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Steinar Schanche
seksjonssjef

Forord

NVE har i lang tid forvaltet de statlige midlene til sikringstiltak mot flom, erosjon og skred knyttet til vass- 
drag og til miljøtiltak i vassdrag.  
 
NVE fikk i 2009 det statlige forvaltningsansvaret for forebygging av skredskader fra alle typer skred og 
forvalter nå alle de statlige midlene som hvert år bevilges til å sikre bebygde områder mot skred, flom og 
erosjon, som bevilges over statsbudsjettets kap. 1820, post 22 og post 60. I 2009 ble det brukt ca. 124 millioner 
kr til slike tiltak. I dette beløpet inngår også distriktsandelen, dvs. andelen på normalt 20 % som kommunen 
eller grunneierne må dekke når NVE gir bistand til tiltak. 
 
Årsrapporten inneholder en kort omtale av de tiltak som har fått bistand fra NVE og som ble utført eller var 
under utførelse i 2009 og oversikt over budsjett og forbruk. Omtalen av de enkelte tiltak er skrevet av NVEs 
regionkontor. Rapporten er utgitt av Skred- og vassdragsavdelingen, Seksjon for areal og sikring.

Oslo, juni 2010

Anne Britt Leifseth
avdelingsdirektør
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1 Innledning

NVE har en sentral rolle i arbeidet med å forebygge  
tap og skader som følge av flom og erosjon langs vass- 
drag og mot skred. Fra 1. januar 2009 fikk NVE det 
nasjonale ansvaret for det statlige arbeidet med fore- 
bygging av skredulykker. NVE har overtatt de statlige 
midlene til sikringstiltak mot skred som tidligere ble 
forvaltet av Statens landbruksforvaltning. 

NVE kan nå gi bistand til kartlegging av flom-, 
erosjons- og skredfare og til planlegging og gjennom- 
føring av sikringstiltak. NVE kan også gi bistand til 
miljøforbedringer der vassdragsmiljøet er forringet 
av tidligere inngrep. Midlene til disse formålene be- 
vilges over statsbudsjettet kap. 1820, post 22 (bistand 
som NVE tar ansvaret for å planlegge og gjennomføre) 
og post 60 (økonomisk tilskudd til tiltak som 
kommunen tar ansvar for). For tiltak som NVE gir 
bistand eller tilskudd til kreves det normalt en 
distriktsandel på 20 % som må dekkes av kommunen, 
grunneiere eller andre som har nytte av tiltaket. 

NVEs arbeid med sikrings- og miljøtiltak ledes av 
Skred- og vassdragsavdelingen, seksjon for areal og 
sikring. Det er NVEs 5 regionkontorer, Region Sør i 
Tønsberg, Region Øst i Hamar, Region Vest i Førde, 
Region Midt-Norge i Trondheim og Region Nord i 
Narvik, som står for saksbehandling, planlegging og 
gjennomføring av tiltakene.      

Utvelgelse og prioritering av tiltak skjer etter meld-
ing om behov fra kommuner, grunneiere eller andre, 
eller ved NVEs egen kartlegging og vurdering av 
behovet. Prioritering av tiltakene skjer på grunnlag 
av en vurdering av risiko og den samfunnsmessige 
nytten i forhold til kostnadene. Det blir lagt særlig 
vekt på sikkerhet for liv og helse og på miljø- 
forhold. Det legges videre vekt på om det er tatt  
tilstrekkelig hensyn til faren for flom og skred i det 
aktuelle området i kommunens arealplanlegging. 
Sikringstiltakene skal beskytte eksisterende, utsatte 
verdier. Ved ny utbygging er det kommunen og 
utbygger som har ansvaret for at sikkerheten mot 
naturfare tilfredsstiller kravene i plan- og 
bygningsloven og byggteknisk forskrift. 

I 2009 brukte NVE til sammen ca. 124 millioner kr 
til sikringstiltak mot flom og skred og til miljøtiltak 
i vassdrag. Beløpet er bruttoutgifter som omfatter 
NVEs bidrag, distriktsandeler og andre tilskudd. Av 
de 124 millioner kr er det brukt ca. 89,6 millioner kr 
til sikring mot skred og ca. 34,4 millioner kr til 
sikring mot f lom og til miljøtiltak langs vassdrag.
 
Ca. 60 tiltak ble fullført, var under gjennomføring 
eller ble støttet med tilskudd i 2009. 54 tiltak er om- 
talt i årsrapporten. Av disse er det en rekke større tiltak 
som sikrer mot kvikkleireskred og andre typer skred  
og enkelte store flomsikringstiltak. NVE fikk i 2009 
tilleggsbevilgning til sikring mot kvikkleireskred i  
Bøle i Skien kommune og til sikring etter skredet i 
Kattmarka i Namsos 13. mars 2009.

Det har ikke vært større flomhendelser i 2009. NVE 
har gitt tilskudd til flere store skredsikringsprosjekter i 
2009, blant annet i Finnmark, Troms og Sogn og 
Fjordane.

Denne rapporten omtaler de sikrings- og miljøtiltak 
som ble utført i 2009 og noen større tiltak som utføres 
over flere år. I tillegg er det gjennomført flere mindre 
tiltak som ikke er omtalt.
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Region Midt-Norge
Region Midt-Norge har mange skredfarlige kvikk- 
leireområder, og regionkontoret har gjennom mange 
år planlagt og utført flere store tiltak mot erosjon og 
skred i slike områder. Også der det har gått skred er 
det et stort behov for å undersøke området, stabilisere 
forholdene og sikre utsatt bebyggelse. Etter det dra- 
matiske skredet i Namsos 13. mars 2009 kom NVE 
raskt i gang med å sikre området mot nye skred. 

Region Nord
Et større industri- og boligområde langs Altaelva ved  
Aronnes er flomsikret i 2009. Flomsonekartet for 
området viste at store verdier var utsatt for over- 
svømmelse ved skadeflom. Tiltaket er ledd i en  
helhetlig plan for sikrings- og miljøtiltak i Alta- 
vassdraget. Alle sikringstiltak i vassdraget er kart- 
lagt med tanke på å prioritere vedlikehold og miljø- 
messige forbedringer av disse. Deler av bebyggelsen 
 i Hammerfest og Tromsø er utsatt for snøskred, og 
det har gjennom mange år pågått et stort arbeid med 
å sikre disse områdene, blant annet ved hjelp av til- 
skudd fra Statens landsbruksforvaltning. NVE har  
i 2009 gitt tilskudd til vedlikehold og fornying av  
mange av sikringsanleggene.

Region Sør
Det er gjennomført flere store tiltak mot kvikk- 
leireskred i Region Sør de siste årene. Et boligfelt i 
Hvittingfoss i Kongsberg kommune ble sikret mot  
kvikkleireskred i 2008, og arbeidene fortsatte i 
2009. Underveis ble det oppdaget at faresonen hadde 
større utstrekning enn først antatt, og NVE fort- 
setter med å sikre området i 2010. Det er flere store 
kvikkleireområder langs Skienselva mellom Skien 
og Porsgrunn, og NVE har sikret f lere av disse 
med motfylling, både under vann og på land. En 
ekstrabevilgning over statsbudsjettet gjorde det 
mulig å komme i gang med sikring av en parsell som 
sikrer et forretnings- og boligområde på Bøle mellom 
Skien og Porsgrunn. 

2  Utførte sikrings- og miljøtiltak

Region Vest
Ørsta i Møre og Romsdal er omgitt av mange flotte 
fjell, men vannet som samles i bekkene i lia ovenfor 
sentrumsbebyggelsen kan gjøre stor skade når det er 
flom. NVE har arbeidet med to prosjekter her de siste 
årene som skal avlede flomvannet bort fra de bekkene 
som gjør størst skade. Bekken Skytjåa ble sikret i 2008 
ved å føre flomvannet til det større vassdraget Røsåa 
gjennom et 320 m langt betongrør. Arbeidene ble 
fullført i 2009. I 2009 startet et tilsvarende prosjekt 
der bebyggelsen langs bekken Grepalia sikres mot 
oversvømmelser ved å føre unna flomvannet til en 
større elv. Et stort boligfelt, Rørslebakkane i Luster 
kommune, har vært utsatt for steinsprang fra den 
bratte fjellveggen som ligger bak boligfeltet. NVE ut- 
betalte tilskudd til bygging av en høy voll med gjerde 
oppå i foten av fjellveggen. To hus ble kondemnert for 
å få plass til vollen.

Region Øst
Region Øst har mange store vassdrag der flommen 
kan stige sakte, men sikkert, og der vannet kan bli 
liggende lenge og føre til store materielle skader. Det 
er bygget en rekke store flomvoller i regionen, mange 
med tetting i grunnen og med pumpestasjoner for 
å pumpe ut vann som samler seg bak vollen. Under 
flommen i 1995 ble bygda Trysil i Hedmark hardt 
rammet, og mange innbyggere her fikk føling med 
vannets ødeleggende krefter. Nå er bygda sikret med 
et solid flomverk på over 700 m med egen pumpe- 
stasjon og utendørsscene oppå denne. Byggearbeidene 
har pågått siden 2006, og flomverket ble overlevert kom- 
munen i august 2009. Det finnes også flere faresoner 
med kvikkleire langs de store vassdragene på Øst- 
landet. Langs Glomma ved Moum Vesten i Fredrikstad 
ble det oppdaget en faresone med svært lav stabilitet 
mot skred. Området ble sikret i 2009 ved å legge en 
motfylling på ca. 64 000 m3 stein i elveskråningen 
over en 1,2 km lang strekning.
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1027 Flomsikring i Driva ved Håshjellan–Trøan
 Sunndal kommune, Møre og Romsdal

Tidsrom: 2009.

Kostnad: 1 050 000 kr. Kostnadsoverslag:  
950 000 kr. Kostnadsfordeling: NVE 80 %, 
Sunndal kommune 20 %.

Entreprenør: NVE  Anlegg m/Bredesen 
Graving og Transport AS som underentreprenør.

