge bebyggelse, og det ble raskt satt i gang byg-
ging av permanente sikringstiltak. Jøkulhlaupene 
har medført kraftigere erosjon enn normalt. Det 
er bygget en flomvoll med spesielt kraftig stein-
plastring. Det kan likevel ikke fastslås om tiltaket 
er tilstrekkelig for å unngå skade fra kommende 
jøkulhlaup. Vannstandsloggere i den bredemte 

sjøen skal gi bedre oversikt over prosessene 
som utløser jøkulhlaup. Kommunen utarbeider 
reguleringsplan for området, som vil ivareta for-
hold knyttet til bygging, drift og vedlikehold av 
flomsikringsanlegget. Planen vil også definere 
framtidig arealbruk langs elva.

Fareutsatte boliger/anlegg: 5 boliger, 1 
turistanlegg med 4 rorbuer, brygge, spisested og 
garasjer/lagerbygg.
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10913 Miljøtiltak ved Polar Zoo i Salangselva
 Bardu kommune, Troms

10917T Sikringstiltak ved Gammelgård i Tromsdalen
 Tromsø kommune, Troms

Tidsrom: 2013.

Kostnad: 100 000 kr. Kostnadsfordeling: NVE 50 % 
(tilskudd), Statens naturskadefond/Polar Zoo 50 %.

Entreprenør: NVE Anlegg.

Formål: Gjenoppbygging av tilrettelagt  
fiskeplass for funksjonshemmede.

Beskrivelse: Tiltaket har gått ut på å gjenopp-
bygge en fiskeplass for bevegelseshemmede ved en 
kulp i Salangselva. Fiskeplassen ligger på området 
til Polar Zoo, og den var en god del benyttet før 
den ble skadet ved flom og isgang i 2011. Anlegget 
er nå bygd opp som en tursti, og stien vil komplet-
teres med en rampe lenger ut i elva. Rampen vil 
fjernes vinterstid. 

Fareutsatte boliger: 0.

Fareutsatte andre bygg: 0.

Tidsrom: 2013.

Kostnad: 200 000 kr. Kostnadsfordeling:  
NVE 50 % (tilskudd), Tromsø kommune 50 %.  
 

Entreprenør: Betongrenovering AS.

Formål: Sikringstiltak mot steinsprang og 
isnedfall ovenfor boligbebyggelse.

Beskrivelse: Sikringstiltaket er gjennom-
ført for å hindre skader fra isnedfall og stein-
sprang mot boligbebyggelse ved Gammelgård i 
Tromsdalen, etter flere slike hendelser. Det er 
lagt et is- og steinsprangnett i et brattheng oven-
for boligene.

Fareutsatte boliger: 6.

Fareutsatte andre bygg: 0.
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Tidsrom: Januar 2011 - november 2013.

Kostnad: Totalt forbruk: 34 000 000 kr. 
Forbruk 2013: 7 000 000 kr. Kostnadsfordeling: 
NVE 50 %, Porsgrunn kommune 50 %. 

Entreprenører: HAB Constructions AS og 
VEIDEKKE AS.

Formål: Redusere faren for et større kvikklei-
reskred ved Østre Brygge i Porsgrunn sentrum.

Beskrivelse: Det er laget en stabiliserende 
motfylling i Skienselva. Sikringen dekker et 
areal på ca. 50 m bredde i en lengde på 750 m 
og med et volum på 100 000 m3. Lagtykkelsen 
varierer fra 1 m til 3,5 m. Av hensyn til stabi-
liteten har det vært nødvendig å fylle fra skrå-
ningsfoten og inn mot land. Massene er derfor 
lagt ut med lekter. 

Hovedfyllingen ble etablert i 2011 og 2012. I 

Tidsrom: Juli 2010 - juni 2013.

Kostnad: Totalt forbruk: 7 000 000 kr. Forbruk 
2013: 1 500 000 kr. Kostnadsfordeling: NVE 80 %, 
Nes kommune 20 %.

Entreprenør: NVE Anlegg.

Formål: Redusere faren for at Rukkedøla kan ta 
nytt løp gjennom Nesbyen sentrum ved en større 
flom.

Beskrivelse: Flomsikringen er konsentrert om 
området oppstrøms Hajembrua. På sydsiden er det 
bygget en ca. 1 m høy tørrmur i granitt over en 
strekning på ca. 100 m. Muren er synlig inn mot 
bebyggelsen, men på vannsiden er det fylt opp med 
tette masser som er planert ut. Området mellom 
muren og elva er opparbeidet som en park. På 
nordsiden er det bygget en ca. 0,6 m høy mur over 
en strekning på ca. 90 m. På nordsiden av elveløpet 
er det i samarbeid med ECO (regulanten) bygget en 
fisketrapp. Den er i sin helhet bekostet av ECO.

