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Sammendrag:

Denne rapporten omhandler forarbeidet og etableringen av en
lysimetergrop på forsøksfeltet Moreppen 1. Forsøksfeltet ble brukt til å
kartlegge vannbevegelse og nedbrytning av hydokarboner i et
heterogent jordsmonn under umettede forhold. Instrumenteringen av
feltet skulle sørge for kontroll med graden av oppfukting. Bakgrunnen
for plasseringen av feltet og de undersøkelsene som ble foretatt i forkant
blir gjennomgått. Installasjonen av de forskjellige instrumentene i
tilknytning til lysimetergropa, samt hvordan disse er konstruert og
hvordan de virker blir gjennomgått. Til slutt i rapporten er det et kort
sammendrag av de forsøkene som ble gjort der. Disse vil bli mer
detaljert gjennomgått i en egen rapport fra NVE.
I tillegg til å være en dokumentasjon av det arbeidet som ble gjort, er
rapportens hensikt å kunne være et hjelpemiddel for framtidig aktivitet i
lysimetergropa og andre som ønsker å konstruere et liknende
forsøksfelt.

Abstract:

A Lysimeter trench (called lysimeter trench (II)) has been constructed at
the Moreppen 1 field station. There has been continuos activity at the
site since —92as part of "the Gardermoen Project". A comprehensive
basic research programme "Environment in the Subsurface". The
project is intended to cover basic research regarding ground water in
sedimentary aquifers. An earlier lysimeter trench is situated on the site,
and shows the feasibility of this procedure for transport studies in the
unsaturated zone (French, H. et.al. 1994). The trench is used to conduct
a survey of the protective capabilities of the unsaturated zone and how
this is related to the characteristics of the delta sediments. Four
experiments with different tracers were carried out during 1998 and
1999. The trench is intended to be a future research facility available to

other institutions intending to conduct experiments in the unsaturated
zone.
This report describes the survey done prior to the location of the trench,
and the construction and instrumentation

of the trench it self. The

equipment is described in detail together with some of the problems that
was encountered during construction. The experiments that were
conducted are briefly discussed. A more comprehensive treatment will
be presented in a report from NVE.
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Forord
Denne rapporten beskriver en omfattende feltinnstallasjon på Moreppen, Gardermoen.
Installasjonen, en lysimetergrop, har til hensikt å øke vår kunnskap om hvordan vannet
beveger seg fra det infiltreres som regn på markoverflaten fram til det når grunnvannet.
Etableringen av lysimetergropa har vært en del av et Strategisk universitetesprogram

ved Ui0

og NVE har forestått deler av finansieringen samt bidratt med utstyr, feltarbeid og analyser.
Finansiering av aktiviteten har delvis kommet fra "Vassdragsmiljøprogrammet".
NVEs motivasjon for å ta del i denne aktiviteten er egen kompetansehevning

og ønsket om å

bidra til et nasjonalt forskningsfelt for strømning i umettet sone.
Rapporten er et nært sammarbeid mellom NVE og Ui0 og er tildels basert på hovedfags- og
doktorgrads-arbeider

fra universitetet.

Oslo, april 2000
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1. Introduksjon
I dette kapittelet blir først den generelle bakgrunnen for Gardermoen prosjektet gjennomgått,
deretter diskuteres de forskjellige fasene av prosjektet og hva som er gjennomført under hver
enkelt del.

1.2 Gardermoenprosjektet

"Miljø i grunnen"

Det blir stadig oftere nødvendig å kunne løse forurensningsproblemer

relatert til

hydrogeologi. Dette behovet gjør seg gjeldene i utbyggingsprosjekter,

som for eksempel

Gardermoen eller Fornebu, der det foretas store inngrep i miljøet. Videre kan det være behov
for denne type kuimskap ved rehabilitering av områder som tidligere har blitt brtikt som
dumpingplass, eller ved opprydding etter større ulykker. Norske forskningsinstitusjoner
tilknytning til hydrogeologi har gått sammen om det tverrvitenskapelig

med

forskningsprogrammet

"Miljø i grunnen" for å heve den nasjonale kompetansen innen hydrogeologi, med fokusering
på grunnvann.

Forurensningsproblematikken

som er knyttet til vann i umettet og mettet sone kan i de aller

fleste tilfeller betraktes ut fra vannets rolle som "bærer" av forurensning gjennom bakken.
Som en del av prosjektet skal det derfor utvikles matematiske modeller for vannets
strømninger og reaksjoner i umettet sone. Tradisjonelt har dette problemet blitt løst ut fra
deterministiske forutsetninger, til tross for den store heterogeniteten i jordsmonnet. Eksempler
på slike heterogeniteter er variasjoner i hydraulisk ledningsevne, porøsitet og
retensjonsegenskaper.

Stokastisk, dynamisk modellering, der slike heterogeniteter tas hensyn

til, har fått økt oppmerksomhet de seinere år, særlig når det gjelder forurensningsspredning.
Gjennom dette prosjektet øker vi kompetansen med hensyn på vannoppførsel i umettet sone
og stokastisk dynamisk modellering. Data fra forskningsfeltene gir mulighet til å utprøve
modeller på feltdata og tilpasse dem til observert strømningsmønster

Gardermoenprosjektet

har gjennomgått to faser:

1.2.1 Gardermoenprosjektet
Gardermoenprosjektet

og stofftransport.

1. del (FANE prosjekt Gardermoen)
-

del i varte fra 1992 til 1995. Denne delen av prosjektet var et

samarbeid mellom forskjellige norske universiteter og forskningsinstitusjoner.

De som deltok

med delprosjekter var først og fremst Universitetet i Oslo (Ui0), Norges Landbrukshøyskole
(NLH), SINTEF og Norges Tekniske, Naturvitenskapelige

Universitet (NTNU). Den
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finansielle støtten ble hovedsakelig gitt av Ui0, NLH, NTNU, Norges Forskningsråd (NFR),
Oslo Lufthavn (OSL), Luftfartsverket og NVE. I denne første delen av prosjektet var det
prosessene i den umettede sonen som ble viet mest oppmerksomhet. Den umettede sonens
evne til å rense organisk forurensning ble studert både i felt og laboratorieforsøk.
denne perioden ble den første lysimetergropa (NLH) ved forskningsstasjonen

I løpet av

Moreppen I

installert. Det ble i forbindelse med dette gjort svært grundige undersøkelser av dette området.
Det ble gjort georadarundersøkelser

av lagdelingen i den umettede sonen og det ble

gjennomført en rekke forsøk for å kartlegge sedimentegenskapene

i både den mettede og den

umettede sonen. Underveis ble det utarbeidet modeller for å få dannet et bilde av den lokale
og regionale grunnvannsstrømningen.

Forholdet mellom infiltrasjon og nedbør basert på

klimadata ble undersøkt, og det ble sett på forskjellige tiltak for å hindre spredning av
forurensing.

1.2.2 Gardermoenprosjektet
Gardermoemprosjektet

2. del (SUP)

del 2 begynte i 1997 og er planlagt avsluttet i 2000/2001. Denne delen

av prosjektet konsentrerte seg i utgangspunktet om grunnvannsonen, men de undersøkelsene
som ble gjort i den umettede sonen under første del vil også bli videreført i denne delen. I del
2 skal nedbrytning, binding og spredning av forurensning undersøkes nærmere. Det skal også
undersøkes hva slags innvirkning forurensningen selv har på de naturlige prosessene i markog grunnvann. Det er meningen at man i del 2 skal legge stor vekt på å utvikle koblede
datamodeller for å kunne si noe om vanntransport, oksygendiffusjon og den bio1ogiske
nedbrytningen i den umettede sonen. Det skal gjøres flere fullskala feltforsøk i den mettede
sonen på Moreppen, og forskning på mikrobiologisk nedbrytning av organisk forurensing vil
inngå som en helhetlig del av prosjektet.

Andre del av Gardermoenprosjektet

er organisert som et strategisk universitetesprogram

(SUP), og er et samarbeid mellom Ui0, NLH og NVE. Prosjektet blir finansiert av
Luftfartsverket, Norges Forskningsråd og av institusjonene selv.

NVE har som vannforvaltningsorgan
Gardermoenprosjektet.

hatt stor egeninteresse av å delta i

Deltagelsen har funnet sted gjennom bidrag med forskningsmidler,

utstyr samt datainnsamling, analyser og publisering av resultater. Etatens egne forskere og
fagfolk har vært med under hele prosjektet og omfanget har variert fra feltarbeid og enkle
utredningsoppgaver

til dr.scient arbeide.
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2. Regional geologi
2.1 Geografisk beliggenhet
Området der undersøkelsene for dette prosjektet er foretatt er en del av israndavsetningene på
Romerike, nærmere bestemt Gardermoendeltaet. Gardermoendeltaet (Hauersetertrinnet) er en
av flere iskontaktdeltaer avsatt på Romerike ved den siste istidens tilbaketrekning (tidlig
Holocen). Mellom Minnesund i nord og Lillestrøm i sør finner vi fem slike marint dannede
deltakomplekser avsatt på mindre enn 400 år (ca. 9700 til 9300 BP), mens innlandsisen trakk
seg tilbake fra dette området (Holtedahl, 0. 1924, og 1974; Sørensen, R. 1982). Av disse fem
er Hauersetertrinnet det største (Figur 2. 1).
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Figur2. 1 viserde avsatteiskontaktdeltaenei Romerikeområdet(Sørensen,R. 1982).
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Figur 2. 2 viser et bilde av flyplassen og plasseringen av forsøksfeltet Moreppen 1 (pil).

