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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 2017 brukt om lag 254 millioner kr i statlig bistand til slike tiltak. I dette beløpet inngår også
distriktsandelen, dvs. andelen på normalt 20 % som kommunene eller grunneierne må dekke.
Årsrapporten inneholder en kort omtale av utvalgte tiltak som har fått bistand fra NVE og som ble utført
i 2017, og en oversikt over kostnadene for dem. Noen større tiltak som utføres over flere år er også omtalt.
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 saksbehandler og sørger for planlegging og gjennomføring av tiltakene. Det er regionkontorene som har skrevet omtalen av de enkelte
tiltak.
Oslo, juni 2018

Anne Britt Leifseth

Grethe Helgås

avdelingsdirektør

seksjonssjef
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2 Utførte sikrings- og miljøtiltak
Region Nord
Region Nord har i 2017 produsert og ferdigstilt
en rekke sikringstiltak. Talvik skole i Alta kommune er sikret mot kvikkleireskred. Farvikbekken i Fauske sentrum er sikret mot kvikkleire.
Senkning av Nordvatnet har redusert risikoen for
jøkullaup i Meløy kommune. Langs Altaelva i Alta
kommune ble sikringsanlegget mot Jøraholmen
forlenget. I Lenvik kommune er sikringsanlegget
ved Arnakkelva fullført. Region Nord har også
iverksatt et større sikringsanlegg mot snøskred i
Longyearbyen, Svalbard, som ferdigstilles i 2018.
Første av tre parseller med sikring i Longyearelva
er utført. Det er gitt tilskudd til flytting av boliger
i Manndalen, Kåfjord kommune, hvor det også er
utført stor aktivitet knyttet til snøskredsikring i
form av fangvoller i Olderdalen og Samuelsberg.
I tillegg gis det tilskudd til Nordnorsk skredovervåking som bidrar med lokale snøskredvarsel for utvalgte områder.

Gausdal, Sjoa ved Slette i Sel, Jøra ved Kårfallstranda i Gausdal og flere prosjekter i Øyer. Det
omfattende arbeidet med sikring av Hakadal
skole i Nittedal ble også startet opp i 4. kvartal og
vil gå utover i 2018. I tillegg har det blitt
gjennomført et større arbeid med tilstandskartlegging av flere flomverk og pumpestasjoner
langs Glomma. Dette arbeidet vil videreføres i
2018. I etterkant av kvikkleireskredet i Asakveien
i Sørum, har NVE gjennomført et større sikringsog opprenskingsarbeid, herunder også søk etter
omkomne i samarbeid med politiet.
Region Sør
Flomsikringen mot Tokkeåi på Dalen, del I ble
ferdig i 2017, og del II er i god gang og planlagt
ferdig sommeren 2018. I Nedre Eiker pågår det
prosjektering av en større pumpestasjon i
Mjøndalsbekken. Planlagt bygging er i 2018.
Etter storflommen «Synne» i desember 2015
har behovet for utredning av større flomsikringstiltak på Sør-Vestlandet blitt mer
aktualisert. Prosjektene er i ulike faser, og
pågår i kommunene Egersund, Lund, Sokndal,
Kvinesdal og Bjerkrheim. I tillegg til flomsikring
er kartlegging og utredning av faresoner for
større kvikkleireskred en stor aktivitet. I 2017 har
Buskerud, Telemark og Agder-fylkene hatt
hovedfokus. Høsten 2017 ble Region Sør utsatt
for fire store flomepisoder. To episoder fant sted
i oktober, med hovedtyngde i fylkene Telemark,
Aust- og Vest-Agder. De to flomepisodene i
desember hadde hovedtyngde i Rogaland og
Hordaland. Det vil bli oppfølging etter disse
flomepisodene i 2018.

Region Midt-Norge
Regionen har mange skredfarlige kvikkleireområder, og det har gjennom mange år vært
planlagt og utført flere store tiltak mot erosjon
og skred. I 2017 har stort sett all innsats vært
rettet mot sikringstiltak i kvikkleireområder. Den
største innsatsen har vært lagt ned i Håggåbekken og Amundbekken i Klæbu sentrum, i
sone Tømmerås i Grong kommune og i Gråelva i
Stjørdal kommune. I Jørstadelv i Snåsa er det
utført krise- og hastetiltak ved Undseth. I Åfjord
kommune er Nordalselva sikret i Årnes sentrum.
Region Øst
I regionen ble det i 2017 gjennomført ca. 20
anlegg av varierende størrelse, i hovedsak
ordinære anlegg.

Region Vest
Regionen har hatt fokus på ferdigstilling av
hastetiltak etter flommen i oktober 2014. De
største tiltakene, Flåmselvi i Aurland kommune,
Opo i Odda kommune og Granvinselva i Granvin
herad, blir alle ferdigstilt og overlevert til
kommunene våren 2018. Sommeren 2017 var

De omfattende sikringsarbeidene i Kvam ble
fullført med ferdigstilling av bunnlastsperre
Fagervold i første kvartal 2017 og offisiell åpning
i mai. Andre større anlegg er flomsikring av Otta
parsell 3, sikring mot flomskred ved Fossberg i

6

det en ekstrem nedbørshendelse i Nordfjord,
der Region Vest bisto med hjelp både i Gloppen
kommune og Stryn kommune. Storelva i Utvik,
Stryn kommune, fikk særlig store skader, og NVE
bidrar med oppfølgende hastetiltak for å reparere
de skadde områdene langs vassdraget, der
bebyggelse ligger utsatt til. Det er bevilget tilskudd
til en rekke tiltak mot steinsprang i regionen, i
tillegg til større tilskudd til etablering av
skredsikring av Vallabøen i Ørsta kommune.
Regionen har også arbeidet med utredninger av
mulige oppfølgende sikringstiltak i Voss og Odda
kommuner.
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Utførte sikrings- og miljøtiltak i vassdrag 2017
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20074

Skredsikring i Arnakkelva, Fjordgård sør
Lenvik kommune, Troms

Tidsrom

Høst 2017

Kostnad

2 500 000 kr

Kostnadsfordeling NVE 80 %, Lenvik kommune 20 %
Entreprenør

NVE Anlegg

Sikrede boenheter 3

Sikrede andre bygg

1

Beskrivelse
Skole og nedenforliggende boliger samt fylkesvei er sikret mot sørpeskred. Det er bygget tre ulike voller langs venstre bredd av
elva. Den øverste, mest kritiske vollen er bygget som en tradisjonell kraftig erosjonssikring opp til elveterrassen, og over dette nivå
med en mur/ledevoll av gabioner med høyde 1 – 4 m. På nedenforliggende voller bygges det tradisjonell erosjonssikring av stein.
Vollene har en utstrekning på 145 m.
Miljøvurdering
Ferdig terreng er tilrettelagt for reetablering av stedegen vegetasjon. Tiltaket vil ikke være i konflikt med forvaltningsmålet for
naturtyper, arter eller økosystemet gitt i naturmangfoldloven §§ 4 og 5.

