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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 2021 brukt om lag 312 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 2021, 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, mars 2022

Brigt Samdal

Siss‐May Edvardsen

Direktør

Seksjonssjef

Skred‐ og vassdragsavdelingen

Seksjon for sikring

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner.
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1. Innledning
Ved ny utbygging er det kommunen og
utbygger som har ansvaret for at sikkerheten
mot naturfare er tilstrekkelig ivaretatt.

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.

Arbeidet med sikrings‐ og miljøtiltak i 2021 har
vært preget av gjennomføring av flere store
flom‐ og skredsikringsanlegg og av oppfølging
etter flom‐ og skredhendelser.

NVEs bistand kan gis enten i form av et øko‐
nomisk 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.

Flomsikring av tettstedet Brandbu i Gran kom‐
mune og Gjerdeelvi i Hareid kommune nærmer
seg sluttføring. Det omfattende arbeidet med
flomsikring i Mjøndalen i Drammen kommune
er videreført. Sikring mot kvikkleireskred er
gjennomført i bl.a. Skienselva ved Bøle i Skien
kommune, ved Rødde i Melhus kommune,
i Trælstad ved Hegra i Stjørdal kommune, i
Yttrabekken i Rana kommune, ved Leirbekken
i Målselv kommune og Tverrelvdalen skole i
Alta kommune.
Det har også vært stor aktivitet med krise‐ og
hastetiltak. Tiltak etter skredet i Nannestad i
desember 2020 er sluttført.

Ordningen har også formål om bruk av midler
til miljøforbedringer der vassdragsmiljø er for‐
ringet av tidligere sikringstiltak. For tilskudd
til miljøtiltak gjelder bestemte prioriterings‐
kriterier knyttet til positive virkninger for
biologisk mangfold, fiskebestander, vassdrags‐
tilknyttede kulturminner, kulturlandskap m.v.
I tillegg prioriteres det prosjekter som bidrar til
arbeidet med vannforskriften (tiltak registrert i
Vann‐Nett). Det er ingen krav til egenandel ved
søknad om miljøtiltak.

Etter det tragiske kvikkleireskredet ved Ask i
Gjerdrum kommune er det lagt ned stor innsats
for å hjelpe nødetatene i den akutte hånd‐
teringen, med evakuering, redning og søk. NVE
yter også støtte til kommunen med sikring av
området, og arbeidet vil holde fram mot 2024.
NVE har arbeidet tett med lokalstyret og Syssel‐
mesteren på Svalbard etter skredhendelsene
i 2015 og 2017, og har fullført flere skred‐
sikringstiltak ved Longyearbyen. Arbeidet
videreføres i 2022.

Utvelgelse av tiltakene skjer etter melding om
behov fra kommuner, grunneiere eller andre,
eller etter NVEs egen kartlegging og vurdering
av behov. I tillegg blir mange tiltak iverksatt
som følge av flom‐ og skredhendelser.
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 klima‐
endringer til grunn. Sikringstiltakene skal
beskytte eksisterende, utsatte verdier.

Det er gitt tilskudd til sikringsprosjekter som er
gjennomført, bl.a. flomsikring av Gran sentrum
mot Hovsbekken og av Otnes mot Otta elv i
Rendalen kommune. Det er også gitt tilskudd til
planlegging av flomsikring mot Finna i Gausdal
kommune.
Det er videre gitt tilskudd til miljøtiltak i Etna
i Etnedal kommune, i Julelv i Austertana i Tana
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kommune og i Valldøla, Fjord kommune.
Samlet brukte NVE ca. 312 millioner kroner til
fysiske sikringstiltak mot flom og skred og til
miljøtiltak i vassdrag i 2021. Av dette ble om
lag 55 millioner kroner utbetalt som tilskudd
til kommunene. Det ble sluttført 40 sikrings‐
tiltak i 2021, og disse er beskrevet i denne
årsrapporten.
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2 Utførte sikrings‐ og miljøtiltak
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 2021 har over 80 % av innsatsen vært
rettet mot sikringstiltak i kvikkleireområder.
De største enkeltprosjektene er utført ved
Rødde i Melhus kommune, ved Trælstad i
Stjørdal kommune, i Yttrabekken i Rana kom‐
mune og ved Markusmoen i Hemnes kommune.

Region Nord
I 2021 har det i regionen vært arbeidet med flere
sikringstiltak mot flom og skred, både på fast‐
landet og på Svalbard.
Det er ferdigstilt sikringstiltak mot kvikkleire‐
skred i Leirbekken i Målselv og ved Tverrelvdalen
skole i Alta kommune. Det er utført flere
prosjekter med erosjonssikring, bl.a. i Lakselva
ved Kviby og Saltdalselva ved Leirjordfall.
I forbindelse med prosjektet «Ecological Restora‐
tion of Arctic Rivers» er det utført miljøtiltak i
Julelva i Austertana.

Regionen har gitt bistand ved to skredhendelser
i 2021; Steinsprang i Trolla og ved Amundsvegen
i Klæbu – begge i Trondheim kommune.
Hendelsene har krevd innsats både faglig
og økonomisk. I Øyfjellet/Mosjøen i Vefsn
kommune har NVE i samarbeid med kommunen
etablert lokal skredbanevarsling for snøskred.

Det er gitt tilskudd til oppfølgende arbeid etter
skredfareutredning i Nordkapp kommune, der
det er utført forprosjekt og detaljprosjektering
av sikringstiltak, samt tilskudd til riving og flytting
av en svært skredutsatt enebolig.
I Ballstad har NVE bidratt økonomisk til et
sikringsprosjekt i regi av Nordland fylkes‐
kommune som sikrer en skredutsatt vei, og som
samtidig bedrer sikkerheten for utsatt
bebyggelse på strekningen.

Region Øst
Byggingen av den store sentrumssikringen i
Brandbu i Gran kommune har fortsatt med god
framdrift gjennom hele 2021 og planlegges
sluttført i første halvår av 2022.

Det er også gitt tilskudd til Nordnorsk
skredovervåkning som bidrar med lokale skred‐
varsler for 15 utvalgte kommuner i landsdelen.

Etter det tragiske kvikkeleireskredet på Ask i
Gjerdrum, har regionen vært tungt involvert i
sikringsarbeid gjennom hele 2021 med bistand
fra flere andre regionkontor. Dette arbeidet vil
fortsette med full innsats gjennom hele 2022.

På Svalbard pågår arbeidet med skredsikring av
utsatt bebyggelse, og det legges ned store
ressurser i prosjektoppfølgingen.

Det er gjennomført et større krisetiltak i
Leirbekken ved Nygård i Nannestad kommune
etter en bekymringsmelding i desember 2020.
En strekning på om lag to kilometer er erosjons‐
sikret langs Leirbekken og Engelstadbekken. Det
er også etablert støttefyllinger og avlastet
skråningstopper.

Det var flere snøskred og sørpeskred mot eller
nært bebyggelse vinteren 2021, og også en stor
vårflom i Nord‐Troms og Finnmark. Det er utført
noen mindre krise‐ og hastetiltak for å utbedre
skader etter disse hendelsene.
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I Hafsteinelva er det gjennomført en utredning
av skredfare etter en bekymringsmelding
sommeren 2021. Utredningen inkluderer både
grunnundersøkelser og analysearbeid.

Region Vest
De siste årene har det vært flere store flom‐ og
skredhendelser i regionen, noe som har medført
gjennomføring av flere krise‐ og hastetiltak.