Moreppen 4 (II)

Li

Nos

Moreppen 1

Minifelt 1D

/

200 m

Figur 2. 3 Oversikt med Moreppen 1, 4 (II) og Minifelt 1D som er de feltene som var i drift i denne
perioden (modifisert etter Lund, K. R. 1997).
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2.2 Glasiologisk utvikling
Deltaenepå Gardermoenutgjøret såkaltGilberttypedeltakompleks(Figur2. 4). Dette
kompleksetbestårav fleresmåog storedeltastrukturer.

Ice-contactdelta:
Stream-depositedtopset(1)
Foresetbedsbuiltof resedimentedoutwash
mattrialand stream-reworkedtill (2)
Broaderzoneof suspendedfalloutfrom
buoyantmeltwaterplume(3)
Glaciotectonicdeformation(4)
Lackof ice-rafteddebris
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Figur2. 4 viserstrukturenog dannelsenav et typiskiskontaktdeltasliken finnerpå Gardermoen
(Lønne,I. 1995).
Deltaet, somkallesfor Hauersetertrinnet(Holtedahl,0. 1924),befinnerseg ca. 50 km nord

for Osloog er avsatti den daværendeRomeriksfjordenfor rundt9500år siden(Figur2. 1).
Dennealderenhar manfra '4Cog pollenanalyser(Sørensen,R. 1979,1983;Longva,0. &
Thoresen,M. K. 1989).På den tidenstodhavnivåetca. 203 m overdagensnivåmens
innlandsisengjordeet kort oppholdher undersin tilbaketrekning(Tuttle,K. J., m. fl. 1997).
Vannføringenut av breporteneved avsetningav løsmassenevar relativtstor.Forsøkhar blitt
gjortfor å estimeredenne,og manhar ved hjelpav empiriskelikningerfunnetat
vannføringenantageligkan ha liggetpå mellom6700og 8800m3/s(Tuttle,K. J., m. fl. 1997).
Dettetilsvareren gjennomsnittligvannmengdefor smeltesesongensomvar dobbeltså stor
somflommeni Glommai 1995(3500m3/sover Solbergfoss).Dennesammenlikningener
basertpå dreneringsberegninger
utarbeidetfra en nedslagsmodellfor Gardermoenområdet
(Tuttle,K. J., m. fl. 1997).Med en dreneringav dennestørrelsenhar vannetkapasitettil å
9

føremedseg enormemengdersedimenter.Når smeltevannetfra breenstrømmerut i havet
reduseresvannhastighetenog transportkapasitetenvil avtaraskt.Det vil bli avsattstore
mengdermaterialeog manvil via en iskontaktviftefå utvikletet iskontaktdelta.

1.1

Fjord

Bedrock

Basin

Sea-level
c. 203 m a.s.l.

Jessheim
IceContact Delta, Sealevel c. 208 m a.s.l.

*)

I

I

1

0

1
km

2

._Denmat

Figur 2. 5 Gardermoen iskontaktdelta under den siste delen av avsetningsperioden for rundt 9500 år
siden. De stiplede linjene viser forskningstraversene over henholdsvis Trandum- og Li-deltaet. (Tuttle,
K. J., m. fl. 1997)

Strukturen til denne type delta er vist over (Figur 2. 4). Den groveste fraksjonen av materiale

vil bli avsatt nær breen i det som betegnes som proksimalsonen. Jo lengere bort fra brekanten
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vi bevegeross, destomindreblir kornstørrelseneog vi går fra proksimalsonen,via medial-til
distalsonenav deltaetnærmesthavet.Volumetpå deltaeter anslåtttil rundthalvpartenav den
totalesedimentmengdensomble transportertut fra breeni løpetav de åreneavsetningenfant
sted,restenble avsattlengereute. Heledeltaetble etteralt å dømmeavsatti løpetav en
periodepå omtrent70 år. I denneperiodenvar det en marinregresjonpå ca. 7 metersomen
følgeav landhevningen(Tuttle,K. J., m. fl. 1997).
Selvedeltaetbestårav to subdeltaer,Li-deltaetog Trandum-deltaet,med en gjennomsnittlig
mektighetpå rundt70 m. Disseble matetmed løsmasserhovedsakeligfra to breporteri
brefronten,somhenholdsvislå ved Helgebostadog Trandum(Figur2, 5). Det har i tilleggtil
dissehovedporteneværtfleremindrebreportersomogså har bidrattmed materiale.De
sedimentenesom er avsattpå proksimalsidenav deltasletten(nærmestbreen),er avsattopp til
en høydepå 223 m.o.h.somer rundt20 meteroverpaleo-havnivå.Sannsynligvisbefantselve
deltafronten seg ca. 3 m under dette havnivået.

2.3 Gardermoenakviferen

2.3.1 Strukturen til deltaet

Sedimentasjonsoppbygningen
på Gardermoendeltaetkan delesi tre. 1)Horisontaletopplagav
varierendetykkelsemedgrovgrusog sand,avsatti det breelvenekommerut av breporten.2)
Submarineskrålagav midlerekornstørrelse,avsattav breelveneved elvemunningenelleri
formav suspensjon.3) Submarine,horisontalebunnlag.Herbeståravsetningenevesentligav
finkornetesedimenter,utfeltfra suspensjonlengstunnabrefronten,og av spredtetynnelag
medlitt groverematerialeavsattved gravimetriskmassetransport.
Somen følgeav at isenforblestasjonærmensdannelsenav deltaetfant sted,ble det en
utbyggingav deltaetframoverog utover.Dettemedførteen progradasjonav de groveste
sedimenteneoverdet finerematerialet.
Denumettedesonenvariereri mektighetfra 0 til rundt30 rn,(Tuttle,K. J. 1997).På
Gardermoenbefinnerden umettedesonenseg for tideninnenfortopp-og skrålagene.Det er
imidlertiddokumentertat langtidsvariasjonenav grunnvannspeilet,og dermedumettetsone
kan væreopptil5 m. overen 10års periode(Figur2. 6).
Topplagene:de tilnærmethorisontaletopplageneutgjørøvredel av deltasletta.Dennetypen
avsetningerer karakteristiskefor et prograderendedeltaav Gilberttypen.Disselagenebestår
hovedsakeligav groveresandfraksjonerog grus.Det forekommernesteningenleireher, da
leirfraksjoneni sin tid ble ført lengreut i bassenget.HosGardermoendeltaeter topplagene

1I

relativt tynne i forhold til de større mektighetene hos bunn- og skrålagene. Dette kan tyde på
en omfattende glasifluvial erosjon av topplagene. Etter alt å dømme har erosjonen vært i
overkant av 6 meter, og kan synes å ha gått ned til under datidens havnivå i skrålagene på
proksimalsiden av deltaet (Tuttle, K. J., m. fl. 1994).
2.713.8
grunnunnsnive
dpunderbildten
HAUERSETER
verl midkverdi«HYDAG_POINT
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Figur 2. 6 viser variasjonene i grunnvannsnivåets dyp under bakken på Hauerseter deltaet fra 1960 til
slutten av 1990 (Kirkhusmo, L., 1999).

Skrålagene: Skrålagene består hovedsakelig av grusig sand med lavt leirinnhold. Lagene har
en helningsvinkel som varierer mellom 11 og 28°. Geometrien til disse lagene er tilsvarende
det vi venter å finne der det har foregått en regresjon. Det finnes enkelte unntak, slik som der
det har blitt liggende igjen is (dødisgroper/grytehull)

og der det finnes grunnfjellsframspring

som har skjermet for vannstrømmen. I forbindelse med grunnfjellsframspringene

finnes det

individuelle lag med leire og/eller silt avsatt i svakere skrånende sjikt (4 til 11°), og med en
retning normalt på deltaets progradasjon. De prøveboringene som er foretatt på Moreppen
samt undersøkelser gjort med GPR (Ground Penetrating Radar), synes å bekrefte at
overgangen mellom skrålag og bunnlag ligger mellom 15 og 20 m under overflaten på
deltaets medial- og distalsone. 3D framstillinger gjort på bakgrunn av de innhentede GPRdataene viser at lagene i profil 1 (Figur 2. 5) har en sydvestlig helning, mens lagene i profil 2
(Figur 2. 5) heller i nord-sør retning. (Tuttle, K. J., m. fl. 1994).

Bunnlagene: Kjennskapen til bunnlagene bygger på prøveboringer, sedimentkjerner, samt
prøver tatt under installering av brønner. Bunnlagene er preget av økende kornstørrelse fra
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bunnen og oppover. En prøveboring gjort ved Moreppen forskningsstasjon

ned til grunnfjellet

(brønn G21) viste at de syv nederste meterne besto av siltig leire. Ved deltafronten utgjør
bunnlagene over halvparten av vertikalprofilet. (Tuttle, K. J. & Aagaard, P. 1996).

2.3.2 Hydrogeologien
Under den internasjonale hydrogeologiske

dekaden (IHD), som varte fra 1965 til 1974, ble

den nordlige delen av Romerike valgt ut som et representativt område for Norge. Siden
Hauerseter deltaet med Gardermoneakviferen
gjennom nedbør) grunnvannsmagasiner

er en av de største selvmatende (vannfornyelse

vi har i Nord-Europa, ble den viet stor

oppmerksomhet (Østmo, S. R., 1976 I og 1976 II, Jørgensen, P. & Østmo, S. R. 1990 og
1992). I denne typen grunnvannsmagasin

beveger alt vannet som infiltreres seg gjennom den

umettede sonen før det når grunnvannspeilet.
I Jørgensen & Østmo, (1990) ble det lagt fram en hydrologisk/hydrogeologisk

modell for

området mellom Jessheim og Hurdalsjøen, i alt et område på nærmere 105 km2. Her ble det
vist at grunnvannet dreneres i tre hovedretninger. Mot nord renner vannet mot Hurdalsjøen,
mot sørvest kommer grunnvannet først ut i et ravineområde og renner tilslutt ut i elven Leira,
og mot øst renner vannet ut i Hersjøen og elven Risa. Hersjøen og Risa har et kildeområde på
rundt 55,1 km2 (Jørgensen, P. & Østmo, S. R. 1992). Under mettede forhold kan
infiltrasjonskapasiteten

til kildeområdets sandholdige overflate være opp i mot 4 til 5 cm/min.

