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HYDRA - et f orskningsprogram om f lom
HYDRA er et forskningsprogram om nom initiert av Norges vassdrags- og energiverk (NVE) i 1995. Programmet

har en tidsramme på 3 år, med avslutning medio 1999, og en kostnadsramme på ca. 18 mill. kroner. HYDRA er i
hovedsak finansiert av Olje- og energidepartementet.

Arbeidshypo tesen til HYDRA er at summen av alle menneskelige påvirkninger i form av arealbruk, reguleringer,

forbygningsarbeider m .m. kan ha økt r isikoen for flom.

Målgruppen for HY DR A e r s tatlige og kommunale myndighe ter, fors ikr ingsbransj en , utdann ings- og

forskningsinstitusjoner og andre institusjoner. Nedenfor gis en oversikt over fagfel /tema som blir berørt i HYDRA:

 Naturgrunnlag og arealbruk  Skaderisikoanalyse

 Tettsteder  Miljøvirkninger av flom og flomforebyggende tiltak

 Flomdemping , flomvern og llomhandtering  Databaser og GIS

 Modellutvikling

Sentrale aktører i HYDRA er; Det norske meteorologiske institutt (DNMI), Glommen s og Laagens Brukseierforening
(GLB), Jordforsk , Norges geolog iske undersokelse (NGU), Norges Landbrukshg skole (NLH), Norges teknisk-
naturvitenskapelige univers ite (NTNU), Norges vassdrags- og energiverk (NVE), Norsk institutt for j ord- og

skogkartlegging (N IJOS), Norsk institutt for vannforskning (NIVA), SINTEF, Stiftelsen for Naturforskning og

Kultu rminne forskn ing (N INA/NIKU), Nor sk Regn esentr al (NR) , D irekto rate t for naturfor valtni ng (DN),

Østlandsforskn ing (ØF) og universitetene i Oslo og Bergen .

HYDRA - a research program me on fl oods
HYDRA is a research programme on floods initiated by the Norwegian Water Resources and Energy Administration

(NVE) in 1995. The programme has a time frame of 3 years, terminating in 1999 , and with an economic framework
of NOK 18 mill ion . HYDRA is largely financed by the Ministry of Petroleum and Energy.

The workin g hypote sis for HY DRA is that the sum of a ll human impacts in the form of land use , regulation, flood
protection etc ., can have incrc ascd the risk  of  floods.

HYDRA is a imed at state and municipal authorities, insurance compan ies , educational and research institutions,

and other organiza tion.

An overview of thesc ien tifi c conten t in HYDRA is:

 Natural resources and land use

 Urban areas

 Databases and G IS

 Risk analysis

 Flood reduction , flood protection and flood management

 Environmental consequences of floods

and flood prevention measures

 Modelling

Central institutions in the HYDRA programme are; The Norwegian Meteorological Institute (DNM I) , The Glommens

and Laagens Water Management Assoc iation (GLB), Centre of Soil and Environmental Research (Jordfor sk), The

Norwegian Geological Survey (NGU), The Agriculture University of Norway (NLH), The Norwegian University of

Science and Techn ology (NTNU), Th Norwegian Water and Energy Administration (NVE), The Norwegian Institute

of Land Inventory (NIJ O S), The Norwegian Institute for Water Research (NIVA), The Foundation for Scientific and

Industrial Research at the Norwegian Institute of Technology (SINT EF ), The Norwegian Institute for Nature and

C ultural Heritage Researc h (NINA/NIKU), Norwegian Computing Center (NR ), Dire ctorate for Nature Management

(DN), Eastern Norway Research lnslilute (ØF) and the Universities of Oslo and Bergen.









helhet. Brukernes ar tikuleringer, eller "verdiutsagn" om det samme landskap er interessante
her, men også forholdet til landskapet som ikke artikuleres, men kommer frem gjennom bruk.
Dette perspektivet rommer muligheten for at ekspert est etikken noen ganger kan kollidere med
den lokale smak eller den lokale kulturhistorie, men hvor kollisjonen likevel kan danne
grunnlag for videre fruktbare planprosesser, hvor det hensiktsmessige og kvalitetsmessige
bevares.

Mitt estetikkbegrep vil på bakgrunn av dette romme både de visuelt formskapende aspekter, og
de lokalkulturelle aspekter, og utgjøre en form for helhet som til sammen danner et
kontekstuelt estetikkbegr e p.' I praktisk-estetisk virksomhet vil dette ha bestemte nonn at ive
konsekvenser : "det skjønne" blir gjenstand for en lokal topografisk og sosiokulturell
bedm ming. I praksi s vil dette si at den profesj onelle kunstner/planlegger vil matte (om ikke
alltid) inngå i ulike for mer for samspill med lokale krefter i formingen av landskapet. Slik sett
rommer det estet iske ikke bare synssansen og den distanserte betraktning, men alle sanser og
hverdagspraksis, i en form for kr oppslig sansning av natur og landskap totalt sett ljfr Sæter
1994 , Krogh 1995).