10255 Flomsikring mot Rukkedøla
  Nes kommune, Buskerud

Det er ikke planer om å utføre sikringstiltak 
nedstrøms Hajembrua nå. Noe av bebyggelsen 
på sydsiden kan være flomutsatt ved en 200 års 
flom, men elva vil ikke ta nytt løp.

Fareutsatte boliger: Mer enn 35 boliger. I en 
stor flom kan deler av elva ta nytt løp gjennom 
sentrum og gjøre store skader.

Fareutsatte andre bygg: Mer enn 15 bygg, 
de fleste større forretninger og kontorbygg.

10558 Skredsikring mot Porsgrunn sentrum ved Østre brygge 
  Porsgrunn kommune, Telemark 

2013 har det vært en del avsluttende arbeider 
inn mot land. Arbeidene er utført i sammen-
heng med andre tiltak i kommunen. 

Fareutsatte boliger: Mer enn 20 boliger og 
mange leiligheter.

Fareutsatte andre bygg: Mer enn 40 
større kontor- og forretningsgårder.
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Tidsrom: November 2012 - november 2013.

Kostnad: Totalt forbruk: 6 500 000 kr. Forbruk 
2013: 5 000 000 kr. Kostnadsfordeling: NVE 80 %, 
Nedre Eiker kommune 20 %. 

Entreprenør: TEAM ANLEGG A/S.
 

Formål: Flom- og erosjonssikring av bolig- 
bebyggelse.

Beskrivelse: Tiltaket omfatter sikring av en  
av de strekningene i Krokstadbekken som fikk 
mest omfattende skader etter flommen Frida  
6. - 7. august 2012. Det ble i Mjøndalen sentrum 
målt ca. 115 mm nedbør i løpet av to timer  
6. august. Stor massetransport og erosjon førte til 
at deler av elva tok flere nye løp. Mange boliger fikk 
omfattende skader under dramatiske omstendig- 
heter, og flere boliger har vært helt eller delvis 
ubeboelige i en lengre periode. 

Tidsrom: Mai 2013 - juni 2013.

Kostnad: 400 000 kr. Kostnadsfordeling:  
NVE 100 %. 

Entreprenør: Brødrene Rodegård A/S.

Formål: Redusere faren for nye jordskred ned 
mot boligområdet ved Alfarvegen.

Beskrivelse: Et jordskred gikk natt til 23. mai 
2013, etter store nedbørsmengder uka forut. To 
hus ble direkte truffet av skredmassene og flere 
hus ble evakuert. En medvirkende årsak til skre-
det er etter all sannsynlighet traktorveiene i lia 
ovenfor. I påvente av mer permanente tiltak ble 
et arbeidslag med spader og hakker sendt ut for å 
lede vannet inn i sine naturlige løp. Senere startet 
arbeidet med å erstatte alle stikkrenner med åpne, 
steinsatte vannløp og å sikre kritiske veggrøfter 
og -skjæringer. 

10835  Flomsikring mot Krokstadbekken, parsell I
  Nedre Eiker kommune, Buskerud

10907  Krisetiltak for å redusere faren for nye jordskred i 
  Arnegårdslia Nes kommune, Buskerud

Tiltakene strekker seg over en strekning på  
ca. 250 m og består primært av opprensking, 
utvidelse og sikring av elveløpet. Elva har stor 
hastighet (2-5 m/s) på denne strekningen, og en 
stor del av sikringen mot bebyggelsen består av 
betong- og tørrmur. 

Fareutsatte boliger: 5. 

Fareutsatte andre bygg: 5 garasjer/uthus.

Fareutsatte boliger: 9.

Fareutsatte andre bygg: 1 driftsbygning, 
1 hytte og 9 garasjer/uthus.
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Kostnad: Total kostnad: 5 500 000 kr.  
Forbruk 2013: 4 000 000 kr. Kostnadsfordeling: 
NVE 80 %, Hurum kommune 20 %.

Entreprenør: Hegna Transport A/S.

Formål: Redusere faren for nye kvikkleireskred.

Beskrivelse: Natt til 10. juni 2013 gikk det 
et kvikkleireskred inn mot bebyggelsen langs 
Bjørnestadveien på Filtvet i Hurum. Sju boenheter 
ble evakuert umiddelbart etter skredet og ansett 
som ubeboelige inntil nødvendige sikringstiltak 
var utført. NVE knyttet til seg NGI som geoteknisk 
konsulent for prosjektering av sikringstiltaket. 
Tiltaket omfatter utlegging av en støttefylling av 
sprengstein på ca. 13 000 m3 for å øke stabiliteten. 
Ekrabekken som går i dalbunnen må flyttes over 
en strekning på ca. 100 m, og den skal erosjons-

10908  Kvikkleireskred ved Bjørnestadveien på Filtvet
  Hurum kommune, Buskerud

sikres over en strekning på ca. 80 m oppstrøms 
og 60 m nedstrøms. 

Fareutsatte boliger: 7 boenheter.