Det forekommer lite til ingen overflateavrenning,

selv under snøsmeltingen når de øvre

jordlagene enda er frosset.
Mektigheten til den umettede sonen er ikke konstant, men varierer med årstidene som følge
av fordelingen av den årlige nedbøren og avhengig av langtidsvariasjonene

(Figur 2. 6). Den

umettede sonen er generelt grunnest om våren etter endt snøsmelting. På grunn av den
varierende tykkelsen til den umettede sonen, som kan være opp til 30 meter tykk enkelte
steder (Jørgensen, P. & Østmo, S. R. 1992), vil ikke grunnvannspeilet innta sitt
maksimumsnivå

samtidig over hele akviferen. Formen på det eroderende ravinelandskapet

mot sør og sørvest gjenspeiles i det halvmåneformede

grunnvannskillet

(Figur 2. 7). Skillet er

ikke stabilt, og varierer som følge av to faktorer. Den første grunnen er variasjon i
grunnvannsnivået.
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I perioden mellom 1981 og 1988 steg grunnvannsnivået

og forårsaket økt drenering mot det

marine bassenget. Dette medførte at vannskillet ble flyttet inn over Hersjøens kildeområde.
Den andre, og antagelig mindre viktige årsaken, er at ravineringen av delta/bassenggrensen.
Ravinedannelsen medfører økt avrenning bort fra Hersjøens kildeområde og fører til en
forflytting av vannskillet mot Hersjøen og elven Risa (Tuttle, K. J. 1990). Den andre årsaken
understøttes av hydrologiske modelleringsforsøk

langs en travers over Trandum deltaet (Butt,

F. A. 1997). Endringer av grunnvannskillet har vært størst i området vest og nord for
Garderfjell hvor det er mindre raviner (Lund, K. R. 1997). Avstanden mellom vannskillet og
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Hersjøen/Risa varier med 2,5 til 4 km. Innenfor avrenningsområder

med et relativt begrenset

omfang som her, synes det som om snøsmeltingen er den dominerende faktoren med hensyn
til mektigheten av den umettede sonen. Høstregnet er en sekundær faktor, mens
sommernedbøren ikke synes å ha noen innflytelse. Dette har antagelig sammenheng med den
høye evapotranspirasjonen

(Tuttle, K. J. 1997).

Snittverdien for årlig nedbør er anslått til å være rundt 792 mm. Fordelt på regn (508 mm/år),
regn og snø (34 mm/år), og snø (250 mm/år). Disse dataene er tatt fra fire forskjellige
nedbørsstasjoner innenfor Gardermoenområdet

(Heidenstrøm, B. 1999). Gjennomsnittlig

avrenning fra Trandumdeltaet (en del av det større Gardermoen-deltakomplekset)

mot nordøst

til Hersjøen og Risa ble estimert til 486 mm/år av Østmo (1976 II) og til 400 mm/år i 1991
(Tuttle, K. J. 1997). Avrenningen mot vest og sørvest til henholdsvis Sogna og Vikka (Figur
2. 7) ble anslått å være ca. 518 mm/år for Sogna og 199 mm/år for Vikka (Østmo, S. R. 1976
II). Den forholdsvis store avrenningen som skjer via elven Sogna kan ha sammenheng med
tilførsel av vann fra militær installasjonene i området samt flyplassen. Østmo (1976 II)
konkluderte med at det hadde vært en generell tapping av grunnvannsmagasinet

i løpet av

dekadeårene. Reduksjonen i lagret vannmengde ble beregnet til å være på 92 mm/år.
Tuttle (1997) påviser en god korrelasjon mellom vannmengdene i Vikka og Sogna, og
nedbørsmønsteret

for henholdsvis høst, vinter og sommer i dreneringsområdene

(Figur 2. 7).

For elven Risa virker det som om det er en forsinkelse i avrenningen på 1 til 2 år. I følge
Tuttle (1997) har dette antagelig sammenheng med at dreneringsområdet

for Risa er større.

Den underjordiske avrenning ble ansett for å være neglisjerbar sammenliknet med den målte
avrenningen ut av akviferen (D = 0). Med bakgrunn i disse tallene ble fordampningen
beregnet til å være på rundt 400 mm/år.

Ved å kombinere informasjon fra boringer og geofysiske data anslo Jørgensen & Østmo
(1990) forholdet mellom grovt og finkornet materiale til å være omtrent 1:1.
Mettet hydraulisk konduktivitet for det øvre sandlaget og det finkornete nedre sandlaget ble
anslått til å være henholdsvis 5.8 x 10-5m/s og 6.9 x 10-7m/s (Jørgensen, P. & Østmo, S. R.
1990). Vannet beveger seg gjennom den umettede sonen med en snitthastighet på 20 cm/dag i
løpet av de 3 - 5 ukene snøsmeltingen varer (rundt 20% metting). Om sommeren er
hastigheten 10 cm/dag. Forskjellen i hastighet skyldes at det om sommeren er lavere grad av
vannmetning, noe som resulterer i lavere hydraulisk konduktivitet. Den største andelen av
grunnvannstrømningen

skjer gjennom den øvre sandholdige delen av akviferen.

Gjennomsnittlig residenstid i disse avsetningene er rundt 30 år. I de dypere lagene kan
oppholdstiden være mye lengre, opptil 300+ år

de aller dypeste delene av akviferen kan

vannet regnes å være fossilt.
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3. Lokal geologi
Underfølgeren beskrivelseav utseendeog egenskapervedjordsmonnetpå forsøksfeltet
Moreppen1.Hovedvektenav materialetomhandlerLysimetergropII somer temafor denne
rapporten.
Resultatenesomfremkommerherble utarbeideti sammarbeidmedEli Alfnesog Anne
KristineSøvik(stipendiatervedInstituttfor Geologi).

205 rn a.s.1

Ground vater tab1•7--

g
-

'

°

Pebbly sand

Nobly

teeset

unrt

sand

Fine to medlium sand
vntn pobbtes

10 nt

tlmta

Detta tonesert unrt

Fina sand

Sley vory Ine sand
Wall-sontsd On. sand

D•sta bodonswt

unrt

Clayey erty ttn• sand

Modluns fine sand

30 rn
-

Silty rine sand

Saly Itrse sand

Ctelrf

sit

50 m

1$2 m

XX)0(

aetlesds

Figur 3. 1 viser en sammensatt logg basert på sedimentkjerner fra G21-brØnnenpå Moreppen 1
(Aagaard, P., m.fl. 1996)

befinnersegpå den distaledelenav Gardermoendeltaet.Felteter plassertpå
grunnvannskilletog grunnvannspeiletbefantseg ved innstalleringenomtrent4 m. under

Moreppen

bakkenivået.Strukturenei umettetsonebestårav et tynt topplag(topsetunit) somoverligger
3,5—4 m. med skrålagsomhellermot vest.Denmettedesonener rundt50 metertykkog
overliggergrunnfjell(Figur3. 1)(Aagaard,P., m.fl. 1996).
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Beskrivelsen av de forskjellige lagene er gjort ut i fra norsk standard
(Laboratorieundersøkelser,

nr. 014). I de øverste delene av feltet finner vi alternerende grove

og fine lag som skråner mot vest. Ved Lysimetergrop II kan man grovt si at fra 0 - lm er det
fin sand med innslag av grus, fra 1-1,6 er sedimentene grusige (sand til grus, sandig). Under
dette kommer man over i skrålagene. her er det enkelte grovere lag (sand med noe sand,
grusig), som varierer med finere lag (sand til sand, siltig med et enkelt innslag av sand,
grusig). Det er også et svært finkornet lag (pr. definisjon egentlig finsand), med relativt høyt
innhold av silt (20 - 60% silt). Dette laget variere mellom sand, siltig til silt, sandig. Dette vil
heretter bli omtalt som det siltholdige laget.
Disse strukturene har blitt behandlet i simuleringer utført av henholdsvis Kitterød (1997) og
Holm (1998). I disse simuleringene resulterte heterogenitetene i at det oppsto foretrukkene
strømningsveier langs de mer finkornete lagene. Det er dette arbeidet som var utgangspunktet
for plasseringen av lysimetergrop II.

3.1 Georadar (Ground Penetrating Radar - GPR)
Den teoretiske gjennomgangen av georadaren er hentet fra Pedersen (1999).
Ideen om å bruke elektromagnetiske

metoder for grunnundersøkelser,

og da særskilt innen

prospektering etter malmer, ble presentert så tidlig som 1911 av tyske oppfinnere. Det som vi
kjenner som georadar (frekvensområdet

10-5000 MHz) vokste fram i tiden etter 2.

verdenskrig.
Utstyret består av en sender- og en mottakerantenne samt signalbehandlings(Bilde 3. 1). Det utsendte elektromagnetiske

og kontrollenhet

signalet reflekteres i varierende grad ved

overgangen fra (for eksempel) en jordart med høy bølgehastighet til en med lavere hastighet.
Prinsippet for bølgebevegelsen

er for en stor grad det samme som vi kjenner fra akustikken og

optikken, og følger bl.a. Snells lov. Egenskapen som avgjør bølgenes hastighet er den såkalte
dielektrisitetskonstanten,

eller permitiviteten, som i sin tur er direkte avhengig av det

volumetriske vanninnholdet i materialet man undersøker. Bølgehastigheten

er om lag ti

ganger så høy i luft som i vann, og fem ganger så høy i is som i vann.
Den viktigste begrensningen for GPR er materiale med høyt ioneinnhold (ledningsevne
høyere enn 10 mS/m), noe som gjør at signalet "suges opp" i materialet (attenueres) og ikke
reflekteres tilbake til overflaten. I kystnære områder hvor saltvannintrusjon forekommer er
derfor ikke denne metoden egnet. Det samme gjelder i jordarter med høyt leirinnhold. Støy
fra kilder som høyspentledninger

i luft og bakke, bygninger og konstruksjoner skape
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Bilde 3. 1 På bildet ser vi kassen med sender, mottaker og antennene under georadarundersøkelsene på
Moreppen 1. Legg merke til snorene som definerer traseene undersøkelsene skal skje langs.

problemer. Det er en forutsetning for et vellykket resultat at man har en viss kjemiskap til for
eksempel jordartssammensetning
riktig antennefrekvensen

eller vanndyp i det område man skal undersøke, slik at den

for formålet kan velges. Penetreringsdypet,

se, tiltar mens oppløsningen, dvs. detaljeringsgraden

eller hvor dypt man kan

avtar med avtagende antennefrekvens.

