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Orientering om GJ.or.imavassdrae;et ovenfor Øyeren (Glomma og Lågen) 
med over[;ikt over forbygningsarbeider m.v. 

Glomma, Norges største vassdrag, har et nedslasfelt pA hele 
41.823 krn2 ved utløpet i havet. Største vassføring kan komme opp i 
over 4.000 m3/s. (Flom 1860.) Det alt vesenlige av nedslagsfltet 
omfattes av dalførene Østerdalen og Gudbrandsdalen med sidevasstlras. 
Ved samrne1;løpet av selve Gl6mma og Vorma (Lågen) ved Arnes i Akers- 
hus er feJ.tstørrelsen 37.964 km2 med henholdsvis 17.294 km2 fra 
Vorma og 20.670 km2 fra Glomma. Det er såleJes liten Øking av felt- 

.//.st¢rrelsen nedenfor samløpet. Vedlagte tegninger nr.26.540, 26.51 
og 26. 5-'l6 oppsatt av NVE' s Forbygningsavdeling, viser i større trekk 
fallforhod og nedslagsfeltenes fordeling. For mer detaljert be- 
skrivelse av vassdragene med navn og s t ør-r-e Ls e på sideelver n i .V .  l :e1 
vises t:il G. Sætrens "Beskrivelse af Glommen", utgitt 1904. 

.//. 

Gjennomsnittlig årsnedbør innen nedslagsdistriktet varierer fra 
minimum ca. 260 mm. (Sl-::jåk - Lom) til max. vel 700 mm. fer de 
nedre deler. Nedbører. er størst i sommermånedene, særlig juni og 
august. De største flommer opptrer imidlertid alltid som følge av 
konsentrert avsmelting av større avlagrede snømengder i de høyere- 
liggende fjellområder, ofte i kcmbinasjon med sterlc nedbør. Til 
orientering om størrelse og hyppighet av forekommende flom i vass- 
draget vedlegges tegn.nr.26.443 (for Øyeren), nr.26.534 og 26.535 
for Norsbru og Elverum vannmerker (Østerdalen) og nr.26.536 for 
Mjøsa. Forøvrig vises til historikk for Øyeren, oppsatt av under- 
tegnede 15.11.1967. 

Hovedelva Glomma som hir sitt .øverste;utspring i Tydalsfjellene 
i sør-Trøndelag, renner gjennom fylkene Hedmark, Ake r shu s og Øst- 
fold og ut i havet ved Fredrikstad. Med lengde ca. 600 km er det 
også vårt lengRte vassrag. Av kartet framgår at hovedelva gjennorn- 
lØper eller står i direkte nivåforbindelse med bare tre større sjøer 
nemlig Aursunden, St0rsj¢en i sør-Odal og Øyeren. Sal!llet areal f'0r 
nevnte sjøer er ca. 180 km2 Av større sjøer 1 sidevassdragene 
kan nevnes ·$torsjøen i Rendalen, OssjØen i Trysil og Savalen i 
Tynset og Aivdal med samlet sjøareal ca. 110 km2. Forøvig finnes 
rn rekke mindre s j e r  og vann i sidevassdragene, men stort sett 
er .vassdragets naturlj_ge reguleringsevne liten. Dette er medvir- 
kende årsak til store vannstandsvriasjoner som påfører elvenes 
nærmeste l'.'f,Tigivelser skader i form av erosjon 0g oversvømmelse 
på v i.n t e r-sLd også isganger, særlig i øvre deler av nedslagsfeltet. 

Skadene blir selvsagt mest merkbare der en har lavtliggende om- 
råder. Som oftest er det disse områder som fra naturens side har 
v r t  best egnet for oppdyrking og medfølgende bosetting. 

Med henvisning til le1.:;deprofilet nevnes som særlig utsatte om- 
råder Tynset - Alvdal, Stor-Elvdal (blanctannet Koppangsøyenc) og 
videre SolØrbygdene og sør-Odal. Fellestrekk stort sett for disse 
områder er lavt terreng, lite fall og fine masser i grunnen. &1 
har i Glomma - som for andre vassdrag - en Økende finhetsgrad for 
massene ovenfra og nedover som følge av den s o r t e r-Lng s om fallet 
bctin{!,er. Noe f0renlclet har en følgende .fordeling ovenfra og ned- 
over i Glomma: Stei11, grus, sand, silt med overgang til leire 
(havavsetningr) selvsagt med lokale variasjoner. Sand og silt- 
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områdene som er de ,ninst erosjonsbestandige, har en vesentlig i 
Solør og Odal hvilket ogFå har medf¢rt den sterkeste konsentrasjo. 
av fnrbygninger her. Leirområdene lenger nede over Rorncr-Lk e og 
Østfold er me r er-o s jons be s t.and i.ge , men kan til gjengjeld være u t s a t t 
for ras ved utvasking og undergraving av elveskråningene. 

