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1 1NNLEDNING

1.1 0 dra et

På bakgrunn av henvendelse fra Vegkontoret i Nord-Trøndelag, har NVE Region Midt-
Norge foretatt vurderinger av Namsen på strekningen Mediå - Okshammeren. Dette for å
analysere dagens situasjon og belyse hvilke konsekvenser utfyllinger i elva i forbindelse
med den nye vegtraseen vil kunne ha for elveløpet.

Som bakgrunnsmateriale for denne rapporten er benyttet "Reguleringsplan Mediå -
Okshammeren" datert mai 1994, utarbeidet av AsplanNiak og Planavd. ved Vegkontoret i
Nord-Trøndelag. Detaljert kartgrunnlag med inntegnet ny vegtrase og detaljprofiler er
studert. Vi har også gjennomgått tidligere vurderinger av siv.ing Lars Juul datert 13/4, 14/4
og 23/9-1994. Eldre flyfoto, skråfoto fra sommeren -93 og annet relevant materiale som
finnes i NVEs arkiv, er også gjennomgått og brukt under rapportutarbeidelsen.

Visuelle observasjoner ble foretatt den 28.11.96 av Magne Grandemo og Torger Wisth fra
NVE. Vannføring på befaringsdagen er anslått til ca 120 - 130 m3/sek. Temperatur ca - 4
°C og varierende skydekke. Snødybde ca 25 cm.

Det er foretatt vurderinger av behovet for erosjonssikringstiltak, både for dagens situasjon,
og for den planlagte situasjonen med nye utfyllinger i elva.

Hos NVE foreligger det 2 søknader om erosjonssikringstiltak på motsatt bredd i forhold til
planlagt vegtrase. Disse erosjonsskadene er godt synlige fra vegsiden og blir omtalt
senere i rapporten.

1.2 GENERELT OM STRØMFORHOLD OG EROSJONSPROSESSER

1.2.1 Naturli e rosesser.

Et frittflytende vassdrag vil være et aktivt og levende element i naturen. Når vannet skal
finne sine veier fra vidda til havet foregår en rekke prosesser underveis.

Ved store flommer kan den allerede utviklede vannveien (elva) bli for liten, og vannet vil
prøve å skaffe seg mere rom. Dette resulterer i at vannet graver (erosjon) i bunn og sider
og i mange tilfeller tar nye veier over land. Der vannhastigheten er størst vil vannet dra
med seg masser som det lenger ned i vassdraget legger fra seg når hastigheten avtar.
Selv ved moderate vannføringer vil det kunne oppstå store vannhastigheter ved lokale fall
på langs eller tvers av vassdraget og ved spyleeffekter. I tillegg vil vassdraget bli påvirket
av at vannet kan fryse til med is og at isen vil ledes med vannet når den løsner.
Utglidninger og ras vil ofte ha sitt utløp i vassdraget, og således endre strømforholdene og
tilføre det masser.

1.2.2 Menneskeska te inn re .

Av mange ulike grunner vil det være nødvendig å foreta inngrep som berører vassdraget.
Eksempel på dette er vannkraftreguleringer, utfyllinger, forbygninger, brupilarer,
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masseuttak mv.

Slike inngrep vil skape endringer i forhold til at vassdraget får utvikle seg uberørt.
lnngrepene vil kunne endre strøm- og avledningsforhold og påvirke de naturlige
prosessene i vassdraget. I hvilken grad vassdraget vil påvirkes, avhenger av inngrepets
omfang og art. Satt på spissen kan det å flytte en enslig stein i vassdraget sette i gang en
prosess som fører til store endringer i forhold til det naturlige. Tilsvarende trenger ikke
nødvendigvis volumet av inngrepet fortelle særlig mye om størrelsen av endringene i
vassdraget. Virkninger fra naturlige prosesser kan langt overstige virkningene fra
inngrepet.

Som en skjønner vil det å vurdere og forutsi hvordan vassdraget vil endre seg - lokalt eller
totalt - som følge av uberørt utviklingeller menneskelige inngrep, ofte være vanskelig. Og
spesielt fordelingen mellom disse årsaksforholdene. Stadig utviklingpå det vannfaglige
området med bl.a. nye metoder og modeller, skaper ny forståelse for prosessene i
vassdragene og gir oss stadig bedre grunnlag når inngrep skal vurderes.