Ved å ta i bruk en mer høyfrekvent antenne oppnår man større detaljeringsgrad, men signalet
forsvinner tidligere.

3.1.2 Tolkning av GPR resultatene
-

Resultatene fra Georadarundersøkelsene

publiseres i et eget vedlegg fra NVE.

Det har i ettertid av etableringen vært vanskelig å benytte GPR i nærheten av lysimetergropa.
Dette har sammenheng med at metallveggene i containeren forårsaker støy. Dette fører til at
refleksjonene fra veggen ser ut som et skrålag i det refleksjonen "synker" når man beveger
seg bort fra gropa. Selv om man er klar over dette har signalene fra lagene en tendens til å
forsvinne i denne bakgrunnstøyen. Se forøverig en nærmere omtale av Georadar i kapittel 5.
På grunn av disse forstyrrelsene er analysene i vesentlig grad basert på de tidligste
georadarprofilene.
Rett sør for gropa synes refleksjonsignalet fra det antatte laget å indikere at det er relativt flatt
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Fra de førstegeoradarprofilenekan det se ut somom lagethellersørovernår manbefinner
seg sørfor gropa.

3.2 Utseende på strukturer under tilsetningsområdet
Vedinstallasjonav gropable det observertet mer siltholdiglag somhellermotnordvest.
Dettelageter synligi sørveggen.Detteble bekreftetfra sedimentprøvenesomble tatt både
underplasseringav selvegropa,og seinereved innstalleringav instrumentene(TDR,FNPog
PR se under).Ut fra sedimentprøversomble tatt ved innstallasjonav prenartprøvetakerneble
det observertat siltinnholdetvariertei horisontalretningen.Ut i fra tidligere
modeleringsarbeidog forsøkenesomble utført sommer/høst-98 ble det konkludertmedat
dennelagpakkenmedførteat det dannetsegforetruknestrømningsveier.Gradenav usikkerhet
i målingene(bl.a. som følgeav skalaproblematikk),kombinertmedplasseringenav
prøvetakemegjordeat det var vanskeligå si sikkertom transporteni hovedsakskjedderett
overelleri selvelaget,selvom det førsteut i fra rådendeteorivirkermest sannsynlig.
Resultatenefra forsøkenesomble foretattsesongenetter,(sommer-99),antyderat det dypere
innei lagpakkenkan væreflereseparatesiltholdigesjiktog ikkebare ett slik det ser ut i det
snittetsomble lagetved nedsettingenav containeren(sekapittel4). Til trossfor dette
sammenfallerresultateneså godtmeddet somer forventetat denreelleforskjellenikkekan
værespesieltstor.
9•

.. .....
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......................

Figur3.2 Enevt.lobestruktur
settovenfra.Gropasantatteplasseringermarkertmedboksen.
Ut i fra GPR-analyseneer det muligat siltlageter en del av en lobe-struktur(Figur3. 2).
Figurener en prinsipp-skisse.Størrelsenog den nøyaktigeutbredelsenav en evt. lobe er ikke
verifisertnøyaktig.Hvisdet dreierseg om en lobe,så er den antageligdannetunder
deltautbyggingenvestover,og den varierendesammensetningenav materialetvil i så fall
væreforårsaketav variasjoneri strømningsregimet.Dettevil ogsåkunneforklare
forekomstenav fleresiltlagi lagpakken.Ytteligereundersøkelsermågjøresfor å verifisere
ellerutelukkedennehypotesen.
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3.3 Radiografi
Gjennomgangen av radiografi er hentet fra Pedersen (1994). Kjerneprøvene som ble tatt på
forskningsfeltet er, så langt det er mulig, uforstyrrede. Denne situasjonen ønsker man å bevare
fram til det skal utføres laboratorieforsøk

på prøvene. For allikevel å kunne få et detaljert

bilde av kornfordeling, stratigrafi og strukturer nedover i profilet kan radiografi
(røntgengjennomlysning)

benyttes. Resultatene fra denne metoden gjør det videre arbeidet

mer nøyaktig med tanke på utvelgelsen av prøver fra homogene enheter for
permeabilitetsforsøk

og oppdeling av prøvene for kornfordelingsanalyse.

Metoden gir også

mulighet til å bestemme orienteringen for lagdelingen i prøvene (Bilde 3. 2).
Radiografi av kjernene er gjort ved Norges Geotekniske Institutt (NGI).

3.3.1 Prinsipp
Når en stråle med høyt akselererte elektroner, som sendes ut fra katoden i et røntgenrør,
treffer anoden, vil mesteparten av den kinetiske energien utgjøres av varme. En liten del av
denne energien vil likevel bestå av svært kortbølgede stråler som i liten grad absorberes i
materialer de støter på. Disse strålene vil dermed kunne trenge igjennom faste legemer. Ved å
variere intensiteten og energien for elektronene som sendes ut, kan man endre bølgenlengden
for disse strålene. Jo mer energi man tilfører, jo mer kortbølget og mer gjennomtrengende

blir

strålingen. Bølgelengden kan varieres fra 10-5Å (hard stråling), til 102Å (svak stråling).
Adsorbsjon av stråling i materialer avhenger av materialenes tetthet. Lav tetthet medfører
liten adsorpsjon og tilsvarende store stråledoser som trenger gjennom mediet. Endringen av
den initielle strålingen etter gjennomlysing av et legeme kan registreres på en fotografisk
film. Områder med lav tetthet framkommer som mørke felt på filmen på grunn av sterkere
svertning. Billedkvaliteten ved gjennomlysning avhenger av følgende faktorer (Bjerrum, L.,
1964):
Intensiteten av elektronstrømmen,
Energien av elektronstømmen,

strømstyrke (målt i milliampere, mA)

spenning (målt i kilovolt, kV)

Avstand fra fokus til film
Tykkelsen og sammensetningen av prøven
Bestrålingstid
Type film, fremkalling mv.
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dir

Bilde 3. 2 Viser en (tredelt) kjerne tatt fra 2 3 meters dyp (prøvetakingspunkt

k24) (Pedersen, T. S.,

1994).
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Bilde 3. 2 består av en kjerne som er inndelt i tre bilder. Kjernen er tatt fra punkt k24 rett foran
midten av Lysimetergrop II (Figur 4. 3). De lyse feltene oppstår der materialet i prøven
adsorberer det meste av strålingen. I det første bildet er det kaotiske utseendet av de første 15
cm forårsaket av nedras ved prøvetakingen. Under dette området kan man se stein som har
kommet med i prøven. Under dette kan helningen av lagene observeres. Det siste bildet er
markert lysere enn de andre to, dette har antagelig sammenheng med ansamling av vann i
kjernen.
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=
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0-140 kV
Al-profile

Sample
cylinder

Video recorder
(optional)

Controlunit

0
0

•

X-ray film

Picture
intensifier

TV monitor

Carnera

0 0

Figur 3. 3 Radiografi, prinsippskisse (modifisert etter Pedersen, 1994)

3.3.2 Utstyr og metode
Til røntgengjennomlysning

av sedimentprøver i sylindre ved NGI, benyttes en Phillips

røntgenkilde av type K140-Be, høyspenningsgenerator,

kontrollenhet med monitor samt en

framkallerenhet av type Agfa Geavert, Gevamatic 1. Frekvensen på røntgenkilden er 50 Hz
ved strømstyrke 5 mA og toppspenning 140 kV (Figur 3. 3).
Sylinderen monteres horisontalt i benk under røntgenkilden og roteres under gjennomlysning
for å finne posisjonen for maskimal helning av lagdelingen. Bakgrunnen for dette er foruten at
det gir en bedre billedkvalitet, at man utfra denne posisjonen kan avlese lagdelingens fall
(helning) og strøk (orientering i kompassretning) utfra den orientering som er angitt på
sylinder ved prøvetaking. I denne posisjonen avfotograferes prøvene som er borpunktmerket
og har angitt målestokk med typer av bly og blymålebånd. Prøvene, som er av 100 cm lengde,
bestråles i tre deler med en spenning fra 100-1130 kV og over et tidsrom på 1,5-2,5 minutter,
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avhengig av sedimentsammensetning

og vanninnhold. Filmen som benyttes er av typen Agfa

D7, med dimensjon 10x48 cm.

3.4 Kornstørrelsesfordelingen
Det ble tatt en rekke jordprøver under utgravingen av lysimetergropa, og under installasjonen
av prøvetakingsutstyret.
sorbsjonsegenskapene

For hver av sedimentprøvene ble kornfordelingen funnet og
til enkelte utvalgte jordprøver ble studert. Disse resultatene vil bli

omtalt i et eget appendix utgitt av NVE. Under følger en generel omtale av grunnlaget for
analysene.

