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Forord

fra et kulturminneperspektiv. Dette 
prosjektet, utarbeidet av NVE i regi av 
NVEs Museumsordning, presenterer 
et utvalg bevaringsverdige vassdrags- 
tekniske anlegg i Norge. 

Utvalget viser et stort mangfold an-
legg av både hverdagslig og dramatisk 
karakter. Hensikten med prosjektet 
har vært å bidra med kulturminne- 
faglige perspektiver på anleggene, slik 
at den fremtidige forvaltningen kan 
ta hensyn til kulturminneverdiene. 
Resultatet av prosjektet, presentert i 
foreliggende bok, vil forhåpentligvis 

også bidra til økt kunnskap og bevisst- 
het om, samt formidling av, anleg- 
genes historiske aspekter.

Oslo, mars 2010

Agnar Aas

vassdrags- og energidirektør

Vassdragsteknikkens kulturminner 
representerer en interessant type 
kulturminner i det geografisk sterkt 
varierte og vassdragsrike Norge. 
Flom, erosjon og ras i og langs norske 
vassdrag har i lang tid forårsaket 
skader, og helt siden Norge fikk fast 
bosetning har folk prøvd å sikre seg 
mot disse skader. Sikringsarbeidet 
ble tidlig sett på som et offentlig  
ansvar, og staten har vært engasjert 
i dette arbeidet i over 200 år. Denne 
virksomheten, en av NVEs kjerne- 
oppgaver, er relativt lite kjent, og 
anleggene er i liten grad fokusert på 
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Summary

This project covers technical instal-
lations and sites along rivers in  
Norway connected to the history 
of flood, erosion and landslide pro-
tection and river transport such as 
levees, embankments, canals, chan-
nelization works, sills and groynes. 
The aim of the project is to present a 
representative list of sites worthy of 
preservation and contribute to the fu-
ture preservation of the most impor-
tant sites. Protecting people and their 
assets against the ravages of floods 
and other natural hazards along riv-
ers has always been one of NVEs main 
tasks. The history of flood protection 
in Norway from the 18th century and 
onwards is outlined in the report. 
The project will hopefully increase 
our knowledge and our awareness of 
the importance of the different sites. 

A strategic aim for the cultural  
heritage authorities is to ensure that 
representative historical sites and 
monuments are preserved. Many  
government authorities have prepared 
protection plans within their fields 
of responsibility. These plans aim to  
ensure that a representative selec-
tion of monuments and sites are 
preserved with a long term perspec-
tive. The road, telecommunication 
and defence sector have prepared 
such protection plans. This has been 
lacking in the water and energy sec-
tor. NVE is not, as opposed to the sec-
tors mentioned above, owner of the 

different installation and sites. NVE 
as national authority and regulator 
does however contribute to different 
national cultural heritage projects 
within the water and energy sector. 
The first cultural heritage project, 
on hydropower production sites, was 
completed in 2006 and presented 
a selection of 27 sites of national  
importance. The following projects 
are dealing with dams for all purpo- 
ses and electricity transmission instal-
lations, completion expected in 2010. 

Data has been collected from NVEs  
archives, NVEs technical plan database 
and historical literature. The staffs at 
NVEs regional offices were the most 
important source of information for 
the project and primarily those lead-
ing the work in watercourse techno- 
logy at the different offices. NVE has 
regional offices in Narvik, Trond-
heim, Førde, Hamar and Tønsberg.  
 
The sites were sorted and evalu-
ated according to criteria such  
as type, purpose or function, design,  
age and continuity, availability, 
geographical variation and asso- 
ciated environment and landscape, 
how representative they are as 
well as scarcity and authenticity. 
The history of the site and 
any special events connected to the 
sites has also been impor-
tant in evaluating the signifi- 
cance. The selection presented illu- 

strates a large variation of  
technical installations as well as 
geographical variation related to 
the rich diversity of  rivers and 
watercourses in Norway. The  
selection aims at covering both  
representative and unique sites. 

Owners of sites of significance are res- 
ponsible for their upkeep and main-
tenance while the overall responsi- 
bility for preserving and preserva-
tion questions lies with the cultural 
heritage authorities. All government 
sectors are however obliged to ensure 
that due consideration is taken to sites 
of significance within their scope of 
authority. NVE is the most important 
national manager within the field of 
flood protection and watercourse tech-
nology and has therefore a central role 
in carrying out and following up the 
project. Following up the project will 
involve both owners of installations 
and sites and other authorities, espe-
cially the cultural heritage authorities. 

The report is divided into four parts: 
introduction, description of differ-
ent types of flood protection struc-
tures and installations, an historical 
outline and a catalogue presenting  
62 installations and sites of high  
historical significance. The instal-
lations are presented with a short  
description, history, evaluation, 
map, photo or drawings as well as a  
literature or archival reference.
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Bakgrunn og føringer 
for sektoransvar kultur- 
minner
I St.meld. nr. 26 (2006-2007) Regje-
ringens miljøpolitikk og rikets miljøtil-
stand er det strategiske målet for 
kulturminneforvaltningen at ”Mang-
foldet av kulturminner og kulturmiljøer 
skal forvaltes og tas vare på som bruksres-
surser, og som grunnlag for kunnskap,  
opplevelse og verdiskapning. Et representativt 
utvalg av kulturminner og kulturmiljøer 
skal bevares i et langsiktig perspektiv”.  
Videre påpeker meldingen betyd- 
ningen av at alle statlige sektorer 
utarbeider sektorvise verneplaner. 
Flere etater, som Statens Vegvesen 
(2002) og Forsvaret (2000) har 
utarbeidet såkalte landsverneplaner. 
Disse planene utpeker bevarings- 
verdige anlegg og angir en verne- 
klasse. Arbeidet skal følges opp med 
forvaltningsplaner.

Olje- og energidepartementets Miljø- 
handlingsplan for olje- og energi- 
sektoren 1999 uttrykker følgende 
mål under resultatmål Kulturmin-
ner og kulturmiljøer: ”Et representa-
tivt utvalg av sektorens kulturminner skal 
ivaretas og forvaltes på en faglig forsvarlig 
måte”. Planen angir mål for både olje- 
sektoren og vassdrags- og energi- 
sektoren. Begge sektorer mangler 
landsdekkende oversikter, dokumen-
tasjon og vurdering av kulturminner. 
Innen oljesektoren omfatter objek-
tene oljeindustriens installasjoner. 
Stiftelsen Norsk Oljemuseum er an- 
svarlig for dokumentasjon av disse, 
og har siden 2005 utført omfattende 
kulturminnefaglig dokumentasjon av 
utvalgte oljeplattformer.

Innenfor vassdrags- og energisektoren 

speiler kulturminnene både da-

gens og tidligere tiders bruk av vass-

drag. Dette gjelder så vel kanaler, 
fløtningsinnretninger, dammer, flom-
verk som vannkraftens produksjons- 
og overføringsanlegg. For å sikre en 
faglig god dokumentasjon og kultur- 

minnefaglig vurdering av disse an-
leggene skal NVE bidra til å skaffe 
tematiske oversikter og prioriteringer. 
Arbeidet utføres i regi av NVEs Mu-
seumsordning, som ble etablert som 
permanent virksomhet fra 2003.

Et mål er å utarbeide temaplaner 
for vassdrags- og energisektorens 
kulturminner. Arbeidet utføres på 
prosjektbasis. Den første delen, Kul-
turminner i norsk kraftproduksjon, 
ble ferdigstilt april 2006. Dette var 
et samarbeidsprosjekt mellom Riks- 
antikvaren, kraftbransjen og NVE. 
Prosjektet resulterte i en bokut- 
givelse som presenterte et utvalg på 
27 vannkraftverk som er kulturhis-
torisk verdifulle i nasjonalt per-
spektiv. Disse er også representative 
for historiske faser i vannkraftutbyg-
gingen. De påfølgende prosjektene 
er Vassdragsteknikkens kulturmin-
ner 2007-2009, Dammer som kultur-
minner 2007-2010 samt Kraftover- 
føringens kulturminner 2008-2010.  
De fire temaplanene er NVEs kultur-
minnefaglige bidrag til landsdekkende 
oversikter samt fremtidig bevaring og 
forvaltning av sektorens kulturmin-
ner. Temaplanene begrenser seg til å 
peke ut anlegg med bevaringsverdi i et 

nasjonalt perspektiv. De tar altså ikke 
stilling til verneklasser og konkret for-
valtning. Siden NVE som forvaltnings-
organ og tilsynsmyndighet ikke står 
som eier av anlegg, vil oppfølgingen 
måtte involvere både eiere og andre 
myndigheter, spesielt kulturminne-
myndigheter.

Om prosjektet Vassdrags- 
teknikkens kulturminner
Kulturminneloven definerer kultur- 
minner som “…alle spor etter menneskelig 
virksomhet i vårt fysiske miljø, herunder 
lokaliteter det knytter seg historiske hendel- 
ser, tro eller tradisjon til”. 

Prosjektet har som mål å presentere 
et utvalg bevaringsverdige vassdrags- 
tekniske anlegg i Norge. Hensikten 
er å bidra til framtidig ivaretakelse 
av de viktigste anleggene og gi økt 
kunnskap om vassdragsteknikken 
og dens betydning i Norge. Temaet 
omhandler en av de viktigste kjerne- 
oppgaver NVE som etat har hatt gjen-
nom tidene. Prosjektet beskriver 
primært historien om norsk forbyg-
ningsvirksomhet i vassdrag fra 1700-
tallet fram til i dag. Temaplanen vil 
være et faglig grunnlag for framtidig 

Innledning

Terskler i Imsa, Stor-Elvdal.
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arbeid med bevaring av de viktigste 
anleggene. Den vil forhåpentligvis 
også bidra til økt kunnskap og  
bevissthet om, samt formidling av,  
anleggenes historiske verdier. I den 
oppfølgende fasen vil dialog med eiere 
og kulturminnemyndigheter fokusere 
på bevaringsformer og forvaltning. 

Organisering
Prosjektet er utarbeidet internt i NVE,  
og organisert innenfor rammen av  
NVEs Museumsordning med Per Einar 
Faugli som prosjektansvarlig og Anders 
Aarøe Mømb som prosjektleder.  
Museumsordningens kulturminne- 
rådgiver Helena Nynäs er kultur- 
minnefaglig ansvarlig. 

Følgende ressurspersoner på det vass- 
dragstekniske fagfeltet fra regionene 
har bistått med anleggsoversikter, 
vurderinger samt forslag til priori- 
teringer:

  Einar Sæterbø, Region Midt-Norge 
 Knut Hoseth, Region Nord
 Roar Øvre, Region Øst
 Eirik Traae, Region Sør
 Inge Lavoll, Region Vest

Evalueringen av anleggene er foretatt 
av en gruppe bestående av prosjekt- 
leder, prosjektansvarlig, kulturminne- 
faglig ansvarlig samt Tharan Fergus, 

fagkoordinator innen vassdragsteknikk 
og Einar Sæterbø fra Region Midt-
Norge. Denne gruppe, med kultur- 
minnefaglige innspill og råd under-
veis fra Riksantikvarens represen- 
tant Even Gaukstad, har stått for det 
endelige utvalget. Ansvarlig for design 
og layout er Rune Stubrud, NVE.

Avgrensning av prosjektet
Objektene som prosjektet omfatter er 
anlegg i og langs vassdrag som sikrer 
nærliggende areal, boliger og infra-
struktur mot skade fra flom, erosjon 
og vassdragsrelaterte skred, inklusive 
kanaliserings- og senkningstiltak.  
Terskler, buner og steingrupper i  
sammenheng med både sikrings- og 
miljøtiltak er vurdert. I tillegg er  
kanalanlegg til formål fløtning og 
ferdsel tatt med i prosjektet. Prosjek-
tet omhandler eksisterende forbyg-
ninger og anlegg som NVE har gitt 
støtte til (økonomisk og teknisk).

Kilder og informasjon
Data om de vassdragstekniske anleg- 
gene er hentet fra NVEs arkiv og 
vassdragstekniske plandatabase, Kanal- 
væsenets historie i ni bind og boken 
Flomsikring i 200 år. I tillegg er an-
leggene dokumentert i andre in-
terne og eksterne skriftlige kilder. 
Den aller viktigste kilden for pro- 

sjektet har vært medarbeiderne ved 
NVEs regionkontorer, primært de 
vassdragsteknisk ansvarlige. NVE har 
regionkontor i Narvik, Trondheim, 
Førde, Hamar og Tønsberg.

Vurdering
De vassdragstekniske anleggene er i 
prosjektet vurdert med hensyn til 
kulturminneinnhold og -verdi. An-
leggene er sortert og vurdert ut fra 
egenskaper og kriterier som type, 
hovedformål/funksjon,utforming, 
alder og kontinuitet, tilgjengelighet, 
geografisk variasjon og tilhørende 
miljø og landskap, samt representati- 
vitet, sjeldenhet og autentisitet. I til- 
legg har anleggets historie og spesielle 
hendelser hatt stor betydning i vurde- 
ringene. Både enkeltobjekter og flere 
objekter samlet er vurdert. Grunnlaget 
for vurderingene er i hovedsak infor-
masjon fra NVEs regionkontorer. En 
evalueringsgruppe vurderte så alle  
forslagene samlet i forhold til gene- 
rell anleggshistorikk, geografisk for- 
deling og kulturminneverdi.

Utvalget i sin helhet illustrerer stort 
mangfold i vassdragsinngrep samt geo- 
grafisk variasjon i forhold til vassdra-
genes ulike karakter. Utvelgelsen har 
etterstrebet å illustrere både det rep-
resentative og det sjeldne. På grunn 

Parti fra Telemarkskanalen.
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av anleggenes karakter og livsløp i og 
langs ”levende vassdrag” er kriteriet 
autentisitet spesielt utfordrende. Det 
er anleggene ”som prosess” med kon-
tinuerlige endringer og utbedringer 
over lang tid som er blitt stående 
sentralt. Materialtypene tre og stein, 
spesielt tørrmurt stein, samt manuell 
utførelse, er vektlagt. Tilgjengelighet 
og tilhørende miljø er brukt som for-
sterkende verdi i vurderingene.

Boken består av fire deler:
1. Innledning 
 
2. En beskrivende del hvor ulike typer  
forbygninger og anlegg omtales,   
som gir en kort innføring i vassdrags- 
teknikken generelt 

3. En historisk del med en kortfat-
tet innføring i vassdragsteknikkens 
historie sett fra  NVEs ståsted  

4. En katalog med en presentasjon  
av de anlegg som er valgt ut med   
hensyn til høy kulturminneverdi.   
Anleggene er presentert ved kort  
beskrivelse og historikk, vurdering,   
kart, foto eller tegninger samt   
arkiv- og litteraturhenvisning.

Innledningen er skrevet av Helena 
Nynäs. Avsnittet om ulike typer vass-
dragstiltak er skrevet av Anders Aarøe 
Mømb og Tharan Fergus i fellesskap. 
Den historiske delen og katalogdelen 
er skrevet av Anders Aarøe Mømb, 
som også har stått for produksjonen 
av kart.
 

Vassdragstekniske  
anlegg som bevarings-
verdige kulturminner 

Ansvar, eierskap og generell  
forvaltning
Det er først og fremst hver enkelt 
grunneier og den enkelte kommune, 
gjennom sin arealplanlegging, som 
har ansvar for å sikre liv og verdier 
mot skade fra flom og skred. NVE har 
det nasjonale ansvaret for å forvalte 
statens midler til dette formålet. 
NVE varsler flom, kartlegger fare for 
flom og vassdragsrelaterte skred, gir 
bistand til utførelse av sikringstiltak 
mot flom og skred samt til kommu- 
nens arbeid med arealplanlegging og 
beredskap. NVE kan med hjemmel i 
vannressursloven gi pålegg til eier av 
vassdragsanlegg om å gjennomføre 
tiltak for å begrense skader, eller selv 
iverksette tiltak når det er særskilt 
fare for alvorlig skade. NVE vil fra 
01.01.2009 kunne bistå kommunene 
og samfunnet forøvrig med kom- 
petanse og ressurser innen forebyg-
ging av skader som følge av alle typer 
skred. 

Grunneier/eier har selvstendig ansvar  
for å sikre egen eiendom og ved-
likeholde sikringstiltak. NVE prio- 
riterer tilskudd til sikring av eksis- 
terende bebyggelse der det er høy 
risiko for skade og fare for liv og helse 
ved flom eller skred. Tiltak blir prio- 
ritert der investering i sikring gir 
størst samfunnsøkonomisk nytte. NVE  
legger i arealplanvurderinger vekt på 

om det er tatt tilstrekkelig hensyn til 
fare for skred og flom ved utbygging 
av områder. NVE har en egen anleggs-
virksomhet (NVE Anlegg) i regionene 
Nord, Midt-Norge, Vest og Øst og etaten 
har lang tradisjon for utføring av 
anlegg i egen regi. NVEs mandat for 
å gi tilskudd til sikringstiltak er gitt 
av Stortingets bevilgninger over stats-
budsjettet hvert år.

For vassdragstekniske anlegg gjelder 
i prinsippet at hver enkelt grunneier 
også er eier av tiltaket etter utførelse. 
I enkelte tilfeller er det dannet senk- 
ningslag, flomverkslag og lignende 
som tar seg av vedlikehold og tilsyn. 
En sjelden gang må det eksproprieres 
grunn. Flere steder har man hatt jord-
skifte for å få rettet ut/senket elva. 
Eier kan pålegges skjøtsel, ettersyn og 
drift av anlegget, mens kommunen 
har ansvar for tilsyn. NVE skal påse at 
kommunene fører slikt tilsyn, og kan 
dessuten gi tilskudd til vedlikehold og 
nye tiltak. 

Oppfølging av  
vassdragsteknikkens  
kulturminner
Å utpeke et anlegg som et bevarings-
verdig kulturminne skaper forvent-
ninger om framtidig oppfølging. Det 
er utfordrende å finne løsninger som 
for fremtiden sikrer anleggets histo- 
riske verdi. Arbeidet krever god dia-
log samt forpliktende involvering av, 
og samarbeid med, en rekke aktører. 
Hovedansvaret for å ta vare på kultur-

Forbygning mot flom og erosjon 
i Skånevik, Etne, Hordaland, 1995.
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minner og kulturmiljøer ligger hos 
eierne, og det overordnede faglige an-
svaret for bevaring av kulturminner 
ligger hos kulturminnemyndighetene. 
Den senere tids statlige kulturminne-
politikk har i stor grad vektlagt de 
ulike sektorers eget ansvar for den 
respektive sektors kulturminner og 
kulturmiljøer. Statlige sektorer har 
ansvar for, som myndighetsutøver, å 
sikre at hensynet til kulturminner og 
kulturmiljøer blir tatt vare på i deres 
virksomhet (St.meld.nr.16 Leve med 
kulturminner). NVE står, i kraft av å 
forvalte store deler av norsk vassdrags- 
teknisk virksomhet både faglig, prak-
tisk og økonomisk, som meget sentral 
instans i oppfølgingen av dette pros-
jektet. Disse kulturminner avspeiler 
dessuten i høy grad NVEs historie 
som etat. Anleggene forteller histo-
rie helt tilbake til etableringen av  
CanalDirectionen tidlig på 1800-tallet. 

Prosjektet bør av NVE følges opp på 
følgende måte:

 Starte dialog med kulturminne- 
 myndighetene om utfordringer,  

 bevaringsformer og framtidig   
 forvaltning av de utpekte  
 anleggene. 
 
 Formidle kunnskapen om disse ver- 
 diene i NVE, spesielt i det vassdrags- 

 tekniske fagmiljøet. Her må også 
  NVEs økonomiske virkemidler 
 vurderes. 
 
 Innarbeide rutiner for hvordan de  
 utpekte anleggene skal tas hensyn  

 til i NVEs saksbehandling, spesielt  
 vassdragsteknisk planlegging og   
 oppfølging. 
 
 Dokumentere og formidle  
 prosjektresultatene gjennom NVEs  

 Museumsordning og museums- 
 nettverket.

 Formidle anleggenes historiske  
 verdier mer generelt gjennom f.eks.  

 utstillinger, informasjonstiltak og  
 arrangementer på både nasjonal, 
 regional og lokal basis.
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Typer av  
vassdragstiltak 
og -anlegg
Hva er et vassdragsanlegg? I vannressursloven § 3 er følg- 
ende begreper definert: Vassdragsanlegg: bygning eller 
konstruksjon i eller over vassdrag, bortsett fra luftlednin-
ger. Vassdragstiltak: vassdragsanlegg og alle andre tiltak 
i vassdraget som etter sin art er egnet til å påvirke vann-
føringen, vannstanden, vassdragets leie eller strømmens 
retning og hastighet eller den fysiske og kjemiske vann-
kvaliteten på annen måte enn ved forurensning.

Forbygning, eller sikringstiltak som blir brukt i dag, er 
definert som et byggverk som sikrer areal som ligger til  
elva mot skade fra flom og/ eller erosjon. Forbygningene kan 
bli bygd over hele profilet til elva og langs en eller begge 
sider. Høyre og venstre side angir retningen nedover elven 
med strømmen (nedstrøms). I de følgende avsnittene gis 
en mer inngående forklaring på de forskjellige typer for-
bygninger, tiltak og anlegg. Det er også tatt med det NVE 
kaller miljøtiltak.
 

Erosjonssikring
Erosjonssikring er et tiltak som sikrer mot at vannet graver 
i elvebunn og -sider. Erosjon oppstår når strømkreftene i 
vannet er så store at de kan bevege bunn- og sidemateri-
alet i elva, samtidig som mer materiale føres vekk enn det 
som kommer til. Erosjonssikring skal hindre elva i å grave 
seg innover i elvebredden og utvide seg sidelengs, og på 
den måten skade arealer og bygninger som ligger her. Der 
utgraving av bunnen skaper ustabile elvesider kan en også 
sikre deler eller hele elvebunnen. Dette gjøres ved å bygge 
terskler, som er omtalt i eget avsnitt.

Erosjonssikringen kan bygges opp av materialer som stein, 
tømmer, sammenbuntede kvister (faskiner), levende vege- 
tasjon, metallspunt, betong, tekstilmatter og steinfylte 
nettingkister (gabioner). Det er stein og tømmer som har 
vært mest brukt til erosjonssikring i Norge, først og fremst 
fordi det er rikelig tilgang til disse materialene. Stein er det 
vanligste materialet i bruk i dag, mens tømmer har vært 
mye brukt tidligere. Noen av de tidligste anlegg vi kjen-
ner er bygd opp av tømmer og faskiner (sammenbuntede  
kvister). Faskiner brukes ikke lengre.

Erosjonssikring av elvekanten med stein
Steinplastring av elvekanten er for tiden den vanligste 
form for erosjonssikring, men har også vært svært mye 
brukt tidligere. I boka Flomsikring i 200 år (Andersen B, s.12). 
omtales elvene på Vestlandet, der en kan finne ”eldgamle 
steingarder som skulle beskytte de beskjedne åkerlappene mot over- 
svømmelse”.  Arbeidet består i å kle elvesiden eller elve- 
bunnen på den utsatte strekningen med stein. Sikringen 
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kan legges på skrå oppover den utsatte 
skråningen eller bygges opp som en 
mur. Tørrmur (mur uten bindemiddel) 
er mest vanlig i bymessige områder 
der en har liten plass til rådighet.

Der sikringen legges på skrå kan 
den bygges med et lag med såkalt 
samfengt stein, dvs. en blanding av 
mange forskjellige steinstørrelser. Det 
kan også legges med et lag filterduk 
eller fine masser mot underlaget og 
med grovere stein opp på det igjen. 
Som regel består underlaget av rela-
tivt fine masser slik som sand, silt 
og leire. Bruk av samfengt stein og/ 
eller filter hindrer utvasking gjen-
nom sikringen. Der det bygges tørr- 
mur er det også nødvendig å ha et lag  
finere masser bak muren for å hindre 
utvasking gjennom muren. Sikringen 
legges opp med et fundament (såkalt 
fotgrøft) i bunnen av skråningen ut i 
elva og med gradvis mindre tykkelse 
oppover i skråningen.
 
Det er viktig å tilpasse sikringen mest 
mulig til det naturlige terrenget ved 
å variere skråningsvinkelen på sik- 
ringen. Det tas vare på eksisterende  
vegetasjon og det legges vekt på å få til 
en rask reetablering av naturlig vege-
tasjon på sikringen så langt ned mot 
vannet som mulig. I sikringer med 
høye skråninger bygges det enkelte 
ganger terrasser og det kan bygges sti 
for å lette adkomsten til elva. 

Buner som sikring av 
elvekanten
En bune er en utstikker fra elvebredden 
som styrer vannstrømmen vekk fra 
elveskråningen. Slike bygges for å 
hindre den sterkeste vannstrømmen i  
å nå elvebredden, og dermed unngå 
erosjon, utvasking og undergraving 
av elvekanten. Buner legges på skrå 
ut i elva med strømretningen. Buner 
kan også brukes sammen med vanlig 
sikring av skråningen for å beskytte 
sikringens fundament.

Erosjonssikring med  
vegetasjon og matter
Etablering av vegetasjon kan også 
stabilisere grunnen og sikre mot ero- 
sjon. Det brukes bl.a. matter og nett 
som forsterker overflaten og hindrer 
erosjon. Det er viktig å få vegetasjon 

Fotgrøft / 
bunnforankring

Prinsippskisse for
erosjonssikring

Hellning ca 1:2,5

Helning ca 1:1,5-2,5

Erosjonssikring med stein

M: 1:200

Nytt elveprofil 
etter sikringstiltak

Elveprofil før sikringstiltak
Grunnmasser

Sikringsmasser - Samfengt sprengt stein

Prinsippskisse av erosjonssikring. Figur: Geir Bendik Hagen

Prinsippskisse fra kompendiet ”Erosjon og erosjonssikring” fra 1974 av Bård Andersen

Forbygninger av faskiner. Fra ”Normaler for Reguleringsværker i Lærdalselven”.  
1880-tallet. 
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til å etablere seg uten at jordsmonnet 
vaskes vekk før den er sterk nok til å 
tåle påkjenningen fra vannet. Materi-
alet i matter og nett består av lett ned-
brytbare stoffer.

Tømmerkister
Tømmerkister er en type forbygning 
som var vanlig på 1800-tallet. Tøm-
merkister ble blant annet bygd for 
å beskytte elvebredden mot erosjon 
og for å regulere strømretningen. 
Fløtningstømmeret kunne dermed 
også ledes forbi vanskelige partier i 
vassdraget. En tømmerkiste består av 
en laftet konstruksjon med to eller tre 
langsgående vegger. Veggene ble bun-
det sammen med tverrstokker slik at 
det dannes flere ”rom”. Rommene ble 
fylt opp med stein etter hvert som tøm-
merkisten ble laftet opp. Konstruksjo-
nen stod seg godt mot terrengtrykk 
og påkjenninger fra isgang og flom 
fordi steintyngden i kistene presset 

stokkene sammen. Tømmerkister 
brukes sjelden som nye forbygninger 
i vassdrag i dag, men en del eldre kon-
struksjoner vedlikeholdes.

Faskiner
Faskiner er omtalt i skriftlige kilder 
så langt tilbake som til 1700-tallet. 
Innretningene beskrives som ”pølser” 
bestående av kvister og/eller steiner 
som er surret sammen ved hjelp av 
mindre kvister eller annet materiale. 
På steder hvor det ikke var tilgjengelig 
stein eller det var løs grunn, kunne 
det bygges opp sikringer med faskiner.

