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Steinar Schanche
seksjonssjef

Forord

NVE forvalter de statlige midlene som hvert år bevilges over statsbudsjettets kap. 1820, post 22 til sik-
rings- og miljøtiltak langs vassdrag. I 2005 ble det brukt ca. 70 mill. kr til slike tiltak.

Årsrapporten inneholder en kort omtale av anlegg som er utført eller var under utførelse i 2005, over-
sikt over budsjett og forbruk på statsbudsjettets kap. 1820, post 22, og inntekter på kap. 4820, post 40 
(distriktsandelen og tilskudd fra andre). Rapporten gir også oversikt over antall innkomne og behandlede 
meldinger, planlagte tiltak og tiltak under planlegging. 

Omtalen av de enkelte tiltak er skrevet av regionkontorene. Tallmaterialet og oppsettet er bearbeidet av 
Marit Fleischmann. Rapporten er utgitt av Vannressursavdelingen, Seksjon for plan og miljø.

Oslo, juni 2006

Anne-Britt Leifseth    
avdelingsdirektør     
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1  Innledning
NVE har en sentral rolle i arbeidet med å fore-
bygge mot tap og skader som følge av flom, ero- 
sjon og skred langs vassdrag. NVE kan som et 
ledd i dette gi bistand til planlegging og gjen-
nomføring av sikringstiltak fra de midler som 
hvert år bevilges over statsbudsjettets kap. 1820, 
post 22. I 2005 ble det brukt til sammen ca 70 
mill. kr til dette arbeidet. Beløpet omfatter NVEs 
 bidrag og distriktsandelen som må dekkes av 
kommunen, grunneierne eller andre som har 
interesse av tiltaket. Distriktsandelen er nor-
malt 20 % av kostnaden for tiltaket. Inntektene 
fra distriktsandelene og andre tilskudd 
inntektsføres på kap. 4820, post 40.

NVEs arbeid med sikrings- og miljøtiltak ledes 
av Vannressursavdelingen, Seksjon for plan og 
miljø. 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.
 
Utvelgelse og prioritering av tiltak skjer etter 
melding om behov fra kommuner, grunneiere 
eller andre, eller ved NVEs egen kartlegging og 
vurdering av behovet. Prioritering av tiltakene 
skjer på grunnlag av en vurdering av den sam-
funnsmessige nytten i forhold til kostnadene 
(nytte/kostvurdering). Det blir lagt særlig vekt 
på sikkerhet for liv og helse. Det legges videre 
stor vekt på at det tatt tilstrekkelig hensyn til 
faren for flom og skred i det aktuelle område i 
kommunens arealplanlegging.
 
Sikringstiltak skal beskytte eksisterende, utsatte 
verdier, og i utgangspunktet ikke bidra til ny ut- 
bygging på arealene som sikres. En del av midlene 
nyttes til miljøforbedringer der vassdragsmiljøet 
er forringet av tidligere inngrep. Prosessen fra 
melding til ferdig utført anlegg skjer i samsvar 
med Vannressursavdelingens kvalitetssystem.

Denne rapporten omtaler de sikrings- og miljø-
tiltak som ble utført eller var under utførelse i 
2005. 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 samt gjen-
nomførte tiltak.

2   Utførte sikrings- 
og miljøtiltak i 2005

2.1 Generell omtale
Det er til sammen brukt ca. 70 mill. kr til sik-
rings- og miljøtiltak i vassdrag, herav, 25,9 mill. 
kr til flom- og erosjonssikring av bebyggelse, 
32,3 mill. kr til skredsikring av bebyggelse, 1 
mill. kr til sikring av landbruksarealer, 4,1 mill. 
kr til miljøtiltak, og ca 6,5 mill. kr til planleg-
ging, risikoklassifisering av kvikkleireområder 
og andre kartleggingsprosjekter. Over 70 tiltak 
er gjennomført eller var under gjennomføring 
i 2005. Det er regionkontorene som står for 
planlegging og utførelse av tiltakene i samsvar 
med vannressursavdelingens kvalitetssystem. 
Utenom Region Sør som ikke har egen anleggs-
enhet, blir de fleste tiltakene gjennomført med 
NVE Anlegg som utførende entreprenør. 

Tiltakene i de forskjellige regionene gjenspeiler 
regionenes ulike geografiske betingelser. 

I Region Midt-Norge er vassdragsnaturen 
variert og spenner fra små kystvassdrag til de 
store vassdragene med utspring inn mot fjellene 
i øst. Flere av vassdragene har viktige laksebe-
stander. Et annet særtrekk er store leirområder 
med rasfarlig kvikkleire. De største befolkning-
stetthetene finnes langs vassdragene, og mye 
bebyggelse er utsatt for skade ved flom, erosjon 
og skred i vassdragene. De siste årene har det 
vært utført flere store tiltak for å sikre mot 
kvikkleireskred som en følge av kartlegging av 
kvikkleire og risikoklassifisering i ’Program for 
økt sikkerhet mot leirskred’.

Region Øst har områder som er karakterisert 
av stor befolkningstetthet, store samfunnsin-
vesteringer og høy økonomisk aktivitet i vass-
dragenes nærområder. Dette medfører stort 
skadepotensiale langs vassdragene. Regionen 
har gjennom alle tider opplevd store flommer, 
isganger og erosjon. Flesteparten av de flom-
verksanlegg som er bygget i Norge ligger i regio-
nen, i tillegg til mange erosjonssikringsanlegg, 
isgangsverk og senkingstiltak.  

I Region Nord ligger flere av landets største 
vassdrag, men regionen innehar også et stort 
antall mindre kystvassdrag. Det er spesielt store 
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naturverdier langs vassdragene i regionen og 
mange vassdrag er i mindre grad enn i resten 
av landet preget av inngrep. Flere av de største 
vassdragene har imidlertid omfattende sikrings-
tiltak mot flomskader og erosjon. Region Nord 
arbeider i dag i stor grad med helhetlige planer 
for de største vassdragene der en ser på sikker-
het mot flom og erosjonsskader, og tiltak for å 
bedre miljøet i sammenheng.

Region Vest har mange dype og trange 
fjordarmer, høye fjell og trange dalbunner. 
Vassdragene er ofte små, med rask avrenning. 
Et klima med raske variasjoner, ustabile løs-
masser og bratt terreng, fører tidvis til farlige 
flommer og skredsituasjoner. Store breer er også 
et særtrekk i regionen. Regionen har de siste 
årene vært utsatt for flere kraftige nedbørsepi-
soder som har ført til store flommer, ofte med 
stor massetransport, spesielt i de mindre vass-
dragene. I enkelte tilfeller har dette ført store 
materielle skader. Mye av virksomheten i regio-
nen har derfor vært konsentrert om å utbedre 
sikringsanlegg der disse er skadet og anlegge 
nye der bebyggelse nå er utsatt etter erosjon i 
elveløpet.

I Region Sør er det stedvis store samfunnsin-
vesteringer og høy økonomisk aktivitet i vass-
dragenes nærområder. Langs flere vassdrag er 
det kartlagt betydelige kvikkleireforekomster. 
Dette representerer et stort skadepotensiale. 
Regionen har gjennom tidene opplevd store 
flommer, erosjon og ras. Det arbeides aktivt 
med flomsonekartlegging for å kunne gi råd til 
lokale myndigheter i arealplanlegging og forbe-
redelse til beredskapssituasjoner.

Både Region Midt-Norge og Region Sør 
har de siste årene hatt hovedfokus på sikring 
mot kvikkleireskred i tilknytning til ’Program 
for økt kvikkleireskred’. Kjente kvikkleireområ-
der blir delt inn og klassifisert etter skredfare, 
konsekvens og risiko. I 2005 omfattet program-
met følgende kommuner: Namsos, Namdalseid, 
Snåsa, Steinkjer, Inderøy, Skaun, Nittedal, Fet, 
Kongsberg, Hobøl, Hurum, Holmestrand, Våler, 
Re, Lardal, Horten, Råde, Tønsberg, Larvik, 
Stokke, Halden, Sandefjord, Eidsvoll, Sauherad, 
Bø og Nome. Risikoklassifiseringen gir et bedre 
grunnlag for arealplanlegging og utbygging, 
og for prioritering av sikringstiltak der en har 
bebyggelse.          

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 
meldinger samt antall planer som er klare for 
utførelse er gitt i vedlegg 2. 
 
2.2 Omtale av hver region

Region Midt-Norge
NVE Region Midt-Norge har utført 13 tiltak 
i 2005. Et typisk sikringstiltak i regionen er 
erosjonssikring og stabilisering av Holobekken 
i Grong kommune. Her er formålet å sikre mot 
kvikkleireskred der flere gårder er truet. Et av 
det største tiltakene i regionen er skredsikring 
i Vigda, Børselva og Viggja i Skaun kommune. 
Kostnadsoverslaget på tiltaket er 42, 8 millio-
ner kroner. Anlegget ble påbegynt i 2003 og 
fortsetter i 2006. Det er også utført et større 
flomsikringstiltak i Vigda ved Kalstad i Meldal 
kommune. I Driva ved Hoelsanden i Sunndal 
kommune har det vært stor nytte av flomsone-
kart i arbeidet med å flomsikre elva over en 
strekning på 900 meter.

Region Nord
Region Nord har utført 11 tiltak i 2005. Flere 
av tiltakene som er utført i Region Nord inngår 
som en del av helhetlig planer for utvalgte 
vassdrag. Her sees både sikkerhet mot flom 
og erosjon i sammenheng med tiltak som kan 
bedre miljøet etter tidligere inngrep. I for-
bindelse med oppgradering og vedlikehold av 
anlegg blir disse også miljømessig oppgradert 
og tidligere avstengte flomløp blir åpnet. En av 
disse helhetlige planene er helhetlig plan for 
Saltdalsvassdraget i Saltdal kommune. I forbin-
delse med denne er det foretatt vedlikehold, sik-
kerhetsmessig oppgradering og miljøtilpassing 
ved en fylling som danner erosjonssikring mot 
E6 ved Nordnes og ved Bleiknes i overnevnte 
kommune. Ved Kvæle i Saltdal kommune er også 
deler av et sikringsanlegg fjernet eller senket, 
og det er foretatt åpning av to sideløp/flomløp 
som var aktive før sikringsanlegget ble bygget. I 
Saltdalselva ved Langånes har tiltaket bestått av 
å erosjonssikre kulturminner og fritidsboliger. 
Vedlikehold av eksisterende sikringstiltak har 
blitt utført i Kautokeinoelva, Beisfjordelva og 
Lakselva.      
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Forbruk post 22, fordelt sentralt og pr. region
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Budsjett post 22, fordelt på type tiltak

Figur 2: Ca. 70 mill. kr er fordelt på ulike type tiltak. Inkludert i gruppene er 1,3  mill. kroner til krise-
tiltak og 6,3 mill. kr til vedlikeholdstiltak.

Figur 1: Ca 70 mill. kr er brukt til sikrings- og miljøtiltak i 2005. Forbruk fordelt på regionene og VPM 
sentralt.
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Utførte sikrings- og 
 miljøtiltak i vassdrag 

2005

Region Sør
Region Sør har utført 10 tiltak i 2005. 
Hovedsatsingsområde i Region Sør har som tid-
ligere år, vært sikring i kvikkleireområder. Det 
største tiltaket er sikring av bebygde områder 
med stor skredrisiko langs Skienselva i Skien 
og Porsgrunn. Dette arbeidet har pågått over 
flere år, og i 2005 ble områdene ved Osebakken 
i Porsgrunn sikret. 56 000 m3 med stein er lagt 
ut med lekter og utfordringen har vært å posi-
sjonere lekterne før og under utlegging. I 2005 
kostet dette arbeidet 9,2 mill. kr. og vil fullføres 
i 2006. Arbeidet i denne delen av Skienselva er 
kostnadsberegnet til 32,5 mill. kr. Til sammen 
vil sikringstiltakene i Skienselva koste om lag 
100 mill. kr. Det er også foretatt grunnundersø-
kelser i forbindelse med ’Program for økt sikker-
het mot leirskred’ i Lier og Drammen kommune. 
Erfaringer fra begge disse undersøkelsene viser 
at omfattende grunnundersøkelser gir gevinster 
ved at man får bedre kunnskaper om risikoen 
i området. Dette betyr at tiltakene blir bedre 
dimensjonert i forhold til risikoen og man kan 
unngå mer omfattende tiltak og spare betyde-
lige beløp.  

Region Vest
I Region Vest er det utført 33 tiltak i 2005. 8 av 
tiltakene besto i vedlikehold etter blant annet 
flom i 2003 og 2004. Flere av sikringstiltakene 
som regionen utfører skal beskytte arealer mot 
flomskred, dvs. stor og hurtig masseføring i 
bratte vassdrag. Et større sikringstiltak mot 
flom er påbegynt i Høyanger sentrum. Denne 
er kostnadsberegnet til 22,1 mill. kr. og utføres 
over en periode på 3-4 år. Høsten 2005 ble vest-
landet rammet av to episoder med ekstremvær 
med store nedbørsmengder som igjen førte til 
flom. Ved NVEs målestasjon i Oselva utenfor 
Bergen var det 100-årsflom i september og 20-
årsflom i november, og ved Djupevad innenfor 
Husnes i Kvinnherad (Hordaland) var det 100-
årsflom både i september og november. De store 
vannføringene i små og store bekker og elver 
gjorde mange skader på veier og eiendommer. 
Flere steder gikk det ras som følge av at grun-
nen var blitt helt oppbløtt. NVE Region Vest 
utførte flere krisetiltak under disse flommene 
og ga bistand til flere kommuner som utførte 
krisetiltak selv. Det er startet opp reparasjon av 
flere eksisterende anlegg samt planlagt tiltak 
der bebyggelse nå er utsatt på grunn av erosjon 
i elvekanten. Dette vil prege arbeidet i Region 

Vest utover i 2006. Et slik krisetiltak som ble 
startet opp i 2005 var i Bergsdalselv. Her var 
det allerede påbegynt vedlikehold, men som 
ikke ble fullført på grunn av flommen høsten 
2005. Erfaringsmessig har det vist seg at mange 
utførte sikringstiltak ikke har blitt skadet av 
flommene og at de har sikret bebyggelse mot 
flomskader.

Region Øst
I Region Øst er det utført 8 tiltak i 2005. Det 
er bygd et sikringstiltak i Glomma ved Atna i 
Stor-Elvdal kommune som skal beskytte veier 
og gardsbruk mot oversvømmelse som følge 
av isgang. Langs Såna i Hølen sentrum i Vestby 
kommune er det bygget et sikringstiltak som 
skal sikre boligeiendommer og veger/gater mot 
oversvømmelse og erosjonsskader. I tillegg er 
det blitt foretatt en del vedlikeholdsarbeid på 
tidligere sikrings- og miljøtiltak. Vedlikehold 
skjer som et resultat av befaringer, oppfølging 
og tilsyn på sikringsanlegg i henhold til vann-
ressursavdelingens kvalitetssystem. Formålet er 
å vurdere om det er nødvendig å utbedre skader 
på anlegg eller foreta miljøtiltak for å forbedre 
en del av vassdraget med hensyn på biologiske 
og/eller natur- og landskapsmessige forhold. I 
Svenåa i Jevnaker kommune ble det satt i gang 
et miljøtiltak for å bedre forholdene for oppvan-
drende gytefisk.   
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Utførte sikrings- og 
 miljøtiltak i vassdrag 

2005

Region Midt-Norge

Førde

Hamar

   Trondheim

  Tønsberg

  Narvik



Utførte sikrings- og miljøtiltak i vassdrag 2005
Norges vassdrags- og energidirektorat, Region Midt-Norge
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Tiltaksnummer og -navn: 
5075 Vigda ved Kalstad, Korreksjon 

Kommune/ fylke: Meldal, Sør-Trøndelag 

Tidsrom: Høst 2005

Entreprenør: NVE Anlegg  
m/ underentreprenør

Tiltakstype: Flomsikring

Kostnadsoverslag: 1 200 000 kr

Sluttkostnad: 1 672 000 kr

Merknad til kostnadsavvik: 
Budsjettmessig er overslaget øket til kr 1 640 000, 
men nytt overslag er ikke lagt inn i vassdragstek-
nisk database.

Finansiering: Meldal kommune 25%
Norges vassdrags- og energidirektorat 75%

Formål med tiltaket: Hindre kjøving  
av elva for å hindre at vintervann tar seg inn i 
møbelfabrikk og oversvømmer fylkesveg.