Formål: Reparere flom- og erosjonssikrings- 
anlegg.

Beskrivelse: Dette sikringsanlegget ligger i 
en knapp yttersving i Driva, og det er hard 
påkjenning fra elva her. Etter flommen i 2003 
fikk anlegget betydelig skade i foten. Den store 
flommen skapte også bekymring i forhold til 
høyden på den delen av anlegget som sikrer 
mot flom og oversvømmelse. Anlegget var bare 
en halv meter fra å bli overtoppet på et kritisk 
punkt. Anlegget er viktig da det beskytter store 
boligområder. Arbeidet har bestått i å forsterke 

øvre deler av fundamentet i 450 m lengde. Som 
hastetiltak i 2003/2004 ble anlegget forhøyet på 
øvre strekning.

5060 Erosjonssikring ved Dalselv ved Hjelmdal 
 Rana kommune, Nordland

Tidsrom: 2009.

Kostnad: 256 000 kr. Kostnadsoverslag: 420 000 kr. 
Kostnadsfordeling: NVE 80 %, Rana kommune 20 %.

Entreprenør: Privat entreprenør.

Formål: Redusere faren for at det utløses et 
større skred i kvikkleire på grunn av erosjon. Et 
skred vil medføre stor fare for bebyggelsen, og i 
verste fall kan et skred medføre tap av liv.

Beskrivelse: Arbeidet omfatter vedlikehold/opp- 
gradering av sikringsanlegget ved Hjelmdal, som 
ble bygget midt på 1950-tallet. Det gamle anlegget 
er i stor grad ødelagt. Det er dårlig stabilitet i 
skråningen ved Hjelmdal, og uten tiltak er det 
fare for et større skred i kvikkleire. Det er lagt en 
ca. 180 m lang fylling av sprengt stein langs elve- 
bredden. Fyllingen skal i hovedsak hindre videre 
erosjon, samtidig som den også vil gi en viss 
bedring på stabiliteten i skråningen. 
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8341 Erosjons- og skredsikring i Gråelva
 Stjørdal kommune, Nord-Trøndelag

Tidsrom: 1992-2009.

Kostnad: Forbruk i 2009: 4 434 000 kr. Forbruk 
fram til 2010: 30 050 000 kr. Kostnadsoverslag:  
40 000 000 kr. Kostnadsfordeling: NVE 80 %, 
Stjørdal kommune 20 %. Arbeidene fortsetter i 
2010.

Entreprenør: NVE Anlegg.

Formål: Redusere skredfaren i de mange 
farlige kvikkleireområdene i Skjølstadmarka. 
Flere boliger, gårder, veger, kraftlinjer og annen 
infrastruktur er utsatt for skred.

Beskrivelse: Dette omfattende sikringspro-
sjektet ble påbegynt i 1992. Med mindre unntak 
har det vært en årlig framdrift med kostnad på 
ca. 2 000 000 kr pr. år. Hovedløpet Gråelva er 
hevet inntil 2 m over en strekning på ca. 7 km. 
Dette skal også gjøres i de mange sidebekkene,  
i alt ca. 25 km bekkestrekning. Heving og  

erosjonssikring utføres med samfengte masser av 
sprengt stein fra eget steinbrudd ved Kyllo. Det 
legges stor vekt på at det nye elveleiet skal etter-
lates i så nær naturlig tilstand som mulig (linje-
føring, bredde, stryk, kulper m.m. bevares mest 
mulig). Arbeidene i 2009 har i hovedsak foregått i 
Islandsbekken. 

9722  Skredsikring ved Bubekken ved Kvitheim 
 Grong kommune, Nord-Trøndelag

Tidsrom: 2008-2009.

Kostnad: Totalkostnad: 2 852 000 kr. Forbruk 
2009: 1 282 000 kr. Kostnadsoverslag: 2 850 000 
kr. Kostnadsfordeling: NVE 80 %, Grong kom-
mune 20 %.

Entreprenør: NVE Anlegg m/underentre- 
prenører.

Formål: Stabilisere Bubekken og Kvitheims- 
bekken for å redusere faren for utglidninger som 
kan føre til store, dyptgående kvikkleireskred i 
området. Tiltaket sikrer boliger, driftsbygg, dyrka 
mark, infrastruktur m.m.

Beskrivelse: Tiltaket omfatter sikring mot leir-
skred (erosjonssikring og stabiliserende fylling) 
i bunnen av Bubekken og Kvitheimsbekken over 
en total lengde på ca. 1 000 m. Bunnen løftes opp 
til 3 m. Sikringsplanen beskriver også erosjons- 
sikrings- og stabiliseringstiltak i tre sidebekker 

og tiltak for å sikre gammelt ras ved grende- 
huset. Totalt sikringsbehov er ca. 1 550 m elve-
strekning. 
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9972 Erosjonssikring ved Røssåga ved Trongmoen
 Hemnes kommune, Nordland

Tidsrom: 2009.

Kostnad: Forbruk 2009: 1 557 000 kr. 
Kostnadsoverslag: 2 950 000 kr. Kostnadsfordeling: 
NVE 80 %, Hemnes kommune 20 %. Arbeidene 
fortsetter i 2010.

Entreprenør: NVE Anlegg m/underentreprenør

Formål: Tiltaket skal hindre at stabiliteten av 
skråningen svekkes som følge av erosjon. Erosjon 
og skred i skråningen kan føre til utrasing av hele 
kvikkleiresonen (risikoklasse 4), som har betydelig 
bebyggelse og infrastruktur.

       

Beskrivelse: Tiltaket går ut på å steinsette 
en 700 m lang strekning langs Røssåga ved 
Trongmoen mot erosjon. Tiltaket skal hindre nye 
utglidninger mot ei skredgrop fra 1989, sikre mot 
erosjon i en sidebekk over 300 m lengde og av 
Merratelva over en strekning på totalt 170 m. 

Tidsrom: 2009. 

Kostnad: 369 000 kr. Kostnadsoverslag: 330 000 kr. 
Kostnadsfordeling: NVE 80 %,  
Verdal kommune 20 %. 

Entreprenør: Privat entreprenør . 

Formål: Tiltaket skal hindre oversvømmelse av 
kjellere i boliger i Sørenget boligfelt. Det skal 
videre forhindre erosjon med påfølgende utrasinger 
i bekken, som medfører massetransport og lavere 
kapasitet i bekken ved flom.

Beskrivelse: Tiltaket har omfattet fjerning av 
en 5 m lang kulvert oppstrøms boligområdet og 
ensidig erosjonssikring med bekkeutvidelse på til 
sammen 205 m. I tillegg er de hydrauliske for- 
holdene forbedret foran den doble kulverten ned- 
strøms boligområdet. Sikringstiltakene omfatter 
steinsetting av enkelte delstrekninger og noe 

9989 Erosjonssikring av Korsådalsbekken  
 ved Sørenget boligfelt  Verdal kommune, Nord-Trøndelag

utretting av bekken i de skarpeste svingene. Et 
helt nytt profil er anlagt over en lengde på 10 m. 
Totalt omfatter tiltakene en strekning på ca. 
215 m. 
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9981  Erosjons- og skredsikring i elvene Vigda og Børselva
 Melhus og Skaun kommuner, Sør-Trøndelag

Tidsrom: 2003-2009.

Kostnad: Total kostnad 41 330 000 kr. 
Forbruk 2009: 2 885 000 kr. Kostnadsfordeling: 
NVE 80 %, Skaun kommune 14 %, Melhus kom-
mune 6 %.

Entreprenør: NVE Anlegg m/underentrepre-
nører.

Formål: Redusere faren for store kvikkleire-
skred som bl.a. kan ramme sentrumsområdene 
i Buvika og Børsa.

Beskrivelse: Risikoklassifiseringen av kvikk-
leireområder viser høy risiko for kvikkleire- 
skred ned mot elver, bekker og strandsone i 
Buvika, Børsa og Viggja. Spesielt er tettstedene 
utsatt. I forbindelse med bygging av ny E39 

gjennom Skaun har NVE, kommunen, vegvesenet  
og entreprenøren inngått et samarbeid om 
levering av billige overskuddsmasser av stein fra 
veganlegget til skredsikringen. Den omfattende  
sikringen omfatter bunnheving og stabilise-
rende fyllinger i flere km av Vigda med side- 
bekker, strandsonen i Buvika, Børselvas nedre 
del (1 km) og Naustmelen. Sikringsarbeidene 
startet opp høsten 2003. Arbeidene i  Hammer- 
bekken og strandsonen i Buvika er gjennomført 
i sin helhet. I Vigda i Buvika er det kjørt ut stein 
på hele strekningen mellom ”gamle” E39, opp 
forbi Valsetbekken og inn i Melhus kommune.  
 
Valsetbekken og Børselva er ferdig sikret i tillegg  
til en sidebekk. I 2008 og 2009 har arbeidene  
fortsatt i bekkesystemene i øvre del av Vigda- 
vassdraget, for det meste i Melhus kommune. 
Arbeidene er så å si fullført.  
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10227  Erosjons- og skredsikring i Kvetabekken
 Trondheim kommune, Sør-Trøndelag

Tidsrom: Juni 2005–2009.

Kostnad: Total kostnad 12 936 000 kr. Forbruk 
2009: 1 115 000 kr. Kostnadsfordeling: NVE 70 %, 
Trondheim kommune 30 %.

Entreprenør: NVE Anlegg og Johs J. Syltern AS.

Formål: Redusere faren for skred i flere store og 
skredfarlige kvikkleiresoner med mye bebyggelse.

Beskrivelse: Kvetabekken i Tillermarka skal 
sikres mot videre erosjon i til sammen 6 km lengde. 
Det er beregnet å bruke ca. 100 000 m3 stein. Bekke- 
leiet heves opptil 3 m. Steinmassene leveres fra 
utsprengning av ny kraftverkstunnel mellom 
Leirfossene i Nidelva. Det tas betydelig hensyn til 
landskap og miljøforhold i arbeidene. Samarbeid 
med andre store samfunnsnyttige prosjekter om 
levering av overskuddsmasser har vist seg å gi 
betydelige besparelser. Det krever imidlertid gode 
forberedelser og samkjørt planlegging og utførelse.