Terskler – erosjonssikring 
og miljøtiltak
En terskel er en naturlig eller kunstig 
forsterkning av elvebunnen over hele 
eller deler av elva som hindrer bunn- 
erosjon. Terskler forekommer naturlig 
der elva går over fjell eller blokkrikt 

materiale som den ikke kan grave i. 
En kunstig terskel kan utformes slik 
at det skapes et basseng på oversiden, 
eller den kan gå i flukt med elvebun-
nen. Terskler kan brukes for å avtrappe 
fallet og dermed minske påkjennin-
gen på bunn og sideskråning. Tersk-
ler brukes både som sikringstiltak 
og som miljøtiltak. Det siste gjelder 
spesielt der vannføringen er redusert. 
Her brukes terskler til å samle resten 
av vannet og skape oppholdsplasser for 
fisk. Enkelte steder er de også brukt til 
å lage badeplasser. Terskler har vært 
mye brukt i forbindelse med kanaliser-
ingstiltak (se eget avsnitt). Her er de 
brukt til å avtrappe fallet, redusere 
bunnerosjon og skape større variasjon 
i elva.

Terskler kan bygges av grove steinmass-
er ordnet i røys (løsmasseterskel), av 
steinblokker i forband (syvdeterskel, 
celleterskel), av innstøpt og forankret 
stein i armert betong, av ren betong 
og av forankret tømmer (små terskler).

Celleterskler bygges av stein i halv- 
måneformasjon over en viss strekning 
for å danne en gradvis overgang mel-
lom et basseng og elva nedenfor.  
Byggemåten skaper flere varierte kul- 
per i hver terskel og har et mer naturlig 
utseende enn for eksempel syvdetersk-
ler og betongterskler. Syvdeterskelen 
er utformet med skrå utstikkere med 
strømretningen slik at strømmen kon-
sentreres for å skape en selvrensende 
kulp nedenfor terskelen. Både celle- 
terskelen og syvdeterskelen er med 

Tømmerkister med damfunksjon, gjenopp- 
bygging i 2003, Ringsaker, Hedmark

Celleterskler i vassdraget Måna i Rjukan sentrum
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på å opprette et vannspeil og sikrer 
elvebunnen ovenfor. Syvdeterskelelen 
er som regel bygget av stein men kan 
også bygges av stein i kombinasjon 
med tømmer. En annen vanlig type 
terskel er flatterskelen (også kalt  
bunnterskel). Dette er et steinbånd 
som legges i høyde med normal 
bunn.

Flomsikring
Flomsikring er vern mot oversvøm-
melse fra flom. Det er flere måter å 
beskytte bebyggelse, infrastruktur 
og landbruksområder på mot over-
svømmelse. Den vanligste metoden 
er å bygge flomsikre voller (flom-
verk). Flomverk kan igjen deles opp 
i tre kategorier; flomfylling, isgangs-
verk og ledevoller. Kanalisering av 
våtmarksområder og senkning av  
elveløp har vært mye benyttet tidli- 
gere spesielt for å innvinne landbruks- 
areal og beskytte disse mot flom. Slike 
tiltak er omtalt i eget avsnitt.

Flomfyllinger bygges som langs-
gående diker med tetting langs elva. 
Fyllingene hindrer flomvannet fra å 
trenge igjennom og oversvømme bak-
enforliggende areal. Høyden på flom- 
verket bestemmes ut fra beregnet eller  
registrert flomvannstand. Ved innsiden 
av flomverket blir det ofte gravd en 
dreneringsgrøft. Vannet i grøfta kan 
dreneres gjennom flomverket med 
pumpestasjoner eller rør med enveis-
ventiler. 

Enkle pumpestasjoner består av en 
transportabel neddykkbar pumpe til- 
koblet sikker strømforsyning og med 
avløpsledning ned mot elva. Flom-
sikringsanlegg kan også være utstyrt 
med permanente pumper som startes 
opp når vannstanden innenfor flom-
verket overstiger et visst nivå. Pumpe-
stasjonene plasseres gjerne i bygninger 
av tre, betong eller andre materialer. 

Flomfyllinger bygges hovedsakelig av 
sand og silt. I store flomverk brukes 
foliebelagt fiberduk til tetting. Det 
kan også tettes med leire- og silthol-
dige materialer. Morenemasse reg-
nes som et godt tetningsmateriale for 
flomverk. Asfalt er et annet alternativ. 
Flomfyllingen sikres med vegetasjon 
på landsiden og steinsetting på vann- 
siden. For erosjonskledning av sam- 

 
Flomverk langs Glomma ved Heradsbygd, Elverum kommune.  

Snitt-, lengde-, og perspektivskisse av Syvdeterskel. Fra Vassdragshåndboka, 1998.

fengt stein (se tidligere) vil størrelsen 
være dimensjonert ut fra påkjenning 
av strømkrefter, bølgeslag eller isgang. 
Flomfylling og store flomverk er mest 
aktuelt å bygge langs de store vass- 
drag der flommen kan ha en  varighet  
over tid. Isgangsverk skal hindre is- 
masser å trenge utover det normale 
elveleiet. For å slippe vannet  

igjennom bygges ikke verket tett.  
Isgangsverk består gjerne av kraftig  
steinplastring.

Ledevoller er fyllinger som bygges for 
å lede flomvannet i bestemte retninger. 
Det benyttes kraftig steinplastring for 
å hindre erosjonskader. Ledevoller 
bygges spesielt i bratte vassdrag for 
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eksempel på Vestlandet, der flommen  
forløper raskt.

Kanaliserings- og  
senkningstiltak
For å innvinne landbruksjord og redu- 
sere problemer med oversvømmelser 
har man mange steder i Norge utført 
såkalte kanaliserings- og senknings-
tiltak. Dette var ganske vanlig fra 
1950-tallet og opptil 1990-tallet, men 
det ble også gjennomført mange slike 
arbeider før 1950. En kanalisering 
er en utretting av elva. For å få bukt 
med flomproblemer ble det også ut-
ført elveløpskorreksjon og flomsenk-
ing. Senking ble utført ved at hele 
elveløpet ble senket til et lavere nivå. 

Senking og utretting bidrar til å øke 
kapasiteten på elveløpet og reduserer 
faren for oversvømmelser. Slike tiltak 
krever imidlertid mye vedlikehold 
for å beholde sin funksjon og er lite 
gunstige for naturmiljøet. Slike tiltak  
utføres ikke i dag. 

Skredsikring i tilknytning 
til vassdrag
Både kvikkleireskred og såkalte flom-
skred er skredtyper som utløses i 
tilknytning til vassdrag. Leirskred ut-
løses ofte ved at elva graver i sidene, 
og sikringstiltak mot leirskred består 
derfor ofte i et erosjonssikringsanlegg. 
Fra 1980-tallet og fremover er det 
også blitt brukt motfyllinger og 
avlastende tiltak (fjerning av masse) 
i tillegg til erosjonssikring. Der det 
er fare for flomskred (vannbåret skred  
av løsmasser langs elvefaret i bratt ter- 
reng) kan det  sikres ved å bygge voller  
som leder  skredmassene utenom areal  
som ikke må skades.

Miljøtiltak
I vassdrag der det tidligere er foretatt 
inngrep som for eksempel sikring,  
opprenskning, kanalisering, utretting, 
bekkelukking osv., kan det være  
ønskelig å føre vassdraget tilbake til 
en mere naturlig tilstand. Eksemp- 
ler på slike miljøtiltak er åpning av 
stengte sideløp og meandersvinger, 
etablering av vegetasjon på gamle 
steinkledde sikringer, bygging av ut- 
stikkere i elveløpet for å redusere vann- 
hastigheten, utlegging av stor stein 

for å skape variasjon i løpet, og til- 
førsel av gytegrus til fordel for fisket. 
Miljøtiltak er en samlebetegnelse på 
flere typer tiltak. Restaurering inne- 
bærer tilbakeføring av vassdraget til  

den form og funksjon det hadde før 

inngrepet. Rehabilitering er tiltak 
som gjenskaper deler av vassdragets 
naturlige form og funksjon innen-
for det elveleiet som er definert av 
tidligere inngrep, flomvern, veier osv.  

Biotoptiltak er ett eller flere tiltak i et 

begrenset parti av vassdraget som for- 

bedrer forholdene for biologisk  

mangfold, fisk eller friluftsliv. Vann- 
førings- og magasinrestriksjoner er 
avbøtende tiltak som reduserer skade- 
virkningene av redusert vannføring 
eller unaturlige variasjoner i vann- 
føringen som for eksempel ved 
hurtig nedtapping og oppfylling.  
Rekonstruksjon, reparasjon eller 
restaurering av kulturminner i og 
langs vassdrag faller også inn under  
miljøtiltak.

Ledevoll langs bratt og masseførende elv. 
Rustøynes, Olden i Stryn kommune.

Sikring mot kvikkleireskred i Vigda i Skaun kommune.
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Norge har en lang historie med bosetting og virk-
somhet langs vassdrag, både i bratte skråninger 
og i trange dalfører over hele landet. Mye av den 

dyrkbare jorda og det beste klimaet har vært å finne net-
topp her, og i områdene under marin grense på Østlandet 
og i Trøndelag. Disse områdene har samtidig vært utsatt 
for både flom og skred og det finnes en lang historie med 
sikring av bosetting og infrastruktur mot skade fra slike 
hendelser. De store variasjoner i topografi, nedbørforhold 
og klima gjør våre vassdrag svært forskjellige, og dette 
gjenspeiler seg i utbredelsen av de ulike typer sikringstiltak.  
I Nord-Norge ligger både noen av landets største vassdrag 
og et stort antall mindre kystvassdrag. Flere store vassdrags- 
områder er i dag vernet. Befolkningen er mer spredt og 
sparsom enn i resten av landet, men også her har mange av 
vassdragene omfattende sikringstiltak mot flomskader og 
erosjon. I Trøndelag spenner variasjonen fra små kystvass-
drag til de middels store elvene med utspring fra fjellene i 
øst. Et særtrekk er store områder med rasfarlig kvikkleire. 

Vestlandet har mange dype og trange fjordarmer, høye fjell 
og trange dalbunner med korte og bratte elver. Et klima 
med raske variasjoner, ustabile løsmasser og bratt terreng 
fører tidvis til farlige, bråe flommer og skredsituasjoner. 

Mye arbeid har vært rettet mot å sikre utsatt bebyggelse og 

landbruksareal mot erosjon og masseføring i elveløpet. På 
Sør-Vestlandet, i Agder, Vestfold, Buskerud og vestlige deler 
av Akershus, er det langs mange vassdrag stor virksomhet 
og høy økonomisk aktivitet. Oppland, Hedmark, Østfold 
og deler av Akershus har store, lavtliggende elver, med 
Glomma og Lågen som de største. Her er det høy befolk- 
ningskonsentrasjon, stor økonomisk aktivitet og betydelige 
investeringer i vassdragenes nærområder.

I tillegg til de geografiske betingelsene for bosetting og 
virksomhet i Norge, har den generelle samfunnshis-
toriske utviklingen i stor grad påvirket hvordan vi har  
utnyttet arealene langs våre vassdrag, og dermed også 

hvordan vi har sikret disse mot skade fra flom og  

skred. Behovet for vassdragstekniske tiltak har økt i takt 
med utbyggingen av landets infrastruktur (kanaler, veier, 
jernbane) og bosetting, behov    for beskyttelse av    landets 
knappe jordbruksarealer samt vannkraftutbyggingen. 
Mange av de eldre forbygningene i vassdragene våre 
har hatt og har fremdeles en avgjørende rolle 
for samfunnsutviklingen på stedet. Med utgangspunkt i 
tre lærebøker i vassdragsteknikk ”Borgerlig Bygningskunst, 

Vandbygningskunst, Vei- og Brobygningskunst”, ”Vassbygging” og 

”Vassdragshåndboka” fra henholdsvis 1848, 1945 og 1998, kan 
en se at de tekniske prinsippene for sikringstiltak og for-
bygninger i vassdrag i liten grad har endret seg gjennom 
tidene. Til bygging er det alltid blitt brukt stein, enten 

tilkjørt sprengt eller hugget stein, eller ”ørmasser” (stein fra 
elveleiet). Som fyllmateriale er det brukt sand, silt og leire. 
Sikring med tremateriale brukes kun unntaksvis i våre da- 
ger. I de to første lærebøkene er terskler knapt nok nevnt, 
mens ulike typer av buner er beskrevet. I den nyeste boka 
er tersklene omfattende beskrevet og buner tillagt mindre 
vekt. Da anleggsmaskinene ble innført i NVEs forbygnings-
virksomhet i 1950-årene kunne det bygges flere og større  
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anlegg og det kunne brukes større 
stein. I løpet av de siste 20 årene har 
det, i takt med samfunnsutviklingen, 
vært en utvikling både mot å redusere 
behovet for sikringstiltak ved hjelp av 
bedre arealplanlegging, og å tilpasse 
nye og eldre tiltak best mulig til  
naturmiljøet.

 

Før 1813
Vann og vassdrag har alltid vært hoved-
forutsetningen for menneskenes bo- 
settingsmønster og næringsvirksom- 
het. Fiske, ferdsel og noe drift av 
kverner var det aller første vassdra-
gene ble brukt til i Norge. Som følge 
av en økende utnyttelse av skogen ble 
det etter hvert vanlig å drive tømmer-
fløtning i vassdragene. Det finnes ikke 
noen eksakte opplysninger om når 
tømmerfløtningen startet, men det er 
kjent at det ble drevet tømmerfløtning 
i Drammensvassdraget før 1350. Da 
vannsaga kom på 1500-tallet, la det 
grunnlaget for en økende trelasthan-
del og dermed også et større behov for 
tømmerfløtning. 

Samtidig som vassdragene ga men-
neskene et livsgrunnlag, kunne de 
også gjøre stor skade på gårder og tett- 
steder. Menneskeliv kunne gå tapt. 
Det var vanlig at gårder som var tatt 
av flom eller skred, ble flyttet eller 
bygd opp på nytt på steder der man 
mente at grunnen var trygg. For å 
sikre seg mot naturulykker var det 
ikke uvanlig å ty til religion eller over-

tro. Et sagn forteller om et ras i Stjør- 
dalen i 1445. Raset sperret av Stjørdals- 
elva, der elva ble tvunget til å finne seg 
et nytt løp. Allmuen samlet seg inne i  
Værnes-kirka. I tre netter og tre dager 
ba de om at elva måtte slutte å vokse 
og spare kirka. Den tredje dagen ble 
folket bønnhørt da et nytt ras kom og 
sperret av Stjørdalselva på nytt lenger 
oppe. Da var både Mæle, Ree, Husby, 
Øyan og Værnes reddet. (Løkken, H.O. 
2002) En annen historie fra begyn-
nelsen av 1700-tallet i Indre Sogn for-
teller at bøndene på Hagenes betalte 
10 kg korn til Urneskirka årlig i over 
30 år for at Gud ikke skulle skade 
gården med skred. I 1727 ble husene 
på gården skadet av skred, og det 
ble slutt på innbetalingene (Kvitrud, 
A. 1998). På midten av 1700-tallet 
skjedde det et vendepunkt i risikoten-
kningen. Fra nå av ble ulykker sett på 
som fenomener som mennesker og 
samfunn kunne ta et ansvar for og 
forebygge. 

Før 1800-tallet finnes det lite infor-
masjon om sikringstiltak og kanalbyg- 
ging. Det som ble utført, var mindre, 
private arbeider. Det mest kjente eksis-
terende anlegget er forbygningen mot 
erosjon i Nidelva ved Arildsløkken i 
Trondheim by fra omkring 1730. Ved 
Ranem kirke i Overhalla i Namdalen 
finnes det også opplysninger om byg-
ging av sikringsverker for beskyttelse 

av kirken mot å rase ut en prekesøn- 
dag slik et sagn hadde forutsatt. Som 
en kuriositet kan nevnes at det tyske 
ordet for forbygning, ”faskinering”, 
fremdeles blir brukt i Namdalen. 
Frem til 1813 var det ingen norsk sent- 
ralmyndighet, og heller ingen dansk, 
som håndterte norske vassdragssaker. 
Stort sett gjorde folk som de ville uten 
innblanding fra myndighetenes side. 
Det var kun når det oppsto tvister 
mellom parter at myndighetene grep 
inn. Dersom norske amtmenn trengte  
assistanse til for eksempel kart- 
legging eller utarbeidelse av planer 
og overslag, ble offiserer beordret til 
dette. I 1789 ble Sør-Norge rammet 
av ”Storofsen”, den største flommen  
i nyere tid. Flommen utløste økt  
aktivitet i forbindelse med vassdrags-
saker.

Kanalvesenet (1813-1906)
Tidlig på 1800-tallet var det et sterkt 
ønske om å forbedre kommunika- 
sjonsforholdene i vassdragene. Samti-
dig hadde ”Storofsen” vist at det var 
et behov for å hindre skader langs 
vassdragene som skyldtes erosjon, 
flom og skred. I 1804 ble det etablert 
en Canal-Direction i København 
som skulle ta seg av vassdragssaker i 
Norge. Resultatet stod ikke til forvent-
ningene, og behovet for en egen ad-
ministrasjon i Norge ble styrket. I 1813 
ble det opprettet et Canal- og Havnein-

Orkla ved Svorkmo i Orkdal kommune i Sør-Trøndelag. Kart fra siste del av 1800-tallet.
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I 1848 ble den første norske læreboken 
i vassdragsteknikk utgitt.  Mannen 
bak boken var Theodor Kristian 
Anton Broch. Han var oppmålings- og 
generaloffiser og senere generalmajor 
og sjef for Ingeniørbrigaden. Broch 
jobbet blant annet med elveløpskor-
reksjoner i Trøndelag. I ”Borgerlig 
Bygningskunst, Vandbygningskunst, Vei- 
og Brobygningskunst” beskrives red- 
skaper, verktøy, fasonger, materialer 
og metoder i detalj og noe his-
torikk gjengis. I forordet påpeker  
forfatteren at boka er en oversettelse 
av: ”de Nyeste og bedste Forfatteres Værk-
er”, mens han selv har stått for ”Tillemp- 
ninger efter vore særegne nationale og 
lokale Forholde”. Boka lærer ”at sætte 
Grændser for Vandenes Ödelæggelser”, ”at 
benytte Vandet til mange Slags Öiemed” og 
”at oppföre Bygninger ved eller i Vandet”.

I 1824-1827 ble de første systematiske 
vannstandsobservasjonene utført i 
Glomma og Vorma. Dette var i forbin- 

delse med planlegging av en kanalise- 
ring mellom Mjøsa og Øyeren. Storflom 
i Glomma i 1827 bidro til omfattende 
undersøkelser og sikringstiltak. Det 
hadde funnet sted flere store elvebrudd 
i Odalen, Vinger, Grue og Hoff. Opp- 
rydding og sikring etter elvebruddene  
preget arbeidet i deler av 1800-tallet og 
det pågikk langvarige undersøkelser.

Forbygningsarbeidene i og langs vass- 
drag skapte trygghet i befolkningen. 
Samtidig kom det inn flere meld- 
inger   om elvebrudd,  og  behovet for 
assistenter økte. I 1847 ble det  
derfor opprettet et eget kanaldirektør- 
embete (kanaldirektorat). Den polske 
kapteinen Aleksander Jozef  
Waligorski ble ansatt som Kanal- 
direktør. Han sluttet imidlertid alle- 
rede i 1848, men spilte likevel en stor 
rolle i å øke kompetansen innen vass- 
dragsteknikk i Norge. Han ble først 
ansatt som assistent for kanal- og 
havnedirektøren i 1841. Waligorski 

Forbygning i Oldenelv, Stryn, Sogn og Fjordane, 1896.

 
Tegninger fra Broch,T. (1848) ”Borgerlig Bygningskunst, Vandbygningskunst, Vei- og Brobygningskunst”, 

spektorat i Norge med ingeniørkaptein  
Fredrik Christoffer Gedde som Canal- 
inspektør. Ingeniørøytnant Claus 
Jacob Schive ble ansatt som assistent 
i 1820. Schive ble senere ansatt som 
sjef for Kanal- og Havnevesenet (1828-
1840). 

Sentrale vassdragssaker i første halv- 
del av 1800-tallet var befaringer og un-
dersøkelser av flomskader og skred. 
Dertil fulgte utarbeidelse av planer 
med forslag til elvereguleringer og 
forbygninger. Eksempler på slike saker 
var leirskred og flomskader i de store 

elvene i Trøndelag, ordning av tøm-

merfløtningen gjennom Vrangfoss 
og vurderingen av en kanal mellom 
Oslo og Øyeren. Andre saker var for-
bygningsarbeider ved Stjørdal preste- 
gård, Imsa i Østerdalen og Fåberg i 
Gudbrandsdalen. I en uttalelse om 
forbygningsarbeider i Trøndelag ble 
det gjort henvendelser for å få tilkalt 
en tysk fagmann på faskinbygging, 
en såkalt ”Bühnenmeister”. Det var 

i 1816 ingen å oppdrive og saken 

ble henlagt. Generelt var det kanal- 
inspektøren som gjorde vassdragsun-
dersøkelser og utarbeidet forbygnings- 
planer, men han hadde ingen be-
fatning med arbeidets utførelse. 
Frem til 1850 var det kun hærens og 
marinens offiserer i Norge som hadde  
ingeniørkompetanse, og de hadde an- 

svaret for gjennomføring av arbeidene. 

Noe assistanse fra spesialarbeidere el-
ler vegvesenet var i enkelte tilfeller ak-
tuelt. Vanligvis ble det tatt inn arbeids-
folk lokalt for hvert anlegg. Arbeidet 
ble utført manuelt, og transporten av  
materiale foregikk med hest eller vogn 
på skinnegang. 
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Inspeksjon ved stor forbygning i Seimsdalen. Tidlig 1900-tall.

hadde hovedansvaret for planen om 
senkning av Øyeren, som senere ble 
lagt frem i 1856. Andre viktige opp-
gaver på den tiden var farbargjørelse 
av Vorma og vassdraget mellom Skien 
og omlandet, undersøkelse av elve- 
strekningen mellom Randsfjorden og 
Tyrifjorden og videre ned til Drammen, 
sikring av elvebrudd i Glomma og 
flomskader bl.a. på Vestlandet og i 
Trøndelag. I tillegg til sikringsarbeider 
ble det mange steder gitt assistanse til 
senkningsarbeider og utgravninger 
for å innvinne nye jordbruksområder.

1800-tallet blir gjerne kalt kanal- 
byggingens storhetstid. Det ble bygd  
kanaler i forbindelse med båttrans-
port og tømmerfløtning. I 1854 ble det 
vedtatt at staten skulle delta i kanal- 
byggingene, noe som sikret en utvidelse 
av Kanalvesenet. Til tross for at den 
første jernbanestrekningen mellom 
Oslo og Eidsvoll ble åpnet i 1853, ble 
det utført flere storstilte kanalarbeider  
i Norge fra 1850-årene og frem til 
1892. Telemarkskanalen ble bygd mel-
lom 1854 og 1892. Etter dette er det 
ikke bygget større kanaler for trans-
port og det er kun utført vedlikeholds- 
arbeider i kanalene.

Etter 1854 skjedde det en betydelig 
endring i norsk infrastruktur på 
grunn av industrialiseringen. Kom-
munikasjonen langs elvene økte, og 
dermed også behovet for å sikre nye 
kommunikasjonslinjer mot flom og 
erosjon. Det norske fjord-, fjell- og 
dallandskapet la føringer for tra-
seene til veg- og jernbanenettet, som 
igjen la grunnlaget for bosetning. 
Hovedtrasèene ble gjerne lagt i en dal 
langs en elv som til tider ble utsatt for 
flom og erosjon. Veg- og jernbanein-
geniørene brukte store steinblokker 
og tok i bruk tørrmuringsteknikker 
for å sikre risikoutsatte strekninger. 
For å bygge tilstrekkelig gode sikrings- 
tiltak var det viktig med data om 
vannstand og vannføring. Kanalvesenet 
var blitt mer og mer avhengig av vann- 
føringsdata. Dette skyldtes ikke minst 
oppstarten til vannkraftutbyggingen 
i siste del av 1800-tallet, men også et 
økende behov for sikring mot flom og 
erosjon. Mangelen på hydrologiske 
data var en av grunnene til at mange 
planer på 1800-tallet ble avslått. Dette 

illustreres i en saksuttalelse fra kanal-
direktøren i 1869 angående en sak 
fra Jølster: ”I Skrivelse av 4de Mai gjorde 
kanaldirektøren opmærksom paa, at ingen 
av forslagene indeholdt nogen Beskrivelse 
verken af Vandstande eller Vandføring, saa 
der manglede tilstrækkelige Oplysninger 
til at bedømme forslagene” (Kanalvæsenets 
historie, bind IX, s. 182). I 1895 ble det 
ansatt en avdelingsingeniør for å 
drive vannstands- og vannførings- 
observasjoner. Dette ble starten på 
NVEs hydrologiske avdeling. 

Noen år tidligere hadde  Verdalen blitt  

rammet av det som kan betraktes 
som Norges største naturkatastrofe i 
nyere tid. Den 19. mai 1893 raste enorme 
mengder leire ut i Verdalselva og 116 
mennesker omkom. Områdene langs 
Verdalselva har siden den gang alltid 
vært preget av omfattende sikrings- 
arbeider. En artikkel av kanaldirektør 
Gunnar Sætren i Teknisk Ukeblad fra 
1893 gir en svært god beskrivelse av 
hendelsesforløpet, strakstiltakene og 
oppfølgingen etter raset (se vedlegg). 

Vassdragsvesenet  
og regionkontorene  
(1907-1950) 
Opprettelsen av regionkontorene 
fra første del av 1900-tallet skulle 
bli en viktig organisatorisk ramme 
for forbygningsvirksomheten. I 1907 
ble ”Kanaldirektørembetet” omdøpt til 
”Vassdragsdirektørembetet” og adminis-
trasjonen får navnet ”Vassdragsvesenet”. 
Samtidig ble alle spørsmål om forbyg-
nings- og senkningsarbeider lagt til 
Anleggsavdelingen. I 1908 besto avde-
lingen av en ingeniør som leder, en 
ingeniørassistent og en aspirant. Der-
som det var behov for mindre under-
søkelser i forbindelse med elvebrudd 
og senkningsarbeider, ble det engas-
jert amts- og landbruksingeniører. Ved 
større anlegg i ulike landsdeler ble 
det brukt egne ingeniører, innleide 
ingeniører og ufaglærte arbeidere. Et-
ter hvert ble det ansatt oppsynsmenn. 
I 1918 var det til sammen 11 oppsyns-

Plantegning av forbygning ved Svorkmo 
i Orkdal i Sør-Trøndelag. Tegning fra siste 
del av 1800-tallet.
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menn fordelt på ulike landsdeler. I 
løpet av perioden 1900-1950 ble det 
også engasjert såkalte ”arbeidsbesty-
rere”, som hadde ansvaret for egne 
områder. Mellom 1912 og 1914 ble det 
stasjonert én ingeniør i Nord-Norge, 
én i Trøndelag og én på Vestlandet. I 
1935 skiftet Anleggsavdelingen navn 
til Forbygningsavdelingen. I dag har 
NVE regionkontorer i Narvik, Trond-
heim, Førde, Tønsberg og Hamar med 
til sammen rundt 140 medarbeidere. 
Industrialiseringen ble intensivert be-
traktelig på starten av 1900-tallet på 
grunn av vannkraftutbyggingen. Nye 
industrisamfunn ble etablert over 
hele landet. En av forutsetningene 
for bygging av landet var utdannelse 
av flere ingeniører. I takt med utbyg-
gingen økte også behovet for å sikre 
det ”nye landet”. Norges Tekniske 

Høyskole ble etablert i 1910, og gan-
ske snart fulgte opprettelsen av en 
studieretning rettet mot forbygnings-
virksomhet i vassdrag. Etter hvert ble 
det også etablert et vassdragsteknisk 
laboratorium ved høyskolen. Høy- 
skolen er i dag Norges teknisk-natur-
vitenskapelige universitet (NTNU)

Selve anleggsdriften fikk også et stort 
løft etter 1907. Oppsynsmennene stod 
for den daglige ledelsen, og etter hvert 
ble det engasjert arbeidsformenn som 
var valgt ut blant de dyktigste arbei-
derne. For å ta hensyn til flomperioder 
som kunne skape vanskeligheter, ble 
gravearbeidet ofte lagt til sommeren. 
Om vinteren ble det tatt ut bruddstein 
ved hjelp av håndboring og spreng- 
ning. Vanlige transportmetoder i 
første halvdel av 1900-tallet var hest 

og kjerre eller slede, trillebårer, enkle 
kraner og skinnegående vagger. I 1945 
ble den første gravmaskinen og kom-
pressoren benyttet i forbindelse med 
forbygningsarbeidet og senkningen 
av Selsmyrene. Gravemaskinen var en 
tysk Weserhütte. I 1949 fikk Forbyg- 
ningsavdelingen den første bulldos-
eren, en Caterpillar D-4.

