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FORORD
fra Fyleslandbrukser en henvendelse
for detteprosjektet
Bakgrunnen
ingenav l5 juli
og Oslotil NVE - Forbygningsavdel
kontoreti Akershus
som følgeav
av vassdragsforurensning
1988om bistandtil utredning
side
Det ble fra Fylkeslandbrukskontorets
erosjoni marinesedimenter.
med
i forbindelse
rettetsøkelyspå erosjonog sedimenttransport
bundetfosforsom kildetil forurensning.
partikulært
av NVE for skissere
(NGI)ble kontaktet
Institutt
NorgesGeotekniske
i notatsform
som ble presentert
et oppleggtil videreutredning
rapporter en oppsummering
A). Den foreliggende
10 august1988 (vedlegg
I.
underAktivitet
av arbeidet
mellomNGI og NVE i et samarbeid
er utarbeidet
Dennerapporten
og
med kompetanse
avdeling.En rekkenorskefagmiljøer
Hydrologisk
i denne
er blittkonsultert
fagområdene
innende relevante
ekspertise
Bog C).
fasen(vedlegg
rapportering
og den foreliggende
utredninger
med de foreløpige
Arbeidet
pa
I er gjortmuligved at en bevilgning
med Aktivitet
av arbeidet
av
er stilttil disposisjon
Romerike"
fra "Miljopakke
kr 150.000,Viderehar NVE Miljøvernavdelingen.
i Osloog Akershus,
Fylkesmannen
for den innledende
stiltmidlertil disposisjon
Forbygningsavdelingen
med
midlertil arbeidet
forskuttert
samtvelvillig
utredning
I.
Aktivitet
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TERMINOLOGI

•

Erosion

0

- Gradenav erosj0n.Hvorraskterosjonen
gar.
Erosjonsintensitet

- Prosesser
som løsriver
og transporterer
jordog bergartsmateriale.

•
•

Fluvialerosjon

- Erosjonforårsaket
av rennende
vann.

Lopserosjon

- Erosjoni bekkelopene.

•

Interfluvial
erosjon- Erosjoni områdene
som liggermellom
bekkeløpene.

0

Erosjonsforebyggende
- Tiltaksom f.eks.terskler,
bunnforsterkning,
ellertlomverk
som forhindrer
utspyling
av løsmasser
og erosjonsmateriale.

til tak

•

Sedimentkilder

- Stederder det foregår
erosjonog som bidrar
til vassdragets
sedimenttransport.

•

Elveslette

- De

o

Massebevegelse

- Masseforflytning
som skjerkun på grunnav
tyngdekraftens
påvirkning.

0

flatepartiene
langsvassdragene
som
regelmessig
oversvømmes
i flomperioder.

fra de enkelte
Sedimentbudsjett - Materialtilførselen
sedimentkilder
og materialstrømmen
gjennom
vassdraget.

•

- Avrenning
på jordoverflaten
utenomdet
Overflateavrenning
ordinaredreneringsnettet
pd grunnav at
vanntilførselen
er størreenn infiltrasjonen.

•

Arealavrenning

EM/wut/C

- Totalavrenning
fra et area](f.eks.
jordbruksområde,
boligområde,
anleggsområde).

880052-1

SAMMENDRAG
I denneutredningen
vurderes
omfangog betydning
av elveløpserosjon
i
forholdtil det totalesedimentbudsjett
i vassdragi marinleire.
I vassdrag
med bratteog hoye skraninger
vil elvelopserosjon
over tid

kunnebidralikemye til sedimenttransporten
i vassdraget
som erosjonsmateriale
som følgeav jordbruksaktivitet.
Flomog erosjonsvern
som forhindrer
at tersklersenkesog skråninger
undergraves
understoreflommervil føretil mindreproduksjon
og utspylingav erosjonsmateriale,
og reduseretilførselen
av partikkelbundet
fosfortil vassdragene.
Omfangetav erosjonsforebyggende
tiltaki et vassdragbør bestemmes
etterkartlegging
av sedimentkilder
og målingerav sedimenttransport
og
erosjonsintensitet.
Langtidsvariasjonen
i sedimenttilførselen
til
Øyerenfra Romerike
kan klarlegges
ved å undersøke
borkjerner
fra innsjøensbunnsedimenter.
Den biologiske
tilgjengeligheten
for fosforforbindelser
fra de ulikesedimentkildene
bør undersøkes
nærmere.
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INNLEDNING

I forbindelse
med Miljoverndepartementets
prosjekt
"Mi1jopakke
Komerike"
er det nedsatten gruppemed representanter
forMiljøvernavdelingen
og
Fylkeslandbrukskontoret
i Akershus,
NorgesGeotekniske
Institutt
(NGI)
og Vassdragsdirektoratets
Forbygningsavdeling
og Hydrologisk
avdeling.
Gruppenskalutredeomfangog betydning
av elvelopserosjon
i forholdtil
det totalesedimentbudsjett.
Ut fra dettevurderes
muligeforbygningstiltak
mot erosjonsamtkostnaden
setti forholdtil forventet
bedringav forurensningssituasjonen
i vassdrag
og sjø.

1.1

Mandat

Mandatet
for prosjektet
er i korthet:
"Vurdere
og klarlegge
betydningen
av leirerosjon
som forurensingskilde"
For arbeidet
med Aktivitet
I er mandatet
mer i detaljutformet
som
følger:
Generelt
"Detbør tilstrebes,
om mulig,ående opp med grovekvantitative
anslag
overelvelopserosjon
og erosjonen
fraområdene
mellomelveløpene.Det
søkeså klarlegge
bidraget
fra de forskjellige
sedimentkildene.
Vurderinger
og konklusjoner
baserespå sammenfatning
av tilgjengelig
informasjon
som skaffestil veiesom del av Aktivitet
I. Det tas
siktepå en rapportering
som kan benyttes
som underlag
for søknadom
midlerfor viderearbeid.
NGI og NVE-VHhar fåttansvaret
for gjennomføring
av Aktivitet
I.
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Deloppgaver
"1.

Registrering
av informasjon.
Det tenkesinnsamlet
og regisrert
referanser,
fagmiljøer
samtnavnpå personer
som tenkeså kunne
bidramed informasjon
vedrørende
de aktuelle
problemstillinger.

2.

Klarlegge
hvilkespørsmål
og problemstillinger
som det søkessvar
p& i dennefasen.

3.

Sortereog vurderetilgjengelig
informasjon.
Vurdereå trekkeinn
andrefagmiljøer
i arbeidet
med delspørsmål.

4.

Rapportering:
Foreløpig
vurdering
av elveløpserosjonens
betydning
i
forurensningssammenheng.
• Statusvedrørende
spørsmål/
problemstillinger.
Hva er avklart/
uavklart?
• Forslagtil viderearbeid
.
• Referanser.

5.

Budsjett,
Aktivitet
II.
En oppdatering
av arbeidsoppgaver,
tids-og kostnadsestimater
for
Aktivitet
II."

1.2 Problemstilling
Problemet
omkringden naturlige
elveløpserosjonens
betydning
i
forurensingssammenheng
er hittilikkeblittfokusert
på i særliggrad.
Det er velkjent
at elveløpserosjonen
i vissevassdrag
har en betydelig
innvirkning
på f.eks.siktedyp
og generell
vannkvalitet.
I forbindelse
med handlingsplanen
mot landbruksforurensing
er det i den

seneretid utførten vissforskningsaktivitet
for å utprøvetiltakmot
erosjonog forurensing
i formav næringssalter
fra landbruksarealer.
Et
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sentralt
spørsmål
er nå hvormye sedimenter
og partikkelbunden
forurensing
som har sittopphavi andrekilderenn jordbruksarealer
og
jordbruksvirksomhet.
Andreviktigespørsmål
sommå søkesbesvarter:
• Fosformengden
i marineleirer.
• I hvilkenformforekommer
fosfor?Hva er adsorbert
til leirpartiler
og hva er bundeti selvemineralstrukturen?
• Hva er biologisk
tilgjengelig?
I hvilkengradinnvirker
kjemiske
prosesseri jordog vassdrag
på den biologiske
tilgjengeligheten?
sedimenttilførselen
fra
• Hva slagsmetoderkan benyttes
til å estimere
ulikekilder? I hvilkengradkan matematiske
modellerfor beregning
av jordtapbenyttes
generelt
i vassdragene?
• I hvilkengradkan sedimenttransporten
i et vassdrag
reduseres
- og
kan dettegjøresved økonomisk
forsvarlige
erosjonsforebyggende
tiltak?