1.2.3 S esielt for ve inn re et i Namsen.

Vegbyggingen langs Namsen mellom Grong og Gartland berører vassdraget på en noe
spesiell måte. Elvestrekningen er delvis preget av utstikkende nes og smale partier med
jevne mellomrom. Mellom disse smale nesene (naturlige utstikkere) er elva bredere.
Nedstrøms nesene vil en del av elvetverrsnittet være preget av bakevjer og virvIer som
gjør deler av elvetverrsnittet lite vannledende. Vi snakker om effektivt og ineffektivt
tverrsnitt,jfr skissen nedenfor. Fra vegplanene går det fram at flere av utfyllingene skjer i
dette ineffektive tverrsnittet av elva - et tverrsnitt som fører lite vann fra før. Slike utfyllinger
vil dermed kunne bygges uten at erosjon- og flomforhold blir nevneverdig berørt.

Ineffektivt
strømninstverrsnitt

Effektivt
strømnin stverrsnitt

OBS: Venstre og høyre bredd angir side av elva betraktet med strømretningen.
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2 GRUNNLAGSINFORMASJON

2.1 Generell historikk
Namsen er et av de store vassdragene i nasjonal sammenheng. Gjennom flere hundre år
har det blitt gjort menneskelige inngrep i elva for å hindre at den har gjort skade. I
forskjellig litteratur fra Namdalen er det omtalt en hel del "farsineringsarbeider"som har
blitt utført i tidligere tider for å berge dyrkajord og hus og heim mot en "Namsi" som i
flomperioder har vært både ustyrligog brutal.

Etter krigen har det blitt utført mange store og viktige anlegg i Namsen for å redusere
omfanget av erosjon, utrasing og oversvømmelser.

Da de store kraftutbyggingene ble gjennomført i Namsen, ble vannføringsforholdene i elva
endret. 11960 - 70 årene ble det utført omfattende sikringstiltak, i hovedsak på strekningen
mellom Grong og utløpet ved Namsos. Økt vintervassføring førte til økte belastninger på
elvebreddene, og Kraftverkene i Øvre Namsen ble konsesjonspålagt å finansiere deler av
erosjonssikringstiltakene nedover i det rasfarlige vassdraget.

Dagens situasjon er at NVE i samarbeid med Grong og Overhalla kommuner står overfor
store og tunge vedlikeholdsoppgaver på allerede eksisterende anlegg, de fleste ca 20 - 40
år gamle. Slitasje pga isganger og flom, og undergraving som følge av en generell
bunnsenking i elva, gjør at det er behov for en betydelig innsats med reparasjoner og
vedlikehold på en rekke forbygningsanlegg.

2.2 Streknin en Mediå - Okshammeren

På strekningen finnes det i dag et 580 m langt forbygningsanlegg W-5716 Namsen ved
Bunes, som strekker seg fra Holobekken og ned til utløpet av Fosslandselva. Dette er det
eneste utførte erosjonssikringsanlegget på strekningen. Anlegget ble ferdigstilt i 1975 og
har siden fungert bra som beskyttelse av dyrkajorda og husene på Bunes.

Det finnes en plan for anlegg VV-5718 Namsen ved Fossland. Planen ble utarbeidet i
1964. Anlegget er planlagt som strandkledning med sprengt stein over en ca 1,1 km lang
strekning på høyre bredd ved Fossland, fra jernbanebrua og nedover. Erosjonen har vært
avtakende slik at anlegget ikke har prioritertstatus.

Venstre (østre) elvebredd er i det store og hele nærmest uberørt av inngrep, med unntak
av et parti ca 300 m oppstrøms Miganbekken, og en ca 50 m lang strekning for å sikre
vassledningskryssingen over elva til Fossland. Vassledningen krysser elva ca 600 m
nedstrøms jernbanebrua.

På strekningen Mediå - Okshammeren foreligger to søknader om erosjonssikringstiltakpå
utsatte partier:

Namsen ved Mediaa (1971/-74) - fra Eli S. Mediaa m.fl.

	 (1994) fornyet søknad av foregående fra Lorents Mediaa.

