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Forord 

NVE forvalter de statlige midlene til sikringstiltak mot flom, erosjon og skred, og til miljøtiltak i vassdrag. 
Det ble i 2020 brukt om lag 233 millioner kroner til slike tiltak. I dette beløpet inngår også distriktsandelen, 
dvs. andelen på normalt 20 prosent som kommunene eller grunneierne må dekke. 

Årsrapporten inneholder en kort omtale av tiltak som har fått bistand eller tilskudd fra NVE og som ble 
sluttført i 2020, og en oversikt over kostnadene for dem. Noen større tiltak som utføres over flere år er 
også omtalt.  

Ansvaret for NVEs arbeid med sikrings- og miljøtiltak er lagt til Skred- og vassdragsavdelingen. Det er NVEs 
fem regionkontor; 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.  

Oslo, juni 2021 

Brigt Samdal  Siss-May Edvardsen 

Direktør, Skred- og vassdragsavdelingen  Seksjonssjef, Seksjon for sikring 

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner.



1. Innledning

NVE har det nasjonale ansvaret for statens 
oppgaver i arbeidet med å forebygge tap og 
skader fra flom og skred. En av oppgavene er å 
yte bistand til utredning, planlegging og 
gjennomføring av sikringstiltak. 

NVEs bistand kan gis enten i form av et 
økonomisk tilskudd (statsbudsjettets kap. 1820 
post 60 og 72), der kommunen eller private tar 
på seg ansvaret for planlegging og gjennom-
føring av tiltak, eller ved at NVE tar på seg 
dette ansvaret på vegne av kommunen 
(statsbudsjettets kap. 1820 post 22). NVE kan 
normalt dekke inntil 80 prosent av kostnadene 
ved tiltaket. Når sikringstiltak legger til rette for 
ny utbygging, i tillegg til å sikre eksisterende 
bebyggelse, kan NVE redusere den statlige 
andelen. Ved gjennomføring av krisetiltak og i 
enkelte andre tilfeller kan NVEs andel være 
større enn 80 prosent.  

En del av midlene nyttes til miljøforbedringer 
der vassdragsmiljøet er forringet av tidligere 
inngrep.  

Utvelgelse av tiltakene skjer etter melding om 
behov fra kommuner, grunneiere eller andre, 
eller etter NVEs egen kartlegging og vurdering 
av behov. Prioritering skjer på grunnlag av en 
vurdering av den samfunnsmessige nytten i 
forhold til kostnadene ved tiltaket, og det blir 
lagt vekt på sikkerhet for liv og helse. Når 
sikkerheten vurderes, legges også forventede 
klimaendringer til grunn. Sikringstiltakene skal 
beskytte eksisterende, utsatte verdier. Ved ny 
utbygging er det kommunen og utbygger som 
har ansvaret for at sikkerheten mot naturfare 
er tilstrekkelig ivaretatt.  

Arbeidet med sikrings- og miljøtiltak i 2020 har 
vært preget av ferdigstillelse av flere store 
flom- og skredsikringsanlegg og av oppfølging 
etter flom- og skredhendelser.   

Det har vært stor aktivitet knyttet til krise- og 
hastetiltak etter flommen i Jølster og Førde i 
juli 2019, og disse tiltakene ble i stor grad 
ferdigstilt i 2020.  

Arbeidet med flomsikring av tettstedet 
Brandbu i Gran kommune startet opp i 2020. 
Dette er et omfattende og komplekst tiltak som 
vil sikre sentrum mot flom fra elva Vigga. 
Andre tiltak som har vært prioritert i 2020 
er bl.a. sikring mot kvikkleireskred i Kongsberg 
kommune, ferdigstilling av det store del-
prosjektet Wildenweys plass som vil sikre mot 
flom i Mjøndalen, og ferdigstilling av 
forprosjekt for flomsikringstiltak langs Vosso-
vassdraget. I tillegg har det vært arbeidet 
med sikring mot kvikkleireskred flere steder i 
Trøndelag, bl.a. i Indre Fosen, Grong og 
Melhus. 

NVE har samarbeidet tett med lokalstyret og 
Sysselmannen på Svalbard etter skred-
hendelsene i desember 2015 og januar 2017, 
og har nå sluttført flere sikringstiltak. I tillegg er 
detaljprosjektering av flere områder ferdigstilt. 
Arbeidet vil fortsette 2021. 

Det er gitt tilskudd til omfattende sikringstiltak 
mot flom- og skredsikring som er under 
utførelse i kommunene Hå, Eigersund, Sirdal, 
Volda og Hammerfest.   

Samlet brukte NVE ca. 233 millioner kroner til 
fysiske sikringstiltak mot flom og skred og 
miljøtiltak i vassdrag i 2020. Av dette ble om 
lag 55 millioner kroner utbetalt som tilskudd 
til kommunene. Det ble sluttført 36 sikrings-
tiltak i 2020, og disse er beskrevet i denne års-
rapporten. 
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2 Utførte sikrings- og miljøtiltak 

Region Nord 
I 2020 har regionen vært involvert i flere 
sikringstiltak både på Svalbard og på fastlandet.  

Det er sikret mot steinsprang i Skjomen, mot 
kvikkleireskred på Storsteinnes, og det er gitt 
tilskudd til sikring mot snøskred i Hammerfest. 
I Alta og i Longyearbyen er det gjennomført 
flom- og erosjonssikringstiltak. For å bedre miljø-
tilstanden etter tidligere vassdragsinngrep er det 
utført et miljøtiltak i Lakselva i Beisfjord i Narvik 
kommune og i samløpet mellom Skaktarelva og 
Dividalselva i Målselv kommune.  

Det er gitt tilskudd til Nordnorsk skred-
overvåking, som bidrar med lokale varsler for 15 
utvalgte områder i landsdelen.  