1.3 Faamiljoer
og kompetanse
En vurdering
av de aktuelle
problemstillinger
krevermedvirkning
fra en
rekkeulikefagmiljøer
med kompetanse
innensværtforskjellige
fagomr&der.
Vurderingene
som er foretatt
i detteprosjektet
byggeri storgradpå
arbeider
omkringnaturlig
erosjonutførti 1960-årene
ved Universitetet
i Oslo,Geografisk
Institutt
og NGI (Foster
og Heiberg,1971). Videre
har NorgesLandbrukshagskole
p& As i de senerer utfortviktig
forskningsarbeid
vedrorende
erosjonog sedimenttransport
fra jordbruksarealer.
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Mangeandrefagmiljøer
har ogsåutførtarbeidsom er relevant
for de
overforeaktuelle
problemsti]linger.
For $ f$ en bedreoversikt
liggende
og eventuelt
manglende
kunnskap
innende aktuelle
fagområdene
ble det den 25 januar1989arrangert
et seminari regiav NVE. Referat
fra seminaret
er gjengitt
i vedleggB.
En noe fyldigere
listeoveraktuelle
fagmiljøer,
kompetansesentre
og
kontaktpersoner
er tattmed i vedleggC.
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EROSJONSPROSESSER

Prosesser
som kan ledeti] fluvialerosjonkan grovtdelesinn i re
hovedgrupper:
- verflateavrenning
- Massebevegelse
i sideskråninger
- Lopserosjon

2.1 verflateavrenning
Overflateavrenning
mellomdet vanligedreneringsnettet
vil kunnegravei
løsmassedekket
(interfluvial
erosjon).Denneavrenningsformen
er i
Norgestortsettbegrenset
til arealerder det naturlige
vegetasjonsdekketer fjernet.
Man kan oppleveutstrakt
overflateavrenning
på åpen
åker,og da særligi perioden
likeetterpløying.Dessuten
har erfaring
vistat denneavrenningsformen
er vanligi områder
med anleggsdrift,
f.eks.skjaringsog fyllingsskråninger
samtstedermed trafikkering
av
tungemaskiner
og i urbaneområder.
På stedermed vegetasjon
vil humusdekket
og røtteneføretil at infiltrasjonen
i de allerflestetilfeller
er så høy at jordaklareråta
imottilførtvannfra nedbørog eventuell
snøsmelting.
Unntaksvis
kan
det i slikeområderforeqåoverflateavrenning
dersomtelenhindrer
qjennomstrømmingen
av vannnedoveri jordprofilet,
elleri brattterreng
underekstreme
nedbørforhold.

2.2 Massebevegelse
i sideskråninger
Massebevegelse
er et samlebegrep
formasseforflytning
som skjerbarepå
grunnav tyngdens
påvirkning.Denneprosessen
vil føretil en transport
av løsmasser
nedoverskråningen.
Det er vanliga skillemellomraskeog
senemassebevegelser.
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Raskmassebevegelse:
Løsmasseskred
Stabiliteten
av en skråning
er bl.a.avhengig
av porevannstrykket
og
avtarmed økendeporetrykk.Dettetrykketvil øke med økendetilførsel
av vannfra nedbørog snøsmelting.
Dessuten
vil undergraving
av en
p grunnav f.eks.erosjoni et bekkelopresultere
i nedskr&ningsfot
sattstabilitet
med farefor utrasning.Slikeskredvil fyllebekkeløpetmed løsmasser,
og vil bli en viktigsedimentkilde
i den etterfølgende
perioden.Dersomdet er snakkom storekvikkleireskred
som kan
vil sedimentproduksjonen
fullinneholde
mer enn 10.000m3 løsmasser,
stendigdomineres
av erosjoni detteskredmaterialet.
Farenfor utløsning
av slikekvikkleireskred
er nærmereundersøkt
av NGI
{1971). I dettearbeidet
blirdet konkludert
med at skredaktiviteten
hovedsakelig
er begrenset
til en bestemtdel av nedbørfeltet,
og at
dennefronten(kaltaggresjonsfronten)
med størreskredhyppighet
med
tidenbevegerseg oppoveri nedbørfeltet
{sefig.1). Detteantas
delviså hengesammenmed løpserosjonen
og dermedogsåundergravingen
av
sideskråninqene
somer størsti dennesonen.
I tillegghar erfaring
vistat mennesklige
inngrepsom f.eks.

snauhogging
og opparbeidelse
av skogsbilveger
i bratteskråninger
har
gittopphavtil skred. Det sammegjelderopplegging
av massedepoter
nær
kantenav skråninger
som har forårsaket
skredutløsninaer.

Sen massebevegelse:
Bakkesig
Væte/tørke-prosesser
og tine/fryse-prosesser
vil føretil en sakte
beveqelse
av løsmassedekket
nedoverskråningen.
Dennebevegelsen
er
størsti silt/leire-holdige
jordarter,
og økerdessuten
med økende
skråningsgradient.
Bevegelsen
er størsti overflaten
og avtareksponenvil foretl
tieltmed dybdenned til omlagl m. Et sliktbakkesig
erosjoni elvebreddene.
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Fig.1 Studieområde
på Romerike
som bl.a.viseraggresjonsfrontenrettnordfor de kjentedaterteskredene.
(Hentet
fra Bjerrum,
1971).

2.3

Lpserosjon

Den direktepåvirkningen
av det rennende
vannetførertil en erosjoni
bekkeløpet.Erosjonsintensiteten
er i hovedsak
bestemtav strømningshastiqheten
og av motstandskraften
løpsmaterialet
har mot å bli erodert.
Når vi betrakter
et tverrsnitt
av bekkeløpet
kan det værenaturlig
5
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delelopserosjonen
inn i to hoveddeler,
nemligsideveis
erosjonog
erosjoni bunnen.

Sideveis
lopserosjon
Strøminqshastigheten
og dermedogsåerosjonen
er størsti yttersvingene,
På
mensmaterialet
har en tendenstil & leggesegopp i innersvinger.
siktvil disseprosessene
resultere
i en sideveis
forflytning
av hele
bekkeløpet.Detteses særligklartpå en elveslette
med et typisk
meandrerende
lopsmonster,
der det skjeren kontinuerlig
forandring
i
lopsbildet.Dessuten
vil gradenav massebevegelse
i sideskråningene
ha
storinnvirkning
på erosjonsintensiteten,
idetbekkeløpet
vil forsøkeå
opprettholde
sitttverrsnittsareal.
Deponering
av løsmasser
ut i et
bekkeløp
vil ogsågi opphavtil kraftiglopserosjon.
Erfaringsmessig
kan det foregåsterkerosjoni løsmasser
avsattlangs
elvebreddene
ellerpå elveslettene
undertidligere
flommer.Slikt
materiale
er som regellitekonsolidert
og vil dessuten
oftemangleet
erosjonsbeskyttende
vegetasjonsdekke.

Erosjoni bunnsedimentene
Lenqdeprofilet
vil avgjøregradenav denneerosjonen.Den er som regel
størsti bekkeløp
med stortfall. NG! (1971)har undersøkt
erosjonsintensiteten
nærmerei et områdemed marinleirepå Romerike.Denne
undersøkelsen
visteat gradenav erosjonkunnebestemmes
ut fra lopsqradienten
og arealetav nedbørfeltet
(se fig.2). Tilpassingen
til
erosjonsbasis,
f.eks.bestemtav en innsjg,vi] foreg5ved en stadig
tilbakeskridende
erosjonoppoveri nedbørfeltet,
inntillengdeprofilet
kommeri likevekt.Den potensielle
erosjonskapasiteten
kan bestemmes
ut
fra hvorhøytdet aktuelle
lengdeprofilet
liggeroverdettelikevektsprofilet.
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Kritiskgradient
som funksjon
av nedbørfelt.
(Hentetfra Bjerrum,
1971).