20077

Flomsikring av Nordvatnet (jøkullaup) i Meløy
Meløy kommune, Nordland

Tidsrom

Høst 2017

Kostnad

580 000 kr

Kostnadsfordeling Meløy kommune 20 %, Statens vegvesen 20 %,
Statkraft 20 %, Statnett SF 20 %, NVE 20 %
Entreprenør

Hansen Maskin og Transport AS

Sikrede boenheter 3

Sikrede andre bygg

5

Beskrivelse
Skadeomfanget ved et eventuelt jøkullaup fra Nordvatnet skal reduseres. Et jøkullaup kan gi en langt større vannføring enn naturlig
flomvannføring. Det er stort skadepotensiale, spesielt mot utløpet ved sjøen i Kilvik, der det bl.a. er flere boliger. Utløpsterskelen
av Nordvatnet er senket mellom 2,3 og 2,5 m over en strekning på ca. 50 m for å redusere vannvolumet.
Miljøvurdering
Nordvatnet inngår i området «Vestisen», med få tekniske inngrep og med et sterkt naturpreg. Det er ikke dokumentert særskilte
miljøverdier som vil kunne berøres ved en nedtapping.
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20117

Skredsikring av Farvikbekken i Fauske
Fauske kommune, Nordland

Tidsrom

Mai 2016 – september 2017

Kostnad

7 487 890 kr

Kostnadsfordeling NVE 80 %, Fauske kommune 20 %
Entreprenør

NVE Anlegg

Sikrede boenheter 51

Sikrede andre bygg

2

Beskrivelse
Farvikbekken er sikret mot kvikkleireskred i en utstrekning på 950 m. Bekkebunnen er hevet, og et område langs bekken er
nedplanert. Sidebekker ned mot bekkedalen er også sikret. Boliger og næringsbygg er sikret.
Miljøvurdering
Det er ikke registrert verdifulle naturtyper i tiltaksområdet, men det er registrert forekomst av plantearten springfrø, som er
rødlistet. Det er gjort en egen vurdering for hvordan denne arten best kan ivaretas i forbindelse med tiltaket.

20118

Skredsikring av Talvik skole, Alta
Alta kommune, Finnmark

Tidsrom

Februar – mai 2017

Kostnad

2 881 125 kr

Kostnadsfordeling NVE 80 %, Alta kommune 20 %
Entreprenør

NVE Anlegg

Sikrede boenheter 5

Sikrede andre bygg

8

Beskrivelse
For å sikre mot kvikkleireskred er det laget en motfylling på 685 m lengde, og terrenget er nedplanert for å bedre stabiliteten i
området ved skolen og bebyggelsen rundt. Storelva er lagt om i en lengde på 100 m. I tillegg til boliger blir Talvik skole, SFO,
barnehage, flere bygninger, kirken og E6 sikret.
Miljøvurdering
Det ble laget en egen plan for avbøtende tiltak, der tiltak for de mest utsatte naturtyper detaljert er beskrevet. På begge sider av
elva, midt i planområdet, er det områder med skog som har flommarkspreg, som er relativt urørt av inngrep. Treslagssammensetningen består av or med innblanding av selje og noe bjørk. Skogen har kontinuitetspreg med relativt store innslag av død ved.
Vegetasjonen er preget av høgstaudevegetasjon med betydelige innslag av rips. I skråningen mot skolen er det enkelte svært grove
seljer med delvis styvningspreg som har stor verdi for naturmangfoldet.
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20120

Erosjonssikring i Altaelva ved Jøraholmen, Alta
Alta kommune, Finnmark

Tidsrom
Kostnad

Vinter 2017
250 000 kr

Kostnadsfordeling NVE 80 %, Alta kommune 20 %
Entreprenør

NVE Anlegg

Sikrede boenheter 1

Sikrede andre bygg

1

Beskrivelse
Det har pågått betydelig og aktiv erosjon mot bolighus. Elvebredden er nå sikret i en lengde på 80 m gjennom forlengelse av
eksisterende erosjonssikringsanlegg.
Miljøvurdering
Det er gjort vurderinger av naturmangfoldet. Bredden av Eibyelva er registrert som et svært viktig friluftslivsområde i
Miljødirektoratets naturbase. Adkomst og passasje langs vassdraget er svært viktig for utøvelse av friluftslivet.
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Utførte sikrings- og miljøtiltak i vassdrag 2017
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Sikring mot kvikkleireskred i Håggåbekken, fase 2
Klæbu kommune, Trøndelag

Tidsrom

2016 – 2017

Kostnad

Totalkostnad 2016 – 2017: 14 992 000 kr
Kostnad 2017: 10 954 000 kr

Kostnadsfordeling NVE 70 %, Klæbu kommune 30 %
Entreprenør

NVE Anlegg

Sikrede boenheter 110

Sikrede andre bygg

11

Beskrivelse
Store deler av Halset-området i Klæbu sentrum skal sikres mot kvikkleireskred. Stabiliteten er meget anstrengt. Boliger,
næringsbygg og institusjoner sikres i både løsne- eller utløpsområdet. Det legges til rette for ny utbygging i sentrumsområdene.
I fase 1 ble det sikret mot erosjon på øvre del av anlegget ved å plastre bunn og sider i Håggåbekken i 250 m lengde. Steinkledningen ble brukt som fundament til fyllingsarbeider i fase 2, som startet i 2016. I 2017 er fylkesvei 885 hevet og det er lagt
en støttefylling i Haugdalen. Arbeidet er koordinert med kommunens legging av nye vann- og avløpsledninger. Håggåbekken er
hevet, både oppstrøms og nedstrøms fylkesveien, over 1 km lengde. Arbeidene vil fortsette i 2018.
Miljøvurdering
Det er lagt til rette for at fisk kan vandre fritt oppover Håggåbekken.

20019

Sikring mot kvikkleireskred i Møsta, Melhus
Melhus kommune, Trøndelag

Tidsrom

2014 – 2017

Kostnad

4 424 000 kr

Kostnadsfordeling NVE 80 %, Melhus kommune 20 %
Entreprenør

NVE Anlegg

Sikrede boenheter 20

Sikrede andre bygg

14

Beskrivelse
Møsta har aktiv erosjon, med betydelig bunnsenkning. Det er store avsetninger av kvikkleire i området. Det er setninger og
glidninger langs den nedre ca. 3 km lange strekningen oppstrøms E6. Bunnen er løftet 1 m, og sider er sikret med sprengt stein
opptil 2 m over ny bunn over en strekning på 2 300 m. To sideraviner og en mindre bekk langs veien er sikret i en samlet lengde
på 520 m. Kommuneveien er hevet på to steder i en samlet lengde på 200 m, og det er bygget ny bru til en eiendom. I de tre
sikrede sonene bor det 200 personer. Ytterligere flere gårder ligger i utløpssonen. Jernbane og E6 vil bli overstrømmet av
rasmasser ved et større skred. Kommunal vei og annen infrastruktur er også utsatt. Arbeidene fortsetter i 2018.
Miljøvurdering
Gyte-/grussubstrat vil tilføres i elva, slik at dagens fiskeproduktivitet blir opprettholdt.
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20024