I regionen ble det i 2021 sluttført to flomsikrings‐
prosjekter gjennom NVEs tilskuddsordning –
flomsikring av Gran sentrum mot Hovsbekken i
Gran kommune og flomsikring av Otnes mot Otta
elv i Rendalen kommune. Det er også gitt
tilskudd til planlegging av flomsikring av Follebu
mot Finna i Gausdal kommune. Det er videre
gitt tilskudd til to miljøtiltak i Etna i Etnedal
kommune.

Flommen i Mørkridselva i Luster kommune i
oktober 2018 førte til omfattende erosjons‐
skader langs vassdraget. I 2021 har NVE arbeidet
med flere sikringstiltak i og langs elva.
Sikringstiltak i Utvik, etter en hendelse med
intenst styrtregn sommeren 2017, har blitt
ferdigstilt. Sommeren 2021 medførte intens
nedbør at et eldre sikringsanlegg ble rasert ved
Teigaelva i Høyanger kommune. Anlegget ble
reparert i løpet av høsten, og det ble utført
ytterligere flomsikring mot bolighus.

Region Sør
Flomsikringen i Mjøndalen i Drammen kommune
har god framdrift, og pumpestasjonen Eian ble
ferdig i desember 2021. Tiltaket «kapasitets‐
forbedring Mjøndalsbekken» startet opp i august
2021 og skal være ferdig i juni 2022. Planlegging
av videre tiltak for sikring av Mjøndalen sentrum
er utført og gjort klare for bygging i 2022.

Sikring mot sørpeskred i Kupebekken i Dale er
sluttført.
Elva Valldøla er en av de største lakseførende
elvene på Sunnmøre. Høsten 2021 ble det
gjennomført miljøtiltak som har en positiv effekt
på laksehølene i elva og forholdene for fisken.

Høsten 2020 var det en stor flom i Nørsteåe ved
Veggli i Rollag kommune. Detaljplan for sikrings‐
tiltak ble ferdigstilt, og tiltaket ble bygget fra
mars til oktober 2021.

Det er bevilget tilskudd for sikring mot
steinsprang, flom og flomskred og erosjons‐
sikring. I Årdal er det blant annet ferdigstilt et
erosjonssikringstiltak langs Hæreidselvi, som
sikrer aldershjem og kirkegård mot skader.

Sikringstiltakene i faresonen Bøle i Skien
kommune er detaljplanlagt. Sikringsarbeidet
startet opp i november 2020 og ble ferdigstilt i
mai 2021.

Det er i tillegg brukt ressurser på planlegging av
flere større sikringstiltak som er i ulike planfaser.
Både under planlegging og gjennomføring av
tiltakene har det blitt gjort miljøvurderinger og
gjort tiltak for å bedre vassdragsmiljøet.
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Utførte sikrings- og miljøtiltak i vassdrag 2021
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20116

Miljøtiltak i Julelv i Austertana, Tana (ReArc)
Tana kommune, Troms og Finnmark

Tidsrom

Oktober 2019 – september 2021

Kostnad

2 680 000 kr

Kostnadsfordeling NVE 83 %, Tana kommune 17 %
Entreprenør

NVE Anlegg

Beskrivelse
Et flom‐ og erosjonssikringsanlegg fra 1960‐tallet er flyttet bort fra elva og gjenoppbygget. En flomvoll er revet og en ny voll på
1 450 m er bygget opp langs opprinnelig elvebredd. Dette har gitt elva mer plass, vannhastigheten er senket og leveområdene
for sjørøye er forbedret.
Miljøvurdering
Fjerning og flytting av det gamle flomsikringsanlegget gjør at det gamle flommarksområdet igjen har blitt aktivt og forholdene
til sjørøye er forbedret. Effektene av miljøtiltaket vil kunne evalueres etter at Natur og Samfunn AS har kartlagt det tidligere
avstengte området før og etter flyttingen av flomvollen.

20233

Skredsikring av Tverrelvdalen skole, Alta
Alta kommune, Troms og Finnmark

Tidsrom

Mars 2020 – november 2021

Kostnad

990 000 kr

Kostnadsfordeling NVE 80 %, Alta kommune 20 %
Entreprenør

NVE Anlegg

Sikrede boenheter 8

Sikrede andre bygg

3

Beskrivelse
Geotekniske undersøkelser avdekket at områdestabiliteten i området var lav. I området finnes barne‐ og ungdomsskole, flere
bolighus og nærbutikk. For å redusere risikoen for ødeleggende kvikkeleireskred, er en bratt skråning ned mot elva slaket ut.
Terrenget er planert, og masser er lagt som motfylling i bunnen av skråningen. Området er arrondert og vegetasjonsrike masser
er lagt som topplag for rask etablering av vegetasjon.
Miljøvurdering
Området er preget av bærlyngskog med bjørk oppe på terrassen og overgang til svak lågurtskog nedover skråningen. Flom‐
marksområdet ned mot elva har stor utstrekning og har frodig høgstaudevegetasjon. Flommarkskogen er en svært verdifull
og rødlistet naturtype. Naturtypene er i størst mulig grad tatt vare på.

9

20524

Skredsikring ved Honningsvåg, Nordkapp (tilskudd)
Nordkapp kommune, Troms og Finnmark

Tidsrom

Desember 2020 – desember 2021

Kostnad

2 455 000 kr

Kostnadsfordeling NVE 80 %, Nordkapp kommune 20 %
Entreprenør

Visinor

Sikrede boenheter 35

Sikrede andre bygg

0

Beskrivelse
Det er gitt tilskudd til prosjektering og etablering av flere skredsikringsanlegg i bratt terreng. Det er om lag 35 utsatte boliger i
områdene.
 Ved Førstevannsveien 21‐29, som består av 6 rekkehusboliger innenfor faresone 1/100 for steinsprang, er detaljprosjekt‐
ering utført. Sikring med bruk av wire, nett og bolt er gjennomført.
 I Holmbukt er detaljprosjektering av sikring med støtteforbygninger for 18 boenheter innenfor faresone 1/100 gjennom‐
ført.
 I Honningsvåg sentrum er det utarbeidet tilstandsvurdering/forprosjektering av gamle støtteforbygninger som sikrer 25
boenheter. Prosjektering av utvidelse av sikret areal er utført.
 I Kuvika er det gitt tilskudd til forprosjektering av sikringstiltak for 11 boenheter i faresone 1/1000.
 Det er gitt tilskudd til overvåking og skredvarsling i påvente av permanente sikringstiltak for utsatte områder.
Miljøvurdering
Det er ikke registrerte kulturminner i området, og naturmangfold blir ikke påvirket av tiltakene. Omfattende arealer i fjellsiden
er dekket av støtteforbygninger og påvirker det visuelle inntrykket.