10332  Erosjonssikring ved Innerelva i Leksvik sentrum
 Leksvik kommune, Nord-Trøndelag.

Tidsrom: 2009.

Kostnad: Forbruk i 2009: 1 358 000 kr. 
Kostnadsoverslag: 2 400 000 kr. Kostnads- 
fordeling: NVE 80 %, Leksvik kommune 20 %. 
Enkelte sluttarbeider gjenstår i 2010.

Entreprenør: NVE Anlegg.

Formål: Hindre at erosjonen utvikler seg og 
truer bygningsmassen på begge sider av elva. 

Beskrivelse: Tiltaket omfatter erosjonssikring 
av nedre del av Innerelva og sikring av verdifull 
eldre bebyggelse på den nordøstre bredden ved 
utløpet av Innerelva. Erosjon på høyre bredd truer 
på sikt de kommunale bygningene like innpå 
melen. Under storflommen i januar/februar 2006 
oppsto det store skader ved utløpet av Innerelva. 
Den høye vannhastigheten i elva var årsak til 
at mye av den sandholdige bunnmassen ble ført 
ut i sjøen. Dette resulterte i bunnsenkning av 

utløpsområdet, og elva tok nytt løp nærmere 
Kroa-området. Bunnsenkningen under flom-
men forårsaket også brudd på vannledningen 
som krysser elva i området. Det er nå bygget en 
bunnforsterkning og terskel for å sikre vannled-
ningen. En stor del av betongmuren som beskyt-
tet det gamle sagbruket og lagerbygningen på 
venstre bredd, ble revet bort under flommen og 
er nå bygget opp i solid kvalitet. Begge sider av 
elva er nå sikret med plastrede og murte stein-
masser i ca. 100 m lengde.  
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10461 Skredsikring ved Sørborgen barneskole og Klæbu   
 ungdomskole  Klæbu kommune, Sør-Trøndelag

Tidsrom: 2009.

Kostnad: Forbruk i 2009: 5 568 000 kr. Forbruk 
fram til 2010: 5 671 000 kr. Kostnadsoverslag:  
13 000 000 kr. Kostnadsfordeling: NVE 80 %, 
Klæbu kommune 20 %. Arbeidene fortsetter i 2010.

Entreprenør: NVE Anlegg m/Forset Grus AS 
som underleverandør.

Formål: Redusere faren for kvikkleireskred som 
truer skoler, idrettshall mv.

Beskrivelse: Sikringsarbeidene har foregått 
innenfor kvikkleiresone Litjulga (risikoklasse 
5), som inneholder skole, idrettsanlegg, boliger 
og infrastruktur. Fase 1 av sikringstiltaket er nå 
gjennomført og omfatter en 2,7 km lang steinfyl-
ling i bunnen av bekkesystemet i sonen. Fase 2 er 
under prosjektering og vil bestå av videre oppfyl-
lings- og nedplaneringsarbeider.

10519  Erosjons- og skredsikring i Igda
  Overhalla kommune, Nord-Trøndelag

Tidsrom: 2009.

Kostnad: Forbruk 2009: 845 000 kr (oppstart 
desember 2009). Kostnadsoverslag: 6 350 000 kr. 
Kostnadsfordeling: NVE 80 %, Overhalla kom-
mune 20 %. Arbeidene fortsetter i 2010.

Entreprenør: NVE Anlegg.

Formål: Tiltaket skal gi økt sikkerhet i et  
området med et betydelig potensial for skred i
kvikkleire. Bygninger og infrastruktur er utsatt,  
og et skred kan medføre tap av menneskeliv.

Beskrivelse: Det er aktiv erosjon i Igda, og det 
er store avsetninger av kvikkleire i området. 
Erosjonen har økt de senere årene, og Igda har 
hatt betydelig bunnsenkning. Det er nå setninger 
og glidninger langs hele bekkeløpet. Igda skal 
sikres med stein i sider og bunn og vil bli hevet 
opptil 2,5 m fra Rv17-kulverten og ca. 1 500 m 
oppstrøms. 
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 10571 Sikringstiltak etter skred i Kattmarka
 Namsos kommune, Nord-Trøndelag 

Tidsrom: 2009.

Kostnad: Forbruk 2009: 13 711 000 kr. 
Kostnadsoverslag: 18 000 000 kr. Kostnads- 
fordeling: NVE 90 %, Namsos kommune 10 %. 
Arbeidene fortsetter i 2010.

Entreprenør: NVE Anlegg, LCM, BAT Cofra AB.

Formål: Sikre mot utvidelse av skredet, som kan 
ramme bebyggelsen inntil skredet. 

Beskrivelse: Etter det store kvikkleireskredet 
som gikk i Kattmarka 13. mars 2009, er det utført 
omfattende sikringsarbeider for å hindre utvidelse 
av skredet. Det er bygget en 330 m lang vei gjen-
nom skredgropa ved hjelp av innblanding av kalk 
i den bløte leira. I tillegg er det satt ned vertikal-
dren i vegtraséen. I bakkant av skredgropa og på 
toppen av Kattmarka mot nord er det etablert 
omfattende gitter av kalk-/sementpeler som skal 

hindre videre utrasing. I nærmeste vik til skredet 
i Fiolvika legges det opp en stabiliserende motfyl-
ling, inneholdende 10 000 m3 stein. Noe arbeid 
gjenstår i 2010. 
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839 Vedlikehold av erosjonssikringsanlegg  
 ved Beiarelva ved Eiterjord Beiarn kommune, Nordland

302  Flomsikring Altaelva ved Aronnes
 Alta kommune, Finnmark

Tidsrom: 2009. 

Kostnad: 800 000 kr. Kostnadsfordeling:  
NVE 65 %, Alta kommune 35 %. 

Entreprenør: NVE Anlegg. 

Formål: Flomsikring av industriområde og 
boliger.
 

Beskrivelse: Flomsonekartet for nedre del av 
Altaelva viser at store verdier på Aronnesområdet 
er utsatt for oversvømmelse ved skadeflom. 
Eksisterende sikringsanlegg gir ikke tilfredsstil-
lende sikkerhet. Plan for flomsikring av Aronnes 
er forankret i en helhetlig plan for sikrings- og 
miljøtiltak i Altaelva. Her er det anbefalt at 
sikringsanlegg trekkes så langt fra elva som 
mulig. Ved at elva gis nødvendig plass, ivaretas 
både sikkerhet og vassdragsmiljø på en god måte. 
Eksisterende sikringsanlegg er hevet og stedvis 
flyttet fra elvekanten.

Tidsrom: 2009. 

Kostnad: 520 000 kr. Kostnadsoverslag: 500 000 kr. 
Kostnadsfordeling: NVE 80 %, Beiarn kommune 20 %. 

Entreprenør: NVE Anlegg. 

Formål: Erosjonssikring av boligbebyggelse.

Beskrivelse: Et eldre erosjonssikringsanlegg 
langs nedre del av Beiarelva hadde omfattende 
skader, og deler av anlegget var rast ut i elva. 
Grunnforholdene langs denne delen av vassdraget 
er dårlige med leire i elvebunnen og langs elve-
breddene. Det er foretatt en oppgradering og 
forsterking av eksisterende sikringsanlegg.
Skadene på anlegget hadde utviklet seg fra plan-
leggingsfasen til utførelse, slik at det var behov 
for noe mer stein enn budsjettert.
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10224C  Vedlikehold av sikringsanlegg og miljøtiltak   
 for Bognelva, delområde 7  Alta kommune, Finnmark

10239 Miljøtiltak ved Saltdalselva ved flomløpsområde Osøyra  
 Saltdal kommune, Nordland

Tidsrom: 2009. 

Kostnad: 340 000 kr. Kostnadsoverslag: 300 000 kr. 
Kostnadsfordeling: NVE 100 %. 

Entreprenør: NVE Anlegg. 

Formål: Oppgradering av sikringsanlegg og  
bedring av vassdragsmiljø. 

Beskrivelse: NVE har utarbeidet en helhetlig plan  
for oppgradering og ombygging av sikringsanleggene  
i Bognelva. Plan 10224C er den siste av i alt tre planer  
for tiltak. Dette tiltaket omfatter ombygging og delvis  
fjerning av sikringsanlegg over en strekning på ca.  
800 m. Elva var kanalisert langs denne strekningen før  
ombyggingstiltakene. Tiltakene i Bognelva har bidratt  
til bedret sikkerhet og et langt bedre vassdragsmiljø. 
Utførte undersøkelser av anadrom fisk og flommarks- 
miljø dokumenterer dette. Det forventes også at fram- 
tidige vedlikeholdskostnader for sikringsanleggene  
reduseres ved at elva er gitt mer plass, noe som med- 
fører at påkjenningen på anleggene reduseres.

Tidsrom: 2000-2009.

Kostnad: 355 000 kr. Kostnadsoverslag: 300 000 kr.  
Kostnadsfordeling: NVE 62 %, Saltdal kommune  
25 %, Nexans 13 %.

Entreprenør: NVE Anlegg.  
  

Formål: Bedring av flomsikkerhet og vassdrags-
miljø.

Beskrivelse: Tiltaket er ett av deltiltakene i 
en helhetlig plan for sikrings- og miljøtiltak i 
Saltdalsvassdraget. Tilløpet til flomløpsområdet 
ved Osøyra har vært avsperret av et flomverk, 
mens utløpet har vært åpent. Det ligger en avfalls-
fylling og en annen fylling mot flomløpet, og det 
har vært avrenning fra disse. Det er åpnet for vann- 
gjennomstrømning i flomløpsområdet, forurensede 
 sedimenter er fjernet og det er ryddet opp i hele 
området. Tiltaket er kombinert med kommunens 
arbeid for å hindre avrenning fra avfallsdeponiet.