Førstnevnte søknad er vurdert som uaktuell. Den andre søknaden er vurdert, men har lav
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prioritet pga lav nytte-/kostverdi og fordi ingen faste installasjoner er utsatt. Bakgrunnen for
denne søknaden var at isgang/flom vinteren 92/93 førte til sterk erosjon på en ca 160 m
lang strekning på venstre bredd ved Kvitsteinneset (søknad 2).

Strekninger med observert erosjon er markert på utsnitt fra øk. kartverk
MEDJÅ DG 151-5-3, vedlegg nr.1

Fotografisk oversikt over erosjonsutsatte strekninger vises i vedlegg nr. 2 og 3.

3 VURDER1NG AV DE ENKELTE
UTFYLL1NGER
Profilangivelser referer seg til reguleringsplanen

3.1 HOVEDALTERNATIVET P 590-760 T 5

Bestemmende profil for strekningen ligger i området ved Torneset, ca 500 m nedenfor
Øykneset.

På høyre bredd er det stabile masser og forholdsvis grunt. Mektige masseavlagringer
midt i elva (grusvifte) med utbredelse fra ca p 1000 og ned til p 800 gjør at
hovedstrømmen i stor grad ledes over mot venstre bredd. En slik grusvifte har ikke en
stabil form, og vil variere i utbredelse for hver flom og isgang den blir utsatt for.

Djupdalsbekken renner ut i Namsen på høyre bredd ved ca p 970. Det er betydelige
avlagringer av grusmasser utenfor og nedstrøms bekkeutløpet. Dette er masser som har
blitt ført både med bekken og fra områder lengre opp i elva. Elvas betydelige økning i
bredde på dette partiet gjør at store mengder masse transportert med elva blir avlagret
her.

Langs venstre bredd foregår det markert side- og overflateerosjon i siltmassene mellom
ca p 700 - p 1050. Dette skyldes bl.a masseavlagringene midt i elva (grusvifte) som
presser hovedstrømmen mot venstre bredd. Muligens er det noe bunnerosjon like inntil
land.

Store deler av skråningen ned mot venstrebredden er preget av overflateerosjon. 2 raviner
har forsterket i denne utviklingen. Ovenforliggende terrasse (ca 60 - 65 m høydeforskjell)
består i hovedsak av myr (Råmyra) og en del areal hvor det har foregått skogsdrift.
Grøfting og hogst i inntilliggende områder har sannsynligvis medført en betydelig raskere
avrenning fra disse arealene, og har dermed medvirket til utvikling av overflateerosjonen.
En kan ikke utelukke at en del grunnvannssig i nedre deler av skråningen er med på å
forsterke erosjonen ved at siltmassene blir oppbløtt. Overflateerosjonen er svært godt
synlig fra vegsiden, og ser dramatisk ut med store grantrær på kryss og tvers. De
blottlagte lyse siltmassene står i sterk kontrast til vegetasjonen omkring. Elvebredden går
gradvis over fra silt/grus til grov stein når en kommer ned mot spissen på Øykneset.

Det er praktisk mulig å gjennomføre erosjonssikringstiltak, men nytte-/kostverdien vil bli lav
idet den økonomiske verdien på innenforliggende interesser er forholdsvis lave.
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Utfyllingen vil bli mest markert på partiet p 620-680, og vil komme ca 10-15 m ut for
eksisterende vegfylling, avhengig av skråningshelning. En utfylling vil hindre bakevje og
virveldannelse oppstrøms fjelltåa ved p 550, og kan i spesielle situasjoner bidra til å øke
avledningsforholdene noe.

Innsnevringen av elveløpet ved en utfylling reduserer tverrsnittet såpass lite at den neppe
vil innvirke på flomavledning eller vannstanden. Elva er svært bred på dette partiet.

For å ivareta fiskemuligheter fra land bør fyllingsskråningen ikke utformes brattere enn
1:1,5, og slakest mulig ned mot normalvannstandsnivå slik at elva blir tilgjengelig for
fiskere.

3.2 HOVEDALTERNATIVET P 930 - 1050 T 6

På høyre bredd er det ikke antydning til erosjon.

For beskrivelse av venstre bredd henvises til foregående omtale (T5). Lengden av parti
utsatt for erosjon på venstre bredd er ca 350 - 400 m.