Fareutsatte andre bygg: 2 uthus/garasjer.
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Kostnad: Totalkostnad: 817 000 kr.  
Forbruk 2013: 377 000 kr. 

Entreprenør: NVE Anlegg.

Føremål: Hindre vidare seinking av Jostedøla 
oppstraums Fossøyane.

Beskriving: Etter storflaumen i 1979 vart 
Fossøygjelet seinka som følgje av erosjon. For å 
unngå vidare seinking oppover i elveløpet, vart 
det etablert fleire syvdetersklar oppstraums 
Fossøygjelet. To av tersklane har fått omfattande 
skade. Tiltaket har gått ut på å tilbakeføre desse 
to tersklane til opphaveleg stand. 

Fareutsette bustader: 0.

Fareutsette andre bygningar: 0.

8084B  Reparasjon av tersklar i Jostedøla ved Fossøy  
 Luster kommune, Sogn og Fjordane 

10487  Sikring av tettstaden Dale mot flaum og erosjon frå
 Daleelva Vaksdal kommune, Hordaland

Tidsrom: Januar 2012 - mars 2014. 

Kostnad: Totalkostnad pr. 31.12.13: ca. 
18 354 000 kr. Forbruk 2013: 11 680 000 kr. 
Kostnadsdeling: NVE 60 %,  
Vaksdal kommune 20 %, BKK Produksjon AS 20 %.

Entreprenør: NVE Anlegg.

Føremål: Sikring av tettstaden Dale mot flaum 
og erosjon.

Beskriving: Flaumsonekartet frå 2003 og 
ein stor flaum i 2005 viste stort behov for 
sikringstiltak mot flaum og erosjon langs 
Daleelva. Tiltaket omfattar fjerning av ca. 
20 000 m3 masse innanfor flaumtverrsnittet og 
bygging av flaumvoll med erosjonssikring over 
eit strekk på ca. 1 300 m. Ein 330 m lang del av 
kommunal veg er flytta bort frå elvekanten for å 
gje meir flaumareal. Det er store fiskeinteresser 
i vassdraget. I anleggsperioden har det vore 

Utførte sikrings- og miljøtiltak i vassdrag 2013

Region Vest

spesielt fokus på ivaretaking av gyteområde 
og kantvegetasjon, tilrettelegging for tilkomst 
langs elva og revegetering av påverka areal. Det 
er gjennomført biotoptiltak i samråd med LFI 
Uni Miljø.

Fareutsette bustader: 32.

Fareutsette andre bygningar: Omlag 5. 
Næringsbygg, idrettsanlegg og kommunen sin 
tekniske utestasjon og beredskapslager.
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10534   Reparasjon av sikringsanlegg ved Sunde i Sagelva  
  Førde kommune, Sogn og Fjordane

Tidsrom: 2013.

Kostnad: 134 000 kr. Kostnadsdeling: NVE 80 %, 
Førde kommune/grunneigarar 20 %.

Entreprenør: Ottar Dvergsdal AS.

Føremål: Sikre 2 bustadar samt to andre  
bygningar mot flaum og erosjon.

Beskriving: Tiltaket har gått ut på å reparere 
skadar på ei gammal erosjonssikring frå 1977. 
Elva gjer ein høgresving og står rett på tunet til 
gnr. 58, bnr. 11. Utan tiltak ville bygningane vorte 
utsette for skader ved stor vassføring. 

Fareutsette bustader: 2.

Fareutsette andre bygningar:  
2, derav 1 garasje og 1 låve.

10529  Sikring av Ulsteinvik sentrum mot flaum og  
 erosjon frå Vikelva  Ulstein kommune, Møre og Romsdal 

Tidsrom: Januar 2012 - mai 2014.

Kostnad: Totalkostnad pr. 31.12. 2013: 
22 982 000 kr. Forbruk 2013: 8 999 000 kr. Revidert 
kostnadsoverslag: 24 000 000 kr. Kostnadsdeling: 
NVE 70 %, Ulstein kommune 30 %. 

Entreprenør: NVE Anlegg.

Føremål: Sikring av bustadområde og  
infrastruktur i Ulsteinvik sentrum mot flaum og 
erosjon. 

Beskriving: Fleire flaumhendingar har vist at 
Vikaelva sitt elvelaup har for liten kapasitet til å 
leie vatn under stor flaum. I 2003 gjekk elva over 
breddene sine ved tre hendingar. Dette førte til 
at fem bygningar fekk vatn inn i sokkeletasjane. 
Tiltaket omfattar 20 parsellar med ei total lengde 
på 1 050 m. Omlag 30 private eigedomar er invol-
vert. Tiltaket går for det meste ut på heving av 
elvebredda ved hjelp av muring, og botnplastring 

av deler av elva. Det er knappe areal lags elva, 
slik at tilkomst til dei ulike anleggsområda for 
det meste går langsetter elvelaupet. 