Vassdragsmiljøet er betydelig forbedret gjennom 
tiltaket. Vannstrømmen gjennom flomløpet er 
styrt ved hjelp av en hvelvkulvert med åpen bunn. 
Dette er en gunstig konstruksjonstype både med 
hensyn til sikkerhet og til miljø for denne type 
tiltak.
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Tidsrom: 2008-2009.

Kostnad: 270 000 kr. Kostnadsoverslag:  
200 000 kr. Kostnadsfordeling: NVE 80 %, 
Beisfjord grunneierlag 20 %.

Entreprenør: NVE Anlegg. 
 

Formål: Oppgradering av sikringsanlegg og 
bedring av vassdragsmiljø.

Beskrivelse: Eksisterende flomsikringsanlegg, 
som har bestått av stor stein lagt i bratt fylling 
med minimal kantvegetasjon, er bygget om. I øvre 
nivå er stein knust med hydraulisk hammer, før 
det er påført grus- og sandmasser som vekstjord-
substrat. Hele sikringsanlegget er slaket ned, og 
det er etablert en sti for fiskere i nedre del av fyl-
lingen. På toppen av fyllingen og inn mot dyrka 
mark har gårdbruker revegetert, og denne delen 
av tiltaket er finansiert med fylkeskommunale 
SMIL-midler (spesielle miljøtiltak i jordbruket).

Tidsrom: 2009.

Kostnad: 320 000 kr. Kostnadsoverslag:  
300 000 kr. Kostnadsfordeling: NVE 70 %, Saltdal 
kommune 20 %, Jernbaneverket 10 %.

Entreprenør: NVE Anlegg. 
  

Formål: Sikring av boliger og jernbanebru.

Beskrivelse: Det er bygget et tradisjonelt 
erosjonssikringsanlegg for å sikre boliger i et 
regulert boligfelt, og anlegget er landfestet til ei 
jernbanebru. Anlegget ble bygget som en forleng- 
else av et eksisterende sikringsanlegg.

Erosjonen utviklet seg relativt mye fra tidspunktet 
for utarbeiding av planen og til gjennomføring  
av anlegget. Dette medførte behov for ytterligere  
sikringsstein og dermed overskridelse av kostnads- 
overslaget.

10418   Vedlikehold av flomsikring og miljøtiltak    
 i Lakselva ved Sundby Narvik kommune, Nordland

10486   Erosjonssikringsanlegg i Saltdalselva ved Nygård
 Saltdal kommune, Nordland

Det forventes at framtidig behov for vedlikehold 
reduseres ved at anlegget er slaket ned og som  
følge av at det på sikt etableres naturlig kant- 
vegetasjon.
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Tidsrom: 2009. 

Kostnad: 115 000 kr. Kostnadsoverslag:  
100 000 kr. Kostnadsfordeling: NVE 80 %, 
Storfjord kommune 20 %. 

Entreprenør: NVE Anlegg. 

Formål: Sikring av bebyggelse og bru.

Beskrivelse: Tiltaket besto i oppgradering  
av sikringsanlegg som ble skadet under en  
større flom. Det er liten flomdemping og store  
flommer i vassdraget.

10513 Vedlikehold av erosjonssikringsanlegg  
 i Storelva ved Elsnes  Storfjord kommune, Troms 

Tidsrom: 2008-2009. 

Kostnad: 150 000 kr. Kostnadsfordeling:  
NVE 100 %. 

Entreprenør: NVE Anlegg.  

Formål: Sikring langs bekkeløp for å hindre 
ytterligere skred og massetransport i Lakselva. 

Beskrivelse: Sikringstiltak ble gjennomført 
for å stabilisere høye skredmeler i et område med 
leire og fingradert silt. Et skred langs bekken 
førte til omfattende sedimenttransport og avlag-
ring i elveløpet nedenfor skredbekken. Her er 
det tidligere utført omfattende miljøforbedrende 
tiltak, og effekten av disse ville blitt forringet av 
ytterligere skred. 

Tiltaket er kombinert med sikringstiltak utført  
og bekostet av privat landskapsentreprenør som 
er grunneier langs den ene bredden av bekken.

10533   Skredsikring ved Lakselvmoen, Lakselva i Beisfjord
 Narvik kommune, Nordland
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Tidsrom: 2009.

Kostnad: 9 000 000 kr. Tilskuddsandel fra NVE 
utgjør 50 % og er begrenset til 4 800 000 kr.

Formål: Sikring av tettstedsbebyggelse mot 
skred.

Beskrivelse: Hammerfest kommune har tidlig- 
ere foretatt en kartlegging av hvilke områder 
i kommunen som kan bli rammet av skred. 
Kommunen har utarbeidet kriterier for priorite-
ring av sikringsarbeidet, og det er årlig bygget  
sikringstiltak for å sikre tettstedsbebyggelse 
mot snø og fjellskred. I 2009 ble det gjennomført 
sikring av områdene Nybakken, Blåsenborg og 
Skippergata i Hammerfest sentrum.

10604T   Skredsikring Hammerfest
 Hammerfest kommune, Finnmark

Tidsrom: 2009.

Kostnad: 215 000 kr. Kostnadsoverslag:  
300 000 kr. Kostnadsfordeling: NVE 50 %, 
Storfjord kommune 50 %.

Entreprenør: NVE Anlegg.  
 

Formål: Gjenåpne bekk i avlagringsområde  
for skredmasser og hindre oversvømmelse mot  
to gårdsbruk.

Beskrivelse: Det gikk et større fjellskred i 
Signaldalen i juni 2008. Masser fra skredet  
(ca. 500 000 m3) ble avlagret over et større område 
med en mektighet på opp mot 5 m. Et bekkeløp 
ble sperret etter skredet, og NVE har utarbeidet 
plan og tatt ansvar for gjennomføring av tiltak 
for åpning av bekken. Permanente sikringstiltak 
for å hindre skader av eventuelle framtidige skred 
vurderes som en egen sak.
 

10542   Åpning av bekk ved fjellskred i Signaldalen
 Storfjord kommune, Troms

Tiltaket ble gjennomført nær fjellfoten mot 
utløsningsområdet for skred. NGI medvirket  
til å utarbeide rutiner for å sikre en forsvarlig  
gjennomføring av anleggsarbeidet.
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Tidsrom: 2009.

Kostnad: 7 750 000 kr. Tilskuddsandel fra NVE 
utgjør 20 % og er begrenset til 1 550 000 kr.

Formål: Sikring av tettstedsbebyggelse mot 
snøskred.

Beskrivelse: Krokenområdet ligger i 
Tromsdalen og er et tett regulert boligområde. 
Tromsø kommune har kartlagt flere områder 
som er utsatt for skred. Sikring av området 
Kroken Sør ble prioritert i 2009. Sikringstiltak 
er utført i løsneområdet for snøskred. Tiltaket 
beskytter omlag 12 boliger og tilrettelegger for 
nybygging av 40—50 boliger. NVEs finansierings-
bistand er begrenset til 20 %, da tiltaket også 
tilrettelegger for ny utbygging.

10605T   Skredsikring ved Kroken Sør
 Tromsø kommune, Troms
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Tidsrom: August 2008-juli 2010. 

Kostnad: 3 500 000 kr. 

Entreprenør:  NVE Anlegg. 

Formål: Redusere faren for flomskader på  
boliger, offentlige bygg og Hol gamle kirke. 

Beskrivelse: Det har vært skadeflommer både i 
2004 og 2005. Bekken har hatt for liten kapasitet 
ved flom. Tiltaket omfatter utvidelse av selve 
bekken og ombygging av tre kulverter til bruer. 
Bekken er så bratt at det har vært nødvendig å 
sikre både bunn og sider. Bunnen er gitt en mest 
mulig naturlig utforming, og sidene er i stor 
grad sikret med murer. Murene er gitt en tilnær-
met håndverksmessig kvalitet med stor vekt på 
detaljer. I tillegg til å bygge et sikringsanlegg har 
arbeidet også vært et ledd i kompetanseheving for 
NVE på prosjektering og utførelse av slike anlegg. 
Tett oppfølging fra landskapsarkitekt, planlegger 

Tidsrom: Januar 2009-juni 2010. 
 

Kostnad: Forbruk 2009: ca. 20 000 000 kr. 
Kostnadsoverslag: 25 000 000 kr. 

Entreprenør: Telemark Vestfold Entreprenør AS.

 
Formål: Redusere faren for et større kvikkleireskred 
 i industri-, forretnings- og boligområdet på Bøle.

Beskrivelse: Sikringstiltakene omfatter utleg-
ging av motfylling både under vann og på land. 
Under vann legges det ut ca. 70 000 m3 masse og 
på land ca. 25 000 m3 masse. Store deler av stein-
massene kommer fra et kommunalt parkerings-
anlegg i Skien sentrum, kalt Bygarasjen. Dermed 
har man på en god måte kombinert to offentlige 
formål. I nordre del av faresonen der steinmassene 
har blitt dumpet, har marinarkeologer funnet flere 
gamle båter som er fredet. Dette har ført til at 
fyllingsarbeidene har stoppet like nedstrøms båt- 
vrakene. Ferdigstilling av sikringstiltakene må 

10061   Skredsikring ved Skienselva  
 Porsgrunn og Skien kommuner, Telemark 

vurderes i lys av dette.

Det er krevende å samkjøre to slike anlegg. To 
separate kontrakter, én for Bygarasjen og én for  
sikringsanlegget, har skapt en del utfordringer. 
Ett tilbudsgrunnlag og én kontrakt med kun én 
entreprenør med hovedansvar for begge jobbene 
ville ha lettet arbeidet.

Dårlig posisjoneringsutstyr hos entreprenøren 
har skapt problemer med å oppfylle NVEs krav 
når det gjelder fyllingsnivået.

10309  Flomsikring av Skriu ved Hol stavkirke
 Hol kommune, Buskerud

og byggeleder har vært en sentral suksessfaktor. 