Modernisering og vass- 
dragsmiljø (1950-2009)
Etter andre verdenskrig ble anleggs-
virksomheten modernisert med inn- 
føringen av flere tyske kompressorer 
og amerikanske gravemaskiner. Til 
tross for dette tok det fortsatt noen 
år før maskinene tok over for fullt. De 
store geografiske variasjonene i Norge 
gir ulik fordeling av erosjons- og flom-
problemer. Dette igjen har ført til 
ulik utvikling rundt omkring i landet. 
Dersom anleggene var små eller lå 
kommunikasjonsmessig vanskelig til, 
kunne kostnaden ved transport av 
moderne maskiner i mange tilfel-
ler bli for høy. Det ble derfor brukt  
stubbebrytere og kraner enkelte steder 
helt frem til 1960-årene. På 1950-tal-
let mottok Forbygningsavdelingen 
tilskudd fra Arbeidsdirektoratet på 
grunn av høy arbeidsledighet i lan-
det. Flere hundre sesongledige ble 
sysselsatt med blant annet forbyg- 
ningsarbeider i Solør og en del steder 
i Nord-Norge. Fra 1950-tallet førte de 

Typisk plantegning for forbygning. Beiarelv 1949.

 Forbygning ved Øksendalselv, 1923.
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nye grave- og transportmaskinene til 
at det ble mer og mer vanlig å bygge 
løsmasseforbygninger. I 1977 besto 
maskinparken av 85 kompressorer, 
40 gravemaskiner, 15 bulldosere og 
shovlere samt en del transport- og 
spesialutstyr. Sent på 1970-tallet hadde 
Forbygningsavdelingen ca. 100 med- 
arbeidere. 

I årene mellom 1940 og 1990 ble det 
planlagt og utført en rekke senkings- 
og tørrleggingstiltak for å sikre 
og til dels innvinne nye arealer til 
jordbruk. Flomsikring ble i mange 
tilfeller kombinert med tørrleg-
ging av tidligere våtmarksområder. 
Disse tiltakene ble utført og finan- 
siert i samarbeid med landbruks- 
myndighetene. Forbygningsavdelingen  
tok seg av planlegging og gjennom-
føring. Etter at maskinene hadde 
gjort sitt gjennombrudd i anleggs-
virksomheten og bevilgningene økte, 
økte også mengden av tiltak kraftig.

I perioden fra 1960 og frem til 1980 
gjennomførte Forbygningsavdelingen 
ulike modellforsøk i Vassdrags- og 
havnelaboratoriet ved Norges Tekniske 
Høyskole. Blant annet ble det gjort 
undersøkelser av tykkelser på stein-
lag i elvebunn og skråninger i strøm-
mende vann. Det ble gjort forsøk med 
steinterskler i vassdrag der vannførin-
gen var redusert på grunn av kraft- 
utbygging. Flomsenkning av Øyeren 
ble modellert. Det ble eksperimentert 
med buner i elveløp og gjort forsøk 
med bruk av filterduk som tetnings-
materiale i flomfyllinger. I løpet av 
1960-årene ble det vanlig å bygge  
terskler i regulerte vassdrag og i vass-
drag som var senket eller rettet ut.

I 1995 ble Glommavassdraget og 
Østlandet rammet av ”Vesleofsen”,  
Norges nest største flom i nyere tid. 
Store områder på Østlandet fikk ska- 
der på bebyggelse, jordbruksarealer 
og kommunikasjonslinjer. Medie- 
dekningen førte til større oppmerk-
somhet rundt slike naturkatastrofer. 
Stortinget oppnevnte umiddelbart et 
utvalg som skulle utrede mulighetene 
for å redusere samfunnets sårbarhet 
for flom. Utvalget la frem resultatet i 
juni 1996. Utredningen var grunnlag 
for Stortingsmelding nr. 42 Tiltak mot 
flom (1997). Regjeringen vurderte at 

det viktigste tiltaket ville være å ta 
større hensyn til flomfaren i areal-
planlegging og byggesaksbehandling. 
Stortingsmeldingen danner grunnlag, 
sammen med tidligere forvaltnings- 
praksis, for den forvaltningen av flom-  
og erosjonsproblemer som prakti- 
seres i dag. Det har skjedd en drei- 
ning i retning av å ta i bruk flere virke- 
midler slik som arealplanlegging og 
kartlegging i tillegg til sikringstiltak. 
Som følge av Stortingsmelding nr 42 
fikk NVE styrket kapasitet og kompe- 
tanse innenfor arealplanlegging. Det 
10-årige Flomsonekartprosjektet ble 

Steinbrudd i Solør, Elverum, Hedmark, ca.1961.

Utbedring etter flom ved Åsta, Åmot, Hedmark, ca. 1958.

igangsatt i 1998. I 1999 ble det gitt 
retningslinjer for arealbruk i flomut-
satte områder med differensierte krav 
til sikkerhet for forskjellige typer be-
byggelse. ”Program for økt sikkerhet 
mot leirskred” ble igangsatt i 2000. 
Flomsonekartprosjektet og leirskred-
prosjektet har gitt kommunene et 
bedre grunnlag for sin arealplanleg-
ging, i tillegg til å være et virkemiddel 
for NVE i å prioritere sikringstiltak. 
NVE bistår også kommunene i sin  
arealplanlegging og skal gi innsigelse 
til planer som ikke tar tilstrekkelig 
hensyn til flom- og skredfare. 
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Forbygning i Vulu, Lom, Oppland, 1976.
”Vassdragshåndboka – håndbok i for-
bygningsteknikk og vassdragsmiljø” 
ble utgitt i 1998. Bakgrunnen var 
blant annet anbefalinger i Stortings-
melding 42 om at flom- og erosjons-
sikringstiltak kunne gis en bedre 
sikkerhets- og miljømessig utforming. 
Økt bevissthet om miljø og kunnskap 
om miljøvirkninger av sikringstil- 
tak, sammen med en prioritering av 
tiltak basert på nytten i forhold til 
kostnadene, medførte en mer kritisk 
prioritering av tiltak enn tidligere. De 
siste 10 årene er det i tillegg blitt større 
oppmerksomhet på at nye anlegg må 
gis en god tilpassning til miljøet. 
En viss andel av den årlige bevilg- 
ningen fra Stortinget brukes hvert 
år til å forbedre og rehabilitere eldre 
sikringstiltak som har hatt en uheldig 
virkning på miljøet. Budsjettposten 
forandret i 2003 navn fra Forbyg- 
ningsarbeider og oppryddingstiltak til  
Sikrings- og miljøtiltak i vassdrag.  
Gjennom ”Program for økt sikkerhet 
mot kvikkleire” er det avdekket flere 
områder med høy risiko for skade. 

De siste 10 årene er det gjennom-
ført en rekke større sikringstiltak 
mot kvikkleireskred med bakgrunn 
i resultater fra programmet. Mye av 
virksomheten i Region Sør og Region 
Midt-Norge har vært konsentrert 
om planlegging og utføring av slike 
tiltak.

Fra 2009 har NVE fått ansvar for de 
statlige forvaltningsoppgaver innen 
forebygging av skredulykker. Arbeidet 
innebærer å bistå kommuner med 
hjelp til kompetanse og ressurser  
til kartlegging, arealplanoppfølging, 
sikring, overvåking, varsling og bered- 
skap på samme måte som for flom, 
erosjon og vassdragsrelaterte skred.
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Vedlegg - om Værdalselven
Illustrasjoner satt inn av NVE

Efter hvad der ovenfor er udviklet, er 
skredets forløb i hovedtrækket det, at 
ler og sand fra Follobækkens sidedal 
er gledet ned i Værdalens hoveddal 
Derved har de løse masser dannet en 
meget stærk dam tværs over elven. 
Følgelig blev elven nedenfor foreløbig 
lagt tør, og ovenfor dammen dannedes 
en sjø, som tilsidst blev ca. 4 km. lang 
og 3.2 krn.2 i areal, inden vandet strax 
efter min ankomst den 20de mai 
begyndte at gå over dæmningen.  Et 
vigtigt spørgsmål var, hvor elven vilde 
tage løb, når vandet begyndte at gå 
over dæmningen, og særlig, om den 
da vilde bryde ud ved siden af den 
udrasede masse for at tage ind over 
dyrkede marker og gjennem gårdene. 
At bedømme dette var overmåde van-
skeligt, idet intet nivellement kunde 
foretages over den opblødede lermasse,  
som var aldeles utilgjængelig; men 
såvidt det kunde skjønnes, var der 
foreløbig ikke grund til at befrygte, 
at elven skulde tage noget nyt løb, der 
yderligere vilde ødelægge. Den føl-
gende dag gik vandet fra den ovenfor 
omtalte sjø i større mængde over den 
udrasede jordmasse.  Om aftenen den 
21de gik vandmasser over landeveien 
mellem gårdene Holmsve og Haugsli 
og tog nedefter et ældgammelt elve-
leie.  At dette vilde ske, var allerede  
forudseet den foregående aften, men 
at hovedmassen vilde tage denne vei 
var ikke ventet, idet jeg antog, at de 
makadamiserede veie vilde yde en 
meget større modstand mod vandets 
angreb end de opblødte lermasser ude 
i hovedløbet, hvorfor jeg ikke fandt 
det påkrævet at forhøie den laveste 
del af veien.  Den 21de om aftenen 
viste det sig imidlertid, at der var flere 
brede og dybe brud i veien, og at disse 
stadig udvidedes. Der var således vir-
kelig fare for, at elven - istedetfor gjen-
nem de udrasede lermasser - skulde 
tage det ældgamle løb umiddelbart 
ovenfor Værdalsøren, og hvis dette 

ved Holmen, hvorved strømmen i el-
ven lededes bort fra husene og elven 
selv bragtes til at grave sig et nyt og 
dybere løb; derved formindskedes 
dens tilbøielighed til at bryde igjen-
nem ved Holmsve.  Den følgende af-
ten var man kommen så langt, at man  
beherskede stillingen; men arbeiderne 
fortsattes uafbrudt endnu i l 1/2 døgn.  
Under ny rekognosering af terrainet 
den 22de opdagede jeg om eftermid- 
dagen, at vandet havde taget et nyt 
løb mellem Lyngsgårdene og truede 
med at ødelægge disse. Jeg beordrede 
en større militærstyrke til stedet; 
men da denne ankom, viste det sig, at 
der dengang intet kunde opnåes ved  
menneskehjælp, hvorfor militæret 
blev sendt tilbage.  Gårdens huse blev 
de følgende dage ramponeret, dog 
ikke værre, end at de kan istandsættes 
med moderate omkostninger.  Det er 
senere lykkes at forbygge mod elven, 
så den ikke vil komme til at tage nyt 
løb her.  Den 23de begyndte elven i stor 
udstrækning at skjære ud et bestemt 
leie i lermasserne, og om aftenen 
kunde med nogenlunde sikkerhed an-
tages, at der ikke var fare for nye større  
ulykker.  Den følgende dag indstilledes 

skulde ske, vilde Værdalsøren være 
stærkt truet, ligesom der vilde ske 
stor skade på gårdene Holmsve og 
Haugsli.  Forbygningsarbeider var der-
for påtrængende nødvendige, og så  
meget militær, som kunde anvendes, 
blev rekvireret hid. Samtidig viste det 
sig, at elven havde taget et nyt løb ov-
enfor gården Holmen, og det var at 
forudse, at de derværende huse ikke 
stod til at redde, hvis det ikke lykkedes 
at forbygge elven i løbet af ganske få 
timer.  Også til dette arbeide blev der 
rekvireret hjælp af militæret. Der be-
ordredes to arbeidskommandoer, en 
på 60 mand til Holmsve og en på 40 
mand til Holmen, hvilke afløstes hver 
fjerde time.  Under kommando af kap-
tein Ole W. Lund, som ikke forlod sin 
post før den følgende eftermiddag, 
da man var situationens herre, ar-
beidedes der ustandselig dag og nat 
på forbygninger mod elven på begge 
disse steder.  For at forbygge veien ved 
Holmsve anvendtes faskiner, som be-
fæstedes med nedslåede pæle og på-
fyldt grus, hvorved man lidt efter lidt 
fik afstængt de løb, som havde dannet 
sig.  Samtidig opførtes, ligeledes af 
faskiner og pæle, et afvisningsværk 
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alt arbeide ved Holmsve og Holmen, 
efterat elvefaret havde skåret sig vi-
dere ned i lermassen. Den 24de dimit-
teredes militæret efterat have gjort en 
aldeles udmærket tjeneste.  Hvad der 
var udrettet til at begrændse ulykken, 
skyldes udelukkende militæret, idet 
der ikke var nogensomhelst hjælp at 
erholde af distriktets folk, der havde 
andet at udrette end at assistere ved 
forbygningen.  Uden militærets hjælp 
vilde gårdene Holmsve, Haugsli og 
Holmen være blevne betydelig be-
skadiget, og elven vilde måske have 
taget nyt løb gjennem strandstedet 
Værdalsøren. som derved vilde være 
bleven ødelagt.  Ikke alene officerer og 
underofficerer, men også soldaterne - 
for største delen rekrutter - arbeidede 
med stor iver og udholdenhed dag og 
nat, tildels endog i vand og lersøle.  
Jeg fandt særlig at burde henlede 
departementets opmærksomhed på  
militærets udmærkede holdning.  
 
Den 25de begyndte regelmæssigt ar-
beide til elvefarets foreløbige reguler-
ing. Hertil anvendtes leiede folk. Dette 
arbeide kan imidlertid kun drives efter-
som elven gråver sig ned i den bløde 
lermasse, og det vil derfor tage lang tid.  
 
Det viste sig snart, at der ved Værdals- 
øren afleiredes på venstre side af 

elvens hovedløb store sand- og ler-
masser, og at disse satte strømmen 
med kraft lige på den lille ø, der  deler 
elven i to løb. Denne ø, over hvilken 
Værdalsbroen er bygget, har længe 
værei truet af elven.  Ved de i kort tid 
aflagrede masser forværredes forhol- 
dene pludselig i høi grad, og det var 
tvivlsomt, om man kunde forhind- 
re, at øen blev bortskyllet. Den blev  
imidlertid beskyttet ved hjælp af fask-
iner, store grantræer og navnlig en 
masse sten. Al fare for broen kunde 
dog ikke siges at være forbi før den 
29de. Efter de store materialafleiring-
er ovenfor broen må der dog endnu 
store stenfyldninger til, for at deri lille 
ø ude i Værdalselven kan ansees fuldt 
sikret mod bortskylling under meget 
store flomme.  Den 29de iværksattes 
forbygninger ved Ekle, hvor elven sat-
te meget stærkt på og truede med at 
bortskjære en støire del af den gjen-
værende eiendom. Da elven skar meget 
dybt og gårdens store huse står nær, 
var det nødvendigt her at fylde med 
store masser sten, som måtte hentes 
langveisfra.  Efter at der indtil lørdag 
aften den 3die juni var anbragt ca. l 
400 læs sten, ansåes den største fare 
for at være afvendt, men arbeidet fort-
sattes fremdeles.  

Kilde: Sætren, G., 1893. Kart over skredet 
i Værdalen. Med beskrivelse av Kanal- 
direktør Sætren. Kristiania, Forenin-
gernes forlag, Teknisk Ugeblad; No 26, 
s. 199-206. 
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I denne delen presenteres vassdragstekniske anlegg i Norge av høy kultur- 
minneverdi. De utvalgte objektene skal til sammen gi en oversikt over utvik-
lingen av flom- og erosjonssikringsanlegg, kanaler og miljøtiltak fra 1700-

tallet til i dag. Det norske landskapet er geografisk sterkt variert og vassdrags-
rikt, og geografisk variasjon har derfor blitt spesielt vektlagt ved utvelgelsen. 
Utvalget representerer både typiske og sjeldne anlegg av både hverdagslig og 
dramatisk karakter i og ved vassdrag. Det har vært en utfordrende oppgave å 
bestemme hvilke anlegg som skal være med i utvalget. Flere kunne blitt valgt 
ut, og resultatet bør derfor ikke tolkes dit hen at det kun er de her presenterte 
som er bevaringsverdige som kulturminner.
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Forbygninger mot erosjon  
i Grense-Jakobselv

Grense-Jakobselv er en grenseelv som følger den norsk-russiske grensen over 
en strekning på 35 km før den munner ut i Kobbholmfjorden. På de nedre 20 km 
er elva meandrende. Elva graver i innersvingene og legger igjen masser i ytter- 
svingene. Strekningen er tett forbygd med mange sikringsanlegg bestående av 
sprengt stein for å forhindre erosjon.

Historikk
Grensen ble fastsatt i 1924 av Norge 
og Finland. Den gang var landet på 
andre siden av elva finsk, i dag er det  
russisk. Det ble bestemt at grensen 
skulle følge elvas djupål. For å opp-
rettholde djupålen var det nød- 
vendig å stabilisere elvekanten. På 
statsbudsjettet 1952-1953 ble det 
bevilget ekstraordinære midler til  
forbygningsarbeider langs Grense- 
Jakobselv fra havet og opp til  
Bjørnstad i en lengde på 10 km. Mye 
av arbeidet ble gjort for hånd på 
grunn av vanskelig adkomst til elva og 
på grunn av grenselinjen. I 1959 sto  
strekningen ferdig. Samtidig ble det  
bestemt at arbeidene skulle fortsette  
videre oppover til Elvheim, en strek- 
ning på 11 km. Utenriksdepartemen-
tet hadde påpekt betydningen av at 
Grense-Jakobselv ikke endret løp.   
Arbeidene startet uten ekstrabevilg- 
ninger, og ble mer omfattede enn plan- 
lagt, da det måtte bygges anleggsvei 
innover i dalen. Sovjetiske myndigheter 
protesterte fordi de mente veien 
ville ha en militær funksjon. Arbei- 
dene ble fullført på 1970-tallet. Det tok 
Russland noe lengre tid å få gjort tilsvar-
ende arbeider på sin side. Først i 1989-
1990 ble de verste skadene i elvekanten 
på russisk side reparert. Norge hadde 
faktisk ”innvunnet land” fordi elva 
hadde gravd seg innover på russisk side 
og djupålen dermed hadde flyttet på seg. 
I de senere årene har Russland fortsatt 
arbeidet med nye erosjonssikringsanlegg 
for å stabilisere djupålen, mens tilsva- 
rende tiltak ikke er prioritert i Norge.

Vurdering
Erosjonssikringsanleggene på strek-
ningen må sees på som en helhet. 
Det er de helt spesielle historiske 
forholdene langs grenseelva som gjør 
anleggene interessante og unike her 
til lands. Grense-Jakobselv er et vernet 
vassdrag. 

Litteratur:  
Andersen, B., 1996. Flomsikring i 200 år. 
Oslo,  Norges vassdrags-  og  energiverk.

Arkiv:  
Vassdragstekniske planer, anleggsnr. 
431, 684
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Forbygning mot erosjon i  
Karasjohka ved Javrasmuotkenjarg

Tanavassdraget drenerer hele den østlige delen av Finnmarksvidda. Elvas to   
hovedløp, Anarrjohkas og Karasjohka, møtes 14 km øst for tettstedet Karasjok. Her 
heter elven Tana, og renner 125 km før utløpet i Tanafjorden. De nederste 30 km 
av Karasjohka har et karakteristisk meandrerende løp og elvekanten består av fine masser. 
Ved Javrasmuotkenjarg, 7 km øst for Karasjok, er det bygd et sikringsanlegg for 
å hindre erosjon/utgravning i elveskråningen. Anlegget beskytter jordbruksområder. 
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Historikk
Langs nedre del av Karasjohka ble 
det på 1970- og 1980-tallet bygd flere 
større erosjonssikringsanlegg for å 
beskytte de lavereliggende elveter-
rassene mot erosjon. Anleggene ble 
delvis utført som "sysselsettingstiltak" 
med tilskudd til engasjement av lokal 
arbeidskraft vinterstid. Anlegget ved 
Javrasmuotkenjarg er et av disse. I 
planen fra 1978 er det foreslått at elve- 
melen skulle forbygges med sprengt  
stein på en 830 m strekning. Det ble  
blant annet påpekt at forbygningen 
ikke kunne beskytte neset mot over- 
svømmelse ved ekstraordinære flommer 
på grunn av isoppstuving nedenfor. 
Anlegget ble utført mellom 1979 og 
1985. Arbeidene har også bidratt til 
å sikre drift på gårdsbrukene langs  
Karasjohka.

Vurdering
Anlegget er tidstypisk for denne 
landsdelen. Det er også sosialhisto- 
risk viktig fordi det skapte arbeids- 
plasser i et område preget av relativt  
høy arbeidsledighet på den tiden.  
Karasjohka inngår i det vernede vass-
draget Tanavassdraget.

Arkiv:  
Vassdragstekniske planer,  
anleggsnr. 7159
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Forbygning mot erosjon  
i Iesjohka ved Mollisjok
 
Iesjohka er en sideelv til Karasjohka. Den har sitt utspring fra sjøen Iesjavri inne på 
Finnmarksvidda, renner sørover, så østover og løper sammen med Karasjohka  
15 km oppstrøms Karasjok. 15 km nedenfor utløpet av Iesjavri ligger Nedre  
Mollisjok Fjellstue. Her er det anlagt erosjonssikring på venstre side av Iesjohka i 
en lengde på 100 m. Det er brukt miljøtilpassede materialer, og erosjonssikringen 
er lite synlig langs elvekanten.
 

Historikk
Erosjonssikringen ble planlagt i 1992 
og revidert i 1997. Utførelsen fant 
sted i 2002. Bakgrunnen for planen 
var at Iesjohka eroderte i den venstre 
siden og bygninger lå utsatt til. På 
grunn av dårlige adkomstmuligheter 
og lite tilgjengelige steinmateri-
aler ble det besluttet å bruke kokos- 
matter og vegetasjon som materiale. 
Kokosmattene ble forankret i topp og 
bunn ved grøft fylt med stein. Over 
kokosmattene ble det lagt grus- og 
jordmasser hentet fra nærområdene. 
Deretter ble sikringen beplantet med 
viergrupper. Anlegget følges opp over 
tid for å evaluere langtidseffekter.
 

Vurdering
Anlegget er interessant fordi det er 
brukt kokosmatter som alternativt 
sikringsmateriale. Mattene vil gå i 
oppløsning med tiden, og da skal det 
være etablert nok stedegen vegetasjon 
til å hindre fremtidig erosjon. Stedet 
er avsidesliggende, men samtidig 
et midtpunkt for rekreasjon, jakt, 
fiske og friluftsliv på Finnmarksvidda. 
Iesjohka inngår i det vernede vass-
draget Tanavassdraget.

 

Arkiv: 
Vassdragstekniske planer, 
anleggsnr. 8470 
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Forbygning mot flom og erosjon  
i Manndalselva ved Steinslien

Manndalselva renner gjennom Manndalen som ligger mellom Skibotndalen og 
Kåfjorddalen. Elva renner ut i Kåfjorden ved Løkvoll. Manndalselva er blant de  
vassdragene i Nord-Norge som har store flom- og erosjonssikringsanlegg. Ved 
Steinlien, 1,8 km sør for Løkvoll, er det bygd et terrassert sikringsanlegg som både 
gir erosjons- og flomsikring. Anlegget er 250 m langt, og bygd av liten stein. 
Anlegget beskytter jordbruksområder. Deler av det eldre anlegget er intakt.

Historikk
Planleggingen av sikringstiltaket ved 
Steinslien startet i 1940. Det foreslåtte 
anlegget er beskrevet slik: ”Det er arbeidet 
ut plan for en 220 m lang gjennomsnittlig 
0,45 m tykk melkledning av sprengt stein 
og med videreføring som sperreverk og av- 
sluttende steinkake i 25 m’s lengde videre  
nedover”. Det er noe uklart når anlegget 
ble påbegynt, men ifølge arkivkilder 
var anlegget under bygging i 1948. 
Det ble rapportert inn skade på deler 
av anlegget på 1990-tallet, og det ble  
påbegynt reparasjonsarbeid i 1993. 

 

Vurdering
Anlegget er godt bevart, manuelt 
utført, og består av forholdsvis liten 
stein. Det er gjennomført miljøtil-
pasning av flere anlegg langs Mann- 
dalselva i henhold til helhetlig plan. 
Anleggene her er tradisjonelt blitt 
bygd med store, kantete stein. Dette 
anlegget er beholdt i sin opprinnelige 
stand med tanke på dets særegenhet. 
Manndalselva er et vernet vassdrag.  

Arkiv:  
Vassdragstekniske planer, anleggsnr. 
4284

Nomedalen

Nuortanjárga

Nordnes-
fjellet

Larsbergtunnelen

i

Nordneslandet

Skarvdalen

M
anndalen

O
lm

m
áivággi

Kåfjorden

Gáivuotna

Noammerji

Bievlajávri

M
anndalselva

Èáhppes-
jávri



��     

1

Forbygning mot erosjon  
i Reisaelva ved Vinnelys

Reisaelva kommer fra de sørvestlige grensetraktene til Finland og renner 120 km 
i nordvestlig retning før den når utløpet i Reisafjorden ved Storslett. 23 km sør 
for Storslett ligger Vinnelys. På venstre side er det bygd et 480 m langt erosjons- 
sikringsanlegg av sprengt stein. Det er utarbeidet en helhetlig plan for Reisa-
vassdraget. Formålet med planen er å restaurere mest mulig av inngrepene i 
vassdraget og bedre elvemiljøet og landskapsbildet. 

Historikk
Den opprinnelige planen til sikrings- 
anlegget ved Vinnelys er fra 1929. An-
legget ble bygd av sprengt stein i en 
lengde på 220 m i årene 1938-1940. 
Siden den gang har saken om for- 
lengelse vært en gjenganger. I 1964 ble 
da også anlegget forlenget. I 1984 ble 
området rammet av en større flom, 
elva senket seg og anlegget fikk skader 
i skråningsfoten. På slutten av 1980- 
tallet ble anlegget reparert og forlenget 
ytterligere.

Vurdering
Den opprinnelige strekningen på 220 m 
er et av få gjenværende og intakte  
anlegg fra 1940-tallet i Nord-Norge.  
Forbygningen er godt synlig og bygd 
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med mindre stein. Den eldste delen er 
mest sannsynlig anlagt manuelt. Rei-
saelva inngår i det vernede vassdraget 
Reisavassdraget. 
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Vassdragstekniske planer, anleggsnr. 
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Forbygning mot flom og erosjon 
i Bomstadelva

Bomstadelva er en sideelv til Nordkjoselva og ligger 1,8 km øst for Norkjosbotn 
innerst i Balsfjorden. Like ovenfor E6-brua er det bygd en forstøtningsmur av 
tørrmurt sprengt stein med en lengde på 60 m. Muren sikrer bolighus som ligger 
tett inntil elva. Deler av den gamle muren er bevart.

Historikk
Under en flom i 1997 fikk den gamle 
tørrmuren i elva omfattende skader 
som følge av erosjon. Ifølge ska-
demeldingen var den opprinnelige 
forbygningen fra 1888. I NVEs arkiver 
finnes det ingen opplysninger som 
bekrefter dette, og sannsynligvis er 
forbygningen satt opp privat. Høgsko-
len i Narvik utarbeidet på oppdrag 
fra NVE en plan for restaurering av 
tørrmuren i 1998. Ut fra planen er 
muren bygd med fundamentstein på 
0,5 m3 og minimum lengde 1,5 m fra 
fronten og inn i fyllingen. Over fun-
damentsteinen er det lagt stein i stør-
relse på 0,4 m3 i forband. Bak fronten 
av muren er det fylt opp med sprengt 
stein. Mellom de stedlige massene og 
sprengsteinen ble det lagt inn fiber-
duk for tetning. 

