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Forord

NVE forvalter de statlige midlene som hvert år 
bevilges over statsbudsjettets kap. 1820 post 22
 til sikrings- og miljøtiltak langs vassdrag. 
På statsbudsjettet for 2003 ble det bevilget til 
sammen 73,35 mill. kr til slike tiltak.

Årsrapporten inneholder en kort omtale av 
anlegg som er utført eller var under utførelse 
i 2003, oversikt over budsjett og forbruk på 
kap. 1820 post 22, og inntekter på kap. 4820 
post 40 (distriktsandelen og tilskudd fra andre). 
Rapporten gir også oversikt over antall inn-
komne og behandlede meldinger, planlagte 
tiltak og tiltak under planlegging. Flommen på 
Nordvestlandet og i Sør-Trøndelag august 2003 
er omtalt spesielt. 

Omtalen av de enkelte tiltak er skrevet av 
regionkontorene. Tallmaterialet og oppsettet 
er bearbeidet av Marit Fleischmann. Hanne 
Marthe Østvold har redigert rapporten og 
skrevet de generelle delene. Rapporten er utgitt 
av Vannressuravdelingen, Seksjon for plan og 
miljø.

Oslo, juli 2004

Agnar Aas

vassdrags- og
energidirektør

for
Are Mobæk

avdelingsdirektør
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Innledning

NVE har en sentral rolle i arbeidet for å forebygge 
mot tap og skader som følge av flom, erosjon og
skred langs vassdrag.  NVE kan som et ledd i dette 
gi bistand til planlegging og gjennomføring av 
sikringstiltak fra de midler som hvert år bevilges 
over statsbudsjettets kap. 1820, post 22. I 2003 
var det totale budsjettet til dette arbeidet 73,35 
mill. kr. Beløpet omfatter NVEs bidrag og dis-
triktsandelen som må dekkes av kommunen, 
grunneierne eller andre som har interesse av 
tiltaket. Distriktsandelen er normalt 20 % av 
totalkostnaden for hvert tiltak. Inntektene fra 
distriktsandelene og andre tilskudd inntektsfø-
res på kap. 4820, post 40.

NVEs arbeid med sikrings- og miljøtiltak ledes 
av Vannressursavdelingen, Seksjon for plan og 
miljø. Utvelgelse og prioritering av tiltak skjer 
etter melding om behov fra kommuner, grunn-
eiere eller andre, eller ved NVEs egen kartleg-
ging og vurdering av behovet. Prioritering av 
tiltakene skjer på grunnlag av en vurdering av 
den samfunnsmessige nytten i forhold til kost-
nadene (nytte/kostvurdering). Det blir lagt særlig 
vekt på sikkerhet for liv og helse. Det legges 
videre stor vekt på at det blir tatt tilstrekkelig 
hensyn til faren for flom og skred i kommunens 
arealplanlegging. Sikringstiltak skal beskytte 
eksisterende, utsatte verdier, og i utgangspunk-
tet ikke bidra til ny utbygging på arealene som 
sikres. En del av midlene nyttes til miljøfor-
bedringer der vassdragsmiljøet er forringet av 
tidligere inngrep. 

Det er NVEs 5 regionkontorer, Region Sør i Tønsberg, 
Region Øst i Hamar, Region Vest i Førde, Region 
Midt-Norge i Trondheim og Region Nord i Narvik, 
som står for saksbehandling, planlegging og 
gjennomføring av tiltakene. Prosessen fra mel-
ding til ferdig utført anlegg skjer i samsvar med 
Vannressursavdelingens kvalitetssystem.

Denne rapporten omtaler de 106 sikrings- og 
miljøtiltakene som ble utført eller var under 

utførelse i 2003. 99 av tiltakene ble fullført 
eller hadde hovedtyngden av utførelsen i 2003. 
Sju av de omtalte tiltakene er større tiltak som 
går over flere år. I tillegg er det gjennomført 
flere mindre vedlikeholdsarbeider som ikke er 
omtalt.

Årsrapporten gir også en oversikt over virksom-
heten ved de enkelte regionkontor med antall 
innkomne og behandlede meldinger, tiltak 
under planlegging og produserte planer samt 
gjennomførte tiltak. Det er behandlet i alt 
161 meldinger om behov for bistand, og det er 
produsert 61 planer for sikrings- og miljøtiltak i 
2003. 

I enkelte år kan en få ekstreme hendelser som 
gir mange skader på verdier langs vassdrag. Den 
14. og 15. august 2003 ble Nordvestlandet og 
Sør-Trøndelag rammet av et kraftig regnskyll 
som førte til stor flom med betydelig erosjon 
og massetransport, særlig i mindre sidevass-
drag. Det ble lagt ned en betydelig innsats fra 
NVE, Region Vest og Region Midt-Norge, under 
og umiddelbart etter flommen for å få oversikt 
over skadeomfang og bistå kommuner og lens-
menn i skadeforebyggende tiltak. Det ble utført 
i alt ca. 40 krisetiltak under og etter flommen, 
13 av dem er beskrevet her. NVE fikk på slutten 
av året en tilleggsbevilgning på 6,5 mill. kr for å 
dekke kostnadene til disse tiltakene.
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Figur 1 Ca. 70 mill. kr er benyttet til sikrings-
og miljøtiltak i 2003 (Bevilget over kap. 1820, 
post 22)

Forbruk post 22, fordelt sentralt og pr. region

Region Øst 17 %

Region Nord 9 %

V sentralt 4 %

Region Sør 20 %

Region Midt-Norge 33 % 

Region Vest 17 %

1  Utførte sikrings- og miljøtiltak i 2003

Tiltakene i de forskjellige regionene gjenspeiler 
de ulike geografiske betingelsene disse har. 
I Region Sør og Region Midt-Norge har hoved-
fokus de siste årene vært sikring mot kvikkleire-
skred som et ledd i NVEs Program for økt sikker-
het mot leirskred. Prioritering av sikringstiltak 
mot leirskred skjer på grunnlag av en pågående
risikoklassifisering av kvikkleireområder, i sam-
arbeid med Norges Geotekniske Institutt. 
I Region Øst, med de store østlandsvassdragene 
og høy befolkningstetthet, har sikring mot flom 
vært et viktig satsningsområde. Region Vest har 
mange mindre, bratte vassdrag. I forbindelse 
med flom og massetransport er sikring mot ero-
sjon og flomskred viktige tiltak for å redusere 
skader på bebyggelse og infrastruktur. Dette 
gjelder også store deler av Region Nord. Region 
Nord har de siste årene utarbeidet helhetlige 
planer for enkelte av de største vassdragene i 
regionen. I disse planene blir sikringstiltak sett 
i sammenheng med tiltak for å forbedre vass-
dragenes miljø etter tidligere inngrep. Figur 1 
viser den økonomiske fordelingen regionene i 
mellom.

De enkelte tiltak er beskrevet i kapittel 2.2. En 
kort beskrivelse av forskjellige typer tiltak NVE 

planlegger og gir bistand til er gitt i vedlegg 1. 
En oversikt over innkomne og behandlede mel-
dinger samt produserte planer er gitt i vedlegg 2.

1.1 Regionkontorenes arbeid med sikrings- 
og miljøtiltak i 2003

1.1.1    Region Midt-Norge
NVE Region Midt-Norge har utført 18 tiltak i 
2003. Alle er omtalt, i tillegg er skredsikrings-
anlegget i Røesgrenda omtalt. To av tiltakene, 
sikring mot kvikkleireskred i Skaun og Meråker, 
er store anlegg som utføres over flere år. Seks av 
anleggene er knyttet til flommen 14.-15. august. 
Det største tiltaket som pågår i Region Midt-
Norge er sikring av elvene Vigda og Børselva 
i Skaun kommune mot kvikkleireskred. NVE 
samarbeider her med vegvesenet og deres entre-
prenører og mottar rimelig stein fra pågående 
bygging av tunneler i forbindelse med ny eu-
ropaveg E39 i området. Dette anlegget utføres 
over flere år.
Etter mange års sikringsarbeid i Helgådalen i 
Trøndelag ble anlegget sluttført i 2003. Anlegget 
ble startet opp i 1979 og det er sikret mot kvikk-
leireskred. Anlegget inkluderer terskler og for-
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byggninger i elva Helgåas, sikring av sidebekker 
og avlastning av raskanter samt støttefyllinger 
og drenering.
I Nidelva ved Bakklandet i Trondheim er det 
utført et omfattende arbeid for å sikre mot 
leirskred. Stabiliteten inn mot Nidarosdomen 
er forbedret ved oppfylling av en 12 m dyp høl 
i elva. Mot Bakklandet er en gammel mur, som 
sikret mot erosjon mot bebyggelsen og kvikklei-
reområdet innenfor, blitt rehabilitert. Den nye 
muren glir godt inn i bybildet.

1.1.2  Region Sør
Hovedsatsingsområde i Region Sør i 2003 har 
vært sikring i kvikkleireområder. Region Sør 
har utført 12 tiltak i 2003 og 7 av dem er omtalt 
her. Det største tiltaket er sikring av bebygde 
områder med stor skredrisiko langs Skienselva i 
Skien og Porsgrunn. Her blir det lagt ut fylling 
av stein i bunnen og langs breddene av elva for 
å unngå erosjon og øke stabiliteten, og dermed 
minske faren for større, farlige skred. Første del 
av arbeidet, parsell Tollens, ble igangsatt i 2003 
og skal avsluttes i 2004. Denne delen av tilta-
ket alene koster om lag 20 mill. kr. Til sammen 
vil sikringstiltakene i Skienselva koste om lag 
100 mill. kr. Det er også utført flere andre, 
mindre sikringstiltak i Sogndalselv (2,1 mill. 
kr), Vikedalselv (0,2 mill. kr) og i ravinedaler på 
Åskollen, Drammen (0,6 mill. kr).

1.1.3    Region Nord
Region Nord har utført 22 tiltak, 19 av dem er 
omtalt her. RN har de siste årene utarbeidet 
flere helhetlige planer for utvalgte vassdrag, 
med fokus på både sikkerhet og på å bedre vass-
dragsmiljøet etter tidlige inngrep. Det har blitt 
gjennomført tiltak i Manndalselv (1,6 mill. kr), 
Elvegårdselv (1,2 mill. kr), øvre del av Tana (0,5 
mill. kr) og i Reisavassdraget (0,4 mill. kr). 
Det er flere elementer som inngår i helhetlige 
miljøplaner. I Manndalselva er det utført miljø-
messig tilpassing av erosjonssikringsanlegg 

og flomverk, flytting av flomverk, åpning av 
avstengte elvemeandre, ombygging av terskler 
og revegeteringstiltak.

1.1.4    Region Vest
I Region Vest har NVE i 2003 utført 26 ordinære 
tiltak. I tillegg er det utført 33 tiltak i forbin-
delse med flommen på Nordvestlandet i august. 
Alle de ordinære tiltakene og 9 av flomtiltakene 
er omtalt her. De største tiltakene er flom- og 
erosjonssikringsanlegg slik som ved Reiseelva 
(1,4 mill. kr), Sledalselv ved Mork (1,1 mill. kr), 
Bondalselv (0,5 mill. kr), Løken ved Myrmel og 
Nos (0,5 mill. kr) og Eidsvikelva (0,6 mill. kr). 11 
av de 35 omtalte tiltakene koster mindre enn 
100 000 kr.

1.1.5  Region Øst
I Region Øst er det utført 23 tiltak i 2003. Alle er 
omtalt i denne rapporten. I tillegg er det store 
flomsikringsanlegget på Lillestrøm, som er 
utført over flere år i regi av Skedsmo kommune, 
omtalt. NVEs samlede tilskudd til tiltaket er på 
17,6 mill. kr. I Alvdal har NVE i 2003 utført et 
flomsikringsanlegg til en kostnad på 4,3 mill. kr. 
Etter en svært kraftig regnflom sommeren 2002 
med stor massetransport og erosjon i Elta, en 
sideelv til Trysilelva, har Region Øst utført opp-
rensking og erosjonssikring for 1,05 mill. kr. Det 
har vært utført miljøtiltak i Sølna for 0,8 mill. 
kr. I Sølna er gamle slagghauger etter gruvedrift 
sikret mot erosjon og utvasking av tungmetal-
ler. Sikringen er utført ved bruk av tømmerkis-
ter etter gammel byggemetode. 
Region Øst har lange strekninger med flom-
sikringsanlegg som må vedlikeholdes. Det er 
utført 9 større vedlikeholdstiltak på flom-
sikringsanlegg i 2003 til en samlet kostnad på 
ca. 1,7 mill. kr.
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Figur 2 Ca. 73 mill. kr er fordelt på ulike type tiltak. Inkludert i gruppene i diagramet er 8,4 mill. kroner til krisetiltak og 3,4 mill. kr til vedlikeholdstiltak.

2  Økonomi. Kap. 1820, post 22, 
sikrings- og miljøtiltak i vassdrag

Det ble i 2003 bevilget 73,35 mill. kr over 
statsbudsjettet til post 22 inkludert en til-
leggsbevilgning i mai på 12 mill. kr til oppstart 
av sikringstiltak i Skienselva og Skaun i Sør-
Trøndelag, og en tilleggsbevilgning på 6,5 mill. 
kr til tiltak i forbindelse med flommen i august.  
I tildelingsbrevet til NVE ble det fokusert på 
riktig prioritering av sikringstiltak, sikring 
mot kvikkleireskred og vedlikehold av utførte 
anlegg. 

I tildelingsbrevet fra OED var 14,5 mill. kr øre-
merket til risikoklassifisering og sikringstiltak 
mot kvikkleireskred. I tillegg var tilleggsbevilg-
ningen på 12 mill. kr øremerket kvikkleiretiltak. 
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Budsjett post 22, fordelt på type tiltak

Totalt ble ca. 27 mill. kr brukt til sikringstiltak, 
risikoklassifisering og grunnundersøkelser 
under Program for økt sikkerhet mot leirskred. 
I tildelingsbrevet ble det også lagt vekt på 
vedlikehold av anlegg som allerede er bygget. 
NVE har i 2003 planlagt 15 vedlikeholdstiltak og 
utført vedlikehold for 3,4 mill. kr. Vedlegg 3 gir 
en oppsummering av regnskapstall for 2003.
Diagrammet under viser hvordan budsjettet var 
fordelt på ulike typer tiltak. 
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3  Flommen 14. og 15. august 2003

I løpet av 14. og 15. august var det en kortvarig, 
men svært intens flom på Nordvestlandet og i 
de sørlige deler av Trøndelag. Den ble forårsaket 
av uvanlig store nedbørsmengder som falt i løpet 
av kort tid. Flere sideelver flommet opp og førte 
med seg store mengder med jord, grus og stein. 
Flommen forårsaket mange skader på veier, 
jernbane, bebyggelse og landbruksarealer. 
I vedleggene er det gitt en liste over aktuelle 
krisetiltak i forbindelse med flommen (vedlegg 
4), geografisk oversikt over flommen (vedlegg 5) 
og en avisartikkel fra flommen (vedlegg 6). 

3.1  Nedbør og vannføring
På formiddagen onsdag 13. august kom det inn 
et nedbørsområde over sørlige deler av Midt-
Norge. Nedbørsområdet ble liggende i ro drøyt 
et døgn med sentrum mellom Trondheim og 
Dombås, og det strakk seg fra kysten av Møre 
og Romsdal inn til Røros. Meteorologene karak-
teriserer nedbørsintensiteten som ekstrem og 
anslår gjentaksintervallet til å være over 100 år. 
På Sunndalsøra kom det for eksempel 172 mm 
nedbør i løpet av 48 timer. Ved målestasjonen 
Elverhøy bru nederst i Driva har vært større 
flom bare en gang i løpet av de siste 97 år, i juli 
1932. Flomfrekvensanalyse viser at flommen i 
Driva hadde et gjentaksintervall mellom 100 og 
200 år. I andre vassdrag hadde flommen et gjen-
taksintervall på mellom 5 og 50 år.

3.2  Skadeomfang og krisetiltak 
Det ble registrert mange skader. Det ble gjennom- 
ført 40 skadereduserende tiltak under og etter 
flommen. Skadene var særlig knyttet til side-
elvene. Mindre bekker vokste til store elver og 
tok nye løp pga. kraftig erosjon og transport av 
løsmasser. Ras forekom også flere steder. Under 
og etter flommen samarbeidet NVEs region-
kontorer i Vest- og Midt-Norge med de berørte 
kommuner, politiet, vegvesenet og jernbane-
verket. I en flomsituasjon kan NVE gi råd til 

kommunen, politiet og andre og bidra med res-
surser for skadereduserende tiltak.
NVE fikk raskt en god oversikt over skadeomfan-
get og kom i gang med opprydding og skadere-
duserende tiltak. Infrastruktur og bebyggelse 
var enkelte steder truet av videre erosjon og 
oversvømmelse. Det er utført reparasjon av 
eksisterende anlegg, opprensking i elveløpet og 
enkelte steder nye sikringsanlegg. I tillegg er det 
planlagt flere tiltak som følge av flommen som 
skal gjennomføres i 2004. 
I det vernede vassdraget Vinstra, et sidevass-
drag til Driva, iverksatte lensmannen i Oppdal 
et tiltak for å hindre oversvømmelse av dyrket 
mark og utmark nedenfor E6. Tiltaket består 
av en 600 m lang og 2 m høy mur av skifer på 
begge sider av elveløpet. Kostnaden for tiltaket 
var ca. 3,6 mill. kr. Tiltaket ble gjennomført 
etter at flommen var på retur og uten at NVE 
var informert. Tiltaket tilfredsstiller ikke NVEs 
standarder for vassdragsteknisk utførelse eller 
miljøtilpassning, og er ikke i tråd med NVEs 
kriterier for prioritering av tiltak. NVE har i 
ettertid hatt et møte med Politidirektoratet 
og Statens landbruksforvaltning om ansvar og 
roller ved vassdragsulykker. Etter beslutning i 
Olje- og energidepartementet har NVE finansi-
ert 3/4 av anlegget, kommunen har finansiert 
resten.
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Tiltaksnummer og -navn: 8410 

Orkla fra Stamnebrua til 
Merkbrua, Rennebu, 
Sør-Trøndelag

Fylke/Kommune: Sør-Trøndelag, Rennebu

Tiltakstype: Erosjonssikring

Tidsrom: 1993 - 2003
     
Formål for tiltaket: Sikre bebyggelse og 
kommunikasjon

Entreprenør: NVE Anlegg
     
Kostnad overslag: 3,600,000 kr
     
Sluttkostnad: 2,607,000 kr

Finansiering: Kraftverkene i Orkla  60%
Norges vassdrags- og energidirektorat  40%

Beskrivelse: 
Etter reguleringen av Orkla oppsto det erosjon på 
flere strekninger. Planen omfatter parseller med 
aktiv erosjon, og parseller der en kunne forvente 
forverrede forhold på grunn av is m.m. Tanken 
var å utføre parsellene etter behov.  Den første 
planen fra 1991 omfattet erosjonssikring av til 
sammen 4260 meter fordelt på 18 parseller. I 1996 
ble planen utvidet til også å omfatte 3 nye parsel-
ler som til sammen utgjorde 1110 meter, totalt 
5370 meter. Av de til sammen 21 parsellene planen 
omfatter er 12 utført helt eller delvis. For de øvrige 
parsellene mangler enten samtykke fra grunneier 
eller så er behovet for sikring ikke tilstrekkelig 
stort nok. Av den opprinnelige planen på 4260 
meter er om lag 2660 meter erosjonssikring utført. 
Av tilleggsplanen på 1110 meter er ca. 500 meter 
utført. Til sammen er ca. 2200 meter av planen 
hittil ikke utført.  

Erfaringer: 
Arbeidene har for det meste foregått på vinteren av 
hensyn til adkomst og fiskeinteresser. Om vinteren 
har is og isdammer medført høy vannstand, noe 
som igjen har medført overforbruk av sprengstein 
i forhold til planen. Gunstig plassering av steintak 
har imidlertid medført tilgang på rimelig stein, 
slik at kostnadene er om lag som i overslaget.
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Tiltaksnavn: 9497

Stabiliseringstiltak i 
Røesgrenda

Kommune/Fylke: Verdal, Nord-Trøndelag  

Tiltakstype: Skredsikring

Tidsrom: Mai 2001 - sept 2003 

Formål for tiltaket: Sikre bebyggelse og 
kommunikasjon

Entreprenør: NVE Anlegg 

Kostnad overslag: 7,000,000 kr

Sluttkostnad: 8,000,000 kr

Finansiering: Verdal kommune 28%
Statens naturskadefond 22%
Norges vassdrags- og energidirektorat 50% 

Beskrivelse: Herfossens gjennombrudd i 1893 
senket elva Helgåas leie med 30 m over en strekning 
på4 km. Før sikringsarbeidene startet i 1980 hadde 
erosjon og ras utvidet elveravinen betraktelig.  Flere 
steder består grunnen av massive avsetninger av 
kvikkleire. Senkningen har øket rasfaren i disse 
områdene.  Etter 1980 er selve elveleiet gradvis 
sikret,  både i bunn og sider.  Denne delen av 
sikringsarbeidet har kostet nærmere 19 mill. 
kroner. Etter 2001 gjenstod ett rasfarlig område 
å sikre, og det er dette arbeidet som nå er ferdig 
utført.  Stabilitetstiltaket går ut på å legge en tung 
støttefylling av stein og grus, ca. 100 000 m3 masse,  
opp mot den rasfarlige høymelen for å skape støtte 
og tyngde. En frykter at uten sikring vil opptil 2 
mill. m3  masse rase ut i Helgåa og stenge løpet.  
Noe som kan sende en farlig flombølge nedover i 
vassdraget ved gjennombrudd av rasdammen.  En 
betydelig del av planen er å skape effektiv drenering 
under fyllingen. Det er derfor boret ned drenerende 
membraner til 10 m dybde for hver 2 m i kvadrat. I 
tillegg inngår en 1 m tykk drenerende gruspute.  Det 
ble innført strenge sikkerhetsrutiner for å begrense 
faren for mannskapet som må jobbe helt opp mot det 

rasfarlige terrenget.

Erfaringer: Ingen spesielle
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Tiltaksnummer og -navn: 9623 

Erosjonssikring mot Surna ved 
Harang

Fylke/Kommune: Møre og Romsdal, 
Surnadal 

Tiltakstype: Erosjonssikring

Tidsrom: 2003 

Formål for tiltaket: Sikre bebyggelse og 
kommunikasjon

Entreprenør: NVE Anlegg 

Kostnad overslag: 270,000 kr

Sluttkostnad: 264,000 kr

Finansiering: Surnadal kommune  40%
Norges vassdrags- og energidirektorat  60%

Beskrivelse: 
Tiltaket omfatter erosjonssikring mot Surna i en 
lengde på om lag 150 meter som sikrer lager-
bygninger ved en laftefabrikk som er bygd nær 
elva. Grusmasser var ved etableringen av laftefa-
brikken kjørt opp langs elva. Ei grusør midt i elva 
har medført større belasting på elvekanten og 
utløst erosjon utenfor og ovenfor lagerbygningen. 
Grusøra er fjernet.  Medgåtte mengder av stein og 
løsmasser er i overensstemmelse med planen.