20571

Skredsikring ved Leirbekken, Målselv
Målselv kommune, Troms og Finnmark

Tidsrom

November 2020 – juni 2021

Kostnad

3 655 000 kr

Kostnadsfordeling NVE 80 %, Målselv kommune 20 %
Entreprenør

NVE Anlegg

Sikrede boenheter 9

Sikrede andre bygg

3

Beskrivelse
Leirbekken er erosjonssikret i en utstrekning på 500 m, og har dermed sikret flere boliger, en driftsbygning og to industribygg
med potensiell fare for kvikkleireskred. Stabiliteten i området er forbedret med om lag 10 %.
Miljøvurdering
Det vurderes at tiltaket ikke forårsaker negative konsekvenser for registrerte naturverdier, etter at 12 lokaliteter/forekomster
er verdivurdert.
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20802

Skredsikring av Nordkappgata 35, Nordkapp (tilskudd)
Nordkapp kommune, Troms og Finnmark

Tidsrom

September – november 2021

Kostnad

2 870 000 kr

Kostnadsfordeling NVE 80 %, Nordkapp kommune 20 %
Entreprenør

Norsk Saneringsservice AS

Sikrede boenheter 1

Sikrede andre bygg

1

Beskrivelse
Det er gitt tilskudd til riving og flytting av en enebolig på grunn av snøskredfare. Huset var plassert i en skredbane med skred‐
sannsynlighet høyere enn 1/100. Boligen ble truffet av snøskred i 2018 og 2020, noe som medførte skader på eiendommen
og garasjen måtte gjenoppbygges. Beboere har blitt evakuert utallige ganger, både i 2018 og 2020, og det har gått jevnlig
snøskred i de ulike skredbanene i umiddelbar nærhet til boligen. Et forprosjekt som vurderte skredsikring av boligen avdekket
svært høye kostnader, noe som gjorde det uaktuelt å gjennomføre sikringen.
Miljøvurdering
Det er ingen kjente kulturminner i området, og naturmangfold blir ikke påvirket av tiltaket. Sanering av eneboligen vil «tilbake‐
føre» fjellsiden slik den var før eneboligen ble bygget. Skredfaren for vei og gangfelt kan bli høyere etter fjerning av bygg.

20827

Flomsikring langs Reisaelva ved Haugset, Nordreisa (hastetiltak)
Nordreisa kommune, Troms og Finnmark

Tidsrom

Februar 2021

Kostnad

430 000 kr

Kostnadsfordeling NVE 90 %, Nordreisa kommune 10 %
Entreprenør

NVE Anlegg

Sikrede boenheter 0

Sikrede andre bygg

5

Beskrivelse
Eksisterende flomvoll ved Haugset er reparert, etter skader forårsaket av en vårflom i 2020. Steinmasser i oppstrøms ende
av flomvollen var erodert bort. Reparasjonen har sikret to fritidseiendommer med tilhørende hytter og skur/garasje mot
flomskader og hindret at vannet tar løp på innsiden av den om lag to km lange flomvollen.
Miljøvurdering
Det skadede sikringsanlegget hadde en negativ påvirkning på vassdragsmiljøet, endret vannstrømmen og skapte ytterligere
erosjon. Reparasjon/justering av sikringsanlegget har bedret disse forholdene.
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20864

Erosjonssikring av Saltdalselva ved Leirjordfall, Saltdal (hastetiltak)
Saltdal kommune, Nordland

Tidsrom

Februar – august 2021

Kostnad

430 000 kr

Kostnadsfordeling NVE 90 %, Saltdal Kommune 10 %
Entreprenør

NVE Anlegg

Sikrede boenheter 3

Sikrede andre bygg

2

Beskrivelse
Vårflommen 2020 førte til omfattende skade på det gamle erosjonssikringsanlegget ved Leirjordfall. Bebyggelsen innenfor
anlegget var truet, og det var nødvendig å reparere sikringsanlegget før neste flom. Reparasjon og gjenoppbygging av det
skadde anlegget ble utført over en strekning på om lag 100 m. Steinmasser er kjørt ut og lagt på plass, og vegetasjonsrike
masser ble lagt oppå steinmassene for å gi mulighet for raskere etablering av vegetasjon. Tre boliger og E6 er sikret.
Miljøvurdering
Saltdalselva er lakseførende. Reparasjonen av anlegget har ikke ført til nye negative miljøkonsekvenser.

20868

Erosjonssikring av Badderelva ved Badderen, Kvænangen (hastetiltak)
Kvænangen kommune, Troms og Finnmark

Tidsrom

April 2021

Kostnad

1 055 000 kr

Kostnadsfordeling NVE 90 %, Kvænangen kommune 10 %
Entreprenør
Sikrede boenheter

NVE Anlegg
Sikrede andre bygg

1

Beskrivelse
En stor vårflom i 2020 medførte omfattende erosjon inn mot et industribygg. Hushjørnet lå 7 m fra den ca. 15 m høye
erosjonskanten. For å redusere risikoen før ødeleggende erosjon mot bygningen er det bygget en erosjonssikring av stein
tilpasset terrenget rundt. Næringsbygget med utearealer er sikret.
Miljøvurdering
Det er gjort søk i tilgjengelige databaser som «Naturbase» og «Artskart», og det er innhentet tilstrekkelig informasjon for
å kunne hensynta tiltakets virkninger på det biologiske mangfoldet. Anlegget utføres på vinteren før hekketid for fugler i
området.
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20869

Flom‐ og erosjonssikring av Lakselva ved Kviby, Alta (hastetiltak)
Alta kommune, Troms og Finnmark

Tidsrom

Juni – august 2021

Kostnad

990 000 kr

Kostnadsfordeling NVE 90 %, Alta kommune 10 %
Entreprenør

NVE Anlegg

Sikrede boenheter 2

Sikrede andre bygg

3

Beskrivelse
En stor vårflom i 2020 førte til behov for sikringstiltak på tre lokaliteter langs Lakselva. Det er gravd ut grusmasser fra elveløpet,
reparert en terskel i sideløpet og etablert en erosjonssikring mot boliger. Under utførelsen våren 2021 førte en ny stor flom
i elva til mer krevende anleggsutførelse og høyere anleggskostnader enn forutsett. To boliger, en kommunal vei og en fylkesvei
er sikret.
Miljøvurdering
Tiltakene er miljøtilpasset. Erosjonssikringen med stein er tilpasset terrenget rundt. Grusuttak i elva er gjort på en skånsom
måte. Elva er lakseførende, og laks er en rødlistet art. I naturdatabasene er det ingen registreringer i dette området.

20870

Miljøtiltak i Altaelva ved Killi (hastetiltak)
Alta kommune, Troms og Finnmark

Tidsrom

Mars 2021 – september 2021

Kostnad

515 000 kr

Kostnadsfordeling NVE 90 %, Alta kommune 10 %
Entreprenør

NVE Anlegg

Beskrivelse
Etter en stor flom våren 2020 og ny stor flom i 2021 ble store deler av erosjonssikringsanlegget ved Killi vasket bort. Våren 2021
lå steinmassene fra sikringsanlegget igjen ca. 40 m ute i elva. Steinene dannet strømninger som kunne føre til mer omfattende
erosjon, og steinene i elva var også til hinder for båttrafikken. Alle steinmasser etter det gamle sikringsanlegget er fjernet og
området er arrondert.
Miljøvurdering
Det er tatt hensyn til fisk og fisket i området. Det er aktiv erosjon i den ca. 20 m høye erosjonsmelen, noe som i seg selv utgjør
et viktig naturelement.
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20878

Skredsikring av Ballstadura, Vestvågøy (tilskudd)
Vestvågøy kommune, Nordland

Tidsrom

Mai – november 2021

Kostnad

2 450 000 kr

Kostnadsfordeling Nordland fylkeskommune 84 %, NVE 16 %

Sikrede boenheter 4

Sikrede andre bygg

1

Beskrivelse
Skredsikringsprosjektet i Ballstadura er utført i regi av Nordland fylkeskommune. I utgangspunktet var dette et rent skred‐
sikringsprosjekt for vei. Da det også er skredutsatt bebyggelse i det aktuelle området, har NVE bidratt å oppgradere støtte‐
forbygninger og steinspranggjerder ovenfor bebyggelsen i Ballstadlandet 154‐160 og 173. Næringsbygg med fire leiligheter,
fylkesvei 282 og et mastepunkt er sikret.
Miljøvurdering
Det er registrert sothøne i området. Dette er en art av særlig stor forvaltningsinteresse. Nordland fylkeskommune har ivaretatt
natur‐ og miljøinteressene i prosjektet.