Fareutsette bustader: 19. 

Fareutsette andre bygningar: Sentrums-
område: 1 offentleg bygg, 3 forretningsbygg.
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10661 Miljøtiltak i Hjalma 
 Eid kommune, Sogn og Fjordane

Tidsrom: 2013.

Kostnad: 496 000 kr. Kostnadsdeling: NVE 
100 000 kr (tilskot), naturskademidlar/privat  
innsats: 396 000 kr.

Entreprenør: Kjell Bjørhovde (grunneigar).

Føremål: Ta vare på kulturminne langs elva og 
kultivering av gyteplassar/fiskevandringstiltak.

Beskriving: Tiltaket omfattar utbetring av 
skader etter flaumen 31.10.07. Gamle kvernhus-
murar, gamal elveforbygging, hengebrufeste og 
gamal jordbruksveg er satt i stand. Det er og gjen-
nomført biotoptiltak for å sikre gyteplass og legge 
tilhøva til rette for vandring av fisk. Området er 
tilrettelagt for ålmenn ferdsel og er særleg attrak-
tivt for småbarnsfamiliar. 

Fareutsette bustader: 0.

Fareutsette andre bygningar: 0.

10606T Flaum- og erosjonssikring i Eikelva 
 Haram kommune, Møre og Romsdal 

Tidsrom: 2013.

Kostnad: 500 000 kr. Kostnadsdeling: NVE 44 %, 
Naturskadefondet 45 %, Haram kommune 11 %.

Entreprenør: Vollebakken Skogsveg DA v/  
Egil Hatlehol.  

Føremål: Sikring av bustader, næringsbygg, 
fylkesveg samt dyrka mark med jordbruksveg mot 
flaum og erosjon frå Eikelva.

Beskriving: For å hindre elva i å bryte ut av 
løpet og gje skadar på busetnad og infrastruktur, 
er elvebotnen omlag 260 m ovanfor fylkesvegen 
seinka ved utsprenging. Rett oppstraums vegen 
er elvebotnen og elvebarden på venstre breidd 
erosjonssikra, og elvelaupet er reinska. Nedanfor 
vegen sikrar tiltaket Rauma Eik AS sitt settefisk- 
anlegg, og i tillegg dyrka mark og ein jordbruks- 
veg. Det er bygd ein om lag 15 m lang flaumvoll/ 
leidevoll øvst i denne delen av anleggsområdet  

og ein på omlag 20 m oppstraums vassinntaks-
området til settefiskanlegget.
 

Fareutsette bustader: 2.

Fareutsette andre bygningar: 2 uthus, 
settefiskanlegg.
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10810  Erosjonssikring av Lisjeelva på Davik 
 Bremanger kommune, Sogn og Fjordane

Tidsrom: 2013.

Kostnad: 252 780 kr. Kostnadsdeling:  
NVE 40,6 % (103 000 kr (tilskot)),  
Bremanger kommune 29,7 %, SMIL-midlar frå 
landbruksforvaltninga/interessentane: 29,7 %.

Føremål: Erosjonssikring av del av Lisjeelva.

Beskriving: Elva vart i 1984 sikra i privat 
regi frå ein kommunal veg og nedover eit jorde. 
Samstundes vart eit bratt parti nedstraums 
lengre ned sikra av vegvesenet. Dette har halde 
seg godt fram til nyleg. Det som no har vorte 
sikra, er eit ca. 100 m langt område oppstraums 
den kommunale vegen. Det nye tiltaket vil sikre 
15 dekar fulldyrka mark og hindre vassig inn i 
kjellar/gjødsellager på to driftsbygningar.

Fareutsette bustader: 0. 

Fareutsette andre bygningar:  
2 driftsbygningar.

10827T Flaumsikring av Hausoelva 
 Ullensvang herad, Hordaland

Tidsrom: 2013.

Kostnad: 274 000 kr. Kostnadsdeling: NVE 80 % 
(tilskot), Ullensvang herad 20 %. 

Entreprenør: Olav H. Hauso. 

Føremål: Hindre vasskade på bygg og private og 
kommunale vegar.

Beskriving: Tiltaket omfattar bygging av 
sedimentbasseng for å hindre massar i å legge 
seg att lenger nede i elva og skape fare for flaum. 
Særleg utsett er bruer. Om dei tettar seg kan elva 
ta nytt løp og truge busetnad og skule.

Fareutsette bustader: 8.

Fareutsette andre bygningar: 1 skulehus.
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10840T  Erosjonssikring av Budalselv 
 Modalen kommune, Hordaland 

Tidsrom: 2013.

Kostnad: 378 900 kr. Kostnadsdeling: NVE 80 % 
(tilskot), Modalen kommune 20 %.

Entreprenør: Nortrans veg og anlegg AS. 

Føremål: Sikre bustadhus og hytte.