Erfaringer: 
Arbeidet ble startet etter en lengre periode med 
barfrost. Det ble umulig å ta grusmasser ved å 
senke øra til vannspeilet. Det ble derfor tatt på 
dypet lengst nede på og delvis nedenfor grusøra. 
I april/mai ble grusøra doset ned i hullet. Arbeidet 
medførte noe ekstra kostnad, men med et godt 
resultat. Grusøra har tidligere vært fjernet, og det 
må betraktes som et vedlikeholdsproblem at den 
bygger seg opp og vegeteres. Anlegget ligger i den 
regulerte delen av vassdraget like oppstrøms ut-
løpet fra kraftstasjonen. Her er det om vinteren lite 
vann og hyppige isganger, noe som kan medføre 
isdam og oversvømmelse på laftefabrikken dersom 
grusøra blir for stor.
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Tiltaksnummer og -navn: 9727
     

Ranaelva ved Skonsenghagen

Fylke/Kommune: Nordland, Rana

Tiltakstype: Erosjonssikring

Tidsrom: 2003
     
Formål for tiltaket: Sikre bebyggelse og 
kommunikasjon

Entreprenør: NVE Anlegg
     
Kostnad overslag: 465,000 kr 

Sluttkostnad: 331,000 kr

Finansiering: 
Rana kommune - Utviklingsavdelingen 20%
Norges vassdrags- og energidirektorat 80%

Beskrivelse: 
Tiltaket omfatter erosjonssikring av en ca. 260 
meter lang strekning, langs venstre bredd i 
Ranelva ved Skonsenghagen. Elva eroderte på 
strekningen og langs bredden stod flere boliger 
utsatt til. Som et miljøprosjekt er det på 100 
meter av denne strekningen lagt kokosmatter.
Hensikten er at kokosmattene skal stabilisere 
jordsmonnet slik at vegetasjonen kan etableres.  
Kokosmattene skal råtne bort og da skal plante-
nes rotsystem fungere som sikring.
Steinfyllingen ble kjørt ut vinteren 2002,  anleg-
get ble ferdig arrondert august 2003. Da ble også 
kokosmatter lagt og planting/tilsåing utført.  

Erfaringer: 
Først var vi nødt til å legge en steinfylling langs 
hele strekningen for å få adkomst.  Ettersom 
kokosmattene ble lagt oppå steinfyllingen ble 
det litt dobbelt opp. Det var svært tungt og
krevende arbeid å få gravd grøfter og få slått ned 
stikker for innfesting av mattene.  Sluttresultatet 
ble likevel bra. 

Bruk av kokosmatter
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Tiltaksnummer og -navn: 9817
     

Forbygging mot erosjon og 
ras i Myrelva

Fylke/Kommune: Nord-Trøndelag, Overhalla

Tiltakstype: Skredsikring

Tidsrom: 2003

Formål for tiltaket: Sikkerhet for liv og helse

Entreprenør: NVE Anlegg
     
Kostnad overslag: 2,100,000 kr

Sluttkostnad: 1,546,000 kr

Finansiering: Overhalla kommune  48%
Norges vassdrags- og energidirektorat  52% 

Beskrivelse:
Tiltaket omfatter erosjonssikrings- og stabilise-
ringstiltak i Myrelva over en samlet strekning 
på ca. 1200 meter.  Geotekniske undersøkelser
har avdekket betydelig forekomst av kvikkleire 
i dette området. Myrelva eroderte i de fleste 
yttersvingene. Tiltaket skal øke sikkerheten 

mot at større ras skal true tettstedet Skage 
(kirke, skole, aldershjem, butikk, boliger etc).  
Stein til anlegget ble kjørt ut vinteren 2003, 
legging/arrondering ble gjort sommeren 2003. 
Tiltaket er utvidet iht. planen ved at tre svinger 
sikret mot erosjon, like oppstrøms stedet hvor
Myrelva krysser jernbanelinja. I øvre del av 
anlegget gjenstår utkjøring av ca. 2500 m3, 
dette vil koste ca. 300 000 kroner. Dette 
arbeidet vil bli utført i 2004.

Erfaringer: 
Det var bløtt i elveløpet under anleggsarbeidet, 
dette bekrefter de dårlige grunnforholdene.  
Av hensyn til de mange drensledningenen som
munner ut i elva er elvebunnen hevet noe 
mindre enn prosjektert på noen strekninger.  
Noe redusert steinforbruk forklarer at anlegget 
er blitt noe rimeligere enn beregnet.  Det er lagt 
godt på med masser egnet for vegetasjonetable-
ring på steinfyllingene, spesielt på deler som er
eksponert for innsyn.  Det er foretatt tilsåing
med gressfrø på deler av anlegget, som trolig 
blir lite synlig om noen år.
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Tiltaksnummer og -navn: 9869 

Erosjonssikring mot 
Langvassåga ved Røssvoll

Fylke/Kommune: Nordland, Rana

Tiltakstype: Erosjonssikring

Tidsrom: 2003
     
Formål for tiltaket: Sikre bebyggelse og 
kommunikasjon

Entreprenør: NVE Anlegg
     
Kostnad overslag: 800,000 kr
     
Sluttkostnad: 720,000 kr

Finansiering: Avinor As  50%
Norges vassdrags- og energidirektorat  50%

Beskrivelse: 
Tiltaket omfatter erosjonssikring med fylling av 
sprengt stein i 600 meter lengde mot Langvassåga.  
Massene i den høye melen består av sand/silt med 
lite motstand mot erosjon. Hensikten med tiltaket 
var å hindre at det oppstår skader på rullebanen ved 
flyplassen. Anlegget ble utført september/oktober 
2003. Det gikk med ca. 2000 m3 mer stein enn pro-
sjektert pga. høy vannstand under utkjøringen.  Det 
gikk med totalt 8000 m3 stein til anlegget. Anlegget 
inkludere sikring av en erosjonsutsatt ravine.  Den 
aktuelle ravinen drenerer mye overflatevann som nå 

blir ført ned til elva i grøfter sikret med pukk. 

Erfaringer: 
Det ble benyttet tunnelmasser med høyt innhold 
av finstoff.  I Langvassåga hvor vannhastighetene er 
forholdsvis lave, er slike masser godt egnet. Dette gir 
god mulighet for at vegetasjonen etablereres på fyl-
lingen.  Dette ble et pent og solid anlegg og Avinor 
er godt fornøyd med de utførte arbeidene.
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Tiltaksnummer og -navn: 9885
     

Fusta ved Steinmoen 
- bildeponi

Fylke/Kommune: Nordland, Vefsn
     
Tiltakstype: Erosjonssikring

Tidsrom: 2003 

Formål for tiltaket: Bedre vassdragsmiljø

Entreprenør: NVE Anlegg

Kostnad overslag: 400,000 kr 

Sluttkostnad: 332,000 kr

Finansiering: Vefsn kommune  20%
Norges vassdrags- og energidirektorat  80%

Beskrivelse: 
Tiltaket omfatter stabiliseringstiltak i en bekke-
ravine ved et gammelt grustak/bildeponi. 
Det ble deponert biler i dette grustaket på 60- og 
70-tallet etter sandwich-metoden, dvs. lag på lag 
med bilvrak med overfylling med dozer. Det gamle 
bildeponiet var i sin tid drevet av kommunen. 
Hadde den aktive erosjonen fått pågå kunne den 
ha utløst ras som ville ført bilvrakene ned i Fusta. 
Vassdraget er vernet. En ca. 120 meter lang bekke-
ravine er oppfylt med sprengstein i et ca. 2 m tykt 
lag. Sideskråninger er slaket ut og alle vrakdeler er 
fjernet. Mot øvre del av ravina er det gravd en ca. 
30 meter lang oppsamlingsgrøft for å hindre økt 
poretrykk i skråningsfoten pga. vannansamlinger. 
Vefsn kommune har parallelt med sikringstiltaket 
utført en generell opprydding av omkringliggende 
arealer.

Erfaringer: 
Bekkeravina var svært bratt med helning opp 
mot 1: 3 nederst. Det gikk likevel greit å få fram 
steinen.  Det ble benytte 2 gravere som bukserte 
steinen til nedre del. Dette ble et solid og pent 
utført anlegg. Tilbakemeldingene fra grunneier og 
Vefsn kommune er positive.



Utført tiltak i vassdrag 2003
Norges vassdrags- og energidirektorat, Region Midt-Norge

18

Utført tiltak i vassdrag 2003
Norges vassdrags- og energidirektorat, Region Midt-Norge

19

Tiltaksnummer og -navn: 10046

Forbygging mot Beleelva ved 
Åsskard kyrkjegard

Fylke/Kommune: Møre og Romsdal, Surnadal

Tiltakstype: Erosjonssikring

Tidsrom: Mai/juni 2003

Formål for tiltaket: Sikre bebyggelse og 
kommunikasjon

Entreprenør: NVE Anlegg/ Mikkelsen Maskin 
AS

Kostnad overslag: 285,000 kr

Sluttkostnad:  12,000 kr

Finansiering: Surnadal kommune 20%
Norges vassdrags- og energidirektorat 80%

Beskrivelse: 
Tiltaket omfatter ordinær sikring med sprengstein 
i den nederste delen av skråningen mot Beleelva. 
Den øverste 1,0 til 1,5 meter er utført som tørrmur. 
I forbindelse med utvidelse av kirkegården ble 
sprengstein tilgjengelig på stedet, noe som redu-
serte behovet for tilkjørt stein. Masse til anleggsveg 
og fyllmasse fikk vi fra eget anlegg i nærheten. 
Arbeidet ble utført i nært samarbeid med kirke-
vergen og landskapsarkitekt engasjert av kirke-
vergen.

Erfaringer: 
Det er viktig med tilgang på god muringsstein ved 
oppsetting av tørrmur. I dette tilfellet hadde vi et 
svært godt samarbeid med steinleverandøren, noe 
som medførte rask muring og lite svinn. Likeledes 
fikk vi i stand et godt samarbeid med kirkevergen 
og entreprenøren som skulle utføre resterende 
arbeider på kirkegården. Samkjøring av egne anlegg 
i området og godt samarbeid med de andre aktø-
rene ved kirkegården medførte rimelige 
løsninger ved utførelsen av anlegget.

Godt samarbeid med de andre aktørene 
ved kirkegården 
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Tiltaksnummer og -navn: 10055

Nidelva ved Bakklandet Del 1
Rehabilitering av støttemurer 
langs Øvre Bakklandet 28-46

Fylke/Kommune: Sør-Trøndelag, Trondheim

Tiltakstype: Skredsikring

Tidsrom: 15. februar 2003 - 15. mai 2003

Formål for tiltaket: Sikkerhet for liv og helse

Entreprenør: NVE Anlegg 

Kostnad overslag: 1,200,000 kr

Sluttkostnad: 1,530,000 kr

Finansiering: Trondheim kommune 20%
Norges vassdrags- og energidirektorat 80%

Beskrivelse: Våren 2002 ble kart med risikoklassi-
fisering av kvikkleireområder i Trondheim kommune 
utgitt. Den kjente kvikkleireforekomsten på
Bakklandet ble satt i den mest risikofylte klassen, 
klasse 5. Planene gikk ut på å restaurere og opp-
gradere murene i dette området over en total strek-
ning på ca. 100 meter.  Tiltaket skal hindre at Nid-elva 
graver seg inn i husrekka langs elva og vidre inn i 
kvikkleireforekomstene. Muringsstein ble kjøpt fra 
Austad Maskin som hentet stein fra Røra i Inderøy 
kommune. Det ble bygget nye murer like utenfor de 
gamle ødelagte murene. Murene er satt opp på solid 
fundament av sprengt stein med filterduk i bunnen.  
Anlegget ble bygget i sammenheng med oppfylling av 
hullet i Nidelva, jf planens del 2. (10090).  Til sammen 
ble det murt ca. 380 m2 tørrmur.

Erfaringer: Totalt ble det bygget ca. 100 m2 mer 
tørrmur en planlagt.  Samkjøring med oppfylling av 
hull i elva og levering av stein fra nærliggende fjell-
hall gjorde anlegget billigere enn det ellers ville 
blitt. Utførelsen måtte tilpasses flo- og fjære.  
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Tiltaksnummer og -navn: 10090

Nidelva ved Bakklandet - Del 2. 
Sikring av høl i Nidelva 
oppstrøms Gamle bybro

Fylke/Kommune: Sør-Trøndelag, Trondheim 

Tiltakstype: Skredsikring

Tidsrom: April 2003 

Formål for tiltaket: Sikkerhet for liv og helse

Entreprenør: AS Grunnarbeid 

Kostnad overslag: 720,000 kr

Sluttkostnad: 720,000 kr

Finansiering: Trondheim kommune  40%
Norges vassdrags- og energidirektorat  60%

Beskrivelse: Våren 2002 ble kart med risiko-
klassifisering av kvikkleireområder i Trondheim 
kommune utgitt. Den kjente kvikkleireforekomsten 
på Bakklandet ble satt i den mest risikofylte klassen,
 klasse 5. I forbindelse med risikokartleggingen av 
kvikkleireområdene i Trondheim ble det under 
tverrprofilering i Nidelva januar 2002 oppdaget et 
hull ca. 12 meter dypt i bunnen av Nidelva like utenfor 
Gåsaparken. Geoteknikere i Trondheim, GRØNER og 
hos Norges Geotekniske Institutt (NGI) vurderte dette 
hullet til å utgjøre en fare for stabiliteten i området, 
og anbefalte at det fyltes med stein. Sprengt stein 
fra nytt tilfluktsrom under Bakklandet ble kjørt 
på anleggvei gjennom Gåsaparken og først brukt 
som anleggsvei ved tiltak 10055. Da det var nok 
stein i anleggsveien, ble steinmassene deponert på 
Skjølingshylla, og videre lastet på lekter og tippet 
i elva. Til sammen ble det brukt ca. 6500 m3  stein i 
hullet.  Kommunen hadde ansvaret for høl-delen av 
prosjektet ved Bakklandet. NVE var tilskuddsyter.

Erfaringer: Vi hadde et godt samarbeid med 
AS Grunnarbeid. Vi tok hensyn til dem, og de tok 
hensyn til oss. Det var svært begrenset plass for 
maskinene ned i elva, og vi var avhengig av flo og 
fjære.

Dybdekart over Nidelva oppstrøms Gamle bybroa
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Tiltaksnummer og -navn: 5093
     

Usma ved Forset

Fylke/Kommune: Møre og Romsdal, Sunndal

Tiltakstype: Flomsikring

Tidsrom: September-desember 2003

Formål for tiltaket: Sikre bebyggelse og 
kommunikasjon

Entreprenør: NVE Anlegg m.fl.
     
Kostnad overslag: 600,000 kr 

Sluttkostnad: 332,000 kr

Finansiering: 
Norges vassdrags- og energidirektorat 100%

Beskrivelse: 
Usma er kanalisert på 60-70-tallet. Det er 
bygget opp et godt jordbruk og stor boset-
ning i bygda Øksendal. Usma fikk betydelige 

skader under  august-flommen. De største 
problemene knyttet til flommen hadde sin 
årsak i massetransporten. Vannmassene førte 
til stor erosjon i øvre deler av nedslagsfeltet 
i de bratte bekkene. Dette førte igjen til stor 
massetransport nedover i feltet, og der bek-
kene flatet ut i bebygd område. Elveeiet gikk 
dermed fullt av sand og grus, og vannet ble 
presset ut av elveleiet og utover jordbruks-
områder.  Flomskadetiltakene skal hindre 
videre utgraving av dyrket mark og videre 
utgraving av bygdevegen og innenforliggende 
bebyggelse.

Erfaringer: 
Det har vært et utmerket samarbeid mellom 
lensmannen, kommunen og NVE om krise- og 
oppryddingstiltakene. I møter og befaringer 
har arbeidsfordeling og finansieringskaba-
ler blitt løst til alles beste. Det ble gått opp 
en grense for hvilke tiltak som naturlig falt 
under NVE og hvilke som falt under naturska-
defondet eller kommunen. 



Utført tiltak i vassdrag 2003
Norges vassdrags- og energidirektorat, Region Midt-Norge

22

Utført tiltak i vassdrag 2003
Norges vassdrags- og energidirektorat, Region Midt-Norge

23

Tiltaksnummer og -navn: 9981
     

Sikringstiltak mot erosjon 
og ras i Vigda, Børselva og 
Viggja

Fylke/Kommune: Sør-Trøndelag, Skaun
     
Tiltakstype: Skredsikring

Tidsrom: Oktober-desember 2003

Formål for tiltaket: Sikkerhet for liv og 
helse

Entreprenør: NVE Anlegg 

Kostnad overslag: 42,750,000 kr 

Sluttkostnad: 2,100,000 kr

Finansiering: Skaun kommune 20%
Norges vassdrags-  og energidirektorat 80%

Beskrivelse: 
Skaun kommune var en av de første kommunene 
som mottok NVEs risikokart over rasfarlige kvikk-
leireområder.  Kartene viste høy risiko for ras ned mot 
elver, bekker og strandsone i Buvika, Børsa og Viggja.  
Spesielt er tettstedene utsatt. I forbindelse med byg-
ging av ny E39 gjennom Skaun har NVE, kommunen, 
vegvesenet og entreprenøren (Selmer-Skanska) gått i 
et samarbeid om levering av billige overskuddsmas-
ser av stein til rassikringen.  De omfattende planene 
for sikring omfatter bunnheving og stabiliserende 
fyllinger i flere kilometer av Vigda med sidebekker, 
Strandsonen i Buvika, Børselvas nedre del (1 km) 
og Naustmelen. Foreløpig bevilgning er gitt på 22,5 
mill. kroner. NVE har fått en ekstrabevilgning gjen-
nom OED på 4 mill. kroner for å kunne starte opp 
prosjektet i takt med tilgang på stein fra vegprosjek-
tet.  Sikringsarbeidene ble startet opp høsten 2003.  
Hammerbekken i Buvika er utført i sin helhet.  
I Vigda i Buvika er det kjørt ut stein på to strekninger 
- den ene fra eksisterende E39 og ca. 1 km oppover, 
og den andre fra ny E39 og oppover til samløpet med 
Valsetbekken. Til sammen er det i 2003 belastet en 
utgift på anlegget på 2,1 mill kroner.  Dette er bare 
første start på et anlegg som vil gå over flere år. 
 
Erfaringer: Ingen spesielle.
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Tiltaksnummer og -navn: 10098
     

Skreabekken ved Skrea

Fylke/Kommune: Sør-Trøndelag, Oppdal

Tiltakstype: Erosjonssikring

Tidsrom: Oktober 2003 

Formål for tiltaket: Sikre bebyggelse og 
kommunikasjon

Entreprenør: Hoel & sønner AS
     
Kostnad overslag: 110,000 kr
     
Sluttkostnad:  40,000 kr
 
Finansiering: 
Norges vassdrags- og energidirektorat 100%

Beskrivelse: 
Under flommen 14.-15. august 2003 kom Skreabekken
helt ut av kontroll med ekstrem vannføring og mye 
masseavlagring. Flommen gjorde skader på bolig-
hus, driftsbygning, bru, hytte og noe infrastruktur. 
Etter flommen ligger bolighuset svært utsatt til for 
å bli rasert av bekken ved neste flom, jf bildet. Det 
hastet med å skaffe bekken et erosjonssikret løp fra 
fjellfaret ca. 40 m ovenfor vegen, til brattløpet ca. 
150 m lengre nedstrøms. Det ble forutsatt at det ble 
bygget ny bru og at skadene utenfor elveløpet og 
brua ble reparert med naturskademidler. Bekken 
har nå fått en høyde mellom bunn og topp mel på 
minimum 1,5 m. Bekketraseen ble trukket 5-7 m 
bort fra huset, og følger ellers samme trace som det 
gamle faret hadde. Det er fjell i bunnen av bekken. 
Langs de nederste 100 m måtte det graves opp et 
entydig elvefar. Det ble bygget et fall fra terrenget 
ved husveggen og ut til toppen av den nye elveme-
len. De øverste 80 m av den nye bekkeleiet ble plas-
tret med stor stein på begge sideskråningene. Stein 
til anlegget ble hentet fra nærliggende depot som 
grunneier råder over.

Erfaringer: 
Godt samarbeid mellom NVE, grunneier og 
entrepenør førte til et godt resultat.
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Tiltaksnummer og -navn: 10104 

Sikring av Tronda ved Nesto

Fylke/Kommune: Sør-Trøndelag, Oppdal

Tiltakstype: Erosjonssikring

Tidsrom: Desember 2003 

Formål for tiltaket:
Sikre bebyggelse og kommunikasjon

Entreprenør: NVE Anlegg 

Kostnad overslag: 190,000 kr 

Sluttkostnad: 30,000 kr

Finansiering: 
Norges vassdrags- og energidirektorat  100%

Beskrivelse: 
Under flommen 14.-15. august 2003 avlagret det 
seg store mengder stor stein og grus i elveløpet 
i ca. 200 m lengde oppstrøms brua over Tronda 
ved Nesto, og i ca. 50 m nedstrøms brua. De store 
steinmassene kom med elva fra den bratte og 
trange Trondalen. Etter flommen rensket Oppdal 
Maskinkompani opp elveløpet. Det ble kjørt bort 
mye gravemasser og det ble formet et fremtidig 
elveprofil. I desember ble hele elvestrekningen 
erosjonssikret med grov sprengt stein. Det er kjørt 
til vekstmasser som skal legges utover grusmassene 
innenfor elva og ned mot elva sommeren 2004. 

Erfaringer: 
Det meste av arbeidet med å erosjonssikre elveløpet 
er ferdig, men det gjenstår en del finpussing som 
må gjøres til sommeren. Steinfyllingen er blitt 
veldig grov, det er behov for å mette sikringsanlegget
med elvegrus. Dette må også gjøres sommeren 2004.



Utført tiltak i vassdrag 2003
Norges vassdrags- og energidirektorat, Region Midt-Norge

26 27

Utførte sikrings- og
 miljøtiltak i vassdrag 

2003

Tiltaksnummer og -navn: 10105

Sikring av Fossa ved Lykkja

Fylke/Kommune: Møre og Romsdal, Sunndal

Tiltakstype: Erosjonssikring

Tidsrom: September 2003 

Formål for tiltaket: Sikre bebyggelse og kom-
munikasjon

Entreprenør: Bredesen Graving og Transport 
AS
     
Kostnad overslag: 230,000 kr

Sluttkostnad:  198,000 kr

Finansiering: 
Norges vassdrags- og energidirektorat  100%

Beskrivelse: 
Flommen i august -03 skapte et kraftig åpent 
elvebrudd i Fossa like utenfor en barnehage. 
Erosjonen truet barnehagen og en parkerings-
plass. Det ble kjørt til ca. 1200 m3 stein og 
formet en ny og sikker elveseng over ca. 80 m.  
I tillegg ble Fossa rensket opp og gitt et definert 
løp lengre opp mot fjellet.

Erfaringer: Ingen spesielle
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Utførte sikrings- og
 miljøtiltak i vassdrag 

2003

Region Nord

Førde

Hamar

   Trondheim

  Tønsberg

  Narvik



Utført tiltak i vassdrag 2003
Norges vassdrags- og energidirektorat, Region Midt-Norge

28

Norges vassdrags- og energidirektorat, Region Nord

Utført tiltak i vassdrag 2003
Norges vassdrags- og energidirektorat, Region Midt-Norge

29

Norges vassdrags- og energidirektorat, Region Nord

Tiltaksnummer og -navn: 789
 

Beiarelv ved Kvæl, Breiarn, 
Nordland

Fylke/Kommune: Nordland, Beiarn 

Tiltakstype: Flomsikring

Tidsrom: 2003 

Formål for tiltaket: Sikre landbruk

Entreprenør: NVE Anlegg, Region Nord 

Kostnad overslag: 25,000 kr

Sluttkostnad: 25,000 kr

Finansiering: 
Norges vassdrags- og energidirektorat 100%

Beskrivelse: 
Vedlikehold av eldre erosjonsikringsanlegg 
etter isgangsskade i 2001 og 2002. 
Sikringsanlegg beskytter dyrka mark, og 
hindrer at elva slår seg inn mot bebyggelse 
ved kommunesenteret Moldjord. 