Sikring mot kvikkleireskred ved Amundbekken i Amunddalen
Klæbu kommune, Trøndelag

Tidsrom

Januar – desember 2017

Kostnad

3 505 000 kr

Kostnadsfordeling NVE 100 % (NVEs bidrag)
Entreprenør

Grent AS

Sikrede boenheter 12

Sikrede andre bygg

10

Beskrivelse
Siden 2009 har det gått flere utglidninger i Amunddalen. Statens vegvesen utførte sikringstiltak i årene 2009–2012. I mars 2012
gikk det en utglidning ved Nordsetrønningen. NVE og Statens vegvesen har etter denne hendelsen inngått samarbeid om sikring
av den gjenstående strekningen på 1 400 m. Det er sikret mot kvikkleireskred i form av steinfyllinger langs den gjenstående
strekningen. Amundbekken renner gjennom flere kvikkleiresoner, deriblant Rønningen og Storugla. Bosetning og infrastruktur i
form av veier, vann og avløp, er sikret.
Miljøvurdering
Anlegget ryddes og føres tilbake til tilstanden det var før arbeidet ble påbegynt. Det er anlagt et 10 cm tykt vekstlag oppå
steinmassene for å tilbakeføre vegetasjonen slik den var før tiltak.

20046

Sikring mot kvikkleireskred ved Gråelva i Skjelstadmarka
Stjørdal kommune, Trøndelag

Tidsrom

1992 – 2017

Kostnad

Totalkostnad Gråelva-prosjektet: 83 457 000 kr
(2012-2017). Kostnad 2017: 11 785 000 kr

Kostnadsfordeling NVE 80 %, Stjørdal kommune 20 %
Entreprenør

NVE Anlegg

Sikrede boenheter 12 (andel
Sikrede andre bygg
sikret 2017)

11

Beskrivelse
Skredfaren er redusert inn mot bebyggelsen i de mange farlige kvikkleireområdene i Skjelstadmarka. Det omfattende sikringsprosjektet i Gråelva med sidebekker ble påbegynt i 1992. Flere boliger, gårder, veier, kraftlinjer og annen infrastruktur er utsatt
for skredfare. 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. 34 km bekkestrekning. Heving og erosjonssikring utføres med samfengte masser av sprengt stein.
Miljøvurdering
Det nye elveleiet skal reetableres i så nær naturlig tilstand som mulig, ved at linjeføring, kantvegetasjon, bredde, stryk,
kulper m.m. bevares mest mulig. Prinsippene for miljøtilpasning er godt beskrevet i planene og blir fulgt opp av miljøekspertise under utførelsen.
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20055

Sikring mot kvikkleireskred ved Årnes sentrum, Åfjord
Åfjord kommune, Trøndelag

Tidsrom

2017

Kostnad

2 520 000 kr

Kostnadsfordeling NVE 80 %, Åfjord kommune 20 %
Entreprenør

NVE Anlegg

Sikrede boenheter 43

Sikrede andre bygg

7

Beskrivelse
Nordalselva ved Årnes sentrum renner gjennom kvikkleiresonen Årnes med faregrad «høy». Som sikringstiltak mot videre erosjon i
bunn og elvesider ved Årnes sentrum, er det bygget en ca. 280 m lang erosjonssikring og gjennomført noe kompensasjonsgraving. Tiltaket har også økt områdestabiliteten i området. Kvikkleiresones faregrad er redusert til middels.
Miljøvurdering
Arbeidet er utført på en tid av året som ikke forstyrrer oppvandring av gytemoden fisk og utvandring av smolt. Det er tilrettelagt
for skjuleplasser for fisk og reetablering av kantskog.

20056

Sikring mot kvikkleireskred ved Kjelstad og Utstuggu, Melhus
Melhus kommune, Trøndelag

Tidsrom

Høst 2017

Kostnad

480 000 kr

Kostnadsfordeling NVE 100 %
Entreprenør

NVE Anlegg

Sikrede boenheter 7

Sikrede andre bygg

10

Beskrivelse
Området er erosjonssikret for å forhindre kvikkleireskred med fare for skader på boliger, driftsbygninger, campinghytter,
jernbane og E6. Bekken er erosjonssikret i en lengde på 325 meter. I tillegg er to sideraviner sikret. Om lag 40 m av bekken
nærmest jernbanen var tidligere lukket. Strekningen er nå åpnet og erosjonssikret. Det er etablert støttefyllinger på begge sider
av bekken på en strekning på om lag 70 m. Det er tilført grus og gravd tetteribber for å få opp vannet. Samlet har det gått med
om lag 3 800 lm3 stein, i tillegg til ca. 500 lm3 grus.
Miljøvurdering
Det er tilrettelagt for nyetablering av kantskog og naturlig variasjon I bekkens fall og form.
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20108

Erosjonssikring ved Svedjan i Lånke, Stjørdal
Stjørdal kommune, Trøndelag

Tidsrom

Høst 2017

Kostnad

567 500 kr

Kostnadsfordeling NVE 64 %, Storebrand Forsikring AS 21 %,
Stjørdal kommune 16 %
Entreprenør

NVE Anlegg

Sikrede boenheter 5

Sikrede andre bygg

5

Beskrivelse
Erosjonssikring er etablert for å sikre en tomannsbolig og kommunal vei i en kvikkleiresone. På søndre side av bekken ligger tre
boliger utsatt. Om lag 240 m av bekken er steinsatt i bunn og sider for å erosjonssikre og stabilisere sidekantene mot
kvikkleiresoner på begge sidene av bekken. Rasgropa mot tomannsboligen er fylt med stabiliserende masser. De innkjørte
steinmassene er brukt som midlertidig anleggsvei for neste byggetrinn som vil sikre et større område. Gjenåpning av bekken vil
derfor ikke bli ferdigstilt før neste byggetrinn er ferdig.
Miljøvurdering
Etter at sikringstiltaket er gjennomført, skal bekken gjenskapes slik at den ser mest mulig naturlig ut. Det er ikke fisk i bekken på
det aktuelle sikringsstedet ved Svedjan.