Beskriving: I samband med flaumen  
23.-24. oktober 2012 flytta elveløpet seg omlag 
10 m mot eit frådelt kårhus og ei hytte. Elva 
renn rett mot kårhuset, og kantane var svake 
før gjennomføring av sikringstiltaket. Tiltaket 
omfattar erosjonssikring langs Budalselva si 
venstre side.

Fareutsette bustader: 1.

Fareutsette andre bygningar:  
1 fritidsbustad.

Tidsrom: 2013.

Kostnad: 34 000 kr. Kostnadsdeling: NVE 100 %.

Entreprenør: NVE Anlegg.

Føremål: Betre miljøet langs Ervikvatnet i Selje.

Beskriving: Etter tiltak ved Ervikvatnet med 
erosjon og vassproblem i utløpet frå Makkåna til 
Ervikvatnet, vart det behov for å legge ned røyr i 
50 m, med veg over og delvis stein langs vasskanten.  
Tiltaket er ein del av eit større miljøtiltak langs 
vatnet.

Fareutsette bustader: 0.

Fareutsette andre bygningar: 0.

10860   Miljøtiltak i Makkåna ved Ervikvatnet
 Selje kommune, Sogn og Fjordane
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Tidsrom: 2013.

Kostnad: 422 100 kr. Kostnadsdeling: NVE 
350 000 kr (tilskot), Ullensvang herad: 72 100 kr.

Entreprenør: Asbjørn Kråkevik. 

Føremål: Sikre bustadar mot flaum.

Beskriving: Under ekstremveret Dagmar i 
desember 2011 tok ikkje elveløpet unna vatnet. 
Vatnet tok då veg langs vegbaner som kryssar elva 
fleire stader oppover lia. Dette medførte fare for 
skader på busetnaden i Kråkevik som ligg nede 
ved Hardangerfjorden. Det er etablert erosjons-
sikring, sedimentasjonsbasseng, tilpassing av 
vegbane og auka røyrdimensjon på stikkrenner. 

Fareutsette bustader: 9. 

Fareutsette andre bygningar: 
4 driftsbygningar, 3 naust og 1 hytte.

10863  Flaumsikring ved Kråkevik – Matebekken og 
 Skrybbekken Ullensvang herad, Hordaland

10874 Erosjonssikring av Vartdal kyrkjegard
 Ørsta kommune, Møre og Romsdal 

Tidsrom: 2013.

Kostnad: 265 000 kr. Kostnadsdeling: 
NVE 80 % (tilskot), Ørsta kommune 20 %.

Føremål: Sikre kyrkjegarden mot erosjon. 

Beskriving: Området mellom kyrkjegarden 
og sjøen vart skada under uveret Dagmar jula 
2011. Det skadde området har fungert som 
sikring mot kyrkjegarden. Store bølgjer slo 
inn mot kyrkjegarden og delar av muren vart 
undergreven. Gravene er plassert heilt ned 
mot denne muren. Tiltaket går ut på å plastre 
stranda mot sjø.

Fareutsette bustader: 0.

Fareutsette andre bygningar: 
1 (gravplass).
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10886 Ny Nesje bru 
 Stryn kommune, Sogn og Fjordane 

Tidsrom: 2013.

Kostnad: 622 500 kr. Kostnadsdeling:  
NVE 95 % (tilskot), Stryn kommune 5 %.

Entreprenør: Stryn kommune.

Føremål: Bygge ny bru.

10918 Miljøtiltak i Kvernhuselva ved Ervikvatnet 
 Selje kommune, Sogn og Fjordane

Tidsrom: 2013. 

Kostnad: 346 000 kr. Kostnadsdeling: NVE 100 %.

Entreprenør: NVE Anlegg.

Føremål: Ta vare på miljøet i og ved Ervikvatnet.

Beskriving: Ved senking av Ervikvatnet i 1980/-82 
vart Kvernhuselva delvis tørrlagd. Røyret som 
vart lagt ned for vassføring frå Storelva var under-
dimensjonert. Kvernhuselva er no reinska opp i 
strekninga på ca. 300 m frå Ervikvatnet til Storelva. 
På to plassar er det mura ei renne på ca. 0,5 m 
botnbreidd med betongdekke over til køyreveg. Det 
er lagt ut stein langs elvesida, laga to tersklar som 
skapar kulpar samt tilført grusmasse som botnsub-
strat for anadrom fisk og utsetting av elvemusling. 
Utsetting av elvemusling skal skje i 2014-2015.

Fareutsette bustader: 0.

Fareutsette andre bygningar: 0.

Beskriving: 25. juli 2011 var det ein stor 
flaum i Nesjeelva som skada Nesje bru. Det vart 
bygd ny bru som erstatning for den som vart 
totalskada av flaumen. 

Fareutsette bustader: 2.

Fareutsette andre bygningar:  
1 driftsbygning.
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Tidsrom: Mai - desember 2013.