Erfaringer: 
Ikke mulig eller kostnadsmessig forsvarlig å 
dimensjonere sikringsanlegget for opptredende 
krefter som oppstår ved de store isdammene 
som ofte bygger seg opp i dette området. Frem-
tidige utbedringstiltak må derfor påregnes.
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Norges vassdrags- og energidirektorat, Region Nord

Tiltaksnummer og -navn: 915
 

Beiarelv ved Moldjord, Beiarn, 
Nordland.

Fylke/Kommune: Nordland, Beiarn 

Tiltakstype: Erosjonssikring

Tidsrom: 2003

Formål for tiltaket: Sikre bebyggelse og 
kommunikasjon

Entreprenør: NVE Anlegg, Region Nord 

Kostnad overslag: 55,000 kr

Sluttkostnad: 55,000 kr

Finansiering: 
Norges vassdrags- og energidirektorat 100%

Beskrivelse: 
Vedlikehold av eldre erosjonssikringsanlegg 
etter isgangsskade i 2001. Sikringsanlegget 
beskytter bl.a. kommunalt idrettsanlegg.

Erfaringer: 
Ingen spesielle.
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Norges vassdrags- og energidirektorat, Region Nord

Tiltaksnummer og -navn: 1435 

Beiarelv ved Strandholmen, 
Beiarn, Nordland.

Fylke/Kommune: Nordland, Beiarn 

Tiltakstype: Erosjonssikring

Tidsrom: 2003 

Formål for tiltaket: Sikre landbruk

Entreprenør: NVE Anlegg, Region Nord 

Kostnad overslag: 25,000 kr

Sluttkostnad: 55,000 kr

Finansiering: Norges vassdrags- og 
energidirektorat 100%

Beskrivelse: 
Vedlikehold av eldre erosjonssikringsanlegg 
etter flom- og isgangsskader. Påføring av 
vekstjordlag og tilrettelegging for etablering 
av ny kantvegetasjon langs den delen av 
sikringsanlegget der dette var gravd bort.

Erfaringer: 
Det gikk et år fra planen ble utarbeidet til 
vedlikeholdsarbeidet ble utført. Dette året 
var det en større vinterisgang i vassdraget, og 
anlegget ble mer omfattende som følge av dette. 
Det er en fordel å gjennomføre denne type 
vedlikehold på et tidligst mulig tidspunkt etter 
at skaden oppdages for å redusere de totale 
vedlikeholdsutgiftene.
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Norges vassdrags- og energidirektorat, Region Nord

Tiltaksnummer og -navn: 9344

Flomsikring av Naustelva 
ved Agermoen, Skjerstad, 
Nordland

Fylke/Kommune: Nordland, Skjerstad 

Tiltakstype: Flomsikring

Tidsrom: 2003
 
Formål for tiltaket: Sikre bebyggelse og 
kommunikasjon

Entreprenør: NVE Anlegg, Region Nord 

Kostnad overslag: 160,000 kr

Sluttkostnad: 240,000 kr

Finansiering: Skjerstad kommune 20%
Norges vassdrags- og energidirektorat  80%

Beskrivelse: 
Det har oppstått store skader langs nedre 
deler av Naustelva i Misvær ved de senere års 
flommer i området. Flomskadene berører 
infrastruktur og verneverdig bygningsmasse. 
Ved en ekstremflom i januar 2002 ble et 
anlegg som ble fullført i 1999 betydelig 
skadet. Vegvesenet gjennomførte strakstiltak 
for å gjenopprette transport på vegen, mens 
NVE påtok seg ansvar med planlegging og 
gjennomføring av ny sikring langs elva.

Erfaringer: 
Flomvannføring under anleggsutførelsen 
og videreutvikling av skaden mellom 
planlegging og ferdigstillelse bidro til en 
kostnadsoverskridelse på ca. kr 80 000,-. 
Sikringsanleggene i Naustelva er forsterket, 
men påkjenningene ved ektremflommer er så 
store at skade kan oppstå igjen.
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Norges vassdrags- og energidirektorat, Region Nord

Tiltaksnummer og -navn: 9345 

Bekk ved Lundberg, 
Lavangen, Troms 

Fylke/Kommune: Troms, Lavangen 

Tiltakstype: Flomsikring

Tidsrom: 2003
 
Formål for tiltaket: Sikre bebyggelse og 
kommunikasjon

Entreprenør: NVE Anlegg, Region Nord 

Kostnad overslag: 280,000 kr

Sluttkostnad: 285,000 kr

Finansiering: Statens Vegvesen - Troms 
vegkontor 35%
Norges vassdrags- og energidirektorat 65%

Beskrivelse: 
Sikringstiltaket gjennomføres i samarbeid 
mellom NVE og Statens Vegvesen for å hindre 
flomskader på vegnett og boliger.

Erfaringer: 
Tiltaket var nesten ferdig da det oppsto 
flomvannsføring, og dimensjoneringen av 
anlegget var riktig i forhold til flommen. Det 
oppsto ikke flomproblem ved denne flommen.
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Norges vassdrags- og energidirektorat, Region Nord

Tiltaksnummer og -navn: 9366 

Ruovddasjohka ved Myrseth, 
Kåfjord, Troms

Fylke/Kommune: Troms, Kåfjord
 
Tiltakstype: Flomsikring

Tidsrom: 2003
 
Formål for tiltaket: Sikre bebyggelse og 
kommunikasjon

Entreprenør: NVE Anlegg, Region Nord

Kostnad overslag: 430,000 kr

Sluttkostnad: 300,000 kr

Finansiering: 
Gáivuotna suohkan - Kåfjord kommune 20%
Norges vassdrags- og energidirektorat 80%

Beskrivelse: 
Ruovdasjohka er en av flere tilløpselver til 
Kåfjorelva der det er stor massetransport og 
oversvømmelsesproblem ved flomvannsføring. 
Tiltaket besto i opprensking av avsatte masser 
fra elveløpet, kombinert med flomsikring av 
dette.

Erfaringer: 
Gjennomføringen gikk raskere enn forutsatt, 
og anlegget blir defor rimeligere enn 
budsjettert. Det foretas endelig ferdig-
befaring av anlegget i 2005 (etter 2 vår-
flommer). 
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Norges vassdrags- og energidirektorat, Region Nord

Tiltaksnummer og -navn: 9648
 

Miljømessig tilpasning/biotop-
justering av forbygningsanlegg 
i Manndalselva, Kåfjord,Troms

Fylke/Kommune: Troms, Kåfjord

Tiltakstype: Miljøtiltak

Tidsrom: 2003 

Formål for tiltaket: Bedre vassdragsmiljø

Entreprenør: NVE Anlegg, Region Nord 

Kostnad overslag: 1,500,000 kr

Sluttkostnad: 1,600,000 kr

Finansiering: Gáivuotna suohkan - Kåfjord 
kommune  30%
Norges vassdrags- og energidirektorat  70%

Beskrivelse: 
Manndalselva er et av vassdragene i Nord 
Norge som er mest påvirket av flom- og 
erosjonssikringstiltak. På 70- og 80-tallet ble 
det gjennomført omfattende sikringstiltak 
for å sikre bosettingen i dalføret samt 
tilrettelegge for utvidet jordbruksdrift. Som en 
følge av dette ble vassdragsmiljøet forringet. 
Denne helhetlige miljøplanen består av en 
rekke tiltak som: miljømessig tilpasning av 
erosjonssikringsanlegg og flomverk, flytting 
av flomverk, åpning av avstengte elvemeandre, 
ombygging av terskler og revegeteringstiltak. 
Avsluttende arbeider utføres i 2004. Bildet 
viser en av tersklene i Manndalselva som 
bygges om fra en konvensjonell og kraftig 
bunnterskel til en celleterskel.

Erfaringer: 
Planlegging og gjennomføring er utført 
i nært samarbeid med lokale aktører. 
Informasjonstiltak er prioritert, det er 
bl.a. arrangert folkemøter og utarbeidet 
infomasjonsfolder om anlegget.



Utført tiltak i vassdrag 2003
Norges vassdrags- og energidirektorat, Region Midt-Norge

34

Norges vassdrags- og energidirektorat, Region Nord

Utført tiltak i vassdrag 2003
Norges vassdrags- og energidirektorat, Region Midt-Norge

35

Norges vassdrags- og energidirektorat, Region Nord

Tiltaksnummer og -navn: 9692
 

Sikring av Rapet og tiltak i 
Elvegårdsvassdraget, Narvik, 
Nordland

Fylke/Kommune: Nordland, Narvik 

Tiltakstype: Erosjonssikring

Tidsrom: 2003 

Formål for tiltaket: Bedre vassdragsmiljø

Entreprenør: NVE Anlegg, Region Nord 

Kostnad overslag: 1,200,000 kr

Sluttkostnad: 1,200,000 kr

Finansiering: Narvik kommune   35%
Grunneierlaget for Elvegårdselva  5%
Norges vassdrags- og energidirektorat  60%

Beskrivelse: 
Tiltaket består både av skredforebyggende til-
tak mot et kommunalt boligfelt, og en rekke 
tiltak for å bedre vassdragsmiljøet der dette
er forringet av tidligere uheldige inngrep. 
Planlegging og utførelse av tiltaket er gjennom-
ført i nært samarbeid med Grunneierlaget for 
Elvegårdselva, Forsvaret og Narvik kommune. 
Utførte tiltak er: skredsikring mot boligfelt, miljø-
messig tilpasning av flom- og erosjonssikrings-
anlegg, fjerning/flytting av flomverk, åpning av 
flomløp, reparasjon av terskel, opparbeiding av 
stisystem på sikringsanlegg og tilretteleggingstil-
tak (gapahuk). Avsluttende arbeider gjennomføres 
sommeren/høsten 2004.

Erfaringer: 
Over en strekning på ca. 2 km er vassdragsmil-
jøet betydelig bedret. Verdier som skulle sikres 
av tidligere inngrep er fortsatt sikret, mens vass-
dragsmiljøet fremstår som mer naturlig. Brukerne 
av vassdraget og vassdragsnære arealer gir meget 
god tilbakemelding på effekten av anlegget. Ved en 
flom høsten 2003 ble positive flomdempende effek-
ter ved flytting/fjerning av flomfyllinger og gjenåp-
ning av flomverk vurdert til å være meget god.
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Norges vassdrags- og energidirektorat, Region Nord

Tiltaksnummer og -navn: 9920 

Erosjonssikring langs Tanaelva 
ved Rustefjelbma - Bonakas - 
Tana, Finnmark

Fylke/Kommune: Finnmark, Tana 

Tiltakstype: Erosjonssikring

Tidsrom: 2002 - 2003
 
Formål for tiltaket: Sikre bebyggelse og 
kommunikasjon

Entreprenør: NVE Anlegg, Region Nord 

Kostnad overslag: 900,000 kr

Sluttkostnad: 800,000 kr

Finansiering: 
Deanu gielda - Tana kommune  20%
Norges vassdrags- og energidirektorat 80%

Beskrivelse: 
Sikringsanlegget beskytter flere eneboliger 
langs venstre bredd av Tanaelva. Erosjonen har 
hovedsakelig oppstått ved ispåkjenning, og 
det er anlagt en konvensjonell erosjonssikring 
av sprengt stein over en strekning på 650 m. 
Sikringsanlegget er overrislet med stedlige 
finkornige masser og revegetert.

Erfaringer: 
Ingen spesielle.
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Tiltaksnummer og -navn: 9949
 

Miljøtilpasning av erosjons-
sikringsanlegg langs øvre del 
av Tanavassdraget

Fylke/Kommune: Finnmark, Karasjok

Tiltakstype: Miljøtiltak

Tidsrom: 2003 - 2004 

Formål for tiltaket: Bedre vassdragsmiljø

Entreprenør: NVE Anlegg, Region Nord 

Kostnad overslag: 500,000 kr

Sluttkostnad: 500,000 kr

Finansiering: 
Interreg Illa Nord Nordkalotten 50%
Norges vassdrags- og energidirektorat 50%

Beskrivelse: 
Tiltaket er en del av prosjektet: Bevaring av 
Tanaelva som en lakseelv i naturtilstand. 
I dette prosjektet, som gjennomføres i sam-
arbeid mellom norske og finske myndigheter, 
vil den miljømessige standarden på norske og 
finske erosjonssikringsanlegg langs øvre del av 
vassdraget oppgraderes. Dette anlegget består
i oppgradering av erosjonssikrings-
anlegg over en strekning på ca. 2 km. De to 
største anleggene som oppgraderes er: 
8357 Karasjohka ved Jembelesennjarg og 
7805 Karasjohka ved Holgannjarg. Avsluttende 
arrondering og revegeteringstiltak gjennom-
føres sommeren 2004.

Erfaringer: 
Vanskelig å utnytte stedlige sandmasser til 
overrisling av steinfyllingene som planlagt.
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Norges vassdrags- og energidirektorat, Region Nord

Tiltaksnummer og -navn: 9958 

Sikringstiltak mot 
Mørsvikelva i Sørfold 
kommune, Nordland

Fylke/Kommune: Nordland, Sørfold
 
Tiltakstype: Miljøtiltak

Tidsrom: 2003
 
Formål for tiltaket: Sikre bebyggelse og 
kommunikasjon

Entreprenør: NVE Anlegg, Region Nord
 
Kostnad overslag: 170,000 kr

Sluttkostnad: 160,000 kr

Finansiering: Sørfold kommune 20%
Norges vassdrags- og energidirektorat 80%

Beskrivelse: 
Anlegget besto i både reparasjon av eksiste-
rende sikringsanlegg som ble skadet ved 
flom, og en forlenging av dette anlegg i 
elvas utløpsområde der ny erosjon truet en 
campingplass. I forbindelse med vedlike-
holdsarbeidet ble den miljømessige 
standarden på eksisterende anlegg hevet.

Erfaringer: 
Massetransporten var stor i Mørsvikelva 
ved den siste skadeflommen (regnværs- og 
smelteflom i januar 2002), og en må påregne 
behov for fremtidige vedlikeholdsarbeider på 
sikringsanlegget ved fremtidige skadeflommer 
av denne størrelse. 
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Tiltaksnummer og -navn: 9973 

Terskel ved Nerauran 
rasteplass - Saltdal 
kommune, Nordland

Fylke/Kommune: Nordland, Saltdal

Tiltakstype: Miljøtiltak

Tidsrom: 2003
 
Formål for tiltaket: Bedre vassdragsmiljøet 
 
Entreprenør: NVE Anlegg, Region Nord

Kostnad overslag: 60,000 kr

Sluttkostnad: 60,000 kr

Finansiering: 
Statens vegvesen - Region Nord 33.34% 
Saltdal kommune 33.34%
Norges vassdrags- og energidirektorat 33.34%

Beskrivelse: 
Tiltaket er definert som tiltak nr. 32 i 
plannr. 10056 Miljøplan for Saltdalsvassdraget.  
Tiltaket består i utbedring av en terskel som 
ble bygd på 90-tallet for å heve vannstanden i 
et bekkesystem ved en større rasteplass bygd av 
Vegvesenet. Terskelen ligger under en gangbru 
som er en del av et stisystem langs nedre del 
av Saltdalselva. Avsluttende miljøtilpasning 
av terskelen er ikke utført på det tidspunkt da 
bildet er tatt.

Erfaringer: 
Terskelen havarerte forrige gang som følge av 
bunnsenking på nedstrømssiden. Forankringa 
av terskelen er bedret, men en bør likevel følge 
med om ny bunnsenking oppstår. 
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Tiltaksnummer og -navn: 10004 

Erosjonssikring 
Smånessan Industriområde, 
Lakselva i Misvær, Skjerstad 
kommune

Fylke/Kommune: Nordland, Skjerstad

Tiltakstype: Erosjonssikring

Tidsrom: 2003 

Formål for tiltaket: Sikre bebyggelse og 
kommunikasjon

Entreprenør: NVE Anlegg, Region Nord

Kostnad overslag: 100,000 kr

Sluttkostnad: 120,000 kr

Finansiering: Skjerstad kommune 20%
Norges vassdrags- og energidirektorat 80%

Beskrivelse: 
Tiltaket besto i vedlikehold og utvidelse av 
flomverksanlegg langs nedre deler av Lakselva i 
Misvær. Dette anlegget ble etablert på 70-tallet, 
og skaden oppsto ved ekstremflom i området i 
januar 2002.

Erfaringer: 
Ingen spesielle. 
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Tiltaksnummer og -navn: 10008 

Sikringstiltak mot Takelv 
ved Holmeslett - Målselv 
kommune

Fylke/Kommune: Troms, Målselv

Tiltakstype: Flomsikring

Tidsrom: 2003 

Formål for tiltaket: Sikre bebyggelse og 
kommunikasjon

Entreprenør: NVE Anlegg, Region Nord

Kostnad overslag: 50,000 kr

Sluttkostnad: 50,000 kr

Finansiering: 
Norges vassdrags- og energidirektorat 100%

Beskrivelse: 
En større isgang i januar 2002 førte til at 
Takelva tok seg nytt løp. Det ble gjennomført 
strakstiltak for å få elva tilbake i sitt 
opprinnelige løp. Isgangen bygde opp mye 
ørmasser utenfor bebyggelsen ved Holmslett, 
og denne ble utsatt for flomskader som følge 
av dette. Tiltaket har bestått i utvidelse av 
elveprofilet utenfor bebyggelsen slik det var 
før isgangen. Massene er benyttet til erosjons- 
og flomsikring av utsatte verdier. 
 
Erfaringer: 
Ingen spesielle.
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Tiltaksnummer og -navn: 10009
 

Tiltak i Barduelva ved 
Fosshaug - sikring av 
hovedvannledning, Bardu

Fylke/Kommune: Troms, Bardu
 
Tiltakstype: Erosjonssikring

Tidsrom: 2003
 
Formål for tiltaket: Sikkerhet for liv og 
helse

Entreprenør: NVE Anlegg, Region Nord
 
Kostnad overslag: 40,000 kr

Sluttkostnad: 50,000 kr

Finansiering: Statkraft SF 50%
Norges vassdrags- og energidirektorat 50%

Beskrivelse: 
På midten av 90-tallet ble det gjennomført et 
større flomsikringstiltak i Barduelva ovenfor 
Fosshaug bru. I forbindelse med utdyping 
av elveløpet ble det nødvendig å bygge en 
stabiliserende terskel ved en hovedvannledning. 
Terskelen ble bare bygget langs djupålen. 
Djupålen har i ettertid flyttet seg endel, og dette 
tiltaket har bestått i å forlenge og forsterke 
terskelen.
 
Erfaringer: 
Djupålen kan forflytte seg ytterligere og det kan 
bli nødvendig å forlenge terskelen mot høyre 
bredd (sett medstrøms) i fremtiden.
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Tiltaksnummer og -navn: 10024 

Tiltak i Kildalselva nedenfor 
brua, Reisavassdraget, 
Nordreisa kommune, Troms

Fylke/Kommune: Troms, Nordreisa

Tiltakstype: Miljøtiltak

Tidsrom: 2003 - 2003
 
Formål for tiltaket: Bedre vassdragsmiljø

Entreprenør: NVE Anlegg, Region Nord 

Kostnad overslag: 350,000 kr

Sluttkostnad: 400,000 kr

Finansiering: Nordreisa kommune  20%
Norges vassdrags- og energidirektorat 80%

Beskrivelse: 
Prosjekt Reisavassdraget er et fellesprosjekt 
mellom Nordreisa kommune, Reisa elvelag 
og NVE. En av aktivitetene i prosjektet er å 
revitalisere avstengte deler av vassdraget for 
derved å bidra til et bedret vassdragsmiljø. 
Tiltakene er forankret i faglige vurderinger 
og legger spesielt vekt på områder med 
stort biologisk mangfold som sammen med 
endret bruk av arealene bl.a. gir mulighet for 
ombygging av tidligere utførte sikringsanlegg. 
Dette tiltaket omfatter fjerning/flytting av ca. 
450 m flomverk på høyre bredd nedstrøms 
brua over Kildalselva. Elvebunnen er forsterket 
og  det er anlagt ny sikring på høyre side i god 
avstand fra elveløpet. Dette medfører at et 
gammelt flomløp og flommarkskogen langs 
høyre bredd er revitalisert, samtidig som det 
er oppnådd en flomdemping i området.

Erfaringer: 
Det er gitt meget positiv tilbakemelding etter 
at avsluttende arbeider ble gjennomført i 
2003. Det vil gjennomføres etterundersøkelser 
i 2004 for å dokumentere virkninger av 
anlegget.
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Tiltaksnummer og -navn: 10026 

Erosjonssikring i 
Hemigardselva i Misvær, 
Skjerstad kommune, Nordland
 
Fylke/Kommune: Nordland, Skjerstad

Tiltakstype: Erosjonssikring

Tidsrom: 2003 

Formål for tiltaket: Sikre landbruk

Entreprenør: NVE Anlegg, Region Nord

Kostnad overslag: 110,000 kr

Sluttkostnad: 110,000 kr

Finansiering: Skjerstad kommune 20%
Norges vassdrags- og energidirektorat 80%

Beskrivelse: 
Tiltaket besto i sikring av 2 parseller i 
Hemigardselva og 1 parsell i Hellforselva. 
Flomskader og skred oppsto langs disse 
mindre elvene i Misvær under ekstremflom i 
januar 2003. Sikringstiltak ble gjennomført 
for å hindre utrasning av dyrka mark. 
Videreutvikling av skredene kunne også 
medført skade på bebyggelse i Misvær 
sentrum. Bildet er fra Hellforselva.

Erfaringer: 
Ingen spesielle.
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Tiltaksnummer og -navn: 10080 

Lassejohka - Kåfjord 
kommune, Troms

Fylke/Kommune: Troms, Kåfjord

Tiltakstype: Flomsikring

Tidsrom: 2003
 
Formål for tiltaket: Sikre bebyggelse og 
kommunikasjon

Entreprenør: NVE Anlegg, Region Nord

Kostnad overslag: 22,000 kr

Sluttkostnad: 22,000 kr

Finansiering: 
Norges vassdrags- og energidirektorat 100%

Beskrivelse: 
Tiltaket besto i oppryddingstiltak i, og utvi-
delse av, et bekkeprofil for å hindre flomska-
der på en enebolig.

Erfaringer: 
Anlegget ble utført med en liten gravemaskin 
for å redusere behovet for rydding av kant-
vegetasjon.
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Utførte sikrings- og
 miljøtiltak i vassdrag 

2003

Tiltaksnummer og -navn: 10081 

Tverrelva ved Bardujord - 
Bardu kommune, Troms

Fylke/Kommune: Troms, Bardu
 
Tiltakstype: Flomsikring

Tidsrom: 2003
 
Formål for tiltaket: Sikre bebyggelse og 
kommunikasjon

Entreprenør: NVE Anlegg, Region Nord 

Kostnad overslag: 50,000 kr

Sluttkostnad: 50,000 kr

Finansiering: Bardu kommune 20%
Norges vassdrags- og energidirektorat 80%

Beskrivelse: 
Elveløpet var oppgrunnet og det ble gjennom-
ført en oppgraving av elveløpet i en sving 
der elva ved flom overtoppet elvebredden. 
Gravemassene ble lagt i en begrenset erosjons-
sikring og fylling over eksisterende elvebrink 
der denne hadde et lavbrekk. 