Nå vil lengdeprofilet
i mangetilfeller
styresav erosjonsterskler
langs
løpet,og i slikeløp vil likevektsprofilet
inneholde
flereknekkpunkter
avhengig
av terskelpunktene.
Dersombekkengraverseg et nyttløp og
dermedunngårterskelen
slikat lengdeprofilet
senkes,kan detteavstedkommeen katastrofal
erosjonoppoveri nedbørfeltet
inntilløpetigjen
oppnåret tilnærmet
likevektsprofil.
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SEDIMENTBUDSJETT

Sedimenttransporten
i vassdragene
skyldesen rekkeforskjellige
prosesseri nedbørfeltene.
Med sedimentbudsjett
menesmaterialtilførselen
fra de enkeltesedimentkilder
og materialstrømmen
gjennomvassdraget.
Sedimentbudsjettet
kontrolleres
av erosjon,
transport
og sedimentasjonsprosessen
i vassdragene.
Hvisdet finnesmåltallfor bidraget
fra de
enkeltekildene,
kan informasjon
om sedimentbudsjettet
brukestil å vurjorderosjon
og fordereeffekten
av forskjellige
tiltakfor % begrense
bedrevannkvaliteten.
Se f.eks.Bordasog Walling(1988).
Underbetegnelsen
"elvelopserosjon"
sammenfattes
en rekkeprosesser
som
har direktetilknytning
til vannetsbevegelse
i konsentrerte
løp.
I hovedløpet
eroderer
elvenbunnenog sidenenår skjærkraften
fra vannet
overstiger
den kritiske
skjærfasthet
i lopsmaterialet.
Elvenkan senke
løpetunderstoreflommer,
og det kan ogsåforegåen utstrakt
undergravingog utrasning
av elvebreddene
underen storflom. Noenganger
liggerstorrelosmasseavsetninger
i kontaktmed lopene. Nr elven
undergraver
en slikskråning,
kan storematerialmengder
styrtened i
elveløpet
fra sideneog transporteres
ut underen enkeltflom.
Utrasningene
er i dettetilfellet
initiert
av vannføringsøkning
i elven.
Sedimentkonsentrasjonen
vil gjernebli høy nårmaterialet
tilføresfra
massebevegelse
fordistoremengdermateriale
da styrterned i elveløpet
og gr i suspension.
Den viktigste
skråningsprosessen
er i mangetilfelle
massebevegelse
i
formav sig i løsmassene
som bringermateriale
nedmot elveløpet.Siget
vil foregåmed varierende
hastighet
gjennomsesongen.Hastigheten
er
størsti perioder
med høyjordfuktighet.
Når vannføringen
i løpene
oker,vil det ti]forte
materialet
transporteres
vekk. Elvensenker
for ny massebevegelse.
Den
understoreflommersittløp og gir grunnlag
naturlige
utviklingen
av ravineri leirterrenget
foregårpå dennemåten,
bestårav slikeravinervil
fig.3. I et delfeltsom utelukkende
løpserosjonen
væreden dominerende
prosessog utgjore90% ellermer av
den totalemassetransporten.
EM/wut/C
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Fig.3 Skisseav den naturlige
utviklingen
av ravineri
leirterrenget.
A)

Løpserosjon
senkererosjonsbasis
og førertil økt
massebevegelse.

B) Storeflommersenkererosjonsbasis,
spylerut
opplagret
materiale
og muliggjør
økt massebevegelse.

I områder
med bratteskråninger
går det hvervår undersnøsmeltingen
en

rekkemindrejordskred
og utglidninger
i tørrskorpeleira.
Moen (1974)
fantved sedimenttransportmålinger
i Mønsterelva,
som rennerut i
yeren, at den overveiende
andelav materialet
som ble transportert
ut i
yeren fraMønsterelva
ble tilførtgjennomforskjellige
formerfor
massebevegelse.
M&lingene
ble avsluttet
i 1970, &retfor bakkeplaneringen
starteti vassdragets
nedbørfelt.En sammenstilling
gjortav
(1986) og Bogen(1986), viserat den sedimenttransBogen0g Nordseth
portensom ble målti Mønsterelva
er av sammestørrelsesorden
som i felt
med utstrakt
brukav bakkeplanering
i jordbruxsomr&dene
(se fig.4).
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Fig.4 Spesifikk
sedimenttransport
i noenleirvassdrag
i
Østlandsområdet.

Erosjonsom følgeav overflateavrenning
i jordbruksområder
bidrarmed
storesedimentmengder
ti] sedimentbudsjettet.
Den starsteerosjonen
er
gjernekonsentrert
til korteperioder,
f.eks.sterkeregnskyl]
i
perioden
etterhøstpløying
og undersnøsmelting.
Bakkeplaneringen,
som
i 70-årene,
førtetil en betydelig
særligble gjennomført
på Romerike
økningi sedimenttransporten,
se f.eks.Sandersen
(1980).
Et anslagoverLeirassedimentbudsjett
er visti fig.5. Erosjonsom
folgeav overflateavrenning
fra jordbruksomrader
og erosjonetterbakeplanering
bidrarsannsynligvis
opp mot 40-50% av sedimenttransporten
underde nåværende
forhold.Løpserosjonen
er estimert
til å væreav
sammestørrelsesorden.
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VASSDRAGETS
SEDIMENTBUDS
JETT

+{ Rainer

Erosjon etter
skogsdrift

5%

Sedimenttilførsel
fra skred

5%

Lapseros jon

i sidebekker

10%

Elveløpseros jan med
utrasning og undergraving
av elvebreddene

Erosjon etter
bakkeplanering

40%

]

Arealavrenning fra
jordbruksområder

4 0%

Erosjon og sedimentasjon
på elvesletter
under flomforhold

0vervannsavlap

fra elver

Sedimentasjon

i dammer

Arealavrenning fra
bygg og anleggsvirksomhet

Utrasninger i
løsmasseskråninger
ner elvelapet
I

vii

Sedimentasjon
på delta

Fig.5 Leirassedimentbudsjett.
Sedimenttilførselen
fra de ulikekildeneer anslått
på bakgrunn
av tidligere
undersøkelser.

Nicholls(1989)har på grunnlag
av datafra overvåkingsprogrammet
til
Avløpssambandet
NordreØyerenberegnet
sedimentbudsjettet
for Leira.
Kjentekilderkan forkl
are 60%%
av transporten
i Leiraved Frogner.
stammerfra
Denneberegningen
stemmerbra med at 40% av materialet
lopserosjon
og massebevegelse,
kildersom hittilikkehar værtmedregnet
i budsjettet.
Nå vil bidraget
fra kildenevarieremed tiden. Etteret
størreleirskred
vil sedimentbudsjettet
kunnebli dominert
av erosjoni
skredmaterialet.
Sedimenttilførselen
fra erosjonsom følgeav overflateavrenning
etter
skogdrift,
ellerbyggog anleggsvirksomhet,
vil ogs%i enkelteti]feller
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kunneha betydning
for sedimentbudsjettet.
i alluvialt
mateDet er oqsåviktig5 vareklaroverat løpsgeometrien
rialeer tilpasset
den sedimentmengde
som tilføres.Når det tilføres
storematerialmengder,
vil løpenegjennomgå
en ny tilpassing
hvormaterialekan sedimentere
i løpeneog på elveslettene.
Det er sannsynlig
at
en betydelig
andelav materialet
fra bakkeplanering
på Romerike
i
70-årene
ble lagretpå elveslettene
og vil frigjøres
førstsenerei
flomperioder.
Forbygninger
av slikestrekninger
vil kunneforhindre
dette.
Storeflommerspiller
en viktigrollei sedimenttransnortens
langtidsvariasjoner.
En storflomvil spyleut erosjonsmateriale
som har blitt
opplagret
i systemet.Underen storflomvil ogsåmangeelveløpog erosjonsterskler
senkes.Dermedvil mye opplagret
materiale
kunnespyles
ut i de påfølgende
år. Når erosjonsbasis
for skråningene
senkes,vil de
ogsåbli instabile
med økningi hyppigheten
av skredog ras. I periodeneetterstorflommer
vil derformaterialtransporten
væresærligstor.
De storeleirskredene
forekommer
mer sjelden,
men vil,når de først
løsner,kunnetilføreløpeneenormematerialmengder.
En skisseav årsakenetil langtidsvariasjonene
i materialtransporten
for et vassdrag
er
visti fig.6.
Når en storflomelleret leirskred
inntreffer,
vil transporten
i vassdragetøke som følgeav at lopserosjonen
oker. Etterhvertsom vassdraoet har tilpasset
seg den nye situasjonen,
vil transporten
avta.
Materialtilførselen
fra erosjoni jordbruksområder
kan tenkeså øke
jevnti sammeperiodesom følgeav bakkeplaneringer
og endringer
av
driftsformer
i jordbruket.
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Fig.6 Skisseav langtidsvariasjoner
i sedimenttransporten
i leirterreng.
Kurveneer hypotetiske
og illustrerer
hvordanvirkningene
av storeflommerog skredhar
betydning
for den totaletransporten
i vassdragene.