Regionen har brukt betydelige ressurser 
på arbeid med prosjektering av sikringstiltak 
ved Sukkertoppen og Vannledningsdalen i 
Longyearbyen på Svalbard, der det er fare for 
ødeleggende skred mot sentrumsområdet. 

Region Midt-Norge 
Regionen har mange skredfarlige kvikkleire-
områder, og det har gjennom mange år vært 
planlagt og utført flere store tiltak mot erosjon 
og skred. I 2020 har om lag 95 % av innsatsen 
vært rettet mot sikringstiltak i kvikkleire-
områder. De største enkeltprosjektene er utført 
ved Rødde i Melhus kommune, i Korsgatabekken 
i Leksvik i Indre Fosen kommune, i Sanddøla ved 
Formo i Grong kommune, i Myrelva ved 
Langstraumhaugen i Vefsn kommune og i 
Yttrabekken i Mo i Rana.  

Regionen har håndtert to betydelige skred-
hendelser i 2020; Kvikkleireskred i Yttrabekken 
i Mo i Rana og ved Bennavegen på Kvål i 
Melhus.  Hendelsene har krevd stor innsats både 
faglig og økonomisk. 

Region Øst 
I regionen ble det i 2020 sluttført et prosjekt 
med tilskudd fra NVE i Mellembergveien i 
Lillehammer kommune, etter et steinsprang 
våren 2018.  

Bygging av den store sentrumssikringen i 
Brandbu i Gran kommune ble startet opp 
sommeren 2020 og vil pågå gjennom 2021, med 
planlagt sluttføring i 2022.  

Det er i tillegg brukt ressurser på planlegging av 
flere større sikringstiltak som er i ulike planfaser. 

På slutten av året gikk det store kvikkleire-
skredet på Ask i Gjerdrum med tragisk utfall. 
Innsatsen under og etter denne hendelsen vil 
prege arbeidet i hele 2021. 

Region Sør 
Flomsikringen i Mjøndalen i Drammen kommune 
har god framdrift, og pumpestasjonen på 
Wildenways plass ble ferdig i 2020. Planlegging 
av videre tiltak for sikring av Mjøndalen sentrum 
er utført, og det er klargjort for bygging i 2021. 

Sikringstiltakene for å redusere faren for skred i 
de tre kvikkleiresonene Myrahaugen, Evju og 
Haugen på Hvittingfoss i Kongsberg kommune 
ble ferdigstilt høsten 2020.  

Høsten 2020 var det en stor flom i Nørsteåe ved 
Veggli i Rollag kommune. Detaljplan for sikrings-
tiltak er utarbeidet, og det er klart for oppstart 
på nyåret 2021.  

Sikringstiltakene i faresonen Bøle i Skien 
kommune er detaljplanlagt, og sikringsarbeidet 
startet opp i desember 2020. Arbeidene skal 
være ferdig forsommeren 2021.  
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Planlegging av flere flomsikringsprosjekter i 
Agder og Rogaland er i gang. Kommunene som 
omfattes er Sokndal, Kvinesdal, Lindesnes, 
Birkenes og Tvedestrand. Det er gitt tilskudd til 
omfattende sikringstiltak mot flom som er under 
utførelse i kommunene Hå, Eigersund og Sirdal.   

Region Vest 
Regionen har de siste årene blitt berørt av 
flere større flomhendelser, som har medført 
gjennomføring av flere krise- og hastetiltak.  

Flommen i Mørkridselva i Luster kommune i 
oktober 2018 førte til omfattende erosjons-
skader langs vassdraget, og det arbeides 
fremdeles med de siste tiltakene. De fleste 
tiltakene etter flommen som rammet 
kommunene Førde, Jølster (nå sammenslått i 
Sunnfjord kommune) og Gloppen i juli 2019 er 
avsluttet, herunder det omfattende arbeidet 
med reetablering og sikring langs Årsetelva i 
Jølster.  

Av «ordinære» tiltak er Vikaelva på Grodås i 
Volda kommune sikret, slik at boliger og 
sykehjem er sikret mot flom- og skredskader. 
I Vossovassdraget er det gjennomført et for-
prosjekt, med vurdering av ulike løsninger for 
flomsikring. Arbeidet vil gå videre i en fase II. 

Det er også bevilget tilskudd til en rekke tiltak 
for sikring mot skader forårsaket av flom, 
steinsprang og jordskred. Ørsta kommune har 
ferdigstilt en større skredvoll i Ørsta sentrum, 
som gir økt sikkerhet for innbyggerne.  
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20081 Miljøtiltak I Austertana, Tana

Tana kommune, Troms og Finnmark 

Tidsrom Januar – september 2020 

Kostnad 250 000 kr 

Kostnadsfordeling NVE 80 %, Tana kommune 20 % 

Entreprenør NVE Anlegg 

Beskrivelse 

I Hanaelva er det åpnet opp langs elvebredden, slik at vann igjen kan strømme inn i det gamle elveløpet. I Petter Morsobekken 
er det ryddet opp og bekkeløpet er justert. Det er også etablert kulper. Deler av flomvollen er senket for å slippe vann inn på 
flomsletta bak.   

Miljøvurdering 

Vassdraget er vernet. Vassdragsmiljøet er bedret, og forholdene for sjørøye er forbedret. Risikoen for ødeleggende flom er 
redusert. Verdifulle naturtyper eller sjeldne arter eller rødlistearter er ikke påvirket av arbeidene. 