20903

Flom‐ og erosjonssikring langs Mathiselva ved Vidbu, Alta (krisetiltak)
Alta kommune, Troms og Finnmark

Tidsrom

Juni – august 2021

Kostnad

710 000 kr

Kostnadsfordeling NVE 100 %
Entreprenør

NVE Anlegg

Beskrivelse
Under en stor flom i regionen var det også svært stor vannføring i Mathiselva. Det gamle flom‐ og erosjonssikringsanlegget
fikk skader, og vannet eroderte bort ca. 60 m av anlegget. Vannet strømmet utover det største sammenhengende jordet i
Alta kommune på 160 da. Grusmasser fra elva og grusmasser som hadde lagt seg opp på dyrka mark, er brukt til å bygge opp
flomvollen, og sprengte steinmasser er brukt til å erosjonssikre vollen.
Miljøvurdering
Reparasjon av sikringsanlegget er utført i kanten av dyrka mark. Grusmasser fra elva og grusmasser som hadde lagt seg opp på
dyrka mark er brukt til å bygge opp flomvollen.
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Utførte sikrings- og miljøtiltak i vassdrag 2021
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20054

Sikring mot kvikkleireskred ved Trælstad, Hegra
Stjørdal kommune, Trøndelag

Tidsrom

Februar – september 2021

Kostnad

7 250 000 kr

Kostnadsfordeling NVE 80 %, Stjørdal kommune 20 %
Entreprenør

NVE Anlegg med Tverås Maskin & Transport
AS som underentreprenør

Sikrede boenheter 16

Sikrede andre bygg

13

Beskrivelse
Det er foretatt erosjonssikring og bunnheving i en utstrekning på om lag 1 400 m i Leirfallbekken, Solemsbekken og Avelsgårds‐
bekken i kvikkleiresone 662 Trælstad. I tillegg er to raviner erosjonssikret. Formålet med sikringsarbeidet har vært å hindre
initialskred med potensiale for å forårsake større kvikkleireskred som kan true bebyggelse og infrastruktur. Flere gårdsbruk,
eneboliger og store områder dyrket mark ligger innenfor sonegrensene. E14 ligger i utløpsområdet for et eventuelt større
skred. Sikringen klargjør i tillegg området for ny bebyggelse.
Miljøvurdering
Det er sterke interesser knyttet til funn av helleristringer i nedre del av sonen. Bekkene peker seg ikke ut som bekker med
høyere biologisk mangfold enn andre, og er sterkt påvirket av menneskelige inngrep. Ingen rødlistede arter er registrert i
området.

20242

Sikring mot kvikkleireskred ved Yttrabekken, Rana (hastetiltak)
Rana kommune, Nordland

Tidsrom

September 2020 – juni 2021

Kostnad

12 000 000 kr

Kostnadsfordeling NVE 90 %, Rana kommune 10 %
Entreprenør

NVE Anlegg og Northroads AS

Sikrede boenheter 61

Sikrede andre bygg

0

Beskrivelse
Området mot Yttrabekken er bebygd med et større antall boliger, inkludert kommunal vei og kraftmasser. Det er sig og
ustabilitet i skråningene mot bekken. Boliger og bekkedaler griper inn i de tre kvikkleiresonene; 1698 Yttrabekken nord,
1699 Yttrabekken sør og 1700 Rønningen. Yttrabekken, inklusive sidebekker, er sikret mot erosjon i bunn og sider med
fylling av sprengstein. Samlet sikret lengde er om lag 1 900 m. Tiltaket hindrer videre erosjon i bekkene, gir økt stabilitet
og økt sikkerhet mot kvikkleireskred.
Miljøvurdering
Vassdraget er ikke vernet. Det er ikke registrert rødlistearter i områdene der bekkene sikres. Tiltaket i Yttrabekken ligger
170 m inn i sone for boreal regnskog, men det er lite vegetasjon som berøres direkte av sikringstiltaket. Alle tiltakene er
miljøtilpasset, noe som medvirker til rask revegetering og reetablering av det biologiske mangfoldet.
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20256

Sikring mot kvikkleireskred ved Rødde, Melhus
Melhus kommune, Trøndelag

Tidsrom

Januar 2020 – desember 2021

Kostnad

13 000 000 kr

Kostnadsfordeling NVE 80 %, Melhus kommune 20 %
Entreprenør

NVE Anlegg

Sikrede boenheter 42

Sikrede andre bygg

34

Beskrivelse
Det er gjennomført erosjonssikring i kvikkleiresonene 439 Litj‐Ler, 445 Rødde og 444 Stokkaunet. Et stort antall boliger, skole,
flere gårder, lagerbygninger, vei og jernbane er sikret. Det er utført bunnheving i flere bekker/sidebekker. Kvamsbekken/
Langbekken og bekk ved Skånøy er sikret i en samlet lengde på om lag 1 550 m. To parseller i Hørsdalsbekken er sikret i en
samlet lengde på 450 m. Stokkbekken er sikret i en lengde på 300 m, og tre andre sideraviner opp mot jernbanen er sikret i en
samlet lengde på om lag 300 m. For å bedre stabiliteten er terrenget avlastet i fire områder/skråningstopper. Hovedarbeidet
ble avsluttet 2021, mens det gjenstår mindre arbeider, som drenering av et avlastningsområde og enkelte arronderinger, i
2022.
Miljøvurdering
Det er gjort tiltak for at fisken skal få gode gyte‐ og oppvekstvilkår. Det er bygget dammer og lagt ut steiner for skjul. I tillegg er
det tilført gytegrus på egnede steder. Området følges tett av NINA, med bl.a. ungfisktellinger. Det er lagt mye arbeid i å få
vannet opp til overflaten. Noe vegetasjon er stubbet høyt for at ny vegetasjon raskt skal etablere seg. Svartlisteartene som er
funnet innenfor anleggsområdet; slirekne og rødhyll, er deponert i godkjent mottak.

20553

Sikring mot kvikkleireskred i Leirelva og sidebekk fra Romolslia, Trondheim
Trondheim kommune, Trøndelag

Tidsrom

August – oktober 2021

Kostnad

1 200 000 kr

Kostnadsfordeling NVE 80 %, Trondheim kommune 20 %
Entreprenør

NVE Anlegg, med Lars Høyem AS og
Magnar Stokke AS som sideentreprenører

Sikrede boenheter 170

Sikrede andre bygg

3

Beskrivelse
Det er gjennomført erosjonssikring i en bekk mellom kvikkleiresonene 205 Flatåsen og 206 Romolslia og i yttersving i Leirelva
på Selsbakk. Sidebekken er sikret og hevet med om lag 1 m i en lengde på 280 m. Sikringen i Leirelva har en utstrekning på
75 m. Et boligfelt, jernbane, kraftlinje og skole er sikret.
Miljøvurdering
NINA har påvist grøftelommemose i øverste del av sidebekken, og det planlagte sikringstiltaket ble avkortet for ikke å berøre
forekomsten. Det er gjennomført turbiditetsmålinger for å finne innhold av finpartikulært materiale, med særlig fokus på fine
partikler fra spreng stein, da det er antatt at slike partikler kan skade gjeller på fisk. Det er i samarbeid med kommunen lagt ut
naturgrus for å bedre gyte‐ og oppvekstforholdene for fisk.
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20572

Skredsikring ved Markusmoen, Hemnes
Hemnes kommune, Nordland

Tidsrom

Februar – desember 2021

Kostnad

3 770 000 kr

Kostnadsfordeling NVE 80 %, Hemnes kommune 20 %
Entreprenør

Johansen Maskin AS

Sikrede boenheter 13

Sikrede andre bygg

13

Beskrivelse
Fra Røssåga og opp til boligfeltet ved Markusmoen er høydeforskjellen ca. 50 m. Et bekkesystem med aktiv erosjon har svekket
stabiliteten mot bebyggelsen. Totalt 300‐400 m bekkeløp er sikret. I tillegg er eksisterende forbygning mot Røssåga oppgradert
for adkomst til området. Tretten boligeiendommer som ligger relativt nært skråningskanten er sikret.
Hovedarbeidet ble gjennomført i 2021. Det gjenstår mindre arronderingsarbeider i 2022.
Miljøvurdering
Bekken er ikke fiskeførende. Det er lagt opp til rask reetablering av vegetasjon. Det vurderes at sikringen ikke vil ha nevne‐
verdige negative virkninger for miljø.