20111

Sikring mot kvikkleireskred ved Tømmerås
Grong kommune, Trøndelag

Tidsrom

2016 – 2017

Kostnad

13 921 000 kr

Kostnadsfordeling NVE 70 %, Grong kommune 30 %
Entreprenør

NVE Anlegg

Sikrede boenheter 40

Sikrede andre bygg

20

Beskrivelse
Geotekniske grunnundersøkelser har vist til dels lav stabilitet i skråningene i kvikkleiresonen 1004 Tømmerås. For å hindre at
lokal ustabilitet (bekkeerosjon) skal initiere et større kvikkleireskred, sikres elve- og bekkestrekninger ved 11 lokaliteter. En
skråningstopp midt i sonen er avlastet, og overskuddsmassene deponert i et nærliggende bekkesystem. Totalt er ca. 3 130 m
elve- og bekkestrekninger sikret. Berørt avlastingsområde er på ca. 16 dekar.
Et eventuelt kvikkleireskred vil få dramatiske konsekvenser. I utløpssonen ligger det ca. 120 boliger, annen bebyggelse,
jernbane og fylkesvei. Sikringsarbeidet har redusert skredfaren til et nivå som fyller dagens krav til sikkerhet iht. TEK10 for
oppføring av ny bebyggelse. Ytterligere ca. 50 boliger i sonens løsneområde (sør-vest) oppnår redusert skredfare som følge av
erosjonssikring og mindre avlastningstiltak. Sikringen klargjør ikke for ny utbygging her.
Miljøvurdering
Det er registrert boreal regnskog i ravinene. Minst mulig skog er fjernet, og det er lagt betydelig innsats i å bevare fuktigheten i
skogbunnen slik at skogen kan reetableres. Arbeidene har ikke foregått i hekkesesongen for å unngå skade på fugleproduksjonen.
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20157

Erosjonssikring av Ristelva mellom Hovseng og Einum, Trondheim
Trondheim kommune, Trøndelag

Tidsrom

Januar 2015 – mars 2017

Kostnad

1 327 996 kr

Kostnadsfordeling Trondheim kommune 70 %, NVE 30 %
Entreprenør

NVE Anlegg

Sikrede boenheter 4

Sikrede andre bygg

7

Beskrivelse
Faren for kvikkleireskred i sonene 418 Kviset og 417 Hovstad er redusert ved å erosjonssikre Ristelva. Etter skredet på Byneset
1. januar 2012 var skredmassene usikret i en lengde på om lag 600 m. Denne strekningen er erosjonssikret for å hindre bunnsenking og erosjon langs kanten. Gravabekken er åpnet i 140 m lengde, og elveløpet justert nærmest Mebygdvegen. Det er tilført
gytegrus og gjort miljøtilpasninger underveis. Sikrede verdier er gårdsbruk og infrastruktur, bl.a. kommunal vei og høyspentlinje.
Miljøvurdering
Det er lagt vekt på å gjenskape et naturlig bekkeløp gjennom skredmassene ved å tilføre gytegrus og lage hvileplasser for fisk.
Gravabekken, som tidligere var lukket, er gjenåpnet.

20166

Sikring mot kvikkleireskred ved Jørstadelv ved Undseth, Snåsa
Snåsa kommune, Trøndelag

Tidsrom

Desember 2016 – desember 2017

Kostnad

3 744 000 kr

Kostnadsfordeling NVE 100 %
Entreprenør

NVE Anlegg

Sikrede boenheter 3

Sikrede andre bygg

3

Beskrivelse
Krisetiltaket omfatter sikring mot kvikkleireskred i Jørstadelva ved kvikkleiresone 1836 Undseth. I tillegg til erosjonssikring av
elvas yttersving er det anlagt en motfylling i en rasgrop mot kvikkleiren og ovenforliggende bolig. Etter flere utglidninger i sonen
ble en bolig evakuert og fylkesveien ble stengt, og krisetiltaket ble umiddelbart iverksatt og ferdigstilt i påvente av et senere
hastetiltak. 200 m av elvekanten er sikret med tilkjørte samfengte steinmasser. Masser fra anleggsvei er brukt langs elvekanten.
Rasgropa er fylt med samfengte steinmasser som beskytter innenforliggende kvikkleire. En stor familiebolig, uthus/verksted, et lite
stabbur, ei hytte, fylkesvei og høyspentlinje er sikret.
Miljøvurdering
Ettersom krisetiltaket ble igangsatt umiddelbart, var det nødvendig at tiltakene ble utført på en mest mulig skånsom måte. Et
areal måtte avskoges for å kunne gjennomføre tiltakene. Terrenget er tilført vekstmasser, og stedlige arter er arrondert slik at
vegetasjonen vil gjenopprettes til slik den var før tiltaket.
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Utførte sikrings- og miljøtiltak i vassdrag 2017
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Skredsikring ved Asak Søndre, Sørum
Sørum kommune, Akershus

Tidsrom

2016 – 2017

Kostnad

4 924 000 kr

Kostnadsfordeling NVE 100 %
Entreprenør

NVE Anlegg

Sikrede boenheter 0

Sikrede andre bygg 0

Beskrivelse
Tiltaket omfatter opprydding etter et kvikkleireskred 10. november 2016. Oppdemmet vann oppstrøms skredmassene er
drenert ut, og to bekker er ført tilbake til sitt opprinnelige løp. Fylkesveien er sikret gjennom tiltaket.
Miljøvurdering
Miljøvurderinger er ikke foretatt, da dette er et krisetiltak.

20002

Flomsikring av Fåvang næringspark
Ringebu kommune, Oppland

Tidsrom

2017

Kostnad

32 100 000 kr

Kostnadsfordeling NVE 30 %, Oppland fylkeskommune 30 %,
Ringebu kommune 30 %, næringsliv 10 %
Entreprenør

Erling Rolstad AS

Sikrede boenheter 48

Sikrede andre bygg 11

Beskrivelse
Prosjektet gjelder tilskudd til etablering av flomvoll og pumpestasjon ved Fåvang næringspark, for å sikre seks boliger med til
sammen 48 boligenheter, næringsområde, helsesenter, tannlegekontor og idrettsanlegg. Det flomutsatte området rommer
97 arbeidsplasser. Området har vært utsatt for mange flommer.
Miljøvurdering
Ved tilskudd forutsettes det at miljøhensyn er ivaretatt av tilskuddsmottaker. Bygging av tiltaket må avklares etter plan- og
bygningsloven, naturmangfoldloven og andre aktuelle lover.
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20004

Flom- og erosjonssikring i Nordre Brynsåa
Øyer kommune, Oppland

Tidsrom

2017

Kostnad

550 000 kr

Kostnadsfordeling NVE 100 %
Entreprenør

NVE Anlegg

Sikrede boenheter 1

Sikrede andre bygg 8

Beskrivelse
Krisetiltaket sikrer boligeiendommer og adkomstveier ved å renske opp i elveløpet, utvide løpet der det er for lite, og forsterke
elvekantene og bunnen ved å etablere tørrmur og terskler for å hindre videre erosjon og bunngraving. I tillegg til en enebolig,
sikres en barnehage, fire næringsbygg, tre garasjer/anneks og fylkesveien. Intens nedbør 18. mai 2017 med påfølgende flom,
førte til skader på flere tidligere gjennomførte krise- og hastetiltak.
Miljøvurdering
Miljøvurderinger er ikke foretatt, da dette er et krisetiltak.