Begrepet landskap

Begrepet land skap er knyttet til det visuelle, først og fremst hentet fra malerkunsten. Land og
scope, danner til sammen "land omradets synsvidde" . I maleriet skulle naturpanoramaer inngå i
en malerisk orden, hvor sentralperspektivet lå som det ordnende prinsipp. I kunsten lå derfor
omgivelsene der som gjenstand for den distansert e betraktni n g og bearbeidelse . Her ble
grunnlaget dannet for begrepet om det p ittoreske, det billedlige ved omgivelsene (Hirsch og
O'H anlon 1995).

Den engelske og franske havekunsten er en videreføring av landskapet som estetisk erfaring,
men her var oppgaven a sk ap e landskaper ikke bare på lerretet , men også i terrenget. Ross
( 1993) mener havekunsten ligger i bunnen av dagens land-art tradisj oner. På det folkelige
planet kan vi nevne hvordan kolonihave-eiere hele s ommeren, arut og år inn, bearbeider
landskapet til personlige haver og knytter sin identitet til denne (Scherup Hansen 1995, Cr ouch
i Krog h 1995).

Landskapet erfares kulturelt

Begrepet orden dannet maleriets landskapserfaring, mens det spektakulære preget storbyer,
som Paris pa 182 0- og 183 0-tallet (Frykman og Lofgren 1994). Denne spektakulære levemåte
ble også overført til naturområdene. Den b orgerlige parisboeren ville ut og betrakte landskapet
på samme måte som de konsumerte visuelt i storbyen. Denne urbane holdning, ved siden av
maleriets påvirkning, var med på å konstituere landskapet som fenomen, og spesielt knyttet
disse prosessene seg til parisernes ferie- og fritidsliv (Hirsch og O'Hanlon 1995). Konsum av

' Den  konfi gurative  estetikkfor st ae lse som han dlingsplanen "Omgivelser som kultur" bygger pa ser fr st og
fr emst pa hvordan delene passer inn i en helhet, lan dskap san alytisk sett , og trekker i liten grad inn den
loka le/sosiale forst @e lse . Norberg-Schulz snakk er ogsa om "genius loci", stedets egenart, som ana l yseres s om en
egenverdi uten sosiale implikasjoner .





For en svenske er det vak re landskap et nokså fredelig, men friskt landskap, preget av so mmer
og vind i håret, men uten den norske ville, eller "det frastøtende" (goldt) det beklemmende
(dalf rer) , e ller det avvise nde (r ken) . Dette utsagnet er interessant a sammenligne med ulike
reisebeskr ivelser fra Norge, eller Nordland, som på mange måter representerer "det villeste " vi
har :

- Maleren, der med henrykkelse dvel er ved Sogns og Hardang ers Fjelde, hvis Top bedekkes av evig is, imedens
deres F od bekran dse s av rige Frugthaver, vil forgja ves i Torghattens r aa Stenm asse, skjn t dens
gjennombo rende Bug gjr den til et Nat ur Under, i de Syv Sst r es skyhy e Spidser, eller i Lure -Fjeldets golde
Top finde en Gjenstand, der skal friste hans pensel. Alt er koldt og haar dt, og man gruer seg ved at vende mot

Nord, hvor man befr ygter en endnu koldere og haar dere Natur. ...(Amtmann Peter Gustav Blom. 1827 , i
Ytteren 1944:20).

Den danske amtmannen så ikke noe vakkert i den ra stenmasse og det golde landskap. Dette
landskap fikk senere, under realismen, et nytt blikk på seg , og er i dag regnet som eksotiske og
vakre landskaper. Nordland og Lofo ten er år lig besøkt av titusentalls tur ister fra sørligere deler
av Europa .

... - Fjellformene er sit forrevne at intet billede i min sjæl fra mytologiens eller Bibelens-dram aet s kreds slar til
for ret at utsige den forstenede bev g else jeg sa pa, den truende kjaempcorden, den rolig e r d sel, den
tuse ntag gede man gfoldighed i denne eneste gydning i sten. Man kan verg e sig i den fr ste stund, kan skje den
fr ste d ag, og prv e at holde det p ask jn nhets av stan d, men nir det blir ved i dg n, og like stort enten man
seiler til eller fr a, sa f ler man tilsist i den dd e natur an spenning som midt i den levende hand ling.

(Bj rnstjerne Bj r n son om L of oten, 1869, i Ytteren 1944 :23).