Beskrivelse: På en strekning på 130 m  
er Vigda lagt i rør/kulvert med dimensjon 
d=1.4 m. Videre er elva nedenfor senket og 
sikret med stein i ca 100 m lengde for å hindre 
erosjon og overstrømning mot hus, dyrket mark  
og fylkesveg.

Erfaringer: Gode erfaringer med bruk av  
laminerte (membranbelagte) stålrør. 
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Utførte sikrings- og miljøtiltak i vassdrag 2005
Norges vassdrags- og energidirektorat, Region Midt-Norge

11

Tiltaksnummer og -navn:  
6343 Soleimselv ved Soleim 

Kommune/ fylke: Tustna, Møre og 
Romsdal  

Tidsrom: Desember 2005 

Tiltakstype: Erosjonssikring

Kostnadsoverslag: 200 000 kr

Sluttkostnad: 182 000 kr

Finansiering: Stigsrud 20%
Norges vassdrags- og energidirektorat 80%

Formål med tiltaket: Hindre utglidning av 
gårdsbygninger.

Beskrivelse: Den høye og bløte elvemelen er 
steinsatt over en strekning på ca 120 m utenfor byg-
ningene. I tillegg er en parsell på ca 90 m bygget på 
motsatt bredd for å sikre elva leie.



Utførte sikrings- og miljøtiltak i vassdrag 2005
Norges vassdrags- og energidirektorat, Region Midt-Norge
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Tiltaksnummer og -navn: 
9381 Driva ved Holssanden  
Sunndal, Møre og Romsdal  

Kommune/ fylke: Sunndal, Møre og 
Romsdal  

Tidsrom: Sommer 2005

Entreprenør: NVE Anlegg  
m/ underentreprenør

Tiltakstype: Flomsikring

Kostnadsoverslag: 2 000 000 kr

Sluttkostnad: 1 985 000 kr

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

Formål med tiltaket: Hindre at bolig-
feltet på Holsand settes under vann. Hindre 
erosjon fra Driva inn mot feltet.

Beskrivelse: Drivas bredd er forhøyet 
med flomverk over en strekning på ca 900 
m. Verket er plassert et stykke inn på land - i 
kanten av boligfeltet. Videre er elvekanten 
sikret mot erosjon i ca 200 m lengde ved opp-
strøms ende av anlegget. En bakovergripende 
høl i elva er stanset og sikret ved anleggets 
øvre ende.

Erfaringer: Stor nytte av flomsonekartet.
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Utførte sikrings- og miljøtiltak i vassdrag 2005
Norges vassdrags- og energidirektorat, Region Midt-Norge

1�

Tiltaksnummer og -navn:  
9535 Tverråga ved Klokkerhaugen Rana, Nordland
 
Kommune/ fylke: Rana, Nordland 

Tidsrom: November 2005 - desember 2005

Entreprenør: NVE Anlegg  
m/ underentreprenør

Tiltakstype: Erosjonssikring

Kostnadsoverslag: 310 000 kr

Sluttkostnad: 510 000 kr

Merknad til kostnadsavvik: Et nytt ras 
like før anleggsstart har ført til at anlegget måtte 
dobles i lengde. Kommunen vil betale sin andel. 
Nytt kostnadsoverslag er ikke lagt inn i vassdrags-
teknisk database.

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

Formål med tiltaket: Hindre utrasing  
av industriplatået for jernverket. Hindre utrasing  
av tursti.

Beskrivelse: Den høge melen av Tverråga er 
med dette sikret i ca 200 m lengde med samfengt 
sprengt stein. Det er lagt vekt på god tilpassing til 
landskapet.
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Tiltaksnummer og -navn:  
9630 Erosjonssikrings- og stabiliseringstiltak i 
Holobekken ved Holo. 

Kommune/ fylke: Grong, Nord-Trøndelag
 
Tidsrom: Forvinter 2005

Entreprenør: NVE Anlegg  
m/ underentreprenør

Tiltakstype: Erosjonssikring

Kostnadsoverslag: 2 400 000 kr

Sluttkostnad: 1 100 000 kr

Merknad til kostnadsavvik:  
Anlegget fortsetter for fullt i 2006

Finansiering: Grong kommune 28%
Norges vassdrags- og energidirektorat 72%

Formål med tiltaket: Sikre mot kvikklei-
reras der flere gårder er truet.

Beskrivelse: Holobekken erosjonssikres og 
heves over en strekning på ca 1200 m. En del 
mindre sidebekker tas også inn i prosjektet. 
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Tiltaksnummer og -navn: 
9643 Erosjons- og stabiliseringstiltak mot 
Vesteråa ved Opdahl 

Kommune/ fylke: Overhalla, Nord-
Trøndelag 

Tidsrom: Sommer 2005

Entreprenør: NVE Anlegg  
m/ underentreprenør

Tiltakstype: Erosjonssikring

Kostnadsoverslag: 380 000 kr

Sluttkostnad: 320 000 kr

Merknad til kostnadsavvik:  
Det gjenstår et mindre ordningsarbeid

Finansiering: Overhalla kommune 39%
Norges vassdrags- og energidirektorat 61%

Formål med tiltaket: Hindre at erosjo-
nen utløser kvikkleireras som kan ta med seg flere 
gårder.

Beskrivelse: Det er utført en solid erosjons-
sikring med støttefylling inn mot tidligere ras. 
Den sikrede strekningen er på 135 m.
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Tiltaksnummer og -navn: 9814 
Forbygging mot ras i Mettebekken ved Spillum
 
Kommune/ fylke: Namsos, Nord-
Trøndelag 

Tidsrom: Sommer 2005

Entreprenør: NVE Anlegg 
m/ underentreprenør

Tiltakstype: Erosjonssikring

Kostnadsoverslag: 2 800 000 kr

Sluttkostnad: 1 045 000 kr

Merknad til kostnadsavvik: Anlegget 
fortsetter for fullt i 2006.

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

Formål med tiltaket: Hindre at erosjon 
fra Mettebekken utløser ras som kan sette av sted 
boligfelt, gårdbygninger og riksveg

Beskrivelse: Tiltaket går ut på i sikre mot ero-
sjon og heve hoved- og sideløp i til sammen 1350 
m lengde. Det benyttes sprengte steinmasser fra 
steinbruddet ved Stranden, og det legges stor vekt 
på å tilpasse det nye tiltaket til landskap og miljø. 
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Tiltaksnummer og -navn: 9826
Erosjonssikring og stabilitetsforbedrende tiltak i 
Skeismarka 

Kommune/ fylke: Overhalla, Nord-
Trøndelag 

Tidsrom: Sommer 2005

Entreprenør: NVE Anlegg 
m/ underentreprenør

Tiltakstype: Erosjonssikring

Kostnadsoverslag: 2 170 000 kr

Sluttkostnad: 1 249 000 kr

Merknad til kostnadsavvik: 
Anlegget fortsetter for fullt i 2006

Finansiering: Overhalla kommune 38%
Norges vassdrags- og energidirektorat 62%

Formål med tiltaket: Skal hindre at 
bekkene i Skeismarka eroderer og utløser ras 
som kan true boliger og infrastruktur.

Beskrivelse: Det har gått flere mindre ras 
i det siste i denne bratte skråningen ned mot 
Namsen. Bekkene kan utløse ras. Tiltaket  
 består i å erosjonssikre 4 bekker i skråningen. 
Til sammen utgjør det ca 1600 m bekkeløp. 

Erfaringer: Viktig å avklare trygge (ras-
sikre) deponeringssteder for overskuddsmasse 
på et tidlig tidspunkt.
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Tiltaksnummer og -navn: 9981
Sikringstiltak mot erosjon og ras i Vigda, Børselva 
og Viggja 

Kommune/ fylke: Skaun, Sør-Trøndelag 

Tidsrom: Hele 2005

Entreprenør: NVE Anlegg 
m/ underentreprenør

Tiltakstype: Skredsikring

Kostnadsoverslag: 42 750 000 kr

Sluttkostnad: 26 000 000 kr

Merknad til kostnadsavvik: Anlegget 
er ikke ferdig og fortsetter for fullt i 2006.

Finansiering: Melhus kommune 3%
Skaun kommune 17%
Norges vassdrags- og energidirektorat 80%

Formål med tiltaket: Hindre at erosjon fra 
Vigda og Børselva utløser ras som kan sette av sted 
sentrumsområdene i Buvika og Børsa.

Beskrivelse: Risikokartene viser høy risiko 
for ras ned mot elver, bekker og strandsone i 
Buvika, Børsa og Viggja. Spesielt er tettstedene 
utsatt. I forbindelse med bygging av ny E39 gjen-
nom Skaun har NVE, kommunen, vegvesenet og 
entreprenøren (Selmer-Skanska) gått i et samar-
beid om levering av billige overskuddsmasser av 
stein til rassikringen. De omfattende planene for 
sikring omfatter bunnheving og stabiliserende 
fyllinger i flere kilometer av Vigda med sidebek-
ker, Strandsonen i Buvika, Børselvas nedre del (1 
km) og Naustmelen. Sikringsarbeidene ble startet 
opp høsten 2003. Hammerbekken og strandsonen i 
Buvika er utført i sin helhet. I Vigda i Buvika er det 
kjørt ut stein på hele strekningen mellom gammel 
E39 og opp forbi Valsetbekken (over 2 km). I 
Valsetbekken er det sikret i ca 700 m lengde. Ved 
Husby er det laget et midlertidig depot av stein på 
ca 60 000 m3. I Børsa er strandsonen ferdig sikret. 
I Børselva er det kjørt ut stein i ca 1.2 km pluss en 
sidebekk i ca 500 m. I 2005 har steinkjøringen til 
en viss grad fortsatt, men mye innsats er lagt ned 
i å tilordne de utkjørte steinmassene og tilpasse 
anlegget til landskap og miljø. 
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Tiltaksnummer og -navn: 9982 
Stjørdalselva og Smemobekken ved Kråkstadmarka 

Kommune/ fylke: Meråker, Nord-
Trøndelag 

Tidsrom: 2002-2005

Entreprenør: NVE Anlegg 
m/ underentreprenør

Tiltakstype: Skredsikring

Kostnadsoverslag: 12 000 000 kr

Sluttkostnad: 14 220 000 kr

Merknad til kostnadsavvik: 
Overslaget var grovt estimert da arbeidet startet 
som hastetiltak i 2002. Overslaget må oppjusteres.

Finansiering:  
Meråker kommune 10%
Norges vassdrags- og energidirektorat 90% 

Formål med tiltaket: Hindre utrasing av 
boligfelt som ligger på kvikkleire. 

Beskrivelse: Sikringsarbeidet startet i 2002 
og var planlagt sluttført i 2005. Et boligfelt med 
ca. 80 beboere er utsatt for kvikkleireskred. Det 
har gått større skred i området i 1919 og 1923. 
Smemobekken har sitt utløp like oppstrøms 
det gamle rasområdet. Bekken har laget ei dyp 
ravine som strekker seg ca. 800 m opp til E-
14. Kvikkleirelagene var blottlagt flere steder. 
Multiconsult avd. NOTEBY har vært rådgiver 
underveis, og har dimensjonert stabiliseringstil-
takene. I 2005 har arbeidene bestått i bygging av 
terskel i flomløp og restaurering av flomløp. I til-
legg en del etterarbeider på anlegget og i steinbrud-
det. Anlegget ble offisielt åpnet av statsråden og 
fylkesmannen i september 2005
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Tiltaksnummer og -navn: 10145
Flom- og erosjonssikring i Vinstra 

Kommune/ fylke: Oppdal, Sør-Trøndelag
 
Tidsrom: Mars 2005 - september 2005

Entreprenør: NVE Anlegg  
m/ underentreprenør

Tiltakstype: Flomsikring

Kostnadsoverslag: 2 925 000 kr

Sluttkostnad: 4 110 000 kr

Merknad til kostnadsavvik: Det er 
brukt kr 780.000,- på anlegget i 2005. Det er utar-
beidet reguleringsplan for arbeidene, men denne er 
ikke formelt godkjent ennå. Overslaget skal økes 
for å dekke arbeidene med reguleringsplanen.

Finansiering:  
 Jernbaneverket Region Nord Trondheim 67%
Norges vassdrags- og energidirektorat 33%

Formål med tiltaket: Etter flommen 
høsten 2003 oppstod det store skader langs 
Vinstra. En del sikringsarbeid ble utført av 
grunneierne og NVE ble instruert av OED om 
å betale kostnadene med disse tiltakene. 

Beskrivelse: Arbeidene i 2005 har fore-
gått mellom jernbanebrua og E6-brua. Begge 
sider er erosjonssikret og langs campingplas-
sen er det laget en solid flomvoll. 
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Tiltaksnummer og -navn: 10273
Sikring i Toåa ovenfor Øyabrua 

Kommune/ fylke: Surnadal, Møre og 
Romsdal  

Tidsrom: Desember 2005

Entreprenør: Rindal Maskin AS

Tiltakstype: Flomsikring

Kostnadsoverslag: 300 000 kr

Sluttkostnad: 281 000 kr

Finansiering:  
Surnadal kommune 75%
Norges vassdrags- og energidirektorat 25%

Formål med tiltaket: Hindre at den  
kraftige erosjonen i elva tar med seg bygdeveg  
mv.

Beskrivelse: Arbeidet har bestått i å sikre 
den utsatte erosjonsmelen med sprengt stein over 
en strekning på ca 100 m. 
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Utførte sikrings- og 
 miljøtiltak i vassdrag 

2005

Tiltaksnummer og -navn: 10288
Reina ved gnr.43 bnr. 109 

Kommune/ fylke: Overhalla, Nord-
Trøndelag 

Tidsrom: Desember 2005

Entreprenør: NVE Anlegg  
m/ underentreprenør

Tiltakstype: Erosjonssikring

Kostnadsoverslag: 250 000 kr

Sluttkostnad: 191 000 kr

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

Formål med tiltaket: Hindre utrasing 
av bolighus i elva Reina.

Beskrivelse: I 2004 gikk det et ras ut i 
Reina som blottla elvemelen for videre erosjon 
inn mot huset. Det er korte marginer mellom 
elv og bygninger. Garasjen var allerede under-
gravet på det ene hjørnet. Arbeidet bestod i å 
anlegge en erosjonssikring og en motfylling 
i rasgropa. Det måtte videre kompensasjons-
graves på motsatt bredd for å få tilstrekkelig 
kapasitet på løpet. Anlegget har en lengde på 
ca 70 m.
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Tiltaksnummer og -navn: 1866 
Kautokeinoelv ved Masi, Kautokeino, Finnmark  

Kommune/ fylke: Kautokeino, 
Finnmark 

Tidsrom: 2005 

Entreprenør: NVE Anlegg Region Nord 

Tiltakstype: Erosjonssikring, vedlikehold 

Kostnadsoverslag: 310 000 kr 

Sluttkostnad: 340 000 kr 

Finansiering: Guovdageainnu suohkan 
- Kautokeino kommune 20%
Norges vassdrags- og energidirektorat 80% 

Formål med tiltaket: Reparasjon av 
sikringsanlegg som beskytter dyrka mark og samiske 
kulturminner. 

Beskrivelse: Sikringsanlegget som ble ved-
likehold ligger langs Kautokeinoelva ved Masi. 
Skadeutviklingen var omfattende og det ble gjen-
nomført en oppgradering som både inneholdt sikker-
hetsmessig og miljømessig oppgradering.

Erfaringer: Bedret tilsyn av sikringsanlegg i 
kommunen ville avdekket skaden på et tidligere 
tidspunkt, noe som ville ha redusert omfanget på 
vedlikeholdsarbeidet.
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Norges vassdrags- og energidirektorat, Region Nord

Tiltaksnummer og -navn: 4291 
Beisfjordelv Sundby m.fl.st. Narvik, Nordland 

Kommune/ fylke: Narvik, Nordland 

Tidsrom: 2005

Entreprenør: NVE Anlegg Region Nord

Tiltakstype: Erosjonssikring, vedlikehold

Kostnadsoverslag: 200 000 kr

Sluttkostnad: 220 000 kr

Finansiering: Beisfjord bygdeutvalg 20%
Norges vassdrags- og energidirektorat 80%

Formål med tiltaket: Vedlikehold og 
miljøtiltak. Ombygging og miljøtilpasning av 
tidligere utført flomverk og kanalisering.