For nærmere beskrivelse av anlegget, se års- 
rapport for 2008.
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Tidsrom: September 2008-september 2009. 
 

Kostnad: 25 000 000 kr. Forbruk fram til 2010: 
ca. 1 750 000 kr.

 
Entreprenør:  NVE Anlegg.  

 
Formål: Redusere faren for et større kvikkleire-
skred i boligområde på Hvittingfoss.

Beskrivelse: Total skråningshøyde er ca. 45 m. 
Det er kjørt inn en steinfylling i foten på 20 000 m3  
og avlastet 80 000 m3 på toppen av skråningen. 
Parallelt med gjennomføringen av anlegget ble 
det utført grunnundersøkelser for å avdekke om 
det var behov for sikringstiltak i andre deler av 

10474  Skredsikring Hvittingfoss 
 Kongsberg kommune, Buskerud 

kvikkleiresonen. Undersøkelsene avdekket behov 
for omfattende sikringstiltak på oppstrøms side 
av selve Hvittingfossen. Tiltak er planlagt utført i 
2010 og kalles parsell II. 

Grunnundersøkelsene utført før anleggsstart,  
viste at faresonen hadde en betydelig større 
utstrekning enn på de opprinnelige kartene. 
Faresonen var krevende å sikre pga. store høyde-
forskjeller og stor utstrekning. Den prosentvise 
økningen av stabiliteten er derfor ulik for søndre, 
midtre og nordre del av faresonen.

For nærmere beskrivelse av anlegget, se års- 
rapport for 2008.
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Tidsrom: Januar 2009.

Kostnad: 120 000 kr. Kostnadsoverslag:  
90 000 kr. Kostnadsauka skuldast lang transport 
av massane.

Entreprenør: Hole Maskiner AS.  

Formål: Sikre bustadområde.

Beskrivelse: Tiltaket gjeld uttak av lausmassar 
frå elveløpet. Nokre stader vart vatnet styrd mot 
forbygging. Dette førde til auka påkjenning av 
forbygginga med begynnande undergraving som 
følgje. 

4017  Andre tiltak i Brunstadelv ved Brunstad   
 Sykkylven kommune, Møre og Romsdal

Tidsrom: 2005.  

Kostnad: Forbruk 2009: 4 403 874 kr. Kostnads- 
overslag: 22 000 000 kr. Forbruk fram til 2010:  
23 000 000 kr. Anlegget vert ferdigstilt i 2010.  
 

Entreprenør: NVE Anlegg.  

Formål: Flaum- og erosjonssikring i Høyanger 
sentrum, industriområde og bustadfelt.

Beskrivelse: Anlegget omfattar 4 parsellar i 
Daleelva og deler av Hålandselva. Arbeidet går ut 
på forbygging, forsterking av flaumvollar, fiske-
sti, tersklar, steinband, flaumløp med landskaps-
element, gytebekkar og underbygging for ny veg 
til Dale. Anlegget vert ferdigstilt i 2010.

9851  Flaum- og erosjonssikring av Daleelv og Hålandselv i  
 Høyanger sentrum  Høyanger kommune, Sogn og Fjordane 
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Tidsrom: Mars-desember 2009.

Kostnad: 5 700 000 kr. Kostnadsoverslag:  
12 000 000 kr. Anlegget vert avslutta i 100292011.

Entreprenør: NVE Anlegg. 

Formål: Sikre Ørsta sentrum mot flaumvatn frå 
Grepalia og sikre busetnad, vegar og industribygg 
langs Morkaelva.

Beskrivelse: På grunn av at flaumvatn frå fjell- 
sida Grepalia fleire gonger har skapt problem i 
Ørsta sentrum, vert det bygd ein 1 270 m lang 
avlastingskanal vestover langs fjellsida. Kanalen 
munnar ut i Morkaelva i utkanten av sentrum 
og renn vidare 300 m før utløp i Ørstafjorden. 
Morkaelva, som vert fullprofilplastra, er dimensjo-
nert etter ein 200-årsflaum. Dette utgjer 10 m3/s. 
Tiltaket inkluderer òg bygging av 3 mindre bruer, 
legging av 2 kulvertgater og omlegging av diverse 
kablar og rør. Eksisterande vassårar skal framleis 
føre vatn. 

10265  Sikringstiltak Grepalia
 Ørsta kommune, Møre og Romsdal

Tidsrom: 2007-2009.  

Kostnad: Forbruk 2009: 1 900 000 kr.  
Kostnadsoverslag: 7 360 000 kr. Forbruk fram til 
2010: 10 370 000 kr. 

Entreprenør: NVE Anlegg.   

Formål: Sikring av sentrumsområde og bustad-
felt.

Beskrivelse: Arbeidet i 2009 omfatta hovud- 
sakeleg sikring over fleire parsellar på den 
nedste delen av elva, på omkring 450 m. Det 
planlagde sikringstiltaket i Rossåa, med lengde 
på omlag 130 m og eit tilleggsarbeid med oppfø-
ring av ein 50 m lang flaumvoll ved Br. Øyehaug 
A/S, vart også utførd i 2009. I tillegg vart eit par 
mindre reparasjonstiltak med midlar frå Statens 
naturskadefond gjennomført.

10266   Flaumsikring ved Skytjeåa på Engeset 
 Ørsta kommune, Møre og Romsdal



30

R
EG

IO
N

  V
ES

T

Tidsrom: Januar-mai 2009.  

Kostnad: 1 344 750 kr. Kostnadsoverslag:  
1 160 000 kr. Kostnadsfordeling: NVE 80 %, 
Naustdal kommune 20 %.  

Entreprenør: NVE Anlegg.   

Formål: Sikre infrastruktur (veg og linjer) og 
bygningar.

Beskrivelse: Arbeidet var utfordrande med 
samordning og omlegging av fleire luftlinjer 
og kryssande straumkabel. Planen vart tilpassa 
linjeføring i terrenget og med høveleg kurvatur 
langs kommunal utfartsveg. Arbeidet omfatta 
bygging av tersklar, utstikkarar og nedkøyring 
for uttak av masselagring.

10412  Flaum- og erosjonssikring av Kvernhusgrova på Reiakvam 
 Naustdal kommune, Sogn og Fjordane

10451  Skredsikring av Ufsagjegrovi ved Meel
 Balestrand kommune, Sogn og Fjordane 

Tidsrom: 2008-2009.  

Kostnad: Forbruk 2009: 140 200 kr. 
Totalkostnad: 597 000 kr. Kostnadsoverslag:  
560 000 kr.  

Entreprenør: Narve Bjerk.   

Formål: Sikre gardstun og bustader mot ras.

Beskrivelse: NVE har tidlegare utført sikring 
i nedre del av elv og rasområde, men gards-
tun og bygningar var ikkje godt nok sikra mot 
store snøras og vassdemme. Midlar frå Statens 
naturskadefond og tilskot frå NVE utløyste 
større tiltak frå Nasjonal turistveg og opp til 
fjellfoten. Området var bratt og krevjande på 
øverste del. Store mengde masse vart sortert og 
lagt opp i sikringsvoll. Stor stein ligg delvis att 
i skråninga mot elva, og det må tilførast midlar 
slik at anlegget kan fullførast.
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Tidsrom: Januar-mars 2009.  

 
Kostnad: 417 000 kr. Kostnadsoverslag: 509 000 kr.

Entreprenør: NVE Anlegg.   

Formål: Sikre gardstun med bustad og sjøhus.

Beskrivelse: Arbeidet vart sett i gong etter 
flaumskade og finansiert med midlar frå NVE, 
Statens naturskadefond og Statens vegvesen. 
Arbeidet gjekk ut på einsidig erosjonssikring på 
venstre side av elva med mur og botnplastring. 
Høgre sida er sikra med mur av grunneigaren.

Tidsrom: Juni 2009-desember 2009.  

Kostnad: 695 000 kr (tilskot).

Entreprenør: Alvin Drage AS.   

Formål: Erosjonssikre Fargarelva og sikre at 
elva held seg i sitt opphavlege elveleie.

Beskrivelse: Fargarelva hadde laga nytt løp i 
den bratte lia og erodert og blottlagt eit par leir-
bakkar, som truga den einaste adkomstvegen 
til Nordfjord sjukehus. Den vidaregåande skulen 
og eit nytt operahus ligg tett inntil elva i til-
legg til nokre bustadar. Arbeidet gjekk ut på å 
hindre at elva, som renn på bart fjell, skulle ”ta 
ut” til sidene. Det vart mura og sprengt i løpet. 
Sprenginga skulle styre både vasstraumen og 
redusere farten på vatnet.

10497  Flaum- og erosjonssikring Ølmheimselva
 Sogndal kommune, Sogn og Fjordane 

10578 Erosjonssikring ved Fargarelva
 Eid kommune, Sogn og Fjordane 
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Tidsrom: 2009.

Kostnad: Forbruk i 2009: 2 500 000 kr. 
Kostnadsoverslag: 4 670 000 kr. Tilskot frå NVE:  
3 036 000 kr.

Entreprenør: Fjerby AS.

Formål: Tilskot til sikring av bustadfelt.

Beskrivelse: Tiltaket omfatter sikring av bratt 
fjellside (hammar) med bolting, nett og gjerde.

10580  Sikringstiltak mot skred ved Gartveit i Øystese
 Kvam kommune, Hordaland

10581  Sikring mot steinsprang ved Røslebakkane og  
 Sandvik sør  Luster kommune, Sogn og Fjordane

Tidsrom: 2009.

Kostnad: Forbruk i 2009: 7 000 000 kr. 
Kostnadsoverslag: 10 150 000 kr. Tilskot frå NVE: 
7 960 000 kr.

Entreprenør: Havnen entreprenør AS.

Formål: Tilskot til sikring av bustadfelt.