Erfaringer: 
Oppgrunningen av elveløpet har skjedd grad-
vis over flere år.
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Utførte sikrings- og
 miljøtiltak i vassdrag 

2003

Region Sør

Førde

Hamar

   Trondheim

  Tønsberg

  Narvik
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Tiltaksnummer og -navn: 9638
 

Forbygning mot Songdalselva 
v/Birkelid

Fylke/Kommune: Vest-Agder, Songdalen 

Tiltakstype: Skredsikring

Tidsrom: 26. mai 2003 - 7. august 2003
 
Formål for tiltaket: Sikre bebyggelse og 
kommunikasjon

Entreprenør: RØ Anlegg 

Kostnad overslag: 2,111,000 kr

Sluttkostnad: 2,100,000 kr

Finansiering: Songdalen kommune 20%
Norges vassdrags- og energidirektorat 80%

Beskrivelse: 
Sikring av to parseller på i alt 350 m. Grunn-
undersøkelser viser dårlig stabilitet i området, 
med sikkerhet på under 1 før arbeidene startet. 
I tillegg til å erosjonssikre, ble det også laget 
en avlastningshylle i elveskråningen. En opp-
nådde med dette en økning i sikkerheten mot 
utglidninger på 10 - 20 %. Ved avslutningen av 
anlegget er det satt ut stiklinger av stedegen 
lauvskog i skråningen og på avlastningshyllen.

Erfaringer: 
Blakking av elvevannet i perioder nedstrøms 
førte også til diskusjoner med elveeigarlaget og 
brukere av en størrebadeplass nedstrøms. Det 
ble imidlertid ikke påvist skader på fisk som 
kunne relateres til arbeidene. NVE burde ha 
informert lokalbefolkningen før anleggets 
start om fare for blakking av vannet. Ras og 
setninger i anleggsperioden gjorde det nød-
vendig å legge ut ekstra stein i deler av elve-
løpet som en motfylling. Mye av denne steinen 
ble tatt opp igjen når en gikk tilbake og la opp 
stein i skråning og avlastningshylle. I tillegg til 
fiberduk ble det også benyttet jordarmerings-
nett under adkosten i skråningsfoten. 
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Tiltaksnummer og -navn: 9677 

Erosjonssikring mot 
Vikedalselva 
ved Solheim gnr. 46/7, 14

Fylke/Kommune: Rogaland, Vindafjord 

Tiltakstype: Skredsikring

Tidsrom: 3. februar 2003 - 14. mars 2003
 
Formål for tiltaket: Sikre bebyggelse og 
kommunikasjon

Entreprenør: Jakob Blikra 

Kostnad overslag: 210,000 kr

Sluttkostnad: 210,000 kr

Finansiering: Vindafjord kommune 20%
Norges vassdrags- og energidirektorat 80%

Beskrivelse: 
Sikring av skråningsfoten på høyre elveside i 
en strekning på omlag 130 m. Det er fare for 
større utglidninger/ras i elveskråningen som er 
20 - 25 m høg. På toppen av skråningen er det 
bustadshus og veksthus.

Erfaringer: 
Vanskelig adkomst på grunn av stor 
vannhastighet og ustabile masser. 
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Tiltaksnummer og -navn: 9812
     

Tovdalselva ved Rugsland 
- erosjonssikring og stabiliser-
ing av ras gnr./bnr. 15/2

Fylke/Kommune: Aust-Agder, Birkenes 

Tiltakstype: Skredsikring

Tidsrom: 22. april 2003 - 15. mai 2003
     
Formål for tiltaket: Sikre bebyggelse og 
kommunikasjon

Entreprenør: RØ Anlegg 

Kostnad overslag: 435,000 kr

Sluttkostnad: 250,000 kr

Finansiering: Birkenes kommune 20%
Norges vassdrags- og energidirektorat 80%

Beskrivelse: 
Sikring av ras i en 18 m høy elveskråning i en 
lengde på omlag 40 m. Vi tok inn igjen rasmas-
ser fra elveløpet og erosjonssikret i rasfoten. 
Det ble transporterten del ekstra masser for å 
fylle opp igjen deler av rasgropa. Vi gjødslet og 
sådde til skråningen tilslutt.

Erfaringer: 
Vanskelige adkomstforhold. Bygde veg ned til 
rasfoten med steinmassene som en igjen benyt-
tet til erosjonssikringen i foten av raset.
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Tiltaksnummer og -navn: 9842 
 

Drammenselva Hokksund bru 
- Øvre Sandøra

Fylke/Kommune: Buskerud, Øvre Eiker 

Tiltakstype: Flomsikring

Tidsrom: 15. feb 2002 - 31.des. 2003 

Formål for tiltaket: Sikre bebyggelse og 
kommunikasjon

Entreprenør: Øivind Bråthen AS 

Kostnad overslag: 2,250,000 kr

Sluttkostnad: 2,300,000 kr

Finansiering: Øvre Eiker kommune 20%
Norges vassdrags- og energidirektorat 80%

Beskrivelse: 
Anlegget består av flomvoll, sluse, oppfylling, 
gangbru, heving av kjørebru og revegtering av 
kantsona mellom gangvegen og elva. Tiltaket 
reduserer flomskader på campingplassen, 
hytter, idrettsanlegg og friluftsområdet. Det 
er benyttet granitt i murer, trapper og brygge. 
Revegetering er utført med omdannet bark, 
ferdigplen og kokosnett.

Erfaringer: 
Ekstern landskapsarkitekt har vært tilgjengelig 
i hele prosjektperioden. Øivind Bråthen AS fikk 
kontrakten i 2002 i konkurranse med 12 andre 
anbydere. Granittmurene (laget av vrakstein) 
har gitt området et enhetlig preg, som harmo-
nerer godt med sentrumsområdet for øvrig.
Vi vil spesielt følge opp bruken av ferdigplen 
(prisgunstig) i kombinasjon med rimelig vekst-
masse og kokosnett. Brygga ser ut som ei vanlig 
pelebrygge, og er konstruert for å følge med 
bevegelsene i isen. 
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Tiltaksnummer og -navn: 9956
     

Restaurering av 
Hammerdammen

Fylke/Kommune: Aust-Agder, Tvedestrand 

Tiltakstype: Andre tiltak

Tidsrom: 15.februar 2003 - 1. november 2003 

Formål for tiltaket: Bedre vassdragsmiljø

Entreprenør: Selmer Skanska AS 

Kostnad overslag: 1,500,000 kr

Sluttkostnad: 1,500,000 kr

Finansiering: 
Norges vassdrags- og energidirektorat 100%

Beskrivelse: 
NVE har gitt 1,5 mill. kroner i tilskudd til
Hammerdammen, som tilhører Næs Jernverks- 
museum. Dammen er gjenreist etter den orgi-
nale byggemetoden, som var tømmerkiste 
med strekkstag til fjell.  Damhøyden er ca. 10 m. 
I tillegg til dammen bygges en overløpskanal 
for å tilfredsstille dagens krav til flom-
avledning. Fiskepassasje bygges våren 2004.
 
Erfaringer: 
Stiftelsen Næs Jernverksmuseum er byggherre. 
NVE er representert i damkomiteen som styrets 
rådgiver. Oppstarten ble utsatt på grunn av 
stor vannføring i elva. Etterpå har arbeidet gått 
svært bra. Dammen ble prøvd med vanntrykk i 
oktober. Hele anlegget blir satt i drift i mai 2004. 
Dammen er underlagt offentlig tilsyn.



Utført tiltak i vassdrag 2003
Norges vassdrags- og energidirektorat, Region Midt-Norge

52

Norges vassdrags- og energidirektorat, Region Sør

Utført tiltak i vassdrag 2003
Norges vassdrags- og energidirektorat, Region Midt-Norge

53

Norges vassdrags- og energidirektorat, Region Sør

Tiltaksnummer og -navn: 10061 

Erosjonssikring i Skienselva 
mellom Skien og Porsgrunn

Fylke/Kommune: Telemark, Skien 

Tiltakstype: Skredsikring

Tidsrom: September 2003 - desember 2003 

Formål for tiltaket: Sikkerhet for liv og helse

Entreprenør: Trafikk og anlegg as. 

Kostnad overslag: 22,000,000 kr

Sluttkostnad: 12 000 000 kr

Finansiering: Skien kommune 20%
Norges vassdrags- og energidirektorat 80%

Beskrivelse: 
Sikring mot større leirskred ned mot Skienselva. 
Parsellen Tollnes/Stadion og Follestad er en del 
av et større sikringsarbeide initiert av program 
for økt sikkerhet mot leirskred. 

Arbeidet gjøres ved å tippe stein fra lekter ned 
i elven. Hensikten er å lage en erosjonssikring 
og motfylling til den ustabile skråningen under 
vann. Det brukes henholdsvis splittlekter og 
fallbunnslektere. Stein hentes i brudd med egen 
lossplass, slik at vi slipper unødig transport.

Posisjonering foregår med GPS og Ekkolodd og 
bunnkartprogrammet Olex. Ved hjelp av rute-
mønster med volum lagt inn i slepebåtens navi-
gasjonsystemer legges korrekte mengder ut.

Etterkontroll foregår ved oppmåling og dykke-
kontroll.

Erfaringer: 
Metoden fungerer bra på dette prosjektet. Det 
er en rimelig og effektiv metode. Prosjektet går 
økonomisk og tidsmessig som planlagt. 
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Utførte sikrings- og
 miljøtiltak i vassdrag 

2003

Tiltaksnummer og -navn: 10156 

Rassikring mot ravinedaler 
på Åskollen (Rabbenveien),
Drammen Buskerud

Fylke/Kommune: Buskerud, Drammen 

Tiltakstype: Skredsikring

Tidsrom: 1. oktober 2003 - 1. mars 2004
     
Formål for tiltaket: Sikre bebyggelse og 
kommunikasjon

Entreprenør: Morthensen & Duvholdt 

Kostnad overslag: 600,000 kr

Sluttkostnad: 600,000 kr

Finansiering: 
Norges vassdrags- og energidirektorat 100%

Beskrivelse: 
Rabbenveien ligger på en rygg mellom to
ravinedaler. Sikringstiltakene består av omfat-
tende erosjonssikringsanlegg og støttefyllinger
av steinmasser. Tiltakene sikrer 22 boliger. 
Vegetasjonslaget og jordlaget ble fjernet og 
lagt tilbake på de områder som ble berørt av 
erosjonssikring eller størrefylling. Steinmassen 
i bekken ble mettet  med naturgrus. 
Kommunens egen kompetanse og ekstern 
landskapsarkitekt har vært involvert for å sikre 
best mulig sluttresultat i forhold til natur og 
miljø. NVE har etter anmodning fra kommu-
nen, deltatt på prosjektmøtene og på enkelte 
byggemøter. 

Erfaringer: 
Nederste parsell er ferdig. Videre oppover er 
det svært bløtt, men forholdene ble noe bedre 
etter at det ble frost i bakken. Størstedelen blir 
utført i 2004. NVE har utbetalt sitt tilskudd 
i 2003. Totalt er anlegget beregnet til 5 mill. 
kroner, der NVEs tilskudd utgjør 12 %.
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Utførte sikrings- og
 miljøtiltak i vassdrag 

2003

Region Vest

Førde

Hamar

   Trondheim

  Tønsberg

  Narvik
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Noregs vassdrags- og energidirektorat, Region Vest

Tiltaksnummer og -namn: 1007 

Oppreinsking av Bondalselva

Fylke/Kommune: Møre og Romsdal, Ørsta

Tiltakstype: Erosjonssikring

Tidsrom: 03.03 2003 - 1.11.2003 

Føremål for tiltaket: Sikre bebyggelse og 
kommunikasjon

Entreprenør: Flatnes Maskin AS 

Kostnad overslag: 420,000 kr

Sluttkostnad: 499,000 kr

Finansiering: 
Noregs vassdrags- og energidirektorat  100%

Omtale:
Bondalselv renn ut i Hjørungfjorden ved 
tettstaden Sæbø. Elva er ei ettertrakta lakseelv. 
Elva er svært masseførande. Det fører til fare 
for sedimentering, overtopping og flaumskadar 
i Sæbø. Det vart lagt ut 6000 m3 stein i fylling, i 
forlenging av eksisterande anlegg og justering 
av eksisterande steinband. Det vart også lagt 
ut eit par mindre utstikkarar. Overskriding av 
kostnadsoverslaget skuldast flaumskadar på 
utfyllinga ved sjøen.

Erfaringar: 
Opprenskingene i elveløpet gjorde at flaumane 
i august og september ikkje gjekk over 
fyllingane og ned mot sentrum. Fisketilhøva 
sommaren 2003 vart hemma av utflatingen av 
elveløpet. Elvebotnen har nå snart sin gamle 
utsjånad.
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Noregs vassdrags- og energidirektorat, Region Vest

Tiltaksnummer og -namn: 1917 

Blåbreelv ved Fet, Sykkylven 
kommune

Fylke/Kommune: Møre og Romsdal, 
Sykkylven 

Tiltakstype: Erosjonssikring

Tidsrom: 11.06 2003 - 23.06. 2003 

Føremål for tiltaket: Sikre bebyggelse og 
kommunikasjon

Entreprenør: NVE Anlegg RV 

Kostnad overslag: 87,000 kr

Sluttkostnad: 67,000 kr

Finansiering: 
Sykkylven kommune 20%
Noregs vassdrags- og energidirektorat 80%

Omtale:
Blåbreelva har dei siste 3-4 åra hatt fleire 
vedlikehaldstiltak. Skadane har fordelt seg over 
heile strekninga ned til Fetvatnet. Det var små 
brot i gjeldande fôrbygning og sedimentering 
i utløpet av elva der ho renn ut i Fetvatnet. 
Massane  reduserar avrenningskapasiteten ved 
den nedste jordbruksbrua.
Det er uttrykt ønskje frå distriktet om å utføre 
ei botnsikring mellom fôrbygningsparsellane 
då ein er redd vegen og den bratte skråninga 
bakom vil rase ut ved ytterlegare botnerosjon.  
Siste året har det skjedd ei forverring. 
Botnsikring av den om lag 25 m lange 
strekninga frå øvste brua til der brotet starta, 
er lagt inn i denne vedlikehaldsplanen.

Erfaringar: 
Vedlikehaldsarbeidet vart avslutta 23.6.03. 
Den 14. august kom ein stor flaum, (50-
års flaum) som gjorde skade på den usikra 
strekninga mellom fôrbygningsparsellane. 
Fôrbygningsparsellane ovanfor og nedanfor 
fekk også skadar saman med store 
masseavlagringar.
Det vart utført omfattande krisetiltak i elva, sjå 
eige tiltaksnr. 10134.
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Noregs vassdrags- og energidirektorat, Region Vest

Tiltaksnummer og -namn: 4842 

Nausta, Indrekvam - Hove ved 
Hukset, Naustdal kommune

Fylke/Kommune: Sogn og Fjordane, 
Naustdal 

Tiltakstype: Erosjonssikring

Tidsrom: Januar til juli 2000

Føremål for tiltaket: Sikre landbruk

Entreprenør: NVE Anlegg - Harald Kvame as 

Kostnad overslag: 210,000 kr

Sluttkostnad: 105,200 kr

Finansiering: 
Naustdal kommune 20%
Statens Landbruksbank 48%
Noregs vassdrags- og energidirektorat 32%
 

Omtale:
Tiltaket ligg ved Nausta, som er ei god 
lakseelv. Anlegget vart oppstarta i førstninga 
av 2000. 

Erfaringar: 
Anlegget fekk ein dårleg start reint 
utføringsmessig, noko som fører til 
etterarbeid inn i 2004.
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Noregs vassdrags- og energidirektorat, Region Vest

Tiltaksnummer og -namn: 5326 

Mittetelv ved Mittet, Rauma 
kommune

Fylke/Kommune: Møre og Romsdal, Rauma 

Tiltakstype: Erosjonssikring

Tidsrom: 02.02. 2003 - 28.02 2003 

Føremål for tiltaket: Bedre vassdragsmiljø

Entreprenør: Anders og Alf Inge Slemmen ANS 

Kostnad overslag: 62,000 kr

Sluttkostnad: 61,000 kr

Finansiering: Noregs vassdrags- og 
energidirektorat 100%

Omtale:
Mittetelv renn ut i på sørsida av Langfjorden.
Elva vart fôrbygd på slutten av 70-åra. Utløpet 
mot sjøen vart utført nokså breitt, noko som 
periodevis gjer oppgangen for laks vanskeleg. 
Strømmingane i fjorden fører også til at finare 
masser frå elva vart dregne nordover og legg 
seg att framfor innløpet til ei småbåthamn.
Gjennom å innsnevre løpet med 4 utstikkarar 
vert lågvassføringa samla og dermed vart  
inngangen til elva gjort lettare for fisken. Den 
nedste utstikkaren vart bygd som ein voll blant 
fjøresteinane med det føremål å auke farten 
på elva slik at sedimenta vart dregne ut på 
djupare vatn.

Erfaringer: 
Ein har så langt berre hatt positive 
tilbakemeldingar.
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Noregs vassdrags- og energidirektorat, Region Vest

Tiltaksnummer og -namn: 6545 

Lillebøelv ved Lillebø, 
Volda kommune

Fylke/Kommune: Møre og Romsdal, Volda 

Tiltakstype: Vedlikehald

Tidsrom: 01.11.2003 - 20.11.2003 

Føremål for tiltaket: Sikre bebyggelse og 
kommunikasjon

Entreprenør: NVE Anlegg RV 

Kostnad overslag: 53,000 kr

Sluttkostnad: 32,000 kr

Finansiering: Volda kommune 20%
Noregs vassdrags- og energidirektorat 80%

Omtale:
Lillebøelva renn ut på vestsida av Dalsfjorden. 
Den er svært bratt og svært masseførande og 
har hatt ein del reparasjonar og oppreinsking 
gjennom dei siste åra. Det vart i overslaget teke 
høgde for skadd fôrbygning, men ved fjerning 
av lausmassane viste det seg at denne var stort 
sett like heil.

Erfaringer: 
Elva vil framleis føre med seg massar, seinare 
ulemper og kostnad må ein ta høgde for. 
Massane kjem tidvis med snø- og sørpeskred 
ned frå fjellet.
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Noregs vassdrags- og energidirektorat, Region Vest

Tiltaksnummer og -namn: 7504 

Sundselv ved Sunde, Bnr 3, 
Gaular kommune

Fylke/Kommune: Sogn og Fjordane, Gaular 

Tiltakstype: Erosjonssikring

Tidsrom: veke 40 til veke 47, 2003 

Føremål for tiltaket: Sikre landbruk

Entreprenør: Entrepenør Joar Berg 

Kostnad overslag: 100,000 kr

Sluttkostnad: 151,000 kr

Finansiering: Gaular kommune 25%
Noregs vassdrags- og energidirektorat 75%

Omtale:
Elva ligg ved Dalsfjorden og tiltaket omfattar 
sikring av elva over ca. 280 meter.

Erfaringer: 
Linjeføring vart tilpassa terrenget med 
ei smidig kurve.
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Noregs vassdrags- og energidirektorat, Region Vest

Tiltaksnummer og -namn: 8246 

Rauma ved Nora, 
Gnr./bnr. 11-2, Rauma kommune

Fylke/Kommune: Møre og Romsdal, Rauma

Tiltakstype: Erosjonssikring

Tidsrom: 01.04.2003 - 01.05. 2003 

Føremål for tiltaket: Bedre vassdragsmiljø

Entreprenør: Eide og Frilund AS 

Kostnad overslag: 80,000 kr

Sluttkostnad: 75,000 kr

Finansiering:
Noregs vassdrags- og energidirektorat 100%

Omtale: Rauma elv er eit verna vassdrag. Elva 
har sitt utspring i Lesja kommune, Oppland, 
og renn ut i Romsdalsfjorden ved Åndalsnes. 
Elva er aure- og lakseførande. Strekninga vart 
fôrbygd på slutten av 1980-årene gjennom ein 
oppkøyrt og steinsett voll dels litt ut i løpet. 
Vedlikehaldsarbeidet gjekk ut på reparasjon av 
90 m undergraven forbygging, og justering av 
utstikkar. Det vart lagt ut forbyggingsstein og 
filtermassar i foten.

Erfaringer: Elva sedimenterar i området, noko 
som gjer at vatnet i periodar vert styrt mot 
land. Dårlege grunnforhold, blaut leire, gjer at 
forbyggingane på slike stader lett vert under-
gravne. Strekninga ser ut som ein kunstig kanal i 
landskapet. Strekninga burde difor miljømessig 
og estetisk sett vore flytta sidevegs mot fast 
bakke. Grunneigar Lars Nora er positiv til dette.
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Noregs vassdrags- og energidirektorat, Region Vest

Tiltaksnummer og -namn: 8782 

Forbygging mot Løken ved 
Myrmel og Nos, Gaular 
kommune.

Fylke/Kommune: Sogn og Fjordane, Gaular 

Tiltakstype: Erosjonssikring

Tidsrom: 07.10.02 - 10.07.03 

Føremål for tiltaket: Sikre landbruk

Entreprenør: NVE Anlegg 

Kostnad overslag: 500,000 kr

Sluttkostnad: 519,000 kr

Finansiering: Gaular kommune 20%
Noregs vassdrags- og energidirektorat 80%

Omtale:
Anlegget omfattar sikring av ca. 550 meter elv, 
som ligg ved ein sideveg ut frå E-39 til Sande.
Anlegget ligg i myrområde og vart utført 
etappevis då vêrtilhøva var mest optimale for 
kostnadseffektiv drift.
Store flaumar førte til at ei steinbru vart 
undergraven og måtte byggast ny. Steinbandet 
over elvebotnen var ikkje godt nok utført mot 
den ustabile elvebotn av leire/silt. Grunneigar 
deltok ekstra med kostnaden av ny bru, som 
auka standarden på køyrevegen.

Erfaringer: 
Anlegget vart utført på ein grei måte, og 
vanskane vart greitt ordna på byggemøte med 
grunneigarane. Det vart bygd nokre tersklar 
og lagt ut steingrupper som skulle sikre 
botnen og skape kulpar for liv i vassdraget.
Privat steinbrot i nærområdet medførte at 
kostnadsoverslaget heldt. Elva var tidlegare 
rik på bekkeaure, men den vart vekke. Dette 
skuldast kanskje ureining frå landbruket.



Utført tiltak i vassdrag 2003
Norges vassdrags- og energidirektorat, Region Midt-Norge

64

Noregs vassdrags- og energidirektorat, Region Vest

Utført tiltak i vassdrag 2003
Norges vassdrags- og energidirektorat, Region Midt-Norge

65

Noregs vassdrags- og energidirektorat, Region Vest

Tiltaksnummer og -namn: 8797 

Forbygging mot Jølstra ved 
Moøyra, gnr./bnr. 47/1,2, 
Førde kommune

Fylke/Kommune: Sogn og Fjordane, Førde 

Tiltakstype: Erosjonssikring

Tidsrom: veke 10 til veke 15, 2003

Føremål for tiltaket: Sikre landbruk

Entreprenør: NVE Anlegg 

Kostnad overslag: 266,000 kr

Sluttkostnad: 257,000 kr

Finansiering: Førde kommune 50%
Noregs vassdrags- og energidirektorat 50%

Omtale:
Tiltaket omfattar sikring av venstre elvebreidd 
over ca. 300 meter ved Moøyra, frå Huldefossen 
til Movatnet. Elvestrekninga har lite fall og 
består av slett sandbotn. For ca. 50 år sidan 
var det dosa opp massar i området. Det vart 
lagt ut steinar i elva og langs forbyggingsfoten, 
og bygd gangsti langs dei gamle lauvtrea på 
kanten.