Beskrivelse: Lakselva i Beisfjord er flomsikret 
med kraftige flomsikrings- og kanaliseringsanlegg 
langs en strekning på ca 3 km ned til utløpet. Det 
gjennomføres en etappevis ombygging av anleggene 
for å både ivareta/bedre sikkerhet og bedre vassd-
ragsmiljøet. Tiltakene i 2005 har gått ut på vedlike-
hold og ombygging ned mot utløpet, der elva grenser 
til eneboliger, infrastruktur og idrettsanlegg. Det er 
gjennomført tilretteleggingstiltak for ferdsel langs 
vassdraget som en del av vedlikeholdsanlegget.

Erfaringer: Tiltakene langs Lakselva har hatt 
stor betydning for bedring av vassdragsmiljøet, og 
det er økende ferdsel og rekreasjon langs vassdraget. 
NVEs tiltak har gitt initiativ til supplerende tiltak 
i regi av grunneierlag, bygdeutvalg og idrettslag. 
Tidligere forsøpling langs vassdraget er opphørt.
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Tiltaksnummer og -navn: 8439 
Lakselv ved Mohus-Riksvegen, Skjerstad, 
Nordland 

Kommune/ fylke: Skjerstad, Nordland

Tidsrom: 2005

Entreprenør: NVE Anlegg Region Nord

Tiltakstype: Erosjonssikring, vedlikehold

Kostnadsoverslag: 300 000 kr

Sluttkostnad: 300 000 kr

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

Formål med tiltaket: Vedlikehold av 
flom- og erosjonssikringsanlegg

Beskrivelse: Etter en 100 års flom i Lakselva 
i 1989, ble det planlagt og utført tiltak over flere 
parseller. Parsell A-B, i opprinnelig plan fra 
06.06.1991, ble ved en ny 100 års flom i januar 
2002 påført store skader. Skadene ble forsterket 
under vårflommen i mai 2004. Gjennomført ved-
likehold omfatter en lettere uttrauing av avlagrede 
masser i hovedløpet, og utbedring og komplettering 
av skadet erosjonssikring. Det er benyttet grove 
stedlige masser og noe nedknusing av eksisterende 
stein til tiltaket. 

Erfaringer: Ny skade på anlegget kan påregnes 
ved store flommer. Skadepotensialet er stort og 
tilsyn av anlegget prioriteres.
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Norges vassdrags- og energidirektorat, Region Nord

Formål med tiltaket: Sikring av kultur- 
minner og fritidsboliger.-

Beskrivelse: Tiltaket har bestått i erosjons-
sikring langs en elveskråning i Saltdalselva der 
erosjonen har forsterket seg kraftig de senere år. 
Erosjonen truet to fritidsboliger og en russisk krig-
skirkegård. Erosjonssikringen er begrenset til stein-
fylling i nedre del av elveskråningen, mens stedlige 
løsmasser fra elva og masser fra elveskråningen er 
utnyttet til erosjonssikring i høyereliggende del av 
elveskråningen.

Tiltaksnummer og -navn: 9251
Saltdalselva ved Langånes, Saltdal, Nordland 

Kommune/ fylke: Saltdal, Nordland

Tidsrom: 2005
Entreprenør: NVE Anlegg Region Nord

Tiltakstype: Erosjonssikring

Kostnadsoverslag: 250 000 kr

Sluttkostnad: 250 000 kr

Finansiering: Saltdal kommune 20%
Norges vassdrags- og energidirektorat 80%
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Formål med tiltaket: Sikring av kultur- 
minner

Beskrivelse: Stor flomvannføring i 
Mølnelva har bidratt til omfattende erosjon og 
massetransport. Elva har som følge av dette tatt 
seg nytt løp som truer restaurerte møller. For å 
sikre møllene er det gjennomført et lite sikring-
stiltak som har bestått i erosjonssikring og en 
terskel. 

Tiltaksnummer og -navn: 10083
Erosjonssikring i Mølnelva i Misvær - Skjerstad 
kommune, Nordland 

Kommune/ fylke: Skjerstad, Nordland 

Tidsrom: 2005

Entreprenør: NVE Anlegg Region Nord

Tiltakstype: Erosjonssikring

Kostnadsoverslag: 35 000 kr

Sluttkostnad: 38 000 kr

Finansiering:  
Norges vassdrags- og energidirektorat 100%
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Norges vassdrags- og energidirektorat, Region Nord

Tiltaksnummer og -navn: 10182 
Sikring av undergravd veifylling - E6 Bleiknes - 
(Tiltak 7) - Saltdal kommune, Nordland 

Kommune/ fylke: Saltdal, Nordland
 
Tidsrom: 2005

Entreprenør: NVE Anlegg Region Nord

Tiltakstype: Erosjonssikring

Kostnadsoverslag: 400 000 kr

Sluttkostnad: 400 000 kr

Finansiering:  
Statens vegvesen, Vegdirektoratet 80%
Norges vassdrags- og energidirektorat 20%

Formål med tiltaket: Utbedring av 
sikring mot vei og bedring av vassdragsmiljø

Beskrivelse: Tiltaket er et av deltiltakene i 
helhetlig plan for Saltdalsvassdraget. I prosjektet 
er det foretatt en helhetlig vurdering av behov 
for bedring av vassdragsmiljø og sikkerhet ved 
tidligere inngrep. Ved Bleiknes er det foretatt 
vedlikehold, sikkerhetsmessig oppgradering 
og miljøtilpasning ved en fylling som danner 
erosjonssikring mot E6. Tiltaket er kombinert 
med utlegging av steingrupper i elva for å skape 
et mer variert strømningsbilde enn tidligere, samt 
tilretteleggingstiltak for ferdsel langs elva. Det er 
tidligere foretatt utbedring ved utløpet til sideelva 
Bleiknesåga med utløp langs dette anlegget. 

Erfaringer: Dårlig stabilitet og undergraving 
langs fyllingen vurderes forårsaket eller forsterket 
av at denne har vært for bratt, og helningsvinke-
len er slaket ned til 1:2 i dette anlegget.
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Tiltaksnummer og -navn: 10183
Sikring av undergravd veifylling - E6 Nordnes 
- Tiltak 14 - Saltdal kommune, Nordland 

Kommune/ fylke: Saltdal, Nordland 

Tidsrom: 2005

Entreprenør: NVE Anlegg Region Nord

Tiltakstype: Erosjonssikring

Kostnadsoverslag: 400 000 kr

Sluttkostnad: 400 000 kr

Finansiering: Statens vegvesen, 
Vegdirektoratet 80%
Norges vassdrags- og energidirektorat 20%

Formål med tiltaket: Bedring av sikkerhet 
for E6, vassdragsmiljø og tilrettelegging for ferdsel 
langs elva.

Beskrivelse: Tiltaket er et av deltiltakene i 
helhetlig plan for Saltdalsvassdraget. I prosjektet er 
det foretatt en helhetlig vurdering av behov for bed-
ring av vassdragsmiljø og sikkerhet ved tidligere 
inngrep. Ved Nordnes er det foretatt vedlikehold, 
sikkerhetsmessig oppgradering og miljøtilpasning 
ved en fylling som danner erosjonssikring mot E6. 
Tiltaket er kombinert med utlegging av steingrup-
per i elva for å skape et mer variert strømningsbilde 
enn tidligere, samt tilretteleggingstiltak for ferdsel 
langs elva.

Erfaringer: Tidligere steinfylling har vært for 
bratt, og denne er slaket ut til helning mellom 1:1,5 
og 1:2.
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Norges vassdrags- og energidirektorat, Region Nord

Tiltaksnummer og -navn: 10184
Miljøplan for Saltdalselva - Detaljplan (tiltak 21) 
- Rehabilitering av vassdrag 

Kommune/ fylke: Saltdal, Nordland 

Tidsrom: 2005

Entreprenør: NVE Anlegg Region Nord

Tiltakstype: Flomsikring

Kostnadsoverslag: 360 000 kr

Sluttkostnad: 460 000 kr

Merknad til kostnadsavvik: 
Gravearbeid for å oppnå riktig nivå på inntak til 
åpnede sideløp har blitt mer omfattende enn plan-
lagt.

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

Formål med tiltaket: Bedring av vass-
dragsmiljø og redusere fremtidig vedlikeholdsbe-
hov på sikringsanlegg.

Beskrivelse: Tiltaket er et av deltiltakene i 
helhetlig plan for Saltdalsvassdraget. I prosjektet er 
det foretatt en helhetlig vurdering av behov for bed-
ring av vassdragsmiljø og sikkerhet ved tidligere 
inngrep. Ved Kvæle er nedre del av sikringsan-
legget fjernet eller senket, og det er foretatt åpning 
av to sideløp/flomløp som var aktive før sikring-
sanlegget ble bygget. Elva hadde senket seg utenfor 
sikringsanlegget, og det var nødvendig å foreta 
utgraving i øvre del av sideløpene for å få vann inn 
i disse.

Erfaringer: Feil høydegrunnlag medførte 
feilangivelse på høyde på inntak og øvre deler av 
sideløpene, noe som medførte økt behov for utgrav-
ing. Dybden er allikevel ikke tilstrekkelig, og det 
vurderes å bygge en terskel i hovedelva for å oppnå 
tilsiktet virkning av tiltaket.
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Tiltaksnummer og -navn: 10188 
Reisaelv ved Bergmo bru - Nordreisa kommune, 
Troms fylke 

Kommune/ fylke: Nordreisa, Troms 

Tidsrom: 2005

Entreprenør: NVE Anlegg Region Nord

Tiltakstype: Erosjonssikring

Kostnadsoverslag: 60 000 kr

Sluttkostnad: 60 000 kr

Finansiering:  
Norges vassdrags- og energidirektorat 100%

Formål med tiltaket: Sikring av høyspent 
og fritidsbolig.

Beskrivelse: Det er gjennomført et begrenset 
tiltak for å hindre skade på høyspentledninger og 
en fritidsbolig. Som et alternativ til en tradisjonell 
erosjonssikring ble det bygd flere strømvisere 
(buner) for å lede strømmen ut fra den erosjonsut-
satte elveskråningen. 

Erfaringer: Tiltaket har til nå hatt en meget 
positiv effekt, og sikringsmetoden er kostnads-
besparende sammenlignet med tradisjonell erosjon-
ssikring.
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Tiltaksnummer og -navn: 10216 
Flomkrisetiltak på GBnr 43/376 og 460 langs 
Tømmerelva ved Sagelvvatn Camping - 

Kommune/ fylke: Balsfjord, Troms 

Tidsrom: 2004 - 2005

Entreprenør: NVE Anlegg Region Nord

Tiltakstype: Flomsikring

Kostnadsoverslag: 200 000 kr

Sluttkostnad: 200 000 kr

Finansiering: Balsfjord kommune 50%
Norges vassdrags- og energidirektorat 50%

Formål med tiltaket: Sikre helårs 
campingplass mot flom.

Beskrivelse: I perioden februar 2004 førte 
store nedbørsmengder i form av regn og raskt 
tiltagende vannføring til isgang i flere vassdrag. 
Tømmerelva ved Sagelvvatn vertshus ble da 
blokkert av store is- og snømasser ned mot utlø-
pet til Sagelvvatnet. Dette førte til at store deler 
av campingområdet ble oversvømt og en rekke 
campingvogner med tilbygg ble utsatt for stor 
skade. Etter samråd med NVE ble det iverksatt 
tiltak for snarest mulig å åpne elveløpet ved å 
grave is. Tilsvarende situasjoner oppsto også i 
2002 og 2003 hvor det også ble iverksatt strak-
stiltak med å grave bort is. Flomsikringstiltaket 
har bestått i bygging av en flomvoll tett in-
ntil campingområdet. Flomvollen er bygd av 
stedlige masser med tetteduk og steinplastring 
på siden mot elva. Stedegen matjord er lagt 
på vollen til slutt for vegetasjonsetablering. 
Campingplassen grenser inntil og er i berøring 
med ”Sagelvvatn naturreservat” som ble fredet i 
1975. Planbeskrivelsen er utarbeidet i tråd med 
Fylkesmannens ønsker i forhold flomvollens 
plassering mot grensen til naturreservatet. 
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Tiltaksnummer og -navn: 10289
Flomskadetiltak i bekk på Ankenes - Narvik 
kommune, Nordland 

Kommune/ fylke: Narvik, Nordland 

Tidsrom: 2005

Entreprenør: NVE Anlegg Region Nord

Tiltakstype: Erosjonssikring

Kostnadsoverslag: 180 000 kr

Sluttkostnad: 180 000 kr

Finansiering: Narvik kommune 50%
Norges vassdrags- og energidirektorat 50%

Formål med tiltaket: Sikre mot utvidet 
skade på eneboliger og infrastruktur etter regn-
værsflom.

Beskrivelse: Det var ekstreme nedbørs-
mengder i Narvik natt til den 27.08.05. På 
Ankenes som ligger like sør for byen oppsto det 
langs bekker i tettbebyggelsen omfattende skader 
på veinett, vann- og avløpsledninger, bolighus og 
private eiendommer. Bekken som ble flom- og 
erosjonssikret i denne planen hadde tatt seg nytt 
løp og forårsaket omfattende skade. Tiltaket ble 
gjennomført kort tid etter skaden, og den ene 
boligen langs bekken ble evakuert inntil sikring-
sarbeidet var gjennomført. Tiltaket har bestått i 
gjenoppfylling og sikring av elveløpet over en 
strekning på ca 50 m. Tiltaket er å betrakte som 
første fasen av sikringstiltak i denne bekken, 
og det er utarbeidet plan for komplettering av 
sikringstiltak i bekken. Avsluttende sikringstiltak 
gjennomføres i 2006. 

Erfaringer: Gjennomføring av sikringstiltak 
er koordinert med oppfølgingstiltak fra Narvik 
kommune samt erstatninger fra beboernes for-
sikringsselskap og Naturskadefondet.  
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Tiltaksnummer og -navn: 8751 
Terskel ved utløpet av Fuglestadåna, Brusand, Hål, 
Rogaland 

Kommune/ fylke: Hå, Rogaland

Tidsrom: Mars 2005 - desember 2005

Entreprenør: Erik Håland Maskin AS

Tiltakstype: Andre tiltak

Kostnadsoverslag: 150 000 kr

Sluttkostnad: 217 500 kr

Merknader til kostnadsavvik: Planen fra 
1994 er oppgradert flere ganger. Laveste anbud var 
på kr.197 000. Tilleggsarbeider for kr. 20 000

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

Formål med tiltaket: Det primære formålet 
er å gi allmennheten adkomst til sandynene på 
Brustad

Beskrivelse: Fuglestadåna er vernet vassdrag. 
Dette er et tiltak som er anbefalt av Jæren Friluftsråd, 
Hå kommune og Fylkesmannen i Rogaland. 
Fuglestadåna er vernet vassdrag og anleggsområdet 
ligger innenfor et landskapsvernområde. Terskelen 
ligger helt i utløpet av elva. Havet står rett på, og ter-
skelen er utsatt for store påkjenninger fra bølgeslag. 
Dekksjiktet er bygd av kanta stein. Terskelkrona 
ligger på kote +0,5 og er bygd av store rektangulære 
steinblokker. Utførelsen er i henhold til et alternativt 
tilbud fra den entreprenør som hadde laveste pris. 
Midt på terskelkrona er det et broløp som har kapa-
sitet på ca. 10% av dimensjonerende flom.

Erfaringer: Terskelen går ut fra en eksisterende 
betongplate på høyre side. Det viste seg at denne var 
undergravd, og det måtte derfor bestilles understøp 
som tilleggsarbeid. Entreprenøren måtte for egen 
regning støpe mellom steinblokkene på terskelkrona 
for å oppfylle anbudets krav om at terskelkrona skal 
være farbar for rullestolbrukere.
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Finansiering: Grimstad kommune 20%
Norges vassdrags- og energidirektorat 80%

Formål med tiltaket: Sikre Reddalskanalen 
mot erosjons- og bølgeskader

Beskrivelse: Deler av murene var ikke utført 
godt nok og det ble besluttet å ta opp igjen deler 
murene og bygge dem på nytt. En mer omfattende 
omtale av tiltakene er gitt i årsrapporten for 2004.

Erfaringer: I områder med store bølgepåkjen-
ninger stilles det store krav til utførelse av murer. 
Gode planer, anbud, beskrivelser o.l. sammen med 
gode kunnskaper i kontraktstandarden er meget 
viktig.