Hovedgrunnen for å utføre en kornstørrelseanalyse

er for å bestemme graden av sortering og

fordelingen av de finere kornstørrelses fraksjonene. Dette kan vi så, utifra empiriske metoder,
bruke til å finne mettet hydrauliske konduktivitet. Folk (1966) går igjennom en del
laboratoriemetoder

som har blitt foreslått brukt for statistisk beskrivelse av kornstørrelsedata.

Hver av disse metodene har sine fordeler og ulemper, og valg av metode er avhengig av hva
man ønsker å studere. Ved analyse av sand og grus benyttes sikting av prøvene i denne
oppgaven. De sorterte prøvene blir klassifisert ved bruk av Udden og Wentworths standard
kornstørrelse skala for klastiske sedimenter (Tabell 3.1).

Name:

41)
units:

Millimeters:

Boulder

-12 to -8

4096- 256

Cobble

-8 to -6

256 - 64

Pebble

-6 to -2

64 - 4

Granule

-2 to -1

4-2

Verycoarsesand

-1 to 0

2- 1

Coarsesand

0 to 1

1 - 0,5

Mediumsand

1 to 2

0,5 - 0,25

Fine sand

2 to 3

0,25- 0,125

Veryfine sand

3 to 4

0,125- 0,063

Silt

4 to 9

0,063- 0,002

Tabell3.1 Udden og Wentworth standard kornstørrelse skala for klastiske sedimenter. Modifisert etter
Lund (1997)

3.4.1 Presentasjon av data
Resultatene man får fra kornstørrelsesanalysene

kan brukes på to forskjellige måter. Enten

kan de presenteres grafisk, noe som gjør det mulig for oss å foreta kvantitative anslag, eller
numerisk, noe som gir oss de statistiske dataene direkte fra kornstørrelsene.

Det ble anbefalt

av Folk (1966) å benytte den første metoden for på den måten å visualisere populasjonen og
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minske muligheten for at man skal gå glipp av genetiske relasjoner mellom kurvene, noe som
kan skje hvis man ikke observerer dem. Grafiske presentasjoner kan utføres ved bruk av et
histogram eller frekvenskurver der utvalgte percentiler brukes. Hverken de numeriske eller de
grafiske metodene gir en full oversikt over fordelingsdataene.
gyldighetsintervall,

Hver metode har sitt eget

men en full vurdering av alle de forskjellige metodene vil ikke bli foretatt

her. I dette arbeidet blir det benyttet en grafisk presentasjon fordi dette er relativt enkelt og
resultatene blir lettere å sammenligne med det arbeidet andre tilknyttet Gardermoen prosjektet
har gjort. For å beskrive kornstørrelses fordelingene bruker man 5 statistiske parametre. Disse
er: Gjennomsnitt (mean), midtpunkt (median), sortering (sorting), forskyvning (skewness) og
kurtosis (kurtosis). De grafiske metodene som er mest brukt i Norge og som benytter seg av
disse størrelsene er de som er beskrevet av Selmer-Olsen (1954), Folk & Ward (1957) og av
Andersen, m. fl. (1987). De to første metodene sammenlikner henholdsvis mean (SelmerOlsen) og median (Folk & Ward), med sorteringsparameteren,

den siste metoden

sammenligner gjennomsnittlig kornstørrelse (mean) med den kumulative vektprosenten.
Ved sammenlikning av disse tre presentasjonsformene

ble fremgangsmåten til Andersen, m.

fl. (1987) tatt som den mest hensiktsmessige for dette arbeidet. Forfatterne presenterte de
mest karakteristiske kumulative vektprosent kurvene for forskjellige glasiale sedimenter for
Jæren og nærliggende områder. Disse ble deretter gruppert i syv forskjellige glasiogene
avsetningsmiljøer (Figur 3. 4).
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Figur 3. 4 Kurver for forskjellige avsetningsmiljøer fra Jæren (Andersen, B. G. m.fl. 1987)

De forskjellige grupperingene for glasiogent materiale gir en god metode for å sammenlikne
resultatene vi får med de standardene som er satt, og kan la oss avgjøre det opprinnelige
avsetningsmiljøet. Til sammenlikning er metoden brukt av Folk & Ward (1957), først og
fremst utviklet for å beskrive sedimenter med distribusjonskurver

utenom det vanlige. Denne
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metodenregnesi utgangspunktetfor å gi en bedretilnærmelseenn metodentil Selmer-Olsen
(1954).Tidligerearbeidpresentertav andreforfatterefor Gardermoenområdet(Lund, K. R.,
1997og Skarstad,B. 1996)tyderikkepå at vi behøverå regnemednoe annetenn en helt
standardkornfordeling.

3.4.2 Permeabilitet

Permeabilitetenfor lagenekan estimeresved hjelpav HazensellerGustafsonsformel,begge
basertpå kornfordelingen.Hazensformelkan benyttesder effektivkornstørrelse(d10)er
mellom0.1 og 0.3 mm.(Fetter,C. W. 1993)
K = C(d10)2 gittat

d6o < 5
dio

Likn. 3. 1

d = partikkeldiameter(cm)
C =koeffisientavhengigav kornstørrelseog sortering
K = hydrauliskkonduktivitet(cm/s)
Gustafsonsformeler basertpå Hazens,menviser størretoleransefor variasjoneri fordelingen
av kornstørrelser.

K = E(U)(d10)2

Likn. 3. 2

d
Der U = 60
(110
3

1

E(U) =10,2.106 e
1+e g2(U)
(

e = 0,8

g(U) =

21nU

U2 —1

1,30 U2 —1
log(U) U1'8
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3.5 Kjemiske og biologiske analyser
I tilleggtil analysenesomer omtaltoverble det tatt prøverfor kjemiskog biologiske
undersøkelser.Dettearbeidetinngårsomen del av et doktorgradsarbeidog er omtalthos
Søvik(1999).

4. Utbygging av forsøksfeltet
Planleggingenog lokaliseringenav et forsøksfeltpå Gardermoenble startettidligi 1992.Det
ble lett etteret sted somvar egnetfor å studereprosessenei den vadosesonen,helsti
nærhetenav vannskilletog utenoverflateavrenning.Sedimenteneskulleværeså homogene
sommuligog skulleværerepresentativefor de øverstelageneav deltaet.Medutgangspunkti
de grunnundersøkelsenesomble utførti forkant,samtde installasjonenesomalleredevar der
(Figur4. 2), ble det bestemtå plasserelysimetergropanordpå feltet(Figur4. 3).
LysimetergropII er plassertved Moreppen1.Fra før av er det alleredeen lysimetergroppå
feltet(LysimetergropI), somble byggetog drevetav NLH(French,H. K. m.fl. 1995og
1996)(Figur4. 2). Installasjoneneble gjortvedMoreppenfordivi her har godkontrollover
grensebetingelsene.Dettehar sammenhengmedat det fra før var foretatten rekke
grunnundersøkelserog forsøki området(Aagaard,P., Tuttle,K. 1996).Dermedhaddeman
god oversiktoversedimenteneog akviferensoppbygning.Moreppen1er befinnerseg i et
områdeder det ikkeforekommeroverflateavrenning.Meddettesomutgangspunktble en av
målsettingeneå kontrolleregradenav vannmetningi forsøksfeltet.For å klare detteble det i
tilleggtil andreinstrumenterinstallertet dryppvanningssystem,
tensiometereog TDR-prober
(seunder).

4.1 Kort om installasjonene gjort mellom -92 og -95
Selvefeltetble påbegynti oktober1992.I forkantav dette(mai-92)ble detutførten regional
GPRundersøkelse(Mauring,E. & Lauritsen,T. 1992).Forsøksfeltetble plasserti et område
der GPR-dataeneavslørtedetaljertestruktureri den umettedesonen.Lokaltble det deretter
utførten meromfattendeGPR-undersøkelsemed størretetthetpå traseene.De første
installasjonenepå Moreppen1ble foretatti oktober—november1992.(French,H. m. fl.
1994).Seinereble det etablertflere satelittfelt,og på det mestehar forsøkstasjonenbeståttav
fire aktivefelt (Figur4. 1):
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Moreppen 1

Opprinnelig forsøksfelt for umettet sone (NLH/UiO/NVE)

Moreppen 2

Lufting av forurensning i grunnvann (NTNU)

Moreppen 3

Felt for sporstofforsøk (naturlig/indusert gradient) (UiO/NLH)

Moreppen 4

Felt for sporstofforsøk (indusert gradient) (Ui0)

Moreppen 4 (II)

Felt for sporstofforsøk (tvunget gradient) (Ui0)

Minifelt 1D

Felt for sporstofforsøk i umettet sone (Ui0)

Mo pen4
1,1"1/1

en 3

Moreppen4 (II)

IMoreppen1

C—)1
Moreppen2

200

m

1

Figur 4. 1 viser et oversiktskart med samtlige innstallasjoner gjort på Moreppen pr. 24/1-00. Felt som
er merket er avviklet. (modifisert etter Lund, K. R. 1997).

Området der det ble foretatt instrumentering i forbindelse med lysimetergrop 1 dekker et
område på rundt 0.5 km2.Følgende installasjoner i tillegg til lysimetergropa ble utført. (Tabell
4.2)
Installation type

Quantity

Neutronmeter
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BAT-sensor

4

Groundwater wells

8

Sediment core samples

18 series (13 series to 5m depth, 4 to 8 m, and 1
deep core to 52m, sampled in specific intervals)

Tabell 4.2 (Aagaard, P., m. fl. 1996)
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Klimadata om nedbør, vind hastighet, luft-temperatur, luft-fuktighet og global innstråling
lagres i en data-logger sammen med variasjonene i grunnvannsnivået.
Lysimetergrop 1 (7.5m lang, 3.0 m bred og 2.4m dyp) ble gravd ut langs to av georadar
profilene i en område uten dype røtter. Lysimeteroppsettet

overvåker vannstrømning og

transport av forurensing ved vannprøvetaking og måling av volumetrisk vanninnhold. Flere
detaljer er å finne i French m.fl. (1994).