20235 Skredsikring av Finnmarksveien 90, Hammerfest

Hammerfest kommune, Troms og Finnmark 

Tidsrom Juni 2019 – juni 2020 

Kostnad 14 285 000 kr 

Kostnadsfordeling NVE 80 %, Hammerfest kommune 20 % 
(tilskudd) 

Entreprenør DS Entreprenør AS 

Sikrede boenheter 6 Sikrede andre bygg 1 

Beskrivelse 

Finnmarksveien 90 består av en idrettshall med solarium, og bygget ligger innenfor faresone for snøskred 1/50. Det er gitt 
tilskudd til Hammerfest kommune, og idrettshallen og fem boliger er sikret vha. ti støtteforbygninger. Sikringen er del av en 
større plan for sikring av bebyggelse mot skred i kommunen. 

Miljøvurdering 

Kommunen har gjort nødvendige miljøvurderinger i forbindelse med prosjekteringen. I og rundt bebyggelsen i Hammerfest er 
det svært mange liknende skredsikringsanlegg. 
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20581 Miljøtiltak i Lakselva i Beisfjord, Narvik (ReArc)

Narvik kommune, Nordland 

Tidsrom August – september 2020 

Kostnad 145 000 kr 

Kostnadsfordeling NVE 100 % 

Entreprenør NVE Anlegg 

Beskrivelse 

Hovedmålet med prosjektet har vært å optimalisere tidligere utførte miljøtiltak. To terskler er forsterket for å optimalisere 
fordelingen av vann inn i tidligere åpnet sideløp. En nedstrøms terskel er fjernet for å skape mer naturlige stryk i et annet, 
tidligere gjenåpnet sideløp. Stein fra den fjernede terskelen er brukt til å lage steingrupper i sideløpet. I oppstrøms ende av 
sideløpet er det gravd ut kulper og en ny djupål.  

Miljøvurdering 

Tiltaket er gjennomført for å bedre vassdragsmiljøet og forholdene for anadrome fiskearter. 

20725 Miljøtiltak i Skaktarelva/Divielva, Målselv 

Målselv kommune, Troms og Finnmark 

Tidsrom Oktober – desember 2020 

Kostnad 846 000 kr 

Kostnadsfordeling NVE 100 % 

Entreprenør NVE Anlegg 

Beskrivelse 

Nedstrøms samløpet mellom Skaktarelva og Divielva ved Frihetsli er det tidligere bygget lange flomvern langs begge sider av 
elveløpet. Flomvernet på høyre side (sett nedstrøms) har stengt av flere tidligere sideløp, og elva har derfor blitt kanalisert. 
Vassdragsmiljøet har blitt forringet, og flommarksområdet og bekkesystemet har blitt tørrlagt. 

Det er gjennomført miljøtilpasning av sikringsanlegget og biotopjusterende tiltak for å nå målet om god økologisk tilstand. En 
flomvoll på en utstrekning på 700 m er flyttet/tilbaketrukket ca. 100 m inn i terrenget. Den nye vollen vil sikre landbruksareal. 

Miljøvurdering 

Tiltaket vil frigjøre flommarksareal og stimulere naturlige flom- og erosjonsprosesser. 
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20778 Skredsikring ved Bakkesia i Skjomen, Narvik (utredning) 
Narvik kommune, Nordland 

Tidsrom November 2020 

Kostnad 630 000 kr 

Kostnadsfordeling NVE 100 % 

Entreprenør Norsk Bergsikring AS 

Sikrede boenheter 1 Sikrede andre bygg 1 

Beskrivelse 
Det er gjennomført en utredning av sikringstiltak og rensk i forbindelse med et steinsprang i Bakkesia 26. april 2020. I tillegg en 
det gjort en vurdering av steinsprangfare mot resterende boliger i boligfeltet. Forprosjektet anbefaler sikring av løse blokker i 
skredbanen, med tre ulike anlegg fordelt på tre steinblokker. I tillegg til å sikre en bolig, vil også innkjørselen til aldershjemmet 
sikres. 

Miljøvurdering 
Sikringstiltaket vil ikke påvirke miljøhensyn. 

20779 Flomsikring av Altaelva ved Aronnes, Alta (reparasjon) 
Alta kommune, Troms og Finnmark 

Tidsrom Mai 2020 

Kostnad 150 000 kr 

Kostnadsfordeling NVE 100 % 

Entreprenør NVE Anlegg 

Sikrede boenheter 50 Sikrede andre bygg 10 

Beskrivelse 
Sikringsanlegget ved Aronnes er et av de eldste sikringsanleggene i Finnmark. Det opprinnelige sikringsanlegget ble påbegynt i 
1912. Anlegget er gjennom tidene forsterket og forhøyet slik at det i dag er et sammenhengende flom- og erosjons-
sikringsanlegg som strekker seg over nesten tre kilometer. Sikringsanlegget er nå reparert over en strekning på ca. 60 m. 
Samfengt sprengt stein er lagt som erosjonssikring, med jordmasser oppå for rask etablering av vegetasjon. Anlegget sikrer 
store deler av bydelen Aronnes i Alta. 

Miljøvurdering 
Tiltaksområdet mot Altaelva er en yndet tursti for lokalbefolkningen. Sikringsanlegget er derfor miljøtilpasset og tilrettelagt for 
rask etablering av vegetasjon. 



20854 Skredsikring av Kirkeveien, Storsteinnes, Balsfjord (krisetiltak)

Balsfjord kommune, Troms og Finnmark 

Tidsrom September – november 2020 

Kostnad 1 200 000 kr 

Kostnadsfordeling NVE 100 % 

Entreprenør NVE Anlegg 

Sikrede boenheter 10 Sikrede andre bygg 5 

Beskrivelse 

Det er utført et krisetiltak etter et skred i en skråning ved boligbebyggelse. Det er etablert erosjonssikring i en utstrekning på 
150 m og lagt en motfylling i et bekkeløp.  Flere boliger, derav to omsorgsboliger med spesiell tilrettelegging, er sikret. 