Tiltaksnummer og -navn: 9417
Restaurering av Reddalskanalen, Grimstad, Aust-
Agder 

Kommune/ fylke: Grimstad, Aust-Agder 

Tidsrom: April 2004 – mai 2005

Entreprenør: Terrengtransport AS

Tiltakstype: Andre tiltak

Kostnadsoverslag: 2 800 000 kr

Sluttkostnad: 3 250 000 kr

Merknad til kostnadsavvik: 
Kostnadsøkning pga vanskelige grunnforhold og 
kraftige bølgekrefter
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Tiltaksnummer og -navn: 9806
Opprensking og erosjonssikring av bekk på 
Mæland, GBnr 41/2,6 

Kommune/ fylke: Hjelmeland, Rogaland 

Tidsrom: 2003 - 2005

Entreprenør: Arne Mjølhus

Tiltakstype: Erosjonssikring

Kostnadsoverslag: 155 000 kr

Sluttkostnad: 122 000 kr

Merknad til kostnadsavvik: Jobben 
gikk greit og en kom ut litt under kostnadsovers-
laget.

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

Formål med tiltaket: Sikre mot oversvøm-
melse og erosjonsskader.

Beskrivelse: Tradisjonell erosjonssikring og 
opprensking av elveløp. Første delen av jobben er 
utført i 2003 og resten ble utført i 2005.

Erfaringer: Arbeidene er utført på tæla mark for 
å lette adkomsten langs elveløpet.
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Tiltaksnummer og -navn: 9955
Erosjonssikring mot Brusetbekken ved Tveitan, 
Skien, Telemark 

Kommune/ fylke: Skien, Telemark 

Tidsrom: Oktober 2004 - januar 2005

Entreprenør: Trafikk og Anlegg AS

Tiltakstype: Erosjonssikring

Kostnadsoverslag: 250 000 kr

Sluttkostnad: 171 045kr

Merknad til kostnadsavvik: Anlegget 
ble rimeligere enn beregnet fordi entreprenøren 
hadde tilgang på lokale fyllmasser.

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

Formål med tiltaket: Sikring etter ras 
høsten 2000.

Beskrivelse: Tradisjonell erosjonsikring  
av et ras.

Erfaringer: Det var svært bløtt i området og en 
hadde store fordeler av å utføre arbeidene på vinteren 
med tæla mark.
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Formål med tiltaket: For å hindre  
en ukontrollert senking og bakovergraving.

Beskrivelse: Bygget en vanlig løsmasseterskel. 
Terskelen har en total høyde på mellom 2 og 3 m.

Erfaringer: Kontrakt med entreprenør ble 
inngått sommeren 2004. Pga stor vannføring  
ettersommeren og høsten 2004 var det ikke mulig  
å utføre arbeidene før vinteren 2005. I dette tilfellet 
var det helt avgjørende at entreprenøren var  
fleksibel og kunne ta jobben i en kort periode med 
lav vannføring.

Tiltaksnummer og -navn: 10031
Erosjonssikring mot Audna v/Hægbostad, GBnr 
213/18, Lindesnes, Vest-Agder 

Kommune/ fylke: Lindesnes, Vest-Agder 

Tidsrom: Desember 2004 – mars 2005

Entreprenør: Terrengtransport AS

Tiltakstype: Erosjonssikring

Kostnadsoverslag: 280 000 kr

Sluttkostnad: 211 000 kr

Merknad til kostnadsavvik: Anlegget 
er utført uten noen spesielle problemer.

Finansiering: Lindesnes kommune 20%
Norges vassdrags- og energidirektorat 80%
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Formål med tiltaket: Sikre dyrket mark  
mot erosjonsskader som følge av en landbruks- 
senking på slutten av 1980 tallet.

Beskrivelse: Har vært en mangeårig tviste-
sak mellom grunneier og naboene som gjennom-
førte senkingen. NVE sin rolle i saken har vært at 
vi på oppdragsbasis gjennomførte en analyse for 
å finne hvilke endringer senkingstiltaken hadde 
medført. I etterkant av denne, laget vi en plan 
med forslag til sikringstiltak. Saken gikk helt til 
Landbruksdepartementet. NVE har stått for by-
ggeledelsen. 

Tiltaksnummer og -navn: 10040
Erosjonssikring mot Bjørkedalsbekken ved 
Kjølsrød, Porsgrunn, Telemark 

Kommune/ fylke: Porsgrunn, Telemark 

Tidsrom: Januar 2005 - mai 2005

Entreprenør: Entreprenørteknikk AS

Tiltakstype: Erosjonssikring

Kostnadsoverslag: 348 000 kr

Sluttkostnad: 450 000 kr

Merknader til kostnadsavvik: 
Anleggsområdet ble forlenget med ca 60 m.

Finansiering: Arbeidene er 100% betalt av 
Landbruksdepartementet via en overføring av mi-
dler til Fylkesmannen og kommunen.
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Tiltaksnummer og -navn: 10061
Risiko for kvikkleireskred i Skienselva - Porsgrunn 
og Skien, Telemark 

Kommune/ fylke: Skien, Telemark 

Tidsrom: September 2005 – desember 2005

Entreprenør: Trafikk & Anlegg AS

Tiltakstype: Skredsikring

Kostnadsoverslag: 32 500 000 kr

Sluttkostnad: 9 230 000kr

Merknad til kostnadsavvik: 
Kostnadstallet gjelder produksjon på parsell 
Osebakken i 2005. Arbeidet fortsetter i 2006.

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

Formål med tiltaket: Redusere faren 
for leirskred mot Skiensvassdraget i Skien og 
Porsgrunn

Beskrivelse: Osebakken er den ene parsell-
en av fem som ligger i Porsgrunn kommune. 
Entreprisen er på 16,1 mill.kr. I tillegg kommer 
kostnader til oppmåling, kontrollmåling og geo- 
teknisk oppfølging. Det er 56 000 m3 stein som 
skal legges ut med lekter i 1,4 m lagtykkelse. 

Erfaringer: Utfordringen i arbeidet ligger 
i å posisjonere lekter før og under utlegging. 
Det benyttes forskjellige metoder - både avan-
sert GPS-teknologi og fysiske utmål fra kjente 
punkter langs land. Utstyret som benyttes er 
splittlekter, fallbunnslekter og gravelekter. Det 
er utført to byggherrebaserte kontrollmålinger 
som, med får unntak, bekrefter at utførelsen så 
langt er i henhold til kontrakten. Fremdriften og 
kostnadene er så langt som planlagt. Arbeidet er 
ferdig 1.5.2006.
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Tiltaksnummer og -navn: 10099
Grunnundersøkelser langs Liervassdraget - 
Program for økt sikkerhet mot leirskred 

Kommune/ fylke: Lier, Buskerud 

Tidsrom: Mai 2004 – desember 2005

Entreprenør: NGI

Tiltakstype: Andre tiltak

Kostnadsoverslag: 930 000 kr

Sluttkostnad: 1 115 000 kr

Merknad til kostnadsavvik: 
Kostnadene er blitt noe høyere enn kalkulert  
fordi grunnforholdene har vært vanskeligere og  
mer krevende enn antatt. Prosjektet vil bli utvidet  
i 2006.

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

Formål med tiltaket: Skaffe frem mer  
eksakte opplysninger om grunnforholdene for å 
kunne gjennomføre stabilitetsanalyser for de  
aktuelle faresonene.

Beskrivelse: Arbeidene har omfattet:  
1) Grunnboringer - dreietrykk og CPT  
2) Montering av poretrykksmålere for registrering  
av grunnvannstand  
3) Tatt opp prøver som er analysert i laboratorium  
4) Stabilitetsanalyser  
5) Foreslått sikringstiltak for 2 områder. 

Erfaringer: Vi har valgt å utføre et omfattende 
program for supplerende grunnundersøkelser. I dette 
tilfellet har det gitt gevinster i form av et betydelig 
redusert omfang av nødvendige sikringstiltak. 
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HVA VET VI?

VINTEREN 2002/2003 LA NVE FREM TEMAKART ”RISIKO FOR KVIKKLEIRESKRED LANGS LIERELVA”. KARTET

OMFATTET TOTALT 27 SONER FORDELT PÅ FØLGENDE MÅTE:

• 6 SONER I RISIKOKLASSENE
5 OG 4 

(HØY RISIKO)

• 14 SONER I RISIKOKLASSE 
3 

(MIDDELS RISIKO)

• 7 SONER I RISIKOKLASSENE      
2  OG 1 

(LAV RISIKO)

Klassifiseringen var beheftet med en viss usikkerhet i det arbeidet var basert på en begrenset kunnskap

om grunnforholdene. NVE og Lier kommune ble enige om å gå videre med supplerende undersøkelser

for 11 av sonene. Alle sonene i risikoklasse 5 og 4 samt noen av sonene i risikoklasse 3. 

Hensikten var å kunne bestemme stabilitetsforholdene med best mulig nøyaktighet og vurdere behov

for eventuelle sikringstiltak. Kostnadene for de supplerende undersøkelsene er fordelt mellom Lier

kommune og NVE.

I denne informasjonsbrosjyren beskriver vi, av praktiske grunner, bare de foreslåtte sikringstiltakene

for sonene Eikenga og langs Vellingbekken.

EIKENGA:

Her foreslåes utlagt en motfylling i Lierelva, lengde ca 200 m og volum ca 15 - 20 000m3. Motfyllingen

medfører at en på en strekning må flytte løpet for Lierelva noe øtsover. I till
egg kommer også erosjons-

sikring både oppstrøms og nedstrøms motfyllingen. Detaljene kommer en tilbake til seinere.

VELLINGBEKKEN

Fra samløpet med Bergfløtbekken og opp til veien over til Renskaug vestre foreslåes en oppfylling av

bekkebunnen med ca 2m. Dette fungerer både som en motfylling, ved at en reduserer total høydeforskjell

fra topp skråning til elvebunn, og som en sikring mot videre erosjon/ bunnsenking.

Samlet for de to tiltakene er det anslått et steinvolum på ca 70 000 m3.

FAKTA
- OM PROGRAM FOR ØKT SIKKERHET MOT LEIRSKRED

Program for økt sikkerhet mot leirskred skal gi et bedre grunnlag for å redusere faren for tap av liv og verdier som 

følge av skred langs vassdrag. Kunnskapen om områder med kvikkleire skal bli bedre og mer tilgengelig. 

Kvikkleireområder plasseres i fem risikoklasser, etter vurdering av skredfare og konsekvensen ved skred. Dette vil gi

bedre underlag for arealplanlegging og utbygging, og for prioritering av sikringstiltak for eksisterende bebyggelse. 

Programmet er et samarbeid mellom Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) og de berørte kommuner .

FORESLÅTTE TILTAK

PRINSIPP SKISSE
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Kvikkleireområder plasseres i fem risikoklasser, etter vurdering av skredfare og konsekvensen ved skred. Dette vil gi

bedre underlag for arealplanlegging og utbygging, og for prioritering av sikringstiltak for eksisterende bebyggelse. 

Programmet er et samarbeid mellom Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) og de berørte kommuner .

FORESLÅTTE TILTAK

PRINSIPP SKISSE

RISIKOEN FOR LEIRSKRED VED EIKENGA OG LANGS VELLINGBEKKEN ER VURDERT AV

NORGES GEOTEKNISKE INSTITUTT (NGI) PÅ OPPDRAG FRA NORGES VASSDRAGS- OG

ENERGIDIREKTORAT I SAMARBEID MED LIER KOMMUNE.

Resultatene viser at sikkerheten mot store kvikkleireskred ikke er tilfredsstillende for Eikenga og

deler av Vellingbekken. For å bedre sikkerheten er det foreslått sikringstiltak i form av en kombinert

oppfylling/motfylling og erosjonssikring. Kostnadene er anslått til  2
5 mill. kroner.

RISIKO FOR LEIRSKRED

HVA GJØRES

KVIKKLEIRESONEN VED EIKENGA OG LANGS VELLINGBEKKEN

Stabilitetsanalyser har avdekket at det ikke er tilfredstillende sikkerhet mot større skred for :

• sonen Eikenga. Her anbefales motfylling og erosjonssikring i Lierelva.

• Vellingbekken på strekningen fra gårdsvei over til Renskaug vestre og ned til samløpet med

Bergfløtbekken. En total lengde på ca 1100 m. Her anbefales en oppfylling av bekkebunnen med 2 m 

for å redusere total skråningshøyde og redusere videre erosjon

Lier kommune og Norges vassdrags- og energi direktorat (NVE) arbeider med å kartlegge 

risikoen for store leirskred i Lier. Arbeidet er gjort gjennom NVE's prosjekt "Program for økt sikker-

het mot leirskred.” Som ansvarlige myndigheter informerer vi med denne brosjyren om risiko for

kvikkleireskred ved Eikenga og langs Vellingbekken.HVEM INFORMERER?

SIKRING AV UTSATTE OMRÅDER

På bakgrunn av foreliggende dokumentasjon, mener NVE at det må utføres sikringstiltak i form av

oppfylling/motfylling i kombinasjon med erosjonssikring. Det totale steinvolumet for Eikenga og

Vellingbekken er anslått til c
a 70 000 m3 og de totale kostnadene er kalkulert til  2

5 mill kroner. NVE

anbefaler at sikringsarbeidene blir gitt høy prioritet.

PLANBEHANDLING AV SIKRINGSTILTAKENE

Sikringstiltakene vil få en normal behandling etter gjeldende lovverk som Plan og bygningsloven,

Vannressursloven, Lov om laks og innlandsfisk, m.m.

ØKT FOKUS I PLAN- OG BYGGESAKER

Den kunnskapen som nå foreligger vil bli til s
tor nytte i fremtidig arealplanlegging og i byggesaks-

behandling. Det vil stilles strenge krav til dokumentasjon av de geotekniske forholdene.

FINANSIERING AV TILTAK

NVE får gjennom ”Program for økt sikkerhet mot leirskred”  årlige bevilgninger til sikring av skred-

utsatte områder. Det er flere lignede prosjekter i Telemark, Buskerud og Trøndelag.  Etter søknad fra

kommunen kan NVE bevilge inntil 80 % av anleggskostnadene forutsatt dekning på budsjettet.

FAKTA
HVA ER KVIKKLEIRE? 

Ved landheving har leiravsetninger blitt lig
gende over havnivået. Etter landhevingen har det skjedd

en gradvis utvasking av saltet i leiravsetningene. Saltene er bindemiddelet i leiravsetningene. Når

det forsvinner dannes  det kvikkleire. Denne leiren blir flytende ved overbelastning eller når den blir

satt i bevegelse. Skred i kvikkleirer utvikler seg meget hurtig og starter uten forvarsel. Et kvikkleire-

skred vil ofte få meget stor utstrekning.

HVORFOR RISTER HUSENE NÅR DET KJØRER TUNGE KJØRETØY FORBI ELLER DET 

PÅGÅR RAMMING AV PÆLER I OMRÅDET?

Årsaken til dette er at massene i området består av silt og leire med et vanninnhold som gjør at

rystelsene forplanter seg lett. Det er ingen direkte sammenheng mellom dette og fare for utløsing

av større skred. 
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ENERGIDIREKTORAT I SAMARBEID MED LIER KOMMUNE.
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5 mill kroner. NVE

anbefaler at sikringsarbeidene blir gitt høy prioritet.

PLANBEHANDLING AV SIKRINGSTILTAKENE
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• Skal utføre bygge- eller gravearbeider.

• Skal fylle opp eller mellomlagre masser

• Skal grave grøfter eller fjerne masser. 

• Oppdager forandringer/setninger eller 

sprekker i terrenget.

KONTAKT KOMMUNEN HVIS DU:

RISIKO FOR KVIKKLEIRESKRED 

VED EIKENGA OG VELLINGBEKKEN

PROGRAM FOR ØKT SIKKERHET MOT KVIKKLEIRSKRED

INFORMASJON OM TILTAK, JUNI 2005

Lier kommune 

Vestsideveien - 3400 Lier

Telefon: 32 22 01 00

www.lier.kommune.no

KONTAKT KOMMUNEN HVIS DU:

• Skal grave, fylle eller flytte på masser

• Oppdager forandringer/setninger eller 

sprekker i terrenget.

Lier kommune :  . . . . .
 . . . . .

 . 32 22 01 00

NVE Region sør 

Postboks 2124 • 3103 Tønsberg

Tlf 33 37 23  00 • Faks 33 37 23 05

e-mail rs@nve.no 

www.nve.no

Lier
Kommune

Lier
Kommune
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Tiltaksnummer og -navn: 10200
Grunnundersøkelser og bunnkotekartlegging i 
Drammen 

Kommune/ fylke: Drammen, Buskerud
 
Tidsrom: Juni 2004 – desember 2005

Entreprenør: NGI

Tiltakstype: Andre tiltak

Kostnadsoverslag: 1 700 000 kr

Sluttkostnad: 2 200 000 kr

Merknad til kostnadsavvik: 
Grunnundersøkelsene er blitt mer omfattende 
enn forutsatt. Store deler av kostnadene ved 
detaljplanleggingen ligger også her.