20006

Flomsikring av Otta
Sel kommune, Oppland

Tidsrom

2017

Kostnad

4 990 000 kr

Kostnadsfordeling NVE 80 %, Sel kommune 20 %
Entreprenør

NVE Anlegg

Sikrede boenheter 30

Sikrede andre bygg 1

Beskrivelse
Flomsikring Otta er delt i fire parseller. Parsell 1 og 2 sikrer nord og sørsiden av Otta elv oppstrøms jernbanebrua. Parsell 3
omfatter sørsiden av Otta elv nedstrøms jernbanebrua. Parsell 4 omfatter sikring av sentrum mot Lågen og håndtering av
Kleivrudbekken gjennom sentrum. Det omfattende flomverket sikrer sentrumsbebyggelsen i Otta. I 2017 har parsell 3 blitt
gjennomført av NVE. I tillegg til om lag 30 eneboliger er ett næringsbygg sikret.
Miljøvurdering
NVE og Fylkesmannen i Oppland har vurdert at tiltaket ikke vil være i strid med intensjonene i naturmangfoldloven. Det er ikke
registrert verdifulle naturtyper eller sjeldne arter innenfor tiltaksområdet.
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20070

Flomsikring ved Fagervold i Kvam
Nord-Fron kommune, Oppland

Tidsrom

2016 - 2017

Kostnad

Om lag 90 000 000 kr

Kostnadsfordeling NVE 80 %, Nord-Fron kommune 20 %
Entreprenør

AF Anlegg

Sikrede boenheter 160

Sikrede andre bygg Kvam
sentrum

Beskrivelse
Det er bygget en stor bunnlastsperre i Veikleåa for å holde tilbake masser som elva transporterer ved flom. Bunnlastsperren er
utformet som en terskeldam av løsmasser og plastret med kubikkstor stein. I normalsituasjoner renner elva gjennom en
betongkanal plassert langsmed midten av bunnlastsperren. Kvam sentrum, Dovrebanen og annen infrastruktur er sikret.
Miljøvurdering
Det er gjennomført en omfattende kartlegging av ferskvannsfauna, naturtyper og artsmangfold i forbindelse med
flomsikringstiltaket. Det er ikke funnet nødvendig å gjennomføre avbøtende tiltak.

20107

Flomsikring mot Rinna ved Elveskaret 125
Lillehammer kommune, Oppland

Tidsrom

Sommer 2017

Kostnad

362 740 kr

Kostnadsfordeling NVE 80 %, Lillehammer kommune 20 %
Entreprenør

NVE Anlegg

Sikrede boenheter 2

Sikrede andre bygg 3

Beskrivelse
I mai 2013 medførte kraftig nedbør stor flom, massetransport og kraftig erosjon i Rinna. Flommen ga store skader på
eksisterende sikringstiltak og eiendommene langs elva. Det er laget en flomvoll i en strekning på 55 m mot to bolighus for å
forhindre skader ved ev. framtidige flommer på størrelse med 2013-flommen. Flomvollen er bygget med elvemasser fra Rinnas
utløp på opptil 1,75 m høyde.
Miljøvurdering
Det er ikke registrert verdifulle naturtyper eller sjeldne arter innenfor tiltaksområdet. Det er gjennomført avbøtende tiltak med
å påføre vegetasjonsrike jordmasser på toppen av flomvollen og erosjonssikringen, slik at elvekantvegetasjonen raskt vil bli
reetablert som biotop og viktig funksjon for vassdraget.
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20109

Flomsikring og opprensking i Finna oppstrøms Finna bru
Vågå kommune, Oppland

Tidsrom

August 2016 – januar 2017

Kostnad

870 000 kr

Kostnadsfordeling NVE 90 %, Vågå kommune 10 %
Entreprenør

NVE Anlegg

Sikrede boenheter Ca. 55

Sikrede andre bygg Ca. 75

Beskrivelse
Under flommen i pinsen 2011 var det kraftig nedbør i Vågå. Finna hadde stor vannføring og betydelig massetransport, og
det oppsto flere erosjonsskader på forbygningene i nedre deler av elva. Seks terskler er reparert og massebasseng mellom
tersklene er tømt. Kantsikringer er forsterket på begge elvesider. Et stort antall boliger, butikker, næringsbygg, servicebygg,
infrastruktur m.m. er dermed sikret.
Miljøvurdering
Det er ikke registrert truede arter eller kulturminner i tiltaksområdet. Finna er vernet gjennom Verneplan IV for vassdrag.

20169

Flomsikring langs Sjoa ved Slette
Sel kommune, Oppland

Tidsrom

2017

Kostnad

538 000 kr

Kostnadsfordeling NVE 90 %, Sel kommune 10 %
Entreprenør

NVE Anlegg

Sikrede boenheter 7

Sikrede andre bygg 5

Beskrivelse
Tiltaket omfatter utbedring av eksisterende flomsikring og nye tiltak. Et gammelt utett flomverk er tettet ved å legge duk.
Foten av muren og erosjonssikring nedenfor muren er utbedret. Det er tatt ut ca. 15 000 m3 ørmasser på strekningen, og
det er bygget en stor og to mindre buner for å styre hovedstrømmen vekk fra venstre elvebredd. Boliger, samfunnshus
og raftingsenter er sikret.
Miljøvurdering
Det er ikke registrert rødlistearter eller truede naturtyper i området. Uttak av ørmasser er vurdert til å ha liten negativ
påvirkning på forholdene for fisk. Sjoa er vernet mot kraftutbygging.
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20171

Flomsikring ved Sparbysund – Balnes, Glomma, krisetiltak ved pumpestasjon
Åsnes kommune, Hedmark

Tidsrom

Vinter 2017

Kostnad

382 000 kr

Kostnadsfordeling NVE 100 %
Entreprenør

NVE Anlegg og Ilseng Maskin AS

Sikrede boenheter 98

Sikrede andre bygg 253

Beskrivelse
Det er foretatt utskifting av tre tilbakeslagsventiler og utskifting av masser rundt utløpsrørene ved pumpestasjonen på
landsiden. Flomverket Sparbysund-Balnes sikrer Hof sentrum, med boliger, gårdsbruk, industri, eldreinstitusjon og skole.
Behovet for reparasjon ble avdekket i en systematisk gjennomgang i 2016–2018 av flomverk og pumpestasjoner i Region
Øst. Formålet med gjennomgangen har vært å få oversikt over tilstanden av flomsikringsanlegg bygget i tidsperioden
1960–1990 for å beskytte infrastruktur, bebyggelse og landbruksarealer.
Miljøvurdering
Tiltaket har ingen negativ innvirkning på miljøet.