Miljøvurdering 

Det er tidligere gjort kartlegging av naturverdier i berørte ravinedaler. Før anleggsstart ble det gjort miljøvurderinger i samråd 
med kommunen, der landskapsbildet ble pekt på som en viktig faktor. Anlegget er utført med hensyn til miljøet i området rundt 
og faller godt inn i terrenget. 
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20058 Sikring mot kvikkleireskred ved Tronstad og Korsgata, Leksvik

Indre Fosen kommune, Trøndelag 

Tidsrom November 2019 – juni 2020 

Kostnad 6 000 000 kr 

Kostnadsfordeling NVE 80 %, Indre Fosen kommune 20 % 

Entreprenør NVE Anlegg 

Sikrede boenheter 80 Sikrede andre bygg 65 

Beskrivelse  
Ytterelva og sidebekken Korsgatabekken gjennom kvikkleiresonene Tronstad og Korsgata er erosjonssikret. Korsgatabekken er 
sikret i en strekning på 1 100 m, mens venstre bredd i Ytterelva er sikret i en utstrekning på ca. 100 m. Det har medgått om lag   
21 000 m3 stein og knuste materialer og om lag 2 000 m3 gytegrus, jord og tettematerialer. Omfattende erosjon i bekkene 
hadde ført til flere mindre utglidninger med fare for å initiere større kvikkleireskred som kunne true bebyggelsen. Et stort antall 
boliger, infrastruktur (fylkesvei), skole, industriområde, offentlig bebyggelse og dyrket mark er sikret.  

Miljøvurdering 

Bekken har et potensiale som sjøørretbekk de nederste 250 m, men fisk ble ikke registrert under NINAs undersøkelse i 
november 2017. Bekken er negativt påvirket av avrenning fra landbruk. Etter sikringsarbeidet kan den nederste delen benyttes 
til gyting og oppvekst av sjøørret.  

Det er lagt vekt på å beholde vegetasjon i ravinedalen ved sikringsarbeidet. 

20068 Skredsikring av Myrbekken ved Langstraumhaugen i Drevja 

Vefsn kommune, Nordland 

Tidsrom Juni – september 2020 

Kostnad 3 400 000 kr 

Kostnadsfordeling NVE 80 %, Vefsn kommune 20 % 

Entreprenør NVE Anlegg/ Tverrå AS 

Sikrede boenheter 2 Sikrede andre bygg 8 

Beskrivelse 

Myrbekken er erosjonssikret i om lag 400 m lengde fra kulvert under kommunal vei og ned til utløpet i Drevja. Bekkebunn og 
-sider er sikret med sprengt stein, og bekkebunnen er hevet om lag 1,5 m. Større gårdsanlegg med to våningshus er sikret.

Miljøvurdering 

Sikringsarbeidet er utført i tråd med føringer gitt i høringsuttalelse fra Statsforvalteren i Nordland. Dette innebærer at tiltaket 
er utformet slik det at fungerer som gyte- og oppvekstområde for sjøørret. Utførelsen ble lagt utenfor gyte- og klekkeperioden. 
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20184 Sikring mot kvikkleireskred i Sanddøla ved Formo

Grong kommune, Trøndelag 

Tidsrom November 2019 – juni 2020 

Kostnad 7 100 000 kr 

Kostnadsfordeling NVE 80 %, Grong kommune 20 % 

Entreprenør NVE Anlegg 

Sikrede boenheter 5 

Beskrivelse 
Et mulig skred i området ville kunne demme opp elva Sanddøla. Etter flere mindre utglidninger i den bratte skråningen ned  
mot elva ble kartlegging iverksatt. Undersøkelser bekreftet høytliggende kvikkleire. Det er gjennomført erosjonssikring langs 
sideløpet i elva, etablert støttefylling i skråningsfoten og foretatt avlastning av masser. To gårder med flere bygninger, 
landbruksareal, fylkesveien, Nordlandsbanen og E6 er sikret.  

Miljøvurdering 

Sanddøla er vernet og ble inkludert i Verneplan IV for vassdrag i 1993. 

Tiltakets omfang og virkninger på det biologiske mangfoldet har blitt ivaretatt. På grunn av støttefyllingen som delvis sperrer 
sideløpet, er traséen for sideløpet justert og utformet både teknisk og miljømessig slik som det tidligere løpet. Dette innebærer 
naturlig opparbeidelse av et nytt dekkskikt i de eksisterende grunnmassene.   

20258 Skredsikring ved Bjerkaliveien 22b, Hemnes 

Hemnes kommune, Nordland 

Tidsrom Juni – desember 2020 

Kostnad 365 000 kr 

Kostnadsfordeling NVE 80 %, Hemnes kommune 20 % 

Entreprenør NVE Anlegg og Vassdal AS 

Sikrede boenheter 1 

Beskrivelse 

Boligen i Bjerkaliveien 22 b har vært skredutsatt. Skråningen ved boligen er stabilisert ved fylling av stein. Bekken på baksiden 
av boligen er sikret i lengde om lag 40 m. Tiltaket har bedret sikkerheten for den utsatte boligen. 

Miljøvurdering 

Tiltaket vurderes å ikke medføre negative miljøvirkninger. 
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20718 Skredsikring av Yttrabekken ved Brennstadmoen i Rana (krisetiltak)

Rana kommune, Nordland 

Tidsrom April 2020 

Kostnad 3 500 000 kr 

Kostnadsfordeling NVE 100 % 

Entreprenør OPAS as 

Sikrede boenheter 4 Sikrede andre bygg 4 

Beskrivelse 

Det er gjennomført et krisetiltak for å stabilisere området der det gikk et skred 15. april 2020. Bunn og sider i Yttrabekken er 
sikret i en utstrekning på om lag 150 m. Bunnen i Yttrabekken mot skredfoten er hevet 1,7 m. Boliger (deler av boligfelt) og 
infrastruktur, bl.a. fundamentet for kommunal vei, er sikret. 