Erfaringer: 
Ved oppstart var det ein del kritiske røyster 
som snudde til positiv omtale då arbeidet var 
utført. Mo Jordbrukskule var sterk pådrivar 
for at tiltaket vart gjennomført no. Området 
er mykje brukt til utfart av store og små.
Tiltaket og utlagde steinar har positiv verknad 
på mangfaldet i området og fisken som vandra 
i elva og vatnet.
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Noregs vassdrags- og energidirektorat, Region Vest

Tiltaksnummer og -namn: 9013 

Dvergsdalselva ved Dvergsdal, 
Jølster kommune

Fylke/Kommune: Sogn og Fjordane, Jølster

Tiltakstype: Erosjonssikring

Tidsrom: veke 45 -2002 avslutning våren 04

Føremål for tiltaket: Sikre bebyggelse og 
kommunikasjon

Entreprenør: Ottar Dvergsdal 

Kostnad overslag: 300,000 kr

Sluttkostnad: 266,400 kr

Finansiering: 
Jølster kommune 20%
Noregs vassdrags- og energidirektorat 80%

Omtale:
Tiltaket omfattar 8 parseller over ca. 385 m
elvestrekning ved Jølstravatnet i Jølster 
kommune. Vassdemme etter lokalt torevêr 
førte til at elva grov vekk dekksjikt over 
finmassen, og tok nytt løp mot vatnet. Elva 
er bratt og enkelte parsellar var vanskeleg 
tilgjengeleg for folk og maskin.

Erfaringer: 
Anlegget fekk ein trong start. Entreprenøren 
måtte skolerast i kvalitetskrav og tidsfristar.
Anlegget skal til slutt verte bra.
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Noregs vassdrags- og energidirektorat, Region Vest

Tiltaksnummer og -namn: 9346 

Forbygging mot Daleelvi ved 
Dale, Balestrand kommune

Fylke/Kommune: Sogn og Fjordane, 
Balestrand 

Tiltakstype: Erosjonssikring

Tidsrom: Veke 7 til veke 18, 2003 

Føremål for tiltaket: Sikre bebyggelse og 
kommunikasjon

Entreprenør: NVE Anlegg 

Kostnad overslag: 400,000 kr

Sluttkostnad: 417,100 kr

Finansiering: Balestrand kommune 20%
Noregs vassdrags- og energidirektorat 80%

Omtale:
Daleelvi har utløp i Sværefjorden. Stor flaum 
i november 1994 førte til at elvesidene måtte 
sikrast for å trygge bygningar. 
Tiltaket omfattar arbeid over ca. 280 meter av 
elveløpet, og tersklar, steingrupper og delvis 
botnplastring.

Erfaringar: 
Øvre del av elva var ganske bratt og steinete, 
med grus og sandmasse i skråningane.
Flaum i vassdraget under arbeidet, medførte 
at elvebotnen måtte sikrast ekstra med stein 
over sandgrunn.
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Noregs vassdrags- og energidirektorat, Region Vest

Tiltaksnummer og -namn: 9365 

Tersklar og biotopjusterande 
tiltak i Guddalselv ved 
Naterland, Kvinnherad 
kommune

Fylke/Kommune: Hordaland, Kvinnherad

Tiltakstype: Miljøtiltak

Tidsrom: 10. februar 2003 - 11. april 2003 

Føremål for tiltaket: Betre vassdragsmiljø

Entreprenør: NVE Anlegg, Region Vest 

Kostnad overslag: 570,000 kr

Sluttkostnad: 340,000 kr

Finansiering: Kvinnherad kommune 20%
Statens Landbruksbank 24%
Noregs vassdrags- og energidirektorat 56%

Omtale:
Arbeidet går ut på å forbetre miljøstandarden 
for fisk ved å byggja 12 tersklar, utvide breidda 
to stader samt justere utløpet av to sidebekker 
for å forbetre oppgangen av gytefisk. Ein av 
sidebekkene fekk stabilisert vasstilførselen ved 
at elvevatn vart ført inn i røyr eit stykke opp i 
elva og ført inn i bekken eit stykke ovanfor det  
beste gyte/oppvekstområde.

Erfaringar: 
Arbeidet gjekk føre seg i ein periode med låg 
vassføring og gjekk utan komplikasjonar.
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Noregs vassdrags- og energidirektorat, Region Vest

Tiltaksnummer og -namn: 9412 

Flaumsikring Solheimselva, 
Flora kommune

Fylke/Kommune: Sogn og Fjordane, Flora 

Tiltakstype: Flomsikring

Tidsrom: Utført 4. kv. 2000 

Føremål for tiltaket: Sikre bebyggelse og 
kommunikasjon

Entreprenør: Harald Kvame as - 
Åsen & Øvrelid as 

Kostnad overslag: 110,000 kr

Sluttkostnad: 197,000 kr

Finansiering: Flora kommune 20%
Noregs vassdrags- og energidirektorat 80%

Omtale:
Solheimselva ligg i Nordalsfjorden og ved stor 
flaum er idrettsanlegg, bygningar og vegar 
skada. Forsikringsselskap har fleire gonger ytt 
erstatning til grunneigarar. 
Tiltaket omfattar sprenging av ca. 60 meter 
elvestrekning, med senking under bruløp.

Erfaringar: 
Dårleg fjell ved landkar har ført til at det må 
sikrast med fjellboltar/betong.
Spesielt stor vassføring hausten 2003 medførte 
overfløyming, og ein må vurdere forholda 
nærmare.
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Tiltaksnummer og -namn: 9427 

Flaumsikring Sledalselv ved 
Mork, Ørsta kommune

Fylke/Kommune: Møre og Romsdal, Ørsta 

Tiltakstype: Erosjonssikring

Tidsrom: 01.01 2003 - 15.05 2003 

Føremål for tiltaket: Sikre bebyggelse og 
kommunikasjon

Entreprenør: NVE Anlegg RV 

Kostnad overslag: 900,000 kr

Sluttkostnad: 1,100,000 kr

Finansiering: Ørsta kommune 20%
Noregs vassdrags- og energidirektorat 80%

Omtale: Tiltaket som ligg i Sjåstaddalen i 
Ørsta kommune vart utført samtidig med 
tiltak 9937, strekninga ovanfor. Planen gjekk 
ut på flaumsikring av bygdetunet på Mork på 
venstre breidd i 270 meters lengde og tosidig 
erosjonssikring i 360 meters lengde. Elva vart 
også senka på nedre del av denne strekninga. 
Vidare nedover vart det føreteke utvidingar 
med erosjonssikring på to stadar i ca. 150 
meters lengde. Dette vart gjort for å redusere 
flaumproblem på store areal dyrka mark. Elva 
kan i periodar vere lakseførande. Dette vart teke 
omsyn til gjennom å ta vare på kulpar, legge 
ut steingrupper, utstikkarar og bygging av tre 
tersklar. Over eit gjennomstikk på 90 meter 
vart det bygd ein ny bru for 10 tonns akseltrykk. 
Ei gangbru omlag 250 meter lenger ned vart 
forlenga og fornya.

Erfaringar: Arbeidet vart gjort under gunstige 
vinter- og vårforhold. Det vart dyrare pga. 
underkalkulering av steinmengdene under 
planleggingsfasen.
Etter tildels store flaumar i vassdraget hausten 
2003 har vi fått positive tilbakemeldingar frå 
grunneigarane.
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Tiltaksnummer og -namn: 9463

Skulehusgrova i Sundsdalen,  
Førde kommune

Fylke/Kommune: Sogn og Fjordane, Førde 

Tiltakstype: Flomsikring

Tidsrom: veke 44 - 2002  til veke 20 - 2003 

Føremål for tiltaket: Sikre bebyggelse og 
kommunikasjon

Entreprenør: NVE Anlegg 

Kostnad overslag: 320,000 kr

Sluttkostnad: 299,100 kr

Finansiering: Førde kommune 20%
Noregs vassdrags- og energidirektorat 80%

Omtale: 
Tiltaket omfattar senking og sikring over tre 
strekningar, på til saman ca. 350 meter elv i 
Sundsdalen.
Arbeidet vart utført over to periodar, for å 
nytte naturgitte forhold over myrområde og 
gjennom hagar.
Naturskadefondet og forsikringsselskap 
har fleire gonger betalt ut erstatning til 
grunneigarane, på grunn av overfløyming frå 
elva.

Erfaringar: 
Det vart problem med lekkasje gjennom fjell, 
som må fyllast opp over tid.
Arbeidet vart greitt gjennomført gjennom 
varierande terrengforhold, og med god 
kommunikasjon med grunneigarar og 
kommunen.
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Tiltaksnummer og -namn: 9513 

Forbygging mot Okssarelv 
ved Dimmelsvik,  Kvinnherad 
kommune

Fylke/Kommune: Hordaland, Kvinnherad 

Tiltakstype: Erosjonssikring

Tidsrom: 4. desember 2002  - 7. februar 2003 

Føremål for tiltaket: Sikre landbruk

Entreprenør: NVE Anlegg, Region Vest 

Kostnad overslag: 331,000 kr

Sluttkostnad: 260,000 kr

Finansiering: Kvinnherad kommune 20%
Noregs vassdrags- og energidirektorat 80%

Omtale:
Arbeidet med å sikre Oksarelva, som er eit bekk-
/skredlaup, vart utført ved å senke elvebotnen 
ned til fjell og mure sidekantar med 2-4 meters 
høgde. Nokre stadar stakk det opp fjellryggar i 
botn som måtte sprengast. Andre stadar måtte 
fotsteinane sikrast/låsast med fjellboltar.

Erfaringar: 
Arbeidet vart utført om vinteren i periodar med 
isproblem. Dette medførte at boring av hull for 
fotboltar måtte utestå til våren.
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Tiltaksnummer og -namn: 9695 

Omlegging og sirking mot 
Eidsvikelv, Haram kommune

Fylke/Kommune: Møre og Romsdal, Haram 

Tiltakstype: Flomsikring

Tidsrom: 24.06. 2003 - 31.12.2003 

Føremål for tiltaket: Sikre bebyggelse og 
kommunikasjon

Entreprenør: NVE Anlegg RV 

Kostnad overslag: 1,520,000 kr

Sluttkostnad: 603,000 kr

Finansiering: Haram kommune 50%
Noregs vassdrags- og energidirektorat 50%

Omtale: Eidsvikelv ligg ved tettstaden Vatne i 
Haram kommune og har som følgje av auka aktivi-
tetar i øvre del av vassdraget fått ein auke i avren-
ningsintensiteten. Under ein større flaum påska 
-97 var ikkje kapasiteten i kulvertsystemet stor nok, 
noko som førte til overfløyming. Det vart skade 

på hus og eigedom i Sandane bustadfelt lenger 
nede. Kommunen forskotterte omlag 300 000 kr 
til strakstiltak i dei viktigaste områda etter at 
NVE hadde utarbeid ein arbeidsskisse og elles gitt 
tilsegn på 50 % av totale kostnader for sikring av 
området. Planen gjekk ut på å sikre elva i omlag 
600 m, derav omlegging 250 m. Bustadfeltet og 
strekninga oppover ligg på ein sandmel, noko som 
gjer det naudsynt å bruke filtermassar/filterduk 
på heile strekninga. Gravedjupna ligg på mellom 
2 - 4,5 m. Ein legg inn eit mindre dobbeltprofil der 
skråninga er på det høgste. Botnbreidda varierer 
mellom 1,5 til 3 m og fallet er mellom 3 til 64 
promille. Det er bygd fleire mindre tersklar på 
strekninga.

Erfaringar: Arbeidet fekk eit opphald frå 
august til midt i november da NVE Anlegg vart 
bedt om å ta del i krisetiltaksarbeid i indre del av 
fylket. Det vart nødvendig med endringar i høve 
til plan i innløpet til gjennomstikket da tele- og 
kraftforsyningskablar i bakken og høgda på den 
kryssande gangvegen vanskeleggjorde det å leggje 
ned planlagt kulvertrøyr utan ein kostbar omskjøt 
eller heving og asfaltlegging av gangvegen over 
ein lengre strekning. Ein gjekk til slutt inn for ein 
støypt kanal under vegen og sikring av kablane 
med overstøyp. Arbeidet i Eidsvikelv er venta full-
ført ca. 1. april 2004.
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Tiltaksnummer og -namn: 9863 

Reiseelva - senking og sikring, 
Tysnes kommune

Fylke/Kommune: Hordaland, Tysnes 

Tiltakstype: Flomsikring

Tidsrom: 22. april 2003 - 14. oktober 2003 

Føremål for tiltaket: Sikre bebyggelse og 
kommunikasjon

Entreprenør: NVE Anlegg, Region Vest 

Kostnad overslag: 1,700,000 kr

Sluttkostnad: 1,380,000 kr

Finansiering: Tysnes kommune 20%
Noregs vassdrags- og energidirektorat 80%

Omtale: 
Tiltaket går ut på å bygge flaumvoll mot 
industriområde, senke elvebotn forbi Uggdal 
skole, sikre elvebotn- og sider forbi Uggdal 
kyrke, sikre fundament på hus på begge sider av 
utløpet i sjøen.

Erfaringar:
Sprenging, oppsetting av gjerde, betongarbeid 
og noko tørrmuring er satt bort til 
underentreprenørar. Det har vore nokre stans 
pga. stor vassføring, men arbeida må seies å ha 
gått greitt.
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Tiltaksnummer og -namn: 9937 

Erosjonstiltak i Sledalselv v/
Jostein Sjåstad, Ørsta, Møre
og Romsdal

Fylke/Kommune: Møre og Romsdal, Ørsta 

Tiltakstype: Erosjonssikring

Tidsrom: 01.12.02 - 10.05.2003 

Føremål for tiltaket: Sikre landbruk

Entreprenør: NVE Anlegg RV 

Kostnad overslag: 65,000 kr

Sluttkostnad: 78,000 kr

Finansiering: Ørsta kommune 20%
Noregs vassdrags- og energidirektorat 80%

Omtale: Ein finn anlegget i Sjåstaddalen, 
eit vestgåande dalføre inst i Hjørundfjorden i 
Ørsta kommune. Anlegget vart utført samtidig 
med anlegg 9427. Arbeidet gjekk ut på å sikre 
dyrka mark, dels sikre bygdetun på Mork. NVE 
gjennomførte forbygging av venstre bredd i 120 
m lengde og sikring av foten på høgre bredd i 
90 m lengde. Det vart også punktvis lagt inn 
nokre steinblokker. På terskelen i nedre ende 
vart det lagt til rette for eit vad for kryssing 
med landbruksutstyr. I elveløpet vart det lagt 
ut mindre steinblokker.

Erfaringar: Anlegget har stått godt sjølv etter 
store flaumar hausten 2003. Eit fornminneom-
råde frå jernalderen vart skada under bygging 
av anleggsveg. Gravrøysa var ikkje omtalt i saks-
papir verken frå fylkesmann eller kommune.                                                                                            
Kulturavdelinga hos Fylkesmannen har meldt 
forholdet til politiet.
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Tiltaksnummer og -namn: 9938 

Enkel tiltaksplan Redalselva 
ved utløpet av Dalevatnet

Fylke/Kommune: Sogn og Fjordane, 
Naustdal 

Tiltakstype: Flomsikring

Tidsrom: veke 10 og 30-30, 2003 

Føremål for tiltaket: Bedre vassdragsmiljø

Entreprenør: Harald Kvame as / NVE Anlegg 

Kostnad overslag: 50,000 kr

Sluttkostnad: 51,100 kr

Finansiering: 
Noregs vassdrags- og energidirektorat  100%

Omtale: Liaelva er ein del av eit spennande 
kystvassdrag ved Førdefjorden. 
Frå tidlegare tid har det vore søkt om tiltak i 
området, men arbeidet no er ein konsekvens
av større tiltak lenger oppe i vassdraget.
Området ved utløpet av vatnet er blautt, og 
oppreinsking/planering vart tilpassa gunstige 
vêrtilhøve. Det er bygd terskel og lagt ut 
einskilde steinar, men det står att steinsikring 
av finmassane i skråningen.

Erfaringar: Tiltaket er ikkje så stort, men 
viktig for grunneigarane og omgjevnadane.
Vassdraget inneheld eit mangfald av fisk og 
fugleliv. Ved vassdraget er det ei mengd lokale 
planter og blanding av varmekjær lauvskog, 
men med ein del innplanta granskog som 
grunneigar driv hogst av.
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Tiltaksnummer og -namn: 10000 

Sikring av Slotgrova v/Stauri, 
Stryn kommune

Fylke/Kommune: Sogn og Fjordane, Stryn 

Tiltakstype: Erosjonssikring

Tidsrom: veke 42 - 2003 til veke 46 - 03 

Føremål for tiltaket: Sikre bebyggelse og 
kommunikasjon

Entreprenør: NVE Anlegg 

Kostnad overslag: 325,000 kr

Sluttkostnad: 304,800 kr

Finansiering: Stryn kommune 20%
Noregs vassdrags- og energidirektorat 80%

Omtale: 
Slotgrova drenerar frå Skredfjellet og i 1966 
kom det store mengder lausmasse over 
området. Tiltaket omfattar elveforbygging av 
ca. 90 m, senking av terreng med masseflytting 
og bygging av 2,0 m høg voll, med gangsti 
langs elva. Ein del av tiltaket er ein 2,0 m høg 
tørrmur/voll rundt gardstunet, som grunneigar 
har fått tilskot til.  

Erfaringar: 
Fleire drøftingar med grunneigarar og 
kommune førte truleg til at små konfliktar 
ikkje utvikla seg. På sluttsynfaringa uttrykte 
grunneigar tilfredsleik med utføring av 
anlegget.
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Tiltaksnummer og -namn: 10014 

Erosjonssikring og 
Botnplastring i Verloelva i 
Innvik

Fylke/Kommune: Sogn og Fjordane, Stryn 

Tiltakstype: Flomsikring

Tidsrom: veke 25 -  16.06.03 til veke 29 -18.07.0 

Føremål for tiltaket: Sikre bebyggelse og 
kommunikasjon

Entreprenør: NVE Anlegg 

Kostnad overslag: 300,000 kr

Sluttkostnad: 216,100 kr

Finansiering:  Stryn kommune 20%
Noregs vassdrags- og energidirektorat 80%

Omtale: 
Elva er forholdsvis bratt og renn ved gardstun i 
Utvik. Tiltaket omfattar sikring av ca. 130 m elv.
Grunneigar rydda skog for tilkomst. Elvebotnen 
vart sikra med stein på ein god måte. Det 
vart ordna til kulpar i løpet, for å skape liv 
i vassdraget. Elvesidene vart steinlagde med 
jordlag over øvre del av forbygging mot terreng.

Erfaringar: 
Anlegget fekk ei heilskapleg utforming og 
linjeføring og tilpassing  til den Trondhjemske 
postveg langs elva.
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Tiltaksnummer og -namn: 10015 

Sledalselv - Sikring høgre 
breidd ved gammel steinbru

Fylke/Kommune: Møre og Romsdal, Ørsta 

Tiltakstype: Erosjonssikring

Tidsrom:15.05 2003 - 10.06 2003 

Føremål for tiltaket: Sikre bebyggelse og 
kommunikasjon

Entreprenør: NVE Anlegg RV 

Kostnad overslag: 32,000 kr

Sluttkostnad: 42,000 kr

Finansiering: 
Noregs vassdrags- og energidirektorat 100%

Omtale: Sledalselv finn ein i Sjåstaddalen, eit 
vest-gåande dalføre innerst iHjørungfjorden. 
Tiltaket går ut på forbygging og flaumsikring 
av høgre breidd i ca. 35 m lengde. Ei gamal 
steinbru med midtkar og naturheller danna 
endepunktet av strekninga. Tiltaket sikrar 
busetnad og dyrka mark mot flaumskadar. 
På venstre bredd står et kvernhus. Pga. at det 
skal byggast eit mikrokraftverk i området, 
vart det etter ønskje frå utbyggar lagt ned eit 
røyr under botnnivå og gjennom fyllinga.

Erfaringar: Den gamle steinbrua som var 
skada etter tidligare flaumar, vart etter i
nitiativ av grunneigarane fjerna då brua 
kunne skape store problem dersom den 
skulle rase saman. Fylkesmannens kultur-
avdeling og miljøvernleiaren i kommunen 
var med i denne prosessen. Brua var ikkje 
verna.
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Tiltaksnummer og -namn: 10027 

Bioptiltak i Måna - 
Kultivering, fiske og 
utbetringstiltak

Fylke/Kommune: Møre og Romsdal, Rauma 

Tiltakstype: Miljøtiltak

Tidsrom: 01.03 2001 - 10.05 2003 

Føremål for tiltaket: Bedre vassdragsmiljø

Entreprenør: Terje Venås AS 

Kostnad overslag: 210,000 kr

Sluttkostnad: 210,000 kr

Finansiering: 
Måna elveeigarlag 50%
Noregs vassdrags- og energidirektorat 50%

Omtale:
Måna vart etter storflaumen i 1953 reinska og 
tosidig fôrbygd over lange strekningar. Elva 
fekk eit kanalprega utsjånad med få og dårlige 
opphaldstadar for fisk.
Måna Elveeigarlag tok på bakgrunn i dette 
kontakt med NVE i 2000 for råd og ønskje om 
økonomisk tilskot. Vi laga eit forslag og deltok 
med på 50% finansiering av tiltaket. Dette 
gjekk ut på opparbeiding av fleire tersklar og 
utstikkarar. Elveeigarlaget forskotterte arbeida 
som vart gjort i 2001 og 2002 da NVE mangla 
midlar. Restarbeida vart gjort våren 2003 og NVE 
sitt bidrag vart utbetalt.

Erfaringar:
Måna er den einaste elva i indre Romsdal som er 
fri for Gyrodactlus Salaris. Laksefisket dei siste 
åra har vore aukande og elva er vorte populær.
Flaumen i august 2003 skada mykje av det som 
var gjort. Det vart frå elveigarlaget søkt om 
erstatning frå Naturskadefondet.
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Tiltaksnummer og -namn: 10057 

Sikring-  og miljøtiltak i Visa 
ved Ødegård og Bergset

Kommune/Fylke: Møre og Romsdal, Nesset 

Tiltakstype: Miljøtiltak

Tidsrom: 29.03 2003 - 30.04 2003 

Føremål for tiltaket: Bedre vassdragsmiljø

Entreprenør: Privat entreprenør

Kostnad overslag: 70,000 kr

Sluttkostnad: 80,000 kr

Finansiering: Noregs vassdrags- og 
energidirektorat 100%

Omtale:
Strekninga ligg innanfor ein tidligare utført 
plan ca. 1985. Det vart den gong teke masser 
i elva til bygging av flaumvoll lenger oppe i 
vassdraget. Uttaket medførte at fiskeplassar 
vart skada og elvebotnen senka. Statens 
Vegvesen sin steinmur inntil riksvegen tok 
til å verte undergraven. Ein kulvert gjennom 
vegen vart liggande så høgt at fisk fekk 
problem med å gå opp. I andre enden av  
kulverten er eit mindre bekkeløp/basseng som 
tidligare var eit oppvekstområde for yngel og 
småfisk.
Miljøtiltaket gjekk ut på utlegging av 
steingrupper og små utstikkarar. Det vart 
også bygd ein kraftigare og lengre utstikkar 
ved kulverten. Dette medførte ein botnheving  
og auka vasstilstrømming framfor innløpet. 
Dette medførte også at Statens Vegvesen sin 
steinmur vart sikra.