20172

Flomsikring ved Sorknes, Glomma, reparasjon av pumper
Grue kommune, Hedmark

Tidsrom

Vinter 2017

Kostnad

608 328 kr

Kostnadsfordeling NVE 100 %
Entreprenør

Xylem Water Solutions AS

Sikrede boenheter 24

Sikrede andre bygg 109

Beskrivelse
To pumper ved Sorkneset pumpestasjon er reparert. Boliger, gårdsbruk og landbruksarealer er sikret. Behovet for reparasjon
ble avdekket i en systematisk gjennomgang i 2016–2018 av flomverk og pumpestasjoner i Region Øst. Formålet med
gjennomgangen har vært å få oversikt over tilstanden av flomsikringsanlegg bygget i tidsperioden 1960–1990 for å beskytte
infrastruktur, bebyggelse og landbruksarealer.
Miljøvurdering
Tiltaket har ingen negative miljøeffekter.
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20173

Flomsikring av Jøra ved Kårfaldstrand, Gausdal
Gausdal kommune, Oppland

Tidsrom

Høst 2017

Kostnad

1 290 000 kr

Kostnadsfordeling NVE 90 %, Gausdal kommune 10 %
Entreprenør

NVE Anlegg

Sikrede boenheter 2

Sikrede andre bygg 2

Beskrivelse
Det er laget en flomvoll i en lengde på 250 m og med varierende toppbredde på mellom 2–4 m langs Jøra, en sideelv til Gausa.
Erosjonssikringen består av sprengstein og tetteduk. To boliger og uthus er sikret. Området har flere ganger vært flomutsatt,
bl.a. ble to eiendommer oversvømt under flommen i 2013 og en bygning ble tatt av flommen i 1995.
Miljøvurdering
Det er ikke funnet verdifulle naturtyper eller sjeldne arter innenfor tiltaksområdet. Det er gjennomført avbøtende tiltak med
å påføre vegetasjonsrike jordmasser på toppen av flomvollen og erosjonssikringen, slik at elvekantvegetasjonen raskt vil
reetableres som biotop og viktig funksjon for vassdraget.

20174

Flomsikring ved Fossberget, Gausdal
Gausdal kommune, Oppland

Tidsrom

Høst 2017

Kostnad

2 516 000 kr

Kostnadsfordeling NVE 90 %, Gausdal kommune 10 %
Entreprenør

NVE Anlegg

Sikrede boenheter 1

Sikrede andre bygg

Beskrivelse
I 2011 og 2013 førte store nedbørsmengder til at det oppsto flomskred i en liten bekk ved gården Fossberg. Det ble skader på
eiendommer, jorder og gårdsvei. For å redusere fare for nye skader, er det anlagt et massebasseng øverst i tiltaksområdet og
et åpent bekkeløp videre nedover. Massebassenget sørger for at det ikke transporteres masser videre nedover lia og mot
bebyggelsen. Nedenfor massebassenget er vannet ført i et åpnet bekkeløp som er erosjonssikret med sprengt stein. Dette
hindrer erosjon og sørger for at vannet holder seg i løpet. Ved kryssing av gårdsvei/ landbruksvei er bekken lagt i betongrør i
en lengde av 65 m.
Miljøvurdering
Den sikrede bekken er en sidebekk til Rauda som renner til Skeiselva og som igjen renner inn i Gausa, et vernet vassdrag. Bekken
er gjenåpnet, noe som er positivt med hensyn til flomforhold, landskap og miljø forøvrig. Når vegetasjonen igjen vokser opp, vil
bekken framstå som en naturlig bekk.
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20175

Flomsikring av Høvrebekken, Øyer
Øyer kommune, Oppland

Tidsrom

2017

Kostnad

165 000 kr

Kostnadsfordeling NVE 100 %
Entreprenør

NVE Anlegg

Sikrede boenheter 14

Sikrede andre bygg

Beskrivelse
For å forhindre ytterligere skader i boligfelt ved ev. framtidige flomhendelser, er tørrmurer og erosjonssikring reparert og
forsterket. Intens nedbør 18. mai 2017 med påfølgende flom førte til skader på flere tidligere gjennomførte krise- og
hastetiltak.
Miljøvurdering
Miljøvurderinger er ikke foretatt, da dette er et krisetiltak.

20179

Flomsikring ved Skåeåa ved Kramperud, Øyer
Øyer kommune, Oppland

Tidsrom

Juni – desember 2017

Kostnad

622 000 kr

Kostnadsfordeling NVE 100 %
Entreprenør

NVE Anlegg

Sikrede boenheter 6

Sikrede andre bygg 1

Beskrivelse
Flere bolighus og skole er sikret gjennom gjenoppretting av tørrmurer, rensking av elvefaret, reparasjon av terskler og
understøping av tørrmurer. Intens nedbør 18. mai 2017 med påfølgende flomsituasjon, førte til skader på flere tidligere
gjennomførte krise- og hastetiltak.
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20181

Flomsikring av Hovsåa i Øyer
Øyer kommune, Oppland

Tidsrom

Juni – desember 2017

Kostnad

52 000 kr

Kostnadsfordeling NVE 100 %
Entreprenør

NVE Anlegg

Sikrede boenheter 1

Sikrede andre bygg

Beskrivelse
Et gårdsbruk er sikret gjennom reparasjon av eksisterende sikring og punktsikring. Det er også sikret rundt ei bru i ca. 12 m
lengde på hver side av bekkefaret. Intens nedbør 18. mai 2017 med påfølgende flomsituasjon, førte til skader på flere tidligere
gjennomførte krise- og hastetiltak.
Miljøvurdering
Miljøvurderinger er ikke foretatt, da dette er et krisetiltak.
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Utførte sikrings- og miljøtiltak i vassdrag 2017

Region Sør
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20027

Flomsikring mot Tokkeåi, del 1
Tokke kommune, Telemark

Tidsrom

August 2016 – november 2017

Kostnad

13 900 000 kr

Kostnadsfordeling NVE 80 %, Tokke kommune 20 %
Entreprenør

Telemark Transport og Entreprenørsentral TTE

Sikrede boenheter 67

Sikrede andre bygg

12

Beskrivelse
Tiltaket gjelder flomsikring av Dalen sentrum, som er sikret mot en 200 års flom fra Tokkeåi. Sikringsarbeidet er oppdelt i tre
parseller. Parsell 1 er utført i regi av Tokke kommune, mens parsell 2 og 3 er utført i regi av NVE. Det er laget flomvoller i en
lengde av 800 m, og det er etablert en pumpestasjon på Moensjordet.
Miljøvurdering
Tiltakene er gjennomført hovedsakelig på land. Langs den berørte strekningen har det i samarbeid med fiskeinteresser vært
kartlagt gytegroper i Tokkeåi, uten at noen er registrert. Anleggsstart er tilpasset tidspunkt for oppvandring av fisk og gyting.

