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Tilskudd til gjennomføring av 

sikringstiltak i Finna, tilsagn 

2020

Tidligere tilskudd til planlegging

Sikrer Follebu sentrum

Øke dimensjon stikkrenner, 

grøfter, erosjonssikring, murer

Totalkostnad: 24,3 mill. 20% 

distriktsandel

Detaljplan behandlet – oppstart 

fase 2: mai 2021

Tilskudd sikringstilak Finna, 

Follebu, Gausdal

Foto: Gausdal kommune



Mulighetsstudie stopp av 

massetransport

Fullført mai 2021

Sikrer boliger, industriområde 

og massetransport til Jøra

Mulig fremtidig søknad om 

gjennomføring

Tilskudd Dørja, Gausdal



Sikringstiltak ferdig i 2015

Flere skader på tiltaket som må

utbedres

Detaljprosjektering pågår

(NVE)

Bygge tiltaket på nytt
Gi elva mer plass
Hensyn til fisk

Utbedring Bæla, 

Lillehammer



Prosjektering pågår (NVE)

Sikrer boliger, barnehage og 

næringsbygg

Erosjonssikring, massebasseng, 

miljøhensyn

Kostnad: Ikke klart

Bistand sikringstiltak 

Nordre Brynsåa, Øyer

Foto: NVE



Tidlig fase, veien videre ikke klar

Overordnet kartlegging – helhetlig 

vannhåndtering i Øyer sør på gang i 

kommunedelplanprosess per dags 

dato

Utfordring også knyttet til massiv 

utbygging av fritidsboliger

Sikringsverdier: fritidsboliger, 

campingplass, boliger

Mulighetsstudie Mosåa, 

Øyer

Foto: Ahmed Reza Naserzadeh/NVE



Fjerning av gammel

kraftverksdam I Tromsa

Foreslått tiltak i RPL

Gudbrandsdal

sportsfiskerforening er i gang 

med avklaringer, fått tilskudd fra

miljødepartementet 3,4 mill. 

Inkl. mva

Vil åpne opp en lengre

strekning for fisk som er 

tilnærmet urørt

Tromsa, Fåvang, Ringebu



Ringebu: Kvartærgeologisk kartlegging v/NGU pågår

Sør-Fron: Skredfarekartlegging i gang v/NVE (og konsulent)

Kartlegging skredfare, Ringebu og Sør-Fron



Bistand sikringstiltak Brandrudsåa, Sør-Fron

Detaljprosjektering pågår

Sikringsverdier: boliger

Erosjonssikring med plastring, 

murer og fokus på 

kantvegetasjon og tette 

elvebunn



Tilskudd til sikringstiltak i Givra

Reguleringsplaner

Totalkostnad: 32 mill. 50 % 

distriktsandel

Erosjonssikring, øke kapasitet 

kulverter og VA

Sikrer boliger, næringsbygg og 

fremtidig utbygging

Tilskudd Givra, Nord-Fron



Bistand flomsikring Otta 

sentrum

Behandling av høringsinnspill, 

deretter detaljprosjektering

Kommunen ansvarlig for 

reguleringsplan

Tette og heve flomsikring med 

spunting, håndtere overvann 

bak flomvoll, pumpestasjoner

Bistand flomsikring Otta 

sentrum, Sel



NVE gir bistand tilVågå

kommune, sikreVågåmo mot 

flomskred og flom

Otta, Finna og Nugga

Mulighetsstudie av alternative 

løsninger

NGI er valgt til å gjennomføre
mulighetsstudie

Oppstart mulighetsstudie mai

2021 – ferdig januar 2022?

Bistand flom- og 

flomskredsikring  Vågåmo, Vågå



NVE gir bistand til flomsikring 

av Bismo

Mulighetsstudie utført

Planlegges flomvoll med 
pumpestasjoner
2,2 km flomvoll
3 pumpestasjoner

Tiltaksplan på høring (frist 1/9)

Bistand flomsikring Bismo, 

Skjåk



Tilskudd til sikring av 

overnattingsstedet Billingen 

seterpensjonat ved elva Tora

Utbedring av erosjonssikring

Tilskudd Billingen 

seterpensjonat, Skjåk