Den danske amtmannens refleksj oner uttrykker datidens estetikk, som var påvirket av det
franske maleriet , hvor det fredelige og harmoniske landskap var den rådende skj ønnhetsnor m.
Landene i nord representerte det golde og uskjønne. Sitatet fra Bjørnson representerer en
stolthet og hengivelse over dette ville og forrevne, dette landskap som bærer på utallige
fortellinger. Men Bj ørnson skr iver også dette i begynnelsen av den realistiske epoke, hvor det
var leg itim t afre mst ill e dette råe gjennom kunsten, og dermed innenfor de skjønne kunstarters
rammer.

Det norske landskapet inneholder store var iasjoner, og dermed også mange ulike "f ort elling er" .
Naturen er våre medskapninger, besjelet av oss med kr aft og egenvilje, skapninger so m kan ha
både hellige og demoniske karaktertrekk . Det demoniske trekket ved naturen kan være lett a
ko ble t il naturkatastrofene , eller i mildere form de sterke naturfenomener. Lyn og T orden
ligger i myten om T or og hammeren, og Midgardsormen er den ødeleggende kr aft som bor i
havet.

Mange norske landskaper har for øvrig navn som gir naturen menneskelige trekk eller
dyretrekk , som V agakall en. Landegom ya. De Syv Søst re, Havhesten, osv, skapt ut fra former
som "leses" i fjellet elle r andre landskaper. Natur formene og figurene inngår i lokale myter og
fo rtellinger, fortellinger som kan forandre seg etter som nye generasjoner legger nye
fantasibilder inn (Ytteren 1944 ).

Den ville naturen, e ller grenselandet mellom det ville og det temmede , er også noe vi kan høste
av. Nor dmenns forhold til naturen er dermed også i stor grad preget av en høstingskultur.
Sesongens gaver har gjennom alle tider bydd både på en sosial møteplass, og inngått i
ne rin gsgrunnl aget . Vi har hentet fisken i fj ordene , elvene og havet, og blåbær, molter og
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noen kalte dem, inn på seg slik, fo r det andre var fjellet hellig for dem som hadde vokst opp
ved dets fot. En sa det så betegnende : mange har skapt sine egne bilder i fjellet fra
barndommen av, og vil ikke ha disse fantasibildene ødelag t av en kunstner. Andre kalte
kunstneren for dilettant, eller "ingeniør" ved sine spreng ingsf orslag og monumentale
markering.

Denne skissen ble aldri realisert. Fjellsiden var hellig for innbyggerne i byen, og den
kunstneriske ideen kolliderte fullstendig med deres egne fantasibilder , både ved sitt innhold og
sin monumentalitet. Det skal her nevnes at det var flere, og vikarierende grunner, til a nekte
realiseringen. Kunstprosjektet hadde blitt utskjelt på lederplass i Brønnøysunds avis i lang tid.
Innstillingen til kunstneren og prosjektet var i utgangspunktet negativt medieskapt.

På tross av disse innvendinger. må det likevel tilføyes at når kunstneren velger et slikt
monumentalt konsept , ville J et være natur lig at kunstneren g ikk inn i lengre prosess sammen
med befolkningen. Bildet skal stå igjen etter at kunstneren er reist , og blir en del av
innby ggern es hverd ag. De må få anledningen til agi re dette bilde til sitt. Altfor store
sym bolske barrierer stenger for en slik tilegnelse.

Gildeskal
I Gildeskal ville Jan Hafstrom, ogsa en svensk kunstne r,"" i samarbeid med en arki tekt. a ge en
landsby i et fjellomra de i kommunen. Landsbyen var et miniformat av et inntrykk han hadde
fått fra et foto av et utbombet kurdisk landsby, og ville utgjøre flere mål i området. Også her
ble diskusj onen svært opphetet . og innbyggerne brukte begrepet "hellig landskap" for aforte lle
at de ikke ønsket hverken krigssymboler eller fremmede kunstnere inn i dette . Dette var deres
"sn dagsl and sk a p" . hv or de gikk på sine turer , og de ville ha seg frabedt minner om kr ig nar de
kom hit. Krigsminner hadde de nok av i dette området av landet, mente de.

Det ble arrangert et folkemøte med kunstneren. hvor det var rene lynsjestemningen.
Befolkningen lot seg ikke overtale selv om kunstneren f orskt e a gi sin ide andre assosiasjoner
enn "krig" og "kurdisk ". Resultatet av denne prosessen ble at kunstneren fikk sette o pp sin
landsby i et mindre hellig område. i mindre målestokk .