Nå føresikkealltiderosjonsmaterialet
ut av vassdraget
underen enkelt
flom. Mye av detmaterialet
someroderesi og pd jordenevil lagresi
vassdraget
og førstspylesut understørreflommer.Flomforbygninger
og
tersklersom forhindrer
tilbakeskridende
erosjonvil dermedbegrense
materialtilførselen
fra løpserosjon
og ogsåforhindre
utspylingen
av
erosjonsmateriale
frajordbruksvirksomhet.
Estimering
av sedimenttilførselen
fra de forskjellige
kildenema gjøres
ved feltobservasjoner
sammenholdt
med målinger
av vannføring
og sedijordmenttransport.
Matematiske
modellerSm f.eks.den universelle
tapslikningen
kan barebrukesi visseområdermed dyrketmarkog
arealermed lav helningsvinkel
(se f.eks.Happ,1974).
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FOSFORBUDSJETTET

4.1 Innhold
av fosfori norskemarineleirer
Kjemiske
analyser
av norskeleirerble foretatt
av StatensR&stof
fkomite
(1925).Disseundersøkelsene
siernoe om det totalefosforinnholdet
i
de undersøkte
leirer.Fosforinnholdet
er angittsom ekvivalente
mengder
apatitt,
mensfosfortroligegentlig
i storgrader adsorbert
til leirmineralene
i formav andrefosforforbindelser,
og i litengrader bundet
direktei mineralstrukturen
som apatittellersom vivianitt
som f.eks.
ogsåforekommer.
Beregnet
til apatittsynesfosforinnholdet
i norske
konstant,
ca. 0,25vektprosent,
mens
marineleirerå værerelativt
innholdet
i formav rentfosforer ca. 1 o/0o.

4.2

Fosfortransport

Fosfortransporten
{TOT-P)
i et vassdrag
kan foregåpå to måter:
- Lostfosfor(L0S-P)
- Partikulart
bundetfosfor(PAR-P)
Det relative
mengdeforholdet
mellomdisseto transportformene
vil for en
storgradbestemmes
av kornfordelingen
på det minerogene
suspensjonsmaterialet,
idetfosforet
blirlettestadsorbert
til de finestekornfraksjonene
(silt/leire).Dettekomer ogs&til uttrykkved at den
naturlige
fosformengden
er størsti finstoffholdige
løsmasser,
som
f.eks.de marineleirenepå Romerike.
I områdermed marinleirehar undersøkelser
vistat det allermesteav
(1985)og
fosfortransporten
foregåri bundetform,se bl.a.Brynildsen
Krogstad(1986).Dettegir seg til kjenneved at sammenhengen
mellom
konsentrasjonen
av TOT-Pog suspendert
minerogent
materiale
viseren høy
korrelasjon
(sefig.7).
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Fig.7 Sammenhengen
mellomkonsentrasjonene
av TOT-Pog
suspensjonsmateriale.
1985).
(Hentetfra Brynildsen,

Ved suspensjonkonsentrasjoner
overca. 200 mg/1,noe som er sværtvanlig
i f.eks.Leira,vil nær 100%av fosforet
værepartikulært
bundet. Forav fosforet,
vil ogsåsuspensjonsutenå væreen viktigtransportør
materialet
virkesomet fosforlager
og vil frigifosfortil vannfasen
LØS-P(Krogstad,
1986).
etterhvertsom algerog planterforbruker
De allerflesteundersøkelser
foretatt
i vassdragene
i Romerike
viserat
av
mengdenav TOT-Pi de flestetilfeller
vil liggei området0,08-0,12%
suspensjonstransporten.
På Romerike
ved Frognerer den totaleminerogenesuspensjonstransporten
omtrent100.000tonnpr. ar, mensTOT-Per
rundt100 tonn.
I og med at fosforinnholdet
er såpasshøyti de marineleirenevil meng-

den av TOT-Pi vassdragene
førstog fremstværeavhengig
av erosjonsin-
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tensiteten
i nedbørfeltet.
Hvordettematerialet
stammerfra har
antakeliqvis
barelitenbetydning
for totaltransporten
av fosfor. Derimot kan de ulikesedimentkildene
gi opphavtil fosforforbindelser
som i
ulikgrader tilgjengelig
for biologisk
aktivitet
i vassdraget
elleri
en innsjø.Fosforforbindelser
i erosjonsmateriale
som stammerfra
jordbruksomrjder
har f.eks.troligen annenkjemisksamensetning
enn
fosforforbindelser
i naturlige
marineleirsedimenter.
Det ser derforut til at problemene
med storsuspensjonsog fosforgradenav
transport
er nær beslektede
problemer.Klarerman å redusere
erosjoni sedimentkildene
til et vassdrag,
vil ogsåmengdenav fosfor
bli redusert
i tilsvarende
grad.
Mengdenav LØS-Pi et vassdrag
ser ut til å væreknyttettil brukav
0g dessuten
av avrenning
fra silo-og kloakk. Det er ike
gjodsel,
påvistnoensammenheng
mellomerosjonsintensiteten
og transporten
av
LØS-P{bl.a.Skøien,1988). Eventuelle
erosjonsforebyggende
tiltak
på dettebudsjettet.
antasderforikkeå ha noeninnvirkning

4.3

Algetilgjengelighet
av fosfor

Fosforforekommer
i vassdraget
entensom løstfosfor(LØS-P)
ellersom
partikulært
bundet(PAR-P)
fosfor.Partikulært
bundetfosforkan enten
væreadsorbert
til leirpartikler
ellerogsåbundeti selvemineralstrukturen.
for
Det syneså væreenighetom at L0S-Pstortsetter 100% tilgjengelig
biologisk
aktivitet
(algevekst).
LØS-Pstammertrolignestenutelukkende
fra andrekilderenn naturlige
sedimenter.
Fosforadsorbert
til leirmineraler
er troligi storgradalgetilgjengelig
så lengeleirmineralene
er i suspensjon.Partikulært
bundet
fosforer troligmer tilgjengelig
i grunneenn i dypeinnsjøer.Det er
størreusikkerhet
med hensyntil algetilgjengeligheten
av adsorbert
fos-
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for som sedimenteres
sammenmed leirmineralene.
Underreduserende
forhold(f.eks.
dyptvann)vil blantannetjernhydroksyder
ikkevære
stabile.Fosforbundettil slikehydroksyder
kan dervedbli frigjort
fra sedimenter.
Fosforadsorbert
til leirmineraler
stammertroligbådefra naturlige
leirsedimenter
og fraandrekilder(jordbruks/
husdyrdrift
og husholdnings/kommunale
utslipp).
Fosforforekommer
ogsåi absorbert
form{nedfelt
i oksyderog
karbonater),
og ogsåsom fosfatmineraler
bundetdirektei mineralstrukturen,f.eks.som apatitt.Dissebindingene
er sterkere,
og det syneså
værestorenighetom at slikefosforforbindelser
troliger langtvanskeligeretilgjengelig
for biologisk
aktivitet.
Det synesut fra sammenfatning
av tilgjengelig
informasjon
at erosjoni
naturlige
leirforekomster
bidrarmed en betydelig
tilførsel
av
partikulært
bundetfosfortil vassdragene,
og at en stordel av disse
fosforforbindelsene
troliger algetilgjengelig.
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NITR0GENBUDSJETT

5.1 Innhold
av nitrogen
i norskemarineleirer
Innholdet
av nitrogenforbindelser
i naturlige
marinesedimenter
er helt
ubetydelig,
og slikterosjonsmateriale
representerer
såledesikkenoe
forurensningspotensiale
hva gjeldernitrogen.Tilførselen
av nitrogen
til jordaer knyttettil nedbryting
av organisk
materiale,
og er hovedsakeligbegrenset
til den øvredelenav jordprofilet.

5.2 Nitrogentransport
Transporten
av nitrogen
i et vassdrag
er stortsettavhengig
av
tilforsel
fra "unaturlige"
kildersom f.eks.gjodselog kloakk. I
tilleggvil det værenitrogen
bundettil organisk
materiale
og som kan
frigjores
ved nedbryting.
er uavhengig
av erosjoni
Det er grunntil % antaat nitrogentransporten
denne
sedimentkildene.
Det vil derforikkeværemuligå redusere
transporten
ved erosjonsforebyggende
tiltaklangset vassdrag.

EM/wut/C

880052-1

6.

2o

PLANFORVIDERE
UNDERSØKELSER
OG TILTAK

I dettekapitlet
vil vi skissere
et oppleggforen muligvidereføring
av
for %
detteprosjektet.
Siktem&let
er f et bedrevurderingsgrunnlag
se nærmerepå kostnad/
nytte-forholdet
i forurensningssammenheng
ved
forbygning
av vassdrag
på Romerike.Detteblirå sammenlikne
med AktivitetII i NGisforslagtil prosjekt
i brevtil Forbygningsavdelingen
av
10 august1988(vedlegg
A}.
Det er lagtopp til fem tiltakunderdennefasen,og vi har sattopp en
forventet
kostnadfor hvertav tiltakene.