Sin ve a cn t.Li gs t e be t.ydn t n.; gjennom tidene i Økonomisk hens-eende h::>r 

Glomma l 1 a t t  som fløtningfelv, i mindre grad også som ferdselså-e. 
(Isveier, trafikk med stirre båter på enkelte strekninger.) For A 
lette fløtningen er det jennom årene utført et ikke ubetydelig 
arbeid i side- og hovedvtssdrag av stor betydning fer vassdraget, 
eksempelvis opprensking av større Ør-dannelser, kanalisering i fje11- 
stryk, ledeverk m.v. En del mindre arbeider er også utført rent 
privat. Større arbeider er imidlertid planlagt av staten ved 
Vassdragsvesenets Forbygingsavdeling og alt vesentlig utført av 
samme. Etterhert som fløtningen nå avtar sterkt mi en regne med 
større innsats fra 3tatens side om nåværende for-hold i vassdraget 
skal kunne opprettholdes .. 

Forbygnigsavdelingens arbeider fordeler seg å tre hovedtyper: 

For-bygn Lng s ar-be Lde r- ,  
av elveskråningene. 
sprengt ste:!n.) 

2 Flomvefker. (Fyllinger av løsmasser m d  ti!strekkelig tetthet,. 
ofte steinklepte.) 

1 (Jrosionsbe3kyttendc arb2der ved klednin; 
Som materiale an'lendes alt vesentig 

3 Senkingsarbeider. (Utdyping og utvidelse av elveleiet for 
senking av flom eller lavvannstand, som oftest begge.) 

·net forekol'!lmer cfte kombinåsjoner mellom disse hovedtyper, særlig 
mellom 1 og 2. HovedtJngden ligger på forbygninsarbeidene, der- 
nest flomverkene. Utførte senkingse.rbeide:- utgiø:.. en beskjeden de; . 
Det bør nevnes at av en rekke større Eenkingsprosjekter for selve 
hovedelva har bare ett kommet til utførese, dels på grunn av store 
omkostninger, dels på grunn av faren for Øket eosjon ovenfor og 
endrede vassføringsf'or':1old nedenfor senkingsstedet. 

For å gi et bilde av hva Glommavassdraset reprrent0rer av Forbyg- 
r,ingsavdelingens arbeiåsområde, kan nevnes at p:" .  22. januar 1968 
utgjorde overslagene for igangvær>ende arbeiciel'." i Glomma med bielv.:... 

i Østerdalen, Solør og Oaalen ca. 54 % (kr.20.856.500) av det totale 
for hele Øs t.Lar.d slcon t.or-e t (k1·. )8.686.400;. Av tilsvarende totals, .... 
for hele landet (kr.107.j40.000j utgjorde samme o.nr-åde r ca. 19,5 %. • 

I det etterfølgende skal gis en ovrsikt over planlate tiltak i 
selve r.cv ede Lva Glomma på e t r-ekn Lngen Aur-sunderi - Øyeren, ve s en t Li g 
for større _flomverks- og senkingsarbeider. Der d e t  foreligger flere 
planer for summe pr-o s j ek t er van Li gv i s s i s t e p l an nevnt. 

1 ForlJygningsarbeder. 

I løpet av de siste 10 år er det send ut planer for forbygging- 
tiltalc med samlet o vcr-s Lag ca. 8,5 mill,. kr-orier . Årlig utføres 
forbygninger for c1. 1 - 1,5 mlll. kroner, noe varierende mert 
opptredende flomskader. For J.967 var beløpet en. 1,4 mill. 
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• 
2 Flomverksarbeider . 

Planlagte flomverksarbeider i Glomma, Tynset - Øyeren. 