Jeg har matte samme nligne disse eksemplene med andre byggverker i landsk apet . N oen av
debatt antene brukte skjellsordet "ingeniør" o m den ekspansive kunstneren, mens andre mente
de ville akseptere bade kraft fledninger og veier i landskapet , men ikke disse bildene fra
kunstnerne. Yi kan si at den lokale motstand utt rykte into leranse for fremmede innslag , men
også en markering av at en ville bestemme over sine landskaper og deres symbolske betydning
selv.

Dette med ny tte ble et annet sentralt begrep i min studie. Dersom byggverket ikke har noen
nytteverdi. har det liten verdi for nor dme nn . Abygge kunst eller estetisk pregede landskaper
som ikk e samtidig har en nytteverdi, er lite legitimt. Kultur landskapet , broene og kolonihagen
må samtidig g i en e ller annen fon n for avkastning skal det være grunn til asnakke om eller
fokusere på "det vakr e" . Dette er interessant i forhold til de kulturelle fo rskjeller jeg t idligere
har vært inne på. Y i har ikke havekunst-tradisjoner eller tradisjoner med kunst i det offent lige

"" Pu et foredr ag jeg hol dt ved Chal mers tekniske hogskole var svenskene interessert i a hr e om det var en
form for "svenksehat" som kom til uttrykk ved at det i de to mest omdiskuterte eksemplene var involvert
svenske kunstnere. Jeg tror ikke J et har noe med saken it gjøre, andre kunstnere av andre nasjonaliteter har fatt
"gjennomgi" i an dre komm uner jeg ikke trekker frem.
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Elva Moksa, som er en oppsamlingsåre som renner ut i Losna, gikk over sine bredder under
flommen i 1995 og ødelagte store områder ved Stav på Tretten. Dette innebar store tap for
befolkningen, tap i fo rm av materielle verdier , og tap av et landskap de hadde bygge t på og var
glade i, forbundet med de følelser et langvarig forhold innebærer.

I dag er det mest utsatte område under oppbygging og sikring mot nye flomfarer.
Op pbyggingspro sessen er både en innsats for sikkerhet, men også en sterk vinkling mot
estetisk nyskaping og lokalkulturell fokusering. Slik innleder kommunen sin informasjonsfolder
om byggingen:

- Elva Mok sa og senteret Stav har ei sterk naturhistorie og kulturhistorie, som gjennom tidene hilde har formet
og deformert tettstedet.

I oppbyggingen har de satset på bruk av arkitektoner og landskapskunst. Dette begrunnes blant
annet slik:

- Forming av et land sk apsrom ved a bruke stedsrelatert kunst , vil skape en st r re bevissthet om bygda, og pi
mange mate r va re et signal om en tilstedev relse som ogsi et tilsynelatende rolig og idyllisk bygdesamfu nn
mer og mer hlir rihhet for.

Kunsten skal minne om at intet varer evig , men at det kan bygges opp noe nytt . Dette at
kunsten skal være med på å skape en ny lokal bevissthet, formuleres ofte i forbindelse med
kunst prosj ekter i landsk ap."

En som er vokst o pp i området, og som har vært en av pådriverne for stedskunsten i
flomsikringsprosjektet, vektlegger at hun har alltid hatt et sterkt forhold til e lva, med sine
dammer og vannspeil, sine 14 møller og sin funksjon som livsnerve i området. Nå er
referansepunktene borte, og kunsten må inn i stedet, sier hun. Kunsten er nå , og passer dermed
inn i et gjenoppbyggingsprosjekt.

Området , som er tilrettelagt av en landskapsarkitekt, bygges opp ved a sikre bredden og
vannfallet med betong. Det bygges også en "brønndreper" som skal temme kreftene her.
Elveløpet tilpasser seg terrenget gjennom kurver, og skaper i seg selv bevegelse i landskapet.

De kunstneriske elementer er først og fremst rekkverket oppe ved brønndreperen, og siden
omr adet nede på flaten ved veien, hvor det tilrettelegges for dam med en ny bro over, og
kunstnerisk utsmykning i og rundt dammen. Denne kalles "badedamm en" . Her skal bunnen
prepareres slik at det skal bli en god badeplass.

Omr adet M oksa sk a l sikres mot flom, og det bygges samtidig opp som en bruksplass og sosial
møteplass. Den kunstneriske utsmykning skal samtidig markere at stedet betyr n oe symbolsk
sett for dem som bor her.

Oppbyggingen rundt M oksa er et samarbeid mellom ingeniører , landskapsarkitekt, kunstnere
og politikere . Det er et eksempel på hvor dan tverrfaglig samarbeid kan oppstå rundt en
nødvendig oppgave , en oppgave som også bringer inn flere perspektiver, j fr prosjektet i Mo i

" Pa saumnme mat e n s ket en at Skulpturland skap Nordlan d sk ulle var e me d pi i markere Nor dland s identitet
og trad isjoner.
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