Kostnader: Forbruk 2013: 5 500 000 kr. Kostnads-
fordeling: NVE 95 %, Nord-Fron kommune 5 %. 
I tillegg har NVE gitt tilskudd på 10 500 000 kr 
for 2013 i krisetiltak etter flommen i 2013 (1107E).

Entreprenør: NVE Anlegg, diverse innleide.

Formål: Flomsikring av Kvam sentrum.

Beskrivelse: Flommen i 2011 forårsaket store 
skader i Kvam. Arbeider med erosjonssikring av 
Veiklåa var i gang da flommen i mai 2013 førte 
til at store mengder med masser igjen ble avsatt i 
de nedre deler av Veikleåa gjennom Kvam. Deler 
av den påbegynte flomsikringen ble vasket ut og 
ødelagt, og flommen medførte ytterligere skader 
på tettstedet Kvam og på gårder i Veikledalen.
Det har vært stor aktivitet på sikringsanlegget i 
Kvam gjennom store deler av 2013. I første halvår 
var det fokus på ferdigstilling av planen for sik-
ring gjennom sentrum og oppstart av tiltaket. 
Flommen i mai 2013 gjorde imidlertid at planen 
måtte justeres. Sommeren og høsten 2013 ble 
brukt til opprydding og krisetiltak i Kvam og 
Veikledalen parallelt med justering av planen. I 
oktober-november startet arbeidet med de perma-
nente sikringsarbeidene i Kvam sentrum. Dette 
arbeidet vil pågå også i 2014 og flere år framover.

Fareutsatte boliger: Ca. 160 (forsiktig  
estimat).

Fareutsatte andre bygg/anlegg:  
Industri, offentlige bygg, privat og offentlig  
infrastruktur, E6, jernbane.

1107D Erosjonssikring av Veikleåa gjennom Kvam sentrum 
  Nord-Fron kommune, Oppland

Region Øst var gjennom hele 2012 opptatt med reparasjons- og oppryddingstiltak etter vårflommen i 2011.  
I mai 2013 ble regionen rammet av en ny storflom. Denne bidro til en rekke nye skader, i tillegg til å ødelegge 
flere sikringsanlegg som var under gjenoppbygging etter flommen i 2011. 

Det var de nordlige delene av Gudbrandsdalen og Østerdalen som ble hardest rammet. Skadene oppsto særlig 
i bratte sidevassdrag til hovedvassdragene. Totalt ble det meldt inn 320 behov for krise- og hastetiltak. Det er 
så langt satt i gang 140 tiltak. Ved årsskiftet 2013/-14 var det medgått om lag 63 millioner kr til tiltakene. Det 
vil ta flere år før reparasjons- og oppryddingsarbeidene etter flommen kan sies å være ferdig gjennomført. 
I denne oversikten er det valgt å beskrive et fåtall anlegg som er representative for de mange krise- og haste-
tiltakene. Tre ordinære tiltak er også beskrevet.
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Tidsrom: Høst/vinter 2013.

Kostnad: 4 800 000 kr. Kostnadsfordeling:  
NVE 80 %, Trysil kommune 20 %.

Entreprenør: NVE Anlegg.

Formål: Flom- og erosjonssikring.

Beskrivelse: Om lag 600 dekar landbruksjord, 
strømforsyning og riksveg 26 er sikret. Trysilelva 
har opp gjennom årene blitt sterkt preget av tøm-
merfløting og bortrensking av hindringer i elve-
løpet. Dette har i sin tur ført til økte problemer 
med isgang. Ved Strandvoll bru nord for Innbygda 
har isgangen som regel stoppet opp. Dette har 
demmet opp elva og ført til lokale oversvømmel-
ser og vann som har frosset til is inne på dyrket 
areal. Tykke islag har ført til at arealene har blitt 
vanskelige å utnytte, og enkelte år har man ikke 
fått fram avling i det hele tatt.

9504C Flom- og isgangssikring ved Skogmo - Trysilfloen
  Trysil kommune, Hedmark

Tidsrom: Oktober 2010 - juni 2013.

Kostnad: 5 800 000 kr. Kostnadsfordeling:  
NVE 50 %, Fet kommune 50 %. 

Entreprenør: NVE Anlegg.

Formål: Flomverk med pumpeanlegg. 

Beskrivelse: Storflommen på Østlandet i 
1995 viste at flere områder i Fet kommune var 
flomutsatt, bl.a. boligfeltet Enga mellom rv. 22, 
Engaveien og elva Merkja. Ved flom i Glomma 
og Øyeren presses vannet opp i Merkja, noe som 
fører til oversvømmelse av boligfeltet. Sikrings-
planen ble vedtatt av Fet kommune i 2009, og 
byggingen startet høsten 2010. Under gjennom-
føringen av anlegget oppsto det flere utfordringer 
som måtte løses underveis, bl.a. ustabile grunn-
forhold, nærhet til naturreservat og begrensning-
er ved arbeid under kraftlinjer. Legging av kom-
munal overvannsledning har også medført ekstra 

9598   Flomsikring mot Merkja ved Enga
 Fet kommune, Akershus

Fareutsatte boliger: 0.