Miljøvurdering 

Fyllinger er tilpasset og tilført vekstmasser for å reetablere vegetasjonen. 

20720 Sikring mot kvikkleireskred i Bennavegen ved Forset, Melhus (krisetiltak)

Melhus kommune, Trøndelag 

Tidsrom Mai – november 2020 

Kostnad 2 800 000 kr 

Kostnadsfordeling NVE 100 % 

Entreprenør NVE Anlegg og Magnar Stokke AS 

Sikrede boenheter 23 Sikrede andre bygg 10 

Beskrivelse 

Etter et skred i en ustabil skråning i april 2020 var det nødvendig å iverksette sikringstiltak. Det er etablert en støttefylling og 
reetablert en landbruksvei. I tillegg er det gjennomført tiltak for å ivareta drenering og overvannshåndtering. Adkomstveien ble 
rustet opp før oppstart av selve sikringstiltaket. Det er gjennom tiltaket sikret 23 boliger, to gårdsbruk og andre bygninger. 

Miljøvurdering 

Det er vurdert at tiltaket ikke har medført negative miljøvirkninger. 
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20526 Skredsikring ved Mellembergvegen 12-24, Lillehammer

Lillehammer kommune, Innlandet 

Tidsrom September 2019 – november 2020 

Kostnad 935 000 

Kostnadsfordeling NVE 80 %, Lillehammer kommune 20 % 

Entreprenør Gjerden fjellsikring AS 

Sikrede boenheter 5 Sikrede andre bygg 6 

Beskrivelse 

Det gikk et steinsprang ved boliger i Mellembergvegen våren 2018. Det er gjennomført rensking av skråningen der stein-
spranget gikk, og det er montert bolter/ bånd, wireforankringer, stag og nettsikring. Bergsikringen omfatter en strekning på 
ca. 180 m. Fem eneboliger med tilhørende garasjer og uthus er sikret, i tillegg til adkomstveien. 

Miljøvurdering 

Kommunen har vurdert at verken kulturminner eller naturmangfold vil bli negativt berørt av sikringsarbeidet. 
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20032 Flomsikring av Mjøndalen sentrum

Drammen kommune, Viken 

Tidsrom April 2018 – 2023 

Kostnad Total flomsikring av Mjøndalen sentrum: 
160 000 000 kr 

Mjøndalsbekken pumpestasjon: 22 000 000 kr 
Orkidehøgda: 2 000 000 kr 
Wildenweys Plass: 16 500 000 kr 

Kostnadsfordeling NVE 80 %, kommunal distriktsandel 20 % 

Entreprenør Kaare Mortensen Buskerud AS 

Sikrede boenheter 365 Sikrede andre bygg 28 

Beskrivelse 
Det er avsluttet tre tiltak i 2020, som utgjør deler av det omfattende arbeidet med å sikre Mjøndalen sentrum mot flom. 

Deler av sentrum er svært utsatt ved stor flom i Drammenselva. Flomvann fra Drammenselva renner inn mot sentrum gjennom 
flere utsatte punkter langs Drammenselva og sidevassdragene i sentrum. Følgende tiltak fullført i 2020 bidrar til sikring av 
Mjøndalen sentrum: 

Mjøndalsbekken pumpestasjon 
Dette er en pumpestasjon med stengeventiler/flomstengsel for å hindre at Drammenselva oversvømmer lavtliggende områder 
via sidevassdraget Mjøndalsbekken. Mjøndalsbekken må pumpes ut i Drammenselva når flomstengsel er lukket. Samlet 
pumpekapasitet er 6800 l/sek. I tilknytning til pumpestasjonen er det bygget 380 lm flomvoll langs E134. 

Kulvert under Orkidehøgda 
Eksisterende kulvert under Orkidehøgda har for liten kapasitet. Stor vannføring i Mjøndalsbekken fører til flom i lavtliggende 
områder på grunn av liten kapasitet i kulverten. Eksisterende kulvert er erstattet med 2x2000 mm kulvertrør gjennom et 
samarbeid med Viken fylkeskommune.  

Pumpestasjon og flomvoll ved Wildenveysplass 
Store deler av sentrum er flomutsatt fra Drammenselva via sidevassdraget Evja. Prosjektet omfatter flomvoll langs Evja samt 
bygging av en pumpestasjon for å pumpe det lukkede sidevassdraget Vrangbekk ut i Evja. Samlet pumpekapasitet er 1400 l/sek. 

Miljøvurdering 

Tiltakene vil ikke være i konflikt med forvaltningsmålet for naturtyper, arter eller økosystemet. Tiltak som vil kunne redusere 
skadene og ulempene ved flomsikringen er i det alt vesentlige innarbeidet i plandokumentene.   
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20063 Skredsikring av kvikkleiresone Myrahaugen, Evju og Haugen ved Hvittingfoss

Kongsberg kommune, Viken 

Tidsrom Juni 2019 – oktober 2020 

Kostnad 10 600 000 kr 

Kostnadsfordeling NVE 80 %, Kongsberg kommune 20 % 

Entreprenør NVE Anlegg 

Sikrede boenheter 132 Sikrede andre bygg 7 

Beskrivelse 

Tre kvikkleiresoner ved Hvittingfoss er sikret. I sonene ligger det et stort antall boliger, i tillegg til skole og barnehage. 

Myrahaugen: Området er erosjonssikring og Evjubekken er flyttet. Det er lagt ut en støttefylling i skråningsfoten, og terrenget 
på toppen av skråningen er avlastet. 

Evju: Terrenget mellom bebyggelse og Numedalslågen er avlastet med ca. 16 000 m3. 