Erfaringar:
Vi har fått tilbakemeldingar om auka 
fiskebestand i det gamle oppvekstområdet.
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Tiltaksnummer og -namn: 10111  

Flaumen hausten 2003,  
Gråstadgrova, Ørsta 

kommune

Kommune/Fylke: Møre og Romsdal, Ørsta

Tiltakstype: Skredsikring

Tidsrom: 01.10. 2003 - 01.11.2003 

Føremål for tiltaket: Sikre bebyggelse og 
kommunikasjon

Entreprenør: Johan Øye 

Kostnad overslag: 198,000 kr

Sluttkostnad: 70,000 kr

Finansiering:  
Noregs vassdrags- og energidirektorat 100%

Omtale: Gråstadgrova ligg på Øye i 
Norangsfjorden, Ørsta kommune. Tidlegare  tiltak 
har sikra landbruk, fylkesveg og barneskulen. 
Grova er i periodar sterkt masseførande, spesielt 
påverka av frostsprenging og snøskred frå bratte 
fjellsider. Nytt ras har ført til fullt elveløp og blok-
kering av veg og dyrka mark. Arbeidet denne gong 
var eit samarbeidsprosjekt med Statens Vegvesen 
der NVE tok kostnadane med reinsking av løp, 
reparasjon av forbygging, utviding av området til 
eit større massebasseng og opplasting av masser. 
Statens Vegvesen tok kostnadene med transport og 
planering. Massane vart nytta til utviding av fylkes-
vegen i området.
Planen vart utarbeida inklusive prosjekterte 
kostnader frå Statens Vegvesen.

Erfaringar: Arbeidet vart utført på hausten.
Nye ras vil komme til å fylle løpet og bassenget i 
framtida. Det føreligg pr. dato ingen avtale mellom 
NVE og Statens Vegvesen om kven som skal bere 
kostnadene ved framtidige masseuttak der dette 
gjeld tryggleiken  for dei vegfarande. NVE sin del av 
kostnaden vart kr 70 000. Dette var vesentleg under 
overslaget og skuldast i dette tilfellet samarbeid 
med Statens Vegvesen ved utgraving og transport.
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Tiltaksnummer og -navn: 10132 

Flom høsten 2003, Dokkelva,  
Nesset kommune

Kommune/Fylke: Møre og Romsdal, Nesset 

Tiltakstype: Vedlikehold

Tidsrom: 30.08 2003 - 01.10 2003 

Formål for tiltaket: Sikre bebyggelse og 
kommunikasjon

Entreprenør: Hanset Sand AS 

Kostnad overslag: 419,000 kr

Sluttkostnad: 419,000 kr

Finansiering:  
Norges vassdrags- og energidirektorat 100%

Beskrivelse: Dokkelv renner ut i Eresfjorden i 
Eresfjord. Elva er tidvis nokså masseførende, noe 
som i perioder har skapt problemer ved riksvei-
brua og frykt blant beboere på sørsiden, (venstre 
bredd). Det ble utsendt en vedlikeholdsplan i 2003 
som gikk ut på sikring av venstre bredd i 145 m 

lengde. Da denne ble behandlet i kommunen, 
hadde man nettopp hatt en storflom i vassdraget 
med store skader og masseansamlinger i løpet. 
Planen i sin daværende form ble derfor ikke 
vedtatt. Det ble utført øyeblikkelig krisetiltak 
gjennom opprydding av trevirke og utgraving av 
omlag 20 000 m3 i ca. 750 m lengde. Skråningene 
er ferdig utført og tilrettelagt for steinplastring, 
spesielt venstre bredd. Anlegget er satt opp for 
ferdigutførelse i 2004 med nevnte steinplastring 
og en avskjærende flomvoll i øvre ende.

Erfaringer: Elva har tilgang på store masse-
ansamlinger, spesielt i midtre deler av nedslags-
feltet. Store utveltede trær vert ført med elva og 
skaper fare for bunnheving og styring av flomvann 
mot bebyggelsen i Eresfjord. Man har vurdert 
massebasseng, men fallforhold og mengder av 
masse gjør dette lite aktuelt. Elva må derfor renskes 
for masse ved behov. Området nedenfor riksvei-
brua er vernet. Man har vurdert massebasseng, 
men fallforhold og mengder av masse gjør dette 
lite aktuelt. Elva må derfor renskes for masse ved 
behov. Området nedenfor riksveibrua er vernet.
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Tiltaksnummer og -navn: 10134 

Flom høsten 2003, Blåbreelva,  
Sykkylven kommune

Kommune/Fylke: Møre og Romsdal, 
Sykkylven 

Tiltakstype: Erosjonssikring

Tidsrom: 20.08 2003 - 14.11 2003 

Formål for tiltaket: Sikre bebyggelse og 
kommunikasjon

Entreprenør: NVE Anlegg RV 

Kostnad overslag: 630,000 kr

Sluttkostnad: 616,000 kr

Finansiering: Sykkylven kommune 20%
Norges vassdrags- og energidirektorat 80%

Kostnadsoverslaget gjekk ut på at NVE skulle betale 
kr 150 000 fullt ut (100 %). Denne delen var relatert 
til krisetiltaket. Resten skulle delast med 20 % på NVE 
og 80 % på kommunen.

Omtale: Blåbreelv har sitt utløp i Fetvatnet i 
Sykkylven kommune. Det har vært flere vedlike-
holdsarbeider i denne de siste 4-5 årene, den siste 
i juni 2003. En 50-årsflom den 13. - 14. august for-
årsaket skade på forbygning og sedimentering av 
store mengder løsmasser i nedre del. Strekningen 
mellom forbygningsparsellene, dvs. i ravinen oven-
for bygdetunet, ble skadet og ustabil. Forholdene 
her ble vurdert som kritiske da det i denne var 
lett eroderbare masser. En plan ble raskt laget 
og arbeidet igangsatt. Tiltaket gikk ut på foruten 
reparasjon av skadet forbygning, sikring av sidene 
i ravinen på begge sider, totalt 330 m, og steinset-
ting av bunn der dette var nødvendig. Ca. 2000 m3 
masse ble fjernet fra løpet og utnyttet til heving av 
lavtliggende dyrket mark.

Erfaringer: Grunneierne søkte i 2001/2002 om 
sikring av strekningen mellom de tidligere utførte 
sikrede parseller.Ved løpet står det 2 gamle og 
velholdte kvernhus som det under reperasjonsar-
beidene ble tatt hensyn til. Likeledes en kryssende 
vannledning til settefiskanlegg. En jordbruksbru 
var på nippet til å ramle sammen under flommen, 
hvilket kunne ha medført dramatiske konsekven-
ser for bygdetunet nedenfor. Tiltaket er finansiert 
delvis som krisetiltak med 100 % statlig støtte og 
delvis ordinært med 80/20 %.
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Tiltaksnummer og -navn: 10137 

Flom høsten 2003, - 
Dyrkornelva - Stordal 
kommune

Kommune/Fylke: Møre og Romsdal, Stordal 

Tiltakstype: Erosjonssikring

Tidsrom: 10.09 - 05.11, 2003 

Formål for tiltaket: Sikre bebyggelse og 
kommunikasjon

Entreprenør: Busengdal Transport AS 

Kostnad overslag: 330,000 kr

Sluttkostnad: 315,000 kr

Finansiering:  
Statens Vegvesen 60%
Norges vassdrags- og energidirektorat 40%
Norges vassdrags- og energidirektorat 
- Region Vest 100%

Kostnadsoverslaget gikk ut på at NVE skulle betale 
kr 185 000 fullt ut (100 %). Denne delen var rela-
tert til krisetiltaket. Resten, kr 145 000 skulle deles 
med 40 % på NVE og 60 % på Statens Vegvesen.

Beskrivelse: Dyrkornelv renner ut på nord-
sida av Storfjorden. De siste 150 m før utløpet 
i sjøen krysser 3 bruer elva. Ved sjøen ligger 
det et fabrikk- og kaiområde på venstre bredd 
og en husklynge på høyre. I juni 2003 varslet 
kommunen om at det var oppstått skader 
på steinmuren som ble utført på slutten av 
50-årene. Befaringa viste undergraving i 35 
m lengde på høyre bredd og 5 m på venstre. 
Statens Vegvesen ble kontaktet da vi mente 
at de var skyld i skadene grunnet endringer 
i elveløpet i forbindelse med arbeidet av ny 
riksveibru. Før reparasjonsarbeidene kom i 
gang kom det en stor flom 13.-14.august som 
forverret forholdene vesentlig lenger nede, 
bl.a. annet en 2-sidig steinmur i utløpet raste 
sammen, ca. 100 m2. Statens Vegvesen tok de 
kostnader som gjaldt situasjonen før august-
flommen og NVE resten.

Erfaringer: Endringene som Statens 
Vegvesen hadde gjort i løpet var å støpe 
bunnen under brua samt innsnevring av løpet 
gjennom å sikre en midlertidig vannkum 
under sin anleggsvirksomhet. Dette forårsaket 
en hastighetsøkning og en mer konsentrert 
vannstråle mot høyre bredd. 
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Tiltaksnummer og -namn: 10140 

Flaum hausten 2003, Ytre Svora-
grova, Gloppen kommune

Kommune/Fylke: Sogn og Fjordane, 
Gloppen kommune 

Tiltakstype: Vedlikehald

Tidsrom: veke 34 - veke 38, 2003

Føremål for tiltaket: Sikre bebyggelse og 
kommunikasjon

Entreprenør: Byrkjelo maskin as - NVE Anlegg

Kostnad overslag: 227,900 kr

Sluttkostnad: 227,900 kr

Finansiering:  Noregs vassdrags- og energi-
direktorat  100%

Omtale: Svoragrova kjem frå Myklebustbreen. 
NVE har tidlegare gjort tiltak i vassdraget etter 
flaum der for 50 år sidan. Store nedbørsmeng-
der 15. aug. 2003 førte til ny flaum med skader 
på mark og bustadar.  Det vart gjort opprein-
sking over ca. 500 m av elva, men forbygging av 
fylling med stor stein er ikkje utført. Lensmann 
har halde naturskadetakst.

Erfaringar: Elveløpet var etter førre flaum 
tilvokse med skog. Erfaring viser at stor skog i 
elveløpet kan føre til større skade ved stor vass-
føring. Tidvis vedlikehald er difor turvande.
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Tiltaksnummer og -namn: 10141 

Flaum hausten 2003,  
Myklebustelva, Gloppen 
kommune

Kommune/Fylke: Sogn og Fjordane, 
Gloppen kommune 

Tiltakstype: Vedlikehald

Tidsrom: veke 39-22.09.03  til veke 41-10.10.03 

Føremål for tiltaket: Sikre landbruk

Entreprenør: Byrkjelo maskin as - NVE Anlegg 

Kostnad overslag: 85,000 kr

Sluttkostnad: 85,000 kr

Finansiering:  
Noregs vassdrags- og energidirektorat 100%

Omtale: 
Myklebustelva kjem frå Myklebustbreen. NVE 
har fleire gonger gjort tiltak i vassdraget.
Store nedbørsmengder 14.-15. aug. 2003 førte 
til  flaum som gjorde skade på forbygginga. 
Det vart gjort stykkevis oppreinsking og 
forbygging over ca. 600 m av elva. 
Lensmann har halde naturskadetakst.

Erfaringar:
Grunneigarane fryktar elva, er opptekne av 
tryggleik og gjer tidvis vedlikehald i elva.
Erfaring viser at tid om anna kjem det store 
vassmengder, som medfører store skader og 
då må det inn større maskiner for å rette opp 
skadane.  
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Tiltaksnummer og -namn: 10142 

Flaum hausten 2003 - 
Spirefossen - Gloppen 
kommune

Kommune/Fylke: Sogn og Fjordane,
Gloppen kommune 

Tiltakstype: Vedlikehald

Tidsrom: veke 34 - 03.

Føremål for tiltaket: Sikre bebyggelse og 
kommunikasjon

Entreprenør: Byrkjelo Maskin as 

Kostnad overslag: 20,000 kr

Sluttkostnad: 18,300 kr

Finansiering:
Noregs vassdrags- og energidirektorat 100%   

Omtale: 
Spirefossen kjem frå Myklebustbreen. Store 
nedbørsmengder 14.-15.  august 2003 førte til 
flaum med mykje masseføring. Dette tetta 
inntaket til tunnelen. Det førte til stor skade 
ned over dyrka mark, gardstun og bygningar. 
NVE (Kanelvesenet) sprengde ein ca. 60 m 
tunnel (ca. 1910) frå elva og ut til nytt elveløp 
for å leie vatnet vekk frå gardstuna. 
Området er vanskeleg tilgjengeleg og 
reiskap/sprengstoff må fraktast opp med 
helikopter. Det er utført mellombels 
sprenging for å opne tunnelen, men det må 
fjernast ein del meir stein ved innløpet.
Lensmann har halde naturskadetakst.

Erfaringar: 
Breen trekker seg tilbake og det ligg mykje 
masse i området som kan kome ved flaum.
Det bør byggast sikringsvoll i tillegg til 
opning av tunnelen.
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Tiltaksnummer og -namn: 10147 

Flaumen hausten 03 - 
Storeelva på Sunde i Olden, 
Stryn, Sogn og Fjordane

Kommune/Fylke: Sogn og Fjordane,Stryn 

Tiltakstype: Vedlikehald

Tidsrom: veke 42 til veke 51, 2003

Føremål for tiltaket: Sikre bebyggelse og 
kommunikasjon

Entreprenør: NVE Anlegg v/Geir Kleiven 

Kostnad overslag: 300,000 kr

Sluttkostnad: 312,700 kr

Finansiering:  Stryn kommune 20%
Noregs vassdrags- og energidirektorat 100%

Omtale: 
Storelva kjem frå områder med store mengder 
lausmasse. NVE gjorde første tiltaket i 1910 
og sidan har det vore gjort arbeid i elva 5 
gonger etter større flaumar. Flaumen hausten 
2003 framskunda ein eldre søknad frå grunn-
eigar, om opprensking og forbygging.

Erfaringar: 
Elva kryssar fylkesvegen til Briksdalen, som 
har stor turistrafikk. Elveløpet må ha ei rime-
leg god terrengmessig tilpassing i det ulente 
terrenget.
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Tiltaksnummer og -namn: 10148 

Årskogelv v/Rovde

Kommune/Fylke: Vanylven, Møre og 
Romsdal 

Tiltakstype: Erosjonssikring

Tidsrom: 01.09.2003 - februar 2005 

Føremål for tiltaket: Sikre bebyggelse og 
kommunikasjon

Entreprenør: Knardal Maskin og Transport 
AS

Kostnad overslag: 170,000 kr

Sluttkostnad: 117,000 kr

Finansiering:  
Noregs vassdrags- og energidirektorat 100%

Omtale:
Årskogelva renn ut i Rovdefjorden ved Rovde. 
I dei seinare år har det vore teikn til aukande 
erosjon og flaumane i haust har laga større 
skadar over ei om lag 130 m strekning på 
høgre breidd ovanfor fylkesvegen og på ein 80 
m eldre førebygging i ytterkurva på venstre 
breidd like ovanfor.
Massane i grunnen er jord- og sandhaldige. 
Dette gjer at driftsbygningane i nærleiken er 
særleg utsette, og på sikt fleire andre bygg, veg 
og dyrka mark lenger nede. 
Ein reknar med om lag  500 m3 sprengt stein 
til sikringstiltaket.
Arbeidet vart starta i etterkant av flaumane 
i august og september som krisetiltak med 
opprensking og uttipping av stor stein.  
Arbeidet vert vidareført i 2004.

Erfaringar: Ingen spesielle



Utført tiltak i vassdrag 2003
Norges vassdrags- og energidirektorat, Region Midt-Norge

90

Noregs vassdrags- og energidirektorat, Region Vest

91

Utførte sikrings- og
 miljøtiltak i vassdrag 

2003

Tiltaksnummer og -namn: 10151

Høgalmeelv i Olden

Fylke/Kommune: Sogn og Fjordane, Stryn

Tiltakstype: Skredsikring

Tidsrom: Veke 49 - 51, 2003 

Formål for tiltaket: Sikre landbruk

Entreprenør: Inge Melkevoll AS 

Kostnad overslag: 

Sluttkostnad:  56,800 kr

Finansiering: 
Noregs vassdrags- og energidirektorat 100%

Omtale: 
Høgalmeelva kjem frå fjellområde på vestsida 
av Oldedalen. NVE har for mange år tilbake,
utført arbeid i området og med seinare tiltak, 
då elva kjem tidvis med store mengder masse.
Elveløpet var tilvokse med skog, som grunn-
eigarane rydda før gravemaskina kom.
Lensmann har tekje naturskadetakst.

Erfaringar: 
NVE har no gjort foreløbig tiltak, men det 
må gjerast god nok sikring når området er 
rassikkert. Det må byggast eit avlastingsbasseng 
i utløpet av elva mot kanalen.
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Region Øst

Førde

Hamar

   Trondheim

  Tønsberg

  Narvik
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Tiltaksnummer og -navn: 5230 

Lena ovenfor Majer bru, 
Østre Toten kommune, 
Oppland

Fylke/Kommune: Oppland, Østre Toten 

Tiltakstype:  Flomsikring

Tidsrom: Juni 2003 

Formål for tiltaket: Sikre bebyggelse og 
kommunikasjon

Entreprenør: NVE Anlegg Region Øst 

Kostnad overslag: 118,000 kr

Sluttkostnad:  100,000 kr

Finansiering: 
Norges vassdrags- og energidirektorat 100%

Beskrivelse: 
Det er planlagt og gjennomført to separate 
enkle vedlikeholdstiltak i tilknytning til 
anlegget. Det ene (ovenfor Damstokken bru) 
skyldes problemer med overflatevann mot 
en enebolig som ligger bak flomfyllingen, 
og omfatter oppsamlingsgrøft samt drensrør 
med envegsventil gjennom fyllingen. I til-
legg er det montert envegsventil på et annet 
drensrør i området. Det andre tiltaket (oven-
for Majer bru) omfatter fjerning av ørmasser 
samt utlegging av to buner for å øke vann-
hastigheten og forbedre strømningsforhol-
dene gjennom brua.

Erfaringer: Ingen spesielle.
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Tiltaksnummer og -navn: 5402 

Folla ved Lonaøyan - 
Kvannslettbrua, Folldal 
kommune, Hedmark

Fylke/Kommune: Hedmark, Folldal 

Tiltakstype:  Erosjonssikring

Tidsrom: Mars 2003 

Formål for tiltaket: Sikre bebyggelse og 
kommunikasjon

Entreprenør: NVE Anlegg Region Øst 

Kostnad overslag: 86,800 kr

Sluttkostnad:  190,000 kr

Finansiering: 
Norges vassdrags- og energidirektorat 100%

Beskrivelse: 
Det hadde oppstått brudd på eksisterende ero-
sjonssikringsanlegg på tre steder, med fare for 
undergraving av kommunal veg, brukar og 
dyrka mark. Det ble vurdert som viktig å få ut-
bedret skadene før neste vårflom, og det ble 
derfor planlagt et enkelt vedlikeholdstiltak for 
reparasjon av sikringen i ca. 60 m lengde.

Erfaringer: 
Under utførelsen av arbeidene viste det seg 
at bruddene var mer omfattende enn først 
registrert, og at terrenget flere steder var 
undergravd. Opprinnelig kostnadsoverslag og 
kostnadsrammen for enkelt vedlikehold ble 
derfor betydelig overskredet. 
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Tiltaksnummer og -navn: 8857 

Atna ved Gravmobakken 
til Rondaheim, Folldal kom-
mune, Hedmark

Fylke/Kommune: Hedmark, Folldal 

Tiltakstype: Erosjonssikring

Tidsrom: Mars 2003 

Formål for tiltaket: Sikre bebyggelse og 
kommunikasjon

Entreprenør: NVE Anlegg Region Øst 

Kostnad overslag: 83,080 kr

Sluttkostnad:  80,000 kr

Finansiering: 
Norges vassdrags- og energidirektorat 100%

Beskrivelse: 
Eksisterende flomverk som skal sikre riksve-
gen, et gårdsbruk og en hytte, fikk store skader 
under storflommen i 1995. Skadene ble utbe-
dret som flomskadetiltak, men av miljøhensyn 
ble anlegget erosjonssikret kun med elveør 
og stedegen stein. For andre gang etter flom-
oppryddingen har det imidlertid oppstått nye 
erosjonsskader. Det ble derfor planlagt og gjen-
nomført et enkelt vedlikeholdstiltak i form av 
påføring sprengt stein som erosjonssikring.

Erfaringer: 
Som på flere andre flomskadetiltak etter flom-
men i 1995, hvor det av miljøhensyn ble valgt å 
ikke sikre med sprengt stein, har det raskt opp-
stått nye skader. Det er viktig at det ved pro-
sjektering av slike anlegg gjøres tilstrekkelige 
beregninger for nødvendig dimensjonering av 
erosjonssikring og valg av materialer. 
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Tiltaksnummer og -navn: 9333 

Flomsikring av Lillestrøm, 
parsell 0, 3, 4, 5 og 6, 
Skedsmo kommune, Akershus

Fylke/Kommune: Akershus, Skedsmo 

Tiltakstype:  Flomsikring

Tidsrom: Januar 1997 - desember 2003 

Formål for tiltaket: Sikre bebyggelse og 
kommunikasjon

Entreprenør: Flere entrepenører 

Kostnad overslag: 18,000,000 kr

Sluttkostnad:  17,600,000 kr

Finansiering: 
Norges vassdrags- og energidirektorat  100%

Beskrivelse: 
Tiltaket er en fortsettelse av anlegg 9221 
Flomsikring av Lillestrøm, parsell 1 og 2. 
Tilsammen omfatter de to anleggene ca. 6 km 
flomverk, 14 pumpestasjoner, ca. 5,5 km drens- 

og overvannsledninger, 15 utløpskummer med 
rørtekniske anlegg etc., og skal sikre Lillestrøm by 
mot skader fra flommer opp til ca. 300 års flom. 
Totale kostnader for anleggene er på over 70 mill. 
kroner, hvorav NVE har bidratt med ca. 27 mill. 
kroner. Tiltaket har medført omfattende oppgaver 
knyttet til prosjektering, byggeledelse og kontroll. 
Kommunen har imidlertid hatt hovedansvaret for 
prosjektgjennomføringen, og har benyttet kon-
sulentbistand gjennom hele perioden. NVE har 
bidratt med rådgivning og kontroll av planer samt 
finansieringstilskudd i henhold til avtalt finan-
sieringsplan.