Beskrivelse: Tiltaket utgjer sikring mot stein-
sprang frå høg fjellside ved bygging av voll med 
gjerde på toppen. To hus vart kondemnerte for å 
få plass til vollen.
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Tidsrom: 2009.

Kostnad: 100 000 kr.

Entreprenør: Mesta Drift as.

Formål: Tilskot til sikring av eitt einskild bustadhus.

Beskrivelse: Blokk er sikra med nett.

10587  Skredsikring ved Fitje 
 Osterøy kommune, Hordaland 

10589  Erosjonssikring ved Gnr. 95 Bnr. 21 Liabø - vest for   
 Naustdal sentrum  Naustdal kommune, Sogn og Fjordane

Tidsrom: 2009.  
 

Kostnad: 119 000 kr. Kostnadsoverslag: 117 500 kr.

Entreprenør: H. Kvame as.

Formål: Sikre bustadar.

Beskrivelse: Søknad frå grunneigar og enkel 
plan låg til grunn for utføring av tiltaket. På 
oppstartmøte med grunneigarane og entrepre-
nør kom det fram forhold som førte til mindre 
justeringar på utføringa. Tiltaket var krevjande 
i ei bratt elv mellom bygningar i eit byggefelt. 
Elveløpet går gjennom eit friområde med varme- 
kjær skog og naturleg blomsterflora, spesielt 
dekka med kvitveis om våren. Det var tynt jordlag 
på fjellet og maskinkøyraren la over skytematter 
som maskina køyrde på for å bevare natur- 
området gjennom anleggsperioden. 
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Tidsrom: September-oktober 2008. 

 
Kostnad: 200 000 kr. Tilskot frå NVE: 125 000 kr. 
 

Entreprenør: Eksterne entreprenørar. 

 

Formål: Tilskot til sikring av bustadhus.

Beskrivelse: Markaneselva kjem nedover 
fjellsida med fall om lag 1:2. Tidlegare eigar har 
freista å sikre elveskråninga med oppmura stein 
og påført betong. Erosjonssikringa har svekka 
seg over tid grunna utvasking og utrasing. 
Skråninga begynte å rase ut og vasspruten ”stod” 
langt innover eigedomen grunna den høge has-
tigheten på vatnet. Tilkomstvegen, gardstunet 
og garasjen begynte å bli truga. NVE laga forslag 
til løysing med ein betongmur i 10 m lengde, 
som skulle forankrast i grunnfjellet. Muren vart 
forlenga av grunneigar, då han samstundes ville 
gjere tilkomstvegen breiare.

10608  Erosjonssikring av Markaneselva i Isfjorden  
 – Gnr. 36 bnr. 13  Rauma kommune, Møre og Romsdal 

10610  Vedlikehald og miljøtiltak i Tressa
 Vestnes kommune, Møre og Romsdal 

Tidsrom: August-desember 2009.  

 
Kostnad: 240 000 kr. Tilskot frå NVE: 200 000 kr. 

Entreprenør: Trio Maskin AS. 

Formål: Biotoptiltak, massebasseng og vedlike-
hald.  

Beskrivelse: Etter synfaring 25.08.07 med 
elveigarlag, kommune, Fylkesmannen i Møre  
og Romsdal, konsulent engasjert av elveigarlaget 
og NVE vart det utarbeid eit forslag frå konsul-
enten til biotopforbedrande tiltak i elvane med 
anleggsnr. 5679 Tressa, 5680 Kjersemelv og 6853 
Rypdalselv i Tresfjorden. I tillegg til dette skulle 
NVE gjere vedlikehald, der desse anlegga hadde 
fått påførd skade, inkl. fjerning av lausmassar. 
Biotop-planen omhandla bygging av buner, 
tersklar og massebasseng samt utlegging av 
stein i grupper. Skogen skulle tynnast ut. Ein del 
av arbeidet står att i Kjersemelv og Rypdalselv. 

Arbeidet vil fortsette i regi av elveigarlaget, som i 
2009.

Utførte sikrings- og miljøtiltak i vassdrag 2009

Region Øst
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4313E  Vedlikehold av flom- og erosjonssikringsanlegg ved   
 Einbugga ovenfor riksvegen  Dovre kommune, Oppland

Tidsrom: August–september 2009.

Kostnad: 310 000 kr. Kostnadsoverslag:  
300 000 kr. Kostnadsfordeling: NVE 80 %, Dovre 
kommune 20 %.

Entreprenør:  NVE Anlegg.

Formål: Vedlikeholde flom- og erosjonssikrings- 
anlegg som sikrer bebyggelse, veger og bruer.

Beskrivelse: Tiltaket omfatter opprenskning 
av avlagrede masser og utbedring av erosjons-
sikring langs en elvestrekning hvor NVE tidligere 
har ytt bistand til sikringsarbeider etter flom-
skader i 1938, 1995 og 2004.

Arbeidene ble gjennomført i nært samråd med 
Fylkesmannen i Oppland med tanke på å oppnå 
en gunstig forming av elveløpet for fisk og 
øvrige miljøverdier. Derfor ble også et vanninn-
tak til et nedlagt produksjonsanlegg for regn- 

bueørret fjernet, og i øverste delen av tiltaks- 
området ble gamle løp åpnet. Det var viktig for det 
økonomiske resultatet at man, i samarbeid med 
grunneier, fikk levert all uttatt masse  
på en nærliggende tomt for biovarmeanlegg. 
Transportkostnadene ble derfor vesentlig  
redusert.

Tidsrom: September–oktober 2009.

Kostnad: 106 000 kr. Kostnadsoverslag:  
720 000 kr. Kostnadsfordeling: NVE 68 %, Statens 
vegvesen 15 %, Jernbaneverket 7 %, Lesja kommune 
10 %. 

Entreprenør:  NVE Anlegg.

Formål: Vedlikehold av erosjonssikringsanlegg 
som sikrer bebyggelse, jernbane, veger og bruer.

Beskrivelse: Tiltaket omfatter opprenskning av 
avlagrede masser, etablering av terskler og mas-
sebassenger samt forsterkning og utbedring av 
erosjonssikring langs en elvestrekning hvor NVE 
tidligere har ytt bistand til sikringsarbeider etter 
flomskader i 1968, 1971 og 1997. 

Kostnadene ble vesentlig redusert grunnet effektiv 
gjennomføring i et samarbeid med kommunen 
og grunneier, tilgang til lokalt massedeponi 

og stedlige masser og god tilrettelegging fra 
grunneier med vegetasjonsfjerning før anleggs-
start. Byggetid og rigg- og driftskostnader ble 
lavere enn forutsatt.   

6873B  Vedlikehold av erosjonssikringsanlegg ved Buduå   
 ovenfor riksvegen  Lesja kommune, Oppland
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Tidsrom: August 2009.

Kostnad: 156 000 kr. Kostnadsoverslag:  
200 000 kr. Kostnadsfordeling: NVE 80 %,  
Nes kommune 20 %.

Entreprenør:  NVE Anlegg.

Formål: Vedlikehold og forsterkning av erosjons- 
sikringsanlegg i kvikkleiresone med bebyggelse 
og veger.

Beskrivelse: Området hvor tiltaket er utført 
ligger i kvikkleiresonen Henu, og elveskråning- 
en er tidligere sikret med en tradisjonell forbyg-
ning av sprengstein. For å øke stabiliteten lokalt 
og redusere tiltakende setningsproblemer på 
nærmeste boligtomt er det foretatt en forsterk- 
ning av forbygningen ved supplering med 
sprengstein. I tillegg er vannutsig i skråningen 
 forsøkt drenert ned til elva ved å anlegge noen 
enkle drensgrøfter.

7542B Vedlikehold og erosjonssikring langs Vorma  
 ved Vormsund  Nes kommune, Akershus

Tilførsel av ytterligere steinmengde forventes å 
bidra til lokal stabilisering av skråningen, men 
en total forhindring av setninger og sig i skrå-
ningen kan ikke påregnes. Risikoklassifisering 
av kvikkleiresonen på grunnlag av utført grunn-
undersøkelse og stabilitetsvurdering tilsier 
ikke at NVE vil yte bistand til tiltak som vil øke 
områdestabiliteten for sonen.

10029F  Opprensking og sikring av Elta ved Jordet – Skjæret –  
 Skjæret Nedre  Trysil kommune, Hedmark

Tidsrom: August–oktober 2009.

Kostnad: 187 000 kr. Kostnadsoverslag:  
75 000 kr. Kostnadsfordeling: NVE 100 %.

Entreprenør:  NVE Anlegg.

Formål: Sikre boligeiendom mot vannskader 
som følge av bunnfrysing og kjøving.

Beskrivelse: Sikringsarbeidene i Elta ble 
gjennomført som et hastetiltak etter omfat-
tende flomskader under ekstremnedbør i juli 
2002. Etter ferdigstillelse av anlegget har elva 
hatt lett for å bunnfryse, noe som har gitt 
vannstandsstigning vinterstid. Som følge av 
lekkasjer i grunnen har dette medført vann-
inntrengning i hus gjennom flere vintre. 
Vedlikeholdsarbeidet har latt seg gjennomføre 
etter at en kommunal vannledning er blitt 
senket og en telekabel er fjernet fra elva og lagt 
på riksvegbrua. Arbeidet har bestått i å senke 

elveløpet med ca. 1 m og etablere et bunnprofil 
som gir mer konsentrert vannstrøm ved lav 
vannføring. 

Kostnadsoverskridelsen skyldes mer masseflyt-
ting og økt tilførsel av sprengstein til erosjons-
sikring enn forutsatt.