Vurdering
Sikringsanlegget er spesielt fordi for- 
bygninger av tørrmur er mindre van-
lige i Nord-Norge. Anlegget er viktig 
fordi deler av den opprinnelige muren 
er bevart. Tørrmuren er et fint land-
skapsestetisk element. Bomstadelva 
inngår i det vernede vassdraget Nord-
kjoselva.

Arkiv:  
Vassdragstekniske planer, 
anleggsnr. 9522
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Forbygninger mot erosjon  
i Reisaelva ved Skarpsno

Reisaelva kommer fra de sørvestlige grensetraktene til Finland. Elva renner 120 km 
i  nord-vestlig retning før den når utløpet i Reisafjorden ved Storslett. Ved Stors-
lett er det bygd et sikringsanlegg på høyre side av elva. Øvre del av anlegget 
ved den gamle brua er tørrmurt. Nedenfor denne og ned til dagens E6-bru har et 
tradisjonelt erosjonssikringsanlegg blitt ombygd til en ”moderne” tørrmur på450 
m, knyttet sammen med den eldre. Nedenfor dagens E6-bru er det fortsatt et 
tradisjonelt erosjonssikringsanlegg. Tørrmuren utgjør en del av fasaden mot elva 
ved nasjonalparksenteret. Det er også bygd gangveg på vannsiden av tørrmuren. 
Ved nasjonalparksentret, rett oppstrøms brua, er det anlagt en tørrmurt trapp. 
Det er utarbeidet en helhetlig plan for Reisavassdraget med formål å restaurere 
mest mulig av inngrepene i vassdraget og bedre elvemiljøet og landskapsbildet.
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NORDREISA

Reisaelv

Historikk
Allerede i 1950 ble den første planen 
om en forbygning i Reisaelva ved 
Skarpsno utarbeidet. Grunnen var 
at elva på høyre side hadde begynt å 
grave seg inn på dyrket mark på eien-
dommene til Skarpsno og Naveren. 
Planen la opp til å plastre en elvestrek- 
ning på 720 m med sprengt stein i 
0,5 m tykkelse. I 1954 utførte NVE 
med sysselsetningsmidler, foreløpige 
arbeider på en 200 m lang strekning 
nedenfor den nye brua. Vegvesenet 
utførte i tillegg arbeider 50 m ovenfor 
den nye brua og 100 m opp mot den 
gamle brua. I årene som gikk ble det 
påvist at elva hadde senket seg, og 
eksisterende anlegg hadde blitt un-
dergravd og skadet. I 1968 ble ny plan 
utarbeidet med forslag om forsterk-
ninger og forlengelse av anlegget på 
510 m. Dette arbeidet er trolig utført 
på 1970-tallet. Den totale lengden på 
anlegget er 1200 m. 

 
Etter flommen i Nord-Norge i 1997 ble 
sikringsanlegget skadet. På grunn av 
beliggenhet og med hensyn til eksis-
terende bru- og støttekonstruksjoner i 
murt stein, ble det besluttet å bygge en 

ny sikring av tørrmurt stein. Samtidig 

arbeidet Nordreisa kommune med pla-
ner om et nasjonalparksenter og elve-
park ved Skarpsno. NVEs planer ble sam-
kjørt med kommunens når det gjaldt 
blant annet adkomst fra elva og gang-
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muligheter under E-6 brua. NVEs plan 
ble utarbeidet i 1998 og utført i 1999-
2000. Elveparken er ferdigstilt senere. 
  

Vurdering
Dette er det største tørrmuringspro-
sjektet utført i regi av NVE i Nord-Nor-
ge. Arbeidet har gitt økt kompetanse i 
prosjektering og utførelse av tørrmur 
som sikring. Beliggenheten nær elve-
park og nasjonalparksenter forster-
ker kulturminneverdien. Anlegget er 
også en del av helhetlig plan for Rei-
savassdraget og er et godt eksempel 
på landskapsmessig tilpasning. Reisa-
elva inngår i det vernede vassdraget 
Reisavassdraget.

Arkiv:
Vassdragstekniske planer, anleggsnr. 
4738, 9537
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Forbygninger mot flom og  
erosjon i Saksenvikselv

Saksenvikselv ligger 3-4 km øst for kommunesenteret Rognan og har sitt utløp i 
Saltdalsfjorden. På en 600 m strekning opp fra fjorden ligger flere forbygninger fra 
ulike perioder. Forbygningene kan sees på som ett anlegg og omfatter både flom- 
og erosjonssikringstiltak. På høyre side av elva, ovenfor jernbanen, er elva erosjons- 
sikret. I front av vanntunnelen, som går under jernbanelinjen, ligger et mindre 
flomverk bygd i trappetrinnsmur. Fra utløpet på vanntunnelen og ned til fjorden 
er elva erosjonssikret på begge sider. Nedenfor er også deler av muren bygd som 
trappetrinnsmur, men noe slakere enn ovenfor tunnelen. Nederst i elva er det bygd  
celleterskler. Anlegget beskytter jernbane, E6, høyspent- og vannforsyningsanlegg. 
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Historikk
Etter flom i 1922 ble det påført skader 
langs elvekanten. Det ble da foreslått å 
forbygge venstre side med to streknin-
ger samt en strekning på høyre side i 
en samlet lengde på 400 m. Hensikten 
var å beskytte jordbruksområder mot 
erosjon. I 1941 ble området igjen ram-
met av flom. Forbygningene ble øde-
lagt, og elva tok nytt løp. Samme år 
ble det planlagt syv delstrekninger 
samt opprenskning i elveløpet. Det 
ble foreslått å bruke kuppel- og kam-
pestein fra elva sammen med sprengt 
stein. Som tetning i bakkant av for-
bygningene ble ”bruddmeler” fore- 
slått. Forbygningene ble utført i 1941-
1943 i regi av jernbanen, og under tysk 
kontroll. Jernbanen bygde på samme 
tid en vanntunnel på høyre side som 
i dag går under jernbanelinjen. I 2000 
ble området rammet av en høstflom 
som gjorde stor skade langs elva. 
Det gamle erosjons- og flomsikrings- 
anlegget ble gjenoppbygd og reparert. 
Strekningen som er best bevart, ligger 
på høyre side nedenfor jernbanen.  
I planen fra 1941 beskrives denne strek-
ningen slik: ”Bruddstrekningen K-L fore- 
slås sikret ved en 65 m lang forbygningsmur 
av sprengt stein i gjennomsnittlig tykkelse 

0,5 m og videreføring i 120 meters lengde  

nedover til M som sperreverk av kuppelstein 
fra elveleiet supplert med sprengt stein…  
Arbeidet med sperreverket L-M og rydding 
av elveleiet på denne strekningen sattes 

8

i gang straks etter skadeflommen og ble 
gjort ferdig for omtrent en halvdels vedkom-
mende innen frosten i høst satte en stopper 
for det videre arbeid”.

Vurdering
Arbeidene under annen verdenskrig 
sies å delvis ha blitt utført av krigsfanger. 
Dette gir anlegget en sterk symbol- 
verdi. Det er også et krigsmuseum 
i nærheten. De gamle delene av an-
legget er ombygd etter flere flom-
skader, men noe er fortsatt bevart.  
Anlegget har dermed lang kontinuitet.

Arkiv: 
Vassdragstekniske planer, anleggsnr. 
1897, 2074, 9690
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Forbygning mot flom  
i Saltdalselva ved Drageid

Saltdalselva har sitt utspring i fjellområdet rundt Saltfjellet, Graddis og grense- 
områdene østover. Elva renner nordvestover og har utløp i Saltdalsfjorden ved 
kommunenesenteret Rognan. Ved Drageid, 10 km sør for Rognan, ligger et  
850 m langt flomverk på venstre side av veien. Tiltaket er et av flere i helhetlig 
plan for Saltdalsvassdraget. Ifølge planen er det foretatt en vurdering av behov 
for økt sikkerhet og bedret vassdragsmiljø, der tidligere inngrep er utført.

Historikk
Ifølge arkivkilder ble det anlagt en 
forbygning ved Drageid mellom 1918 
og 1923. Denne hadde som hensikt å 
erosjonssikre bebyggelse og jordbruks- 
områder. Anlegget har trolig blitt repa- 
rert etter flommen i Saltdal i 1930. I 
desember 1957 ble det påvist skader, og 
det fremkommer at NSB tidligere har 
utført reparasjoner på anlegget. Nord-
landsbanen var under bygging i dette 
området på 1950-tallet. I plan fra 1943 
ble det lagt opp til flere reparasjoner og 
nye anlegg over en strekning på 20 km 
langs Saltdalselva. Disse arbeidene ble 
avsluttet i 1962. I perioden mellom 1930 
og 1960 har erosjonssikringen blitt bygd 
om til et flomverk. På 1990-tallet ble 
det bygd en ny bru over Saltdalselva 
i forbindelse med omlegging av E6. 
Den nye brua førte til en innsnevring 
av elveløpet, som igjen kunne føre til 
oppstuving og flom. Flomverket som 
opprinnelig ble bygd for å beskytte 
dyrka mark og jernbane, ble derfor he-
vet 50 cm. Det har vært vurdert tiltak 
for å dempe det ruvende inntrykket av 
det hevede flomverket, men dette har 
foreløpig ikke blitt utført.

Vurdering
Anlegget er interessant fordi det 
har endret form og funksjon i takt 
med endret infrastruktur. Landskaps- 
messig ligger flomverket fint til i en 
korridor mellom jernbanelinjen og E6. 
Anlegget er godt synlig fra rasteplassen 
på motsatt side av elva. Saltdalselva  
inngår i det vernede vassdraget  
Saltdalsvassdraget.

Arkiv:  
Vassdragstekniske planer,  
anleggsnr. 428, 1870, 10056
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Forbygning ved Austerdalsvatnet

Austerdalsvatnet ligger nedenfor Austerdalsisen, en brearm på sørsiden av Svart- 
isen. Fra Austerdalsvatnet renner Svartiselva, en sideelv til Røvassåga som igjen 
er en del av Ranavassdraget. Langs sørsiden av vannet går det en tursti. På et parti 
går stien over en skrå og forholdsvis blankskurt fjellflate hvor det like nedenfor ligger 
et dobbelt inntak til en tappetunnel, utført på 1960-tallet for å holde vannstanden 
nede i Austerdalsvatnet. En 50 m lang betongmur er oppført av NVE i 1992 for å 
sikre at turgåere ikke skal skli på den glatte fjellflaten og eventuelt bli sugd inn 
i tunnelen.

Historikk
Tidligere var Austerdalsvatnet en  
bredemt sjø, og det kunne forekomme 
utbrudd fra sjøen. Store vannmengder 
som plutselig brøt igjennom på siden 
eller over isen, kunne føre til uventede 
flommer nedover Røvassdalen. NVE/
Statkraftverkene bygde derfor på 
midten av 1960-tallet en senknings- 
tunnel fra sjøen med utløp et par kilo- 
meter nede i dalen for å avlede flomvan-
net, særlig smeltevann om våren, før 
det kom til ukontrollerbare utbrudd. 
Senere trakk isbreen seg tilbake, og 
problemer med ukontrollerte utbrudd 
av vann opphørte. Det oppsto imidler- 
tid sikkerhetsmessige svakheter i for- 
hold til ferdsel langs stien. Sikring 
av forbipasserende med wire og stål- 
bolter holdt ikke mot trykk og sig av 
is og snø.

Vurdering
Formålet med tiltaket er uvanlig i 
forhold til oppgaver NVE utfører i 
forbindelse med sikring. Tiltaket er his-
torisk interessant, primært på grunn 
av sin funksjonelle sjeldenhet, men 
også i videre forstand som et sikrings- 
arbeid i forbindelse med kraft- 
verksdrift.

Arkiv:  
Vassdragstekniske planer, 
anleggsnr. 5111
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Forbygning mot flom og skred 
i Røssåga ved Olderneset

Fra utløpet av Røssvatnet renner Røssåga nordover og munner ut i Sørfjorden. Elve- 
breddene langs Røssåga er sikret mot erosjon og leirskred på lange strekninger. 
Ved Olderneset i Korgen er det bygd et sikringsanlegg som strekker seg et stykke  
oppstrøms den gamle E6-brua og ned til den nye E6-brua. Anlegget sikrer  
viktige bruer, veger, dyrka mark og bebyggelse. Området består avbratte 
leirskråninger. Det har tidligere gått flere overflateras i skråningene. Dette er 
et typisk eksempel på et anlegg hvor det er sikret mot høye rasmeler. Bygge- 
metoden består av to faser. Først kjøres steinen ut som en midlertidig veifylling 
langs elvebredden mot foten av den høye skråningen. Deretter formes stein-
fyllingen slik at det etableres en kjørbar vei eller sti like over normal vannstand. 

Historikk
Allerede i 1931 ble det utarbeidet en 
plan for en 300 m lang forbygning ved 
Olderneset. Dette arbeidet ble aldri 
utført. I 1981 ble det utarbeidet en 
mer omfattende plan som gikk ut på 
å forsterke elvekanten med sprengt 
stein over en lengde på 1370 m. Ved 
revidert plan i 1991 ble det i tillegg 
besluttet å etablere sti for fiskere i fo-
ten av skråningen. Anlegget ble utført 
i begynnelsen av 1990-tallet. 

Vurdering
Anlegget viser en typisk byggemetode 
for stabilisering av høye rasmeler. Den 
myke linjeføringen på anlegget gjør at 
det føyer seg godt inn i landskapet.

Arkiv: 
Vassdragstekniske planer,anleggsnr. 
7351
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Forbygning mot erosjon i Bjøra 
ved Styggmelen

Bjøra er navnet på en del av Høylandvassdraget, et sidevassdrag til Namsen.  
På strekningen mellom Eidsvatnet og Namsen er Bjøra mer eller mindre sammen-
hengende forbygd på begge sider. Ved Styggmelen, 5 km nord-øst for Ranem 
kirke, er det bygd erosjonssikringsanlegg langs venstre side av elva. Anlegget 
består av steinkledd elveskråning av sprengt stein. Det beskytter dyrket mark, 
bebyggelse og veg.
 
 Historikk
Mange sikringstiltak i Namsen og 
Bjøra ble bygd på 1960- og 1970-tallet 
etter store leirras. Anlegget på 350 m 
ved Styggmelen ble planlagt i 1968 og 
arbeidene ble utført i 1972. I 1975 ble 
planen revidert fordi elva gravde seg 
inn i elvemelen ovenfor og nedenfor 
det eksisterende anlegget. Erosjons- 
sikringen ble forlenget til 750 m.  
I denne perioden fikk sikringstiltak 
i Namsenvassdraget i mange tilfeller 
finansiell hjelp fra Nord-Trøndelag 
Elektrisitetsverk i tillegg til ekstra- 
bevilgninger over statsbudsjettet.

Vurdering 
Anlegget er typisk og representerer ett 
av flere erosjonssikringsanlegg i den  
sterkt forbygde elva Bjøra. Elva er kjent 
for godt laksefiske. Bjøra inngår i det 
vernede vassdraget Høylandsvassdraget.

 

Arkiv:  
Vassdragstekniske planer, anleggsnr. 
6113
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Forbygning mot erosjon i Namsen 
ved Ranem kirke

Namsen har utløp fra Store Namsvatnet i Røyrvik kommune og strekker seg over 
200 km før den når sitt utløp ved Namsos. Ranem kirke ligger ved Ranemsletta, 
hovedsenter i Overhalla kommune, 25 km fra Namsos. Kirken er fra 1200-tallet. 
Den er fredet og ligger mindre enn et steinkast fra Namsen. Her er det bygd et 
erosjonssikringsanlegg som strekker seg over 900 m langs høyre elvebredd.  
Anlegget er tradisjonelt utført som utfylling med plastringsstein fra steinbrudd 
i nærheten. Anlegget beskytter kirke, kirkegård, riksvei, vei ned til bru, brukar 
og tettbebyggelse. Det går sti langs elveskråningen.

Historikk
Historien forteller om de første forsøk 
på å sikre elvebredden allerede på 
1750-tallet. Abel Margrethe Meyer, 
som den gang var eier av kirken, tok 
kontakt med oberstløytnant Henrik 
Christoffer Sommerchild. Han var 
erfaren og dyktig innen bygning-
skunst. Det ble mellom 1758 og 1780 
utført forbygningsarbeider i Namsen 
for å hindre at kirken skulle rase ut i 
elva. Forbygningen besto av tømmer-
stokker og faskiner, og arbeidene ble 
beskrevet slik: ”Det ble rammet ned i 
elvekanten en ”Græsselig mængde pæler” 
og mellom disse ble det pakket tett med 
”granteller” med kvisten på, og ovenpå fylt 
med stein så høyt at fyllingen raget 6 til 8 
alen over Namsens vannflate”. I 1880 ble 
forbygningen forsterket og elvemelen 
ble plastret med stein i en lengde på 
310 m. Steinstørrelse på en meters 
bredde og opptil 30 cm tykkelse ble 

lagt ut manuelt. Omtrent hundre år 
senere, i 1959, ble det foreslått å sikre 
480 m av elvemelen. Dette ble utført 
i perioden 1959-1962. I 1969 ble det 
planlagt å forlenge anlegget videre  
forbi kirken og ned til brua. 
Arbeidene startet opp i 1971, og det 
var under dette gravearbeidet at 
plastringsstein, grantrær og pæler 
fra 1700-tallet ble oppdaget. Ingen 
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rester ble tatt vare på i 1971. De gamle 
restene ligger mest sannsynlig 
begravd under denne delen av stein- 
fyllingen.

Vurdering
Anlegget er lett tilgjengelig og ligger  
nær en fredet kirke. Til tross for at 
sikringsanlegget i liten grad er auten- 
tisk, er forhistorien til anlegget fra 
1700-tallet spesiell og særegen.
 

Litteratur: 
Bjordal, A. & Johnsen, M., 2007. Stabili- 
tet langs Namsen: utbedring av gamle 
sikringstiltak mot ras og erosjon. NVE,  
rapport 5/2007

  

Arkiv:  
Vassdragstekniske planer, anleggsnr. 
5418
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Forbygning mot erosjon og skred 
i Namsen ved Vibstad

Namsen strekker seg fra Store Namsvatnet i Røyrvik kommune over 200 km før 
utløpet ved Namsos. Vibstad ligger 3 km sørvest for tettstedet Ranemsletta og 
20 km øst for Namsos. På venstre bredd, fra Skveneset og forbi Vibstad, ligger 
et anlegg på 1500 m som sikrer nærliggende jordbruksområder mot erosjon og 
skred. 

Historikk
Forbygging av Namsen ved Vibstad ble 
foreslått første gang i 1888, med det 
ble ikke utarbeidet noen plan før etter 
det store ”Vibstadraset” 22. februar 
1959. Raset fylte opp Namsen med 
masser på en 500-600 m lang strek- 
ning. Elveløpet ble stengt, og elva opp-
demt ovenfor og tørrlagt nedenfor 
raset. Dagen etter tok Namsen et nytt 
løp på motsatt side av rasgropa. I 1960 
startet arbeidene med å gjenopprette 
og støtte opp elvemelen med en bratt 
forbygning. Forbygningen ble delvis 
lagt i grøft gjennom rasmassene og 
som en tradisjonell erosjonssikring 
på nedre del. I 2000 og 2001 ble for-
bygningen gjennom det gamle ras-
området restaurert samtidig som den 
øvre halvdelen av anlegget ble tilført 
stein og slaket ut. Skråningsfoten ble 
også kraftig forsterket. Dette arbeid 
var nødvendig for å stabilisere mot yt-
terligere ras i området.
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Vurdering
Anlegget er bygd som følge av det 
store raset i 1959, og representerer  
et typisk rassikringsanlegg. Anlegget 
er også et foregangsanlegg for det  
videre arbeidet med å vedlikeholde 
eksisterende sikringstiltak i Namsen. 
 

Litteratur: 
Bjordal, A. & Johnsen, M., 2007.  
Stabilitet langs Namsen: utbedring av  
gamle sikringstiltak mot ras og erosjon. NVE. 
 

Arkiv:  
Vassdragstekniske planer, anleggsnr. 
5411
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Forbygning mot erosjon 
i Steinkjerelva i Steinkjer sentrum
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Historikk
Tørrmuren like nedenfor Håkkadals- 
brua er fra 1915. Herfra og 200 m ned 
til friluftsscenen i Steinkjer sentrum 
er det en eldre forbygning som også 
inngår i revidert plan fra 2006. I 1910 
startet arbeidet med å erosjonssikre 
strekningen fra jernbanebrua og opp 
til friluftsscenen. I 1915 sto anlegget 
ferdig, med tørrmur fundamentert 
på steinfylling. Omkring 1910 var det 
også frykt for bunnsenkning av elva. 
Det ble derfor slått opp et tregjerde 
tvers over elva 100 m oppstrøms 
friluftsscenen for å hindre bunnsenk- 
ning lengre oppstrøms. I 1997 ble det 
utarbeidet en vedlikeholdsplan som 
ble utført 1998-2000. Bakgrunnen var 
skader på anlegget fra 1915 som følge 
av lang tids påkjenning fra isganger, 
flommer og bunnsenkning. Den gam-
le muren ble reparert og forsterket 
på en 250 m lang strekning. Her var 
hensikten å sikre den undergravde fo-
ten til eksisterende tørrmur. Anlegget 
ble også utvidet 100 m oppstrøms og 
tilført vegetasjon. Tidlig på nyåret 
2006 var det stor flom i Steinkjerelva, 
og det oppsto betydelige skader. Blant 
annet brøt det gamle tregjerdet sam-
men og senket bunnivået med opptil 
fem meter. Den gamle skråningsfoten 
ble forsterket og gjenoppbygd flere 
steder i 2007.

Vurdering
Til tross for at mye av strekningen er 
skadet og reparert, representerer an- 
legget to byggeperioder med omtrent 
100 år i mellom. Det illustrerer  både  
kontinuitet og endringshistorie. De  ulike 
utformingene på anleggets delstrek- 
ninger passer visuelt godt sammen og 
er estetisk vel tilpasset til omgivelsene. 
Tilgjengelighet er godt ivaretatt ved 
nærliggende elvepromenader og fri- 
områder.

Litteratur: 
NVE, 2008. Årsrapport for utførte  
sikrings- og miljøtiltak i 2007. 

 

Arkiv:  
Vassdragstekniske planer, anleggsnr. 
143, 183, 515, 8718

Steinkjerelva dannes ved samløpet til Byaelva og Ogna og strekker seg 2 km før 
den munner ut i Beitstadfjorden. Det har vært mølledrift og tømmerfløtning i vass- 
draget. Forbygningen det her gjelder befinner seg på sørsiden av elva og strekker 
seg fra Håkkadalsbrua ned til jernbanebrua. Forbygningen har variert utforming 
på strekningen og er preget av reparasjoner og forlengelser. Nærmest Håkkadals- 
brua er tørrmuring brukt. Den resterende strekningen ned mot den gamle E6-brua er 
forbygd med usorterte steinmasser i kombinasjon med grov plastringsstein i   
skråningsfoten til en tørrmur. Mellom den gamle E6-brua og jernbanebrua er elve- 
kanten erosjonssikret med plastringsstein i mosaikkmønster. Anleggene sikrer 
Steinkjer sentrum  slik at det ikke blir utsatt for skader.
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Forbygning mot flom og erosjon i 
Malsåa
Malsåa er en sideelv til Helgåa. Elvene møtes 9 km oppstrøms fra Vuku. En halv 
km ovenfor samløpet med Helgåa finnes en solid tørrmur på venstre side av Malsåa. 
Muren har hatt, og har fremdeles, den funksjonen at den leder og hindrer 
vannet i å trenge seg  sørover gjennom jordbrukslandskapet mellom Malsåa 
og Helgåa. Muren har en god fremtoning i landskapet og er delvis dekket 
med mose og trær.
 

Historikk
Da Helgåa hadde begynt å grave seg 
ned i elvemelen etter Hærfossens 
gjennombrudd i 1893, fulgte de andre 
sideelvene etter. Malsåa, som kom på 
skrå fra nordøst, gravde seg ned og 
nådde etter hvert fjellgrunnen. Fjellet 
heller sørover og Malsåa beveget seg 
sakte og sikkert nedover skråningen. 
Vollasletten, som lå vest for gården 
Volden, var nær ved å rase ut. Det 
ble derfor besluttet å bygge en mur 
for å lede Malsåa vekk fra området. 
Muren er trolig bygd i perioden 1893-
1897. Det har vært benyttet vagger og  
kraner som hjelpemiddel i forbindelse 
med arbeidet. Muren førte til at elva 
flyttet seg lenger ut mot det blank-
skurte fjellet slik at den gamle fossen  
Vollafoss ble tørrlagt, og den nye  
fossen Kolstadfossen, ble dannet.

 

Vurdering
Den tørrmurte forbygningen fra 1890-
årene er autentisk og har en estetisk 
god utforming. Malsåa inngår i det 
vernede vassdraget Verdalsvassdraget.  

Litteratur:
Walberg, Ø., 1993. Ras i Verdal.  
Verdalsboka 

Arkiv:  
Vassdragstekniske planer, anleggsnr. 
269
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Forbygninger mot erosjon og 
skred i Helgåa ved Røesgrenda

Verdalsvassdraget har sine kilder i grensetraktene øst i Nord-Trøndelag. Vass- 
draget består av to hovedgrener, Helgåa og Inna, som ved samløpet ved Vuku blir 
til Verdalselva. Elva har utløp i Trondheimsfjorden ved Verdalsøra 15 km øst for 
Vuku. I Helgådalen ved Røesgrenda, 8 km oppstrøms Vuku, er en 4 km lang strek- 
ning av Helgåa sikret og forbygd. Sikringsanleggene består av erosjonssikring av 
bunn og sider i Helgåa og i sidebekkene, samt avlastning og motfyllinger for å 
sikre utsatte skråninger. Det er også bygget terskler på denne strekningen. Ved 
Røesgrenda består grunnen flere steder av massive kvikkleireavsetninger. I nær- 
heten av forbygningene ved Røesgrenda ligger det som en gang var Hærfossen. 
I terrenget ligger også rester etter noe som trolig er en forbygning fra 1893. 

Historikk
Før 1893 buktet Helgåa seg gjennom 
den flate Helgådalen til den stupte 
utfor Hærfossen. Den rant sørover, 
dreide mot vest og så sørover igjen. I 
1882 gikk det et ras rett nedenfor svin-
gen der Helgåa dreier vestover opp-
strøms Hærfossen. Bare en forholdsvis 
lav leirrygg ble stående igjen og hin-
dret Helgåa å ta et nytt løp. Det var 
bare et tidsspørsmål om når elva kom 
til å flomme over leirryggen og ta nytt 
løp. Det ble besluttet å bygge en voll 
for å hindre gjennombrudd og Stor- 
tinget bevilget midler til en forbygn-
ing. Dessverre rakk arbeidene aldri å 
fullføres innen 12. september 1893, 
da langvarig regn og flom bidro til at 
elva brøt seg igjennom den ikke helt 
ferdige forbygningen. Helgåa tok et 
nytt løp, grov seg bakover og ned i elve-
bunnen og stoppet ikke før ved Gran-

fossen, 4 km lenger oppe. Hærfossen 
ble tørrlagt. Helgåa skapte i årene et-
ter hendelsen en ny dalbunn som var 
20-30 meter lavere enn før elvebrud-
det. Hendelsen har over tid også ført 
til erosjon sideveis i Helgåa og skapt 

ustabile skråninger. Røesgrenda ble 
derfor sikret mot ytterligere erosjon 
og leirskred i perioden 1979 til 2004.