Erfaringer: 
Flomsikringen av Lillestrøm er et spesielt anlegg i 
norsk sammenheng, og anlegget krever betydelig 
oppfølging med hensyn på forvaltning, drift og 
vedlikehold (FDV). Det er derfor utviklet en EDB-
basert FDV-plan for anlegget, og det er erfart at 
kostnadene knyttet til utarbeidelse av slik plan er 
viktig å ta med i beregning av anleggskostnaden. På 
noen partier er flomverkskrona nedsenket med 1 
m, et forhold som krever god planlegging av bered-
skapstiltak. På en av de nedsenkede strekningene er 
beredskapsforberedelsene ivaretatt ved tilretteleg-
ging for montering av AquaFence Semipermanent 
flomvern.
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Tiltaksnummer og -navn: 9304 

Flomsikring og opprenskning 
mot Fotfola ved Knipa søre, 
Lesja kommune, Oppland

Fylke/Kommune: Oppland, Lesja 

Tiltakstype:  Flomsikring

Tidsrom: August 2003 

Formål for tiltaket: Sikkerhet for liv og helse

Entreprenør: NVE Anlegg Region Øst 

Kostnad overslag: 420,000 kr

Sluttkostnad:  160,000 kr

Finansiering: Lesja kommune 20%
Norges vassdrags- og energidirektorat 80%

Beskrivelse: 
Fotfola er svært bratt og har tidvis stor mas-
setransport. Under storflommen i 1938 dannet 
det seg tre nye flomløp, og det ene gikk rett mot 
våningshuset på garden Søre Knipa. Riksvegen og 
jernbanen var også utsatt. Fotfola ble etter dette 

sikret (anlegg 3110), og som et vedlikehold av dette 
sikringsanlegget er det foretatt opprensking og 
supplerende sikring av ca. 420 m elvestrekning. I 
tillegg er det i oppstrøms ende av sikringen etablert 
et massebasseng for å redusere faren for nye flom-
skader.

Erfaringer: Kostnadsreduksjonen på anlegget skyl-
des i hovedsak gjennomgående lavere enhetspriser
 i entreprenørens tilbud enn beregnet i planen. 
Det ulendte terrenget og massenes beskaffenhet 
(delvis ur og grove steinmasser) gjør det dessuten 
svært vanskelig å beregne nøyaktige mengder og 
kostnader ved planlegging av denne typen anlegg. 
På grunn av tiltakets beskjedne størrelse, ble det 
inngått fastprisavtale med entreprenøren om an-
leggsutførelsen. Det oppstod visse budsjettmessige 
vanskeligheter i forbindelse med gjennomføringen 
av tiltaket. For det første viste det opprinnelige 
anlegget seg å ikke være regnskapsmessig avsluttet, 
og det måtte derfor foretas en ombudsjettering av 
vedlikeholdsmidler til det aktuelle anleggsnum-
meret. For det andre viste erosjonsskadene seg å 
være betydelig større enn først vurdert, og tiltakets 
kostnadsoverslag og kostnadsrammen for enkelt 
vedlikehold ble derfor overskredet.  Nødvendigheten 
av tiltaket viser at det er viktig at erosjonssikrings-
anlegg forankres i stabile skråningsmasser i begge 
ender, for å unngå at det raskt oppstår nye skader.
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Tiltaksnummer og -navn: 9315
     

Flomsikring mot Mjøsa ved 
Hjellum, Hamar kommune, 
Hedmark

Fylke/Kommune: Hedmark,  Hamar 

Tiltakstype:  Flomsikring

Tidsrom: Juni 2003 

Formål for tiltaket: Sikre bebyggelse og 
kommunikasjon

Entreprenør: NVE Anlegg Region Øst 

Kostnad overslag: 190,000 kr

Sluttkostnad:  245,000 kr

Finansiering: Hamar kommune 20%
Norges vassdrags- og energidirektorat 80%

Beskrivelse: 
Tiltaket besto i å ferdigstille et midlertidig 
flomverk etablert av Hamar kommune under 
storflommen i 1995. Arbeidene omfattet påbyg-
ging og justering av støttefylling, innbygging av 
tetning samt diverse rørarbeid i tilknytning til 
drenssystem og kommunalt ledningsanlegg.

Erfaringer: 
Kostnadsøkningen skyldes i hovedsak mengde-
økning i noen kontraktsposter som følge av 
at opplysningene fra kommunen om tidligere 
anbrakt massevolum viste seg å ikke stemme. 
Det måtte derfor bl. a. anskaffes og bygges inn 
ca. 500 m3 ekstra masse til flomverkets støtte-
fylling. 
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Tiltaksnummer og -navn: 9168
     

Sikring av slagghauger i Sølna 
ved Lovise hytte, Alvdal kom-
mune, Hedmark

Fylke/Kommune: Hedmark,  Alvdal 

Tiltakstype:  Miljøtiltak

Tidsrom: August - oktober 2003 

Formål for tiltaket: Bedre vassdragsmiljø

Entreprenør: NVE Anlegg Region Øst 

Kostnad overslag: 800,000 kr

Sluttkostnad:  800,000 kr

Finansiering: Alvdal kommune 20%
Norges vassdrags- og energidirektorat 80%

Beskrivelse: 
Tiltaket sikrer et gammelt kulturminne fra 
den tida bergverksdrift var en dominerende 
industri i Nord-Østerdalen. I tillegg skal 
anlegget hindre tilførsel til elva av svovel og 
andre tungmetaller fra slagghaugene ved 
smeltehytta. Slagghaugene har fra gammelt 
av vært sikret med tømmerkiste mot elva, og 
disse var råtnet opp og delvis falt sammen. 
For å ta vare på historien og kulturminnet på 
en best mulig måte, ble det bygget ny tømmer-
kiste utenfor restene av den gamle.

Erfaringer: Ingen spesielle. 
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Tiltaksnummer og -navn: 9174 

Erosjonssikring mot Glomma 
ved Sydeng, Elverum kom-
mune, Hedmark

Fylke/Kommune: Hedmark,  Elverum 

Tiltakstype:  Erosjonssikring

Tidsrom: Februar 2003 

Formål for tiltaket: Sikre landbruk

Entreprenør: NVE Anlegg Region Øst 

Kostnad overslag: 52,000 kr

Sluttkostnad:  52,000 kr

Finansiering: 
Elverum kommune - Teknisk etat 20%
Norges vassdrags- og energidirektorat 80%

Beskrivelse: 
Tiltaket omfatter erosjonssikring av elvefoten 
mot Glomma i ca. 50 m lengde. Sikringen er 
utført på tradisjonell måte ved utlegging av 
samfengt sprengt stein.

Erfaringer: Ingen spesielle 
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Tiltaksnummer og -navn: 8966 

Flomverk mot Glomma 
ved Lauta og Storenga, 
reparasjon og påbygging, 
Åsnes kommune

Fylke/Kommune: Hedmark,  Åsnes 

Tiltakstype:  Flomsikring

Tidsrom: Mai 2003 

Formål for tiltaket: Sikre bebyggelse og 
kommunikasjon

Entreprenør: Br. Isaksætre Transportforretning 

Kostnad overslag: 9,086,098 kr

Sluttkostnad:  140,000 kr
Kostnadsoverslaget refererer til anlegges totale 
byggekostnad, mens sluttkostnaden kun gjelder 
dette vedlikeholdet (red.anm.)

Finansiering: Statens naturskadefond 42.86%
Norges vassdrags- og energidirektorat 57.14%

Beskrivelse: 
Tiltaket var planlagt som enkelt vedlikehold av 
Mojordsverket, som er et sekundærflomverk til 
det eksisterende anlegget, og omfattet korrige-
ring av setninger i flomfyllingen ved transport 
og utlegging av løsmasser.

Erfaringer: 
Flomverksanlegget ble reparert etter storflom-
men i 1995. Senere har det oppstått setnings-
skader, sannsynligvis som følge av at det under 
reparasjonsarbeidene hadde blitt kraftig tele 
i grunnen under flomverket. Telen har etter 
dette tint svært langsomt som følge av at tele-
massene ble isolert under de nye massene, og 
skadene har derfor blitt synlige lenge etter den 
første reparasjonen.
Kostnadsøkningen i forhold til overslaget og 
kostnadsrammen for enkelt vedlikehold skyl-
des at setningsskadene viste seg å være større 
enn først vurdert, noe som medførte en økning 
i massebehov.
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Beskrivelse: 
I enden av eksisterende forbygningsanlegg 
hadde det oppstått nye erosjonsskader, som ble 
vurdert som viktige å få utbedret for å unngå 
større skader på sikringen. Det ble derfor 
planlagt et enkelt vedlikeholdstiltak i form av 
forlengelse og forsterkning med tradisjonell 
steinsikring.

Erfaringer: Ingen spesielle. 

Tiltaksnummer og -navn: 9041
     

Glomma, Telneset 
- Tynset bru, Tynset kommune, 
Hedmark

Fylke/Kommune: Hedmark, Tynset 

Tiltakstype:  Flomsikring

Tidsrom: Mars 2003 

Formål for tiltaket: Sikre landbruk

Entreprenør: NVE Anlegg Region Øst 

Kostnad overslag: 3,861,379 kr

Sluttkostnad:  150,000 kr
Kostnadsoverslaget refererer til anlegges totale 
byggekostnad, mens sluttkostnaden kun gjelder 
dette vedlikeholdet (red.anm.)

Finansiering:  
Norges vassdrags- og energidirektorat 100%
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Tiltaksnummer og -navn: 9198 

Flomsikring mot Lågen ved 
Trøstaker, Ringebu kommune, 
Oppland

Fylke/Kommune: Oppland, Ringebu 

Tiltakstype:  Flomsikring

Tidsrom: September - oktober 2003 

Formål for tiltaket: Sikre landbruk

Entreprenør: NVE Anlegg Region Øst 

Kostnad overslag: 330,000 kr

Sluttkostnad:  520,000 kr

Finansiering: 
Ringebu kommune - Teknisk etat 20%
Norges vassdrags- og energidirektorat 80%

Beskrivelse: 
Tiltaket omfatter vedlikehold og justering av 
et gammelt flomverk opp til samme standard 
og sikringsnivå som tilliggende anlegg 6038. 
Etter denne justeringen, gir de to tiltakene en 
helhetlig sikring av ca. 400 da dyrket mark mot 
flommer med 5-10 års gjentaksintervall.

Erfaringer: 
Kostnadsøkningen på anlegget skyldes i hoved-
sak gjennomgående høyere enhetspriser i 
entreprenørens tilbud enn beregnet i planen. 
I tillegg måtte det anlegges en annen adkomst-
veg til anlegget enn planlagt, fordi Statens 
Vegvesen ikke ga avkjøringstillatelse fra riks-
vegen for planlagt adkomstveg.
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Tiltaksnummer og -navn: 7118
     

Senking av Glomma ved 
Auma, Tynset kommune, 
Hedmark

Fylke/Kommune: Hedmark, Tynset 

Tiltakstype:  Flomsikring

Tidsrom: August 2003 

Formål for tiltaket: Sikre landbruk

Entreprenør: NVE Anlegg Region Øst 

Kostnad overslag: 53,000 kr

Sluttkostnad:  50,000 kr

Finansiering:  
Norges vassdrags- og energidirektorat 100%

Beskrivelse: 
På det eksisterende anlegget var det etablert et 
500 mm rør med envegsventil gjennom flom-
fyllingen mot Glomma. Imidlertid oversvøm-
mes det bakenforliggende jordbruksområdet 
ved flommer i sidevassdraget, og det har i 
disse tilfellene tatt for lang tid å få drenert 
ut vannet fra området. Det er derfor planlagt 
og gjennomført et enkelt vedlikeholdstiltak i 
form av at det er lagt ned et ekstra 500 mm rør 
med envegsventil gjennom fyllingen. 

Erfaringer: 
Nødvendigheten av tiltaket viser at det er 
viktig å beregne tilstrekkelig kapasitet på lav-
vannsrør når slike anlegg prosjekteres. 
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Tiltaksnummer og -navn: 6309 

Tørrlegging av Østamyrene, 
Rendalen kommune, Hedmark

Fylke/Kommune: Hedmark,  Rendalen 

Tiltakstype:  Flomsikring

Tidsrom: August 2003 

Formål for tiltaket: Sikre bebyggelse og 
kommunikasjon

Entreprenør: NVE Anlegg Region Øst 

Kostnad overslag: 50,000 kr

Sluttkostnad:  50,000 kr

Finansiering:  
Norges vassdrags- og energidirektorat 100%

Beskrivelse: 
I et område på innsiden av eksisterende flom-
verk har det jevnlig oppstått problemer med 
bakvann som ikke i tilstrekkelig grad ble dre-
nert ut, og dette har medført at en bolig fikk 
vann i kjeller og at en kommunal veg ble over-
svømmet. Det er derfor planlagt og gjennom-
ført et enkelt vedlikeholdstiltak på anlegget, 
i form av at det er lagt rør med envegsventil 
gjennom fyllingen.

Erfaringer: Ingen spesielle.  



Utført tiltak i vassdrag 2003
Norges vassdrags- og energidirektorat, Region Midt-Norge

104

Norges vassdrags- og energidirektorat, Region Øst

Utført tiltak i vassdrag 2003
Norges vassdrags- og energidirektorat, Region Midt-Norge

105

Norges vassdrags- og energidirektorat, Region Øst

Tiltaksnummer og -navn: 9512
     

Flomverk mot Folla ved 
Steimoen, Alvdal kommune, 
Hedmark

Fylke/Kommune: Hedmark,  Alvdal 

Tiltakstype:  Flomsikring

Tidsrom: Oktober 2002 - august 2003 

Formål for tiltaket: Sikre bebyggelse og 
kommunikasjon

Entreprenør: NVE Anlegg Region Øst 

Kostnad overslag: 5,100,000 kr

Sluttkostnad: 4,300,000 kr

Finansiering: 
Alvdal kommune - Teknisk etat  20%
Norges vassdrags- og energidirektorat 80%

Beskrivelse: Tiltaket omfattet bygging av et 2,7 km
langt flomverk mot Folla, som sammen med 
eksisterende flomverksanlegg 5831 mot Glomma 
sikrer Steimosletta, med ca. 1500 da dyrka mark, 
gårdsbruk, bedrifter, boliger, riksveg og annen 
infrastruktur, mot 100-årsflom. Flomverket har 
støttefylling av elvemasser og på utvalgte strek-
ninger er det bygget inn tetning. Fyllingen er 
erosjonssikret med sprengt stein. Steimosletta 
er også særlig utsatt for skader ved isgang, og
 erosjonssikringen er derfor forsterket på det 
mest utsatte strekningen for at anlegget skal 
fungere som isgangsverk. I tillegg er kom-
munens vannforsyningsanlegg sikret ekstra ved 
forsterkning av eksisterende erosjonssikring. 

Erfaringer: Kostnadsreduksjonen skyldes be-
tydelig mengdereduksjon i to kontraktsposter. 
Dette har delvis årsak i revurdert teknisk løsning, 
delvis i at flomverkslinja i planleggingsfasen 
ble flyttet lenger vekk fra vassdraget for bl.a. å 
spare kantvegetasjonen mest mulig, uten at det 
samtidig ble foretatt ny oppmåling og masse-
beregning.
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Tiltaksnummer og -navn: 9515

Forbygging mot Hasla ved 
Bjørnebykverna, Åsnes kom-
mune, Hedmark

Fylke/Kommune: Hedmark,  Åsnes 

Tiltakstype:  Erosjonssikring

Tidsrom: Mars 2003 

Formål for tiltaket: Sikre bebyggelse og 
kommunikasjon

Entreprenør: NVE Anlegg Region Øst 

Kostnad overslag: 55,000 kr

Sluttkostnad:  89,000 kr

Finansiering: Åsnes kommune 45%
Norges vassdrags- og energidirektorat  55%

Beskrivelse: 
Tiltaket omfatter erosjonssikring av to par-
seller med en total utstrekning på ca. 75 m. 
Erosjonssikringen er utført på tradisjonell 
måte ved utlegging av samfengt sprengt stein.  
Anlegget sikrer våningshus på et gardsbruk 
samt noe dyrka mark.

Erfaringer: 
På grunn av tiltakets beskjedne størrelse, 
ble det ikke utarbeidet mengdegrunnlag for 
tilbud og anleggsutførelse. Arbeidet er derfor 
honorert etter avtalte timepriser og medgått 
tid. Kostnadsøkningen på anlegget skyldes at 
det har pågått en betydelig erosjonsutvikling 
fra planen ble utarbeidet til anlegget kunne 
utføres.
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Tiltaksnummer og -navn: 9576
     

Forsterkning av flomverk 
mot Glomma ved  Holmen 
- Gotland, Nordre del, Grue 
kommune

Fylke/Kommune: Hedmark, Grue 

Tiltakstype: Flomsikring

Tidsrom: September-oktober 2003 

Formål for tiltaket: Sikre bebyggelse og 
kommunikasjon

Entreprenør: NVE Anlegg Region Øst 

Kostnad overslag: 465,000 kr

Sluttkostnad:  370,000 kr

Finansiering: 
Grue kommune - Teknisk etat 20%
Norges vassdrags- og energidirektorat 80%

Beskrivelse: 
Tiltaket omfattet heving og forsterkning på 
deler av eksisterende flomverk (anlegg  6556) 
i en lengde av ca. 750 m. I tillegg til løsmasse-
arbeider i forbindelse med støttefylling og tet-
ning, er den tidligere erosjonssikringen justert 
noe. Flomverkskrona er pålagt bærelag av grus 
for å være kjørbar i beredskapssituasjoner.

Erfaringer: 
Kontrakt for arbeidene ble tildelt NVE Anlegg 
som laveste tilbyder etter åpen tilbudskonkur-
ranse. Kostnadsreduksjonen på anlegget skyl-
des delvis lavere enhetspriser i entreprenørens 
tilbud enn beregnet i planen, delvis mengde-
reduksjon i noen kontraktsposter som følge 
av revurderte tekniske løsninger.
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Tiltaksnummer og -navn: 9590 

Forsterkning av flomverk 
mot Nitelva ved Nedre Ryen/ 
Skjærvaveien, Skedsmo 
kommune

Fylke/Kommune: Akershus, Skedsmo 

Tiltakstype:  Flomsikring

Tidsrom: August-september 2003 

Formål for tiltaket: Sikre bebyggelse og 
kommunikasjon

Entreprenør: NVE Anlegg Region Øst 

Kostnad overslag: 860,000 kr

Sluttkostnad:  775,000 kr

Finansiering: Skedsmo kommune 20%
Norges vassdrags- og energidirektorat 80%

Beskrivelse: 
Tiltaket omfattet heving og forsterkning av 
gammelt (privat) flomverk i en lengde av ca. 
800 m. I tillegg til løsmassearbeider i forbin-
delse med støttefylling og tetning, ble flom-
verket på noen strekninger erosjonssikret 
ekstra med sprengt stein, og ellers tilsådd. 
Kantvegetasjonen mot elva er for en stor del 
tatt vare på, og vil virke erosjonsdempende. 
Flomverkskrona er oppgruset  for å være kjør-
bar i beredskapsøyemed.

Erfaringer: 
Kostnadsreduksjonen på anlegget skyldes i 
hovedsak massebesparelse ved å stramme opp 
fyllingen noe mer en planlagt, for å spare 
kantvegetasjonen. Arbeidene omfattet en del 
omlegging av kommunale ledninger, men 
dette er for en stor del bekostet av Skedsmo 
kommune.
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Norges vassdrags- og energidirektorat, Region Øst

Tiltaksnummer og -navn: 9861 

Erosjonssikring mot Hovda 
ved Hovda bru på Rv 3, Åmot 
kommune, Hedmark

Fylke/Kommune: Hedmark,  Åmot 

Tiltakstype:  Erosjonssikring

Tidsrom: April - mai 2003 

Formål for tiltaket: Sikre bebyggelse og 
kommunikasjon

Entreprenør: NVE Anlegg Region Øst 

Kostnad overslag: 95,000 kr

Sluttkostnad:  120,000 kr

Finansiering:  
Statens Vegvesen Hedmark 50%
Norges vassdrags- og energidirektorat 50%

Beskrivelse: 
Under storflommen i 1995 foregikk det en viss 
erosjon i elvekanten oppstrøms Hovda bru på 
riksveg 3.  Siden har erosjonsen tiltatt og det 
oppstod fare for undergraving av brufunda-
mentet. For å unngå skader på brua, ble det 
som et enkelt tiltak planlagt en erosjons-
sikring av sprengt stein.

Erfaringer: 
Under gjennomføring av arbeidene viste 
erosjonsomfanget seg å være større enn først 
registrert, og det ble behov for å øke stein-
mengden i forhold til det som var beregnet. 
Dette medførte en overskridelse av opprinne-
lig kostnadsoverslag og kostnadsrammen for 
enkle tiltak.
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Norges vassdrags- og energidirektorat, Region Øst

Tiltaksnummer og -navn: 9941 

Erosjonssikring mot Lågen 
ved TINE Norske Meierier 
Tretten, Øyer kommune, 
Opplan

Fylke/Kommune: Oppland Øyer 

Tiltakstype:  Erosjonssikring

Tidsrom: Januar - juli 2003 

Formål for tiltaket: Sikre bebyggelse og 
kommunikasjon

Entreprenør: Sverre Solberg AS 

Kostnad overslag: 210,000 kr

Sluttkostnad:  455,000 kr

Finansiering:  
Norges vassdrags- og energidirektorat 100%

Beskrivelse: 
Under storflommen i Lågen i juni 1995 oppsto 
det erosjonsskader i foten av elveskråningen 
ved produksjonslokalene til TINE Norske 
Meierier, som er en hjørnesteinsbedrift på 
Tretten. Planen for erosjonssikringstiltaket 
bygger på oppmålinger og tegninger utført av 
et rådgivende ingeniørfirma for TINE Norske 
Meierier.

Erfaringer: 
I forbindelse med tilliggende arealutvidelse 
og øvrig sikringsarbeid, hadde TINE Norske 
Meierier innhentet rammetillatelse fra kom-
munen som også omfattet de planlagte ero-
sjonssikringsarbeidene. Det ble også innhentet 
ansvarsrett for engasjert prosjekterings- og 
byggelederfirma og for entreprenørfirma for 
de samlede arbeidene. NVEs bistand til sik-
ringsarbeidene omfattet således kun kostnads-
beregning, vassdragsteknisk rådgivning og 
kontroll samt finansieringstilskudd (utgifts-
refusjon) i henhold til avtalt finansieringsplan.
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Norges vassdrags- og energidirektorat, Region Øst

Tiltaksnummer og -navn: 9970
     

Biotoptiltak i Moelva, 
Ringebu kommune, Oppland

Fylke/Kommune: Oppland, Ringebu 

Tiltakstype:  Miljøtiltak

Tidsrom: September 2003 

Formål for tiltaket: Bedre vassdragsmiljø

Entreprenør: NVE Anlegg Region Øst 

Kostnad overslag: 82,000 kr

Sluttkostnad:  25,000 kr

Finansiering:  
Norges vassdrags- og energidirektorat  100%

Beskrivelse: 
I forbindelse med oppryddingen etter storflom-
men i juni 1995 ble det det gjennomført flom-
skadetiltak i Moelva (anlegg 8837). Det absolutt 
viktigste målet med flomskadeanlegget var å 
sikre at verdiene langs vassdraget skulle tåle 
en ny flom. I ettertid har det derfor blitt nød-
vendig å foreta miljørettede tiltak langs elva. 
Biotoptiltaket omfatter to buner og en del store 
steiner som er lagt ut på den sikrede streknin-
gen.