20031

Skredsikring av boliger i Topdalsveien 230 – 236
Kristiansand kommune, Vest-Agder

Tidsrom

Høst 2017

Kostnad

2 500 000 kr

Kostnadsfordeling NVE 80 %, Kristiansand kommune 20 %
Entreprenør

Olav Martin Sørli AS

Sikrede boenheter 4

Sikrede andre bygg

Beskrivelse
Tiltaket har sikret et mindre boligområde som ligger på kvikkleire. Det er lagt en motfylling i foten av skråningen, med
totalt om lag 3 400 m3 sprengstein i støttefyllingen.
Miljøvurdering
Det er gitt disensasjon for kryssing av fredet hulvei. Tiltaket berører i liten grad naturinteresser.
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20034

Erosjonssikring i Hofsherad
Lund kommune, Rogaland

Tidsrom

Februar – mai 2017

Kostnad

687 600 kr

Kostnadsfordeling NVE 90 %, Lund kommune 10 %
Entreprenør

Hauge Maskin as

Sikrede boenheter 4

Sikrede andre bygg

0

Beskrivelse
Den gamle erosjonssikringen som ble ødelagt under Synne skal gjenoppbygges. Det er nødvendig for å hindre ny erosjon og
masseavlagring i elva, slik at fare for oppdemming av elveløpet og påfølgende skade på bebyggelse kan begrenses. Flomsikringen er utbedret på to steder i vassdraget – ved tettstedene Rusdal og Eik. I Rusdal vil tiltaket sikre at elva ikke fortsetter å
erodere og ta nytt løp inn mot bolig. I Eik vil erosjonssikring av elveside og elvebunn redusere erosjon og massetransport i elva.
Miljøvurdering
Landskapet skal tilbakeføres til en naturlig utforming. Det vil legges til rette for revegetering av kantvegetasjon. Flora og fauna
vil i begrenset grad bli berørt av sikringstiltakene. Det er ikke registrert kulturminner innen tiltaksområdet.

20035

Erosjonssikring i Lundeåna – del av flomsikring av Egersund sentrum
Eigersund kommune, Rogaland

Tidsrom

September 2016 – oktober 2017

Kostnad

1 350 000 kr

Kostnadsfordeling NVE 50 %, Eigersund kommune 50 %
Entreprenør

Flere iht. kommunens rammeavtaler

Sikrede boenheter 6

Sikrede andre bygg

1

Beskrivelse
Erosjonssikringen av elvebunnen i Lundeåna i en lengde på 100 m, ble ferdigstilt i 2017. Seks boliger og ett næringsbygg sikres.
Tiltaket utgjør sammen med flere andre en omfattende sikring mot 200 års flom av Egersund sentrum. Store deler av bebyggelsen langs Lundeåna i Egersund sentrum er utsatt for flom- og erosjonsskader. Flomsikringen omfatter mange parseller (1-22)
som er under planlegging eller gjennomføring, i tillegg til den ferdigstilte elvebunnsikringen. Heving av elvekantene med utbedring/ fornying av murer i stein og betong vil bidra til økt sikkerhet. Tiltakene skal bidra til byutvikling med vassdragsmiljø som en
positiv faktor. Til sammen vil alle tiltakene sikre om lag 70 boliger og 10 næringsbygg, til en kostnad av ca. 18 millioner kr.
Miljøvurdering
Det er forutsatt som betingelse i tilsagnsbrevet til kommunen at forhold til naturmangfoldloven blir ivaretatt. Forhold knyttet til
kulturmiljøet ivaretas i dialog med byantikvar og fylkeskommune.
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20061

Skredsikring av Setesdalsveien 350 og 352, Kristiansand
Kristiansand kommune, Vest-Agder

Tidsrom

Oktober – desember 2017

Kostnad

2 300 000 kr

Kostnadsfordeling NVE 100 %
Entreprenør

Maskinentreprenør Olav Martin Sørli AS

Sikrede boenheter 15

Sikrede andre bygg

2

Beskrivelse
Boliger i kvikkleiresone 1918 Augland er sikret etter skred i skråningen i forbindelse med flommen 30. september 2017.
Bekken er erosjonssikret, og det er laget en motfylling i skråningsfoten mens skråningstoppen er avlastet. Totalt steinforbruk
for anleggsveier og støttefylling er ca. 6 500 m3. To garasjer er revet for å gi plass til avlastingen av skråningstoppen.
Miljøvurdering
Bekken, Øvre Straisbekk, er en sjøørretbekk. Nye kulper er etablert for å bedre forholdene for fisk i bekken. Det er også lagt ut
gytegrus i utvalgte deler av bekken.
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Utførte sikrings- og miljøtiltak i vassdrag 2017

Region Vest

I tillegg til viste prosjekter er det ferdigstilt flere krise-/hastetiltak og mindre steinsprangsikringer i 2017
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20084

Flomsikring av Granvinselva
Granvin herad, Hordaland

Tidsrom

2015 – 2017

Kostnad

2017: 2 400 000 kr
Totalt: 20 700 000 kr

Kostnadsfordeling Særskilt fordeling mellom NVE og kommunen
ifm. hastetiltak etter Vestlandsflommen i 2014.
NVE: 19 765 000 kr (totalt)
Granvin herad: 935 000 kr (totalt)
Entreprenør

NVE Anlegg

Sikrede boenheter 17

Sikrede andre bygg

8

Beskrivelse
Det er utført risikoreduserende tiltak mot flom og erosjon i Granvin sentrum, som sikrer boliger, offentlige bygg og viktig
infrastruktur. Det er laget massebasseng i nedre del av Hyrpo ovenfor øverste riksveibru, og flom- og erosjonssikring langs
venstre side av elva ved skolen. Fra museumsområdet ned til utløpet av elva i fjorden er et boligområde flom- og erosjonssikret.
Miljøvurdering
Granvinelva er en god sjøørretelv, med mindre innslag av laks. Det er utført habitattiltak gjennom utlegging av steingrupper og
gytegrus og etablering av buner. Det er lagt til rette for reetablering av kantvegetasjon.

20086

Flomsikring av Opo, Odda
Odda kommune, Hordaland

Tidsrom

2014 – 2017

Kostnad

2017: 39 120 000 kr
Totalt: 64 000 000 kr

Kostnadsfordeling Særskilt fordeling mellom NVE og kommunen
ifm. hastetiltak etter Vestlandsflommen i 2014.
NVE: 60 510 000 kr (totalt)
Odda kommune: 3 490 000 kr (totalt)
Entreprenør

NVE Anlegg, underentreprenør Br. Kråkevik
AS, Røynstrand Entreprenør AS og Melcon AS

Sikrede boenheter 60

Sikrede andre bygg

7

Beskrivelse
I oktober 2014 medførte flommen i Opo erosjon i bunn og elvekanter, som igjen førte til undergraving av flere bolighus i Odda.
Omkringliggende areal og infrastruktur fikk skader. Store deler av vassdraget fra Sandvinvatn ned til fjorden er reetablert og
flomsikret, samtidig som elva har fått mer plass. Arbeidet har tatt hensyn til lokal forurensning og landskapsmessige og biologiske forhold. Flomsikringen utgjør fem parseller. I tillegg til 60 boliger sikres sykehus, stamfiskanlegg og fem industribygg.
Miljøvurdering
Vassdraget er varig vernet. Biotopjusterende tiltak ved bygging av buner og kulper, skal reetablere og forbedre forholdene for
fisk og dyreliv i elva. Gytegrus og steingrupper er også lagt ut.
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20087