Vinteren 2009–10 var den første vinteren uten 
kjøvingsproblemer etter at opprinnelig anlegg 
ble utført.
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10330 Erosjonssikring langs 
Oppstadåa, Gnr. 88, bnr. 1  
ved Borgen 

10331 Erosjonssikring langs 
Oppstadåa, Gnr. 89, bnr. 5  
ved Moa 

10339 Erosjonssikring langs 
Oppstadåa Gnr. 100, bnr. 17 
ovenfor Nusttjernet 

10340 Erosjonssikring langs 
Oppstadåa, Gnr. 101, bnr. 12 
ved Hornes

10341 Erosjonssikring langs 
Oppstadåa, Gnr. 102, bnr. 13 
ved Hornes 
 
10342 Erosjonssikring langs 
Oppstadåa, Gnr. 102, bnr. 16 
ved Hornes 

10344 Erosjonssikring langs 
Oppstadåa, Gnr. 109, bnr. 7 
ved Finnberget 

10345 Erosjonssikring langs 
Oppstadåa, Gnr. 100, bnr. 18 
ovenfor Nusttjernet

Tidsrom: Januar–desember 2009.

Kostnad: 2 537 000 kr. Kostnadsoverslag:  
2 845 000 kr. Kostnadsfordeling: NVE 80 %,  
Sør-Odal kommune 20 %.

Entreprenør: NVE Anlegg.

Formål: Sikre bebyggelse og veger mot erosjons-
skader/utglidning.

Beskrivelse: NVE utarbeidet i 2004 en over-
siktsplan for prioritering av erosjonssikrings- 
tiltak langs Oppstadåa. I 2009 er det utført tiltak 
på 8 parseller som alle har høy prioritet i over-
siktsplanen og er en videreføring av tilsvarende 
arbeider på 6 parseller i 2008. Tiltakene omfatter 
vegetasjonsrydding, utslaking av elveskråningen, 
etablering av filter og erosjonssikring med 
sprengt stein.

Elveskråningene langs Oppstadåa er relativt 
høye, bratte og utsatt for betydelig undergraving. 
Skråningene har derfor mange steder dårlig sta-
bilitet, og med et betydelig vanndyp i elva er det 
påkrevet å utvise stor aktsomhet i anleggsutførel-
sen. Det har vært viktig å gjennomføre grundige 
risikovurderinger før arbeidene ble iverksatt, slik 
at utglidning/ras ikke ble utløst mens arbeidet 
pågikk.

Sør-Odal kommune, Hedmark
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10414  Erosjonssikring/miljøtiltak ved Muru-Mæringsdals- 
 vatnet  Sel kommune, Oppland

Tidsrom: September-oktober 2009.

Kostnad: 68 000 kr. Kostnadsoverslag: 175 000 kr. 
Kostnadsfordeling: NVE 80 %, Sel kommune 20 %.

Entreprenør:  NVE Anlegg.

Formål: Redusere erosjonsproblemene mot inn-
mark i to av de mest utsatte elvesvingene i Muru 
ned mot Mæringsdalsvatnet. Samtidig er det et  
mål å prøve ut naturtilpassede forbygningstek-
nikker samt å registrere og dokumentere erfaring- 
er med bruk av slike teknikker.

Beskrivelse: Arbeidene har bestått i å grave opp 
ørmasser fra elvas innersvinger og benytte disse 
til avretting og forsterkning av yttersvingene. 
Det etableres en kantvegetasjonssone ved plan-
ting og tilsåing. I skråningsfoten er det slått ned  
sikringsstokker som det er lagt 3-4 m lange 
furustammer med rotkransen motstrøms. Tre- 
topper med greinene orientert mot rotenden  

motstrøms er lagt på vannsiden av furustammene, 
for å bryte understrømmen som graver i skrå-
ningsfoten.  
 
Arbeidene ble gjennomført sent på høsten. Det 
dannet seg dermed en liten teleskorpe, som 
bidro til beskjedne maskinspor. Godt samarbeid 
med grunneierne førte til bruk av anvendelig 
furutømmer i nærheten av tiltaksområdene. Da 
dette er en ny og lite brukt sikringsmetode, må 
tiltaket følges opp av NVE for dokumentasjon av 
funksjon og teknisk levetid.

10362 Skredsikring av Glomma ved Moum-Vesten
 Fredrikstad kommune, Østfold

Tidsrom: September 2008-mai 2009.

Kostnad: 12 900 000 kr. Kostnadsoverslag: 
23 000 000 kr. Kostnadsfordeling: NVE 80 %, 
Fredrikstad kommune 20 %. Kostnadene ble langt 
lavere enn overslaget, noe som i hovedsak skyldes 
at kommunen skaffet sprengstein fra sitt prosjekt 
for bygging av nytt parkeringshus i fjell i Fredrikstad 
sentrum.

Entreprenør:  NVE Anlegg.

Formål: Hindre videre erosjon og stabilisere 
elveskråningen for å redusere sannsynligheten 
for kvikkleireskred.

Beskrivelse: En stabilitetsanalyse for den store  
kvikkleiresonen Moum-Vesten viste svært lav bereg- 
ningsmessig sikkerhet mot skred i sonen. Sikrings- 
arbeidet omfatter tiltransport og utlegging av en 
motfylling av ca. 64 000 m3 sprengstein i elveskrån- 
ingen. Tiltaket har en utstrekning på ca. 1,2 km 

langs elvebredden. På grunn av faren for å utløse 
skred under gjennomføringen av arbeidene ble 
det, spesielt i oppstartfasen, holdt tett kontakt og 
dialog med geoteknisk ekspertise. En rekke kon-
trolltiltak ble iverksatt, bl.a. regelmessig avlesning 
av poretrykk, oppsetting og kontroll av siktelinjer 
for å avlese eventuelle bevegelser i massene,  
regulering av lastebiltransporten m.m. Risiko- 
analyser ble laget, og entreprenøren hadde eget 
opplegg for sikkerhetsrutiner. Anlegget ble gjen-
nomført uten uhell. 
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Tidsrom: Oktober 2009.

Kostnad: 560 000 kr.  
Kostnadsoverslag: 575 000 kr. Kostnadsfordeling: 
NVE 80 %, Sør-Odal kommune 20 %.

Entreprenør: NVE Anlegg.

Formål: Sikre bebyggelse mot erosjonsskader/
utglidning.

Beskrivelse: Tiltaket ligger i foten av en høy 
og bratt elveskråning, med bebyggelse helt ut 
til skråningskanten. Det består av en ordinær 
erosjonssikring med velgradert sprengstein 
over ca. 220 m lengde. Sikringen er ført opp til 
kote 135,6, som tilsvarer om lag en 50-årsflom 
i Glomma. NVE har tidligere ytt bistand til 
tilsvarende erosjonssikring nedstrøms tiltaks-
området.

Tidsrom: Januar–desember 2009.

Kostnad: 1 900 000 kr. Kostnadsfordeling: 
NVE 100 %.

Formål: Sikre bebyggelse og infrastruktur i 
Gran sentrum mot flomskader.

Beskrivelse: Etter flommen i Vigga i 2000 og 
etter søknad fra Gran kommune har NVE utgitt 
flomsonekart og utarbeidet et forslag til flom-
sikringstiltak i Gran sentrum. Kommunen har 
underveis vedtatt nye arealplaner med sikte på 
utvikling og utvidelse av sentrumsområdet, og 
dette utløste behov for mer omfattende flom-
sikring. Gran kommune har ivaretatt videre 
planlegging og gjennomføring av arbeidene, og 
NVE har gitt et økonomisk tilskudd til tiltaket. 
Størrelsen på tilskuddet ble fastsatt med utgangs- 
punkt i kostnadsoverslaget for sikring av eksiste-
rende bebyggelse og utgjør 50 % av dette over- 
slaget.

10469 Erosjonssikring mot Glomma ved Sander
 Sør-Odal, Hedmark

10522 Flomsikring mot Vigga og sidebekker i Gran sentrum
 Gran kommune, Oppland
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10527   Flom- og erosjonssikring ved Selsbekken og Geitåa
 Sel kommune, Oppland

Tidsrom: April–oktober 2009.

Kostnad: 1 773 000 kr. Kostnadsoverslag: 
1 430 000 kr. Kostnadsfordeling: NVE 50 %, 
Jernbaneverket 15 %, Statens vegvesen 15 %,  
Sel kommune 20 %.

Entreprenør:  NVE Anlegg.

Formål: Sikre bebyggelse og infrastruktur mot 
nye flomskader.

Beskrivelse: Mye nedbør og rask snøsmelting 
førte i mai 2008 til flom og flomskred i flere vass- 
drag i Nord-Gudbrandsdalen. I Geitåa og Selsbekken 
førte erosjon og stor massetransport til skader på 
flere eiendommer, veger og bruer. Etter søknad 
fra kommunen utarbeidet NVE en plan for et has-
tetiltak. Tiltaket består i opprenskning og sikring 
over en total lengde på ca. 850 m og omfatter 
etablering av fire terskler og massebassenger, 
økning av avledningskapasiteten ved senkning/

10538  Flom- og erosjonssikring ved Våtbekken oppstrøms   
 Rv 245  Nordre Land kommune, Oppland

Tidsrom: August 2009.

Kostnad: 422 000 kr. Kostnadsoverslag:  
500 000 kr. Kostnadsfordeling: NVE 80 %, Nordre 
Land kommune 20 %.

Entreprenør:  NVE Anlegg.

Formål: Videreføring av sikringstiltaket som 
ble utført med bistand fra NVE nedstrøms Rv 245 
etter flommen i august 2007 (hastetiltak 10465). 

Beskrivelse: I forbindelse med naturskade-
skjønnet som ble avholdt etter den ekstreme 
nedbørs- og flomhendelsen, ble det klarlagt at det 
også ville være nødvendig med sikringstiltak på 
en ca. 100 m lang strekning oppstrøms riksvegen.

Våtbekken er bratt i tiltaksområdet, og hele bekke- 
profilet er plastret med sprengstein. Det er eta-
blert små terskler for å redusere vannhastig- 
heten. Som en del av tiltaket er det bygget en voll  

ned mot Rv 245 for å redusere muligheten for 
oversvømmelse av vegen på det punkt som 
bekken gjorde mest skade. Statens vegvesen har 
bygget ny riksvegbru etter flommen og med 
dette økt avledningskapasiteten.