6.1

Opprettelse
av målestasjoner
i Leirasnedbørfelt

Formål: En nærmerebestemmelse
av sedimentbudsjettet
ved hyppige
målinger
av vannføring
og sedimenttransport.
Målestasjonene
vil dessav eventuelle
forutenværeheltavgjørende
for å vurderenytteeffekten
bygningstiltak.
- Oppsetting
av en ISCO-prøvetaker
ved Krokfoss
- Oppsetting
av en målestasjon
(limnigraf
plussISCOprøvetaker)
i
Vikka/Songa. Nøyaktig
plassering
må bestemmes
ved en feltbefaring.
Antattkostnad:kr 250.000,-.

6.2

Kartlegging
av sedimentkilder
i Leirasnedbørfelt

Formål: Et bedregrunnlag
for å vurdereomfanget
av eventuelle
forbygningsarbeider
og dernestvurderenytteeffekten.
Foreløpige
målinger
tyderpå at det er muligå redusere
materialtransporten
og
dermedogsåfosfortransporten
i Leiramed omlag50% ved forbygning
av de
mestaktivesedimentkildene
kombinert
med omlegginger
innenfor
jordbruket,som f.eks.mindrebrukav høstpløying.
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Kartlegqingen
av sedimentkildene
mi utforesved feltbefaring
kombinert
med brukav flyfoto.Grovtansl&ttregnervi med at det vi] med;5oml
ag
8 manneuker
til gjennomforedennekartleggingen.
For-og etterarbeid
er anslåtttil ca. 4 manneuker,
slikat kostnadene
må beregnesut fra et
timeforbruk
på rundtregnet400-500timer. Dertilkommerdirekte
utaifter.
Vi antardet mesthensiktsmessig
at dennekartleggingen
og vurderingene
med NVE.
gjennomføres
av NGIi samarbeid
Antattkostnad:kr 250.000,-.

6.3 Undersøkelser
av erosjonsintensiteten
innenfor
ett ellerflere
delfelt(f.eks.
Vikka),ved brukav radioaktivt
Cesium
Formål: Bestemme
gradenav erosjonfra de ulikesedimentkildene.
Cesiumfra de atmosfæriske
atomsprengingene
i 50- og 60-årene
er bundet
til jordpartikler.
Cesiuminnholdet
i jordenvarierer
derformed erosjonsintensiteten.
Ved å anvendedennemetodener det muligå lckalisere
sedimentkilder
og finnemidleretallfor jorderosjonen
overde siste
30 &r.
Antattkostnad:kr 30.000,-

6.4 Sedimentundersok
elseØyeren
Formål: Finneut hvordansedimenttransporten
ut i Øyerenhar variert
overet lengretidsromved åta opp borkjerner
fra bunnsedimentene.
Om
muligfinneut om det har værtperioder
med algeoppblomstringer
ogsåi
tidligere
perioder.
Antattkostnad:kr 300.000,-.
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6.5 Nerme
re undersøkelse
av i hvilkeformerfosforer bundettil leirmineralene
og algetilgjengeligheten
for de ulikebindingsformene

Form%l: Avklarenermereden kjemiskesammensetning
av marineleirers
fosforforbindelser
og de bindingsforhold
som gjelder.Mengdenav de
forskjellige
fosforforbindelser
må avklares.Det foreslåsat man i
førsteomgangundersøker
kjemiskog mineralogisk
noen få (4-6)leirprøverfra representative
steder.
Videremå det vurderes
nærmerehvortilgjengelig
fosforforbindelsene
fra
marineleirsedimenter
er for algevekst
og biologisk
aktivitet,
for
dervedbedrea kunnevurderenytteeffekten
ved erosjonsforebyggende
tiltak.
De geokjemiske
undersøkelsene
kan f.eks.gjennomfores
av NGI med
assistanse
fra Geologisk
Institutt,
Ui0.
Alqetilgjengelighet
av de forskjellige
fosforforbindelser
ma vurderesav
biologiske/
limnologiske
fagmiljøer.
De geokjemiske
undersøkelser
kan troliggjennomføres
innenen kostnadsramme
på kr 30.000,dersomprøvetaking
kan foretasmed enkle
hjelpemidler.
Kostnadene
vedrorende
undersokelser
av biologisk
tilg,engelighet
av
forskjellige
fosforforbindelser
er foreløpig
ikkevurdert.
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EE
NGI

NOTATTILNVEsFORBYGNINGSAVDELING

FORURENSNING
VEDEROSJON
I MARINE
LEIRAVSETNINGER
- SKISSETILPROGRAM
FORPLANLEGGING
OG PROSJEKTERING
AV FOREBYGGENDE
TILTAKI AKERSHUS

1. BAKGRUNN/MAL
SETTING
Etteroppblomstringen
av giftige
algeri Skagerak
i somnerharmyndighetene
bevilget
midlertilutredninger
og konkrete
tiltakforå redusereforurensning
sombidrartilslikoppblomstring.
På bakgrunn
av henvendelse
fraAkershus
landsbrukskontor
tilNVEsforbygningsavdeling
harsøkelyset
værtrettet
mot eroderte
leiravsetningersomkildetilbetydelig
forurensning.
Leiravsetninger
inneholderfosfor(ca.0,5-1,0
0/ooi vektprosent)
og kanbidravesentlig
tilfosforinnholdet
i vassdrag.
Manønskerderforutredet
tiltaksom
kanbidratilbegrense dennaturlige
elve-og bekkeerosjon
i marine
leiravsetninger
pa stlandet.
NorgesGeotekniske
Institutt
(NGI)er av NVEbedtom a utrede
denne
problemstillingen
nærmere
og utarbeide
eventuelle
planerforerosjonsforebyggende
tiltak.Detteareidet
skali førsterekkeværerettet
motAkershus
komune.
Årsaken
tilat NVEharbedtNGIpta segdetteoppdraget
er at NGI i
slutten
av 60-årene
utførte
omfattende
studier
av elve-og bekkeerosjoni leiravsetningene
på Romerike.
Dettevarforå kartlegge
erosjonens
betydning
forutlosning
av kvikkleireskred.
En klarsamenhengmellomerosjon
og skredvirksomhet
blefunnet.På dettegrunnlag
bledetutarbeidet
detaljerte
planerforerosjonssikring
somskredforbygning
i de mestutsatte
områder
(kfr.NGIpublikasjon
nr.88 og 89).
Vårtforslag
tilprosjekt
for utredesamnenheng
mellomleirerosjon
og forurensning
i vassdrag
og eventuelle
forebyggende
tiltaker

EM/ms/6rap

2

880052

EE
NGI

beskrevet
i det etterfølgende.
Vi hardeltprosjektet
opp følgende
faserellerhovedaktiviteter:
Aktivitet
I:

Klarlegge
betydning
av leirerosjon
som
forurensningskilde.

Aktivitet
II: Besterrme
sedimenttransport
og dereskilder de aktuelle
vassdrag.
Aktivitet
III:Utredealternative
tiltakforå hindreerosjon.
aktivitet
IV: Utarbeide
detaljerte
forslag
tilerosjonssikring
i
Akershus
med kostnadskalkyler
og kvantifisering
av
forventet
resultat.
Det er tilsluttsattoppet kostnadsoverslag
og forslag
til
fremdriftsplan
forprosjektet.
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2. NERMERE
BESKRIVELSE
AV DE ENKELTE
AKTIVITETER

AKTIVITET
I
Betdnin av leireros'on
somforurensnin
skilde
Sedimenttransporten
i vassdragene
på Romerike
harto primære
kilder:
a. Vannerosjon
i selveelve-og bekkeløpene.
Heriinngår
materiale
sombringes
nedtilbunnav vassdragene
somresultat
av ras,
glidninger
0g skredi skraningene.
b. Materiale
someroderes
vednedbør
og overflateavrenning.
Dette
transporteres
entendirekte
ut i vassdragene
vedoverflateavrenning
ellerviadrensgrofter/drensledninger.
Detfinnesen goddeleksisterende
forskningsmateriale
somkangi
grunnlag
foren grovkvantifisering
av dissebidragene
tilsedimenttransport,
blantannetvedNGI,NLH (Institutt
forgeoressurs
og
forurensningsforskning),
NIVA,Geologisk
Institutt
vedUiO. Vedlegg
1
oppsumerer
noeneksemp]er
pa tilgjengelig
materiale.
NGIvilsoke
kontakt
og bistand
franoenav disseinstitusjoner
forå få bedre
grunnlag
foroverslagsberegninger
av sedimenttransport.
Til orienteringkandet likevel
nevnes
at grovekalkyler
antyder
at de to
kildene
a. 0g b. bidraromtrent
med same storrelsesorden
tilden
sedimentmengde
somføresut i havet.
Detkanviderebemerkes
at detde siste10-15areneharværten
markert
økningav sedimenttransport
somfølgeav overflateerosjon.
Detteskyldes
at langtstørre
arealer
nå brukestilkorndyrking
og
stårutenvegetasjon
i lengre
perioder,
vårog høst. Omfattende
bakkeplanering
i de sterktkuperte
leirterrengene
hardannetgrunnlagetforen slikomlegging
i brukav jordarealene.
I tillegg
tilå
danneseget totalt
bildeav sedimenttransporten
børmandanneseget
bildeav mengden
av forurensende
stoffer,
spesielt
fosforog kvelstoff,sombringes
med sedimentene.
Dettebørseesi samenheng
med
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denforurensning
somstammer
direkte
fraindustri,
husholdning
og
anleggi landbruket.
Etterat aktivitet
1 er gjennomført
børman ha
å gå videre
med prosjektet
med
bragtklarhet
i om deter interessant
siktepå å redusere
omfanget
av sedimenttransporten
og densbidragtil
dentotaleforurensning.