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

Formål med tiltaket: Skaffe frem mer 
eksakte opplysninger om grunnforholdene for å 
kunne gjennomføre stabilitetsanalyser for fareso-
nen.

Beskrivelse: Arbeidene omfattet følgende: 
1) Kartlegging av elvebunnen - bunnkotekart. 
2) Omfattende grunnboringer - Dreietrykk og 
CPT 3) Montert poretrykksmålere for regis-
trering av grunnvannstand 4) Tatt opp prøver 
som er analysert i laboratorium - har i tillegg 
til ”vanlige” prøver tatt opp blokkprøver. 5) 
Stabilitetsanalyser 6) Detaljplanlegging av tiltak.

Erfaringer: Vi har valgt å gjøre omfattende 
undersøkelser som grunnlag for stabilitetsbereg-
ningene for området. Hadde en ikke utført så 
omfattende undersøkelser måtte en utført ves-
entlig mer omfattende sikringstiltak. I de fleste 
tilfellene lønner det seg å utføre omfattende 
undersøkelser - en sparer betydelige beløp på 
tiltakssiden.
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Tiltaksnummer og -navn: 10223
Erosjonssikring mot Såbekken/Skreddarbekken 
ved Kallheim, Vindafjord, Rogaland 

Kommune/ fylke: Vindafjord, Rogaland 

Tidsrom: September 2005 – juli 2006

Entreprenør: A.B.Andreassen Maskin AS

Tiltakstype: Erosjonssikring

Kostnadsoverslag: 275 000 kr

Sluttkostnad: 140 000 kr

Merknad til kostnadsavvik: 
Anlegget er i hovedsak ferdig men det gjenstår 
noen arbeider i 2006. Slutt kostnad er ikke klar 
bare forbruket for 2005.

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

Formål med tiltaket: Sikre boliger, drifts-
bygninger og vei.

Beskrivelse: Erosjonssikring av en bratt 
sideelv til Vikedalselva. Tradisjonell sikring.

Erfaringer: Det var så bratt at det er vanskelig 
å ferdes med maskiner.
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Tiltaksnummer og –namn: 148
Ørskog prestegaard, Ørskog ,Møre og Romsdal 

Kommune/ fylke: Ørskog ,Møre og 
Romsdal

Tidsrom: Mars 2005 - april 2005

Entreprenør: NVE Anlegg RV

Tiltakstype: Erosjonssikring

Kostnadsoverslag: 110 000 kr

Sluttkostnad: 35 000

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

Omtale: Første registrerte tiltak på dette 
anleggsnummeret vart utført i 1902. Elva er 
lakseførande og somme stader ei god fiskeelv. 
Elvebotnen har i yttersvingen over tid senka 
seg slik at grunnsteinane har vorte undergravne. 
Flaum i 2003 og 2004 har sopa vekk forbygginga 
over ei 40 m strekning og parsellvis svekka foten 
vidare nedover i om lag 80 m lengd. 3 bustad-
hus sto svært utsett til på elvekanten om lag 5 m 
over elvebotnen. Forbygginga er reparert med 
nedgrunna stein og om lag 3 m opp i skråninga 
på strekninga med dei største skadane. Elles er 
det lagt ned ny fotstein og utbetringa av skadene 
er knytt saman med eksisterande forbygging. 
Området kring den nedstøypte leidningen som 
kryssar elva lenger nede er forbetre. Det er lagt  
ut eit steinband/steingrupper nedstraums, og det 
er høge vasstanden i kulpen og samstundes skapt  
eit meir variert miljø. 

Erfaringar: Tiltaket har verka godt og  
fiskarane i elva er godt nøgde.
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Formål med tiltaket: Sikre busetnad,  
vegar, dyrka mark og riksveg mot flaumskred.

Omtale: Mel er øverste garden i dalføret frå 
Gaularfjellet mot Vetlefjorden og har i fleire 
mannsaldrar hatt problem med flaumskred frå 
Opsagjelet og Rustagjelet. Dei fyrste tiltaka er 
over 100 år gamle. Planen som vart lagt til grunn 
for tiltaket i 2005 i Opsagjelet er frå 1978, men 
vart utvida noko oppover for betre å ta hand om 
massane der dei kjem ut av gjelet.

Erfaringar: Arbeidet var utført av røynde 
maskinførarar under vanskelege tilhøve på  
førjulsvinteren i bratt og sleipt lende.
 

Tiltaksnummer og –namn: 177
Elv på Gården Mel, Balestrand, Sogn og Fjordane.
 
Kommune/ fylke: Balestrand, Sogn og 
Fjordane

Tidsrom: November 2005 - desember 2005

Entreprenør: Jostein Sunde AS og  
Narve Bjerk

Tiltakstype: Flaumsikring

Kostnadsoverslag: 355 000 kr

Sluttkostnad: 275 000 kr

Merknad til kostnadsavvik: Arbeidet 
går vidare i 2006 med planlegging og gjennom- 
føring av eit større tiltak. Hittil er arbeidet  
finansiert av midlar frå Naturskadefondet.

Finansiering: Naturskadefondet 100%



Utførte sikrings- og miljøtiltak i vassdrag 2005
Norges vassdrags- og energidirektorat, Region Midt-Norge

50

Noregs vassdrags- og energidirektorat, Region Vest

51

Tiltaksnummer og –namn: 764
Valdalselv ved Døving, Norddal, Møre og 
Romsdal. 

Kommune/ fylke: Norddal, Møre og 
Romsdal.

Tidsrom: Desember 2005 - mars 2006

Entreprenør: Gjerde Maskin AS

Tiltakstype: Vedlikehald

Kostnadsoverslag: 232 000 kr

Sluttkostnad: 295 000 kr

Merknad til kostnadsavvik: Frå 
sluttkostnaden vert det trekt i frå kr 160 000 
som gjeld naturskadeerstatning. NVE tok kost-
nadane med flaumfylling og Naturskadefondet 
finansierte reparasjonsarbeidet, eit resultat av 
skadeflaumen i august 2003.

Finansiering:  
Noregs vassdrags- og energidirektorat 100%

Formål med tiltaket: Sikre gardstun og 
dyrka mark, jordbæråkrar.

Omtale: Skada forbygging i om lag 125 m er 
reparert  og det er bygget to flaumvollar på 150 
m og 30 m langs etter elvekanten. Massane vart 
henta frå område i elva der det ligg overskots-
massar. 
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Tiltaksnummer og –namn: 1007
Oppreinsking av Bondalselva, Ørsta, Møre og 
Romsdal 

Kommune/ fylke: Ørsta, Møre og Romsdal 

Tidsrom: Januar 2005 - april 2005

Entreprenør: NVE Anlegg RV og RN

Tiltakstype: Erosjonssikring, vedlikehald

Kostnadsoverslag: 420 000 kr

Sluttkostnad: 915 000 kr

Merknad til kostnadsavvik: 
Kostnadsavviket skuldast nye skadar etter utarbei-
ding av planen.

Finansiering: 
Noregs vassdrags- og energidirektorat 100%

Formål med tiltaket: Sikre dalføret  
frå Kvistad bru til sjøen mot flaumskadar.

Omtale:1007 Bondalselv er et anlegg som 
grunna hyppige flaumar og stor lausmasseføring 
ofte har vore råka av skadeutvekling. Dårlege  
botntilhøve gjer at grunnsteinane i forbygginga  
vert undergravne der elva får stor kraft.  
Forbygging i omlag 800 m lengde er reparert 
og det er køyrd ut omlag 2000 m3 lausmassar. 
Lausmassane frå elva vert nytta til ymse føremål 
herunder fylling av tomter og strandlinje,  
vegbygging og til knusing. 
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Tiltaksnummer og –namn: 1293
Stadheimselv og Frøysa, Stranda, Møre og 
Romsdal 

Kommune/ fylke: Stranda, Møre og 
Romsdal

Tidsrom: April 2005

Entreprenør: Knut og Malvin Muldsvor 
Hornindal

Tiltakstype: Erosjonssikring, vedlikehald

Kostnadsoverslag: 90 000 kr

Sluttkostnad: 88 000 kr

Finansiering:  
Noregs- vassdrags- og energidirektorat 100%

Formål med tiltaket: Sikre dyrka mark.

Omtale: Tiltaket gjeld utbetring av 55 m skada 
eldre forbygging. 



52

Utførte sikrings- og miljøtiltak i vassdrag 2005
Norges vassdrags- og energidirektorat, Region Midt-Norge

5�

Noregs vassdrags- og energidirektorat, Region Vest

Tiltaksnummer og –namn: 1473
Eidsvatn, Indreeidselv, Norddal, Møre og 
Romsdal. 

Kommune/ fylke: Norddal, Møre og 
Romsdal

Tidsrom: Oktober 2005 – fullføres i 2006

Entreprenør: NVE Anlegg RV

Tiltakstype: Erosjonssikring

Kostnadsoverslag: 405 000 kR

Sluttkostnad: 217 000 kr

Merknad til kostnadsavvik:  
Tiltaket er ikkje fullført, det vert gjort i 2006.

Finansiering: Distrikt 20%
Noregs vassdrags- og energidirektorat 80% 

Formål med tiltaket: Sikre hus, verkstad, 
gardsveg og dyrka mark.

Omtale: Indreeidselva er ei tilløpselv til 
Eidsvatnet. Vatnet ligg om lag 10 km sør for 
bygdesenteret Eidsdal. Dei siste 400 m før utløpet 
i vatnet går elva i mindre slyngar gjennom jord-
bruksareal. I flaumsituasjonar er kapasiteten i løpet 
for liten, noko som fører til skade på jordbruksland, 
gardsveg og vassinntrenging i drifts- og bustad-
hus. Stadvis er det dessutan erosjonsutvikling i 
sidekantane. Det vart i 1993 sendt ut på høyring 
ein plan for flaum- og erosjonssikring av området. 
Denne vart av ulike grunnar stoppa lokalt. Grunna 
nye eigedomsgrenser og planar om betre utnytting 
av arealet, vert det lagt opp til ei anna løysing enn 
førre plan. Tiltaket går ut på flaum- og erosjons- 
sikring av venstre breidd 

Erfaringar: Mykje nedbør under utføringa 
gjorde undergrunnen uframkomeleg. Sluttarbeida 
må takast på tele eller turr mark 2006.
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Formål med tiltaket: Sikre gardstun, 
bygningar, veg og dyrka mark på Årset.

Omtale: Ein gamal forbygd steinvoll frå  
1940-åra har fått erosjonsskadar og røyr for vass-
tilførsle til driftsbygning er skada og tilstoppa. 
Grunna sedimentering av stein og grusmassar ligg 
elva tyngre inn mot forbygginga enn ønskjeleg. 
Noko vegetasjon på elvebarden er i ferd med å 
ramle ut i løpet. Det er fjerna noko lausmassar i 
hovudlaupet og flaumvollen er forsterka. Foten av 
vollen er forsterka gjennom utlegging av stein-
blokker. 

Tiltaksnummer og –namn: 1667
Årsetelv mellom Kvitstad og Årset, Ørsta, Møre og 
Romsdal 

Kommune/ fylke: Ørsta, Møre og Romsdal

Tidsrom: November 2005

Entreprenør: Strandmann Maskin AS Sæbø

Tiltakstype: Erosjonssikring

Kostnadsoverslag: 25 000 kr

Sluttkostnad: 35 000 kr

Merknad til kostnadsavvik: 
Overskridinga skuldast tilleggsarbeid på tersklar 
i utløpet av elva.

Finansiering: 
Noregs vassdrags- og energidirektorat 100%
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Formål med tiltaket: Sikre busetnaden på 
Myklebust og busetnaden i Syvde

Omtale: Uvanleg store nedbørsmengder førte 
måndag 27.09.2004 til ei rekkje større flaumhen-
dingar i område rundt om i Møre og Romsdal. 
Ripsdalselv ved Syvde tettstad i Vanylven var ei av 
elvane som gjorde stor skade på busetnad, vegar og 
dyrka mark. NVE har utarbeidd tiltaksplan for sik-
ring av Ripsdalelv. Det er bygga tosidig flaum og 
erosjonssikring av Ripsdalselv over ei strekning på 
400 meter. I tillegg er det bygga fire syvdetersklar 
for å reetablere dei varierte straumtilhøva som 
var i elva før flaumen. Statens vegvesen arbeider 
parallelt med planar om bygging av ny bru på fv 4 
mellom Myklebust og Brekke. 

 

Tiltaksnummer og –namn: 4818
Ripsdalselv ved Myklebust, Vanylven, Møre og 
Romsdal. 

Kommune/ fylke: Vanylven, Møre og 
Romsdal

Tidsrom: Oktober 2005 - desember 2005

Entreprenør: NVE Anlegg RV

Tiltakstype: Erosjonssikring

Kostnadsoverslag: 3 000 000 kr

Sluttkostnad: 754 000 kr

Merknad til kostnadsavvik: Arbeidet 
går over 2 år grunna framdrifta til Statens Vegvesen 
si brubygging

Finansiering: Statens vegvesen 13%
Statens naturskadefond 12%
Vanylven kommune 15%
Noregs vassdrags- og energidirektorat 60%
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Tiltaksnummer og –namn: 5326
Mittetelv ved Mittet, Rauma kommune 

Kommune/ fylke: Rauma, Møre og 
Romsdal 

Tidsrom: Januar 2006 - mars 2006

Entreprenør: Anders og Alf Inge Slemmen 
ANS

Tiltakstype: Erosjonssikring, vedlikehald

Kostnadsoverslag: 35 000 kr

Sluttkostnad: 75 000 kr

Merknad til kostnadsavvik: I vente-
tida fram til utføring kom det skadar på endå ein 
terskel.

Finansiering:  
Noregs vassdrags- og energidirektorat 100%

Formål med tiltaket: Sikre sentrums- 
området på Mittet.

Omtale: Arbeidet gjeld reparasjon av 2 tersklar, 
utlegging av 2 mindre buner på venstre breidd og 
fjerning av omlag 300 m3 lausmassar frå inner-
sving. Arbeidet var forskottert utbetalt i 2005, og 
fysisk utført vinter 2006. 
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Tiltaksnummer og –namn: 7104
Vikelv ved Blindheim, Sykkylven, Møre og 
Romsdal 

Kommune/ fylke: Sykkylven, Møre og 
Romsdal

Tidsrom: Juli 2005 - oktober 2005

Entreprenør: NVE Anlegg RV

Tiltakstype: Erosjonssikring

Kostnadsoverslag: 615 000 kr

Sluttkostnad: 565 000 kr

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

Formål med tiltaket: Sikre bustader og 
industriområde med bygningar.

Omtale: Venstre breidd mellom gamal og ny 
RV60-bru er sikra, og høyre breidd på enkelte par-
tier. Elva har fått prøvd seg i store flaumar. Botnen 
har seinka seg på det smalaste. Dette fører til at 
ein strekning som ikkje er med i planen har fått 
erosjonsskadar i omlag 50 m. Det vil bli laga til ein 
reparasjonsplan for dette.
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Tiltaksnummer og –namn: 9229
Elvekorreksjon og bygging av terskler i 
Bergstalselv v/Dale, Vaksdal, Hordaland 

Kommune/ fylke: Vaksdal, Hordaland

Tidsrom: April - juli 2005

Tiltakstype: Vedlikehald

Kostnadsoverslag: 388 000 kr

Sluttkostnad: 292 500 kr

Merknad til kostnadsavvik: Anlegget 
er ikkje fullført pga flaumen i november 2005.

Finansiering: Distrikt 40%
Noregs vassdrags- og energidirektorat 60%

Formål med tiltaket: Korrigere erosjons-
sikring og bygge tersklar.