20895

Skredsikring ved Gokstadbakken 3B, Trolla (krisetiltak)
Trondheim kommune, Trøndelag

Tidsrom

Mars 2021

Kostnad

420 000 kr

Kostnadsfordeling NVE 100 %
Entreprenør

Visinor AS

Sikrede boenheter 3

Sikrede andre bygg

3

Beskrivelse
Etter at en steinblokk falt ned på terrassen til boligen i Gokstadbakken 3B, ble tre boliger evakuert pga. fare for ytterligere
steinskred. To store blokker hadde revet seg løs og etterlatt stor fare for ytterligere skred fra løsneområdet. Blokkene er
sprengt/fragmentert, og det er sikret med bolter og steinsprangnett. Tre boliger med garasjer er sikret.
Miljøvurdering
Det er ingen registrerte miljøverdier i området.
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20933

Skredsikring ved Amundsbekken ved Amundsvegen 231, Klæbu (krisetiltak)
Trondheim kommune, Trøndelag

Tidsrom

September – oktober 2021

Kostnad

745 000 kr

Kostnadsfordeling NVE 100 %
Entreprenør

NVE Anlegg, med Magnar Stokke AS og
Lars Høyem AS som sideentreprenører

Sikrede boenheter 3

Sikrede andre bygg

2

Beskrivelse
Etter et jordskred 8. september 2021 ble tre boliger evakuert og fylkesveien stengt. Skredet gikk ned mot Amundsbekken
og demmet opp bekken med om lag 1 m. Det ble igangsatt grunnboring som avdekket kvikkleire i grunnen. Sikringstiltaket
er utført ved å transportere inn stein, heve bekken og legge en støttefylling i skredgropa. I tillegg er det foretatt avlasting/
utslaking av skredkanten for å gi skråningen en slakkere helning. Det er gjort tiltak for å føre drens‐ og overflateavrenning
kontrollert fram til bekken. De tre boligene med garasjer er sikret.
Miljøvurdering
Ingen større miljøverdier er kartlagt i anleggsområdet. Bekken er ikke fiskeførende. Støttefyllingen er tildekket med stedlige
masser.
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Utførte sikrings- og miljøtiltak i vassdrag 2021
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20014

Flomsikring av Finna ved Follebu (tilskudd)
Gausdal kommune, Innlandet

Tidsrom

Juni – august 2021

Kostnad

1 920 000 kr

Kostnadsfordeling NVE 80 %, Gausdal kommune 20 %
Entreprenør

Structor Lillehammer AS

Sikrede boenheter 264

Sikrede andre bygg

50

Beskrivelse
Langs Finna i Gausdal har bebyggelsen blitt påført store skader etter flom i 2011, 2013 og 2017. Gausdal kommune har, med
tilskudd fra NVE, utarbeidet en tiltaksplan for sikring av bebyggelsen langs Finna. Planen gir en beskrivelse av mulige tiltak som
vil gi økt sikkerhet for Follebu sentrum.
Miljøvurdering
Ved videre planlegging av tiltak vil miljøvurderinger bli foretatt.

20015

Flomsikring av Gran sentrum mot Hovsbekken (tilskudd)
Gran kommune, Innlandet

Tidsrom

Januar 2021

Kostnad

5 700 000 kr

Kostnadsfordeling NVE 80 %, Gran kommune 20 %
Entreprenør
Sikrede boenheter 38

Sikrede andre bygg

20

Beskrivelse
En kartlegging fra 2017 viste at deler av Gran sentrum er utsatt for flom fra en 200‐års hendelse i Hovsbekken. Gran kommune
har, med tilskudd fra NVE, gjennomført ulike tiltak for å øke sikkerheten for bebyggelsen i Gran sentrum. Tiltaket består i stor
grad av breddeutvidelse av eksisterende vannveier og erosjonssikring av disse. Blokker med 30 boenheter, 8 boenheter med
garasjer og uthus, Hadeland videregående skole, to kjøpesentre og forretnings‐ og kontorbygg er sikret.
Miljøvurdering
COWI har foretatt en miljøvurdering, og det er ikke registrert spesielle verdifulle naturforekomster knyttet til berørt område.
Tiltaket er vurdert til å ikke være i strid med naturmangfoldloven, vannressursloven eller vannforskriften.
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20520

Miljøtiltak i Etna, Lunde bru ‐ samløp Dokka, Etnedal (tilskudd)
Nordre Land kommune, Innlandet

Tidsrom

April – juli 2021

Kostnad

630 000 kr

Kostnadsfordeling NVE 79 %, Dokkadeltaet Våtmarkssenter 13 %,
Etnedal kommune 4 %, Nordre Land kommune
4%
Entreprenør

Sciencemonastery AS

Beskrivelse
Store deler av Etna, på strekningen mellom Lundebru i Etnedal kommune og samløpet med Dokkaelva i Nordre Land kommune,
er kanalisert og forbygd. Dette har bidratt til at elva sto i fare for å ikke nå miljømålet om god økologisk tilstand innen 2021.
Som et forprosjekt til restaurerings‐ og habitatforbedrende tiltak i Etna har Dokkadeltaet Våtmarkssenter, i samarbeid med
Etnedal kommune, Nordre Land kommune og Etna grunneierlag og med tilskudd fra NVE, gjennomført hydrologiske under‐
søkelser i elva på strekningen fra Lundebru til samløpet med Dokkaelva. Undersøkelsene gir tilstrekkelig kunnskap for valg og
gjennomføring av framtidige miljøtiltak i elva, med formål å bedre miljøtilstanden etter kanaliseringen som tidligere er utført.
Miljøvurdering
Tiltakene skal gi grunnlag for større og mer robuste fiskebestander og regenerering av flommarksmiljøer.

