
Sikring mot isgang, 
flom, ras og dambrudd
Opp gjennom tiden har det blitt utført mange  
tiltak for å redusere skadene fra flom, isgang og ras.  
Elvestrekninger, elvekanter og elvebunner er  
forsterket, og flom- og skredvoller er bygd. 
Naturen har imidlertid vist seg vanskelig å temme. 
De siste årene har derfor arbeidet med økt sikker-
het og beredskap blitt ytterligere forsterket.

Isgang til besvær
Når elveisen løsner og større ismasser flyter med 
vannmassene nedover elva, er det isgang.

Isgang oppstår når elveisen løsner og større ismasser flyter 
med vannmassene nedover elva. Der isen møter hindringer 
vil ismassene skyves sammen. Disse iskorkene kan bli flere 
hundre meter lange. Vannet vil demmes opp bak korken, 
finne nye veier utenfor elveleiet, eller dytte korken videre 
og forskyve problemene til nye steder. Isgang i vassdrag kan 
gi omfattende skader i form av oversvømmelse, erosjon og 
skader på konstruksjoner.

Hva gjør vi når isproblemer 
oppstår i vassdrag?

I små vassdrag kan det være mulig å åpne 
tilstoppede elveløp ved hjelp av maskinelt 
utstyr. I større vassdrag og når iskorkene er 
lange, kan det være vanskelig å gjøre noe 
annet enn å vente på at naturen selv  
ordner opp. I de mest utsatte partiene er 
det mange steder bygd isgangsverk for å 
hindre ismasser å trenge ut over det  
normale elveleiet.

Bilde etter isgang i Surna 2003. Her ble store områder 
oversvømmet som følge av sammenpakket is i elva. 
Ismasser fløt inn over jordene og på trærne sees 
merker etter isskuring.

Graving av råk i ispropp i Surna 2003.
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Klimaendring
Resultater fra forskning viser at temperaturen har økt over 
hele landet, mens nedbøren har økt klart i deler av Norge de 
siste tiårene. Nedbør som skulle ha kommet i form av snø om 
vinteren, vil i større grad komme som regn i lavlandet. For disse 
områdene kan man forvente mindre vårflommer og flere høst- 
og vinterflommer framover. 

Flom – et naturlig fenomen

Flom er en naturlig del av vassdragenes liv.  
Flomforholdene i Norge er avhengige av geografisk 
beliggenhet. Langs hele kysten, hvor klimaet er 
mildt, forekommer de største flommene om høsten 
og vinteren på grunn av mye regn, eventuelt i  
kombinasjon med snøsmelting. I innlandet,  
hvor temperaturen om vinteren er lavere, er det 
størst flom om våren når snøsmeltingen setter inn. 
Kommer det regn samtidig, blir flommen ekstra stor. 
Om sommeren kan intens bygenedbør forårsake  
store og raske flommer i mindre elver.

Flommens to ansikter
I flatt terreng, ved innsjøer og på elvesletter, vil vannet stige 
sakte før gård og grunn oversvømmes. Det er god tid til 
evakuering, og skadene begrenser seg gjerne til det  
materielle. I bratt terreng hvor elva har stort fall skjer alt 
mye raskere. Kreftene i vannet er voldsomme, og flommen 
kommer ofte overraskende med fare for menneskeliv.  
I tillegg oppstår det store materielle skader. 

Føre var
I dag gjøres det mye for å sikre samfunnet 
mot flomskader. Norges vassdrags- og  
energidirektorat (NVE) utfører beregninger 
over forventet vannføring, varsler flom,  
utarbeider flomsonekart og bygger  
flomverk og erosjonssikringer. 
Flomsonekartene viser hvilke områder  
som oversvømmes ved flommer med bestemte 
størrelser.

Katastrofeflommen hvor elva 
Moksa tar nytt løp gjennom 
Tretten våren 1995.

Flomsikringer skal hindre oversvømmelse ved flom. 
Den vanligste metoden er å bygge tette flomsikre  

fyllinger (flomverk) langs elvekanten eller innsjøen.

Utdrag av flomsonekart over Nesbyen. 
Den mørkeblå fargen illustrerer  

Hallingdalselva, mens den lyseblå  
fargen viser områder beregnet  
oversvømt ved en 100-års flom. 