Fareutsatte andre bygg: 0.

tidsforbruk og økte kostnader. Anlegget ble 
testet under vårflommen i 2013, og erfaringene 
viser at det fungerer som forutsatt. Samarbeidet 
med Fet kommune som tiltakshaver har vært 
meget bra.
 

Fareutsatte boliger: ca. 20. 
 

Fareutsatte andre bygg: 20-25. Garasjer 
og uthus.
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Tidsrom: Høsten 2013.

Kostnad: 875 000 kr. Kostnadsfordeling:  
NVE 100 %.

Entreprenør: Per Hagen AS.

Formål: Flom- og erosjonssikring for å avverge 
skader på bebyggelse.

Beskrivelse: Det er utført tilsvarende tiltak 
som etter flommen i 2011. Avlagret masse er fjer-
net, og erosjonssikringen er reparert og forsterket 
i foten. Elvas kurvatur er noe justert. I tillegg til 
å sikre flere boliger, sikrer tiltaket en camping-
plass, en butikk og rv. 3.

Fareutsatte boliger: 11.

Fareutsatte andre bygg: 32. Fjøs, uthus, 
garasjer mv.

Krise- og hastetiltak etter flommen våren 2013

4342D  Opprensking og gjenoppbygging av elveløpet  
  Tysla/Framnes-Sørby Tynset kommune, Hedmark 

Tidsrom: Mai - desember 2013.

Kostnad: 4 000 000 kr. Kostnadsfordeling:  
NVE 100 %.

Entreprenør: Alvdal Graveservice AS.

Formål: Opprensking og reetablering av elveleie 
for å sikre veier, bebyggelse og landbruksarealer.

Beskrivelse: Vårflommen i 2013 medførte 
omfattende erosjon og massetransport i hele Tysla 
med sidebekker gjennom Tylldalen. Tiltaket har be-
stått i opprensking og gjenoppbygging av elveløpet 
over en strekning på flere kilometer ved fjerning 
av trær og løsmasser. Tiltaket vil avsluttes i 2014.

Fareutsatte boliger: Mer enn 10.

Fareutsatte andre bygg: 20. Garasjer, uthus 
og landbruksbygg.

Krise- og hastetiltak etter flommen våren 2013

5954E  Flom- og erosjonsssikring av Trya 
  Stor-Elvdal kommune, Hedmark 
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Krise- og hastetiltak etter flommen våren 2013

9011B  Flom- og erosjonssikring av Kalverudelva 
  Gjøvik kommune, Oppland 

Tidsrom: Sommer/høst 2013.

Kostnad: 1 890 000 kr. Kostnadsfordeling:  
NVE 100 %.

Formål: Gjenoppbygging av tidligere sikrings-
anlegg.

Beskrivelse: Tiltaket har bestått i gjenopp-
bygging av eksisterende flom- og isgangsverk. 
Tilsvarende opprydding måtte gjennomføres 
også etter vårflommen i 2011. Anlegget beskyt-
ter gårdsbebyggelse og landbruksarealer og er ett 
av en rekke tiltakssteder på strekningen mellom 
Neslund og Gjelten bru i den nedre delen av Folla. 
Noe arbeid gjenstår i 2014.

Fareutsatte bygg/anlegg: 1 gårdsanlegg 
med tilhørende landbruksarealer.

Tidsrom: Høst 2013.

Kostnad: 710 000 kr. Kostnadsfordeling:  
NVE 100 %.

Entreprenør: Kjenseth Maskin AS.

Formål: Flom- og erosjonssikring.

Beskrivelse: Elva har gravd i høye, lett ero-
derbare skråninger lenger opp i vassdraget, og 
massene har lagt seg der elva slaker noe ut. Det 
har oppstått skader på bruer, veier og en garasje. 
Masser er fjernet fra elveløpet. Det er også utført 
reparasjon av erosjonssikringen langs hele strek-
ningen. 

Fareutsatte andre bygg: 2.

Fareutsatte andre bygg: 2. Garasjer og låve.

Krise- og hastetiltak etter flommen våren 2013

8898C  Gjenoppbygging av flomsikringsanlegget Folla  
  ved Neslund Alvdal kommune, Hedmark 
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Krise- og hastetiltak etter flommen våren 2013
10716B Krisetiltak i Gorrbekken 
  Folldal kommune, Hedmark 

Tidsrom: Mai - september 2013.

Kostnad: 2 377 000 kr. Kostnadsfordeling:  
NVE 100 %. 

Entreprenør: Sanco Holding AS,  
byggeledelse Sweco AS.

Formål: Sikring av eierløs dam.