20522

Miljøtiltak i Etna, Lunde bru–Høljerast, Etnedal (tilskudd)
Etnedal kommune, Innlandet

Tidsrom

Juli 2020 – april 2021

Kostnad

75 000 kr

Kostnadsfordeling NVE 67 %, Etna grunneigarlag/elvelag 20 %,
Etnedal kommune 13 %

Beskrivelse
Etna i Sør‐Etnedal, nedstrøms Hellefossen bru til kommunegrensa, er sterkt modifisert i form av kanalisering og forbygning.
Dette bidrar til at Etna sto i fare for å ikke oppnå miljømålet om god økologisk tilstand innen 2021.
Etnedal kommune har, i samarbeid med Etna Grunneierlag og Etna Elvelag og med tilskudd fra NVE, kartlagt noen av side‐
vassdragene som er en del av nedbørsfeltet til Etna mellom Hellefossen bru og Høljarast. Dette er gjort med bakgrunn i at det
er lite fisk i elva, og at en av årsakene kan være dårlige gyteforhold i sidevassdragene. Det er gjennomført bl.a. vannprøve‐
analyser, elektrofiske og konsulenttjenester, som har resultert i en handlingsplan for de aktuelle sidevassdragene.
Miljøvurdering
Prosjektet følger opp vannregion Vest‐Vikens tiltaksprogram om å oppnå så god miljøtilstand som mulig i sterkt modifiserte
vannforekomster og forslag til restaureringstiltak, utarbeidet av Dokkadeltaet Våtmarkssenter.
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20555

Flomsikring av Otta elv ved Otnes, Rendal (tilskudd)
Rendalen kommune, Innlandet

Tidsrom

Februar – april 2021

Kostnad

1 000 000 kr

Kostnadsfordeling NVE 80 %, Rendalen kommune 20 %
Entreprenør

Erling Rolstad AS

Sikrede boenheter 8

Sikrede andre bygg

1

Beskrivelse
Gjennom bygda Otnes renner elva Otta ned til Lomnessjøen. Nordøst for RV 30 er elva delvis sikret med tømmerforbygning og
delvis erosjonssikret med skråninger. Tømmerforbygningen i en lengde på ca. 60 m på hver side av elva hadde råtnet opp.
Deler av tømmerforbygningen er nå erstattet med tørrmur i ca. 50 m lengde, og resterende strekning er erosjonssikret med
ordnet røys. Åtte boliger med tomtegrense inntil elva, i tillegg til gårdstun og dyrket mark, er sikret.
Miljøvurdering
Tiltaket er vurdert til ikke å berøre vesentlige miljøinteresser.

20872

Erosjonssikring ved Leirbekken ved Nygård, Nannestad (krisetiltak)
Nannestad kommune, Viken

Tidsrom

Januar – september 2021

Kostnad

25 000 000 kr

Kostnadsfordeling NVE 100 %
Entreprenør

NVE Anlegg med underentreprenør
Sønstegård AS

Sikrede boenheter 20

Sikrede andre bygg

20

Beskrivelse
Det er gjennomført krisetiltak i kvikkleiresone 521 Nygård på grunn av svært lav stabilitet mot Leirbekken og Engelstadbekken.
Tretten boliger har vært evakuert. Leirbekken med sideraviner og Engelstadbekken er erosjonssikret over en strekning på om
lag 2 km, og det er etablert støttefyllinger. Tre skråningstopper er avlastet ved Senepsrud gård. Tjue boenheter og vei er sikret
gjennom krisetiltaket
Miljøvurdering
Nytt og hevet bekkeløp følger opprinnelig løp. Bunnsubstratet består av sprengstein med partier med naturlig elvestein/grus og
områder med silt. Røtter/stokker er lagt i bekken for å gi skjul, næring og strømbrytning. Kantvegetasjon er reetablert med
vekstmasser og flytting og planting av mindre trær. Bekken har fått en naturlig utforming med kulper, stryk og stilleflytende
partier, med variasjon i dybde og bredde. Hogst av trær er gjennomført utenom hekkesesongen for fugl.
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20919

Sikring mot kvikkleireskred ved Hafsteinelva, Hemnes (hastetiltak)
Aurskog‐Høland kommune, Viken

Tidsrom

August 2021

Kostnad

400 000 kr

Kostnadsfordeling NVE 100 %
Entreprenør

NGI og Geostrøm AS

Sikrede boenheter 3

Sikrede andre bygg

10

Beskrivelse
Det er utført akuttbistand i forbindelse med kvikkleireskred mot Hafsteinelva nord for gården Søndre Vestby, Hemnes. Tre
bolighus var utsatt ved en retrogressiv skredutvikling. NGI vurderte behov for evakuering. Grunnundersøkelser ble utført av
Geostrøm AS, og analysearbeid ble utført av NGI. Det er gjort en vurdering av mulige sikringstiltak ned mot bekken
for å redusere faren for videre skredutvikling. Tre boliger, Klaputveien og landbruksareal vil bli sikret ved en eventuell
gjennomføring av tiltakene.
Miljøvurdering
Ved videre planlegging av tiltak vil miljøvurderinger bli foretatt.
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Utførte sikrings- og miljøtiltak i vassdrag 2021
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20032

Flomsikring av Mjøndalen sentrum – Eian pumpetasjon
Drammen kommune, Viken

Tidsrom

Desember 2020 – desember 2021

Kostnad

11 000 000 kr

Kostnadsfordeling NVE 80 %, Nedre Eiker kommune 12 %,
Drammen kommune 8 %
Entreprenør

Kaare Mortensen Buskerud AS

Sikrede boenheter 365

Sikrede andre bygg

28

Beskrivelse
Arbeidet med Eian pumpestasjon ble avsluttet i 2021. Dette tiltaket utgjør del av det omfattende arbeidet med å sikre
Mjøndalen sentrum, som er svært utsatt ved stor flom i Drammenselva. Flomvann fra Drammenselva renner inn mot sentrum
gjennom flere utsatte punkter langs elva og sidevassdragene. På grunn av arealknapphet er pumpestasjonen bygget i en stor
betongkum under bakken. Pumpestasjonen hindrer at flomvann vil renne inn i overvannssystemet når Drammenselva når en
viss vannstand.
Miljøvurdering
Tiltaket vil ikke være i konflikt med forvaltningsmål for naturtyper, arter eller økosystemet. Tiltak som vil kunne redusere
skadene og ulempene ved flomsikringen, er i det alt vesentlige innarbeidet i plandokumentene.

20134

Skredsikring av Skienselva ved Bøle nord, Skien
Skien kommune, Vestfold og Telemark

Tidsrom

November 2020 – mai 2021

Kostnad

14 000 000 kr

Kostnadsfordeling NVE 80 %, Skien kommune 20 %
Entreprenør

Morgedal Entreprenør AS (hovedentreprenør),
Agder Marine AS (underentreprenør)

Sikrede boenheter 61

Sikrede andre bygg

7

Beskrivelse
Tiltaket Bøledel 2 er en fortsettelse av tidligere gjennomførte sikringstiltak i/langs Skienselva. En støttefylling er lagt under
vann på en strekning på 290 m i Skienselva, som sikring for kvikkleiresone 56 Bøle. Om lag 18 500 m3 sprengstein er lagt ut i
elva med gravemaskin på lekter. Før utleggingen kunne starte, ble del av et vrak av en trelekter som stakk opp fra elvebunnen
like ved brygga, fjernet. Støttefyllingen sikrer et stort antall boliger, næringsvirksomhet, fylkesvei og jernbane.
Miljøvurdering
Det er ikke registrert sårbare arter eller naturtyper i databasene i Artsdatabanken i områder som blir direkte berørt av tiltaket.
På arealet som er avlastet finnes en stor bestand av den svartelistede arten parkslirekne. Ved arbeidet med skredsikringen er
det gjort tiltak for at parkslirekne ikke skal spres til nye områder. Sikringsområdet er i umiddelbar nærhet til skipsvraket
«Nicanor», og tiltaket er gjennomført uten skader på skipsvraket.
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20220

Skredsikring av Selsgardane, Ål (tilskudd)
Ål kommune, Viken

Tidsrom

Juli 2020 – desember 2021

Kostnad

2 330 000 kr

Kostnadsfordeling NVE 80 %, Ål kommune 20 %
Entreprenør

Øynebråten anleggsteknikk AS

Sikrede boenheter 6

Sikrede andre bygg

4

Beskrivelse
Selgardane ligger i et svært bratt kulturlandskap med aktivt jordbruk. Det har i de siste årene gått flere uavhengige jordskred
mot flere gårdstun og boliger, senest i april 2018. Sikringstiltakene vil redusere sannsynligheten for nye skred. Det er
gjennomført tiltak for å lede eventuelle skredmasser bort fra utsatte boliger og fjøs, gjennom etablering av erosjonssikring,
ledevoller, flomgrøfter, overvannstiltak og beplantning.
Miljøvurdering
Berørt område er hovedsakelig bratt kulturlandskap. Anleggene er godt terrengtilpasset og framstår som naturlige elementer
i et rasutsatt område. Berørte arealer er tilsådd, og det er benyttet stedegen vegetasjon.