Moreppen
experimental station
Gardermoen

—1

1
Hut

/

/

/

/

1

Å

/
0

10 m

,

Neutron probe access tube
Samp1ing point for soil cores
Well point

Egi

y

—

Tensiometers
Climatological

—

station

Georadar profiles

Electrical contact meter
0

BAT-piezometers

Figur 4. 2 viser forsøksfeltet for umettet sone på Moreppen 1 i 1994 (French, H. K., m.fl. 1994).
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4.2 Lysimetergrop II
Vedutvidelsenav forskningsprogrammet
ble detbestemtog etablereen lysimetergroptil på
Moreppen1sommeren1997.Det ble bruktgeoradartil å finneet områdeå etableredenne
gropai somhaddeegnetstratigrafiut i fra den arbeidshypotesensomvar utgangspunktet.
Arbeidshypotesenvar at detkunnedanneseg foretruknestrømningsveierforårsaketav
heterogeniteteri bakken,og gropable orientertut i fra dette.
Forsøksstartved LysimetergropII måtteutsettesen sesong,da det ikkeble tid nok til å
fullførealle installasjonenefør vinteren

Dermedmåttevi ventetil våren-98 før arbeidet

kunnegjenopptas.LysimetergropII sto ferdig 10/8-98og det førsteforsøketmedNaClble
kjørt i perioden17/8til 7/9 -98.Den andreforsøksserienble kjørt i perioden26/10til 11/1198. Ut i fra erfaringenesomble gjortunderforsøkenei —98ble flereprenartprøvetakeresamt
prøvetakereforjordatmosfæreninstallertvår/sommer—99og da en ny forsøkserieble
gjennomført(sekapittel6).
6677820.00

Jordkjeme K24 _-..,,

Lysimetergrop Il

1-

----

0

I --

- ----r

.

6677800.00

Ee

1 rn•

- ,°'-

-

-

Georadarprofiler

'•• '

.

. 9--,- ---:---

•

_

Flernivåprøvetaker
TDR-prober

.

koord.)

•

0

(UTM

Jordkjeme

Nord-Sør
6677780.00
--

--j

Lysimelergrop I

Grunnvannsbrønn
Nøytronmeterrør

6677760.00
615730.00

615740.00

615750.00

øst-Vest

615760.00

615770.00

(UTM koord.)

Figur4. 3 Viserinstallasjoneneog traseenefor georadarundersøkelsene
somble utførtfra 1994ti1
1998.LysimetergropI og plasseringentil de instrumentenesomble installerti forbindelsemeddenne
er ogsåvist.
Instrumentene, georadartraseene og lysimetergropene i figuren over er plottet inn i WGS84
UTM koordinater.
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Tabell med koordinatene til lysimetergrop II, instrumentene og georadarprofilene
Georadarprofiler:

Kjerneprøver:

Navn
K4
K8
K10
K12
K14
K16
K18
K24
K26
K28
K30

øst
615741,453
615747,458
615745,142
615744,565
615743,917
615743,300
615742,777
615753,497
615765,902
615766,559
615768,745

nord
6677797,13
6677801,39
6677791,48
6677789,19
6677786,70
6677784,38
6677781,91
6677805,50
6677792,45
6677795,31
6677793,41

Grunnvannsbrønner:

Navn
G1
G2
G10
G12
G14

øst
615754,839
615752,658
615749,704
615739,793
615736,595

nord
6677802,31
6677792,63
6677812,27
6677771,82
6677797,88

Lysimetergrop

Nøytronmeterrør:

Navn
N14
N12
N6
N10
N42
N18
N44
N46
N36
N38
N40
N30
N32
N34
N20
N8

øst
615737,903
615746,439
615738,915
615748,563
615757,295
615758,118
615757,164
615755,918
615754,458
615754,230
615753,630
615752,188
615751,886
615751,328
615760,894
615750,657

Navn
GP1-Ø
GP1-V
GP2-Ø
GP2-V
GP3-Ø
GP3-V
GP4-Ø
GP4-V
GP5-Ø
GP5-V
GP6-N
GP6-S
GP7-N
GP7-S
GP8-N
GP8-S
GP9-N
GP9-S

nord
6677767,24
6677796,31
6677797,35
6677806,47
6677799,34
6677805,02
6677796,57
6677794,45
6677799,80
6677797,50
6677795,04
6677800,19
6677797,76
6677795,40
6677793,56
6677817,23

Navn
Gr2-NV
Gr2-SV
Gr2-NØ
Gr2-SØ

øst
615760,676
615748,768
615760,514
615748,711
615760,338
615748,614
615760,255
615748,619
615760,873
615757,940
615758,966
615758,317
615756,728
615756,268
615754,720
615754,295
615752,726
615752,292

nord
6677804,96
6677806,24
6677803,94
6677805,25
6677802,88
6677804,16
6677801,86
6677803,28
6677807,53
6677807,61
6677808,57
6677801,30
6677806,39
6677801,39
6677806,56
6677801,63
6677806,61
6677801,70

II:

Øst
615752,081
615751,911
615757,939
615757,722

nord
6677809,24
6677806,95
6677808,63
6677806,41

Flernivåprøvetakere:

Navn
FNPA
FNPB
FNPC
FNPD
FNPE
FNPF

Øst
615757,637
615757,442
615755,502
615755,536
615754,097
615752,153

nord
6677804,74
6677803,16
6677803,46
6677805,09
6677804,39
6677804,65

Øst
615757,428
615755,471

nord
6677803,97
6677804,28

TDR-prober:

Navn
MP-7
MP-1

Tabell4. 1 InneholderUTM-koordinatenefor georadar-trase&e,instrumenteneog selvegropa.I
tillegger koordinatenetil de flesteav instrumenteneog brønnenesomble utplasserti forbindelsemed
lysimetergropI ogsåtattmed.
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4.2.1 Nedsetting av Lysimetergrop II

Med bakgrunn i georadarundersøkelsene som var gjort ble gropa plassert i den nordlige delen
av Moreppen 1. Under er det vist et georadarprofil som ble tatt rett sør for der lysimetergropa
ble plassert (Figur 4. 4). Vi kan tydelig se overgangen mellom topplagene og skrålagene.
Georadar er omtalt nærmere under (kapittel 5.1).
FILE42.DZT
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Figur 4. 4 viser et georadarprofil tatt 2/6-97. Skrålagene heller fra øst mot vest (speilvendt på bildet).

Lysimetergrop II består av en container som er plassert ned i bakken nord for lysimetergropen

til Norges Landbruks Høgskole (NLH) (Bilde 4. 1). Foran gropa (mot sør) er det installert en
rekke instrumenter i bakken. Disse instrumentene gjør det mulig både å ta vannprøver og å
kontrollere og overvåke endringer i markfukt.
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Lysimetergrop II

Lysimetergrop I

(NVE/Ui0)

(NLH)

Bilde 4. 1 er et oversiktsbilde av Moreppen forsøksfelt tatt fra sørvest. Nærmest nede til høyre i bildet
ser vi gropa til NLH.

Bilde 4. 2 Lysimetergrop II sett fra taket til brakka på feltet (fra sør). Foran gropa kan man se

toppene

på flernivåprøvetakerne.
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Lysimetergrop II er 5.9 m lang, 2,3 m bred og 3.3 m dyp. Dermed gjennomtrenger den så
godt som hele den umettede sonen. Feltet som forsøkene har blitt utført i til nå (12/1-00)
befinner seg rett sør for gropa. Det aktuelle jordvolumet der instrumentene er plassert, er et
område med lengde i øst-vest retning på rundt 6 meter og en bredde nord-sør på mellom 3 og
4 m (Bilde 4. 2).
Ved installering av containeren ble det først gravd en bred grop ned til 1,5m dyp
(Bilde 4. 3).

Bilde4. 3 viserførstetrinneti utgravingenav gropa,rett før containerenble satt ned.
Mens sidene av gropen var blottlagt ble det tatt bilder av disse og mektigheten på strukturene
ble målt opp (Bilde 4. 4). I tillegg ble det tatt sedimentprøver.

-

Bilde 4. 4 viser bilder av sedimentærestrukturer

i veggene på gropa.

Containeren som ble senket ned i gropen hadde først fått fjernet topp og bunn, slik at det bare
var veggene igjen. Gravemaskinen gravde deretter ut massene under bunn-nivå av denne
"kassen" og de resterende sedimentene under kantene ble fjernet manuelt (Bilde 4. 5)

33

Bilde 4. 5 Fjerning av masser fra under kantene på containeren. På bilde kan man se
forskalingsveggene øverst på containeren. Det neste bildet viser gropa i det taket settes på.

Etterhvert som sidene ble blottet, og før massene under kantene ble fjernet, ble det tatt bilder
og sedimentprøver av de blottlagte lagene. Containeren ble deretter trykket ned 30-40 cm ved
hjelp av gravemaskinen og utgravingsprosessen

gjentatt

Denne fremgangsmåten gjorde at forstyrrelsene av de omkringliggende massene ble minimal.
De største forstyrrelsene oppsto øverst, der sedimentene ut til 50 cm fra veggen på
containeren ble fjernet før nedsetting eller raste ut underveis. Nederst ble det antatt at massene
ut til 30 cm fra containerveggen var forstyrret. Etter nedsenking ble det fylt ut med sand langs
utsiden av containeren.
Etter at containeren var plassert på ønsket dyp ble det skjøtet på forskalingsplater (1,5 m
høye) støttet opp med bjelker satt på tvers mellom veggene. Dette førte til at det totale dypet
på lysimetergropa ble på 3,5 m, noe som plasserer bunnen rett over grunnvannspeilet. Til slutt
ble det lagt på tak et tak av lysplater (Bilde 4. 5), og gulv i bunnen (Bilde 4. 7). I tillegg ble
det satt opp en trapp samt en plattform på østsiden av containeren, under luken.