Beskrivelse: Området nedstrøms dam Fløyta 
ble evakuert som følge av flommen i mai 2013. 
Det ble iverksatt et midlertidig tiltak for å senke 
vannstanden i dammen for å ivareta sikkerheten. 
Det ble etablert et nytt senket overløp ca. 2 m 
lavere enn det gamle. 

Fareutsatte boliger: Inntil 5.

Fareutsatte andre bygg/anlegg: 
Mikrokraftverk, tilhørende uthus på boligeien-
dommene og lokale veger.

Tidsrom: Sommer/høst 2013.

Kostnad: 600 000 kr. Kostnadsfordeling:  
NVE 100 %.

Formål: Sikring av bekk gjennom boligfelt.

Beskrivelse: Maiflommen i 2013 medførte be-
tydelige erosjonsskader på sikringsanlegget langs 
Gorrbekken i sentrumsområdet i Folldal. Anlegget 
ble også gjenoppbygd etter flommen i 2011, men 
nye ras, erosjonssår og masseavlagringer har 
medført behov for å bygge opp anlegget på nytt. 
Anlegget ble ferdigstilt i 2014.

Fareutsatte boliger: 4-5.

Fareutsatte andre bygg: 5 (avhengig av 
flomforløp/erosjon). Garasjer, uthus.

Krise- og hastetiltak etter flommen våren 2013

10686  Sikring av dam Fløyta
  Eidsvoll kommune Akershus 
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Krise- og hastetiltak etter flommen våren 2013

10914  Flom- og erosjonssikring i tettstedet Gata i Vallset 
  Stange kommune, Hedmark 

Tidsrom: Høst 2013.

Kostnad: 589 000 kr. Kostnadsfordeling:  
NVE 95 %, Gausdal kommune 5 %.

Entreprenør: Løype Anleggsdrift AS.

Formål: Flom- og erosjonssikring.

Beskrivelse: Under flommen i 2011 ble store 
deler av tidligere etablert erosjonssikring skadet. 
Skadene var ikke utbedret før ny flom kom i 2013. 
Skadene ble da ytterligere forverret. Videre ero-
sjon ville raskt kunne ført til skader på en bensin-
stasjon og et verksted. Som erstatning for tidligere 
erosjonssikring er det nå satt opp en tørrmur.

Fareutsatte boliger: 0.

Fareutsatte andre bygg/anlegg:  
1. Verksted/bensinstasjon.

Tidsrom: Høst/vinter 2013.

Kostnad: 910 000 kr. Kostnadsfordeling:  
NVE 100 %.

Entreprenør: Hulleberg & Bø AS.

Formål: Flom- og erosjonssikring.

Beskrivelse: Det oppsto store skader på hus og 
eiendom under flommen i 2013. Bekken gjen-
nom sentrum går delvis i rør. På grunn av stor 
massetransport fra jordbruksarealer lenger opp i 
vassdraget tettet røret seg og vannet fløt ut i be-
byggelsen. Tiltaket sørger for å redusere/eliminere 
massetransporten, slik at røret som bekken går 
inn i forblir åpent.

Fareutsatte boliger: Ca. 20.

Fareutsatte andre bygg: Ca. 15. Garasjer, 
uthus.

Krise- og hastetiltak etter flommen våren 2013

10754  Erosjonssikring mot Gausa ved Segalstad bru 
  Gausdal kommune, Oppland 
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Vedlegg 1 Beskrivelse av typer tiltak

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

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

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

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

Flomskred
Ledevoller eller endring/forsterking av bekkeløp 

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

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

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

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

Steinsprang og steinskred
Ustabile bergpartier kan sikres med bolter, nett eller 
understøpning for å hindre at skred utløses. I noen 
tilfeller kan det nyttes fanggjerder (wirenett) for å 
stoppe skred før det når bebyggelse. Der skrentpartiet 
er stort og uoversiktlig, er det vanlig å bygge en 
fangvoll i utløpsområdet, eventuelt med et gjerde på 
toppen. Sikring av steinsprangområder krever ofte 
kombinasjon av alle de tre nevnte sikringsmetoder. 
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Sikring av store fjellskred kan i noen tilfeller gå ut på 
å drenere ut vannet fra sprekkesystemer, siden vann 
og is ofte har negativ innvirkning på stabiliteten.
 
Det finnes også andre typer av sikringstiltak mot 
skred, f.eks. konstruksjoner som skal drepe eller 
redusere energien i skred før det når områder der det 
kan gjøre skade.

Skredoverbygg brukes først og fremst for å lede snø- 
skred, flomskred eller steinsprang over skredutsatte  
veg- og jernbanestrekninger.

I noen tilfeller er det praktisk umulig eller for kostbart 
å gjennomføre fysisk sikring for å beskytte bebyggelse. 
Da kan overvåkning og varsling av skred ved hjelp av 
ulike instrumenter og beredskapssystemer være de 
eneste alternativene. 

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

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