AKT!V!TET I I

Besterrrne
sedimenttrans
orto dereskilderi de aktuelle
vassdra
En detaljert
kartlegging
av erosjon
og sedimenttransporten
i de enkelte
vassdragene
i Akershus
vilgjennomføres
vesentlig
på bakgrunn
av
eksisterende
kunnskaper
omerosjonsmekanismene.
Bekke-0g elveerosjon
kanberegnes
empirisk
ut ifranedbør,
nedslagsfeltog gradienter.
Dettebør imidlertid
kontrolleres
i noenutvalgte
områder
vedmålingav sedimenttransporten.
Manmå i dennesamenheng
ogsåta hensyntilmateriale
somsedimenteres
i stillere
partier
av
elverog vannunderveis
tilhavet.
Dennefasenfordrer
troligogsådetaljerte
kartstudier
og flyfotostudier,
med tildels
omfattende
befaringer
i markenfor kartlegge
problemområder.
Overflateerosjonen
kanværevanskelig
å beregne
nøyaktig.NGIvilher
søkestøttehosrelevante
miljøer
somhararbeidet
meddette(vedlegg
1).
Resultatene
av dissearbeider
vilfremstilles
i en oversiktlig
form
slikat man lettkanidentifisere
størrelsen
av erosjon
av sedimenter
frade enkelte
områder/vassdrag.
Dettemed tankepå en prioritering
av områder
sombørvurderes
erosjonsbeskyttet.
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AKT!VITET II I

Alternative
eros'onsforbnin er
Detteprosjektet
vil begrense
segtil tiltakmot bekke-og elveerosjon. 0verflateerosjon
er et langtmer komplisert
spørsmål
som også
harbetydelige
landbrukspolitiske
aspekter
ved seg. Dettebør derfor
utredesi andrefora.
Forebygging
av bekke-og elveerosjon
kangjennomføres
ved uliketekniske
tiltak,b1.a.
• Plastring
med grusog steini elve-/bekkelopet
• Rørlegging
kombinert
med energidrepere
i
• Bygging
av terskler
I forbindelse
med NGIsesrosjonsstudie
med henblikk
på å forebygge
kvikkleireskred
bledet anlagtprøvestrekninger
med ulikeerosjonsforebyggende
tiltak.Disseble anlagti 1969/70.Et visstettersyn
av provsestrekningene
ble gjennomført
de påfølgende
år. Dettebør nå
følgesoppmed en ny gjennomgang
og oppsumnering
av erfaringene.
Her
børman se bådepå hvorgodtanleggene
har fungert
gjennomsnart20 år,
mht.å redusere
erosjonen,
(eventuelt
ved nyemålinger
av sedimenttransporten),
samthvilkentilstand
de er i na (i.e.hva kreverde av
vedlikehold
overlangtid). Ut ifradette,samtvurdering
av anleggskostnader
ved uliketiltak,
vilman sakea kome fremtil teknisk/
økonomisk
optimale
løsninger
forerosjonssikring
underforskjellige
forhold.

AKT!VITET I V

Detal'erte
forsla tilerosonssikrin Akershus
På bakgrunn
av resultatene
fraAktivitet
1-3vilman utarbeide
et plan
forerosjonssikring
av de enkelte
vassdrag
i Akershus.Planenvil
inneholde
forslag
til tekniske
løsninger
forde enkeltevassdrag,
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kostnadskalkyler
og en kvantifisering
av resultatet,
dvs.hvormye
erosjonen
ellersedimetntransporten
vil reduseres.

3. FREMDRIFT
OG KOSTNADER
FORDE ENKELTE
AKTIVITETER
tids-og kostnadsranmer
for
Deter gjortforsøkpå å antydenødvendige
de forskjellige
aktivitetene.
P naverende
tidspunkt
trorvi detma
aksepteres
at kostnadene
vedrørende
aktivitetene
II, IIIog IV er forbundetmed storusikkerhet.
Særliggjelder
detteaktivitet
II og III
der nødvendigheten
og omfanget
av eventuelle
feltarbeider
vil slå
kraftig
ut.
Forå anskueliggjøre
kostnadene
vedomfattende
feltforsøk
kandet som
et eksempel
nevnesat NGiserosjonsprosjekt
på Romerike
1968/1970
krevderessurser
totalti størrelsesorden
2-4manneår.Etterdagens
honorarsatser
skulledetbetykostnader
i størrelsesorden
1,5-3,0
mill.
Vi ser forossat gjennomføringen
av aktivitet
I må gi svarpå
nødvendigheten
av og eventuelt
omfanget
av nyefeltforsøk.
Tids-og
kostnadsestimater
børderforjusteres
ettergjennomføringen
av aktivitet I.
Et forslag
tilfremdrifsplan
kanfinnesi vedlegg
2. Vi forutsetter
at aktivitet
II og IIIkanutfores
parallellt.
Nodvendigheten
av
i betydelig
grad.
ytterligere
feltfors@k
vilpavirke
tidsramene
Kostnadsestimater
og fremdrift
er antydeti detetterfølgende.
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AKT!VITET I:

Kostnader
• Honorarer,
NGI,250t a kr 400,• Eksterne
honorarer
Totaleantatte
kostnader

kr
kr
kr

100 000,50 000,150000,-

Fremdrift
Detantasat 6 ukerfraprosjektstart
burdeværeen tilstrekkelig
tidsrare.
AKT!VITET II:

Kostnader:
• Honorarer
(noesupplerende
feltforsøk)
antarstørrelsesorden
2 manneår
totalt
NGIog evt.andreinstitusjoner
• Div.f.eks.utstyretc.vedfeltforsøk
Totalt

kr 1 500000,kr 200000,kr 1 700000,-

ikke skulle
blinodvendig
Dersom
man antarat ytterligere
feltforsak
kande totalekostnader
førdennefasenanslåstil:

1 manneår
• Honorarer,

kr

750000,-

Fremdrift:
(medfeltforsak),
Varighet
av dennefasenkananslåstil12 måneder
eventuelt
6 måneder
dersomfeltforsøk
ikkekreves.
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AKTIVITETIII:
Kostnader:
• Honorarer,
NGI,anslag500t
• Supplerende
sedimentmålinger
(anslag)
Totalt

kr
kr
kr

200000,300000,500 000,-

Fremdrift:
Aktivitet
IIIantasa kunnegjennomføres
innentidsrammen
foraktivitet II.
AKTIVITET
I V:
Kostnader:
• Honorarer,
NGI,anslag500t

kr

200 000,-

Fremdrift:
Detbør ut ifratidsanslaget
væremuligå gjennomføre
dennefasen
løpetav 8 uker.

ErikMoen
88-08-10
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FORURENSNING
SOM FØLGEAV EROSJONI MARINLEIRE
Referatfra seminar25.01.89
- kl. 1000- 1530,NVE.
Til stede: Dag Berge
- NIVA
SveinSkøien
- NLH
Li11ian Øygarden - GEFO
MortenNicholls - ANØ
ØyvindLøvstad
- UiO,Biologisk
institutt
Per Aagaard
- UiO,Institutt
for geologi
ØysteinLid Larsen- Fylkesmannen
i Osloog Akershus
ArneErlandsen
- Vassdragsregulantenes
Forening
FrodeSandersen - NGI
Jim Bogen
- NVE,Hydrologisk
avd.
EinarJ. Lahaug
- NVE,Forbygningsavdelingen
{førlunsj)
HallvardBerg
- NVE,Forbygningsavdelingen

1. Introduksjon
- NVEsengasjement
i Miljøpakke
Romerike(H. Berg)
Bergønsketvelkommen.Deltakerne
presenterte
seg.
Bergorienterte
om prosjektet
som nå er startet
opp i Akershus
med NVE
som det koordinerende
ledd. ForutenNVE er fylkesmannen
i Osloog
Akershus,
fylkeslandbrukskontoret
i Osloog Akershus
og NGI representert
i styringsgruppa.
Prosjektets
førstefase,som nå pågår,er finansiert
via Miljøpakke
Romerike.
Måletmed prosjektet
er å kommeframtil anslagpå elveløpserosjonens
omfangog betydning
i forurensingssammenheng
i forholdtil andrekilder.
Ut fra dettevurderes
muligetiltakog kostnadi forholdtil forventet
bedringav forurensingstilstanden
i vassdrag
og sjø.
Prosjektets
førstefaseer konsentrert
om innsamling,
sortering
og vurderingav tilgjengelig
informasjon.
Dettearbeidet
er tildeltNGI v/
F. Sandersen
og NVE v/ J. Bogen.
Detteseminaret
inngårsomet leddi denneførstefasenav prosjektet,
som del av bakgrunnsmaterialet.