Under utgravingen av gropa ble det tatt jordprøver ned til ca. 360 cm under bakkenivået. I
tillegg ble det tatt kjerneprøver/sedimentprøver

(Bilde 4. 6) hver gang det ble installert et

instrument. I den perioden hvor dette ble gjort var det også mulig å observere et finkornet,
skråstilt sand/silt lag som heller vestover med en hellningsvinkel på rundt 15° (se også
kapittel 3). Jordprøvene ble tatt med tilbake til Institutt for Geologi og analysert for
kornstørrelsesfordeling.

Resultatene av disse undersøkelsene vil bli gjengitt i en rapport fra

NVE.
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Bilde 4. 6 viser oppmåling av sedimentkjerne i slisseprøvetakeren før disse ble delt opp og lagt i poser.
Skrålagningen er synlig i kjernen.

For å ta kjerneprøvene og lage hull i bakken til instrumentene ble det brukt et Pionjär

bensindrevet slagbor og en slisseprøvetaker/jordprøvetaker.
I lysimetergropa er det en grunnvannsbrønn (Figur 4. 5), i tillegg er det plassert en rekke
andre brønner på forsøksfeltet. Jordprøver ble tatt fra disse stedene under installeringen.

Grop
Brønn
Vanningsfelt

Figur4. 5 angir grunnvannsbrønnens plassering i lysimetergropa.

k
Bilde 4. 7 viser røret til grunnvannsbrønnen og gulvet i bunnen av containeren.

Etter at gropa var ferdig installert ble det utplassert TDR-prober og Flernivåprøvetakere. Inne
i gropa ble det plassert prenartprøvetakere og tensiometere i sørveggen. Disse er nærmere
omtalt under i kapittel 5
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5. Instrumentering
Før installeringene ble det gjennomført datasimuleringer basert på idealiserte modeller for de
sedimentære heterogenitetene og det strukturelle rammeverket (Kitterød, 1997 og Holm,
1998). Med bakgrunn i dette modelleringsarbeidet

ble det deretter bestemt hvor det ville være

mest hensiktsmessig å plassere de forskjellige prøvetakerne. Da det viste seg at
flernivåprøvetakerne

ikke fungerte optimalt ble det allikevel problematisk å få en god nok

dekning av prøvetakingspunkter

under de to første forsøkene. Takket være instrumentene som

ble installert for å kontrollere graden av oppfuktning i jordsmonnet kunne vi allikevel komme
fram til en konklusjon vedrørende vannbevegelsen i feltet.

5.2 Flernivåprøvetakere (FNP)
Forsøksfeltet har seks vertikalt installerte flernivåprøvetakere
prøvetakingspunkter.

med fra 8 til 10

Disse går fra overflaten (0 nivå) ned til rundt 3 meters dyp (Figur 5. 1).

Ved innstallering av flernivåprøvetakerne

ble det først benyttet en slisseprøvetaker til å lage

en åpning ned til det ønskede dypet.

,

Bilde 5. 1 (til venstre) viser en flernivåprøvetaker i det tubgas skal påføres.
Bilde 5. 2 (til høyre) viser flernivåprøvetaker B underveis i installeringen. Tubgasen er rullet ned og
selve røret eksponert.
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Deretter ble flernivåprøvetakeren

trukket med tubgas, en gasbindstrømpe, fylt med vekselsvis

silikamel (rundt prøvetakingssegmentet)

og bentonitt (mellom disse segmentene). (Bilde 5. 1

og Figur 5. 1). Det hele ble deretter plassert ned i bakken (Bilde 5. 2 og Figur 5. 2).

V

V

Metallplate med reagensrør. Hvert rør
er koblet til en sugekopp og til
sugepumpen.

Flernivåprøvetakeren

er trukket med en

gassbindstrømpe i hele sin lengde. Denne
tuben er fylt med silikamel rundt
prøvetakingssegmentene,

og med

bentonittleire mellom dem.

Selve prøvetakingsrøret består av et indre
rør med åpninger til
prøvetakingssegmentene.

Disse er forbundet

med toppen via en slange. Utenpå det indre
røret er det festet keramiske rørsegmenter
adskilt av akrylrør. Det er et segment hvert
30. cm.

Nederst er det en plastkjegle for å
gjøre det lettere å presse
prøvetakeren ned i bakken.

Figur 5. 1 Skjematisk figur av en ferdig installert fiernivaprøvetaker
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Figur 5. 2 Indre oppbygning av sugekopp på flernivåprøvetaker og installasjon på forsøksfeltet (NVEs
tegnekontor ved Rune Stubrud).
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Prøvetakernebestårav en hul plastkjernemed en ytrediameterpå 3 cm. For hver 30. cm er
det åpningerfra innsidenut til prøvetakingssegmentene.
Fra disseåpningenegår det PVCslangeropptil toppenav flemivåprøvetakeren.På oversidenog undersidenav denneåpningen
er det et gruntsporrundtplastkjernenfor pakningensomhindrervanntilførseltil
prøvetakingssegmentet
langsrøret.Utenpååpningener det festeten sylinderformet,keramisk
(porøst)rørsegmentsomer 5 cm lang og somhar en ytre diameterpå 4 cm og en indre
diameterpå 3 cm.Mellomdisseprøvetakingssegmentene
er det 25 cm langeakrylrørsom
atskillersegmentene,ogsådissemedhenholdsvis3 og 4 cm indreog ytre diameter(Figur5.
2). For å sikreså godkontaktsommuligmellomde keramiskesegmentene,akrylrøreneog
plastkjemenble det benyttetpakningstapeog silikafett,samto-ringmellomsegmenteneog
akrylrørene.
På utsidener prøvetakernekleddmeden gassbindstrømpe,vekselsvisfylt medsilikamelrundt
prøvetakingssegmentene
og bentonittleirerundtakrylrørene(Figur5. 1).Detteble gjortfor å
sikregod kontaktmellomprøvetakerenogjordsmonnet.Bentonitten(svelleleire)skulle
hindrekommunikasjonmellomprøvetakernelangsselverøret,noe somvilleført til
kortslutningav systemet.På toppenav prøvetakerener det påmonterten (horisontal)
metallplatemedfra 8 til 10hull rundtkanten(Figur5. 2 og Bilde5. 4). I dissehullenesettes
reagensrørenesomvannprøvenetappesi. I hvertreagensrører det en gummiproppmedto
hull.Til det ene hulletgår en av ledningenefra et av prøvetakingssegmentene,
mensdet andre
hulletkoblerreagensrørettil en PVC-slangemeden kran somledertil sugepumpen(Bilde5.
4). Når reagensrøreter fylt med vannellerved endtprøvetakingkan kranenestenges,og
reagensrørenekan skiftesut. For å holdejevnt sugkan det væreen fordelå kobleluftslangen
via en størrebeholdersomsørgerfor trykkutjevning.
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Bilde 5. 3 (øverst) Plassering av flernivåprøvetakere
forgrunnen og gropa til høyre i bildet.

ved Lysimetergrop II. Vanningsanlegget

kan sees i

Bilde 5. 4 (nederst) Detaljbilde av topplaten på FNP B

5.3 Prenartprøvetakere (PP)
I selve gropa ble det i utgangspunktet installert 17 prenartsonder horisontalt inn i sørveggen.
Under forsøkene som ble utført sommeren —99ble det installert 8 til.
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Prenart

0:
0

250 cm

170 cm

350 cm

Figur 5. 3 viser en prinsippskisse for hvordan prenartprøvetakerne er plassert (NVEs tegnekontor ved
Rune Stubrud).

Ni av sugekoppene ble plassert i tilknytning til det største, synlige finkornede laget, med tre

under og resten over dette. Hensikten med disse er først og fremst å kontrollere
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sporstoffbevegelsene

i forbindelse med et skrånende siltholdig lag. Prenartsondene er satt

horisontalt inn i grunnen, med varierende avstand fra veggen. De aller øverste probene er
plassert 60 cm under bakkenivået og 189 cm fra veggen av gropa, de resterende fra ble
plassert fra 204 til 238 cm fra veggen. De probene som var lengst nede (rundt 300 cm under
bakkenivå), ble plassert i størst avstand fra veggen. De fysiske målene på gropa gjorde det
svært vanskelig å plassere sonder lengere inn enn dette (gropa er 2,5 meter bred).
Prenartsondene er montert på plastrør med samme diameter som den bredeste delen av sonden
(2 cm). For å få laget hull til sondene ble det først boret hull i containerveggen der
prøvetakeren skulle installeres (Bilde 5. 5).

N

;"..;

Bilde 5. 5 Boring av hull i containerveggen for innsetting av prenartprøvetaker.

deretter ble et hult metallrør med indre diameter på 2 cm banket inn i sedimentene og med
jevne mellomrom tatt ut og tømt for sedimenter Når ønsket dyp var oppnådd ble det blåst inn
silikamel for å skape god kontakt mellom prøvetakeren og sedimentene. Deretter ble
prenartprøvetakerne

som hadde stått til oppfukting i en grunnvannsbrønn i gropa presset inn

stålrøret og forsiktig banket inn i silikamelet/sedimentene

i enden (Bilde 5. 6 og Bilde 5. 7).
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t

Bilde5. 6 (til venstre)innsettingav prenartprøvetakeren,
monterti endenav et plastrør
.