Utfyllingen vil bli forholdsvis beskjeden, og bare i liten grad berøre vannstrengen ved
normalvannføring. Det effektive strømningsarealet vil bli opprettholdt, og fyllingen vil trolig
ikke føre til økt erosjonsbelastning på venstre bredd.

Planlagt utfylling vil neppe påvirke strømningsforholdene, da det effektive
strømningsarealet vil være intakt. Imidlertid kan en ikke utelukke noe høyere hastighet på
vatnet langs høyrebredden. Eksisterende masser i elva inntil elvebredden på dette partiet
er av en slik beskaffenhet at faren for økt bunnereosjon er minimal.

Djupdalsbekken er gytebekk for anadrom fisk. Den bør vies spesiell oppmerksomhet.
Kulvertgjennomføringen må ikke hindre fiskeoppgangen. Kulverten legges med svak
helning og utløpet utformes uten oppgangshindrende nivåsprang.

Bruk av stor stein i fot av vegfyllingen vil kunne redusere eventuelle negative virkninger av
mulig økt vannhastighet langs høyre bredd, og skape nye skjuleplasser for yngel og
småfisk. Ved riktig forming og etablering av stedegen elvekantvegetasjon er det mulig å
opprettholde et tilnærmet naturlig preg langs elvesiden.

3.3 ALTERNATIV A P 390 - 1250

I forhold til hovedalternativet vil dette alternativet ikke medføre fyllinger som går ut i elva
ved i en normalvannføringssituasjon. Likevel vil fyllingene rekke helt ned mot eksisterende
elvebredd. Elvemiljømessig og vassdragsteknisk er det liten eller ingen gevinst på å velge
denne løsningen framfor hovedalternativet.
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3.4 HOVEDALTERNATIVET P 1840 - 1920 T 7

Grunn bukt med utbredelse fra ca p 1800 - 1850. Dybden er ca 0,2 - 0,3 m ved
normalvannføring. Utstikkende fjelltå ut i elva både oppstrøms og nedstrøms planlagt
utfylling.

Den største fjelltåa stikker ut i elva ved ca p 1750 og er medvirkende til at hovedstrømmen
i noen grad blir styrt over mot venstre bredd (Kvitsteinneset). Vannmassene vil ved større
vannføringer bli styrt mot venstre bredd.

Det er et grunt parti oppstrøms planlagt utfyllinghvor det kan forekomme isoppstuvning og
islegging. Dette kan i vinterhalvåret medvirke til at strømmen i større grad blir ledet mot
venstre bredd. Planlagt utfyllingi elva vil i en begrenset grad bedre de hydrauliske
forholdene på stedet, og vil trolig kunne redusere en del av strømbelastningen mot venstre
bredd.

Betydelig erosjon i venstre bredd fra ca p 1750 til ca p 1900. Dette skyldes sannsynligvis
en kombinasjon av betydelig grunnvannssig fra ovenforliggende terreng, 2 små bekker fra
øst/sørøst, og masser med liten motstand mot erosjon. Se også ovenfor. Det er lite som
tyder på at utfyllingpå høyre bredd vil forsterke erosjonen, da utfyllingenplasseres i den
delen av elva som i dag har et strømningsmønster preget av virvIer og bakevjer, og
således er lite effektivt for avledning av vatn. Utfyllingen berører ikke det effektive
strømningsarealet.

En bør tilstrebe en slakest mulig fyllingsskråning, og innarbeide gangmulighet for fiskere
på fyllinga.

3.5 HOVEDALTERNATIVET P 4000 - 4070 T 8

Det er et forholdsvis grunt strykparti over det meste av elvetverrsnittet, og stabile masser
(grov grus/stein) i elvebredden på begge sider. Ingen merkbar erosjon verken på høyre
eller venstre bredd.

På høyre bredd går vegfyllingen i dag ned i elva. Forholdsvisgrunn buktformasjon.

Venstre bredd består av grov grus med noe innslag av stein. Elveskråningen er bratt,
men er lite erosjonsutsatt pga stabile masser.

Den planlagte utfyllingenvil berøre vannstrengen over en strekning på ca 70 m ved
normalvannføring. Utstikkende formasjon oppstrøms ved ca p 4120 virker i dag som en
form for strømstyrer. Utfyllingen vil neppe endre avledningsforholdene ettersom effektivt
strømningsareal ikke blir redusert.