EM/wut/C

880052-1

B3

2. Sedimentbudsjett
i vassdrag(J. Bogen}
Hydrologisk
avdeling,
NVE,er i gangmed et landsomfattende
måleprogram
for sedimenttransport.
Tradisjonelt
harmålingene
værtknyttettil
vassdraqsutbygging,
ved vurdering
av konsesjonspålegg.
Problemstillingen"Hvaer naturlig,
hva skapesav inngrep?"
str her sentral.
Vannprøver
må tas hyppig,fleregangeri døgnet.Sammenhengen
mellom
vannføring
og sedimenttransport
er komplisert.Sedimentbudsjett
i
vassdrag
kan sammenlignes
med energibudsjett
i innsjøer
og breers
massebalanse.
Inngrepi sedimentkildene
gir konsekvenser
nedenfor.Målingervil gi et
bildeav sedimenttransporten.
Dersommasseføringen
reduseres,
vil dette
føretil gravingi sedimentene.
Elveri marinleirebidrarvesentlig
til sedimenttransporten.
Undersokelser
i Leirai Akershus
kan tydepå noe endringovertid,mens
f.eks.Monsterelv
transporterte
storemengderogsafør bakkeplaneringens
tid.

J. Bogenhar sattopp et eksempel
på et sedimentbudsjett
for Leira.
Totaltransport
er ca. 80.000tonn/&r.Sporsm&let
er hvormye de
enkeltekilderbidrar,samthvordanfosforbudsjettet
st&ri forhoidtil
dette. Biologisk
tilgjengelighet
av fosforet
må anslås.
Det ble noe diskusjon
om hvorstorrolleinnsjøer
i feltetspillersom
"synkekummer"
for suspendert
materiale.Det syntesstortsettvere
enighetom at innsjøene
kan spilleen vesentlig
rolleher,men målinger
savnesfor yeren. D. Bergeog M. Nicholls
vistetil erfaring
fra
Eikerenog Mjøsa,som har vistat opp mot 70% av totaltP som tilføres
effekinnsjøen
holdesigjender. ø.Løvstadpåpekteat den biologiske
ten i innsjøene
må klarlegges,
noe somer komplisert.
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3. Erosjonsprosesser
(F.Sandersen)

Prosesser
som ledertil fluvialerosjon
kan delesi 3 kategorier:
- Overflateavrenning
- særligder vegetasjonsdekket
er fjernet
- Massebevegelse
i en sideskråning
til et elveløp- sig+ løsmasseskred
- Løpserosjon
- avhenger
særligav lengdeprofil
+ landskapsutvikling,
kan delesi sideerosjon
og bunnsenkning
NG! har værtengasjert
i forbindelse
med undersøkelser
av leirskred
på
Romerike,
ca. 1970. Studieav kjenteskredviseren aggresjonsfront
som
følgeav bakovergripende
erosjon.Forholdet
mellomfalletpå bekkenog
I Leiraer det
nedslagsfeltets
størrelse
påvirker
erosjonsaktiviteten.
storstaktivitet
opp mot Gardermoenplatet.
Det er likeveluklarthvorvi ståri dag med hensyntil hvorbratte
elvene/bekkeneer i forholdtil likevektsprofilet/
erosjonsbasis.
Lopserosjonen
best&rdelsi sideerosjon
og delsi bunnsenking.
J. Bogen
kommenterte
at det vil væreen langtidsvariasjon
i det enkeltefelt
mellombunn-og sideerosjon.

4. Forbyqningsmåter,
Forbygningsavdelingens
arbeider(E.J.Lahaug)

Forbygningsavdelingen
er en av fem avdelinger
i Vassdragsdirektoratet
med ca. 50 funksjonærer
og 60-70anleggsarbeider
fordeltpå hovedkontor
Avdelingen
utførerarbeider
for ca. kr 50 mill.
og 5 regionkontorer.
pr. år hvoravca. kr 35 mill.overegetbudsjett.Bakgrunn
for
arbeidene
er søknadfra grunneiere,
kommuner
ellerandre.
Arbeidene
fordeler
seg på 3 hovedtyper:
Strandkledning
- beskyttelse
mot erosjon
Flomverk
- beskyttelse
mot oversvømmelse
og erosjon
EM/wut/C
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- Senkningssaker
- hindreoversvømmelse/
forsumping
For storrearbeider
blirdet ofteen kombinasjon
av dissehovedtypene.
Sikringssaker
finansieres
i sin helhetvia staten,
menslandbruksprosjekterfra forbedring/
innvinning
av dyrketmarkfinansieres
med
60-70%tilskudd
fra statenv/ Landbruksdepartementet.
Årligbrukesca.
kr 40.000,til opprydding
etterfløtningen.
For å beskytte
mot erosjoni elveløpbenyttes
delsstrandkledning,
eventueltogsåmed bunnforsterking.
Et annetmiddelfor å hindrebunnsenkinger terskelbygging.
Terskler
byggesforøvrig
ofteav andre
hensynved sidenav det sikkerhetsmessige,
for å bedreforholdene
for
fisken,ellerav hensyntil landskapsbildet.
Enkletiltakav denneart
på utsatteparseller
kan ha storeffekti formav redusert
sedimenttransport,
og derigjennom
ogsapå forurensingen.

5. Deltakerne
presenterte
sinearbeider

Dag Berge- NIVA
NIVAhar undersøkt
algevekst
som følgeav avrenning
fra korndyrkingsarealerp& silt/leirgrunn
pa stlandet.Sluttrapport
fra prosjektet,
1. halvr 1989.
somD. Bergeer lederfor,vil foreligge
Det er målttotaltfosfor(P)-innhold.
Utgangspunktet
har værtortofosfat,definert
som 100%tilgjengelig
for alger.
Avrenning
om vårenhar gittstorandeltilgjengelig
forfor,30-50%. I
vekstsesongen
ble det registrert
mindretilgjengelighet,
samtnoe giftvirkningsom kan tilskrives
plantevernmidler,
eventuelt
tungmetaller.
Fra jordermed høstspredd
naturgjødsel
ble det ved høstflomavrenning
registrert
60% tilgjengelighet
(29.10.1987).

EM/wut/

880052-1

B6

Gjennomsnittlig
tilgjengelighet
for P fraoverflate,
bekkerog drensledninger: Ca. 35%.
Til sammenlikning
er undersøkt
prøverfra andrekilder,blantannet
orøverfra brevann.Brevannfra granitter
gav 0% tilgjengelighet,
mens
tilsvarende
fra områdemed fyllitter
gav 10-12%tilgjengelighet.
0. Lovstad
vistetil undersøkelser
på Ås angående
tilgjengelighet
på P

generelt
i jord,udyrket,
marinleire. Tilgjengeligheten
varierte
mellom10-75%avhengig
av jordart,
kornstorrelse
m.v. Jfr.ellers
Uhlen: 12 g/km tilgjengelig
"hvisdet ikkevar jordbruksdrift".
NIVAdrivernå forsøki modeller
av innsjøer
og bekkerfor å studere
I "bekkene"
undersokes
utviklingen
av begroingsalger.
alaeutvikling.
Grunneinnsjøer
(omrørt}
viserstørstutnyttelse
av fosforet.

LUNSJ

SveinSkøien- NLH,Landbruksforlaget
Ved NLH er det gjortmålingav materialtransport
fra prøvefelter
pa
leirjord
i en 10-&rsperiodei Tune,Ås, Nannestad
og Askim. Det er
storforskjell
i jordtapet
avhengig
av jordarten.Siltigmellomleire
i
Ås og Nannestad
er sværtutsatt.Det er registrert
jordtappå opptil
3600kg/daa/år
(gjennomsnitt
over5 år},men det er storvariasjon
fra
år til år.
Det er ogsåundersøkt
praktiske
tiltakmot jorderosjon.
Viktigste
tiltak er plantedekke
- eng gir tilnærmet
ingenerosjon.Redusert
jordbearbeiding
er et viktigpraktisk
tiltaki forbindelse
med korndyrkingsa real
er.