Vurdering
Røesgrenda er sikret som følge 
av Hærfossens gjennombrudd og  
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anleggene forteller en sterk historie. 
Ved fossen er det anlagt en natur- og 
kultursti med informasjonsplakater 
om hendelsen. Historien om Hærfos-
sen er viktig fordi langtidsfølgene et-
ter fossens gjennombrudd har ført til 
omfattende forbygningsvirksomhet i 
Helgådalen. Helgåa inngår i det ver-
nede vassdraget Verdalsvassdraget.

Litteratur: 
Andersen, B., 1996. Flomsikring i 200 år. 
Oslo, Norges vassdrags- og energiverk. 
 
Helland, A., 1894. Hærfossen i Værdalen 
samt udvasking og lerfald i Vuku. Sær-
trykk af "Norsk Teknisk Tidsskrift" 
hefte 4.

Arkiv: 
Vassdragstekniske planer, anleggsnr. 
4897
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Forbygning mot flom og erosjon i 
Korsådalsbekken

Korsådalsbekken fortsatte å skape 
problemer for området, og Stiklestad 
Nasjonale Kultursenter søkte om å få 
utbedret de berørte områder. En ny 
plan ble utarbeidet i 1996 og arbeidet 
ble utført i 2000-2001.

Vurdering
Anlegget sikrer en viktig historisk 
lokalitet. Sikringstiltaket glir godt 
inn i det eksisterende kulturmiljøet, 
og området er meget godt tilrette-
lagt for allmennheten. Miljøet som 
Korsådalsbekken inngår i bidrar til 
at anlegget har høy kulturhistorisk 
verdi. Korsådalsbekken inngår i det 
vernede vassdraget Verdalsvassdraget.

Arkiv:  
Vassdragstekniske planer, anleggsnr. 
2788

Korsådalsbekken renner gjennom Stiklestad Nasjonale Kultursenter og ut i  
Verdalselva. I området er det betydelige mengder kvikkleire. Korsådalsbekken 
har i mange år gravd seg stadig dypere ned i det rasfarlige terrenget. Forbygningen 
har en lengde på 770 m. Den øvre del av strekningen sikrer landbruksarealer, 
og arbeidet har bestått i å forsterke bunn og sider med steinmasser. I området 
er det utført en kombinert sikring med bruk av stein, dammer utført i tømmer 
og tørrmur. I samarbeid med sentret er det tilrettelagt for at bekkeravinen 
skal være en integrert del av området, med blant annet stier, dammer, ma-
gasiner, terskler og bruer. For å øke stabiliteten er Korsådalsbekken hevet  
2 m på den utbygde strekningen.

 

Historikk
Allerede i 1946 ble det utarbeidet en 
plan for å hindre at Korsådalsbekken 
skulle undergrave områdene rundt 
det katolske kapellet. Det var frykt 
for at gravingen i bekkeløpet kunne 
fremkalle leirras, og det ble planlagt 
å renske opp i bekkeløpet og å plas-
tre elvebredden med et tykt steinlag. 
Denne planen kom aldri til utførelse. 
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Kanalisering mot erosjon,  
Balgaardkanalen, Verdalselva

Balgaardkanalen i Verdalselv ligger 14 km øst for Verdal sentrum og 4 km vest 
for Vuku. ”Kanalen” er i dag en del av elva med forbygninger på begge sider. 
Kanalen ble opprinnelig bygd som en senkingskanal for å hindre erosjon i 
elvemelen i de krappeste svingene.

Historikk
19. mai 1893 gikk et av de største 
kvikkleireskredene i Norges historie. 
I Verdalsraset omkom 112 mennesker, 
110 større og mindre gårder ble berørt 
og 11 000 daa jord ble skadet. I etter-
tid ble det gjort svært mange arbei-
der for å forhindre ytterligere skader 
langs Verdalselva. Balgaardkanalen er 
ett av disse arbeidene. Mellom Auskin 
og Storøra buktet elva seg kraftig og 
gjorde en stor U-sving. Under flom 
eroderte elva kraftig i svingene. Det 
var bare et spørsmål om når den ville 
grave seg så langt inn at den utløste 
nye ras. Både i 1857 og i 1884 ble  
Verdalselva befart og undersøkt av 
Kanalvesenet. Planer ble utarbeidet, 
men aldri gjennomført. Først etter 
raset, i 1894, startet arbeidet med å 
rette ut elveløpet mellom Auskin og 
Storøra. Planen gikk ut på å gjøre gjen-
nomstikk gjennom to nes, Bollgårdstan-
gen (i dag Storøra) og Auskinnsnesset 
ved Åkergjerdet. Ved Bollgårdstangen 
skulle kanalen få en dybde på 2-3 m 
og en lengde på 220 m. Ved Åkergjer-
det skulle dybden være mellom 4-5 m 
og lengden 60 m. Bredden på begge 
gjennomstikkene skulle være 5 m. 
Det finnes lite informasjon om selve 
arbeidene og det er ikke klart når  
Balgaardskanalen sto ferdig. Gravingen 

ble utført manuelt. Da arbeidene var 
ferdig tok det ikke lang tid før elven 
tok nytt løp og de gamle løpene tørket 
ut. I ettertid har denne strekningen 
blitt erosjonssikret og vedlikeholdt 
periodevis.

Vurdering
Strekningen mellom Auskin og Storøra 
forteller om den innsatsen som ble 
gjort for å sikre Verdalselva etter raset 
i 1893. Dette er også et av de tidligste 
arbeidene som ble utført i etterkant 
av raset. Gjennomstikk som erosjons-
sikringsmetode var typisk for slutten 
av 1800-tallet. Verdalselva inngår i det 
vernede vassdraget Verdalsvassdraget.

Litteratur:
Walberg, Ø., 1993. Ras i Verdal.  
Verdalsboka 
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Forbygning mot erosjon og skred 
i Gråelva med sidebekker

Gråelva ligger i Skjølstadmarka og får tilførsel fra et sterkt forgrenet bekke-
system. Elva renner ut i Stjørdalselva 8 km øst for Værnes Lufthavn. Området 
består av betydelige forekomster av kvikkleire. Sikringsarbeidene er et av 
de større i Trøndelag og sikrer mot erosjon, ustabilitet og ras i kvikkleireom-
råder. Anlegget beskytter et stort antall gårder, boliger, veger og kraftlinjer 
og består av flere typer inngrep. Elvebunnen er løftet, sideskråninger er plastret 
med steinmasser som er stabile mot erosjon, og det er bygd terskler i sidebekkene. 
Flere av tersklene er av typen syvdeterskler. Til sammen er over 20 km elve- 
strekning sikret. I tillegg har det blitt lagt betydelig vekt på tilrettelegging for natur 
og miljø for å kompensere for de store tekniske inngrepene. Kulper, stryk, varia- 
sjoner i elveform, og reetablering av kantskog er utført. I samarbeid med Norsk Insti-
tutt for Vannforskning (NIVA) er det lagt ut gytegrus for å bedre forholdene for fisk. 

Historikk
Skjølstadmarka har en lang historie 
med rasulykker. Jordbruksområder 
har forsvunnet, gårder har blitt øde-
lagt og menneskeliv har gått tapt. 
Blant andre kan Kylloraset i 1686 
nevnes. Her gikk syv menneskeliv og 
en gård tapt. Gråelva har ofte vært 
den direkte årsaken til rasulykkene. I 
1990 kartla Norges Geotekniske Insti-
tutt (NGI) leirforekomstene og advarte 
sterkt mot erosjonen i vassdraget. I 
1991 startet NVE planleggingen med 
å sikre Skjølstadmarka mot ytterlige 
ras. Arbeidene har blitt utført, med 
opphold underveis, fra 1992 til 2009. 

Vurdering
Sikringsanlegget representerer tiltak 
i forbindelse med kvikkleire, som 
forekommer mange steder i Trønde-
lag. Det er en tidlig forløper til NVEs 
Leirskredsprosjekt som ble startet i 
2000. Området er lett tilgjengelig i 
undervisningsøyemed innenfor flere 
fagområder.

Arkiv: 
Vassdragstekniske planer, anleggsnr. 
8341
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Verdal, Nord-Trøndelag

Forbygning mot erosjon i Nidelva  
ved Arildsløkken i Trondheim

Arildsløkken ligger ved Nidelva ved dagens Nidareid gangbru i Trondheim by. 
Like ved brua finnes spor etter gamle sikringstiltak i form av flere pålerekker i 
elvekanten. Disse ble anlagt for å beskytte byen mot erosjonens virkninger, og for 
å hindre at Nidelva tok seg et annet løp ut i Trondheimsfjorden. 

Historikk
”I tidligere Tid” fryktet man at Nidelva 
skulle ta en snarveg ut i Trondheims- 
fjorden. Derfor ble det allerede etter 
en storflom i 1730 bygd et sikringsan-
legg ved Arildsløkken. Anlegget be-
skrives som ”pæler”, skrått utstående 
”serpentiner” og ”pakverk med faskiner”. 
Anlegget ble reparert og forsterket 
etter flommer i 1830-årene. Anlegget 
fungerer som erosjonssikring den dag 
i dag. Saken er utførlig beskrevet i 
Kanalvæsenets historie.

Vurdering
Pålerekken fra 1730 i Nidelva ved Ar-
ildsløkken, sentralt i Trondheim by, 
er det eldste beskrevne og fortsatt 
fungerende sikringsanlegg langs 
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norske elver. Som vassdragsteknisk  
kulturminne har det derfor meget 
stor verdi.

Litteratur:
Andersen, B., 1996. Flomsikring i 200 år. 
Oslo, Norges vassdrags- og energiverk.

Kanalkontoret, 1881-1888.  
Kanalvæsenets Historie Bind IX.  
Kristiania, 

Osnes, A., 2007. Flom -og rassikring. 
Nidelva, Trondheims hjerte. Trondheim, 
Vitenskapsmuseet, Bli med ut! ; 7, s. 
50-54.  
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Forbygning mot flom og erosjon 
i Søa ved Kyrksæterøra

Søa har sitt utspring fra Søvatnet på grensen mellom Hemne og Orkdal kommune. 
Ved tettstedet Kyrksæterøra renner elva ut i Hemnefjorden. Rett før utløpet er 
det bygd en tørrmur på høyre side. Muren består av utsprengt stein med rette 
kanter. Baksiden av muren er fylt opp med stabiliserende steinmasse. På muren 
er det anlagt en gangveitrase med parkanlegg innenfor. Muren beskytter tett- 
bebyggelsen på Kyrksæterøra mot erosjon.

Historikk
Planen ble utarbeidet i 1994 av NVE i 
samarbeid med Hemne kommune, og 
landskapsarkitekt ble engasjert.  
Anlegget sto ferdig i 1998.

Vurdering
Anlegget er et av de første i Trøndelag 
hvor gravemaskiner ble brukt til tørr- 
muring. Arbeidene som er gjort gir 
publikum en bedre opplevelse  
av elva og anlegget har en landskaps- 
estetisk god utforming.

Arkiv:  
Vassdragstekniske planer, anleggsnr. 
8753
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Forbygning mot erosjon i Gaula 
ved Flaaøiene

Gaula er Sør-Trøndelags lengste elv og har utspring i fjellområdene øst i fylket. 
Elva renner i nordvestlig retning gjennom Gauldalen til Støren før den dreier 
nordover og munner ut ved Gaulosen i Trondheimsfjorden. Gaula er fra gam-
melt av kjent for å være en svært flomfarlig elv, likesom Gauldalen er kjent som 
et rasfarlig område. Elva er derfor sterkt forbygd på lange strekninger. Rester 
etter en av de eldste forbygningene ligger på høyre side av elva mellom Kvål 
og Ler, 1,5 mil fra utløpet til Gaula. Restene etter forbygningen er begrodd og 
ligger i Gammelelva, som er en kroksjø; en avsnevring fra elva. Kroksjøen har 
status som naturreservat. Den ble dannet da elva tok nytt løp i 1902.

Historikk
Anlegget har en gammel, men kort 
historie. Følgende utdrag fra Kanalvæ-
senets historie, bind IX, s. 289, beskri-
ver noe av anlegget: ”Efter Konferance 
med Kanaldirektøren paa Aastedet indgav 
Amtsveimesteren til Amtet en Forestilling 
af 22de April 1882 om Udførelse af en 518 
m. lang Stenbeklædning af nogle Elvebrud 
langs Flaaøiene til Beskyttelse af Landevei-
en, med Henstillen til Amtet at søge Halv-
delen af Omkostningene, store Kr. 4500,00, 
bidraget af Elverensningsfondet. Amtet an-
befalede Forestillingen og oversendte den til 
Kanaldirektøren, som i Skrivelse af 11te Mai 
anbefalede Bidraget ydet paa Betingelse 
af, at Amtets Veivæsen overtog de sædvan-
lige Garantie… Paa Grund af Mangel paa 
Slædeføre Vinteren 1883-1884 fik man ikke 
den nødvendige Sten frem. Arbeidet som 
var paabegynt Høsten 1883, kunde derfor 
først fulføres Vaaren 1885…Lendsmandens 
Regnskabsopgjør, for hin Rest med dennes 
Rapport, hvori meddeles at Dækningen har 
holdt god Stand under en stærk Isstopning.”. 

Vurdering
Forbygningen i den flomfarlige 
Gaula er fra 1880-årene og bare 
rester er bevart på grunn av veibyg-
ging, landskapsendringer og nyere 
sikringsanlegg. Kroksjøen og natur-
reservatet gjør at anlegget inngår i en 
større miljø- og landskapsmessig helhet.  

Anlegget inngår i det vernede vassdraget 
Gaula.

Litteratur:
Kanalkontoret, 1881-1888. Kanal- 
væsenets Historie. Kristiania. Bind IX. 
 

Arkiv:  
Vassdragstekniske planer, 
anleggsnr. 34
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Forbygning mot flom i Orkla  
ved Rikstadøyen
 

Orkla er en av Trøndelags lengste elver, og har sitt utspring fra Orkelsjøen i  
Oppdal kommune. Derfra renner elva videre gjennom Tynset, Rennebu, Meldal og 
Orkdal. I Orkdal renner den ut i Orkdalsfjorden ved Orkanger. Orkla er sterkt forbygd 
på strekningen Berkåk - Orkanger. Omtrent 7 km ovenfor Meldal sentrum og1-2  
km nedenfor utløpet av Resa er det bygd et flomverk på høyre side som 
beskytter jordbruksområdene innenfor. Det steinkledde flomverket på elvemelen 
er 1740 m langt.

Historikk
Skader etter en storflom i 1940 la 
grunnlaget for forbygning av Orkla 
ved Rikstadøyen. Arbeidene ble gjen-
nomført i perioden 1945-1952. Forbyg-
ningen ble forlenget og reparert på 
starten av 1960-tallet. Elvekanten ble 
forbygd rett ovenfor og nedenfor den 
eldste forbygningen. I 1967 førte en 
storflom til skader og nytt arbeid ble 
planlagt. Denne gangen ble det bygd 
et langt flomverk som erstattet de tre 
andre forbygningene. Flomverket ble 
bygd i perioden 1971-1974. Hva som er 
bevart av de opprinnelige anleggene 
er usikkert.

Vurdering
Anlegget er tidstypisk for de store 
midt-norske vassdrag i 1960-1970- 
årene. Flomverket erstatter, både 
planmessig og fysisk, flere anlegg 
som tidligere er bygd på samme strek-
ning.

Arkiv:  
Vassdragstekniske planer, anleggsnr. 
1997
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Forbygninger mot flom og  
erosjon i Hitterelva ved Røros

Hitterelva har sitt utspring sør for Aursunden og renner gjennom Røros og møter 
Håelva rett før samløpet med Glomma ved Glåmos. Gjennom Røros renner Hitter- 
elva i bratte stryk forbi smeltehytte, sagbruk og slagghauger. Elva har stor eroderende 
kraft i flomperioder og dette kan føre til ustabilitet i massene som slagghaugene og 
nærliggende bygninger ligger på. Is på elva kan i mildværsperioder også føre til erosjon 
i elvebunnen og elvesider. På en strekning på 130 m, på begge sider av elva mel- 
lom Sagbrua og Sleggbrua er et gammelt sikringsanlegg rekonstruert. På den ene siden 
ligger slagghaugene og på den andre ligger mesteparten av bebyggelsen i Røros. 

Historikk
De gamle sikringsanleggene er bygd 
over en periode fra midten av 1600-
tallet til slutten av 1800-tallet. Plan-
legging og utførelse av anleggene 
har vært preget av skiftende tiders  
teknologi og byggemetoder. Tørr- 
murte forbygninger og tømmerkister 
har vært mest fremtredende. I nyere 
tid viste flere av anleggsdelene tegn 
til slitasje og forfall. I 1994 var en 
del av tørrmuren i ferd med å rase 
ut. Det ble derfor planlagt et rekon-
struksjonsarbeid. Arbeidet ble finan-
siert av Riksantikvaren og NVE. NVE  
Region Midt-Norge sto for planlegging 
og utførelse. Arbeidene ble utført 
1995-2000. Under nøye oppfølging og 
antikvarisk registrering ble deler av 
forbygningene plukket fra hverandre 
bit for bit og satt sammen igjen til 
senere bruk i forskning og undervis- 
ning. Dette arbeidet ble dokumentert 
av Rørosmuseet. For å lafte opp de nye 
tømmerkistene ble det brukt gamle 
teknikker. Det ble tatt hensyn til tre-
virke og behandling av de eksponerte  
flatene på treverket for at de nye 
tømmerkistene skulle få lang hold- 
barhet. Det ble blant annet brukt 
senvokst furutømmer. Spiker og  
bindhaker ble produsert på den 
lokale smia. Steinkistene ble fylt  
med maskinkult fra Lergruvbakken 
og slagg fra slagghaugene. I til- 
legg til rekonstruksjon av tømmer- 
kistene ble det utført reparasjon av  
tørrmur og bygging av ny tørrmur. 
Det ble påført sprøytebetong på deler 
av den gamle muren som danner fun-

damentet for Smeltehytta. Den nye 
tørrmuren ble utført med støpt fun-
dament med bolter til fjell. Stein fra 
elvebunnen ble brukt for å dekke be-
tongfundamentet. Stein fra Rørostrak-
tene og Stjørdal ble brukt til hoved-
muren.

Vurdering
Anlegget ligger sentralt i Røros by 
som står på UNESCOs liste over ver-
dens kultur- og naturarvsteder, og har 
en lang historie relatert til gruvedrift. 
Anlegget er gjenoppbygd i gammel 
stil og delvis ved hjelp av gamle hånd-
verksmetoder. Hitterelva har vært 
grunnlaget for Røros og virksomheten 
rundt byen. Istandsettingen av forbyg-
ningene representerer en viktig doku- 
mentasjon og er et godt eksempel på 
NVEs kulturminneinnsats. En del av 
den opprinnelige tømmerkisten er 
satt sammen og står på Rørosmuseet 
og kan brukes i undervisningssammen-

25

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
 R

Ø
RO

S 
   

   
   

   
SØ

R-
TR

Ø
N

D
EL

A
G

Klettjønna

G
lå

m
a

Djupsjøen
Hittersjøen Stikkillen

Sæter-
sjøen

Rismosjøen

Havsjøen Håelva

Herdersmyran

Arvedals-Kongens gruvegruve

Storvarts-
gruva

sanda
Røros

Stormoen

Os

Kvit-

heng. Hitterelva er et vernet vassdrag.

Litteratur:
Sæterbø, E., Skauge, J. & Engen, E., 
2002. Sluttrapport for forbygningsarbeidet 
i Hitterelva. NVE, rapport 5/2002 

Arkiv:  
Vassdragstekniske planer, anleggsnr. 
9308
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Forbygning mot flom og erosjon i 
Surna ved Harang

Surna renner i sørvestlig retning gjennom Rindal og Surnadal med utspring fra 
Rindalsskogen i nord og Trollheimen i sør. Elva har utløp ved Surnadalsøra i  
Surnadalsfjorden. Ved Harang nedenfor utløpet til Trollheim Kraftverk og brua 
over Surna ligger en forbygning på venstre side i nedstrøms retning. Anlegget er 
bygd i stein og har et fint mosaikkmønster. Hensikten med anlegget er å beskytte 
veg og dyrket mark. 

Historikk
Ifølge Kanalvæsenets historie er an-
legget bygd etter en flom i Surna i 
1882. En vinterflom hadde medført 
skader nedover Surnadalen. Etter 
en forespørsel fra Veiinspektøren til 
Kanalvæsenet skrives det: ”Kanaldirek-
tøren, som i den Anledning under 2den Mai 
beordres til at imødekomme Andragendet, 
lod Ingeniør Sætren undersøge forholdene 
paa Stedet. Den 24de Mai afgav han Ind-
beretning med Forslag til Regulerings- og 
Forbygningsarbeider ledsaget af 3 Karter 
med Profiler. Ved Harang og Mellom Mauset 
og Haanstad, gikk Forslaget ud paa at 
regulere Elven ved Gjennemstikk, og ved 
Grytøien (Sæter) og Sjei paa at forebygge 
Elvebruddene med Stenklædninger” (s. 243). 
Det pågikk en stund diskusjoner 
mellom Kanaldirektøren og Veiin-
spektøren om alternative planer på 
deler av strekningen. Om Surna står 
det videre: ”For Elve som Surendalselven, 
uden regulerende Bassiner og saaledes sta-
dig udsat for hurtig paakommende Flomme 
samt Isgang, og derhos med stærkt Fald, 
vilde en systematisk Regulering gjennem 
et længre Tidsrum være at anbefale som 
den korrekteste Maade….” (s. 244). I arbei-
det fikk Veiinspektøren ansvaret for 
utførelse av planene: ”Under 31te De-
scember 1885 indberettede Veiinspektøren, 
at han havde paabegynt Arbeiderne, som 
fortsattes udover Vinteren 1885-1886 og 
fuldførtes Vinteren 1886-1887” (s. 248).

Vurdering
Anlegget er bygd i perioden 1885-1887 
og er ikke endret. Det viser tidstypisk 
bygningsteknikk i manuell utførelse. 

I tidligere tider var vassdraget preget 
av vinterflommer og isgang, og an-
legget representerer et tiltak i vass-
drag preget av mye isgang. Arbeidene 
er også et godt eksempel på et sam- 
arbeidsprosjekt mellom datidens  
Veginspektør og Kanalvæsen, med  
Veginspektøren som byggherre. 
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væsenets Historie. Kristiania. Bind IX.

Arkiv:  
Vassdragstekniske planer, anleggsnr. 49
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Kanalisering av Søya for å sikre 
mot flom og erosjon

Søya har sitt utspring fra de vestre delene av Trollheimen, i fjellområdene mellom 
Surnadalen og Todalen. Elva strekker seg over to mil før den munner ut i Stangvik- 
fjorden ved Kvanne. Mellom Kvennbø og Haugafossen, en strekning på 5 km, 
er Søya kanalisert, senket og sikret mot flom og erosjon. Før anlegget sto ferdig 
svingte elva fra side til side i den brede dalen. Det er bygd seks steinterskler i 
elva for å hindre bunnsenkning, og det er lagt ut enkeltsteiner for å skape gyte- 
sted for fisk. Sideelvene Bjønnåa og Fossåa er lagt om og delvis erosjonssikret. I 
samarbeid med grunneiere er det også gravd flere kilometer dreneringskanaler. 

Historikk
Tidligere var arealene langs Søya på 
strekningen Kvennbø og Haugafosssen 
sterkt utsatt for flom. I 1930 ble det utar-
beidet en omfattende flomsikrings- 
plan, men planen ble ikke vedtatt før 
i 1984. Arbeidene med anlegget startet 
i 1985 og sto ferdig i 1989.  Planlegging 
og utførelse ble gjennomført som 
et samarbeidsprosjekt mellom kom-
munen, grunneiere, Møre og Romsdal 
fylke og Landbruks- departementet, 
kanskje det mest omfattende flom- 
sikringsprosjektet i regionen. Som et 
resultat fikk 2700 daa bedre bruksver-
di og 1700 daa dyrkningsjord ble sikret 
mot flom. Kanaliseringen har fungert 
etter hensikten når det gjelder nydyrk-
ning, avling sikkerhet og bosetting.

Vurdering
Sikringsanlegget er Midt-Norges største 
kanaliserings- og senkningsprosjekt. 
Med den stramme og særegne linje-
føring på elveløpet er det ikke vans-
kelig å se at mennesker har vært med 
på å forme Søya. Anlegget var svært 
omstridt, spesielt fordi Søya ble vernet 
i 1973, og har derfor også sterk sym-
bolverdi. Det forteller om konflikten 
mellom vassdragsvern og flomsikring. 
Det er gode turmuligheter langs vei 
på begge sider av anlegget. Søya er et 
vernet vassdrag.

Arkiv:  
Vassdragstekniske planer, anleggsnr. 
7656
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Materialsamledammer i Gaudøla

Gaudøla er et sidevassdrag til Usma i Øksendalen. Begge vassdrag er sterkt 
masseførende med liten flomdemping. Det er bygd to sperredammer, også 
kalt sedimentasjons- eller materialsamledammer, 1 km ovenfor samløpet med 
Usma. Dammene består av tørrmur med bue mot vanntrykket og er 10 m høye 
og 25 m brede. Hensikten er å dempe vannføringen og å samle opp masser 
som elva fører med seg. Dammene beskytter mot flom, jord- og steinskred. 

Historikk
Den opprinnelige planen besto i å 
bygge seks sperredammer i Gaudøla. 
I et brev fra grunneierne til Kanal- 
vesenet beskrives Gaudøla: ”… som ikke 
sjelden ved sin hastige Opsvulmen og riv-
ende Fart, utbreder Skræk og Ødelæggelse 
paa sin Vei”, (Fergus, 1999, side 12). 
Løytnant Nysom utarbeidet en plan 
hvor han blant annet viser til gode 
resultater oppnådd ved en lignende 
dam i Ula i Sel kommune, Oppland. 
Den første dammen ble påbegynt i 
1892 og sto ferdig i 1893. Arbeidene 
med den andre dammen ble påbegynt 
i 1895 og var ferdig i 1897. I planen 
ble det beregnet at dammene hadde 
tilstrekkelig oppsamlingskapasitet, 
men i 1914 ble det rapportert at de var 
fulle og at elva på ny var på vei til å 
bli sterkt masseførende. Dermed ble 
den øverste dammen forhøyet med 
to meter i 1922. Senere har det vært 
utført reparasjoner på dammene etter 
et steinskred i 1927 og i 1937. Siden 
den gang har de fått stå i fred for både 
reparasjoner og skader.   

Vurdering
Sperredammer er sjeldne i Norge. 
Dammene står like bra i dag som da 
de ble bygd i 1896. Denne type sikring 
mot flom og skred er ikke uvanlig i 
Alpene. 

Litteratur:
Fergus, T., 1999. Sperredammer i  
Øksendalen. NVE 
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Forbygning mot flom i Driva ved 
Storbolken

Driva drenerer et stort nedbørfelt i Midt-Norge og strekker seg igjennom et 
fjell- og dallandskap fra Dovrefjell til utløpet ved Sunndalsøra. På Drivas høyre 
bredd ved Storbolken like sør for Gravem ved grenda Gjøra finnes et gammelt flom-
sikringsanlegg. Det består av en steinmur (flomfylling) dekket med flate steinheller. 
Anlegget strekker seg 730 m langs elva og ligger nær riksveg og rasteplass. Elvestrek-
ningen er ustabil og flomutsatt. Anlegget beskytter jordbruksarealer, riksveg med 
rasteplass og bebyggelse mot flom og erosjon. Den estetisk mest iøynefallende 
delen av anlegget strekker seg 300-400 m fra rasteplassen. 