Fyllingen bør formes på en akseptabel måte slik at det blir mulig å bevege seg til fots langs
elva på denne strekningen.
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3.6 HOVEDALTERNATIVET P 4260 - 4310 T 9

Grunt strykparti over nesten hele elvetverrsnittet.
Stabile grove grusmasser både på høyre og venstre bredd. Dette området kan beskrives
som svært likt T8 (foregående).

Planlagt utfyllingvil berøre vannstrengen over en lengde på ca 50 m ved
normalvannføring. Elva er grunn her, derfor er dette et parti hvor en kan få en del
bunnfrysing (kjøving) i elva ved langvarig sterk kulde. Dette kan føre til økt belastning på
elvebreddene ved at vannet kan bli presset mot sidene. Det er spesielt viktig å få til en
solid utforming på fyllingen her, hvor isbelastningen kan bli hard.

Fyllingen vil neppe ha innvirkning på vannstands- og avledningsforhold. Også på denne
strekningen vil ikke fyllingen berøre den effektive delen av strømningsarealet. Det er heller
ingenting som indikerer en økt erosjonsbelastning.

Tilplanting og generell vegetering vil være viktig på dette partiet.

3.7 HOVEDALTERNATIVET P 4460 - 5310 T 10

I dette området er Namsen grunn og bred ved normalvannføring. Elveløpet er jevnt,
bredden varierer mellom ca 90 - 110 m. Stabile masser av grov grus og stein.

Høyre bredd er delvis preget av eksisterende gamle steinfyllinger ned mot elva. Her er det
flere lange partier med rufsete steinfyllinger. Bra fall på elva som gjør at strømmen blir
forholdsvis stri, og elva grunn. Flomavledningen er bra i området, uten de helt store
flomvannstandene pga fallet og bredden. Ingen spesielle formasjoner i elva som gjør at
det vil kunne oppstå problemer med is eller isganger.
Venstre bredd består også av stabile masser i elvemelen. Vi kunne ikke observere
erosjonsutsatte partier.

Planlagte utfyllingervil opprettholde effektivt strømareal, og neppe føre til endring av
vannstands- og avledningsforholdene. Erosjonsbelastningen er minimal i dag, og det er lite
som tilsier at denne situasjonen vil bli endret som følge av veganlegget.

Deler av elva langs høyre bredd er vanskelig tilgjengelige i dag pga de bratte
steinfyllingene. Ved nye utfyllinger bør tilgjengeligheten til elva bedres med slak utforming
av fyllingen ned mot foten. Påføring av vegetasjonsmasser, tilsåing og tilplanting vil være
viktige bidrag for å få et bedre utformet elvelandskap.

3.8 ALTERNATIV B P 4200 - 4770

Noe endret geometri i forhold til hovedalternativet, som reduserer fyllingslengden i elva
med ca 120 m. Vurdert ut fra elvemiljøet som helhet, er det liten forskjell på de to
alternativene. Ved å bruke en god miljømessig utforming på fyllingene med utstrakt bruk
av vegetasjon og tilplanting, vil elvelandskapet fremdeles kunne framstå med en viss
opplevelsesverdi for de som ferdes langs elva.



9

4 VURDER1NG AV
EROSJONSSIKR1NGSTILTAK

4.1 STREKNING OPPSTRØMS ØYKNESET venstre bredd

Situasjon:
Melfoten står i åpent brudd over en strekning på ca 300 - 350 m. Erosjonen skyldes
årsaker som beskrevet under pkt. 3.1, bl.a pga oppøring (grusvifte) over store deler av
elvetverrsnittet som delvis bryter strømmen over mot venstre bredd. I dag er bredden trolig
hardest erosjonspåkjent ved lave vannstander pga av den store hastigheten vannet får
ved spyle-effekt og tverrstrømmer (fall på tvers av hovedløpsretningen).

Tiltak:
Deler av øra midt i elva kunne med fordel vært dozet over og inntilelvemelen på venstre
bredd, eventuelt opplastet med gravemaskin på dumper og transportert inn til elvemelen.
Dette bør være mulig å utføre på lave vannstander. Slik kunne en ha utformet en mer
markert djupål midt i elva, og fått fjernet en del av erosjonspåkjenningen på
venstrebredden. Imidlertid vil ikke fjerning av masser i elveløpet gi noen varig løsning, da
det sannsynligvis vil bli avlagret grus her igjen på nytt. Vedlikehold må i så fall påregnes
etter en tid.