På Romerike
er gjennomsnittlig
jordtapanslåtttil ca. 300 kg/daa/år.
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P& proveflatene
er avrentnitrogen(N) og fosfor(P)ogs malt.I visse

situasjoner
kan P-avrenningen
værevel så storfra grasmark.Det er da
P, f.eks.fra husdyrgjødsel.
snakkom organisk

LillianØygarden
- GEFO
GEFOavslutter
nå et 4-årsprosjekt
under"Handlingsplan
mot landbruksforurensninger",
rapport01.06.89.Uliketiltakmot erosionutproves,
målingav effekt.
Prøvefelt
i Verdalog Ullensaker
omfatter
marinleire,referansefelt+
tiltaksfelt
i hvertområde. Vannføring,
suspendert
stoffsamt
næringsstoffer
(P,N) i vannetmales. Forsøkmed halvertgrøfteavstand
(1986)vistestorpartikkeltransport
via grøftene,
til delsmer enn på
overflaten.
Andretiltaker prøvd,som redusert
jordbearbeiding
og pløyingpa tvers
av fallet,osv. Kontroll
med overflatevannet
samtsikringav grøfteutløp er viktig.
Det er storvariasjon
i tilførsel
av suspendert
materiale,
avhengig
av
hva som har skjeddi feltet.Formpå feltet,bøndenes
drift,bakkeplanertellerikke,er sværtviktigefaktorer.Detteer det viktigå være
klarovernår målinger
skaltolkesog tiltakvurderes.

Morten Nicholls,

ANO

AN0 driveroverv&king
av vassdragene
p% Romerike.Fosfortransport
miles
bl.a.i Glomma,Vormaog Leira. I Øyerentas prøveri Svellet,
deltaomrdetog "midtfjords".
I Leiraer det påvistgod korrelasjon
mellomtotaltfosforinnhold
og

ag 50% ti1 føresom våren. Fosfori
nnmengdeparti
kulærtmateri ale. 0ml
holdet kan stortsettansesgittnår materialtransporten
er kjent.
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Sommermålinger
i Leiraved Kr&kfoss
0g Frognerhar vistat total
transportert
mengdesuspendert
materiale
tidobles
på strekningen
nedenfor Kr&kfoss,
fraca. 10.000 tonntil ca. 100.000 tonn. Fosforinnholdet
dvs.en tidobling
p%
utgjorca. l o/o0og viseromtrentsammetendens,
er
strekningen
fraca. 10 t til ca. 100 t. Ti1 sammenlikning
vannføringen
ved Frognerbare50% storreenn ved Kr&kfoss.
Nicholls
har regnetpå fosforbudsjettet
i Leira. Hvisen antarat
jordbruket
bidraromtrentlikther somØstlandet
forovrig(f.eks.
Rømua),samtgjennomsnittlige
tallfor fosforfra annenmenneskelig
aktivitet,
kan bareca. 60 tonnP forklares.Omlag40 tonnP "savner
kilde",og kanmuligens
tilskrives
erosjoni elveløp/"naturlig
erosjon".
M.

ØyvindLøvstad- Ui0,Biologisk
institutt/
Limnoconsult
Løvstadhar forsketi 7-8 år på algerog vannforurensing.
Partikulært
fosfor(PP)er funnetå væreca. 0,8 - 1,2 0/o0av tørrvekt
i jordprøve.Reaktivt
fosfor(RP)utgjørca. 25-75%nv PP, i middel
35-40%. Reaktivt
fosfortilsvarer
omtrentalgetilgjengelig
fosfor.
Undersøkelser
i Vannsjøde senereår viserstadigstørre
algeoppblomstringer.
Siktedypet
er avtagende,
i det alt vesentlige
på
grunnav partikulert
materiale.

Per Aagaard- Ui0,Institutt
for geologi
Aagaardhar arbeidet
med stabilitet
av leirer,erosjon,samtfosfori
partikulært
materiale.
I leireutgjorfosforca. l o/00. Fosforet
forekommer
delsadsorbert,

delsbundeti mineralene
og da særligi fosfatmineraler
Som f.eks.
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apatittog vivianitt.Fosfori mineraler
liggersom et reservoir
i
jordasom kan frigjøres
når fosforforbrukes.Lakustrine
leirerer
rikerepå fosforenn marine.
Det bør undersøkes
hvordanPer bundeti leiren,bådemineralogisk
og
kjemisk.
Leirpartikler
som føresvekkfra landbruksområder
dag vil værerelativtfosforrike
pga.overgjødsling
med fosfat.
Det vil sannsynligvis
ogsåværeen nettotransport
av biologisk
tilqjengelig
fosforut i detmarinemiljø,sidenfosforbundettil leirpartiklerkan frigjøres
ved ionebytting
når de kommerut i et saltvannsmiljg.

ØisteinLid Larsen- fylkesmannen
i Osloog Akershus
0. LiedLarsenarbeider
i VAR-seksjonen
med vannforurensing,
spesielt

fra landbruket.
Han la framopplysninger
fra tiltaksanalysen
for Mjøsa. En rekketiltak
i landbruket
er vurdert:Tettingav gjødselkjellere
og siloer,
pløyeretning,
vegetasjonsbelter
langsvassdrag,
flomforbygging
m.v.
Kostnader
ved de uliketiltakble vurdert.Flomforbygninger
kom her
gunstigut okonomisk.
I en intervjuundersøkelse
ble folksvektlegging
med hensyntil vannkvalitet
undersøkt.Algevekst
ble her vektlagt
sterkt(60%).
Det er gjortundersøkelser
i Rømuai perioden
1981 -85 av P-avrenning.
Ved overvåking
av vassdragene
bør dettekoblesmed vekstsesong
og
hvilkenjordbruksaktivitet
som pågårtil enhvertid. ø. LiedLarsen
menteoverv&kingen
bor veretiltaksrettet,
f.eks."Hvaved jordbruket
forurenser
mest?",jfr.analysen
fra Mjøsa.
EM/wut/C
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ArneErlandsen
- Vassdragsregulantenes
forening
A. Erlandsen
har tidligere
arbeidet
i NIVAmed fosfori sedimenter
og
forurensing.
Han stiltespørsmålstegn
ved konsekvensen
av å redusere
den naturlige
sedimentproduksjonen
på langsikt,f.eks.ved å forbygge.Leirslam
kan
og
ha positiveffekti innsjøer
ved å bindefosfortil seg,sedimentere
dervedetterhvertbli "pakketinn"og gjortutilgjenaelig.
Det har
værtgjortlaboratorieforsøk
med dette.
massetransporten
bør
Konsekvensen
nedoveri vassdraget
av å redusere
derforvurderes.

6. Diskusjon
Spørsmål
og diskusjon
ble for en stordel tattetterhvertinnlegy,
jfr.
ovenfor.
Av ideersom ellerskom framkan nevnes:
• Ved åta opp en borkjerne
fra f.eks.bunnsedimentene
i Øyerenkan en
få et bildeav utviklingen
av sedimenttransporten
overlangtid.
• Flyfoto-overvåking
kan si noe om endringer
i nedslagsfeltene.

Slutt ca. kl. 1530.
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Undersokelser
av konsentrasjonene
av orto-fosfat
(P0,-P)
og suspendert
uorganisk
materiale
(CS)i Leira

Generelt
kan siesat mengdenav lostP0-P (dvs.plantetilgjengelig
fosfor)varierer
relativt
lite: 10-25µg P/1 er vanlig.Jeg har imidlertid funnetverdier
opp til 170 µg P/1 i månedsskiftet
juli/august. Om
detteskyldes
målefeil
vet jeg ikke.
BundetP0,-Pvarierer
mye mer - avhengig
av hvormye sedimenter
som er
til stede. Sidenjeg ikkehar fåttvannføringsdata
ennå,er det vanske"fornuftige"
kurver.
lig % konstruere

Antatteundersøkelser
1989
Jeg vil antakelig
ta flereprøverav sedimentert
materiale
i vassdraget,
og sammenligne
P-mengden
her med P-mengden
i jordfra områdetomkring
(b&dedyrketmarkog "naturlig"
jordsmonn).
sedimentene
nedoveri elvebunnen/
Borkjerneprøver
forå undersøke
Svellet.Ogsåanalyseav porevannets
innholdav P.
Jeg vil dessuten
gjøreforsøkmed hvormye P sedimentene
frigjørtil
rentvann.
Kornfordelingsanalyser
vil utgjøreen viktigdel - bådeav suspendert
og
sedimentert
materiale.
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