Kommune Saksnavn Over- 
• slag 
. av 

kr. Anmerkning 

Stor-Elvdal 

Elverum 
II 

II 

Åsnes 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

Grue 

Kongsviner 

Glomma ved Skredder- 
stukåsa og Stensøy- 
kåsa 

Glomma ved Enget og 
Eng 

Flomverk på Furuset 

Glomma ved Grundset 

Glomma ved Tuven 
Heradsbygd 

Glomma ved Kvar1_1e- 
holmen 

Flomverk Mojordet 
- Flisnes 

Glomma ved Lauta 

Glomma ved Sparbysund 
og Strandsjøen 1947 

Flomverk Flisa jern- 
banebru-Arneberg bru 1957 

Glomma ved Storenga 1960 
Flomverk Sparbysund- 
Balsnes 1960 

Flomverker Hof 
prestegård 

Flomverlcer for 
Kirken:.arområdet 

Glomma fra Nordre 
Rustad til Vinger- 
sjøen 

I 

11959 
I Og 

11966 

1966 

I 1968 
I 
I 
I 
1937 

1934 

j 1967 

i 
I 
1 i 1917 
1939 

1967 

-1968 

191w 

325 000 

95 000 

80 000 

40 000 

75 000 

100 000 

90 000 

700 000 

1 200 000 

35 000 

3 500 000 

240 000 

Utført 

Utført 

Fortsettelse 
av gamme 1 t 
verk 

Ikke utført 

Erstatning av 
eldre flomverk 

Utbedring av 
fløtningens 
verk 

Utført 1919 - 
1923 for 
kr. 32 500 

Ferdig 1947 

54 000 Utført 

2 800 000 Ikke utført 
II 

II 

Utført (delvis 
utbedring) 

Under ut- 
førelse 

Ikke utført 
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3 . S e n k i n g s a r l ) C  Jder. 

Planlagte senkingsarbeider i Glomma, Tynset - Øyeren. 

Kommune Saksnavn Over- Kr. Antatt interes- 
slag sert areal j_ 

av da. 

Røros Senking av Glomma 
ved Håstrørnmen 1954 300 000 5 000 

II Senking av Glomma - - 
ved Myre 1959 400 000 Lkke fastsatt 

Tynset Senking av Glomma 
ved Auma 1956 1 200 000 8 500 

Alvdal Senking av Glomma 
fra Tronsåa til 1963 3 000 000 4 200 
Folla (oversvømmet) 

Stor-Elvdal Senking av Messelt- 
foss og Spongvefoss 1931 800 000 9 500 

Åmot Senking av Glom- 
stadfoss 1937 125 000 3 000 

Kongsvinger Senking av Kongs- 
vingerfosse_n 1940 350 000 5 000 

II Senking av Nors- - - 
f'oas en 1937 250 000 25 000 

Sør-Odal Senking av Stqr- 
sjøen, Oppstadåa 
og Glomma n d  til 
Funnefoss 1949 3 600 000 10 000 

Av planene har bare en kommet til utførelse nemlig Glomma ved 
Håstrømmen i Røros. Det bemerkes forøvrig at i tillegg til de 
omtrentlig angitte arealer som vil ha mer eller mindre nytte av 
de planlagte prosjekter, kommer som regel nyttevirkning for be- 
byggelse, kommunikasjoner,aronderingsmessige fordeler m.v. 

Innledningsvis er nevnt at hele assdragets nedslagsfelt hoved- 
sakelig omfattes av dalførene Østerdalen og Gudbrandsdalen 
(Lågen og Vorma.) Om de to nedslagsfelter er omtrent like i 
størrelse er dalførene forskjellige i topografisk og vel også 
geologisk henseende. Når en ser bort fra strekningen som omfatter 
Mjøsa og Vorma er det gjennomsnittlige fall vesentlig større i 
Gudbrandsdalen (jfr. lengdeprofilene) og en hRr ikke her så store 
lavtliggende områder med finkornige masser langs hovedelva. 
Dyrket mark og bebyggelse er mer fordelt opp over dalsidene. 

Det er heller ikke for Lågens vedkommende flomdempende sjøer av 
betydnj_ng i øvre deler av vassdraget. Den.raske flomstigning en 
følgelig får i 9elve Lågen blir imidlertid sterkt redusert gjennom 
Mjøsa, vår største innsjø med areal på.hele 363 km2. Eksempelvis 
nevnes at under den store høstflommen i 1938 (for nordre deler 
største siden 1789) k0m tilløpet for M j ø a  maksimalt opp i 
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3.0QO m3/s mens tilsvarende avløp bare var 680 m3/s. Stigningen 
 Mjøsa var ca. 1,9 mover normal vannstand, mens samme stigning 
gjennomsnittlig beløp seg til 4-5 mi Lågen. Dette illustrerer 
Mjøsas store betydning som flomdempende magasin for de nedre deler 
av hele. Glommavassdraget. 