Omtale: Planen gjekk mellom anna ut på repa-
rasjon, bygging og justering av buner. Vidare skulle 
det utførast plastring av holme, rensk av masse, 
senking av flaumland og ordning med kantvege-
tasjon og fiske sti. Tiltaket vart ikkje fullført så 
langt det var planlagt på grunn av flaum i elva 14. 
november 2005. Den resterande delen av planen 
vart innteken i ny plan (hastetiltak), anlegg 10315, 
som så vidt vart igangsett i 2005 og vidareført til 
ferdigstilling i 2006.
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Tiltaksnummer og –namn: 9463
Skulehusgrova i Sundsdalen, Førde kommune 

Kommune/ fylke: Førde, Sogn og Fjordane
 
Tidsrom: Hausten 2005

Entreprenør: NVE Anlegg / Magne Hafstrad 
AS

Tiltakstype: Flomsikring

Kostnadsoverslag: 135 000 kr

Sluttkostnad: 299 000 kr

Merknad til kostnadsavvik: Det vart 
mykje ekstraarbeid som fylgje av sprekkedanning i 
fjellet og vatnet rann ut av grøfta.

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

Formål med tiltaket: Føremålet er flaum-
sikring av bygningar, gardstun og fylkesveg.

Omtale: Elvelaupet er senka av over ei strek-
ning på 75 meter. Flaumvatnet som før renn i 
Kalvegjerdgrova er leda tilbake til sitt gamle leie  
i Skulehusgrova. I samband med dette er ei rørgate 
skifta ut og det er lagt større rør over ei strekning 
på 55 meter og det er grava ein kanal på om lag 60 
meter. Samløpet mellom kanalen og Dyttingelva 
er plastra og det er reinske opp i det resterande 
elvelaupet. 

Erfaringar: Det vart mykje ekstraarbeid pga 
store sprekker i fjellet som vatnet rann ut av etter 
utført arbeid. Problema vart ikkje synlege før i et-
tertid og er ennå ikkje løyste.



Utførte sikrings- og miljøtiltak i vassdrag 2005
Norges vassdrags- og energidirektorat, Region Midt-Norge

60

Noregs vassdrags- og energidirektorat, Region Vest

61

Tiltaksnummer og –namn: 9494
Forbygging Lidelva i Sjøholt, Ørskog, Møre og 
Romsdal 

Kommune/ fylke: Ørskog, Møre og 
Romsdal

Tidsrom: November 2004 - desember 2005

Entreprenør: NVE Anlegg RV

Tiltakstype: Erosjonssikring

Kostnadsoverslag: 1 120 000 kr

Sluttkostnad: 1 176 000 kr

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

Formål med tiltaket: Sikre busetnad, 
vegar og sentrumsområde på Sjøholt.

Omtale: Elva renn ned Fargardalen i Sjøholt 
sentrum. Området som er sikra omfattar omlag 
400 m over 6 parsellar. Elva har stort fall, mellom 
1:4 og 1:7 i øvre delen før ho flatar ut i sentrum. 
Utført arbeid har bestått av å senke elva gjennom 
utsprenging i fjell og erosjonssikring av botn og 
sideskråningar. Arbeid som gjenstår er tetting av 
underkant betongmur. Parsell E vart i 2004 utsett 
grunna hotelleigarens planer om veg til hotellet. 
Parsellen vart utført i 2005. Mindre attståande 
arbeid i foten av betongmur, sårutbetring, vert 
gjort forsommar 2006.
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Tiltaksnummer og –namn: 9851
Flaumsikring av Daleelv og Hålandselv i Høyanger 
sentrum 

Kommune/ fylke: Høyanger, Sogn og 
Fjordane 

Tidsrom: September og ut året 2005

Entreprenør: NVE Anlegg RV

Tiltakstype: Andre tiltak

Kostnadsoverslag: 22 100 000 kr

Sluttkostnad: 1 144 350 kr

Merknad til kostnadsavvik: 
Kostnadsoverslaget gjeld heile anlegget som vil gå 
over 3 - 4 år. Sluttkostnaden gjeld produksjonen i 
2005.

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

Formål med tiltaket: Flaumsikring av 
bustadområde, industriområde og kommunale areal 
i Høyanger sentrum

Omtale: Deler av parsell 4 er utført i 2005. 
Flomvollen er gjort høgre og forsterka på ei strek-
ning på 300 m nedanfor riksveg brua på høyre side 
av elva. 

Erfaringar: For eit så stort tiltak er det viktig  
å sette opp ein nøktern driftsplan, som i neste om-
gang skal fylgjast.
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Tiltaksnummer og –namn: 9866
Omlegging og sikring av Eirikgardsbekken 

Kommune/ fylke: Gjemnes, Møre og 
Romsdal 

Tidsrom: Mai 2005 - oktober 2005

Entreprenør: NVE Anlegg RV

Tiltakstype: Erosjonssikring

Kostnadsoverslag: 755 000 kr

Sluttkostnad: 690 000 kr

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

Formål med tiltaket: Føremålet med 
tiltaket er å hindre skade på bygningar, veg og 
parkeringsareal

Omtale: Planen er utarbeidd etter søknad frå 
Høgtun folkehøgskule. Eirikgardsbekken rann 
gjennom ein ravinedal der skråningane hovudsak-
leg er av leire og silt. Ved stor vassføring var det 
tilløp til erosjon og det var fare for større skader på 
bygningar, veg og parkeringsareal. Tiltaket gjekk 
ut på å føre Eirikgardsbekken over i Torvikelv, 
ved å bane ut for eit 216 meter langt nytt elvelaup. 
Elvelaupet vart lagt gjennom eit området som er 
tenkt regulert til bustadformål. Elvelaupet vart 
erosjonssikra med skråning 1:1,5 opp til 1 meter 
over elvebotnen. Det er opparbeida 4 kulpar langs 
elvestrekninga. Dei 2 første skal fungere som mas-
sebasseng. For å stabilisere botnen i elvelaupet er 
det bygt 6 steinband. 

Erfaringar: Anlegget har fått prøvd seg under 
store flaumar hausten 2005 og anlegget ser ut til å 
fungere godt. Under arbeidets gong ønskte kom-
munen ein gangveg for skuleelevane langs etter 
bekken. Dette vart gjort.
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Tiltaksnummer og –namn: 9990
Sikring mot erosjon i Hovlandselva ved Vadheim
 
Kommune/ fylke: Høyanger, Sogn og 
Fjordane 

Tidsrom: Våren 2005

Entreprenør: NVE Anlegg RV

Tiltakstype: Erosjonssikring

Kostnadsoverslag: 944 000 kr

Sluttkostnad: 799 000 kr

Merknad til kostnadsavvik: Vøling av 
tersklar og forbygging etter flaum.

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

Formål med tiltaket: Målet med tiltaket 
er å sikre busetnad, areal og planlagt gangveg mot 
overfløyming og erosjon.

Omtale: Hovlandselva renn gjennom tettstaden 
Vadheim. Høgre breidd vart sikra med forbygging 
fordi det på denne sida skal byggast idrettsplass og 
gangveg med bru over elva. For å få senka flaum-
vasstanden med omsyn på busetnaden på venstre 
side av elva, vart elvefaret på ei strekning utvida. 
Elvebotn nedstraums riksvegbrua er styrka og 
det er vøla ei eldre forbygging ca. 100 m ovanfor 
tiltaksområdet.

Erfaringar: Ved opprensking og usortering 
av masse i elvelaupet, så vart dekksjiktet for tynt 
og fotsteinane vart liggande for grunt framfor for 
tersklane. Utbetringa skjedde som reklamasjonsar-
beid.
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Tiltaksnummer og –namn: 10077
Flaum- og erosjonssikring mot Engesetelv i Skodje 
kommune 

Kommune/ fylke: Skodje, Møre og 
Romsdal 

Tidsrom:  April 2005 - juli 2005

Entreprenør: NVE Anlegg RV

Tiltakstype: Flomsikring

Kostnadsoverslag: 495 000 kr

Sluttkostnad: 415 000 kr

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

Formål med tiltaket: Hindre flaumvatn i å 
gjere skade på fleire bustader, driftsbygning, dyrka 
mark og kommunale vegar og redusere erosjonen i 
sideskråningane.

Omtale:. Det er bygga 2 flaumvollar bak kant-
vegetasjonen og erosjonssikring langs dyrka mark 
ved tre gardsbruk. Ein har sikra skadeutsette yt-
terkurver med korte utstikkarar. NVE har registrert 
uttaksområde for lausmassar. Her har det gjennom 
åra blitt teke ut overskotsmassar til ulike føremål. 
Ein ser ingen grunn til å endre på denne praksisen 
då desse massane elles vil redusere kapasiteten i 
løpet vidare nedover mot Engesetvatnet. I dette 
området er oppreinsking i løpet supplert med utleg-
ging av nokre einskilde steinblokker. 

Erfaringar: Elva har fått prøvd seg i stor flaum 
og fungert bra. Det er komen ein liten skade har 
nedst på anlegget. Saman med utbetringa vil ein 
samstundes justere omlag 20 m av motsett breidd 
like oppstraums. 
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Tiltaksnummer og –namn: 10082
Erosjonssikring mot Valldøla v/ GBnr 24/2 - Knut 
Hjelme 

Kommune/ fylke: Norddal, Møre og 
Romsdal 

Tidsrom: Mars 2005 - mai 2005

Entreprenør: Gjerde Maskin AS

Tiltakstype: Erosjonssikring

Kostnadsoverslag: 80 000 kr

Sluttkostnad: 169 000 kr

Merknad til kostnadsavvik: 
Kostnadsauken skuldast ytterlegare skadar på strek-
ninga etter storflaumen aug 2003, før planen kom 
til utføring.

Finansiering:  
Noregs vassdrags- og energidirektorat 100%

Formål med tiltaket: Sikre forlendet  
mellom elva og den 5 høgare liggjande elvebrinken 
med dyrka mark innafor.

Omtale: Opphavleg 75 m skulle sikrast og  
200 m3 lausmasse nyttast til utfylling  Skade- 
utvikling i tida fram til utføring førte til 115 m 
sikring og 1000 m3 til utfylling. Forlendet er ein 
passasje for laksefiskarar i Valldøla. Elva utafor  
har også ein god fiske høl. Innafor er det dyrka 
mark. Dersom erosjonsutviklinga hadde fortsatt 
ville heile området blitt øydelagt og ytterlegare  
lausmassar førd nedover vassdraget.

Erfaringar: Etter ei synfaring med 
Fylkesmannen utpå sumaren var dei mykje tilfreds 
med sluttresultatet.
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Tiltaksnummer og –namn: 10135
Erosjonssikring mot Måna ved Ner-Bø, Rauma 
kommune 

Kommune/ fylke: Rauma, Møre og 
Romsdal 

Tidsrom: April 2005 - mai 2005

Entreprenør: Venås AS

Tiltakstype: Erosjonssikring

Kostnadsoverslag: 87 500 kr

Sluttkostnad: 102 000 kr

Merknad til kostnadsavvik: 
Kostnaden med tildekking av vekstjord på elve- 
kanten tek det meste av overskridinga. Denne  
måtte hentast utanfrå.

Finansiering:  
Noregs vassdrags- og energidirektorat 100%

Formål med tiltaket: Sikre bustadhus og 
veg.

Omtale: Elva har erodert i yttersving.  
Terrenget bakafor fell av dess meir brotet vert  
djupare. Faren for at elva skulla ta seg nytt far var 
stor. Brotet vart fylt i med masse frå innerkurva og  
den 80 m strekninga vart plastra med kanta stein.  
Det vart lagt vekstjord på elvekanten for naturleg  
tilgroing.

Erfaringar: Søknad om sikring vart i si tid  
avslegen. Utviklinga dei seinare åra gjorde det 
likevel naudsynt å sikre elvebarden.
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Tiltaksnummer og –namn: 10170
Flaumen hausten 2003 - Krisetiltak - Rødsetelv 
v/Vad 

Kommune/ fylke: Stordal, Møre og 
Romsdal 

Tidsrom: Desember 2005

Entreprenør: Busengdal Transport AS 
Stordal

Tiltakstype: Vedlikehald

Kostnadsoverslag: 36 000 kr

Sluttkostnad: 64 000 kr

Merknad til kostnadsavvik: 
Ytterlegare skadar i ventetida fram mot utføring 
auka kostnadane.

Finansiering:  
Noregs vassdrags- og energidirektorat 100%

Formål med tiltaket: Sikre dyrka mark  
og gjødseltank

Omtale: Skade på forbygging etter 2 flaumar 
2004. Skråning med botnforsterking i omlag 50 m 
er reparert og 150 m3 lausmassar er fjerna.
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Tiltaksnummer og –namn: 10172
Flaum- og erosjonssikring mot Riiseelva hjå  
M.J. Larsen 

Kommune/ fylke: Hareid, Møre og 
Romsdal 

Tidsrom: Desember 2004- august 2005

Entreprenør: R.H.Rise AS - Hareid

Tiltakstype: Erosjonssikring

Kostnadsoverslag: 110 000 kr

Sluttkostnad: 210 000 kr

Merknad til kostnadsavvik: Særs  
vanskelege grunnforhold, nedbør og ekstra massar 
som berelag auka kostnadane vesentleg.

Finansiering: Noregs vassdrags- og energidi-
rektorat 100 %

Formål med tiltaket: Sikre bustad,  
reiskapshus, dyrka mark og veg.

Omtale: Nydyrking oppover i Hareidsdalen har 
ført til skarpare avrenning. Dette fører til at elva 
under flaum opptil fleire gonger i året renn inn 
over dyrka mark og kjellar i bustadhus Jordslam og 
gjødsel vert ført vidare nedover i vassdraget og inn 
i den delen av vassdraget som gjeld Grimstadvatnet 
sitt naturreservat og fuglefredingsområde. Planane 
for et større golfanlegg lenger opp i dalen vil ik-
kje gjere problema mindre. Hareidvassdraget som 
Riiselva sokner til er lakseførande. Det er opplyst 
at elvestrekninga ovanfor sperra er ei svært god 
elvestrekning for reproduksjon av fisk. Ved å gje 
det gamle løpet tilbake si tidlegare vassføring, 
vil dette verte ei gjenoppretting av ein tidlegare 
verdifull elvestrekning. Ei synfaring 6.11.2003 med 
grunneigar, kommunen, fylkesmannen og NVE slo 
fast at ei erosjonssikring av venstre breidd og ei 
høging av terrenget på same side må til for å trygge 
området. Høgre breidd ligg innafor det verna 
området og består av naturleg vegetasjon. Denne 
sida vert ikkje rørd av erosjonssikringa på mot-
sett side. Ein har lagt opp til å uroe botnen minst 
mogeleg. Strekninga frå sperra til samanlaupet med 
Kaldholelva er om lag 110 m. 

Erfaringar: Storflaum 14.november  
aktualiserar fullverdig sikring av eigedomen  
gjennom ei 50 m flaumvoll. 
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Tiltaksnummer og –namn: 10186
Sikring av Lysa mot flaumskred, Årdal kommune i 
Sogn og Fjordane 

Kommune/ fylke: Årdal, Sogn og Fjordane
 
Tidsrom: April - juli 2005

Entreprenør: NVE Anlegg RV / Entreprenør 
Hæreid as

Tiltakstype: Skredsikring

Kostnadsoverslag: 1 200 000 kr

Sluttkostnad: 1 027 100 kr

Merknad til kostnadsavvik: Det står 
att å betale ut noko restarbeid i 2006

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

Formål med tiltaket: Sikre busetnad og 
campingplass mot flaumskred.

Omtale: Det vart bygd 2 fangdammar mot 
flaumskred i elva Lysa og 2 låge leievollar ned-
straums dammane. Sikringsanlegget vil kunne  
halde att omlag 1000 m3 skredmasse.

Erfaringar: Det kom skred i anlegget hausten 
2005, og anlegget stod godt.
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Tiltaksnummer og –namn: 10193
Tverrelv v/Øydegarden og Supphella - Fjærland 
- Sogndal kommune i Sogn og Fjordane 

Kommune/ fylke: Sogndal, Sogn og 
Fjordane 

Tidsrom: Juli 2005 - november 2005

Entreprenør: NVE Anlegg RV

Tiltakstype: Erosjonssikring

Kostnadsoverslag: 1 800 000 kr

Sluttkostnad: 2 097 500 kr

Merknad til kostnadsavvik: 
Kostnadsauke på grunn av vesentleg meirarbeid.
 

Finansiering: Tiltaket er finansiert med 1.8 
mill. kr. frå Naturskadefondet, resten frå NVE.
Formål med tiltaket: Føremålet med 
tiltaket var å sikre busetnaden på Øygarden og 
Supphellen mot skadeflaum og skred.

Omtale: Laurdag 8.mai 2004 strøymde store 
mengder vatn, grus og stein ned gjennom Tverrelva 
og breidde seg ut over mot gardane Øygarden og 
Suppellen i Fjærland. Flaumskredet herja vilt og 
gjorde stor skade langt ned etter Suppelledalen. 
Elvelaupet på rasvifta er gjenoppretta med fullpro-
filplastring.