Aktuell strekning å erosjonssikre blir ca 450 m. For å oppnå noe stabilitet i elvemelen, kan
en flytte inntil 15.000m3 grusmasser fra midtpartiet i elva over til venstre bredd. For å få en
motstandsdyktig kledning mot erosjon, må de flyttede grusmassene dekkes til med et lag
sprengt stein. Til dette arbeidet vil det gå med ca 10.000 m3sprengt stein, dvs i overkant
av 20 m3pr m. Steinkledningen med forsterket fot legges utenpå den omflyttede grusen.
Det meste av synlig sprengt stein kan skjules med vegetasjonsmasser, og tilplantes med
stedegen elvekantvegetasjon.

Det er vanskelig adkomst til stedet, da det ikke finnes veg fram til området. På lave
vannstander kan det være mulig å krysse elva. Alternativt kan det bygges provisorisk
anleggsveg fra boligområdet ved Grovin i Grong, en strekning på ca 800 m. Imidlertid er vi
ikke sikre på om dette er praktisk mulig ut fra terrengforholdene, og kostnadene vil kunne
være svært variable alt etter terrengets form og grunnens beskaffenhet.
Kostnadsoverslaget er derfor bare et anslag, og vil kunne være betydelig mer eksakt når
en har fått foretatt detaljert oppmåling i området.

Kostnadsoverslag:
Rigg inkl provisoriske transportveger
Sprengt stein ca 10.000 m3tilkjørt og ferdig utlagt
Masseflytting av avlagret grus i elveløp ca 15.000 m3
Vegetasjonsmasser ca 1000 m3tilkjørt og ferdig utlagt
MiFøtiltak tilsåin til lantin
Sum eks mva


Kr. 200.000,-
Kr. 1.000.000,-
Kr. 250.000,-
Kr. 75.000,-
Kr. 75.000,- 


Ca Kr. 1.600.000 -

Nytte-/kost vurdering:
Forholdene langs venstrebredden er påskyndet og forsterket som følge av aktiviteten på
ovenforliggende platå. Verdien på arealene som blir beskyttet ved et eventuelt tiltak er
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langt lavere enn anleggskostnadene.

Konklusjon:
Etter en totalvurdering av planmaterialet på denne strekningen, kan vi ikke se at det vil
oppstå nye behov for erosjonssikringstiltak som følge av veganlegget. Vegløsningene som
er foreslått vil være forholdsvis moderate inngrep i elva, enten en velger hovedalternativet,
eller alt. A eller B.
Inngrepene vil sannsynligvis ikke føre til økte erosjonsbelastninger av nevneverdig grad.

4.2 STREKNING NEDSTRØMS KVITSTEINNESET venstre bredd

Situasjon:
Ca 160 m langt åpent brudd med bratte meler (helning ca 1:1,25). Den bratte helningen
gjør at melen er ustabil. Høyde fra normalvannstand opp til topp mel varierer fra ca 5 til 10
m.

Situasjonen har oppstått som følge av flom/isganger hvor foten i melen har blitt
undervasket, og sannsynligvis også direkte skuringsbelastning fra isflak. Framstikkende
fjelltå på motsatt bredd leder strømmen over mot dette partiet. Djupålen dreier derfor fra
høyre over mot venstre bredd. Sammenlignbare bilder fra -93 og -96 indikerer at erosjonen
er i ferd med å avta.

Tiltak:
Sprengt stein benyttes til tradisjonell strandkledning med fotforsterkning. Nødvendig
lengde ca 250 m for å få et fornuftig start- og sluttpunkt. Noe utslaking av skråning bør
utføres før en legger ut sprengtsteinen. Massebehov sprengt stein ca 25 m3 pr m.
Etter at steinen er tillagt og ordnet, påføres et lag med vegetasjonsmasser over synlig
sprengtstein og dette tilplantes. Fyllingsfoten mettes med elvegrusmasser. Massebehov
vegetasjonsmasser ca 3 m3 pr m. Det er ikke målt dybder på stedet. Massebehovet blir
derfor antatt ut fra en dybde på 3 m.