Historikk
Anlegget ble bygd i nåværende form 
i årene 1902–1905 av grunneiere. 
I 1920-årene ble det utført vedlike-
holdsarbeid. I mange år med mange 
flommer har anlegget fungert, men 
det er observert diverse mangler ved 
anlegget som følge av overstrømning, 
setningsskader og lekkasjer. I 2000 
ble det utarbeidet en reparasjons- 
plan for området der det ble foreslått 
ny flomfylling dekket med naturlig 
kantvegetasjon. Planen går ut på at 
den gamle forbygningen skal bli stå- 
ende slik den er, og at den nye skal 
bygges innenfor den gamle forbygnin-
gen ved Storbolken. Fylkesmannen, 
fylkeskonservatoren og kommunen 
har avgitt uttalelser som vektlegger 
nødvendigheten av å ta vare på verne- 
verdier ved gjennomføring av repara-
sjonsplanen. Dette får bred støtte i 
høringsinstansene.

Vurdering
Anlegget er særpreget, har en estetisk 
tiltalende utførelse og er anerkjent 
som kulturminne. Av den grunn er 
det i den nyeste planen anbefalt at 
anlegget bevares i så stor grad det 
er mulig. Arbeidene som ble plan-
lagt på begynnelsen av 2000-årene 
er i skrivende stund ikke gjennom-
ført eller påbegynt. Anlegget er lett 
tilgjengelig.
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Sunndal, 

Terskler i utløpet til Grimstadvatn

Grimstadvatnet ligger på øya Hareid og er en del av Hareidselv. I utløpet av 
vannet er det bygd fire terskler. Terskelen nærmest utløpet er 40 m bred. Den 
er bygd av stein med betongkjerne og V-overløp på midten. V-overløp slipper 
gjennom mer vann jo høyere vannstanden er. Nedenfor ligger det tre 
terskler, bygd etter fisketrapprinsippet, lagt i trinn med kulp i midten. Disse 
tre er bygd i stein med betongkjerne, og har rektangulær åpning for vanngjen-
nomstrømning ved lave vannføringer. Over den ene terskelen er det bygd en lav 
gangbro i betong. Formålet med de tre nederste tersklene er å lette oppgang av 
fisk til Grimstadvatnet og å opprettholde minstevannsføring i Hareidselv.

Historikk
Med bakgrunn i lang planhistorie, 
helt fra 1950- og 1970-tallet, ble flom-
vannstanden i Grimstadvatn senket 
og Hareidselv rettet ut våren 1983. 
Formålet var å innvinne større arealer 
for jordbruk, industri og skolebygg. 
Tersklene i utløpet av Grimstadvatn 
ble bygd i 1984. Terskelen nærmest ut- 
løpet av Grimstadvatn, hovedterskelen, 
var høyere og fungerte som en dem- 
ning. Den var bygd med betongkjerne 
og besto av en treluke på midten for 
å regulere utslipp av vannmengden 
fra Grimstadvatn. På begynnelsen av 
1990-tallet utløste reguleringen en 
konflikt mellom miljøforhold og jord- 
bruksinteresser. Det ble besluttet å bygge 
om utløpskanalen og tersklene til slik 
de fremstår i dag. Utsparringen av V-
form i hovedterskelen ble utført på 
1990-tallet.

Vurdering
Sakshistorien til anlegget har vært 
preget av motsetninger mellom jord-
bruks- og naturverninteresser. I senere 
tid er miljøforhold sterkere vektlagt. 
Utformingen av tersklene represen-
terer miljøforbedring ettersom senk-
ningen har hatt negativ innvirkning 
på miljøforholdene. Terskelen med 
V-overløp representerer et typisk 
miljøtiltak. Grimstadvatnet inngår i 
et naturreservat.
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Terskler i Oselva

Oselva er betegnelsen på Ripsdalselva fra Sørdalsvatnet til utløpet ved Syvden 
i Syvdsfjorden. Oselva er forbygd 550 m oppstrøms fra brua over riksvei 662. På 
begge sider er elva flom- og erosjonssikret på hhv 200 m og 550 m. På strekningen 
er det bygd seks terskler av en type som første gang ble utført i Syvden, derav 
navnet syvdeterskel. De består av tømmerstokker som ovenfra sett er svakt buet 
motstrøms med forsenkning i midtpartiet. For å forankre tømmerstokkene er det 
lagt steiner bak, mens det foran er slått ned loddrette avkuttede jernbaneskinner. 
Nedenfor terskelen samles vannet mot midten og har strømforsterkende funksjon. 
Dette fører til at elva graver i bunnen nedstrøms og en erosjonsgrop dannes. I utlø-
pet av gropa vil bunnmateriale samles og sorteres, hvilket tilfredsstiller laksens krav 
til gytebunn. Terskeltypen gir også oppholdssted til laksen i perioder med lite vann. 

Historikk
På 1960-tallet ble elvas øvre del sen-
ket. Fordi elva nedstrøms var bredere 
og grunnere skapte dette problemer 
under flom. Det ble utarbeidet plan i 
1963 for forbygning av nedre del. Det 
ble planlagt opprenskning og flom- og 
erosjonssikring. Arbeidet ble utført 
1967-72. Etterpå ble det påvist at lak-
seoppgangen ble vanskeliggjort i peri-
oder med lavvann. Det ble derfor for-
søksvis bygd terskler i elvas nedre del. 
Fram til 1980 ble det bygd til sammen 
seks syvdeterskler. Som kuriositet må 
nevnes at det på midten av 1970-tal-
let foregikk tyverier av de avrundede 
steinene som dekket toppen av flom-
sikringen anlagt i 1972. Det fremkom-
mer i NVEs arkiv at en ansatt har sendt 
inn et artikkelforslag om tyveriene til 
bygdebladet Synste Møre. 

Vurdering
Det var i Oselva ved Syvden denne 
type terskler første gang ble utført. 
Tømmerstokkene fungerte etter hen-
sikten, men stokkene viste seg over 
tid å lett bli undergravd slik at vannet 
rant under stokkene. Derfor har tersk-
ler av denne typen senere blitt utført 
i stein. 

Arkiv:  
Vassdragstekniske planer, anleggsnr. 
5783

31

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

 V
A

N
y

LV
EN

   
   

   
   

 M
Ø

RE
 O

G
 R

O
M

SD
A

L

VANYLVEN

Rovde

Eide

ny

Norddalen

Almklovdalen

Rovdefjorden

Sandvik- S
yvdsfj or den

vatnet

Børvatnet

Myrkevatnet

Syltefjorden



     ��

2

Forbygning mot flom i Rustøyelv 
ved Rustøen

Rustøyelv er en mindre elv med utspring fra Myklebustbreen. Rustøyelv tar en 
krapp 90 graders sving i teigen mellom fjellskrenten og jordbrukslandskapet før 
den renner ut i Oldevatn. På høyre side av elva er det bygd et flomsikringsanlegg 
i form av en ledevoll på 350 m. Anlegget beskytter bebyggelse, jordbruksjord 
og fylkesveg på Rustøen. Anlegget er bygd opp av avrundede steiner og grus 
som elva har fraktet med seg. 

Historikk
Rustøyelv har ofte forårsaket store 
skader under flom. Under flom bryter 
elver i bratte skråninger seg lett ut av 
elveløpet for å ta et nytt løp. Er det en 
breelv, er sjansen stor for at den fører 
med seg svært mye stein og grus. Un-
der flom i 1905, 1932, og 1941 skapte 
Rustøyelv store skader. Det ble utført 
sikringsarbeid og elveløpet ble ført 
tilbake til sitt opprinnelige løp. De 
første arbeidene ble utført omkring 
1920. I 1971 oppsto nok en flomsitua- 
sjon, og elva tok med seg tusenvis av 
kubikkmeter med stein, jord og grus. 
Opphoping av massene førte til store 
ødeleggelser på gårder, veger, hager og 
dyrket mark. I perioden 1972-1982 ble 
anlegget gjenoppbygd, og i 1992 ble 
det utført reparasjoner og opprydding 
av elveløpet. 

Vurdering
Dette anlegget er representativt for 
sikringstiltak i et bratt vestlandsvass-
drag. Rustøyelv har i tidenes løp forår-
saket mye skade. Det er, naturlig nok, 
lite igjen av det opprinnelige anlegget, 
men forbygningen, og dens historie, 
forteller om hvilke store skader en 
forholdsvis liten breelv kan forårsake. 
Rustøyelv inngår i det vernede vass-
draget Oldenvassdraget. 

Litteratur:
Andersen, B., 1996. Flomsikring i  
200 år. Oslo, Norges vassdrags- og 
energiverk.
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Forbygning mot flom og erosjon i 
Førdeelven ved Prestebøen, Førde

Elvene Anga og Jølstra løper sammen ovenfor Prestebøen i Førde sentrum.  
På høyre side etter samløpet er det bygd et flom- og erosjonssikringsanlegg. 
Anlegget strekker seg fra krysset av Kyrkjeveien og Angedalsveien og ned til 
enden av en fotballbane som ligger nærmest elva. Erosjonssikringen er sterkt 
begrodd og lite synlig i terrenget. Anlegget er 450 m langt og er i god stand.

Historikk
I ”Kanalvæsenets historie” fortelles 
det om sognepresten på Prestegården i 
Førde som i 1880-årene fryktet at elven 
skulle oversvømme Prestegårdsjordet. 
Han tok kontakt med landbruks- 
ingeniør Grimnæs for å foreslå for-
bygninger bestående av ”en Række  
korte deklinante Buner af Træ”, (Bind IX, s. 
181). Saken ble tatt videre til Kanaldi-
rektøren som gjorde sine Vurderinger. 
Kanaldirektøren bevilget penger, men 
foreslo at bunene skulle bygges av 
stein. Det er uvisst om dette arbeid 
ble utført. Det ble utført forbygnings- 
arbeider i årene 1905-1908 på høyre 
side i Førdeelven ved Prestebøen. 
Uvanlig stor høstflom både i 1956 og 
1957 medførte at vannet gikk over 
forbygningen. I forbindelse med plan-
legging av utstillings- og idrettspark 
på Prestebøen ble det lagt frem plan 
av 1958 om å flomsikre dette område 
ved å forhøye og utvide anlegget. For-
bygningen ble reparert på slutten av 
1980-tallet i forbindelse med skader 
over en lengde på 100 m.

Vurdering
Anlegget er omkring 100 år gammelt 
og i stor grad autentisk. Området 
omkring elven brukes til rekreasjon 
og idrett, med bl.a. turvei og en skulp- 
tur kalt ”Laksen”. Forbygningen er 
interessant fordi den inngår i en større 
helhet i et sentralt byområde. Selve 
forbygningen er tilvokst og lite synlig 
i terrenget. Tilvokste anlegg er imid- 
lertid et godt tegn på at sikringsan-
legget fungerer som det skal. Anlegget 

ved Prestebøen i Førde sentrum er et 
godt eksempel på nettopp dette.

 
Litteratur: 
Kanalkontoret, 1881-1888. Kanalvæsenets 
historie. (Bind IX), Kristiania

Arkiv: 
Vassdragstekniske planer, anleggsnr. 
162
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Farbargjørelse av Saagelven  
– ”Soget” 

Hafslovatnet og Veitastrondvatnet er to vann i nedbørsfeltet til Årøyvassdraget 
som drenerer ut i Sogndalsfjorden. Mellom dem renner Saagelva i en dyp og 
trang passasje, med steile fjellvegger på hver side. Denne passasjen er kjent under 
navnet ”Soget”. Soget er 450 m langt og varierer i bredde fra 10 til 20 m. Rester 
av en trekkvei langs passasjen er synlig. Den gjorde det mulig å komme gjennom 
i et trangt fjellparti. Her er det også en jettegryte, forbygd med en tørrmur. 

Historikk
I 1859 tok sognepresten i Hafslo kon- 
takt med Kanaldirektøren for å under- 
søke farbargjørelse av Soget. Uansett 
vannstand var det umulig å ro igjen- 
nom passasjen, men undersøkelser 
viste at det var mulig å passere på 
lave vannstander. I 1870 ble det 
planlagt å sprenge en båtrenne på 
de vanskeligste partiene samt å  
bygge en opphalingsinnretning for  
båter. Arbeidene ble påbegynt i 1873 
under ledelse av Kanalvesenets ingeniør 
Sætren. Endringer i  planene førte 
til at det ble bygd en trekkvei på 
høyre side til fordel for opphalings- 
innretningen. Trekkveien ble bygd av  
vekselvis stein og tre på fjellbolter. I 
tillegg ble jettegryten som lå i  
løpet forbygd med tørrmur. Arbeidene 
ble avsluttet i 1884.

Vurdering
Anlegget er et av de eldste arbeidene på 
Vestlandet, planlagt og utført av Kanal- 
væsenet på 1870-tallet, NVEs forløper. 
Den forteller en historie om viktigheten 
av ferdsel og kommunikasjon, samt  
hvordan man gikk frem for å øke frem-
kommeligheten langs et vassdrag på 
Vestlandet. 
 

Litteratur:
Andersen, B., 1996. Flomsikring i 200 år. 
Oslo, Norges vassdrags- og energiverk. 

Kanalkontoret, 1881-1888. Kanalvæsenets 
Historie, Bind IX. Kristiania.
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Forbygning mot flom og ras  
i Horgeelven

 Horgeelven er en sideelv til Lærdals- 
elva. Elva renner ut ved Horge,  ikke  
langt fra Tuftåstunnelen ved riksvei E16. 
Omtrent 250 m ovenfor utløpet i Lær- 
dalselven er Horgeelv forbygd på 
høyre side i 130 m lengde, for å sikre be- 
byggelse mot skader som følge av flom 
og ras. Forbygningen er en glatt, bratt 
og høy steinmur. På samme strekning er 
 anlegget bunnplastret med heller som 
er festet sammen med store klamper. 
Klampene er av smidd stål, har en 
lengde på 30-40 cm og stikker 10 cm 
ned i hellene.

 Historikk
Etter en stor flom i 1906 brøt Horgeelven seg igjennom den 
ene elvesiden, og et nytt løp mot sør ble skapt. Det tidligere 
løpet ble ryddet og det ble bygd en 100 m lang forbygnings-
mur for å verne bebyggelse og tilhørende bruksareal. Siden 
muren ble bygd så bratt og høy er den trolig beregnet å 
skulle sikre både mot flom og ras. Etter en befaring i 1975 
ble det påvist skade i deler av muren og større deler av bunn- 
plastringen var revet bort. I 1982 ble steinmuren reparert 
og forlenget med 30 m. 

Vurdering
Forbygningen er gammel og autentisk. Den høye muren og 
de smidde klampene, begge manuelt utført, gjør anlegget 
spesielt.

Arkiv:  
Vassdragstekniske 
planer, anleggsnr. 
200
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Terskel i utløpet av Vangsvatnet

 

Vangsvatnet er en innsjø i Vossovassdraget. Sjøen får sitt tilløp fra Vosso ved Vosse- 
vangen. Nedbørfeltet består av bratt fjellterreng og har liten naturlig reguleringsevne. 
Utløpet av vannet går gjennom en svært trang, 700 m lang fjellkløft. Ved stor flom vil 
elven raskt få høy vannstand på grunn av dette utløpet. Her er det bygd en stor terskel 
av sprengt stein, 50 m lang og 2,4 m høy. Terskelen er utformet slik at laks kan passere.

Historikk
Allerede i 1854 ble senkningen av 
Vangsvatnet planlagt for å hin-
dre større oversvømmelse på jord-
brukslandskap og bebyggelse. Planen 
besto i å senke vannet 1,7 m ved 
sprengning og opprenskningsarbei-
der i utløpselven. Dette ble utført i 
1865-1866. I etterkant viste det seg 
ikke å fungere, og Kanalvesenet gjorde 
flere undersøkelser. Bedre hydrolo-
giske data ble etterspurt, og i 1892 
det ble satt opp vannstandsmerker 
og utført vannføringsmålinger ved 
Bulken. Dette er dermed den stasjo-
nen som har lengst sammenhengende 
vannstandsmålinger i Norge. En stor- 
flom i 1918 reiste spørsmålet om sen-
kning av Vangsvatnet på nytt. Plan 
ble lagt frem i 1921, men kom ikke til 
utførelse. Flommer fortsatte å skape 
problemer for kommune, grunneiere, 
privat næringsvirksomhet, NSB og 
Vegvesenet. Både i 1970 og 1983 ble 
saken gjenopptatt. Forbygningsavde-
lingen i NVE kom i 1985 med et helt 
nytt forslag til tiltak. Det innebar en 
stor terskel samtidig med at elveløpet 
nedenfor vannet skulle utdypes og ut-
vides. Arbeidene ble utført i perioden 
1991-1993. 

Vurdering
Terskelen i utløpet av Vangsvatnet er 
større enn terskler flest. Den er ikke 
av de eldste, men bakgrunnshistorien 
er lang og omfattende. Terskelen kan 
også sees i sammenheng med målestas-
jonen ved Bulken. Sammen fortel-
ler terskelen og målestasjonen om  

behovet for hydrologiske måledata for 
å sikre gode vassdragstekniske inngrep. 

Litteratur:
Andersen, B., 1996. Flomsikring i 200 år. 
Oslo, Norges vassdrags- og energiverk.

Arkiv:  
Vassdragstekniske planer, anleggsnr. 
7848
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Farbargjørelse av Drageidstrømmen
 
 
 

I nederste del av Sævareidelven, før den renner ut i Bjørnafjorden, ligger Skogs- 
eidsvatnet og Henangervatnet. Vannene er adskilt med en 200 m lang kanal, 
Drageid kanal. Kanalen har en tørrmurt kant som er delvis tilvokst med grønn 
mose. Øverst på muren er det lagt helleaktige, store steiner. Kanalen  
er anlagt for å muliggjøre båttransport.

Historikk
Før kanalen ble anlagt var det her en 
elv med sterk strøm, derav navnet 
Drageidstrømmen. På 1800-tal-
let foregikk mye av transporten til 
Haalandsdalen over Henangervat-
net og Skogseidvatnet. Problemet 
var at strømmen i elven mellom de 
to vannene var sterk og løpet var 
grunt. Det var ikke mulig å passere 
Drageidstrømmen med fullastet 
båt. Ved flom var vannføringen for 
høy og ved lavvannføring ble det for 
grunt. I Kanalvesenets historie skrives 
det: ”Bestandig maatte en Del av Ladnin-
gen losses ud og bæres over Eidet paa en 
ubanet og en særdeles ubekvem vei… I et 
Møde den 7de December 1882 behandlede 
Fuse Herredstyrelse Spørgsmaalet om en 
Forbedring av disse Forhold og besluttede 
en Henvendelse til Amtet om at bevirke 
det Offentliges Bistand til at faa undersøgt 
Anledningen dertil og utarbeidet en Plan 
med Omkostningsoverslag” (Bind IX, s. 
82). Ingeniør Sætren fra Kanalvesenet 
undersøkte forholdene og utarbeidet 
en plan i 1883. Kanalen ble bygd mel-
lom 1885 og 1887. Elva ble rensket opp 
og det ble bygd tørrmur langs elve- 
kanten. 

Vurdering
Kanalen fra 1880-årene er et av de 
eldste bevarte anleggene på Vestlan-
det. Muren er i stor grad autentisk, 
og kanalen ligger idyllisk til i et 
rekreasjonsområde. Anlegget er lett 
tilgjengelig både til vanns og til lands, 
og er et godt bevart spor etter 1800-tal-
lets transportveier. 

Litteratur:

Kanalkontoret, 1881-1888. Kanal- 
væsenets Historie, Bind IX. Kristiania.
 

Arkiv: 
Vassdragstekniske planer,  
anleggsnr. 27
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Forbygninger mot flom og erosjon 
i Valdraelva ved Skånevik

Valdraelv har utspring fra områdene rundt Stølenhetta, Hovlandsskuten og 
Håfjellet. Elva faller bratt ned mot tettstedet Skånevik. Gjennom Skånevik ren-
ner elva i flatere landskap før den munner ut i Åkrafjorden. På denne streknin-
gen, 850 m lang, er Valdraelva sterkt forbygd med flere typer sikringstiltak. Ifølge 
planen skal det være bygd 22 terskler på strekningen, blant annet en betong- 
terskel. Elva er kanalisert, og både bunn og sider er plastret på større deler av strek- 
ningen. Forbygningene består av både tørrmur, betongmur og sprengt stein. De 
fleste tørrmurer er noe skråstilt i fronten. Murene og plastringen består av både 
store og små steiner, runde og kantete. Elva er sterkt masseførende, og det er der- 
for øverst på strekningen satt opp en fangdam i betong for oppsamling av masser.

Historikk

19. august 1944 ble Skånevik ram-
met av den største flommen ”i manns 
minne”. Det oppsto elvebrudd, og elva 
tok seg nye løp. Etter dette ble elva 
kanalisert, elvebruddene forbygd og 
det ble etablert terskler i vassdraget. 
Under utføring av arbeidet på 1950-
tallet ble det utarbeidet flere tilleggs- 
planer. Siden den gang har flomhisto-
rien gjentatt seg, elveforbygningene 
har blitt reparert, utvidet og forsterket. 
De siste store vedlikeholdsarbeidene 
ble utført på 1980-tallet etter en stor-
flom i 1983. Elva har gjentatte ganger 
blitt rensket for masser. 

Vurdering
Anlegget er interessant fordi det består 
av flere typer forbygninger med ulikt  
materiale og form innenfor en for- 
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holdsvis kort strekning. Det er mulig 
å lese en utviklingsfase i konstruks-
jonen av forbygningene. Planhistorien 
forteller om hyppig kontakt med 
vegvesen, kommune og grunneiere. 
Forbygningene forteller også om 

de mektige naturkreftene i et typisk 
vestlandsk landskap.  

Arkiv:  
Vassdragstekniske planer, anleggsnr. 
4183
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Avskjærende kanaler for  
å sikre mot flom i Grautåna     

Bekken Grautåna ligger 1-2 km sør for Sandeid sentrum i Vindafjord kommune 
i Rogaland. Nedbørsfeltet til Grautåna er relativt bratt med lite flomdemp- 
ning i form av vann eller større myrområder. Her er det viktig å sikre boligfeltet 
på Sandeid mot skader i store nedbørsperioder. Tiltaket består av avskjærende 
åpne kanaler ovenfor bebyggelse som leder flomvann over til Grautåna. En kanal 
strekker seg 500 m nordover og den andre strekker seg 400 m sørover. Ved nor-
mal vannføring renner vannet i de naturlige sidebekkene. For å tåle den ekstra 
vannføringen i flomperioder, er Grautåna utvidet fra der kanalene løper sam-
men og helt ned til sjøen. Utvidelsen er utført ved sprengning i fjell, heving av 
bekkekant og opprenskning av løsmasser. På strekninger der bekken går i løs-
masser, er det etablert erosjonssikring ved at usortert sprengt stein er bygd opp 
i bunn og på sider. Vegvesenet har bygd en ny kulvert og et stort massebasseng 
for å tåle økt flomvannføring. 

Historikk
Svært store nedbørsmengder i slutten 
av august 2004 førte til store over- 
svømmelser og skader i byggefeltet 
sør for Sandeid sentrum. I tillegg 
oppsto det undergraving og skader 
på boliger og garasjer. Riksveg 46 ble 
stengt fordi Grautåna førte med seg 
store steinmasser som ble liggende 
ovenfor og nedenfor veien. Planleg-
gingen av tiltaket startet opp i 2005 
og det var ferdig utført i 2008. 

Vurdering
Tiltaket er metodisk sett spesielt  
siden det er første gang NVE sikrer 
et område mot flom ved å bygge 
avskjærende kanaler som samler og 
leder flomvann.

Litteratur: 
NVE,. Årsrapport for utførte sikrings- 
og miljøtiltak i 2007. 

Arkiv:  
Vassdragstekniske planer, anleggsnr. 
10291
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Forbygning mot flom og erosjon 
i Auklandselv ved Skår på Ombo 

Auklandselv ligger på øya Ombo. Elva har stort fall og liten reguleringsevne. 
90 meter av de nedre delene av elva er forbygd i et rett løp. Elveskråningen og 
bunnen er plastret med forholdsvis stor stein. Formålet med anlegget er å verne 
hus, dyrket mark og frukthage.

Historikk
Sterk regnflom om natten mellom 24. 
og 25. september 1936 førte til at Auk-
landselv gjorde stor skade ved utløpet. 
Nederst ble elveleiet fylt med materi-
ale som elva hadde transportert med 
seg. Elva gikk over sine bredder og 
gjennom et større drivhus på høyre 
side. På venstre side tok elva et helt 
nytt løp. Noen eldre forbygninger ble 
skadet. For å hindre ytterligere skade 
ved senere flom ble det i 1936 lagt 
frem en plan, og anlegget sto ferdig i 
1938. Det ble brukt stedlige masser og 
ørmasser (masser fra selve elvefaret) 
i forbygningen. Lokalt tilgjengelige 
masser var ofte en økonomisk forut- 
setning for å bygge sikringsanlegg i 
områder utenfor allfarvei på denne 
tiden. 

Vurdering
I kystkommuner, og spesielt på øyer, 
er det utført relativt få sikringsanlegg. 
Dette er sannsynligvis et av de eld-
ste kjente anleggene på øyene langs 

kysten i Norge. Til tross for min-
dre skader på anlegget fremstår det  
som autentisk og det har en estetisk 
god utforming. Et anlegg bygd opp av  
ørmasser passer ofte godt inn i 
elvemiljøet. 

Arkiv:  
Vassdragstekniske planer, anleggsnr. 
1407
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Reddalskanalen
Landvik- og Reddalsvannene ligger 4-5 km vest for Grimstad. Kanalen ble primært 
bygd for å innvinne jordbruksareal. Samtidig skapte kanalen båtforbindelse  
mellom Grimstad og de nærliggende bygdene slik at handel og tømmertrans-
port ble mer effektivt. Kanalen består av to deler, den første mellom havet og 
Landvikvannet, den andre mellom Landvikvannet og Reddalsvannet. Utløpet til 
havet går igjennom Åkreelv til Bufjorden mellom Grimstad og Lillesand. Kanal-
landskapet består av viker, bukter og stedvis trange sund, og grunnforholdene 
varierer mellom sand/silt, fjell og grusmasser. Stykkevis er kanalen forbygd med 
tørrmur i naturstein. 

Historikk
Bakgrunnen for arbeidet var at 1600 
daa dyrkningsjord var utsatt for hyp-
pig oversvømmelse og for høy grunn- 
vannstand. I 1864 ble senking av flom- 
vannstand etterspurt, og statsagronom 
Jacobsen ble beordret å foreta nød- 
vendige undersøkelser. Kanalvæsenets 
endelige plan gikk ut på en fullstendig 
tørrlegging av jordbruksområdene og 
farbargjørelse fra havet til sjøene. 
Kanalen ble utvidet slik at 12 fot 
brede og 4-4,5 fots dype båter kunne 
passere. Utvidelse av elveløp for å 
øke kapasiteten har vært vanlig i 
forbindelse med flomdemping og 
senkning av grunnvannsstand. Ar-
beidet ble utført mellom 1876-1880, 
og i 1881 ble det satt inn en dampbåt 
mellom Grimstad og Reddal. Denne 
båttrafikken påførte imidlertid skrå-
ningskantene til kanalen kraftig ero- 
sjon. Det ble derfor besluttet å utføre 
tilleggsarbeider, blant annet opp-
føring av en trekkvegsmur. Drøye 100 
år etter at kanalen var ferdig, la NVE 
frem en plan om å restaurere kanalen. 
Økt bruk av småbåter og rekreasjon 
i kanalen hadde ført til økt slitasje 
og erosjon på kanalmurene. Enkelte 
steder kunne murene være til fare for 
småbåter. Mellom 2003 og 2005 ble 
det utført en omfattende oppbygging 
og forsterkning på den utraste kanal-
siden, samt noe opprenskning i kanal-
løpet. 

Vurdering
Reddalskanalen, og senkningen av de 
to sjøene for å innvinne jordbruksareal, 
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representerer typiske arbeider fra 
siste del av 1800-tallet og anlegget er  
dessuten nummer 1 i NVEs anleggs- 
register. I Kulturminneåret 1997 ble 
Reddalskanalen valgt som Grimstad 
kommunes kulturminne, og det ble 
oppført en bauta til minne om det 
store arbeidet som ble gjort. Kanalen, 
og vannene, ligger i et viktig rekrea- 
sjonsområde, og kanalen blir mye 
brukt til fritidsbåttrafikk. Reddalsvan-
net er naturreservat. 