Lokal tilgang på sprengt stein av riktig størrelse 
og pris, som kunne leveres i henhold til entre-
prenørens krav, var avgjørende for det økono-
miske resultatet for anlegget.

utvidelse av profilet, erosjonssikring av elvesidene 
samt gjenoppbygging av tre betongbruer og ei 
gangbru i tre. Sikringstiltakene for Geitåa går 
gjennom et boligområde. På nedre del av tiltaket 
skulle kommunen krysse Selsbekken med en ny 
vann- og avløpsledning. Arbeidet ble administrert 
av Statens vegvesen, som også bygget ny gang- og 
sykkelveg i området. Dette anleggets framdrift 
førte til forsinket fullføring av sikringsarbeidene 
og resulterte i at NVE Anlegg måtte flytte sine 
maskiner ut en periode, noe som også påvirket 
det økonomiske resultatet.
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10544 Miljøtiltak/rehabilitering av Hammers dam ved Vesletjern
 Jevnaker kommune, Oppland

Tidsrom: August–oktober 2009.

Kostnad: 362 000 kr. Kostnadsoverslag:  
320 000 kr. Kostnadsfordeling: NVE 100 %. 

Formål: Opprettholde vannstanden i Stortjernet 
og Vesletjernet, som har stor verdi for bomiljø og 
friluftsliv i området.

Beskrivelse: Hammers dam ble bygget i 1877 
for mølledrift og ble etter hvert i svært dårlig for-
fatning. Av miljømessige hensyn var det fra lokalt 
hold sterke ønsker om å opprettholde vannstanden 
i Stortjernet og Vesletjernet, og Stortjernet velfor- 
ening tok derfor initiativ til en rehabilitering av 
dammen. NVE har gitt et økonomisk tilskudd til 
tiltaket, som har bestått i å støpe en ny massivdam 
i betong på oppstrøms side av eksisterende mur- 
dam. Den nye dammen er utformet for å oppnå 
tilfredsstillende avledning og stabilitet. Størrelsen 
på tilskuddet ble fastsatt med utgangspunkt i 
kostnadsoverslaget for rehabiliteringsarbeidene 
og utgjør 80 % av dette overslaget.
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Vedlegg 1 Beskrivelse av type tiltak

NVE kan yte bistand til planlegging og gjennomføring 
av erosjonssikring, flomsikring, skredsikring og miljø- 
tiltak langs vassdrag. Formålet med tiltakene er å øke 
sikkerheten for liv og helse, eksisterende bebyggelse og 
kommunikasjon og andre verdier langs utsatte vass- 
dragsstrekninger, og å bedre vassdragsmiljøet der 
miljøet er forringet ved tidligere inngrep. NVE bidrar 
også til vedlikehold av eksisterende anlegg.

Erosjonssikring
Den vanligste metoden er å kle erosjonsutsatte elve- 
sider, elvebunnen eller hele løpet med stein, slik at 
bredden og bunnen av elva beskyttes mot graving. 
Terskler av stein, tre eller betong skal hindre bunn- 
erosjon, mens buner (utstikkere) skal styre strømmen 
unna erosjonsutsatte partier. Vegetasjon kan enkelte 
steder stabilisere elvebreddene og sikre mot erosjon.

Flomsikring 
Tette flomvoller (flomverk) skal hindre flomvann å  
oversvømme arealer der vannet kan gjøre skade. Mid- 
lertidige flombarrierer kan bygges av sandsekker,  
vannfylte pølser av plastmaterialer eller av stål-  
eller aluminiumsvegger. Oppfylling av flomutsatte 
arealer som skal tilrettelegges for utbygging til 
over et bestemt flomnivå, er et alternativ til  
flomverk. Enklere, utette flomverk kan anlegges 
der en ønsker å lede flomvannsstrømmen slik 
at strømmen ikke forårsaker erosjon eller masse- 
avlagring. Slike f lomverk hindrer ikke over- 
svømmelse. Isgangsverk er utette flomverk som under 
isgang skal hindre isen å nå områder der den kan  gjøre 
 skade. Heller ikke isgangsverk hindrer oversvømmelse.
Utvidelse og forsterking av bekkeløp og kulverter, slik 
at løpet får tilstrekkelig kapasitet til å lede vannet 
sikkert, er særlig aktuelt der bebyggelse og inngrep 
har medført innsnevringer i det naturlige løpet. 
Masseavlagringsbasseng skal hindre erosjonsmasser 
å bygge opp elvebunnen og øke flommen på steder 
der flommen kan gjøre skader.

Flomskred
Ledevoller eller endring/forsterking av bekkeløp skal 
lede skredmassene unna områder der de kan gjøre 
skade. Masseavlagringsbasseng skal stoppe eller 

redusere masse-transporten nedover bekkeløpet. 
Erosjonssikring kan redusere erosjonen og dermed 
faren for utløsning av skred.

Kvikkleireskred
Erosjonssikring for å hindre at elver og bekker 
skal grave seg inn til kvikkleiren, bidrar til å øke 
stabiliteten. Endring av terreng ved nedskjæring og 
avlasting av topper og oppfylling av daler bidrar til 
stabilisering. Grunnforsterkning ved kalksementpeling, 
saltdiffusjon (fra saltbrønner) og elektro-osmose skal 
forsterke grunnens styrke. Kalksementpeling er van- 
ligst.

Snøskred
Snøskjermer på toppen av skredutsatte fjellsider kan 
redusere transporten av fokksnø ut i løsneområder 
for snøskred. Støtteforbygninger (som oftest solide 
gjerder av stål eller tre) i løsneområder kan forankre 
snødekket slik at snøskred ikke løsner. I utløpsområdet 
kan en bygge bremse-, lede- eller fangvoller som leder  
skredmassene unna bebyggelse eller stopper/redu- 
serer skredet. 

Jordskred
Dreneringstiltak (kanalisering av overvannet) skal hin- 
dre at det bygger seg opp vanntrykk i løsmassene. For 
å stabilisere skråningene kan en bruke armering 
eller geotekstiler, ofte kombinert med beplantning. 
Motfylling i skråningsfoten kan også stabilisere 
skråningen slik at skred ikke oppstår. Sikringstiltak 
i utløpsområdet vil vanligvis bestå av voller og 
andre terrengtiltak som skal lede skredmasser unna 
områder der de kan gjøre skade.

Steinsprang og steinskred
Ustabile bergpartier kan sikres med bolter, nett eller 
understøpning for å hindre at skred utløses. I noen 
tilfeller kan det nyttes fanggjerder (wirenett) for å 
stoppe skred før det når bebyggelse. Der skrentpartiet 
er stort og uoversiktlig er det vanlig å bygge en 
fangvoll i utløpsområdet, eventuelt med et gjerde på 
toppen. Sikring av steinsprangområder krever ofte 
kombinasjon av alle de tre nevnte sikringsmetoder. 
Sikring av store fjellskred kan i noen tilfeller gå ut på 

10544 Miljøtiltak/rehabilitering av Hammers dam ved Vesletjern
 Jevnaker kommune, Oppland
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å drenere ut vannet fra sprekkesystemer, siden vann 
og is ofte har negativ innvirkning på stabiliteten. I 
mange tilfeller er imidlertid overvåkning og varsling 
det eneste mulige forebyggende tiltaket der det ikke 
er mulig eller ønskelig å flytte bebyggelsen.

Det finnes også andre typer av sikringstiltak mot 
skred, f.eks. konstruksjoner som skal drepe eller 
redusere energien i skred før det når områder der det 
kan gjøre skade.

Skredoverbygg brukes først og fremst for å lede enten 
snøskred, flomskred eller steinsprang over skredut- 
satte veg- og jernbanestrekninger.

I noen tilfeller er det praktisk umulig eller for kostbart 
å gjennomføre fysisk sikring for å beskytte bebyggelse. 
Da kan overvåkning og varsling av skred ved hjelp av 
ulike instrumenter og beredskapssystemer være det 
eneste alternativet. 

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

Krisetiltak
Krisetiltak kan være både flom-, erosjons- og skred- 
sikring. Krisetiltak gjennomføres under eller umiddel- 
bart etter en flom for å redusere skader og hindre at 
den utvikler seg. Krisetiltakene utføres uten videre 
planlegging og saksbehandling, og det blir normalt 
ikke krevd distriktsandel for tiltakene. Som oftest må  
krisetiltak følges opp med planlegging og gjennom- 
føring av permanente sikringstiltak på de aktuelle 
stedene.
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Vedlegg 2

Behandlede meldinger og produserte planer 2009
Dette vedlegget viser en oversikt over mottatte og behandlede meldinger og godkjente planer fordelt 
mellom regionkontor.

*) Tallene gjelder kun for meldinger som kom inn i 2009.  
**) Antall avslag inngår i antallet for behandlede meldinger.  
***) Kommuner, grunneiere og andre sender inn melding om behov for tiltak i vassdrag til NVE. Enkelte går til videre 
behandling og planlegging, mens andre henvendelser blir avslått tidlig i saksbehandlingen. 28 meldinger i 2009 er 
ikke behandlet, det vil si at det ikke er avgjort om NVE skal gi bistand til et eventuelt tiltak eller om saken skal avslås. 
         

Tabell 2.1 Oversikt over mottatte meldinger 
         
Region  2003 2004 2005 2006 2007 2008  

                                           
                                     

Region Sør  9  11  13  16 11  11 7 5 10 5 11

Region Øst  17  21  24  27 27  27 4 19 9 7 

Region Vest  9  23  32  29 46  29 8 14 18 5 4

Region Midt-Norge 11  5  15  17 4  17 2 9 5 2 6

Region Nord  25  34  22  21 5  21 10 13 16 8 7

SUM   71  94  106       110    93      125  31          60              58              27                   28  

Mott. mld. 
om tilskudd 
til skred

Mott. mld om  
bistand flom/
vassdrag

Behandlede
meldinger *)

Avslag på 
tilskudd/
bistand  **)

Ubehandlede
meldinger ***)

2009
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