Oversvømmelsene ved Evenstad kapell på Rena under  
flommen i Glomma våren 1995.
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Kvikkleire - på utrygg grunn

Det finnes knapt mer utrygg grunn enn kvikkleire. De små leirpartiklene i  
kvikkleire er bundet til hverandre i en struktur som minner om korthus.  
Ytre påvirkning, som graving og erosjon i elver og bekker, kan føre til at  
strukturen klapper sammen, og leira blir flytende. Et lite skred kan forplante  
seg raskt bakover og ta med seg store områder. 

Rissaraset i 1978 er Norges største leirskred med en 
skredgrop på 1.5 km. Skredet ga oppstarten  
til kartleggingen av kvikkleireområder med  
potensiell skredfare.

Leirskred fra Trøgstad 
i 1967 hvor det gikk 
fire menneskeliv. 

Økt sikkerhet mot leirskred 
I 2000 startet NVE ”Program for økt sikkerhet mot leirskred”. 
Programmet er et samarbeid mellom NVE, Norges geotekniske 
institutt (NGI), Norges geologiske undersøkelser (NGU) og de 
berørte kommuner. 

Skredsikring  
Skredsikring langs vassdrag 
går oftest ut på å kle bunnen  
og elvekanten med stein  
for å hindre graving i skred-
farlig leire. Støttefyllinger 
legges der stabiliteten må 
bedres.
 

Illustrasjon av skredsikring i en bekk som 
graver seg ned i terrenget

Graving over tid og 
uheldig plassering av masse 
(vektøkning) kan utløse skred 
i områder med kvikkleire.

Risikokart for kvikkleire 
over Trondheim. Risiko-

kartene viser en vurdering 
av risiko for skred i kvikkleire-
områder. Kartene er et verk-

tøy for å redusere risiko og 
sårbarhet i samfunnet.

Programmet går ut på: 
- Klassifisering av kartlagte kvikkleire-

områder i fem ulike risikogrupper.
- Ny kartlegging av kvikkleireområder  

i Nord-Norge.
- Informasjon om rasfarlige områder til 

kommuner og befolkningen.
- Planlegging og gjennomføring av  

sikringstiltak langs vassdrag, for å øke  
sikkerheten i områder med størst risiko  
for leirskred.
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Fyllingsmasser 
fra avlastningsområder



Damsikkerhet

En dam eller demning er et byggverk av stein, jord, betong 
eller tre som demmer opp vann. I Norge har vi over  
2600 dammer. Av disse er 75% bygd for kraftproduksjon  
og 20% for vannforsyning. Bryter en dam sammen, vil 
skadene kunne bli svært store. Dammene må derfor 
bygges solide for å motstå ytre påvirkninger, for eksempel 
fra flommer og jordskjelv. 

Vassdragssikkerhet  
– hvor ligger ansvaret?

Sikkerheten i og langs vassdrag er delt mellom nasjonale, 
kommunale og private ansvarshavere:
- NVE har det nasjonale ansvaret. De arbeider fore-

byggende mot vassdragsulykker og gjennomfører  
sikringstiltak for å redusere skader ved flom og skred.

- Kommunene har et lokalt ansvar og må i sin arealplan-
legging ta hensyn til flomfare og andre naturskader.

- Eiere av vassdragsanlegg har ansvaret for sikkerheten  
ved anleggene. NVE fører tilsyn med anleggene og kan 
gi pålegg om kontroll, nødvendig tiltak og beredskaps-
plan i tilknytning til anleggene.

Mange dammer i Norge er enorme byggverk.  
Figuren over viser Oddatjørndammen i Rogaland  
sett i forhold til Oslo Rådhus.

Bistand til sikringstiltak
NVE kan gi bistand til plan-
legging og gjennomføring 
av sikringstiltak mot flom,  
isgang, erosjon og skred i og 
langs vassdrag. For mer  
informasjon gå inn på  
www.nve.no eller kontakt 
NVEs regionskontorer.

Dammer som samfunnsrisiko
I Norge har det aldri vært brudd på 
noen store dammer. Sannsynligheten 
for dambrudd er svært liten, på grunn  
av strenge krav til sikkerhet.  
Siden 1909 har NVE ført tilsyn og kon-
troll med norske dammer, og kravene til 
sikkerhet er stadig blitt endret.  
Den dag i dag er det sterk fokus på 
kunnskap rundt dammers konstruksjon 
og konsekvenser ved dambrudd.

Altadammen i Finnmark. 

Oddatjørndammen i Rogaland.

Elva Moksa i Tretten. Bildet viser  
sikringstiltak som ble utført etter  
flommen i 1995.
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