Kostnadsoverslag:
Rigg inkl provisoriske anl.veger
Sprengt stein ca 6.250 m3 tilkjørt og ferdig utlagt
Vegetasjonsmasser ca 750 m3 tilkjørt og ferdig utlagt
MiFøtiltak tilsåin til lantin

SUM eks. mva 


Kr. 25.000,-
Kr. 625.000,-
Kr. 30.000,-
Kr. 20.000,-

Ca Kr. 700.000 -

Nytte - /kost vurdering:
Erosjonsutsatt parti ved Kvitsteinneset består i hovedsak av skog og utmark. Ut fra verdien
på innenforliggende arealer som blir beskyttet ved et eventuelt tiltak, kan tiltaket ut fra
samfunnsøkonomiske betraktninger vanskelig forsvares. Anleggskostnaden vil langt
overgå verdien av arealene som blir beskyttet ved tiltaket.

Konklusjon:
Pga av forholdsvis lav økonomisk verdi på området innenfor på venstre bredd, er det
mindre aktuelt å erosjonssikre elvemelen. Erosjonen så langt har foregått på naturens
premisser, og er et resultat av en naturlig utvikling som en må kunne forvente i et stort
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vassdrag. Situasjon sommer -93 og førjulsvinter -96 vises på foto i vedlegget.
Erosjonsutviklingen er avtakende.

Namsen har et behov for å kunne "hente" grusmasser for å få tilført nytt bunnmateriale. Av
den grunn bør en være forsiktig med å stanse erosjonsprosesser som gjør liten skade.

En kan ikke se at veganlegget vil føre til nevneverdig økte erosjonsbelastninger. For å
være på den sikre siden, bør en skaffe seg grunnlagsdata fra dagens situasjon og holde
strekningen under oppsikt med tanke på utviklingenframover.

5 OPPSUIVIIVIERING OG
ANBEFALING

I et stort vassdrag som Namsen vil en til stadighet ha forandringer i elveløpet. Flommer og
isganger av varierende størrelse vil komme og gå, og flytte masser nedover i elva. Erosjon
vil plutselig kunne oppstå, nye grusører vil bli dannet, djupålen flyttes og strømmen vil
forandre retning. Alt dette er naturlige prosesser som bare bør begrenses i de tilfeller de
kan føre til stor skade.

NVEs vurdering er at inngrepene som vegplanen beskriver vil påvirke erosjons- og
avledningsforholdene lite. Vi anbefaler å holde strekningen under observasjon, og
Vegvesenet bør i den forbindelse skaffe seg tilstrekkelige grunnlagsdata fra situasjonen
før inngrepene foretas. Skulle det i ettertid vise seg nødvendig å stanse en eventuell
uheldig utviklingved hjelp av forbygninger/erosjonssikringstiltak,regner vi med at
Vegvesenet på anmodning fra NVE vil bidra med å finansiere deler av tiltakene.

For oppdragets delrapport 2 vil elvebredden bli gjenstand for en betydelig nærmere
detaljstudie. Det vil være nødvendig med en del feltarbeid bestående i registreringer og
etablering av målepunkter, eventuelt også oppmålinger/profilering.

NVE håper på å få gjennomført fotografering fra fly sommer/høst -97, enten som flyfoto i
målestokk eller ved enkel skråfotografering. Billedmaterialet sammen med
registreringsarbeidet vil kunne være en bra dokumentasjon for dagens situasjon, og et
godt grunnlag for å studere utviklingen i årene framover.
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Foto tatt sommeren -93. Erosjonsutsatt parti på venstre bredd
ved Kvitsteinneset. Betydelig erosjon i siltmel etter isgang og
flom. Utviklingen var spesielt sterk etter flom/isgang vinteren
-92/-93

KVITSTEINNESET, venstre bredd
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Samme sted i november -96. Erosjonen er avtakende.
Nederst til høyre i bildet vises såvidt fjelltåa som er
medvirkende til at strømmen delvis ledes over mot
venstre bredd.
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ØYKN ES ET

•

•

ØYKNESET, venstre bredd

Situasjon november -96. Erosjonsutsatt parti på venstre bredd fra øverst til venstre i bildet,
og nesten helt ned til neset. Store overflateutglidninger, en del veltet skog og
ravinedannelse fra toppen av melen.

"Grusvifta" er synlig tvers over elva ca midt i bildet.
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