Erfaringar: Arbeidet var krevjande å utføre i 
store steinmengder og kupert område.
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Tiltaksnummer og –namn: 10211
Sikring mot Aura i Nerbygda, Nesset kommune i 
Møre og Romsdal 

Kommune/ fylke: Nesset, Møre og 
Romsdal 

Tidsrom: 24.10 -16.11 2005

Entreprenør: Hanset Sand AS Vistdal

Tiltakstype: Flomsikring

Kostnadsoverslag: 220 000 kr

Sluttkostnad: 225 000 kr

Finansiering: Statkraft 60%
Noregs vassdrags- og energidirektorat 40%

Formål med tiltaket: Sikringstiltaket vil 
motverke skadar på veg, kraftforsyning, vertshus 
og jord- og skogbrukseigedomar.

Omtale: Ein flomvoll på 185 meter er bygd.
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Tiltaksnummer og –namn: 10220
Vollaelva/Vinjevollelva - Flaumskade hausten 2004  
- Ørsta kommune i Møre og Roms 

Kommune/ fylke: Ørsta, Møre og Romsdal 

Tidsrom: 2003 - 2005

Entreprenør: K.A.Aurstad AS og Flatnes 
Maskin AS

Tiltakstype: Erosjonssikring

Kostnadsoverslag: 685 000 kr

Sluttkostnad: 685 000 kr

Finansiering: Naturskadefondet 50%
Noregs vassdrags- og energidirektorat 50%

Formål med tiltaket: Sikre dyrka mark, 
vegnett og fleire bustadhus frå enden av dyrka 
mark til sjøen 

Omtale: Under storflaumen 13.august 2003 
fekk Vinjevollelva omfattande skadar frå byte 
mot utmarksområdet i fjellfoten og parsellvis 
ned til Ørstafjorden, ei strekning på om lag 700 
m. Det vart iverksett krisetiltak på strekninga. 
Erosjonsskadane på gardstun og hagar vart nokså 
omfattande og med otte for nye flaumar utover 
hausten var det naudsynt at eit permanent sikrings-
tiltak måtte utførast omgåande som ei forlenging av 
krisetiltaket. Elvelaupet vart erosjonssikra over ein 
lengde på 100 meter. 
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Tiltaksnummer og –namn: 10226
Sikringsvoll v/Kvednagrovi - Øygarden - Supphelle 
- Fjærland - Sogndal kommune

Kommune/ fylke: Sogndal, Sogn og 
Fjordane 

Tidsrom: Februar 2005 - august 2005

Entreprenør: NVE Anlegg RV

Tiltakstype: Flomsikring

Kostnadsoverslag: 1 465 000 kr

Sluttkostnad: 1 344 000 kr

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

Formål med tiltaket: Føremålet med til-
taket var å sikre garden Øygarden mot skadeflaum 
og skred.

Omtale: Det vart bygd 2 skredvollar langs 
Kvednagrovi med samla lengde 360 meter. Grovi 
vart flytta sidevegs i ei lengde på 330 meter. 
Vollane var dimensjonerte i samråd med NGI. 
Dette anlegget må sjåast saman med gjenoppret-
ting av Tverrelva, anlegg 10 193. Garden har nå ein 
dobbelsikring mot skred.

Erfaringar: Arbeidet var krevjande å utføre i 
store steinmengder og kupert område.
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Tiltaksnummer og –namn: 10251
Flaumsikring mot Vikelva ved Ragnhild Ørstavik, 
Ørsta kommune 

Kommune/ fylke: Ørsta, Møre og Romsdal
 
Tidsrom: oktober 2005

Entreprenør: Volda Maskin AS

Tiltakstype: Flomsikring

Kostnadsoverslag: 87 500 kr

Sluttkostnad: 110 000 kr

Merknad til kostnadsavvik: Pris etter 
tilbod.

Finansiering:  
Noregs vassdrags- og energidirektorat 100%

Formål med tiltaket: Sikre bustader på 
høgre breidd

Omtale: Elva kjem i stor fart mot ytterkurve og 
renn stundom over kanten. Grunneigar er særleg 
redd for at utbygging av lia ovanfor vil føre til skar-
pare avrenning og skadar på hus ved større flaumar. 
Botnen er senka omlag 1 m med utsprenging av 
fjellbotnen, omlag 100 m2.

Erfaringar: Botnen vart seinka med bruk av 
slaghammar på gravemaskin.
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Tiltaksnummer og –namn: 10257
Erosjonssikring mot Øyraelv i Tjørvåg - Herøy 
kommune 

Kommune/ fylke: Herøy, Møre og 
Romsdal 

Tidsrom: Februar - mars 2005

Entreprenør: Engasjert av Polargodt AS
Tiltakstype: Erosjonssikring

Kostnadsoverslag: 80 000 kr

Sluttkostnad: 85 000 kr

Finansiering:  
Noregs vassdrags- og energidirektorat 100%

Formål med tiltaket: Sikre bygning, kai 
og lagerplass i utløpsosen av Øyraelv.

Omtale: Øyraelva renn ut i sjøen ved tettstaden 
Tjørvåg. I utløpsosen ligg lokala, kai, oppstil-
ling- og lagerplass til Polar-Godt AS ved Arnfinn 
Karlsen. Erosjonsutvikling på høgre breidd har 
gjort det naudsynt med ei erosjonssikring av ein 
om lag 50 m lang strekning. Arbeidet gjekk ut på 
å avrette eksisterande elvebreidde og erosjonssikre 
denne med nedgrunna stein opp til topp skråning. 
Det vart også planlagt å leggje ut vekstjord slik at 
det på ein naturleg måte etter kvart kunne gro til 
vegetasjon. Dette vart ikkje utført.  Polargodt AS 
ville ikkje ha tilgroing langs elvekanten då området 
er ein tidlegare opparbeid lager- og parkerings-
plass.
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Tiltaksnummer og –namn: 10258 
Forbygging mot Kirkhornelva ved 205 Kirkhorn og 
205 Grødes i Hornindal kommune 

Kommune/ fylke: Hornindal, Sogn og 
Fjordane 

Tidsrom: Våren 2005

Entreprenør: Lokal entreprenør

Tiltakstype: Erosjonssikring

Kostnadsoverslag: 185 000 kr

Sluttkostnad: 157 000 kr

Merknad til kostnadsavvik: Etter 
anbodstevling enda vi opp med innsparing i høve 
til overslaget.

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

Formål med tiltaket: Målet med tiltaket 
er å sikre busetnad, vegar og jordbruksareal mot 
overfløyming.

Omtale: Kirkhornselva kjem frå fjellområda 
nordaust for tettstaden Grodås, renn forbi gardane 
Kirkhorn og Grødes og ut i Hornindalsvatnet.  
Det utførde arbeidet besto av plastring av elve- 
botnen, sikring og opphøging av elvesidene.  
Dette vil hindre elva mot å fløyme over og gjere 
skade på mellom anna vegar og busetnad.

Erfaringar: Entreprenøren utførde ikkje  
tiltaket slik det var beskreve. Dette vert teke att 
som reklamasjonsarbeid.
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Tiltaksnummer og –namn: 10279
Sikring mot Sesselva ved Ikornes - Sykkylven 
kommune i Møre og Romsdal 

Kommune/ fylke: Sykkylven, Møre og 
Romsdal

Tidsrom: Oktober 2005 – utover i 2006 

Tiltakstype: Flomsikring

Kostnadsoverslag: 120 000 kr

Sluttkostnad: 235 000 kr

Finansiering: Distrikt 20%
Noregs vassdrags- og energidirektorat 80% 

Formål med tiltaket: Sikre busetnader, 
fylkesvegen og dyrka mark.

Omtale: Sesselva fekk skadar over ei strekning 
på om lag 100 m etter haust- og vinterflaumar. 
Elvebotnen seinka seg nærare 1 m, noko som førte 
til utrasing av sidekantar. Grantre og lauvskog velta 
ut i løpet. Massane er dårlege og vidare skadeut-
vikling kan skje raskt. Tiltak: Det vart opparbeidet 
ein mellombels anleggsveg frå fylkesvegen opp 
langs elva si venstre breidd, sett medstraums. Dels 
måtte også elveløpet nyttast. Der det vart brotska-
dar blei sideskråningane avretta 1:1 og plastra med 
nedgrunna (0,8 m) kanta stein. Usikre botntilhøve 
gjorde at ein måtte ta høgde for botnplastring på 
delar av strekninga. Det vart naudsynt med filter-
massar eller filterduk der underlaget var dårleg. 
Sikringsarbeidet blei utført i same løp med min-
ste botnbreidde 3.5 m der elva vert førbygd på 
begge sider. Høgde på plastring vert omlag 2,0 m. 
Styrking av botn der det vart naudsynt.
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Tiltaksnummer og –namn: 10297
Årskogelva på Årskog, Vanylven kommune i Møre 
og Romsdal 

Kommune/ fylke: Vanylven, Møre og 
Romsdal 

Tidsrom: Oktober  - desember 2005

Entreprenør: NVE Anlegg RV

Tiltakstype: Erosjonssikring

Kostnadsoverslag: 680 000 kr

Sluttkostnad: 135 000 kr

Merknad til kostnadsavvik: Arbeidet 
held fram i 2006

Finansiering: Distrikt 20%
Noregs vassdrags- og energidirektorat 80%

Formål med tiltaket: Sikre busetnaden på 
Rovde og Årskog mot flaum frå Årskogelv.

Omtale: Uvanleg store nedbørsmengder førte 
måndag 27.09.2004 til ei rekkje større flaumhen-
dingar rundt om i Møre og Romsdal. Flaumen sin 
herjing med elvane førte til mange flaumskadar. 
Årskogelva ved Årskog var ei av elvane som fekk 
omfattande flaumskadar. NVE utførte i etterkant 
av denne flaumen reparasjonsarbeid i Årskogelv 
oppstraums riksvegen. Så blei det planlagd ytterle-
gare ein parsell lenger oppe i elva. Arbeidet omfatta 
både reparasjon av gamle flaum- og erosjons-
sikringstiltak og nye tiltak. Elva vart sikra 60- og 
130 meter på høvesvis venstre og høgre breidd sett 
medstraums. Venstre breidd omfatta reparasjons-
arbeid, medan på høgre side vart det delvis repara-
sjonsarbeid og delvis nye sikringstiltak. Elvelaupet 
blei utvida til ei minste botnbreidde på 10,0 meter.

Erfaringar: Venstre breidd vart forlenga med 
30 m. Høgre breidd fekk etter ønskje frå grunneigar 
ein køyrbar landbruksveg på flaumvollen.
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Tiltaksnummer og –namn: 10302
Ramnåa - GBnr 80/3-1-12 - Nesset kommune i 
Møre og Romsdal 

Kommune/ fylke: Nesset, Møre og 
Romsdal 

Tidsrom: Desember 2005

Entreprenør: Hanset Sand AS i Vistdal

Tiltakstype: Flomsikring

Kostnadsoverslag: 30 000 kr

Sluttkostnad: 8 000 kr

Merknad til kostnadsavvik: 
Arbeidet vart billigare enn prosjektert grunna sam-
arbeid med Statkraft sine prosjekt i same område.

Finansiering:  
Noregs vassdrags- og energidirektorat 100%

Formål med tiltaket: Sikre forbygginga i 
Aura og garden innafor.

Omtale: Elvelaupet er renska  i om lag 20 m 
lengd. Massane vert lagt i fylling på høgre breidd 
sett medstraums. Den faste botnen skal ikkje 
uroast. 

Erfaringar: Ein må rekne med at liknande 
tiltak må gjerast i framtida.
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Utførte sikrings- og 
 miljøtiltak i vassdrag 

2005

Tiltaksnummer og –namn: 10315
Hastetiltak i Bergsdalselva 

Kommune/ fylke: Vaksdal, Hordaland 

Tidsrom: Desember 2005

Entreprenør: NVE Anlegg RV/RØ

Tiltakstype: Vedlikehald

Kostnadsoverslag:1 640 000 kr

Sluttkostnad: 88 500 kr

Merknad til kostnadsavvik: Medgåtte 
utgifter dekka arbeidet i desember 2005.

Finansiering: Vaksdal kommune 20%
Bergenshalvøens Kommunale Kraftselskap AS 20%
Noregs vassdrags- og energidirektorat 60%

Formål med tiltaket: Hastetiltak etter 
flaumen 14.11.2005

Omtale: 10 000 m3 massefjerning og 150 m 
reparasjon av plastring.

Erfaringar: Arbeidet har gått greitt ut over i 
2006.
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Formål med tiltaket: Miljøtiltak for å 
bedre forholdene for oppvandrende gytefisk

Beskrivelse: Tiltaket ble utført som et 
“Enkelt vedlikehold” i samsvar med referat 
fra treårsbefaring på sikringsanlegget, og 
besto i å fjerne eksisterende terskel i utløpet 
av massebasseng og å erstatte denne med to 
nye tømmerterskler, tettet med duk og bygget 
med nedsenket midtparti for å samle vannet 
på små vannføringer. I samarbeid med 
Jevnaker kommune ble bassenget samtidig 
tømt for ca 120 m3 avlagret masse.

Tiltaksnummer- og navn: 8702 
Forbygging mot Svenåa, Jevnaker, Oppland
 
Kommune/ fylke: Jevnaker, Oppland 

Tidsrom: November 2005

Entreprenør: NVE Anlegg

Tiltakstype: Miljøtiltak, vedlikehold

Kostnadsoverslag: 1 227 000 kr

Sluttkostnad: 75 000 kr

Merknad til kostnadsavvik: 
Kostnadsoverslaget refererer til anleggets 
totale byggekostnad, mens sluttkostnaden 
kun gjelder dette vedlikeholdet. 

Finansiering: Jevnaker kommune 20%
Norges vassdrags- og energidirektorat 80%
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Tiltaksnummer- og navn: 8857 
Atna ved Gravmobakken til Rondaheim, 
Folldal kommune, Hedmark 

Kommune/ fylke: Folldal, Hedmark 

Tidsrom: Mars 2005 - april 2005

Entreprenør: NVE Anlegg

Tiltakstype: Erosjonssikring, vedlike-
hold
Kostnadsoverslag: 77 500 kr

Sluttkostnad: 76 000 kr

Finansiering: 
Norges vassdrags- og energidirektorat 100%

Formål med tiltaket: Utbedre skader 
på eksisterende buner og erosjonssikring ved 
riksvegen

Beskrivelse: Eksempel på tiltak gjen-
nomført som “Enkelt vedlikehold” uten dis-
triktsandel og krav om “Kommunevedtak”

Erfaringer: Tiltak innenfor kategorien 
“Enkelt vedlikehold” er ut fra sin karakter 
ukompliserte arbeider av beskjedent omfang, 
uten krav til særskilt saksbehandling etter 
bestemmelsene i plan- og bygningsloven eller 
vannressursloven. Slike enkle vedlikeholds-
arbeider som kan iverksettes raskt, kan imid-
lertid redusere risikoen betydelig for langt 
større skader og store vedlikeholdskostnader 
på anleggene.
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Tiltaksnummer- og navn: 9418
Forbygging mot Glomma, Rosenlund - 
Tangen, Fet, Akershus 

Kommune/ fylke: Fet, Akershus 

Tidsrom: Mars - april 2005

Entreprenør: NVE Anlegg

Tiltakstype: Erosjonssikring

Kostnadsoverslag: 210 000 kr

Sluttkostnad: 314 000 kr

Merknad til kostnadsavvik: 
Kostnadsøkningen i forhold til overslaget  
for dette anlegget skyldes i første rekke økt 
steinbehov, samt at tilbudt enhetspris for  
forbygningssteinen var noe høyere enn  
beregnet i plan og tilbudsgrunnlag.

Finansiering: Fet kommune 20% 
Norges vassdrags- og energidirektorat 80%
Formål med tiltaket: Sikre elve-
skråninger mot erosjon og utvasking av 
finmasser, for å forhindre utglidning og 
setningsskader på boligeiendommer.

Beskrivelse: Tilkjøring og utlegging av 
tradisjonell erosjonssikring av samfengt 
sprengt stein på en ca 150 m lang strekning.