Haugen: Bekken er erosjonssikret og løftet på en strekning på ca. 200 m fra R40 og nedover. En støttefylling på ca. 20 000 m3 
i bekkedalen på begge sider av bekken er etablert.  

Miljøvurdering 

Tiltakene berører ikke vernede områder eller vassdrag. Virkningene av tiltakene på naturmiljøet er vurdert som tilfredsstillende 
ift. Naturmangfoldloven §§ 4, 5, 9 og 10.  

20133 Flomsikring av tettstedet Vigrestad, Hå (tiltak M3)

Hå kommune, Rogaland 

Tidsrom Oktober 2018 – november 2020 

Kostnad 51 000 000 kr 

Kostnadsfordeling Hå kommune 60 %, NVE 40 % (tilskudd)  

Entreprenør Grunn-Service AS 

Sikrede boenheter 275 Sikrede andre bygg 255 

Beskrivelse 

Tettstedet Vigrestad ligger i nedbørfeltet til Vollbekken, som er 8,7 km² stort. En bekk/kanal renner inn mot sentrum fra 
østsiden. Bekken er lagt i rør helt sør i sentrum. Hele Vigrestad er utsatt for flom; boliger, aldersboliger, industribygg,  
lagerbygg, offentlige bygg og garasjer - totalt om lag 530 bygg. Det er gjennomført kapasitetsforbedring og senkning av 
Vollebekken, og det er etablert flomløp og flomvoll i bekk/kanal nord og øst for Vigrestad. Det er også etablert en kulvert 
i en bekk sør for Vigrestad.  

Miljøvurdering 

Kulturmiljø og naturmangfold blir i liten grad berørt av tiltaket. 
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20091 Skredsikring ved Vallabøen, Ørsta

Ørsta kommune, Møre og Romsdal 

Tidsrom Januar 2018 – juli 2019 

Kostnad 28 500 000 kr 

Kostnadsfordeling NVE 80 %, Ørsta kommune 20 % (tilskudd) 

Entreprenør K. A. Aurstad AS, deretter overført til 
Aurstad Tunell AS 

Sikrede boenheter 210 Sikrede andre bygg 82 

Beskrivelse 

Det er etablert en fangvoll og et massebasseng som skal sikre både mot sørpeskred langs Vikeelva og tørrskred fra Vallahornet. 
Konstruksjonen er 550 m lang, med en høyde som varierer mellom 9 og 13 m. Sikringsvollen er dimensjonert for 333 års 
gjentaksintervall. Et boligfelt, skole, barnehage og andre bygninger er sikret. 

Miljøvurdering 

Det er ikke registrert truete arter eller naturtyper i området. 

20094 Flomsikring av Vossovassdraget, Voss (forprosjekt) 

Voss kommune, Vestland 

Tidsrom Desember 2017 – juni 2020 

Kostnad 18 700 000 kr 

Kostnadsfordeling NVE 100 % 

Sikrede boenheter 144 Sikrede andre bygg 47 

Beskrivelse  
Bosetning og infrastruktur langs Vossovassdraget ligger utsatt til ved flomhendelser. Formålet med prosjektet har vært,  
basert på en vassdragshydraulisk modell, å vurdere bruk av flomtuneller og lokale flomsikringstiltak for å finne robuste 
sikringstekniske løsninger. Forprosjektet omfatter Voss sentrum med sentrumsfunksjoner, bosetning, infrastruktur, E16  
og Bergensbanen, samt Evanger sentrum. Nytteanalysen omfatter kun Voss og Evanger sentrum (med om lag 200 berørte 
bygninger) og ikke hele området som er omfattet av forprosjektet.  

Miljøvurdering 

Vossovassdraget er verna vassdrag oppstrøms Vangsvatnet og har status som nasjonalt laksevassdrag. Det er utført  
litteraturstudie på overordnet nivå for Vossovassdraget, med tanke på ev. konsekvenser av ulike tiltak. Det er også  
gjennomført fiskeundersøkelser i Bordalselvi. De ulike sikringstekniske løsninger som er foreslått i forprosjektet er vurdert 

i lys av litteraturstudien og fiskeundersøkelsene i Bordalsevi. 
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20189 Flom- og skredsikring av Vikaelva på Grodås, Volda 

Volda kommune, Møre og Romsdal 

Tidsrom September 2019 – januar 2021 

Kostnad 9 000 000 kr 

Kostnadsfordeling NVE 80 %, Volda kommune 20 % 

Entreprenør NVE Anlegg, Haugen Maskin, HS-bygg 

Sikrede boenheter 13 Sikrede andre bygg 1 

Beskrivelse 

På bakgrunn av faresonekart for skred i bratt terreng er det sikret mot flomskred. Det er etablert flom- og skredsikring  
ovenfor bosetning, sykehjem og eldresenter langs Vikaelva på Grodås. Flom- og erosjonssikringen består av en flomvoll 
med bunnplastring på deler av strekningen. 

Miljøvurdering 

Hornindalsvassdraget er et vernet vassdrag. Det er ingen registrerte naturvernområder eller kulturminner innenfor området 
som prosjektet berører. En ytre miljøplan med etablering av fiskekulper og kantvegetasjon ligger til grunn for arbeidet. 

20234 Flom- og erosjonssikring i Niklaelva i Søvik, Haram 

Ålesund kommune, Møre og Romsdal 

Tidsrom Mai 2019 – juli 2020 

Kostnad 3 115 000 kr 

Kostnadsfordeling NVE 80 %, Haram kommune 20 % 

Entreprenør NVE Anlegg 

Sikrede boenheter 5 Sikrede andre bygg 2 

Beskrivelse 

Flere bolighus med garasjer og uthus er sikret mot flomskader gjennom utvidelse og etablering av en tosidig erosjonssikring 
i en utstrekning av 270 m i Niklaelva. Det er etablert et murt innløp for kulvert som vil gi bedre innløpskapasitet.  