Erfaringer: 
Kostnadsreduksjonen skyldes delvis at anleg-
get lot seg utføre i kombinasjon med et flom-
sikringsanlegg i nærheten, noe som medførte 
innsparing i rigg- og driftskostnader.
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Tiltaksnummer og -navn: 10029
     

Flomskadeplan - Opprensking 
og sikring av Elta ved Jordet 
- Skjæret - Skjæret Ne

Fylke/Kommune: Hedmark, Trysil 

Tiltakstype:  Erosjonssikring

Tidsrom: Oktober 2002 - august 2003 

Formål for tiltaket: Sikre bebyggelse og 
kommunikasjon

Entreprenør: NVE Anlegg Region Øst 

Kostnad overslag: 1,240,000 kr

Sluttkostnad:  1,050,000 kr

Finansiering:  
Norges vassdrags- og energidirektorat 100%

Beskrivelse: Under en ekstrem nedbørssitua-
sjon i juli 2002, oppsto det store skader på bolig-
eiendommer, bruer og dyrka mark langs nedre 
deler av Elta. Skadeomfanget tilsa at planlegging
og gjennomføring av sikringstiltak måtte 
prioriteres. Arbeidene omfattet hovedsaklig 
fjerning av store mengder avlagrede masser, 
gjenoppbygging av elveløpet og erosjonssikring 
med sprengt stein. I tillegg inngikk miljøtiltak 
i form av utlegging av stein som skjule- og hvi-
leplasser for fisk, samt vegetasjonsetablering.

Erfaringer: Ut fra situasjonen og det akutte 
behovet for iverksetting av sikringsarbeider, var 
det ikke tid til å gjøre omfattende oppmålings-
arbeid for nøyaktig beskrivelse av mengder og 
arbeidsoperasjoner under planleggingen. Det 
var derfor heller ikke tilstrekkelig grunnlag i 
planen til å sette opp beskrivende mengdefor-
tegnelse for innhenting av tilbud på arbeidene, 
og arbeidene ble av denne grunn basert på 
avtale om honorering etter avtalte timepriser 
og medgått tid. Kostnadsreduksjonen på anleg-
get må sees i sammenheng med dette.  



Utført tiltak i vassdrag 2003
Norges vassdrags- og energidirektorat, Region Midt-Norge

112

Norges vassdrags- og energidirektorat, Region Øst

Utført tiltak i vassdrag 2003
Norges vassdrags- og energidirektorat, Region Midt-Norge

113

Norges vassdrags- og energidirektorat, Region Øst

Tiltaksnummer og -navn: 10030 

Sikring av Mellomgårdsbekken,
Trysil kommune, Hedmark

Fylke/Kommune: Hedmark,  Trysil

Tiltakstype:  Erosjonssikring

Tidsrom: Februar 2003 

Formål for tiltaket: Sikre bebyggelse og 
kommunikasjon

Entreprenør: NVE Anlegg Region Øst 

Kostnad overslag: 93,000 kr

Sluttkostnad:  87,000 kr

Finansiering: Trysil kommune 20%
Statens Vegvesen Hedmark 40%
Norges vassdrags- og energidirektorat 40%

Beskrivelse: 
Under en ekstrem nedbørssituasjon i juni 2002, 
tok Mellomgårdsbekken nytt løp og påførte en 
hytte-eiendom og fylkesvegen store skader. For 
å unngå nye skader under neste våravsmelting, 
ble planlegging av sikringstiltak på strekningen 
prioritert. Tiltaket omfatter tilbakeføring av 
bekken, justering og erosjonssikring av bekke-
løpet.

Erfaringer: 
På grunn av tiltakets art og beskjedne størrelse, 
ble det inngått fastprisavtale med entrepre-
nøren om anleggsutførelsen. 
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Vedlegg 1. Beskrivelse av type tiltak

kan det være aktuelt å bygge skredvoller som 
skal lede skredmassene utenom arealer der de 
kan gjøre skade. 

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

Krisetiltak
Krisetiltak kan være både flom-, erosjons- og 
skredsikring. Krisetiltak gjennomføres umiddel-
bart under en flom for å redusere skader. 
De utføres uten videre planlegging og saks-
behandling, og det blir normalt ikke krevd 
distriktsandel for tiltakene. Som oftest må krise-
tiltak følges opp med planlegging og gjennomfø-
ring av permanente sikringstiltak på de aktuelle 
stedene.

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

Erosjonssikring
Erosjonssikring skal hindre skader som følge av
 elvas graving i elvebredder eller elvebunn. Den 
vanligste metoden er å kle elveskråningen og en 
del av elvebunnen på den utsatte strekningen 
med stein. I noen tilfeller kan en bygge terskler 
eller utstikkere i elveløpet for å redusere hastig-
heten og lede strømretningen på vannet. 
Tømmer, planter eller annet materiale kan 
brukes til erosjonssikring der forholdene ligger 
til rette for det.

Flomsikring
Flomsikring skal redusere faren for oversvøm-
melse ved flom eller isgang. Den vanligste 
metoden er å bygge tette, flomsikre voller (flom-
verk) mot elva eller innsjøen. Flomsikringer 
sikres som regel mot erosjon på vannsiden og 
har drenering på landsiden. 

Skredsikring
Skredsikring kan bestå av ulike tiltak, avhengig 
av hvilke type skred det er snakk om. Ved sik-
ring mot leirskred må en ofte sikre elvekant og 
elvebunn mot erosjon, slik at elva ikke graver 
seg inn i den skredfarlige leira. En må på enkelte 
steder i tillegg legge en stabiliserende fylling i 
bunnen og opp mot elveskråningen for å stabi-
lisere de skredfarlige massene. Ved flomskred 
(skred av løsmasser langs bekkeløp i bratte lier) 
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Region                    2003 
        Ubehandl.  Ubehandl. Ubehandl. Ubehandl. Ubehandl.   
        pr. 31.12. pr. 31.12. pr. 31.12. pr. 31.12. pr. 31.12. Eldre søkn. Ubehandlede Ubehandlete
             behandlet fra 2003 pr. 31.12.2003
         1998  1999  2000  2001  2002          

Region Sør  25 25 20 7 7 3 2 6

Region Øst  125 125 103 78 78 18 9 69

Region Vest  240 240 50 41 41 23 0 18
Region 
Midt-Norge  253 253 236 181 171 59 7 119

Region Nord  20 20 23 19 19 10 5 14

SUM     663 663 432 326 316 113 23 226

Vedlegg 2. Behandlede meldinger og 
produserte planer 2003

Dette vedlegget viser en oversikt over mottatte og behandlete meldinger, planer under utarbeiding, 
produserte planer og godkjente planer og gjennomførte tiltak fordelt mellom regionkontor.

Tabell 2.1 Oversikt over mottatte meldinger

*)Tallene gjelder kun for meldinger som kom inn i 2003 **) Antall avslag inngår i antallet for behandlede meldinger 

Kommuner, grunneiere og andre sender inn melding om behov for tiltak i vassdrag til NVE. Alle hen-
vendelser besvares. De fleste går til videre behandling og planlegging, mens enkelte henvendelser 
blir avslått tidlig i saksbehandlingen. Antall innkomne meldinger gjenspeiler ofte store nedbørs-
mengder, flom eller andre hendelser. Tabellen over viser fordelingen av meldinger på landsbasis. 
23 meldinger i 2003 er ikke behandlet, det vil si at det ikke er avgjort om NVE skal gi bistand til et 
eventuelt tiltak eller om saken skal avslås.

Tabell 2.2 Oversikt over eldre ubehandlede meldinger

Det er et mål er å redusere antallet eldre, ubehandlede meldinger. Reduksjonen fra 663 ubehandlede 
meldinger i 1999 til 226 meldinger i 2003 er hovedsakelig gjort ved avslag. 48 av de meldingene som 
kom inn i 2003 er behandlet, i tillegg er 113 eldre søknader behandlet, så totalt sett er 161 meldinger 
behandlet i 2003. I 2001 påpekte sivilombudsmannen NVE sitt høye antall ubehandlete meldinger og 
behandlingstiden generelt.

                                         
Region                         1998          1999           2000           2001         2002         2003    

                                          Innkomne  Behandlede Avslag på      Ubehandlede
                                                      meldinger meldinger*)  bistand**)       meldinger

Region Sør                         7            8 13 14 8 9    7 5 2

Region Øst                      21            31 14 23 10 17 8 1 9

Region Vest                     16            18 12 10 10 9 9 8 0

Region Midt-Norge        32            30 22 32 17 11 4 1 7

Region Nord                    27            33 31 26 44 25 20 10 5

      SUM                        103               120 92 105 89 71 48 25                 23
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Tabell 2.3  Planer under utarbeidelse

Tabellen viser en oversikt over alle planer som er under saksbehandling, planlegging eller der avkla-
ring av finansierings pågår.

Tabell 2.4  Planer utarbeidet i 2003

Tabellen over sier ikke noe om omfanget på planene, så inntrykket kan bli skjevt. Enkelte planer er 

svært omfattende og det varierer hvor mange planleggere hvert regionkontor har til rådighet.

Tabell 2.5  Planer med godkjent distriktsdel i kommunene i 2003

Planene over er planlagte, vedtatte og fullt finansierte prosjekter, der kostnadsfordelingen mellom 
NVE og andre er klar. Tabellen viser flere detaljer om kostnadsfordelingen mellom NVE og andre. 
Dette er planer med godkjent distriktsdel i 2003, i motsetning til tabellen under som viser det totale 
antallet planer som er klar for utførelse.

Region                        Antall nye planer        Antall rev.   Antall planer         Antall plan- Kostnads- 
                           eldre  planer               om vedl.hold        lagte planer             overslag
                                eldre anlegg           totalt  

Region Sør 8 1 1 10 28 000 000 kr

Region Øst 4 1 3 8 13 720 000 kr

Region Vest 8 0 0 8 4 300 000 kr

Region Midt-Norge 9 0 6 15 47 528 200 kr

Region Nord 10 5 5 20 8 237 000 kr

SUM    39 7 15 61 101 785 200 kr

       
Region Antall  Overslag Andel   Andel(tilskudd)  Andel Andel Total
  prosj. kr    NVE kr   Landbruksbank kommuner     andre  kr  **) finansiering
        kr kr  kr

Region Sør 5 20 965 000 16 772 000   4 193 000   20 965 000

Region Øst 3 550 000 389 000   161 000   550 000

Region Vest 6 6 750 000 5 400 000   1 350 000   6 750 000

Region Midt-Norge 9 40 845 000 33 256 500   7 188 500 400 000 40 845 000

Region Nord 11 2 170 000 1 519 000   325 500 325 500 2 170 000

SUM 34 71 280 000 57 336 500 0 13 218 000 725 500 71 280 000

**) inkl. kraftselskaper, Statens vegvesen, NSB 

      
Region   Antall planer  Kostnadsoverslag kr Vedlikeholdskostnader   
        

Region Sør   10 80 000 000 500 000   

Region Øst  58 80 000 000 6 000 000   

Region Vest   10 30 000 000 5 000 000   

Region Midt-Norge  20 80 000 000 40 000 000   

Region Nord  20 10 000 000 5 000 000    

SUM   118 280 000 000 56 500 000   



116 117

Tabell 2.6  Planreserve totalt

Overstående tabell gir oversikt over sikrings- og miljøtiltak som er vedtatt, planlagt og finansiert
(det vil si at distriktsandelen er ordnet). Tiltakene er klare til å bli satt i gang.

Tabell 2.7 Gjennomførte tiltak

Kostnadsoverslaget til Lillestrømanlegget er inkludert i Region Øst sitt overslag, mens utbyggings-
kostnadene gjenspeiler at det kun er utført avsluttende arbeider i 2003. 

Region Antall Kostnadsoverslag for   NVEs andel av kostnadene Vedlikeholds-   
                    planer     ferdige planer inkl. distr. vedtak                     kr kostnader  kr  
  Ikke igangsatt pr 31.12. 2003

Region Sør 10 6 000 000   4 800 000  250 000

Region Øst 11 5 500 000  1 795 800  295 000 

Region Vest 20 10 000 000   8 000 000  1 000 000 

Region Midt-Norge 23 47 745 000   39 447 500  

Region Nord 14 1 583 000   1 179 500

SUM 78 70 828 000  55 222 800 1 545 000

       

Region Antall  Overslag Utbygg. Tilskudd fra Distr. andeler Tilskudd fra Vedlikeholds-
  prosj. kr  kostn. Landbruks- kommuner      andre **) kostnader
     Kto.gr. 4* kr bank   kr kr kr kr

Region Sør 12 13 600 000 12 438 864 240 000 1 300 000 0 150 000

Region Øst 23 28 815 000 8 830 708 0 1 935 000 85 000 1 438 000

Region Vest 26 7 340 000 10 477 088 0 2 567 853 111 302 680 000

Region Midt-Norge 16 21 800 000 18 428 556   3 086 793 1 028 697 398 496

Region Nord 22 8 500 000 5 637 852   1 071 061 500 000  

SUM 99 80 055 000 55 813 068 240 000 9 960 707 1 724 999 2 666 496

*) Utbyggingskostnader til NVE er uten lønn og administrasjon  **)inkl. kraftselskaper, Statens vegvesen, NSB 
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Vedlegg 3. Oppsummering 
av regnskapstall 

*NVE har en generell adgang til å overskride kap. 1820, post 22 mot tilsvarende merinntekter under 
kap. 4820, post 40 ”Forbygningsvirksomhet”, i følge NVEs budsjettfullmakter i  ”Tildelingsbrev til 
NVE for 2003”. 
Inntekten knytter seg til distriktsbidrag fra kommuner og andre som får utført sikrings- og miljøtil-
tak i regi av NVE. Bidraget utgjør normalt 20 % av anleggets totale kostnader.

Tabell 3.2 på neste side følger NS 4102 og oppsettet er hentet fra ”Kontoplan etter NS 4102 for NVE”. 
For eksempel Kto. kl.4 står for Kontoklasse 4, som heter materialer, varer, fremmedytelser og lig-
nende. Kontoplanen er inndelt i klasse, gruppe og konto, der kontoklasse er det øverste overbyg-
gende nivået.
I tabellen under er utgifter og inntekter ført opp etter ”regnskapsprinsippet”. ”Regnskapsprinsippet” 
er når en inntekt eller utgift blir bokført eller registrert. Det motsatte er ”kontantprinsippet” som 
er når en inntekt blir innbetalt eller utbetalt. Føringer etter ”regnskapsprinsippet” kaller man en 
kostnad, mens føringer etter ”kontantprinsippet” er en utgift. 

Forbruk - regnskapstall 2003 Post 22      
Sum til disposisjon 73 350 000
Kostnader post 22 NVE sentralt 2 967 351
Kostnader post 22  Regionene 64 646 772
SUM forbruk 67 614 123
SUM merforbruk (-)/mindreforbruk forbruk(+) 5 735 877

Inntekter regnskapstall 2003   Post 40    
Sum budsjettert inntekt, inkl. budsjetterte meriinntekter  12 000 000
SUM inntekter Tilskudd og bidrag + andre inntekter  12 356 876
SUM merinntekt (-) / mindreinntekt (+)  12 356 876

Tabell 3.1  Regnskapstall kap. 1820, post 22 og kap. 4820, post 40
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                                                   Post  22                          Post  40 

Adm.enhet                                 Type kostnad  Budsjett (kr)        Forbruk (kr)      Budsjett (kr)       Tilsk./bidrag/inntekt

Sum VPM og Regioner      73 350 000    67 614 123     12 000 000   12 356 876  

sum VPM,V-stab        2 838 833   2 967 351   -     -   
sum VPM                       2 838 833   2 967 351   -     -   

                                   adm., prosjekter, etc.   2 838 833   2 967 351   

sum V-stab                    -     -      -   

                                   adm., prosjekter, etc.   -       -   

SUM Regioner               70 511 167   64 646 772   12 000 000   12 356 876 

sum Region Sør            22 147 000   13 595 623      

                                   Kto.kl.4 varer/entreprise  22147000  12 438 864   

                                   Kto.kl.6 driftskostn.    852 804   

                                   Kto.kl.5 lønn/arb.avg./velf.    

                                   Kto.kl.7 reisekostn./kurs    63 955      

                                   Kto.kl.9 tilskudd utgående    240 000   

                                   Kto.kl.3 tilskudd/bidr. 
                                   Inngående, andre inntekter     2 072 468   1 659 334 

sum Region Øst            11 596 417   11 782 928      

                                   Kto.kl.4 varer/entreprise    10 796 417   8 830 708   

                                   Kto.kl.6 driftskostn.    830 979   

                                   Kto.kl.5 lønn/arb.avg./velf.    28   

                                   Kto.kl.7 reisekostn./kurs    90 903   

                                   Kto.kl.9 tilskudd utgående   800 000   2 030 310   
                                   Kto.kl.3 tilskudd/bidr.  
                                   Inngående, andre inntekter     2 267 238   2 240 586

 sum Region Vest          7 999 000   11 274 409      

                                   Kto.kl.4 varer/entreprise   7 999 000   10 477 088   

                                   Kto.kl.6 driftskostn.    106 741   

                                   Kto.kl.5 lønn/arb.avg./velf.    12 602   

                                   Kto.kl.7 reisekostn./kurs    153 356   

                                   Kto.kl.9 tilskudd utgående    524 622   

                                   Kto.kl.3 tilskudd/bidr. 
                                   Inngående,andre inntekter    2 197 000   2 770 405 

sum Region Midt-Norge   21 818 750   21 770 029      

                                   Kto.kl.4 varer/entreprise   21 818 750   18 428 556   

                                   Kto.kl.6 driftskostn.    2 764 192   

                                   Kto.kl.5 lønn/arb.avg./velf.    627   

                                   Kto.kl.7 reisekostn./kurs    96 654   

                                   Kto.kl.9 tilskudd utgående    480 000   

                                   Kto.kl.3 tilskudd/bidr.  
                                   Inngående, andre inntekter    3 848 294   4 115 490 

sum Region Nord          6 950 000  6 223 783      

                                   Kto.kl.4 varer/entreprise   6 950 000   5 637 852   

                                   Kto.kl.6 driftskostn.    560 775   

                                   Kto.kl.5 lønn/arb.avg./velf.    

                                   Kto.kl.7 reisekostn./kurs   25 156   

                                   Kto.kl.9 tilskudd utgående   -     
                                   Kto.kl.3 tilskudd/bidr. 
                                   Inngående, andre inntekter    1 615 000   1 571 061

Tabell 3.2  Totale kostnader og inntekter i NVE sentralt og regionalt
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Vedlegg 4. Oversikt over krisetiltak 
etter flommen i 2003

Region Midt-Norge   
Kommune Vassdrag Kostnader Utsatte verdier 
Rindal Bøllu  200 000 Jordbruk,veg, bru (Justert i hht bestilling)
Sunndal * 10105 Fossa  230 000 Barnehage, veg, jordbr (Justert i hht plan)
Sunndal Furubekken 20 000 Boliger, veg, infrastr. (Resten tas somnaturskadetakst)
Sunndal  Grøa  300 000 Boligfelt (Øket. Behovet større enn først antatt)
Sunndal Usma 600 000 Veg, bru, infrastr., jordbr., bebyggelse  
Oppdal  Vinstra 600 000 E6,E6-bru, Jernb., jernbanebru, Bolig, 2 camp.pl,
    jordb. (Utført krisetiltak mv.)
Oppdal * 10104 Tronda 190 000,00 Bebyggelse, veg, bru, (Justert i hht plan)
Oppdal  * 10098 Skreabekken 110 000 Bebyggelse, gårdsbru, (Justert i hht plan)

Sum Region Midt-Norge  2 250 000 

Region Vest
Kommune Vassdrag          Prioritet 2003 Utsatte verdier
Ørsta  Follestaddalselva 100 000 Tun, forsaml.hus, jordbruk
Ørsta  Liadalselva 350 000a Boligfelt, europavei, fabrikkområde 
Ørsta  Skytjåa 100 000 Boliger tett langs løpet
Ørsta  Vikeelva 170 000 Småbåthavn, boliger
Ørsta Urkeelva 25 000 Campingplass, boliger, bru, vei og fiskeanlegg
Ørsta Romedalselv 75 000 Bru, vei, tun med boliger, jordbruk
Ørsta  Vartdalselv 30 000 2 tun med boliger
Ørsta Norangselva 15 000 Revegard
Ørsta * 10111 Gråstadgrova 200 000 Fylkesvei, jordbruk
Volda  Dalselva 80 000 Bru, boliger, Heltne Kraftlaks
Volda  Lillebøelva 20 000 Boliger, vei, bru
Volda Skinvikelva 100 000 Bru, vei, tun
Volda Dalselva 25 000 Boligfelt
Norddal  Valldøla  200 000 Campingplass, 70 campingvogner.
Norddal Skusetelv 40 000 Boliger, vei, verksted
Rauma  Brevikelv 15 000 Dyrka mark, høgspentmast, kommunalt byggefelt 
Rauma  Smøråna i Innfjorden 60 000 Industribygg, dyrka mark, vei
Rauma  Vikelv i Innfjorden 25 000 Bostadfelt, fabrikkområde
Stranda  Grandeelva 225 000 Hotell, campingplass
Nesset * 10132 Dokkelva 475 000 Boliger, verkstedvei, båthavn 
Nesset  Vikeelv ved Vike 50 000 Boliger
Sykkylven * 10134 Blåbreelva 550 000 Bygdetun
Sykkylven  Hjortholelva 30 000 2 eneboliger
Stordal * 10137 Dyrkornelva 330 000 Bolig, fabrikkområde
Stordal  Rikjenda ved Øvrebust 60 000 Vei og bygninger
Gloppen * 10140 Ytre Svoragrova 120 000 Bolig, driftsbygning, vei 
Gloppen * 10141 Myklebustelva 200 000 Gårdstun
Gloppen * 10142 Spirefossen 25 000 Gårdstun  
Vestnes Rypdalselv v Rypdal 75 000 Dyrka mark, bro, vei
Vanylven * 10148 Årskogelv v/ Rovde 75 000 Driftsbygning, bro, vei, dyrka mark
Selje Strandaelva 50 000 Gårdstun
Stryn * 10147 Storelva på Sunde 200 000 Boliger, gårdstun, bro
Stryn * 10151 Høgalmelva i Olden 50 000 Gårdstun
Stryn Aaningselva 125 000 Gårdstun, boliger
Sum Region Vest   4 270 000 

Sum totalt   6 520 000

*  er tiltaksnummer som er 
beskrevet tidligere under 
kapittel 1.2
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Vedlegg 5. Geografisk oversikt over 
flommen i august 2003
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Berørte kommuner etter flommen 14. og 15. august 2003
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Vedlegg 6. Avisartikkel fra flommen 
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Denne serien utgis av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Utgitt i Rapportserien i 2004

Nr.  1   Stig Haugen (red.): Opprustning av kraftnettet for å redusere energitapet  (40 s.)

Nr.  2   Christian Johan Giswold: Omsetningskonsesjonærer, organisasjons- og struktur-
            utvikling per 1. august 2003 (50 s.)

Nr.  3   Lars-Evan Pettersson: Totalavløpet fra Norges vassdrag 1961-2002 (67 s.)

Nr.  4   Eva Næss Karlsen (red.): Prinsipper for regulering av nettvirksomhetens inntekter (79 s.)

Nr.  5   Tor Arnt Johnsen (red.): Kvartalsrapport for kraftmarkedet, 1. kvartal 2004 (56 s.)

Nr.  6   Amir Messiha: Avbruddsstatistikk 2003 (37 s.)

Nr.  7   Knut Aune Hoseth, Ingvill Osland og Gunnar Kristiansen: EUs rammedirektiv for vann. 
            Karakterisering av vannforekomster i Tanavassdraget – Reginenr. 234.Z (53 s.)

Nr.  8   Hanne Marthe Østvold (red.): Årsrapport for utførte sikrings- og miljøtiltak i 2003 (123 s.)