Erfaringer: Milde vintre og lite tele i 
bakken medfører økt forbruk av stein til 
vegbygging for å kunne etablere adkomst til 
anleggene. Dette bør vektlegges tydeligere i 
planer og kostnadsoverslag. 
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Tiltaksnummer- og navn: 9510 
Fomsikring langs Augga, Gausdal, Oppland 

Kommune/ fylke: Gausdal, Oppland 

Tidsrom: August 2005 - september 2005

Entreprenør: NVE Anlegg

Tiltakstype: Andre tiltak

Kostnadsoverslag: 208 000 kr

Sluttkostnad: 131 000 kr

Merknad til kostnadsavvik: 
Anleggskostnadene ble betydelige lavere 
enn beregnet på grunn av liten erfaring med 
denne typen sikringstiltak i vassdrag (”sikring 
med naturtilpassede forbygningsteknik-
ker”). Arbeidet lot seg vanskelig beskrive i 
form av mengdegrunnlag og det ble valgt 
avtale om utførelse basert på medgått tid. 
Tilgjengeligheten til materiale var enkel, og 
tiden som gikk med til arbeidet ble kortere 
enn antatt.   

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

Formål med tiltaket: Begrensning av 
flom- og erosjonsproblemer ved bruk av natur-
tilpassede forbygningsteknikker.

Beskrivelse: Tiltak er gjennomført på 
fire lokaliteter i form av erosjonssikring med 
tømmerstokker med rotkrans. Stokkene er 
lagt ut i et system slik at rotenden dekkes av 
toppenden av oppstrøms stokk. Antall stok-
ker i høyden er tilpasset stokkens diameter 
og nødvensig sikringshøyde. Det er slått ned 
påler som forankring av konstruksjonen, og 
sikringen er mettet med sand og ørmasser. 
Det er også bygget ledevoller av tømmerstok-
ker med rotkrans pakket med stein og grus-
masser fra elva. 

Erfaringer: Det vil i den første tiden være 
behov for en oppfølging av tiltaket, blant 
annet for å vurdere stabiliteten av konstruk-
sjonen etter flomepisoder. En mer langsiktig 
oppfølging for å få erfaring med bestandighet 
og levetid for denne typen tiltak vil også være 
viktig. 
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Tiltaksnummer- og navn: 10003 
Isgangssikring mot Glomma, Granrud -  
Nesset, Stor-Elvdal kommune, Hedmark 

Kommune/ fylke: Stor-Elvdal, Hedmark 

Tidsrom: Januar 2005 - juli 2005

Entreprenør: NVE Anlegg

Tiltakstype: Flomsikring

Kostnadsoverslag: 850 000 kr

Sluttkostnad: 1 023 000 kr

Merknad til kostnadsavvik: 
Kostnadsøkningen på anlegget skyldes  
hovedsaklig økning i massebehov i forhold  
til planen, og utformingen av selve isgangs-
verket ble noe endret under utførelsen for å 
begrense økningen av mengde og kostnad.

Finansiering: Stor-Elvdal kommune 20%
Norges vassdrags- og energidirektorat 80% 

Formål med tiltaket: Sikre veger, ene-
boliger, gardsbruk og dyrket mark mot over-
svømmelse ved isgang og flom.

Beskrivelse: Området har gjentatte ganger 
vært utsatt for oversvømmelse ved isgang 
og flom. Vinteren 2000 ble området på nytt 
påført betydelige skader i forbindelse med 
isgang i Atna og Glomma. Anlegget omfatter 
en heving og sikring av den lokale vegen, slik 
at denne fungerer som et flom-/isgangsverk. 

Erfaringer: Det er forsøkt å kombinere byg-
ging av isgangsverk med masseuttak og tiltak 
i selve elveløpet for å legge bedre til rette for 
at isganger skal passere det utsatte området. 
På denne strekningen er uttak av masser 
fra elveløpet utført på en slik måte at en har 
oppnådd endring av strømningsretningen, 
og dermed avlastet elveskråningen betydelig. 
Forholdet er avviksbehandlet i henhold til 
Kvalitetssystemet. 
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Norges vassdrags- og energidirektorat, Region Øst

Tiltaksnummer- og navn: 10197
Flomsikring mot Såna ved Hølen sentrum, 
Vestby kommune, Akershus 

Kommune/ fylke: Vestby, Akershus
 
Tidsrom: September 2005 - november 2005

Entreprenør: NVE Anlegg

Tiltakstype: Flomsikring

Kostnadsoverslag: 1 055 000 kr

Sluttkostnad: 1 100 000 kr

Merknad til kostnadsavvik: 
Sluttkostnad refererer til forbruk pr 
31.12.2005. Noe avslutnings- og etterarbeid vil 
bli utført sommeren 2006.

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

Formål med tiltaket: Sikre boligeien-
dommer og veger/gater i Hølen sentrum mot 
oversvømmelse og erosjonsskader.

Beskrivelse: Anlegget er delt i tre parseller 
og omfatter gjenåpning og sikring av gam-
melt flomløp, utsprengning av masser samt 
legging av kulvert gjennom riksvegen for å 
øke flomavledningen, restaurering av forstøt-
ningsmur, reparasjon av steinterskel og byg-
ging av ny erosjonssikring på begge elvesider. 

Erfaringer: Dårlige grunnforhold og mye 
nedbør under anleggsgjennomføringen førte 
til et merforbruk av stein i forhold til beskre-
vet mengde i plan og tilbudsgrunnlag. Det 
oppsto også problemer da en grunneier nektet 
adgang til en av parsellene for maskiner og 
mannskap, til tross for at både forprosjekt og 
detaljplan hadde vært utlagt til høring i kom-
munen, og at det ble innhentet byggetillatelse 
(og dermed sendt nabovarsler) for arbeidene. 
Sluttføring av den aktuelle parsellen gjenstår 
ennå, og planlegges gjort sommeren/høsten 
2006.



Utførte sikrings- og miljøtiltak i vassdrag 2005
Norges vassdrags- og energidirektorat, Region Midt-Norge

88

Norges vassdrags- og energidirektorat, Region Øst
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 Tiltaksnummer- og navn: 10221 
Erosjonssikring mot Haugsåa ved Skjeppstad 
(Bruvoll), Nord-Odal kommune, Hedmark 

Kommune/ fylke: Nord-Odal, Hedmark 

Tidsrom: Februar 2005

Entreprenør: NVE Anlegg

Tiltakstype: Erosjonssikring

Kostnadsoverslag: 50 000 kr

Sluttkostnad: 41 000 kr

Finansiering:  
Norges vassdrags- og energidirektorat 100%

Formål med tiltaket: Sikring av  
boligeiendom og garasje/uthus.

Beskrivelse: Eksempel på anlegg  
gjennomført som “Enkelt tiltak”, uten  
distriktsandel og krav om “Kommunevedtak”.
 
Erfaringer: Anlegg innenfor kategorien 
“Enkelt tiltak” er ut fra sin karakter ukom-
pliserte arbeider av beskjedent omfang, uten 
krav til godkjenning etter bestemmelsene  
i plan- og bygningsloven eller vannressurs- 
loven. 
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Norges vassdrags- og energidirektorat, Region Øst

Tiltaksnummer- og navn: 10236 
Mistra ved utløpet - gjenoppbygging av terskel, 
Rendalen kommune, Hedmark 

Kommune/ fylke: Rendalen, Hedmark 

Tidsrom: April 2005 - september 2005

Entreprenør: NVE Anlegg

Tiltakstype: Andre tiltak, vedlikehold

Kostnadsoverslag: 2 320 000 kr

Sluttkostnad: 2 229 000 kr

Finansiering:  
Glommens og Laagens Brukseierforening 50%
Norges vassdrags- og energidirektorat 50%

Formål med tiltaket: Hindre  
tilbakegraving og senkning som under- 
graver isgangsverkene langs elva, samt 
hindre masser fra Mistra i å avlagres i Rena 
og dermed snevre tverrsnittet i kanalen mot 
Storsjøen.

Beskrivelse: Opprinnelig terskel, som 
ble bygget på 1970-tallet, fikk allerede under 
storflommen i 1995 betydelige skader. Etter 
hvert begynte Mistra å senke seg bakover og 
å føre mer masse ut i Rena. Tiltaket besto i å 
bygge opp igjen steinterskelen fra grunnen, 
i en ny og mer solid konstruksjon.
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Beskrivelse av type tiltak
NVE kan yte bistand til planlegging og gjennom- 
føring av erosjonssikring, flomsikring, skred-
sikring 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 tidligere inngrep. NVE bidrar også til 
vedlikehold av utførte anlegg.

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

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 
hastigheten og lede strømretningen på vannet. 
Tømmer, planter eller annet materiale kan 
brukes til erosjonssikring der forholdene ligger 
til rette for det.

Skredsikring
Skredsikring kan bestå av ulike tiltak, avhengig 
av hvilke type skred det er snakk om. Ved 
sikring mot leirskred må en ofte sikre elvekant 
og elvebunn mot erosjon, slik at elva ikke graver 
seg inn i den skredfarlige leira. Enkelte steder 
må man i tillegg legge en fylling i bunnen og 
opp mot elveskråningen for å stabilisere de 
skredfarlige massene. Ved flomskred (skred av 
løsmasser langs bekkeløp i bratte lier) 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 
vassdragsmiljøet der det er forringet av tidligere 
inngrep som kanalisering, bekkelukking, 
tømmerfløting 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 steingrupper kan skape variasjon og 
liv i kanaliserte og renskede elveløp.

Krisetiltak
Krisetiltak kan være både flom-, erosjons- 
og skredsikring. Krisetiltak gjennomføres 
umiddelbart under en flom for å redusere 
skader. De utføres uten videre planlegging 
og saksbehandling, og det blir normalt ikke 
krevd distriktsandel for tiltakene. Som oftest 
må krisetiltak følges opp med planlegging og 
gjennomføring av permanente sikringstiltak på 
de aktuelle stedene.

Vedlegg 1
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Behandlede meldinger og produserte planer 2005
Dette vedlegget viser en oversikt over mottatte og behandlete meldinger samt og godkjente planer 
fordelt mellom regionkontor.

Tabell 2.1  
Oversikt over mottatte meldinger

Vedlegg 2

         
Region                    2005 
     Ubehandl.  Ubehandl. Ubehandl. Ubehandl. Ubehandl.    
      pr. 31.12. pr. 31.12. pr. 31.12. pr. 31.12. pr. 31.12. Eldre søkn.        Ubehandlede Ubehandlet 
        behandlet fra 2004                    pr. 31.12.2004
      2000  2001  2002  2003       2004   

Region Sør 20 7 7 6 6 � � �

Region Øst 10� 78 78 69 59 19 40 58

Region Vest 50 41 41 18 21 2 21 19
Region  
Midt-Norge 2�6 181 171 119 76 24 52 57

Region Nord  2� 19 19 14 4 2 2 8

SUM  432 326 316 226 166 50 118 145
         

    
Region 2000          2001           2002        2003       2004   2005    

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

Region Sør 1�  14 8 9 11 1� 10 5 6

Region Øst 14  2� 10 17 21 24 6 2 18

Region Vest 12  10 10 9 2� �2 12 6 20

Region Midt-Norge 22  �2 17 11 5 15 10 5 5

Region Nord �1  26 44 25 �4 22 15 6 7

SUM  92  105 89 71 94 106 5� 24 56
     

Tabell 2.2  
Oversikt over eldre ubehandlede meldinger

*)Tallene gjelder kun for meldinger som kom inn i 2005 **) Antall avslag inngår i antallet for 
behandlede meldinger 
Kommuner, grunneiere og andre sender inn melding om behov for tiltak i vassdrag til NVE. 
Alle henvendelser besvares. De fleste går til videre behandling og planlegging, mens enkelte 
henvendelser blir avslått tidlig i saksbehandlingen. 56 meldinger i 2005 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.

Det er et mål å redusere antallet eldre, ubehandlede meldinger. Reduksjonen fra 432 ubehandlede 
meldinger i 2000 til 145 meldinger i 2005 er hovedsakelig gjort ved avslag. 53 av meldingene som 
kom inn i 2005 er behandlet, i tillegg er 50 eldre søknader behandlet. Totalt er 103 meldinger 
behandlet i 2005.
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Tabell 2.3  
Planer godkjent av kommunene med tanke på distriktsandel
       
Region   Antall  Overslag  Andel    Andel  Andel    Total
                       prosj. kr   NVE kr   kommuner andre **)  finansiering 
                                        kr                           kr                     kr

Region Sør 8 40 000 000 �2 000 000 8 000 000  40 000 000 

Region Øst 6 1� 640 000 9 6�0 000 4 010 000 0 1� 640 000 

Region Vest 10 26 000 000 20 800 000 5 200 000 0 26 000 000 

Region Midt-Norge 1� 4 588 000 2 508 000 275 000 1 805 000 4 588 000 

Region Nord 15 1 940 000 1 �90 750 �99 250 150 000 1 940 000

SUM 52 86 168 000 66 �28 750 17 884 250 1 955 000 86 168 000 

**) inkl. kraftselskaper, Statens vegvesen, NSB

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 2005. 
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Vedlegg 3  Oppsummering av regnskapstall 2005

Tabell �.2 over 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 lignende. Kontoplanen er inndelt i klasse, gruppe og konto, der kontoklasse er det øverste overbyggende 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 ”regnskaps- 
prinsippet” kaller man en kostnad, mens føringer etter ”kontantprinsippet” er en utgift. 

Tabell 3.1. Kostnader NVE sentralt og regionalt 2005 

Regnskapsprinsippet  Post 22 og 40                Post 22                         Post 40  

Adm.enhet Type kostnad Budsjett                  Forbruk                Budsjett       Tilsk./bidrag/inntekt  

Sum tota                                                             70 329 000    69 951 288        15 837 422     15 434 317 

sum VPM   3 300 000    4 185 358  -     -      

 adm., prosjekter, etc.  � �00 000    4 185 �58    -      

SUM Regioner   67 029 000   65 765 930   15 837 422   15 434 317    

sum Region Midt-Norge  21 856 000   21 811 953   4 683 333   3 863 720    

 Kto.kl.4 varer/entreprise  21 856 000   18 799 587      

 Kto.kl.5 lønn/arb.avg./velf.    40 818      

 Kto.kl.6 driftskostn.    2 �49 828      

 Kto.kl.7 reisekostn./kurs    279 476      

 Kto.kl.9 tilskudd utgående    �42 245     
 Kto.kl.� tilskudd/bidr. Inngående, andre inntekter  4 68� ���   � 86� 720   

sum Region Nord   4 580 000    4 881 274             1 463 500    1 720 144  

 Kto.kl.4 varer/entreprise  4 580 000    4 415 554  

 Kto.kl.5 lønn/arb.avg./velf.  

 Kto.kl.6 driftskostn.    429 685  

 Kto.kl.7 reisekostn./kurs    6 06� 

 Kto.kl.9 tilskudd utgående    29 972  
 Kto.kl.� tilskudd/bidr. Inngående, andre inntekter  1 46� 500   1 720 144 

sum Region Sør   18 979 000   17 712 017   3 535 289   3 696 234 

 Kto.kl.4 varer/entreprise  18 979 000   1� 1�7 909     

 Kto.kl.5 lønn/arb.avg./velf.     

 Kto.kl.6 driftskostn.    4 �87 427  

 Kto.kl.7 reisekostn./kurs    86 680  

 Kto.kl.9 tilskudd utgående    100 000       

 Kto.kl.� tilskudd/bidr. Inngående, andre inntekter   � 5�5 289   � 696 2�4  

sum Region Vest   12 444 000   13 149 084   4 086 800   4 504 082   

 Kto.kl.1 eiendeler    1�5 �72     

 Kto.kl.4 varer/entreprise  12 444 000   12 168 �06     

 Kto.kl.5 lønn/arb.avg./velf.    75 766     

 Kto.kl.6 driftskostn.    402 1�7        

 Kto.kl.7 reisekostn./kurs    14� 820     

 Kto.kl.8 ekstraord. kostn.    76 �20     

 Kto.kl.9 tilskudd utgående    147 �6�     

 Kto.kl.� tilskudd/bidr. Inngående, andre inntekter  4 086 800   4 504 082   

sum Region Øst   9 170 000    8 211 602   2 068 500   1 650 137   

 Kto.kl.4 varer/entreprise  9 170 000    5 888 047     

 Kto.kl.5 lønn/arb.avg./velf.    6 572     

 Kto.kl.6 driftskostn.       1 950 146     

 Kto.kl.7 reisekostn./kurs    65 �6�     

 Kto.kl.9 tilskudd utgående    �01 474     

 Kto.kl.� tilskudd/bidr. Inngående, andre inntekter  2 068 500   1 650 1�7
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