20865

Flom‐ og erosjonssikring av Nørsteåe gjennom Veggli sentrum (hastetiltak)
Rollag kommune, Viken

Tidsrom

Mars – oktober 2021

Kostnad

7 200 000 kr

Kostnadsfordeling NVE 90 %, Rollag kommune 10 %
Entreprenør

Kongsberg Entreprenør AS

Sikrede boenheter 8

Sikrede andre bygg

10

Beskrivelse
En flom 4. – 5. oktober 2020 med nedbør på 120 mm på 12 timer i området, med påfølgende stor vannføring i Nørsteåe, førte
til omfattende erosjonsskader og massetransport i elva. Det er gjennomført nødvendige tiltak for å gi plass til vannet inntil
permanent sikring er på plass. Det er etablert en 360 m lang flomvoll, som delvis er erosjonssikret med murplastring og delvis
ordnet steinlag. Elveløpet er reetablert, og det er gjort tiltak for å bedre forholdene for fisk. Biotoptiltakene består av utlegging
av steingrupper, groper og gytegrus. Tiltaket er dimensjonert for en 200 års flom, inkludert 40 % klimapåslag. Boliger,
fritidsboliger, næringsbygg, vei og fredet jernbanestrekning er sikret.
Miljøvurdering
Etablering av elvekraftverk i Numedalslågen har ført til at gyte‐ og oppvekstmulighetene for ørret er betydelig redusert på lange
strekninger. Sidebekkene har derfor fått stor betydning for rekruttering av ørret. I det nye elveløpet er det lagt til rette for
gyting og oppvekst av ørret på hele strekningen ved etablering av kulper, strykområder og kantvegetasjon. Det er ikke registrert
andre viktige arter eller naturområder på den berørte strekningen.
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Utførte sikrings- og miljøtiltak i vassdrag 2021
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20092

Skredsikring av Kupebekken ved Dale
Vaksdal kommune, Vestland

Tidsrom

November 2020 – juli 2021

Kostnad

2 325 000 kr

Kostnadsfordeling NVE 80 %, Vaksdal kommune 20 %
Entreprenør

GBS Entreprenør AS

Sikrede boenheter 11

Sikrede andre bygg

4

Beskrivelse
Bekkeløpet i Kupebekken er utvidet ved fjellsprengning og massefjerning, og er utformet med små avsatser for å redusere
kraften i et sørpeskred og avsette masse før skredmassene går videre nedover bekkeløpet. Det er etablert massebasseng og
ledevoll for å hindre at vann og skredmasse går over elvekanten og ned mot bebyggelsen. Boliger, fritidsbebyggelse, drifts‐
bygning og garasje er sikret gjennom tiltakene.
Miljøvurdering
Det er søkt i databasene for artsdata, kulturminner og naturbase, og søket viser ingen konflikt i forhold til skredsikringen. Det
er gjort avbøtende tiltak for å unngå transport av finstoff til hovedvassdraget i forbindelse med sprengningen.

20241

Erosjonssikring av Mørkridselvi ved Kvernøyane (krisetiltak)
Luster kommune, Vestland

Tidsrom

Februar – mai 2021

Kostnad

993 000 kr

Kostnadsfordeling NVE 100 %
Entreprenør

NVE Anlegg

Sikrede boenheter 3

Sikrede andre bygg

5

Beskrivelse
Etter en flom i 2018 ble det som krisetiltak etablert en 180 m lang erosjonssikring som ordnet steinlag ved Kvernøyane.
Denne har senere fått slitasje og skade. Melding om skader ble mottatt 3. juli 2020. For å hindre videre erosjon i elvebunnen
og ‐sidene er skaden reparert med ytterligere erosjonssikring og bunnstabilisering.
Miljøvurdering
Mørkridselva er vernet gjennom Verneplan III for vassdrag. Tiltaket ligger i den lakse‐ og sjøørretførende delen av vassdraget.
Det er utført avbøtende tiltak i form av utlegging av steingrupper, og det er lagt til rette for reetablering av kantvegetasjon.
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20252

Sikring mot steinsprang i Tyssedal (tilskudd)
Ullensvang kommune, Vestland

Tidsrom

Februar 2020 – februar 2021

Kostnad

3 200 000 kr

Kostnadsfordeling NVE 80 %, Ullensvang kommune 20 %
Entreprenør

Gjerden Fjellsikring AS

Sikrede boenheter 13

Sikrede andre bygg

2

Beskrivelse
Flere boliger, bensinstasjon og verksted er sikret mot steinsprang fra Tveitanuten. Det er oppført to fanggjerder på henholdsvis
130 m og 30 m.
Miljøvurdering
Sikringstiltakene på Tveitahaugen går langs og i overkant av grensen for kulturminner, og fanggjerdene kan ha innvirkning på
kulturmiljøet i området. Alle bygg på Tveitahaugen er fredet. Nytteverdien ved sikringstiltakene har økt ved at viktige kultur‐
minner er sikret.

20253

Flom‐/flomskredsikring ved Melshornsida, Volda (tilskudd)
Volda kommune, Møre og Romsdal

Tidsrom

Juli 2019 – august 2021

Kostnad

23 500 000 kr

Kostnadsfordeling NVE 50 %, Volda kommune 50 %
Entreprenør

Aurvoll og Furesund

Sikrede boenheter 150

Sikrede andre bygg

90

Beskrivelse
Et stort antall boliger, sykehus, høgskole, kommunal infrastruktur og el‐/telenett er sikret som følge av omfattende tiltak i
elvene Gjølelva, Orgylelva og Heltneelva i Volda sentrum. Det er utført tiltak i form av overføring av vann mellom nedslagsfelt,
erosjonssikring, flomverk, renskning av vassdragene og ved økt kapasitet i kryssinger (kulvert, bru).
Miljøvurdering
Det er ikke registrert naturverdier som blir berørt av tiltakene, men ved Heltneelva er det et statlig sikret friluftsområde.
Ved gjennomføring av tiltakene er det tilrettelagt slik at hensynet til friluftsliv, naturmangfold og kulturminner er ivaretatt.
Det er bl.a. tilrettelagt for funksjonelle leveområder for sjøørret i nedre del av Gjølelva.
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20853

Erosjonssikring av Hæreidselvi ved aldersheim og kirkegård, Årdal (tilskudd, hastetiltak)
Årdal kommune, Vestland

Tidsrom

Februar – mai 2021

Kostnad

2 750 000 kr

Kostnadsfordeling NVE 90 %, Årdal kommune 10 %
Entreprenør

Olav O. Hæreid AS

Sikrede boenheter 1

Sikrede andre bygg

1

Beskrivelse
Det har oppstått erosjon i elvekanten, og det ble avdekket leire. Elvekanten er plastret med stein i en strekning på 120 m.
Aldershjem og kirkegård er sikret.
Miljøvurdering
Det er lagt ut gytegrus og større steiner i elva for å sikre et variert vassdragsmiljø. Utleggingen er gjort i samarbeid med
ferskvannsbiolog fra Asplan Viak og Årdal Jeger‐ og Fiskerforening.