Miljøvurdering 

Det er ikke registrert truete arter eller naturtyper i området. 

25



20241 Flom- og erosjonssikring ved Mørkridsvegen 34-40, Luster 

Luster kommune, Vestland 

Tidsrom November 2018 – mai 2020 

Kostnad 2 400 000 kr 

Kostnadsfordeling NVE 90 %, Luster kommune 10 % 

Entreprenør NVE Anlegg 

Sikrede boenheter 3 Sikrede andre bygg 11 

Beskrivelse 

Det er gjennomført flere krisetiltak etter en flom i oktober 2018. I 2020 er det gjennomført et hastetiltak i området 
Mørkridsvegen 34-40. For krise- og hastetiltak totalt sett, er en erosjonssikring fjernet, masser som ble avlagret i elva er  
fjernet, og elveløpet er reetablert i en utstrekning på 220 m. Videre er en erosjonssikring fjernet, og det er utført reparasjon 
i ytterkurver av elva. Det ble påvist kvikkleire ved to lokaliteter under byggingen. Flere boliger, gardsbruk og infrastruktur er 
sikret. 

Miljøvurdering 

Mørkridselva er vernet. Tiltaket ligger nederst på den lakse- og sjøørretførende strekningen og påvirker ikke gyteområdet.  
Det er utført avbøtende tiltak i form av utlegging av steingrupper, og det er lagt til rette for reetablering av kantvegetasjon. 

20251 Miljøtiltak ved Nausta ved Reiakvam-Horstad, Naustdal 

Sunnfjord kommune, Vestland 

Tidsrom Oktober 2019 – november 2020 

Kostnad 2 700 000 kr 

Kostnadsfordeling Sunnfjord kommune 75 %, NVE 25 % (tilskudd) 

Entreprenør Hogne Bjørkelund 

Beskrivelse 

På strekningen Reiakvam–Horstad i Nausta er det etablert djupål og kantvegetasjon for å bedre levevilkårene for fisk og 
samtidig redusere flomfare for landbruksareal. Tiltakene er gjennomført på bakgrunn av en samlet tiltaksplan for habitat- 
forbedring på anadrom strekning utarbeidet i regi av Nausta elveeigarlag, og dette prosjektet er ett av flere som skal 
gjennomføres i vassdraget. 

Miljøvurdering 

Nausta er et verna vassdrag, og har status som nasjonalt laksevassdrag. Det er gjennomført habitatforbedrende tiltak med 
bakgrunn i en helhetlig tiltaksplan utarbeidet av NORCE. 
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20448 Flom- og skredsikring ved Årsetelva, Jølster (krisetiltak)

Sunnfjord kommune, Vestland 

Tidsrom August 2020 – juli 2020 

Kostnad 11 000 000 kr 

Kostnadsfordeling NVE 100 % 

Entreprenør NVE Anlegg 

Sikrede boenheter 62 Sikrede andre bygg 21 

Beskrivelse 

Under flommen 30. juli 2019 ble det store skader på bygninger og infrastruktur langs Årsetelva på Vassenden. Det ble iverksatt 
krisetiltak umiddelbart. Det opprinnelige elveløpet er reetablert i en utstrekning på 750 m, med erosjonssikring i form av tosidig 
plastring/muring, inkl. bunnplastring. Ei privat bru er reetablert. Flomvollen i øvre del av elva er forsterket. Mange boliger, lokal 
infrastruktur og E39 er sikret mot en 200-flomårshendelse, inkl. klimapåslag. 

Miljøvurdering 

Det er ikke registrert truete arter eller naturtyper i området. Elva har et bratt utløp i Jølstravatnet og fungerer derfor ikke som 
oppvekstområde for Jølstraauren. 

20451 Flomsikring ved Fletelva i Movika, Førde (krisetiltak)

Sunnfjord kommune, Vestland 

Tidsrom August 2019 – januar 2020 

Kostnad 280 000 kr 

Kostnadsfordeling NVE 100 % 

Entreprenør NVE Anlegg 

Sikrede boenheter 1 Sikrede andre bygg 1 

Beskrivelse  
Som et krisetiltak etter flommen i juli 2019 er en mindre bekk tilbakeført til sitt opprinnelige bekkeløp etter å ha påført skader 
på bolig og garasje. Elveløpet er rensket, og elvebunnen er stabilisert og plastret. Det er gjort tiltak ved bolighuset.  

Miljøvurdering 

Det er ikke registrert truete arter eller naturtyper i området. 
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20453 Flomsikring ved Årneselva, Hyen i Gloppen (krisetiltak)

Gloppen kommune, Vestland 

Tidsrom Oktober 2019 – februar 2020 

Kostnad 2 400 000 kr 

Kostnadsfordeling NVE 100 % 

Entreprenør Olav Hjelmeseth as og Røyset Maskin as 

Sikrede boenheter 0 Sikrede andre bygg 2 

Beskrivelse 

Det er gjennomført reparasjon og sikring av begge sider langs Årneselva, i en utstrekning på ca. 220 m som krisetiltak etter 
flomhendelsen i juli 2019. Fra Fylkesvei 615 og ned til fjorden, er overskuddsmasser fjernet fra elveløpet og elvekanten er 
tilbakeført til opprinnelig stand. En flomvoll er reparert. Et båtbyggeri og settefiskanlegg er dermed sikret mot flomskader. 

Miljøvurdering 

Det er ikke registrert truete arter eller naturtyper i området. Arbeidet er utført på en skånsom måte for ikke å påvirke 
forholdene for fisk negativt. 

