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TERRENGBEHANDLING VED BYGGING AV VASSDRAGS-
OG ENERGIANLEGG



Ligger på nve.no under «veiledere»: NVE Veileder

• Mangeårige forvaltningspraksis med miljøtilsyn 
Vannkraft
Vindkraft
Kraftlinjer

• Veileder/håndbok påbegynt i 2015 
Norconsult – intern arbeidsgruppe

• Målgruppe: 
konsesjonær, planleggere og utførende i vassdrags- og 
energiprosjekter med konsesjon

• Mål: 
tydeliggjøre krav og forventninger knyttet til 
terrenginngrep og istandsetting i utbyggingene. 

Mye kunnskap - lang vei

https://publikasjoner.nve.no/veileder/2021/veileder2021_02.pdf


Planlegging 

Bygging 

Istandsetting

Drift – verifisering av det planlagte anlegget

Innhold



Begrense arealbruken = lite terrenginngrep

Veger

Masser

Barmarkskjøring

Planlegging (1)





Rigg og lagerområder

Spesielle hensynsområder 
Vilkår 
Generelle utfordringer

• Grunnforhold
• Myr
• Sidebratt terreng
• Kantskog langs 

vassdrag

Planlegging (2)



Rask å bygge –
utfordrende å istandsette



Fokus:

Avgrensing av arealbruk 
(inngrepsgrenser)

Hogst

Massehåndtering 
(sortering, lagring, bruk)

Sprenging/sprengstein

Terrengtransport/veier

Massetak og -lagring

Bygge-/anleggsfase:



Selv tynne lag inneholder organisk 
materiale, frø og planterester

Mellomlagring på egnede steder for 
senere bruk

Riktig mellomlagring for å ta vare på 
livet i toppmassene

Bygge-/anleggsfase: 

Massehåndtering

Toppmassene er det viktigste vi har for istandsetting/tilbakeføring av inngrep



Dårlig kontroll med salvene medfører mye plukking av stein i ettertid

Sprengstein på avveie påvirkes det endelig resultatet negativt, 

NVE kan gi avvik/overtredelsesgebyr 

Bygge-/anleggsfase: 

Sprenging og sprengstein



Minst mulig terrenginngrep

Bygges «lett», dvs. oppå 
terrenget

Skave av toppmasser for 
tilbakeføring av anleggsvei

Bygge-/anleggsfase:  

Veier og terrengtransport – anleggsveier



God kartlegging
Eksisterende kjørespor
Fastmark/fjell

Minst mulig tilrettelegging

Forebygge skade ved dårlig 
bæreevne/sårbart terreng

Terrengforsterkende tiltak

Ved begynnende skade:
Begrense videre kjøring
Terrengforsterkende tiltak
Raskest mulig istandsetting for å 
begrense videre erosjon

Bygge-/anleggsfase:  

Veier og terrengtransport – terrengtransport





Godkjent plan for uttak og istandsetting 
må foreligge i detaljplanen

Utforming/lokalisering: 
Tenke istandsetting

Tenke kreativt: 
Ta bort en «hel terrengformasjon»
Utvide eksisterende inngrep (sidetak)
Bruddtjern

Bygge-/anleggsfase:  

Massetak



Sette av nok areal i tilfelle behov for 
masselagring

Midlertidig og permanent lagring

Avrenning og forurensningsfare

Stabilisering

Utforming 
Tilpasse topografi

Lukking/istandsetting

Bygge-/anleggsfase: 

Lagring av masser



Tidlig planlegging

Forming av terreng før påføring av vekstmasser
Etterligne omkringliggende terrengformer
Jevne overganger til eksisterende terreng
Mette fyllinger/fylle opp hulrom (grovt fine masser)
Komprimere
Sikring mot erosjon

Disposisjon av vekstmasser
Legges med «rett» volum/tykkelse
Fordeles (mosaikk)
Løst toppsjikt gir raskere revegetering

Istandsetting og revegetering



Hovedregel: 

• Stedegne vekstmasser
• Innplanting av vegetasjonsmatter
• Trær/busker

Mulige hjelpemidler:
Kalk
Gjødsel
Stedegne frø

Revegetering



Krav om internkontroll (IK) for driftsfase

Oppfølging av hensyn til miljø og 
landskap skal inngå i et IK-system

Eksempler på tema:
Revegetering
Vedlikeholdsrydding av skog
Erosjon

Driftsfase og internkontroll



Det beste resultatet betinger god planlegging

• Minimere arealbruk 
• Fokus på spesielle hensynsområder
• Ta vare på tilgjengelige vekstmasser
• Istandsetting mest mulig parallelt med inngrep/bygging
• Naturlig revegetering
• Erosjonssikring

Takk for oppmerksomheten og spre veilederen i eget nettverk!
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