Flomsikring av Flåmselvi, Aurland
Aurland kommune, Sogn og Fjordane

Tidsrom

2015 – 2017

Kostnad

Totalt: 45 000 000 kr

Kostnadsfordeling Særskilt fordeling mellom NVE og kommunen
ifm. hastetiltak etter Vestlandsflommen i 2014
Entreprenør

NVE Anlegg

Sikrede boenheter 20

Sikrede andre bygg

Betydelig
antall

Beskrivelse
Vassdraget fikk store skader etter flommen 28. oktober 2014. Stor massetransport førte til endringer av elveløpet, og krisetiltak
ble iverksatt. Prosjektering av permanente sikringstiltak har pågått parallelt med krisetiltakene. Erosjonssikring i form av
plastring og ordna røys langs elva er utført. Flåmselvi er i stor grad blitt liggende i opprinnelig løp, men er enkelte steder lagt i
en bredere korridor. De utførte krisetiltakene inngår i den permanente sikringsplanen for elva. Mange boliger, driftsbygninger,
skole, bruer, store landbruksområder og –eiendommer og sentrumsområde er sikret.
Miljøvurdering
Elva er vernet og er et nasjonalt laksevassdrag. Flåmselvi renner gjennom et dalføre med stor verdi knyttet til friluftsliv og
turisme. Sikringstiltakene er tilpasset miljøet, gjennom utgraving av kulper, utlegging av gytegrus, kulestein, hvilesteiner og
tilrettelegging for vegetasjonsetablering.

20090

Flomsikring av Brulandselva i Utvik, Stryn
Stryn kommune, Sogn og Fjordane

Tidsrom

Høst 2017

Kostnad

7 080 000 kr

Kostnadsfordeling NVE 100 %
Entreprenør

NVE Anlegg

Sikrede boenheter 8

Sikrede andre bygg

17

Beskrivelse
Det er gjennomført opprensking og sikring av Brulandselva i en lengde på 760 m etter flommen 25. juli 2017. Elva er utvidet og
senket i terrenget. Elvekantene er erosjonssikret og to private bruer er reetablert. Boliger, driftsbygninger, frukthager, vei og
bruer er sikret.
Miljøvurdering
Miljøvurdering er ikke utført, da dette er et krisetiltak.
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20100

Flomsikring av Steinsakerelv i Breim, Gloppen
Gloppen kommune, Sogn og Fjordane

Tidsrom

Høst 2017

Kostnad

1 360 000 kr

Kostnadsfordeling NVE 100 %
Entreprenør

Olav Hjelmeseth AS

Sikrede boenheter 1

Sikrede andre bygg

0

Beskrivelse
Det er gjennomført opprydding og sikring av Steinsakerelva over en lengde på 130 m. En boligeiendom er sikret.
Miljøvurdering
Miljøvurdering er ikke utført, da dette er et krisetiltak.

20102

Flomsikring av Årsetelva, Jølster
Jølster kommune, Sogn og Fjordane

Tidsrom

Mars – oktober 2017

Kostnad

1 600 000 kr

Kostnadsfordeling NVE 80 %, Jølster kommune 20 %
Entreprenør

NVE Anlegg

Sikrede boenheter 6

Sikrede andre bygg

3

Beskrivelse
Etter flomskader i 2014 er det laget ny plastring/mur på begge elvesider mellom kommuneveibru og tilkomstbru til en
boligeiendom. Det er også gjennomført reparasjon etter skader på enkelte strekninger. Den reparerte elvestrekningen er
på 130 lm. I tillegg til seks boliger er garasjer og veier sikret.
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20122

Miljøtiltak ved Jølstra, Førde
Førde kommune, Sogn og Fjordane

Tidsrom

Februar – mai 2017

Kostnad

612 000 kr

Kostnadsfordeling NVE 80 %, Førde kommune 20 %
Entreprenør

Magne Hafstad AS

Sikrede boenheter 0

Sikrede andre bygg

0

Beskrivelse
Eksisterende flomløp på Hafstad er åpnet i forbindelse med framføring av fjernvarme og bygging av ny gang- og sykkelvei.
Miljøvurdering
Avstengt flomløp er åpnet med mulighet for oppvekstområde for laks og sjøørret.

20151

Flomsikring mot Mørkridselvi ved Moen, Luster
Luster kommune, Sogn og Fjordane

Tidsrom

Høst 2017

Kostnad

1 200 000 kr

Kostnadsfordeling NVE 80 %, Luster kommune 20 %
Entreprenør

NVE Anlegg

Sikrede boenheter 1

Sikrede andre bygg

2

Beskrivelse
Det er gjennomført sikring av gardstun med tilhørende bygningsmasse mot flom og erosjon fra Mørkridselvi. Det er laget en 220
lm flomvoll/erosjonssikring, og det er brukt 7 000 m3 avlagrede masser. Området har tidligere vært utsatt for flom, og elva har
skiftet hovedløp og dermed kommet tettere på gården ved Moen.
Miljøvurdering
Vassdraget er vernet som landskapsvernområde etter naturmangfoldloven.
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Vedlegg 1 Beskrivelse av typer tiltak
NVE kan yte bistand til planlegging og
gjennomføring av erosjonssikring, flomsikring,
skredsikring og miljøtiltak langs vassdrag.
Formålet med tiltakene er å øke sikkerheten for
liv og helse, eksisterende bebyggelse, 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.

naturlige løpet. Masseavlagringsbasseng skal
hindre erosjonsmasser å bygge opp elvebunnen
og øke flommen på steder der flommen kan
gjøre skade.

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.

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.

Kvikkleireskred

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

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.

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

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
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ikke oppstår. Sikringstiltak i utløpsområdet vil
vanligvis bestå i voller og andre terrengtiltak som
skal lede skredmasser unna områder der de kan
gjøre skade.

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.

Steinsprang og steinskred

Krisetiltak

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. 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.

Krisetiltak kan være flom-, erosjons- og skredsikring. Krisetiltak gjennomføres under eller
umiddelbart etter en flom- eller skredhendelse
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.

Hastetiltak

Hastetiltak er tiltak etter flom- og skredhendelser som må gjennomføres raskt for å
avverge eller redusere ytterligere skadeutvikling, f.eks. ved neste flom, men der en
likevel har tid til en forenklet planlegging og
saksbehandling, herunder høring, avklaring av
distriktsandel, anbudsinnhenting og liknende. Et
gjennomført hastetiltak skal enten ha samme
kvalitet som et permanent tiltak eller være
fundament for et permanent tiltak. Det kreves
vanligvis distriktsandel for hastetiltak.

Skredoverbygg brukes først og fremst for å lede
snøskred, flomskred eller steinsprang over
skredutsatte vei- 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
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