 

Litteratur: 
Andersen, B., 1996. Flomsikring i 200 år. 
Oslo, Norges vassdrags- og energiverk 
 
NVE, 2006. Årsrapport for utførte 
sikrings- og miljøtiltak i 2005.  
 
Kanalkontoret, 1881-1888. 
Kanalvæsenets Historie. Kristiania.

Arkiv: 
Vassdragstekniske planer, anleggsnr. 
1, 9417
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Forbygninger mot flom og  
erosjon i Herreelva ved Herre 
Herrevassdraget har utløp til Frierfjorden ved Herre sentrum 16 km nordvest 
for Brevik langs RV 353. På grunn av ras er 360 m sikret frem til 500 m før ut- 
løpet i Frierfjorden. I øvre del av skråningen er det fjernet masser for å redusere 
faren for nye ras. Erosjonssikringen består av en fylling/støttefylling og sam-
fengt sprengt stein. I elva er det bygd fire bunnterskler for å hindre bunnsenk- 
ning, hvilket forekommer når elveprofilen er smal. Stedvis er det foretatt bunn- 
plastring. Formålet med tiltaket er gjennom stabilisering å redusere faren for 
erosjon og utglidninger med mulig skade på hus og infrastruktur. Området er 
opparbeidet for allmenn bruk med gangveg og brygger.

Historikk
10. juni 1996 raste deler av en bygge- 
grop ut i elva i forbindelse med 
utvidelse av eksisterende bensinstasjon 
i Herre sentrum. Massene ble delvis 
liggende på elvekanten og dels rundt 
byggegropa. Trolig var gravearbeidene 
den utløsende faktoren til raset. 
Norges Geotekniske Institutt (NGI)  
utførte, på oppdrag av NVE, grunn- 
undersøkelser og stabiliseringsvur- 
deringer i området. Det ble påvist 
kvikkleire i grunnen, og man konklu- 
derte med at sikkerheten med hensyn 
til eventuelle nye utglidninger ikke var 
tilfredsstillende. NVE utførte sikrings- 
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arbeidet 2000-2003. Det ble brukt kokos- 
matter, som førte til rask etablering 
av vegetasjon på erosjonssikringen.

Vurdering
Tiltaket er et av de første store 
kvikkleireprosjektene i Sør-Norge.  
Estetisk utforming er vektlagt og  
området er gjort tilgjengelig for 
rekreasjon og fritidsbruk. Herreelva 
er et vernet vassdrag.

Arkiv:  
Vassdragstekniske planer, 
anleggsnr. 9307, 9687

42



��     

1

Forbygninger mot flom  
og erosjon i Måna ved Miland
 
Måna har utspring i Møsvatnet og renner gjennom Vestfjorddalen og ut i 
Tinnsjø. Gjennom Miland, nederst i vassdraget, er elva kanalisert og forbygd. 
Ifølge planen følger kanalen eksisterende løp på strekningen mellom Gaustågren-
da og Miland, men den har blitt justert i de krappeste svingene. Masser ble lagt 
opp som flomfylling på begge sider av elva. Elvekantene er i tillegg forbygd med 
sprengt stein i ordnet røys. På strekningen er det bygd terskler for å stabilisere elve- 
løpet og forbedre fiskeforholdene. På den andre delen, fra Miland og ut i Tinnsjø, 
ble elva kanalisert til ett løp. Her ble det også bygd terskler samt buner nedstrøms. 
Ifølge planen er tersklene bygd etter modell fra Vestlandet med motstrømsvanger 
forankret til sidene med solide landfester. Da anlegget ble etablert ble det også 
bygd ny riksvegstrasé på toppen av venstre flomvoll (mot Tinnsjø).  

Historikk
Før Måna ble kanalisert på 1980-tallet, 
forgrenet elva seg i flere småløp og 
skapte problemer. De to sidegrenene 
Auståe og Veståe og de omkring- 
liggende områdene ble ofte forsum-
pet og truet av oversvømmelse. I til- 
legg var det behov for oppgradering 
av riksveistandarden mellom Miland 
og Tinnsjø. Prosjektet ble ansett som 
et foregangseksempel på god planleg-
ging der mange parter dro god nytte 
av anlegget. I ettertid har negative 
sider ved anlegget blitt påpekt. Blant 
annet blir elvestrekningen beskrevet 
som monoton og steril, flomskrånin-
gene er ansett for bratte, vegetasjon 
har vanskelig for å feste seg og grunn-
vannstanden er kraftig redusert. Ved 
liten vannføring fremstår elveleiet 
som mindre tiltalende.

Vurdering
Anlegget illustrerer at et, i utgangs- 
punktet meget vellykket anlegg, også 
skaper utfordringer i forholdet mel-
lom funksjon og estetikk. Samtidig 
er det et godt eksempel på et stort 
samarbeidsprosjekt mellom mange 
aktører. 

Litteratur:
Berg, E., 2001. Elverestaurering i Norge: 
demonstrasjonsprosjekt Måna. NVE Rap-
port 9: 2001.

Arkiv:  
Vassdragstekniske planer, anleggsnr. 
7289
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Terskler i Måna ved Rjukan 

I Rjukan sentrum ble det utført flere miljøtiltak i 2000-2001. Det ble bygd tre 
terskler og gravd ut kulper med strykområder i mellom. Terskeltypen er etter 
tysk modell og er den første av denne typen i Norge. De kalles trappeterskler, 
og ser ut som celleterskler bygd som trinn i elveløpet. Arbeidene ble utført for å 
forbedre vassdragsmiljøet. I tillegg ble det gjort fiskeforbedringstiltak, samt an-
lagt tursti og rasteplasser på den ene siden av elva. Det er vekselvis beplantning 
og stabbesteiner mellom stien og elveløpet.

Historikk
Anlegget er nytt og det knytter seg 
derfor ikke noen lang historie til  
anlegget. Derimot ligger anlegget 
på en lokalitet med lang industri- og 
krafthistorie. Spesielt må Såheim  
og Vemork kraftstasjoner nevnes.  
Vemork ligger 5 km vest for Rjukan 
sentrum og huser i dag Norsk Industri- 
arbeidermuseum.

Vurdering
Tersklene i Måna i Rjukan sentrum 
må sees i sammenheng med kraft- 
verkshistorien og er et resultat av regu- 
lering av elver i Norge. Måna ble på 
grunn av vannkraftutbyggingen 1907-
1911 tidlig regulert og tilrettelagt – og 
tørrlagt. Det tørre elveleiet er så og si 
forutsetningen for kraftutbyggingen, 
industriveksten og tettstedsetablerin-
gen. Tersklene og kulpene represen-
terer 2000-tallet - den moderne tid 
- og inngår i en større helhet basert på 
storskala vannkraft- og industrihisto-
rie med oppstart omkring 1900. De er 
lett tilgjengelige og kan egne seg godt 
som innfallsport til vassdragshistorie 
i ulike undervisningssammenhenger. 

Arkiv:  
Vassdragstekniske planer, anleggsnr. 
9583
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Telemarkskanalen

Telemarkskanalen strekker seg fra Skien 
til Dalen, en strekning på omtrent 100 km. 
Kanalen består av seks sluseanlegg og til 
sammen 15 sluser. Spesielt må dammene 
ved Kjeldal og Lunde nevnes. Dammene, 
som ble ombygd i 1989, har gummi- 
luker som tidligere ikke hadde vært  
brukt i Norge. Lukene består av en luft- 
fylt gummimembran montert på et 
betongfundament. Høyden på lukene  
tilpasses automatisk vannmengden i elva 
slik at vannstanden ovenfor dammen 
blir konstant. Da kanalen ble bygd, var 
hensikten å transportere tømmer, folk 
og varer.  I tillegg skulle kanalen fun- 
gere flomdempende, og skaffe vann til 
sagene i nedre del av vassdraget. Tele- 
markskanalen er en populær turist- 
attraksjon.

Historikk
Tankene om en kanalisering av  
Skiensvassdraget fantes allerede i 1805. 
I 1831 ble kanalinspektøren forespurt 
om å gjøre nærmere undersøkelser og 
i 1846 la inspektør Waligorski frem 
forslag til kanalisering fra havet til 
Norsjø. Arbeidene ble startet i 1854-
55, og strekningen sto ferdig i 1861. 
Forlengelsen av kanalen videre opp til 
Bandakvannet ble raskt aktualisert. 
Kanaldirektøren ga ingeniør Sætren 
oppgaven med undersøkelser og plan-
legging. Strekningen mellom Norsjø 
og Bandak ble bygd mellom 1887 og 
1892. Etter at tømmerdriften avtok, 
ble økonomien for kanalen dårligere. 
Fire av dammene ble ombygd til 
kraftverksdammer.

Vurdering
Telemarkskanalen er en viktig del 
av Norges industrihistorie. Den har 
høy nasjonal verdi som teknisk kul-
turminne. Den er et ”representativt  
eksempel på større kommunikasjons- 

anlegg i vassdrag fra slutten av 1800-tallet 
og omfatter sluseanlegg i et innholdsrikt 
kulturlandskap langs kanalen” (Riksantik-
varen, 1994, s.100). Kanalvesenet var 
sterkt engasjert i arbeidene i Skiens-
vassdraget og kanalen utgjør således 
en meget viktig del av historien til 
NVE. OED/NVE har i 2008-2009 bidratt 
økonomisk i arbeidet med å restau- 
rere deler av kanalen, og det blir ut-
ført reparasjons- og vedlikeholdsarbeid 
ved flere sluser.
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Litteratur:
Andersen, B., 1996. Flomsikring i 200 år. 
Oslo, Norges vassdrags- og energiverk. 

Gardåsen, T.K. & Krogstad, M. (red.), 
1997. Lokalhistorisk reise på Telemark-
skanalen. Oslo/Skien, Fortidsminnefore-
ningen Telemark fylkeskommune. 

Kanalkontoret, 1881-1888. Kanal- 
væsenets Historie. Kristiania. 

Lindtveit, T., 1985: Kanaler: en historisk 
oversikt, In:Volund 1985 s. 29-47 

Riksantikvaren 1994: Verneplan for 
tekniske og industrielle kulturminner

Arkiv:  
Vassdragstekniske planer, anleggsnr. 
16, 8129 
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Flomsenkning av Goksjø  
og Storelv 
 

Goksjø har tilløp fra Storelv og Skorgeelv, og utløp i Hageneelv. Det spesielle med 
Goksjø er at vannet har både tilløp og utløp i nord. Tidligere var området preget 
av at store arealer var flomutsatt. Derfor ble senkning av Goksjø primært planlagt 
og gjennomført for å innvinne ny jordbruksjord. 

Historikk
Den første planen om å senke Goksjø 
ble utarbeidet i 1876. Noe arbeid ble 
utført, men manglende observasjoner 
av vannføring førte til dårlig resultat. 
I 1939 kom ny plan, nye arbeider ble 
utført, men heller ikke denne gangen 
var resultatet tilfredsstillende. I 1944 
ble det utført ytterligere oppmåling 
av områdene rundt Goksjø og Storelv, 
og i 1946 ble det lagt frem nok en 
plan. Det var beregnet at arealer på 
5200 dekar ville få nytte av senknin-
gen. Arbeidene med senkningen av 
Goksjø ble utført i 1962-1975.

Vurdering
Det er lite synlige spor etter selve 
senkningen. Sporene kan leses i det  
endrete jordbrukslanskap og de senere 
utførte erosjonssikringsanleggene.  
Anlegget har lang planhistorie og er 
et av NVE Region Sør sine mest omfat-
tende arbeider. Flomsenkning vil tro-
lig ikke blitt utført i dag. Tiltaket er 
typisk for sin tid hvor jordbruksinte-
resser sto sterkt. Historien til anlegget 
gir også et bilde av problematikken 
rundt mangelen på vannstand- og 
vannføringsobservasjoner som ofte 
var tilfellet på slutten av 1800-tallet.

Arkiv:  
Vassdragstekniske planer, anleggsnr. 
44
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Forbygninger mot flom i Lågen 
ved Lesjaleirene
Lesjaleirene er betegnelsen på områdene oppstrøms Prestegardsbrua, langs Gud- 
brandsdalslågen i Lesja. Langs deler av Lågen og sideelva Lora i Lesja er det bygd  
flomverk i en lengde på 11,5 km. Hensikten med anlegget var å sikre 8000 daa jord- 
bruksområder mot flom. På enkelte strekninger er elvene rettet ut. På ut- 
satte strekninger er flomverket forsterket med stein. Gjennom flomverkene er 
det lagt rør med selvlukkende enveisventiler. Lukene slipper vanligvis ut vann tidlig  
på året når avrenningen fra leirene er størst og vannstanden i Lågen er lav. 
Ved høy vannstand i Lågen hindrer vanntrykket ventilklaffene fra å åpne 
seg slik at vannet ikke strømmer inn på jordene. Ni pumpestasjoner er innbygd i 
anlegget. Pumpene startes dersom vannstanden når over et visst punkt på 
innsiden av flomverket. I tillegg er det gravd ut åtte kanaler (samlet lengde på 
10 km) som også har flomvoller på hver side med hensikt å samle sige- og over- 
flatevann og deretter lede det ut av området. I forbindelse med anleggene ble det 
bygd fem bruer over Lågen. Langs anlegget er det også utført biotopforbedrende 
tiltak i form av steingrupper, beplantning etc. Det er bygd terskler i kanalene. 

Historikk
Lesjaleirene utgjorde tidligere vannene 
Siemsvann og Lesjavann, og arealene 
er gammel innsjøbunn. I 1855 var 
11500 daa utsatt for oversvømmelse og 
for høyt grunnvann. Kanaldirektøren 
foreslo uttapping av sjøene, og i peri- 
oden 1857-1865 ble arbeidene utført 
av grunneierne under Kanalvesenets  
ledelse. Tiltaket var langt fra problem-
fritt, og Kanalvesenet vurderte virk- 
ningen av tiltaket i mange år. Om- 
rådene på Lesjaleirene hadde fortsatt 
problemer med flom og var ikke bruk-
bare nok til oppdyrking og drift av jorda. 
 I 1969 ble det gjort nye undersøkelser 
for å bedre forholdene, og i 1974 ble det 

lagt frem en plan. Det ble i denne perio- 
den også utført flomsikring av Lora i 
en lengde på 2 km. I 1974 til 1984 ble  
hovedanlegget på Lesjaleirene bygd. 
Flomverket ble oppført av stedlige elve- 
masser, mens stein og grus til elveplast- 
ring ble hentet fra avsetninger lengre 
oppe i Lora.

Vurdering
Anlegget er det største enkeltanlegget 
(i utstrekning) som er utført med  
bistand fra NVE.  Anlegget represen-
terer en viktig del av vassdragshis- 
torien, og det ble regnet som svært 
framtidsrettet. Et slikt tiltak ville ikke 
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blitt gjennomført i dag da jordbruks- 
interesser ikke har samme tyngde. I 
dag utgjør Lesjaleirene et verdifullt 
kulturlandskap. 

 

Litteratur: 
Andersen, B., 1996. Flomsikring i 200 år. 
Oslo, NVE.  
 
Jordhøy, P., 1989. Lesjaleirene gjennom 
130 år. NVE, Kraft og miljø: 16.

 
Arkiv:  
Vassdragstekniske planer, anleggsnr. 
6272,8986
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Forbygning mot erosjon i Ilka 

Ilka er en elv som kommer fra Jøndalen og renner ut i Gudbrandsdalslågen 2,5 km 
sør for tettstedet Dovre.  Elva er liten, men til tider svært uregjerlig. På de siste 
4 km har Ilka et bratt fall som avtar 600 m før utløpet. Elva er forbygd med 
erosjonssikring fra utløpet av Lågen og 1,2 km oppover. De nederste 300 m av 
sikringen er eldst. Anlegget er bygd opp av ørmasser og forsterket i foten med 
sprengt stein.
 

Historikk
Under flom har Ilka erodert kraftig på 
den nederste strekningen. Ørmasser 
har stuvet seg opp, og elva har snodd 
seg fra side til side uten at den har hatt 
noe fast elveløp. Det har blitt anlagt 
forbygninger på strekningen, men de 
har ikke fungert tilfredsstillende.  I 
1926 ble det utarbeidet en plan for å 
sikre jordbruksområder, bebyggelse 
og vei på elvesletten ned mot Lågen. 
I planen ble det bestemt at: "Efter en 
av opsynsmann Østbak utført undersøkelse 
har man planlagt arbeider på stedet: 1)For-
sterkninger i foten av det oppførte verk. 2) 
Nytt parallellverk i 290 m’s lengde fra det 
gamle verk og ned til Lågen. 3) Opprensk- 
ning av Ilkas leie på forskjellige steder." 
Før arbeidene ble påbegynt brøt elva 
også igjennom den gamle forbygnin-
gen slik at den måtte repareres. Repa- 
rasjonene ble utført rundt 1940, og 
i 1950-årene ble anlegget forlenget. 
 

Vurdering
Anlegget er representativt for sikring 
av bebyggelse og infrastruktur langs 
Lågen. Samlet sett er tiltakene omfat-
tende og krevende. Den store masse-
transporten i elva krever et kontinu- 
erlig vedlikehold. Alderen gjør dette 
anlegget mer interessant enn lignende 
anlegg i Lågen. Det er lett tilgjengelig 
med tursti i furuskog langs og oppå 
deler av anlegget.

Arkiv:  
Vassdragstekniske planer, anleggsnr. 
1442
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Forbygning mot flom i Bøvra,  
Bøverdalen

Bøvra er en breelv og starter ved Bøverbreen, en sidearm til Smørstabreen, vest 
i Jotunheimen. Elva har utløp i Otta ved Lom sentrum. I Medalen, 13 km sørvest for 
Lom, er det bygd et flomverk på venstre side av elva i 1300 m lengde. Flomverket 
er bygd opp av ørmasser med et 0,5 m lag sprengt stein i forkant og finere masser i 
bakkant. Det sikrer riksvei, landbruksarealer og mange gårdsbruk mot flom.

Historikk
Bøvras store massetransport har ført 
til at store mengder grus og sand ble 
avleiret i den flate Medalen. Dette 
medført at elva stadig skiftet løp, og 
under storflommer ble den flate dalen 
liggende under vann. Planlegging og 
gjennomføring av sikringsanlegget i 
Medalen ble utført på slutten av 1970-
tallet. 
 

Vurdering
Anlegget ligger i et område som vass- 
dragsteknisk er utfordrende, med 
breelv og svært stor massetransport. 
Mange sikringstiltak er gjennomført 
i området, og det er stort behov for 
jevnlig vedlikehold. Forbygningen 
representerer ett av flere anlegg hvor 
flomsikring er kombinert med riks-
vegutbygging. I kommuneplanen til 
Lom (Lom 2020) vurderes kulturland-
skapet i Bøverdalen å ha nasjonal in-
teresse. Bøvra er et vernet vassdrag.

Arkiv:  
Vassdragstekniske planer, anleggsnr. 
7026 
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Finna har utspring fra Leirungsvatnet og Råkåvatnet og renner gjennom Finndalen 
før utløpet i Vågåvatnet ved Vågåmo. Elva er en av de vanskeligste flomelver 
på Østlandet. I en lengde på 2,5 km er det bygd et sammenhengende flomverk 
og elva er erosjonssikret med åtte terskler av store steinblokker. Nedre del av 
tersklene er igjen sikret med nedslåtte jernskinner. Flomfyllingene er kjørbare 
på begge sider og sikret med mur av store flate steinblokker. Elva gjennom 
sentrum fremstår som en kanal med flomverk og bunnforsterkning.

50

Forbygninger mot flom og 
erosjon i Finna ved Vågåmo
 
 

Historikk
Etter en katastrofeflom i 1860 ble de 
mest utsatte strekningene langs Finna 
forbygd. De første sikringsarbeidene, 
på de nederste 1000 m, ble utført 
rundt 1910. I 1938 vokste Finna seg nok 
en gang flomstor.  De tidlige forbyg-
ningene sto ikke mot vannmengdene 
og resultatet ble meget store skader 
i Vågåmo. I årene 1939-1940 ble det 
derfor bygd sammenhengende flom-
verker gjennom Vågåmo. I 1958 inn- 
traff en ny stor flom. Flomverkene 
klarte påkjenningen, men de måtte 
forhøyes. For å hindre undergraving 
på flomverkene ble det bygd terskler 
i elva, etter modellforsøk i Vassdrags- 
laboratoriet i Trondheim. Terskel- 
bygging og vedlikehold ble utført på 
1960- og 1980-tallet. Det har også etter 
tusenårsskiftet blitt utført et relativt 
omfattende vedlikehold av tersklene 
og oppgradering av flomverket.

Vurdering
Arbeidene som har blitt utført langs 
nedre del av Finna er samlet sett svært 
omfattende. Planlegging og bygging 
av forbygningene har en lang historie. 
Mye av det fine murarbeidet er utført 
for hånd og med hest som transport-
middel, og dette er fortsatt lesbart i 
dagens forbygning. Tersklene i vass-
draget representerer en del av NVEs 
historie da det ble utprøvd dimen-
sjoneringskriterier for steinlag på 
bunn og skråninger i strømmende 
vann. Finna er et vernet vassdrag  

Litteratur:
Andersen, B., 1996. Flomsikring i 200 år. 
Oslo, Norges vassdrags- og energiverk. 

Arkiv:  
Vassdragstekniske planer, anleggsnr. 
264

                                            V
Å

G
Å

             O
ppLA

N
D

Flatningen

Finna

Jettjønne

Vågåvatnet

Gjæsing-
vatnet

G
rovi

Bjølstad-
vatnet

Tesse LemonsjøenSylvetjønni

Kvitingslie

J ø n n d a l e n

S
lå

da
le

n

Ø y a d a l e
n

Skaihøe

J e t t d a l e
n

N
ordheringslie

Finntryu

Vågåmo

Vågå

Stokkstad

Sjårdalen



80     

1

Materialsamledam i Ula

Elva Ula har sitt utspring i Rondane og renner ut i Gudbrandsdalslågen 3 km nord for 
Otta. I underkant av 1 km oppstrøms utløpet til Ula er det bygd en dam for å samle 
opp løsmasser. Dammen er en buedam i armert betong fundamentert på fjell. På 
det høyeste måler dammen 15 m og har en lengde på 26 m. Dagens dam er bygd 
helt inntil den opprinnelige dammen. Ved siden av dammen er det bygd en kanal 
som brukes til å senke vannstaden i magasinet for å kunne ta ut tilført grus og sand.  

Historikk
I 1789, da flommen "Storofsen" herjet,  
ble også elva Ula flomstor. Ula dro med 
seg store mengder grusmasser og 
”flyttet” Lågen over på vestre siden av 
dalen. Elveleiet løftet seg så mye at 
Selsmyrene, som lå ovenfor, delvis ble 
liggende under vann. I 1857 ble mulig- 
hetene for å tørrlegge Selsmyrene  
undersøkt, og kanaldirektør Røyem la 
frem en plan. Planen baserte seg på en 
regulering av Lågen og Ulas utløp. Ved 
å grave ut en del av de grove massene 
ved Ulas utløp ble det forventet at Lågen 
ville senke seg selv. Arbeidet ble av øko- 
nomiske grunner ikke gjennomført. 
For å hindre at Selsmyrene skulle bli til 
en innsjø, måtte imidlertid tilførselen 
av sand og grus stoppes. I 1877 ble det 
besluttet å bygge en materialsamledam 
i Ula. Dammen ble bygd i 1878-1879, 
murt av hugget stein og fundamentert 
på fjell. Moderne sikkerhetskrav har 
ført til utbedringsbehov og i 1996 la 
NVE frem en plan for ny hvelvdam 
inntil den gamle dammen. Den nye 
dammen ble bygd i årene 1998-1999. 

Vurdering
Dammen representerer det foreløpig 
siste av en lang rekke arbeider som  
begynte med kanaldirektørens store 
plan for Selsmyrene på 1850-tallet. 
Materialsamledammer er sjelden her 
til lands og Ula er Norges største. 
Dammen fra 1879 er landets eldste, 
og dammen fra 1999 landets nyeste, til 
dette formålet. Dammene og for-
historien forteller også om veien 
fra Kanalvesen til Norges vassdrags- 

og energidirektorat.

Litteratur:
NVE, 1998: Ny dam i Ula, Informasjon 
fra NVE Dialog nr.10 1998

Arkiv:  
Vassdragstekniske planer, anleggsnr. 
9273
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Forbygning mot flom og erosjon i 
Moksa ved Tretten 
 

Moksa er en sideelv til Gudbrandsdalslågen som renner ut ved Tretten. Elva er 
flom- og erosjonssikret fra 200 m ovenfor den nye kraftstasjonen og ned til ut- 
løpet av Lågen. Mellom kraftstasjonen og den gamle mølla er det bygd en be-
tongkanal, også omtalt som en betongterskel. Den er lagt i en svak s-kurve og 
fallet på kantene i kanalen varierer langs begge sider. Det er støpt inn steinblokker 
for å redusere vannhastigheten. De øverste 20 m av kanalen er bygd uten steiner 
for å hindre blokkering av kanalen. Såler og vegger i kanalen er 45 cm tykke. Elva 
går over i en plastret løsmassekanal nedenfor betongkanalen. I overgangen er 
det bygd en styrtseng og et basseng som reduserer kraften og hastigheten. 
Nedenfor veibrua ligger et steinbånd og en terskel av sprengt stein. En skulptur-
park er anlagt like ved anlegget.

Historikk
Storflommen på Østlandet i juni 1995, 
også kalt ”Vesle-Ofsen”, gjorde stor 
skade på bebyggelse, veger, jernbane-
bruer og landbrukseiendommer. Det 
gikk hardt utover hus og eiendom langs 
mange av sideelvene til Lågen i Gud-
brandsdalen. Tettstedet Tretten ligger 
på en elvevifte. Det innebærer at elva 
over tid har samlet opp løsmasser, og 
naturlige prosesser får elva til å skifte 
løp.  Den 2. juni 1995 brøt elva seg igjen- 
nom elvesiden ved den gamle kraft-
stasjonen og ned gjennom deler av be-
byggelsen i sentrum og tok et nytt løp. 
Flere bolighus og næringseiendom-
mer ble totalskadd av vannmasser og 
utrasninger. Etter flommen ble det 
umiddelbart satt i gang planlegging 
av sikringstiltak i nedre del av Moksa. 
Anlegget sto ferdig bygd i 1998. Arbei-
dene som er utført sikrer at elveløpet 
er i stand til å ta imot like mye vann- 
føring som under 1995-flommen. 

Vurdering
Betongkanalen eller betongterskelen 
er konstruksjonsmessig unik i Norge. 
Den er også en sterk illustrasjon av 
de omfattende sikringsarbeider gjort 
etter skadene fra 1995-flommen. 
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Forbygning mot erosjon i Sølna
ved Lovise Hytte

Sølna har sitt utspring i myrene ved Holmsjøen sørvest i Alvdal. Elva renner ut i 
Folla like nord for Alvdal sentrum. På Sølnas høyre side, 1,5 km ovenfor samlø-
pet med Folla, ligger Lovise hytte.  Lovise hytte er en nedlagt smeltehytte som 
var i drift fra 1784 til 1887, da den brant. Restene etter smeltehytta og omkring-
liggende hus er fremdeles å se. Sikringsanlegget omfatter reparasjon og restau-
rering av tidligere tømmerkisteforbygning mot slagghaugene ved Lovise Hytte. 
Anlegget omfatter tømmervegg, tømmerkiste og mer tradisjonell erosjonssikring. 
 