20883

Flomsikring i Brekkeelva, Aurland (tilskudd, hastetiltak)
Aurland kommune, Vestland

Tidsrom

Januar – april 2021

Kostnad

330 000 kr

Kostnadsfordeling NVE 90 %, Aurland kommune 10 %
Entreprenør

Melcon AS

Sikrede boenheter 2

Sikrede andre bygg

4

Beskrivelse
18. november 2020 gikk Brekkeelva flomstor. En bolig ble evakuert grunnet erosjon langs eiendommen. To bolighus, garasje/
uthus, kommunal vei og bru/kulvert var utsatt for skader. Elva eroderte også i elvekantene og gikk over sine bredder. Det er
gjennomført opprenskning, plastring av elvekant og reetablering av elvekanter og elvebunn, i en utstrekning på om lag 155 m.
Det er videre utført habitatsforbedrende tiltak gjennom utlegging av steingrupper og gytegrus.
Miljøvurdering
Vassdraget er vernet (Flåmselvi). Det er lagt ut steingrupper og gytegrus for å bedre forholdene for fisk i elva.
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20892

Erosjonssikring av Brulandselva, Utvik (krisetiltak)
Stryn kommune, Vestland

Tidsrom

Juni – juli 2021

Kostnad

220 000 kr

Kostnadsfordeling NVE 100 %
Entreprenør

NVE Anlegg

Sikrede boenheter 0

Sikrede andre bygg

5

Beskrivelse
Etter en flom i 2017 ble elvebunnen og elvesidene plastret. Senere har det oppstått skader, og elvebunnen er nå reparert i en
utstrekning på om lag 50 m. Naustområde, utleiehytter og infrastruktur er dermed sikret.
Miljøvurdering
Det er ikke registrert naturverdier som blir berørt av tiltaket, etter søk i Artsdatabanken.

20893

Erosjonssikring ved Opo, Ullensvang (parsell 1) (tilskudd, hastetiltak)
Ullensvang kommune, Vestland

Tidsrom

Mars – april 2021

Kostnad

300 000 kr

Kostnadsfordeling Ullensvang kommune 50 %, NVE 50 %
Entreprenør

Brødrene Kråkevik AS

Sikrede boenheter Opptil 5

Sikrede andre bygg

1 sykehus
+ garasjer

Beskrivelse
Det har oppstått skader på et sikringsanlegg som ble bygget etter en større flom i 2014. Den nederste delen av plastringen
var undergravd i en lengde på om lag 20 m. Reparasjon er utført, og infrastruktur, boliger og sykehus er dermed sikret.
Miljøvurdering
Opo er et vernet vassdrag. Kommunen har samarbeidet med miljøvernavdelingen hos Statsforvalteren ved gjennomføring av
erosjonssikringen. Tiltaket har vært avgrenset til allerede etablerte tiltak, og det har ikke vært behov for å ta spesielle hensyn
ved reparasjonen.
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20910

Flomsikring av Teigaelva og sideelv fra Teigastølen (Gnr. 27, bnr. 1) (krisetiltak)
Høyanger kommune, Vestland

Tidsrom

Oktober – november 2021

Kostnad

135 000 kr

Kostnadsfordeling NVE 100 %
Entreprenør

Trygve Aasen AS

Sikrede boenheter 1

Sikrede andre bygg

2

Beskrivelse
10. juli 2021 kom det store, lokale nedbørsmengder i Høyanger kommune. På Teigen ved Teigaelva gjennomførte Høyanger
kommune evakuering av en bolig. E39 var stengt en periode.
I Teigaelva ble et sikringsanlegg rasert, og det oppsto behov for å gjenoppbygge og forlenge flomsikringen. En sidebekk
fra Teigastølen tok flere nye løp og truet en bolig. Det er etablert en ledevoll for å lede vannet inn i det opprinnelige løpet.
I tillegg til boligen er driftsbygning nyttet til gardsturisme, skogsvei og innmark sikret.
Miljøvurdering
Tiltakene vil ikke ha varig innvirkning på miljøverdier. Kulturlandskapsverdier er hensyntatt gjennom arbeidet.

20969

Miljøtiltak i Valldøla (Gnr. 27, bnr. 5)
Fjord kommune, Møre og Romsdal

Tidsrom

Desember 2021

Kostnad

100 000 kr

Kostnadsfordeling NVE 100 %
Entreprenør

Busengdal AS

Beskrivelse
Miljøtiltaket har medført flytting av tidligere etablert flomvoll, som har hatt en uheldig effekt på laksehølene i elva. Ved å
flytte vollen har elva fått mer plass og mulighet for å legge igjen masser i elveløpet, og dermed reetablere tidligere situasjon
med masseavlagring. Dette vil ha positiv effekt på laksehølene oppstrøms tiltaket.
Miljøvurdering
Flytting av flomvollen vil bedre forholdene for laks i elva.
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Vedlegg 1 Beskrivelse av typer tiltak
naturlige løpet. Masseavlagringsbasseng skal
hindre erosjonsmasser å bygge opp elvebunnen
og øke flommen på steder der flommen kan
gjøre skader.

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 tilhørende infrastruktur og andre verdier langs
utsatte vassdragsstrekninger, og å bedre vassdragsmiljøet der miljøet er forringet ved tidligere
inngrep. NVE bidrar også til vedlikehold av
eksisterende anlegg.

Flomskred

Ledevoller eller endring/forsterking av bekkeløp
skal lede skredmassene unna områder der de
kan gjøre skade. Masseavlagringsbasseng skal
stoppe eller redusere massetransporten nedover bekkeløpet. Erosjonssikring kan redusere
erosjonen og dermed faren for utløsning av
skred.

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.

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 kalksementpeling, saltdiffusjon (fra saltbrønner) og
elektroosmose skal forsterke grunnens styrke.
Kalksementpeling er vanligste metode for grunnforsterkning.

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 flomvannsstrømmen, slik at strømmen ikke forårsaker
erosjon eller masseavlagring. Slike flomverk
hindrer imidlertid ikke oversvømmelse. Isgangsverk er utette flomverk, som under isgang skal
hindre isen å nå områder der den kan gjøre
skade. Heller ikke isgangsverk hindrer oversvømmelse.

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/
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 kombinert med beplantning. Motfylling i skrånings-

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

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.

Krisetiltak

Steinsprang og steinskred

Krisetiltak kan være både flom-, erosjons- og
skredsikring. Krisetiltak gjennomføres under
eller umiddelbart etter en flom- eller skredhendelse 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.

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 sikringsmetodene. Sikring av store fjellskred kan i noen
tilfeller gå ut på å drenere ut vannet fra sprekkesystemer, 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.

Hastetiltak

Hastetiltak er tiltak etter flom- og skredhendelser som må gjennomføres raskt for å
avverge eller redusere ytterligere skadeutvikling, 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 hastetiltak.

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 alternativene.

Miljøtiltak

Miljøtiltak går ut på å rehabilitere vassdragsmiljøet der det er forringet av tidligere inngrep
som kanalisering, bekkelukking, tømmerfløting
o.l. Det legges vekt på 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
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