20515 Flomsikring av Rørvikelva ved Rørvik (gnr. 8, bnr. 1), Førde (krisetiltak)

Sunnfjord kommune, Vestland 

Tidsrom September – desember 2019 

Kostnad 450 000 kr 

Kostnadsfordeling NVE 100 % 

Entreprenør NVE Anlegg 

Sikrede boenheter 2 Sikrede andre bygg 4 

Beskrivelse  
Det er gjennomført et krisetiltak etter flommen i juli 2019. Det er etablert en 20 m ledevoll av lokale masser. Elveløpet er 
rensket, deler av elvebunn og -sider er plastret. En kulvert er utbedret. To boliger, en driftsbygning med mjølkeproduksjon og 
uthus/naust er sikret. 

Miljøvurdering 

Rørvikelva er et sidevassdrag til Gaularvassdraget, som er vernet. Det er ikke registrert truete arter eller naturtyper i området. 
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20517 Skredsikring ved Løsetslåtten, Jølster (krisetiltak)

Sunnfjord kommune, Vestland 

Tidsrom Januar 2020 

Kostnad 1 370 000 kr 

Kostnadsfordeling NVE 100 % 

Entreprenør Norsk Bergsikring AS 

Sikrede boenheter 1 Sikrede andre bygg 

Beskrivelse 

Det er gjennomført skredsikring for en bolig i form av fanggjerde, forlenging av eksisterende voll og utbedring av bekkeløp etter 
en flom i juli 2019.  

Miljøvurdering 

Det er ikke registrert truete arter eller naturtyper i området. 

20518 Flomsikring av Svidalselva, Jølster (krisetiltak)

Sunnfjord kommune, Vestland 

Tidsrom November 2019 – februar 2020 

Kostnad 800 000 kr 

Kostnadsfordeling NVE 47 %, Sunnfjord kommune 28 %, 
Statens vegvesen 25 % 

Entreprenør Magne Hafstad AS 

Sikrede boenheter 1 Sikrede andre bygg 2 

Beskrivelse 

Gjennom et samarbeid mellom Statens vegvesen, Sunnfjord kommune og NVE er elveløpet åpnet i en utstrekning på 220 lm 
etter en flom i juli 2019. Bolig, kvernhus, privat vei og E39 er sikret mot flomskader. 

Miljøvurdering 

Elva er oppvekstområde for Jølstraauren. Det er lagt ut steingrupper og etablert kulper for å reetablere habitatet. 
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Vedlegg 1 Beskrivelse av typer tiltak 

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

Erosjonssikring 
Den vanligste metoden er å kle erosjonsutsatte 
elvesider, elvebunnen eller hele løpet med stein, 
slik at bredden og bunnen av elva beskyttes mot 
graving. Terskler av stein, tre eller betong skal 
hindre bunnerosjon, 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. Midlertidige 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 flomvanns-
strømmen, slik at strømmen ikke forårsaker 
erosjon eller masseavlagring. Slike flomverk 
hindrer imidlertid ikke oversvømmelse. Isgangs-
verk er utette flomverk, som under isgang skal 
hindre isen å nå områder der den kan gjøre 
skade. Heller ikke isgangsverk hindrer over-
svømmelse. 

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 massetransporten ned-
over 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 bedrer 
stabiliteten. Endring av terreng ved nedskjæring 
og avlasting av topper og oppfylling av daler 
gir stabilisering. Grunnforsterkning ved kalk-
sementpeling, saltdiffusjon (fra saltbrønner) og 
elektroosmose skal forsterke grunnens styrke. 
Kalksementpeling er vanligste metode for grunn-
forsterkning. 

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

Jordskred 
Dreneringstiltak (kanalisering av overvannet) 
skal hindre at det bygger seg opp vanntrykk i 
løsmassene. For å stabilisere skråningene kan en 
bruke armering eller geotekstiler, gjerne kombi-
nert med beplantning. Motfylling i skrånings- 
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foten kan også stabilisere skråningen slik at skred 
ikke oppstår. Sikringstiltak i utløpsområdet vil 
vanligvis bestå i 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 sikrings-
metodene. Sikring av store fjellskred kan i noen 
tilfeller gå ut på å drenere ut vannet fra sprekke-
systemer, da vann og is ofte har negativ 
innvirkning på stabiliteten. 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 
snøskred, flomskred eller steinsprang over 
skredutsatte vei- og jernbanestrekninger. I noen 
tilfeller er det praktisk umulig eller for kostbart 
å gjennomføre fysisk sikring for å beskytte 
bebyggelse. Da kan overvåking og varsling 
av skred ved hjelp av ulike instrumenter og 
beredskapssystemer være de eneste alterna-
tivene. 

Miljøtiltak 
Miljøtiltak går ut på å rehabilitere vassdrags-
miljøet der det er forringet av tidligere inngrep 
som kanalisering, bekkelukking, tømmerfløting 
o.l. Det legges vekt på hensyn til landskap, fisk,
fiske, friluftsliv og det biologiske mangfoldet.
Tiltakene kan gå ut på å åpne gamle flomløp,
etablere kantvegetasjon, bygge terskler i elva og
å slake ut skjemmende og bratte steinfyllinger og 

eventuelt dekke dem med elvegrus. Også små 
tiltak, som utplassering av stein og stein-
grupper, kan skape variasjon og liv i kanaliserte 
og renskede elveløp. 

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

Hastetiltak 
Hastetiltak er tiltak etter flom- og skred-
hendelser som må gjennomføres raskt for å 
avverge eller redusere ytterligere skade-
utvikling, f.eks. ved neste flom, men der en 
likevel har tid til en forenklet planlegging og 
saksbehandling, herunder høring, avklaring av 
distriktsandel, anbudsinnhenting og liknende. Et 
gjennomført hastetiltak skal enten ha samme 
kvalitet som et permanent tiltak eller være 
fundament for et permanent tiltak. Det kreves 
vanligvis distriktsandel på 10 prosent for haste-
tiltak.  
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