Historikk
Området rundt Lovise hytte har en 
lang og interessant historie. Hytta ble  
bygd i 1748, som smeltehytte for Folldal 
Verk for smelting av koppermalm. 
Området er rikt på kulturminner fra 
den tida bergverk var en betydelig 
næringsvirksomhet i regionen. For-
bygning mot erosjon var utformet 
som tømmerkister, og de eldste deler 
antas å ha vært fra 1700-tallet. Den 
gamle tømmerkisteforbygningen tålte 
ikke påkjenningene under flommen i 
1995. Det oppsto fare for at elva skulle 
grave seg inn i slagghaugene som nå 
lå åpent til helt ut mot elvebredden. 
I tillegg var det en mulig fare for at 
svovel- og tungmetallholdig materiale 
vil kunne bli vasket ut i elva med kom-
mende flommer og tiltagende ero- 
sjon. Etter flommen ble det lagt opp 
en ranke med store steinblokker som 
midlertidig fylling. Etter henvendelse 
fra Kulturkontoret i Alvdal kommune 
med ønske om forbygning og sikring 
av de gamle slagghaugene ved Lovise 
hytte, ble det utarbeidet en plan i 
1996. Anlegget ble tredelt bestående 
av tømmervegg, tømmerkiste og for-
bygning, og sto ferdig i 2003.

Vurdering
Ved restaurering av anlegget ble 
det lagt vekt på at materialbruk og 
sikringsmetode skulle være lik den 
opprinnelige. Metoden gjør anlegget 
svært interessant fra et kulturhistorisk 
perspektiv. Samtidig har de vassdrags- 
tekniske anleggene en lang historie, 

og sterk tilknytning til et eksisterende 
viktig kulturhistorisk miljø.

Arkiv: 
Vassdragstekniske planer,  
anleggsnr. 9168
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Forbygninger mot flom i Rena 
ved Østamyrene
 
Fra Bergset i Øvre Rendalen til Berget i Ytre Rendalen er elva Rena flomsikret 
og kanalisert over en strekning på 12 km for å gjøre myrarealer dyrkbare. Store 
deler av strekningen består av flomfyllinger. På denne strekningen ligger de 
tørrlagte Østamyrene. Myrene strekker seg 4 km nedover Rendalen, fra Haarset 
til Berget. Det er gravd ut 5 km kanaler og anlagt pumpestasjon ved Kvarsevja. 
9000 daa jordbruksarealer er sikret mot flom. 

Historikk
Tidligere inneholdt den 12 km lange 
strekningen, fra Haarsetgårdene i Øvre 
Rendal til Lomnessjøen utløp, 10 000 
daa udyrkbar mark. På denne strek-
ningen var arealene umulige å dyrke 
på grunn av stadig oversvømmelse. 
De første planene for tørrlegging av 
disse områdene ble lagt frem i 1877, 
men ble ikke utført. I ettertid har plan-
er om utnyttelse av Østamyrene blitt 
revidert flere ganger. Dette skyldtes  
blant annet at det var stor mangel 
på dyrkningsjord i Rendalen. Da det 
ble planlagt kraftutbygging fikk ren- 
dølene håp om at en kanal skulle føres 
igjennom Østamyrene. Utbyggings-
planene ble endret og kraftstasjonen 
planlagt lokalisert et annet sted. Det 
ble dermed bestemt at kanalen skulle 
legges i tunnel og kanalisering av 
Østamyrene ble nok en gang avlyst. 
Lokale myndigheter, fylkeslandbruks- 
myndigheter og grunneiere ga ikke 
opp kampen, og hevdet at rendølene 
hadde et moralsk krav på kanalen som 
kompensasjon. I 1970 vant de frem 
med kravet sitt, og det ble levert en inn- 
stilling om flomsikring og tørrlegging 
av Østamyrene. Anleggsarbeidene ble 
startet opp i 1977 og sto ferdig i 1985. 
De flomsikrede arealer utgjør omtrent 
en tredjedel av jordbruksarealet i  
Rendalen kommune.

Vurdering
Anlegget er et av de store senknings- 
og kanaliseringsanleggene som er 
utført for å innvinne dyrkbare arealer. 
Anlegget er meget omfattende og  
interessant siden det er gjennomført 
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symbolverdi.

Litteratur:
Andersen, B., 1996. Flomsikring i 200 år. 
Oslo, Norges vassdrags- og energiverk.

Arkiv: 
Vassdragstekniske planer,  
anleggsnr. 6309, 8917
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Terskler nederst i Imsa

Imsa har utspring fra Imssjøene som ligger på fjellet mellom Koppang og Ringe-
bu. Elva renner gjennom Imsdalen og ut i Glomma ved Imsroa i Østerdalen, 12 
km sør for Koppang. Imsa er sammenhengende forbygd i en lengde på 3,5 km 
oppstrøms fra utløpet i Glomma. Strekningen består av både flomverk, tradis-
jonell erosjonssikring og miljøtiltak. Omtrent 1,5 km oppstrøms, ved Ingeborg-
stuen, er det bygd en ”dobbel terskel”. Tersklene tar utgangspunkt i høyde-
spranget på elva på en kontrollert måte. De er tilpasset krevende forhold med 
stor vannføring og stor massetransport.

Historikk
Ifølge arkivkilder er det utført forbyg-
ninger i nederste del av Imsa i 1827, 
1850, 1858, 1887 og 1890. I nyere tid 
har det blitt utført sikringsarbeider i 
1905, 1927, 1934, 1967 og 1986. I tillegg 
har det vært utført mye vedlikehold og 
gjenoppbygning av eldre forbygninger. 
I 1967 ble det bygd en terskel ved 
Ingeborgstuen. Under byggingen ble 
det spesielt tatt hensyn til at terskelen 
skulle tåle spesielt store påkjennin-
ger. Den ble bygd med så store steiner 
som mulig. I tillegg ble det lagt ned to  
rekker av 4 m lange jernskinner i foten 
av terskelen. Antageligvis senket 1995-
flommen elvebunnen så mye neden-
for terskelen at skinnerekken brøt 
sammen. I 1996 ble det utarbeidet en 
større vedlikeholdsplan for streknin-
ger i Imsa. Ifølge planen skulle den 
eksisterende terskelen gjenoppbygges 
i samme høyde og nær sin opprinne- 
lige form, men uten skinner. I tillegg 
ble det planlagt en ny terskel rett 

nedenfor den eksisterende terskelen. 
Kulpen mellom de to tersklene reduse- 
rer påkjenningen på den øvre terskelen, i 
tillegg til at elvebunnen stabiliseres over 
en lengre strekning nedenfor. Anlegget 
ble utført på slutten av 1990-tallet. 

Vurdering
Samlet sett er tiltakene på den 3,5 km 
lange strekningen omfattende. Områ-
det i forhold til flom og erosjonssikring 
har en lang historie. Tersklene er  
konstruksjonsmessig spesielle og er 
i denne sammenheng de mest interes- 
sante objektene. Imsa er et vernet 
vassdrag.
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Forbygninger mot flom og  
erosjon i Brumunda, Brumunddal
Brumunda kommer fra Brumundsjøen, renner først 10 km vestover og deretter 17,5 km  
sørover. Elva renner igjennom Brumunddal på sin vei til Mjøsa. Elva er forbygd på 
halvparten av en strekning på 5,5 km, fra Holmen til utløpet i Mjøsa. Anlegget 
består av erosjonssikring og flomsikring med plastring av både sprengt stein og 
ørmateriale. Spesielt må forbygningen på venstre side av elva nedstrøms Sveum 
Idrettspark nevnes. Dette er en av de eldre forbygningene langs elva, bygd rundt 
1920, men reparert i senere tid. Forbygningen er av ørmateriale og det er anlagt 
sti oppå anlegget ovenfor og nedenfor brua ved idrettsparken. Her ligger også rester 
etter Kvernveita, en kanal anlagt for å forsyne vann til tidlig industri i Brumunddal. 
Fra Ullvarefabrikken ved Narud og ned til Mjøsa er det utført biotopfor- 
bedrende tiltak. 

Historikk
I 1917-1928 ble steinkledde flomverk 
bygd på den nederste delen av Bru-
munda på begge sider i henholdsvis 
1550 m og 980 m. I tillegg ble forbyg-
ninger anlagt ovenfor flomverket på 
til sammen 2070 m. Etter stor skade-
flom i 1939 og vårflom i 1950, da elva 
nesten gikk over sine bredder i Bru-
munddal, er flere reparasjoner utført. 
I 1976-1980 ble de gamle flomverkene 
utvidet og elvens nederste del ble opp- 
rensket. På slutten av 1980-tallet ble 
”Operasjon Mjøsørret”, et samarbeids- 
prosjekt mellom miljøvernavdelingene 
hos fylkemennene i Hedmark og 
Oppland, NVE og lokale fiskeri- 
foreninger igangsatt. Prosjektets mål 
var å øke fiskebestanden i noen av  
tilløpselvene til Mjøsa, og miljø- 
tiltak, bl.a. terskler og steingrupper i  
Brumunda, ble utført.

Vurdering
Anleggene representerer en konti-
nuitet i sikringsarbeid og -teknikker. 
Industrihistorien i Brumunddal er 
sterkt knyttet til elva og sikringsan-
leggene er del av en større helhetlig 
kulturhistorie. 
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Litteratur:
Nedrelid, T. (1986) Kvernveita i  
Brumunddal, Haslum

Taugbøl, T. (1995) Operasjon Mjøsørret  
- sluttrapport, nr 9 i serien Rapport, 
Fylkesmannen i Oppland 

Arkiv:  
Vassdragstekniske planer,  
anleggsnr. 395, 1662, 1793, 4011, 
4013, 4764, 8307
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Buner og steingrupper i Flisa
Flisa har sitt utspring fra Ulvsjøen i Trysil kommune, renner gjennom sentrale deler   
av Finnskogen og munner ut i Glomma ved tettstedet Flisa i Åsnes. Det er lite jord- 
bruksarealer som grenser til elva og derfor er den lett tilgjengelig. Flisa egner seg 
derfor godt til fiske. På strekningen Ulvåa-oset og ned til Velta, en strekning 
på 25 km, er ulike miljøtiltak utført. Hensikten er å sikre den naturlige rekrutteringen 
av ørret og harr. Miljøtiltakene består av buner, strømkonsentratorer, høler og ut- 
lagte steingrupper. Bunene er av grov naturstein i 5-6 m lengde og 1-2 m bredde. 
Disse skaper bedre forhold for fisk og hindrer erosjon i elvas yttersvinger. Større 
steiner er lagt ut enkeltvis eller i grupper for å sette et mer ”opprinnelig” preg 
på elva.  Strømkonsentratorer er bygd på strekninger hvor løpet har vært ensformig. 
De er bygd av grove stedlige masser og er lagt skrått  nedstrøms, 10-15 m ut 
fra elvebredden, og nedenfor er det  stedvis utgravde høler. Strømkonsentratorene 
og hølene til sammen gir varierte strømningsforhold og bedre levevilkår for fisk. I for- 
bindelse med alle disse tiltak er det også bygd gapahuk, fiskeplass og badeplass. 

Historikk 
Flisa har vært en fløtningselv helt til 
1980-tallet, og langs elven er det flere 
skådammer. Elva ble grundig rensket 
i forbindelse med tømmerfløtningen 
over lang tid og dette har gitt den et 
goldt preg. I 1993 ble det utarbeidet en 
plan for miljøtiltakene som del av fylkets 
”Vannbruksplan for Glomma”.   Arbeidet 
ble utført i perioden 1993-1999. Buner av 
denne relativt store dimensjon har imid- 
lertid ikke fungert tilfredsstillende, 
og utlegging av kampestein er nå blitt 
dominerende miljøforbedrende teknikk 
i de store vassdragene.

Vurdering
Bunene og steingruppene er represent-
ative for biotoptiltak i et større tømmer-
fløtingsvassdrag. Anlegget er interessant 
fordi miljøtiltaket i Glomma står i sterk 
kontrast til de mange flomsikrings- 
anleggene som er bygd langs Glomma 
opp igjennom tidene. Anleggene er lett 
tilgjengelige, og de er helt nødvendige 
for å øke og opprettholde rekreasjon 
langs deler av Flisa. Steingruppene har en  
visuelt tiltalende virkning.

Litteratur:
Vannbruksplan for Glomma (1992)  
Hedmark fylkeskommune.
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Forbygninger mot flom i Glomma 
ved Kirkenær

Kirkenær sentrum ligger på østsiden av Glomma, 34 km nord for Kongsvinger. 
Ved Kirkenær er det bygd flomverk som følger Glommas venstre side ned-
strøms. Flomverkene utgjør til sammen en 8 km strekning fra Grøset til Noret, 
med en 5 m bred, kjørbar krone, og er sikret på yttersiden med stein. Bekker er 
lagt i kulverter under flomverket. På yttersiden av flomverket er kulvertene ut-
styrt med enveisventiler. Ventilene stenges dersom vannstanden i Glomma går 
over et visst nivå. For håndtering av situasjoner med kritisk høy vannstand er 
det bygd enpumpestasjon helt i sørenden av flomverket. Det er den største 
pumpestasjonen av dette slag i Norge. Langs Gardsjøen og Kila er det bygd 
sekundærflomverk og også her pumpestasjon. 

Historikk
Det har blitt bygd flere flomverk rundt 
Kirkenær, men disse har blitt ødelagt 
av flommer eller revet i forbindelse 
med bygging av nye flomverk. Etter en 
stor skadeflom i 1934 ble gamle flom-
verk utbedret. Under flommene i 1966 
og 1967 brøt Glomma gjennom flom-
verket og store deler av Kirkenær ble 
satt under vann. Dette førte til store 
mate-rielle skader på jordbruksom-
råder, industri og bebyggelse. Infra- 
strukturen ble rammet ved at riks-
veg og jernbane ble blokkert. Det 
ble raskt satt i gang tiltak, og i 1969-
1970 satte NVE i gang arbeidet med 
et nytt flomverk og en pumpestasjon. 
Flomverket har vært viktig for ut-
viklingen av Kirkenær. Under flom-
men ”Vesleofsen” i 1995 ble flomver-
ket satt på prøve. Ved Gruetjern brøt 
fyllingen sammen før flommen nådde  

toppen. Vann strømmet inn over jordene,  
men ble stoppet ved et gammelt sekun- 
dærverk. Etter en intens kamp mot 
vannet ble bruddet tettet. I ettertid er 
flomverket hevet omtrent 1 m og for-
lenget i nord mot Grøset. Det er bygd 
inn tetningsmembran og drenasje i 
flomverket.

Vurdering
Dette er ett av de store flomsikrings- 
anleggene i Norge. Kirkenær har 
en lang flomhistorie, og innsatsen 
for å redde tettstedet fra store skader  
under flommen i 1995 ble landskjent 
gjennom media. Kirkenær kan kalles 
et særlig flomhistorisk sted i Norge. 
Rett nord for sentrum, på østsiden av 
Glomma, er det satt opp en flomstein 
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etter 1995-flommen. Her er de største 
flommene etter Storofsen i 1789 mar- 
kert. Oppslagstavler formidler lokal- 
befolkningens innsats på flomverket  
under 1995-flommen.

Litteratur
Andersen, B., 1996. Flomsikring i 200 år. 
Oslo, NVE 
 
Sæterbø, E.,Syvertsen, L. & Tesaker, E. 
(red. )1998, Vassdragshåndboka: håndbok 
i forbygningsteknikk og vassdragsmiljø. 
Trondheim 
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Forbygninger mot flom  
ved Lillestrøm
Nitelva har utspring fra områdene rundt Grua, renner gjennom Nittedal og når 
Lillestrøm rett før utløpet i Øyeren. Lillestrøm har i alle tider vært flomutsatt. Etter 
storflommen på Østlandet i 1995 er det anlagt et flomverk som følger Nitelvas 
venstre bredd i ring rundt Lillestrøm. Til sammen er Lillestrøm by sikret med 7 km 
flomverk, 14 pumpestasjoner, 6 km ledninger og 15 utløpskummer. Flomverkets 
oppbygging varierer noe på de ulike parsellene, ut fra tilgjengelighet på egnede 
masser. Noen parseller har støttefylling av sprengstein og tetning av leire eller 
membran, mens andre er bygd i sin helhet av leire på et stabiliserende og drene- 
rende fundament av sprengstein. Pumpestasjonene skal hindre oversvømmelse 
ved å pumpe regnvann og lekkasjevann. Ut fra hensynet til bebyggelsen og for å 
redusere sjenansen mest mulig, er kronen på flomverket noen steder lagt en meter 
lavere enn den generelle flomverkshøyden. På disse strekningene er det forutsatt 
at flomverket skal kunne høynes ved beredskapsmessige tiltak under stor flom. På 
toppen av flomvollen er det anlagt en kjørbar gang  og sykkelsti.

Historikk
Flomsikringen er bygd i perioden 1995- 
2003. I tillegg har det blitt gjort komp- 
letteringer over Forsvarets område 
på Kjeller frem til 2008. Nær flomverket 
mellom Nitelva bru og Rælingsbrua 
er det satt opp en flomstein etter 
1995-flommen.

Vurdering
Anlegget utgjør en relativt ny sikrings- 
type, og er et flomverk med bymessig 
tilpasning. Det er tatt spesielle hen-
syn til både arkitektonisk utforming 
og strenge funksjonskrav tilpasset 
øvrige kommunaltekniske anlegg. 
Flomverket i Lillestrøm er spesielt i 
norsk sammenheng. Nitelva inngår i 
det vernede vassdraget Oslomarkvass-
dragene.

Arkiv:  
Vassdragstekniske planer,  
anleggsnr. 9221
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Flomsenkning av Seutelva

Seutelva, tidligere også kalt Kjølbergelva, går fra Skinnerflo til Floa i Vesterelva 
og dannet tidligere grensen mellom Fredrikstad og Onsøy kommuner. Elva renner 
ut i Oslofjorden ved Fredrikstad og Kråkerøy. Seutelva er opprensket og flomsenket 
fra Skåra, rett nord for Fredrikstad by, og opp til Myra. Arbeidene er utført på 
kortere strekninger over en total lengde på 7 km. Hensikten har vært å gjøre elva 
mer framkommelig og å få bedre vanngjennomstrømning.

Historikk
Seutelva er egentlig den vestligste for-
greningen av Glomma. Frem til 1920-
årene var elva farbar med mindre far- 
koster. Nedsatt vanntilførsel og sterk 
tilgroing førte imidlertid til at det 
knapt var gjennomstrømning i mid-
tre del av løpet, der «elva» nærmest  
fortonet seg som myrer og små 
dammer. I 1977 deltok NVE i et samar-
beidsprosjekt med bl.a. Landbruks- 
og matdepartementet, kommunene, 
Miljøverndepartementet, Prosjekt Kom- 
munesammenslutningen og Seutelvas 
Grunneierlag. I 1978 ble det besluttet 
at NVE skulle være med på planleg-
ging av senkningen, og etter hvert 
fikk NVE ansvaret. Arbeidet startet 
opp i juli 1985. Etter senkningen, full-
ført i 1986, er det fri gjennomstrøm- 
ning. Det er mye historie knyttet til 
Seutelva.

Vurdering
Dette er et godt eksempel på opp- 
rensknings- og flomsenkningstiltak i 
et typisk lavlandsvassdrag med både 
miljø- og sikringsmessige formål.  
Seutelva er en mangfoldig elv med 
rikt dyreliv og det er knyttet viktig og 
interessant kulturhistorie til elva.

 
Litteratur:
Strand, H. & Forsberg, T., 2007.  
Seutelvens historie: fra nytte til rekreasjon: 
en elvs betydning for mennesker gjennom 
tidene. Fredrikstad, Seutelvens  
grunneierlag. 
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Sootkanalen

Sootkanalen utgjør vann- 
veien mellom sjøene  
Skjervangen i Eidskog og 
Setten i Aurskog-Høland. 
Kanalen ble bygd for å  
frakte tømmer, og består 
i dag av delvis forfalne 
sluseanlegg i tre og stein. 

Historikk
Sootkanalen ble bygget av Engebret 
Soot i 1847-1849 for å frakte tømmer 
motstrøms, slik at tømmeret, som tid- 
ligere ble fraktet medstrøms inn i 
Sverige, kunne komme over i Halden- 
vassdraget. Det ble anlagt sluser på 
to strekninger, med 10 porter fra  
Skjervangen til Steinstjern, og seks por-
ter derfra til Mortsjølungen. Slusene 
ble lagt i selve elveleiet. Vegger og bunn 
i slusene ble bygd i naturstein og tettet 
med rosentorv. Fra Mortsjølungen ble 
tømmeret fraktet på hestejernbane 
opp til Tvillingtjern. Derfra gikk tøm-
meret i en kanal og en trerenne ned 
til Setten. I løpet av plan- og bygge- 
perioden fikk to kanaldirektører uttalt 
seg om Soots anlegg. Kanaldirektør  
Waligorski anså "det hele Arbeide for  
noget Flikverk", mens kanaldirektør 
Røyem uttalte seg rosende om 
anlegget (Lindtveit s. 39). Kanalen var i 
funksjon fra 1849 - 1930. 

Vurdering
Sootkanalen er Norges eldste kanal 
med sluser, og den eneste slusekanal 
anlagt med formål tømmerdrift.  
Anlegget har høy nasjonal verdi 
som teknisk kulturminne, spesielt 
knyttet til skogbrukets historie. I 
Eidskog kommune er Sootkanalen 
regulert til spesialområde frilufts- 
liv/kulturminne bevaring (1999) og 
i Aurskog-Høland kommunes areal- 
plan 2002-2016 er den angitt som 
LNF-område. Kommunene har i 2005 
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gått sammen om Handlingsplan for 
Sootkanalen med formål ”varig vern 
av anlegg, sluser og utstyr for tømmer- 
fløtning og slusedrift i kanalens  
område”. Sootkanalen grenser i vest 
til det vernede vassdraget Haldenvass-
draget.
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Litteratur:
Lindtveit, T. 1985: Kanaler: en historisk 
oversikt, In:Volund 1985, s. 29-47
 
Riksantikvaren 1994: Verneplan for tek- 
niske og industrielle kulturminner  
 
Handlingsplan for Sootkanalen, 2005,  
Aurskog-Høland  og Eidskog kommuner
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Haldenkanalen

Historikk
Hovedformålet med Haldenkanalen 
var å fløte tømmer. Fløtningsinspektør 
Engebreet Soot var initiativtaker og 
planlegger. Regjeringen og kanaldi-
rektøren ble også trukket inn i arbei-
det. Haldenvassdragets Kanalselskap 
AS ble stiftet i 1852 for "farbargjørelse av 
det Fredrikshaldske vassdrag" (www.hal-
denkanalen.no). De første arbeidene 
ble utført i Stenselven fra 1854-1856. 
Det ble bygget fire sluser ved Brekke 
og fire sluser ved Krappeto. Slusene 
ble bygget av stein og tettet med 
rosentorv. Innvendig ble slusekam-
rene dekket med plank. Kanalen frem 
til Skulerud sto ferdig i 1862. Krappe-
to og Brekke sluser ble imidlertid ram-
met av flom i 1861 og slusemurer og 
porter fikk betydelige skader. Reparas-
joner av anleggene ble utført fra 1873-
1877 under Kanalvesenets ledelse. 
Hele kanalen fra Tistedalen til Skule- 
rud stod ferdig i 1877. Helt siden 1920-
tallet har Haldenkanalen blitt brukt 
til turisttrafikk, og inntil 25 damp-
båter har gjennom tidene trafikkert 
kanalen. Mellom 1917 og 1924 ble det 
bygd en kraftstasjon ved Brekke. I den 
forbindelse ble Brekke sluser forhøyet 
og Krappeto sluser lagt under vann på 
grunn av vannstandsøkning. Brekke 
sluser har en løftehøyde på 27 meter.

 
Vurdering
Haldenkanalen har høy nasjonal verdi 
som teknisk kulturminne. Slusene 
ved Brekke er Nord-Europas høyeste. 

Haldenkanalen, også kalt den Fredrikshaldske kanal, er anlagt i Haldenvass- 
draget, som består av flere store sjøer forbundet med smale elver og sund. I flere 
av disse sundene og elvene er det bygd sluseanlegg. Dette gjør Haldenvass- 
draget framkommelig fra Femsjøen i Tistedal (Halden kommune) til Skulrud- 
vann (Aurskog-Høland kommune). Ved utløpet av Stenselva i Femsjøen består 
sluseanlegget av fire slusekamre. I Stenselva ved Krappeto ligger et nedlagt 
sluse-sted med slusemesterbolig. I nordenden av Aremarksjøen er det en sluse ved  
Strømsfoss. Den nordligste slusen ligger på Ørje og består av tre sluseporter.

Haldenkanalens historie presenteres 
på Haldenvassdragets Kanalmuseum, 
som ligger inntil Ørje sluser. Norges 
eldste dampbåtmiljø er tilknyttet  
kanalen. OED/NVE har i 2008-2009  
bidratt økonomisk i arbeidet med  
å restaurere deler av kanalen, og det 
blir utført reparasjons- og vedlike-
holdsarbeid ved flere sluser. Halden-
vassdraget er et vernet vassdrag. 

Litteratur:  
Andersen, B. 1996 Flomsikring i  
200 år, NVE 
 
Lindtveit, T. 1985: Kanaler: en historisk 
oversikt, In: Volund 1985, s. 29-47 
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Ordliste

Bune: Utstikker (ofte av stein) fra terrenget og ut i elva.

Elvemel / Elvemæle (rasmel): Skrent, dannet ved utrasning av jord og sand langs en elv.

Elveprofil: Tverrsnitt av elv, bunn og sider.

Farbargjørelse: Muliggjøre transport i et eksisterende elveløp.

Flomverk: Fylling langs elvekanten for å hindre oversvømmelse.

Gjennomstikk: Kanal gjennom det korteste landfaste partiet mellom to meandersvinger. Fører til avsnevring av 
meandersvingen.

Kuppelstein: Avrundet stein.

Meander: En elvestrekning bestående av en rekke svinger på et slakt hellende underlag.

Nedstrøms: I samme retning som vannstrømmen/vannhastigheten.

Oppstrøms: I motsatt retning av vannstrømmen/vannhastigheten.

Plastre: Steinsette, erosjonssikre.

Senkingstiltak: Arbeid i vassdrag som fører til at vannstanden i elveløp eller vann blir senket.

Skråningsfot: Nedre del av skråningen.

Skådam: Forbygning parallelt langs elva. Skådammer ble tidligere bygget for å regulere strømretningen i tømmer- 
fløtningsvassdrag.

Strømkonsentrator: Innsnevring av elveløpet som følge av ulike konstruksjoner (f.eks. buner).

Syvdeterskel: Terskelform som har til formål å stabilisere elvebunnen og å skape kulper.

Trepelegard: Stokker som er slått ned i bunn/jord og danner en rekke.

Vannstand: Nivå på vannflate på et sted uten hastighet.

Vange: Synonymt med bune.

Ørmasser: Masser, eksempelvis stein og grus, fra elva.
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Kulturminner i vassdrag
Kulturminner i vassdrag representerer en interessant 
type kulturminner i det geografisk sterkt varierte og 
vassdragsrike Norge. Flom, erosjon og ras i og 
langs norske vassdrag har i lang tid forårsaket 
skader, og helt siden Norge fikk fast bosetning har 
folk prøvd å sikre seg mot disse skader. Sikrings- 
arbeidet ble tidlig sett på som et offentlig ansvar, 
og staten har vært engasjert i dette arbeidet i over 
200 år. Denne virksomheten, en av NVEs kjerneopp- 
gaver, er relativt lite kjent, og anleggene er i liten 
grad fokusert på fra et kulturminneperspektiv. Dette 
prosjektet, utarbeidet av NVE i regi av NVEs Museums- 
ordning, presenterer et utvalg bevaringsverdige 
vassdragstekniske anlegg i Norge

Utvalget viser et stort mangfold anlegg av både 
hverdagslig og dramatisk karakter. Hensikten med 
prosjektet har vært å bidra med kulturminnefaglige  
perspektiver på anleggene, slik at den fremtidige 
forvaltningen kan ta hensyn til kulturminneverdiene. 
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