Nevnte forskjeller i de to dalførers naturlige beskaffenl1eter av- 
speiler se tydelig i Forbygningsavdelingens virksomhet i disss 
områder. Mens som tidligere nevnt avdelingens igangværende arbeider 
pr. 22.1.1968 beløper seg til ca. 21 mill. kroner for Østerdalen, 
er det tilsvarende tall for Gudbrandsdalen ca. 5 mill. kroner. 
Det bør forøvrig nevnes at for Vormas vedkommende (hvor forholdene 
mer tilsvarer nedre deler av Glomma) blir utbedring av erosjons- 
skader i stor utstreknlng ivaretatt av Glommens og Laagens Bruks- 
eierforening. l • 

Det alt vesentlige av arbeidene i Gudbrandsdalen utføres 1· side- 
vassdraene. Stor masefØring 1 de bratte sideelvene med opp- 
lagring på de nedre slakere partier er en hyppig årsak til de 
forekon1mende utbedrings- og sikringsarbeider. Planlagte og utførte 
arbeider i selve Lågen utgjør en mindre del, vesentlig på grunn av 
at sakene blir s v r t  omfattende og kostbare for å oppnå de ønskede 
forbedringer i et såvidt s t c t  vas .. drag, del på grunn av uheldige 
eller usilcre f'or-ho Ld med hensyn til flomforløpet, særlig for neden- 
forliggende områder. E11 ser da bort fra rene forbygningsarbeider 
(steinkledning av elveskråninger for erosjonsbeskyttelse) som ikke 
får noen innvirkning på de rent hydrologiske forhold. Etterfølgende 
tabell viser Forbygningsavdelingens planlagte eller utførte større 
senkings- el ler flomverksarbeid _i sel ve Lågen. 

Kommune l · Salesnavn Over- kr. Anmerkning 
slag 
av 

Sel Lågens enking neden- 
for Selsmyrene 1928 420 000 Utført 1927-32 

II Lågens fortsatte 
senking over Sels- - myrene 1933 28 500 Utført 

" Omlegging av Sels- 1956 Alt vesentlig 
beklcen og 1968 400 000 utført 

" Lågen ved Otta Alt vesentlig 
(Steinkledt flomverk) 1964 800 000 utført 

II Lågen ved Kleivmellom 
(Steinkledt flomverk) 1968 450 000 Ikke utført 

Rt rigebu 
Øye!' 

Senking av Losna og 
Lågen. Interessert 
areal ca. 6 000 da. 

Omle3ging av Slsbekken er vesentlig et kanaliseringsarbeid på 
de innenforliggende Selsmyrene. Arbeidet er imidlertid muliggjort 
elv de tidligere u t rør-t e senkinger i selve L å g e n .  

1930 1 450 000 Ikke utført 

I forbindelse med denne oversikt bør også nevnes "Lesjavandenes 
Udtapntng", plRnlagt og utført av "Kanalvæscnet" i 1860-årene. 
Medgåtte utGifter etter datidens priser er angitt til ca. 
kr. 77 000 og innvunnet areal ca. 3 500 da. De nevnte Lesjavannene 
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• ble i i n  helhet uttappet ved disse arbeider . 

For fullstendigheteæ skyld skal tilslutt i korthet nevnes kanali- 
ser.ingsprosjcktene i Glomma med henblikk på større båttrafikk. 
Første større undersøkelse i ·den a n l n i n g  ble foretatt allerede 
i 1805 (Mjøsa-Øyeren-Nitelva-Movatn-Oslo). Kanaliseringstanken 
var oppe til drøftelse og alternativ planlegging en rekke ganger 
inntil en valgte å etablere forbindelsen øst- og nordover fra Oslo 
med jernbane. 

I begynnelsen av dette århundre ble det igjen interesse for kanal- 
forbindel3e og etter departementsbemyndigelse av 25.9.1920 ut- 
arbeidet NVE' s For-bygn t ngs avdo Lt ng en generell plan for kanali- 
sering av Glomma og Vorma. mellom Mjøsa og havet. Planen er avgitt . 
15. juli 1922 med overslag kr. 43,51 mill. etter prisnivå av 1914.j 
Videre avga sa.mme avdeling 30. januar 1925 en generell plan for 
kanalisering av Glomma og Rena fra Nestangen (Arnes) til Storsjøen 
i Rendal med overslag kr. 37 mill. etter samme prisnivå. Intet 
av disse planer er kommet til utførelse. Tanken om å etablere 
direkte forbindelse mellom havet og nedre deler av Gudbrandsdalen 
og Østerdalen ble imidlertid tatt opp igjen på lokalt hold så 
sent som under siste verdens'·rig. 

Oslo, 15. januar 1969 

Einar J. Lahaug 