Bilde5. 7 (til høyre)prenartprøvetakerenhamresforsiktiginn det sistestykketfor å sikregodkontakt
med sedimentene,

Bilde5. 8 For å forhindrehullpå ledningenblir skarpekanteri endenpå plastrøretfilt neeL
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Stålrøretble i sin tur trukketnoe tilbakefor å sikreblottleggelseav prøvetakeren.Tilsluttble
endenav stålrøretog plastrørettapetsammenfor å sikreat de ikke skullebli ne forstyrrelser
av plasseringen.Detferdigeoppsetteter vist i Figur5. 3 og Figur5. 4.
PVC-plastrør

Teflonslange

Prenart
sugekopp

Pumpe

Reagensrør

Container vegg

Figur5. 4 Prenartsondenei LysimetergropII
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5.4 Luftpumpeanlegget
Undertrykk til sugekoppene ble laget ved hjelp av PVC slanger koblet mellom prøvetakerne
og en Millipore-sugepumpe nede i lysimetergropa. Dette ble gjort ved at pumpen ble koblet til
en tredelt overgang. Fra denne ledet tre slanger med indre diameter på 10 mm ut til
prøvetakerne. To til flernivåprøvetakerne og en til prenartprøvetakerne (Bilde 5. 15).

Bilde 5. 9 viser koblingene mellom pumpen og prenartsondene
plassert i hyllen nederst i bildet.

i lysimetergropa

Reagensrørene er

Bilde 5. 10 viser den sør-østre delen av gropa etter at ytteligere 9 prenartprøvetakere

ble innstallert for

feltsesongen-99.
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For flernivåprøvetakerneble hverav de to slangenei sin tur kobletviakryssovergangertil
PVCslangenesomledetut til de aktuelleprøvetakerne.Vedhverprøvetakervar slangen
kobletsammeni en sløyfesomgikkrundtmetallplatenmedreagensrørene.Fra sløyfengår
det T-overgangermedkraner(Figur5. 1).Disseer i sin tur er koblettil reagensrørene(Bilde
5. 9).
Dentredjeslangener kobletned til prenartprøvetakerne,der den delesopp via
kryssovergangerslikat den er forbundetmedalleprenartsugekoppene.I stedefor PVCer
disseslangenelagetav teflon.Detteer gjortfor at de skalkunnebrukestil nedbrytningstudier
(Bilde5. 10).

5.5 Provetaker for jordatmosfære
For å få en oversiktovergradenav nedbrytningog en ekstrakontrolloverbevegelsentil de
reaktivesporstoffenesomble tilsattunderfeltforsøketi —99,ble det installert
gassprøvetakere.Konstruksjonenav disseer vist i Figur5. 5. Selveprøvetakingsinstrumentet
er sværtenkelt,og bestårav et metallrør meden indrediameterpå rundt2 mm.Røreter
perforerti 5 cms lengdenederstpå røretmed20 hull a 2 mm.Yttersthar røreten spiss(ikke
perforert)som er 5 cm lang.Denperforertedelenav røreter dekketmedet filterfor å hindre
at hulleneble tettetav sedimenter.Etterinnsettingpå det ønskededypble en PVC-slange
festettil prøvetakeren,og en slangeklemmeble montert.Vedprøvetakingble så
gassanalysatorenkoblettil ledningenog prøventatt (Bilde5. 11).Underforsøketi -99 ble det
benytteten AutoC0/0„ Analyzer(MultiWarn2,DrägerTyskland).Gassprøvetakerengjør
det muligå ha oversiktenovergassmengden(CO2)somproduseressomfølgeav
nedbrytningenav deninjiserteforurensningen.
Detble utplassert6 stykker,ved sidenav henholdsvisPP20,PP22,PP13,PP16,PP23og en
midtimellomPP13og PP6,(kaltGP27).
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Figur5. 5 Figurenviserprinsippskissefor gassprøvetakeren.Til høyrevisesutformingenav tuppen,
medog utenbeskyttendefilter.
.••••.1•

Bilde5. 11Viserutføringav gassmåling.Slangenfra probenkoblestil måleapparatetog verdiene
avlesesog noteres
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5.6 Time Domain Reflectometry (TDR)
Forangropaer det installertTDR(TimeDomainReflectometry)sonderi to vertikaleprofil
(Figur5. 7 og Bilde5. 12).Disseinstmmentenemålervolumetriskvanninnhold.Til sammen
er det40 TDR-segmenter(10x30cmog 30x15cm)vertikaltinstallertned til 450 og 300cm
underbakkenivået(Figur5. 6).
TDRsondenevar i virksomhetgjennomsommerenog høsten.Vanninnholdetble registrertpå
en datalogger.
Denteoretiskegjennomgangenav TDR-probener hentetfra Alfnes(1997).
Tradisjonelthar det volumetriskevanninnholdeti bakkenblitt måltved at mangjennomførte
en gravimetriskprøve,ved brukav tensiometer(omtaltunder),ellerved en indirektemetode
somgammastråle-ellernøytronlogging.Dissemålemetodenefinnesblantannetbeskrevetav
Schmuggem.fl.(1980).I den seneretid har TimeDomainReflectrometry(TDR)blitt et
stadigmerbruktalternativtil dissemetodene.
TDRer en indirektemetodefor å finnejordfuktigheten.Metodenbaserersegpå relasjonen
mellomdet volumetriskevanninnholdetog dielektrisitetskonstanten.
Dielektrisitetskonstanten
er for de flestematerialerikkekonstant,og bestårav en reelldel og en frekvensavhengig
(imaginær)del. (Toppm.fl. 1980).TDR-teknikkenmålerbeggekomponenteneav
dielektrisitetskonstanten.
Toppm.fl.(1980)fantat de elektrisketapenefor dejordtypenesom
ble undersøktvar små,og bare i sværtlitengradhaddenoenpåvirkningav
fremdriftshastigheten.
50MHz—10GHzer i følgeRothm.fl.(1990)det mestsensitivefrekvensområdetfor å
bestemmevanninnholdetutframålingerav dielektrisitetskonstanten
til fuktigjord. Ved 1
GHzog 20°Cer dielektrisitetskonstanten
for vann80,36og 3-5 for de allerfleste
jordmineralerog 1for luft, HandbookPhysicsand Chemistry(1986).I og med at denne
forskjellener så stor så vil en endringi etjordprofilsdielektrisitetsegenskaper
hovedsakelig
væreen følgeav endretvanninnhold.Dielektrisitetskonstanten
til et materialekan finnesutfra
spredningentil en pulslangsen transmisjonslinje.Enhverdiskontinuiteti linjavil medføreat
en delav pulsenreflekteres.
Instrumentetsombenyttesfor TDR-målingerbestårav en pulsgenerator,en prøvetakersom
transformererhøyfrekventeinnsignaltil lavfrekventeutsignalog en framvisnings/lagringsenhet.
Etableringenav dybdeprofiletble gjortved å installeremålesondenevertikalt.Sondenevar
inndelti fleremålesegmenter.
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Sørveggen i Iysimetergrop II på Moreppen

Dyp i cm

0.00
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BO
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B1
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TDR MP - 3
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F5
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-400.00
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0.00
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300.00

400.00

500.00

600.00

Bredde i cm

Figur 5. 6 Denne figuren viser en projeksjon av instrumentene mot sørveggen av gropa. De
gråskraverte områdene angir der det er tatt sedimentprøver med 15% eller mer silt.

Bilde 5. 12 Bildet er tatt under nedsetting og testing av TDR-sondene.
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TDR-instrumentering

Q.

Q.

0

G

0

G

1
Merk
forøverigat TDR-sondeneer plassertmyetetteresammenenn denneprinsippskissenkan gi inntrykkav
(NVEstegnekontorvedRuneStubrud).

Figur 5. 7 Denne figuren viser en prinsippskisse for plasseringen av TDR-sondene på feltet.

5.6.1 Fordeler og ulemper med TDR

TDR-proben som ble benyttet i dette forsøket var MP-917 Moisture Point System (produkt
info ESI) med en datalogger av typen Campel CR-10 i en multi-probe konfigurasjon utviklet
av ESI Environmental Sensors Inc. De gir en enkel, rask og sikker metode for bestemmelse av
volumetrisk vanninnhold, og ødelegger ikke prøvestedet.
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Det er relativt enkelt å etablere et automatisk loggesystem som gir en god tidsoppløsning på
målingene. Metoden er robust, TDR stiller mindre krav til nøyaktig installasjon enn for
eksempel gammastrålemetoden.
Studiene til Topp m.fl. (1980) viser at tetthet, tekstur og saltholdighet har neglisjerbar effekt
på relasjonen mellom dielektrisitetskonstanten

og det volumetriske vanninnholdet. Det

samme gjelder for temperaturer mellom 0 - 30°C. Derimot kan endringer i det organiske
innholdet i jorda påvirke denne relasjonen. TDR-målingen representerer kun et lite område
rundt sondene, dermed kan små anomalier i jordsmonnet gi store utslag. Til sammenlikning
har Nøytronmeter en innflytelsesradius

som er inntil 10x så stor. Når sonden plasseres

vertikalt kan vann som strømmer langs sondene påvirke fuktings og opptørkingssyklusene
(Stein & Kane 1983).

5.7 Tensiometer
Den tekniske beskrivelsen av tensiometeret er hentet fra Tilrem (1995).
Den kapilære bindingen mellom jord og vann i umettet sone skaper et undertrykk i
jordvannet. Dette undertrykket, kalt tension, er fundamental for jordsmonnets evne til å
magasinere vann. Tensionen variere med jordarten. Tensiometeret er et instrument for måling
av bindingen mellom jord og vann i umettet sone. Denne bindingen forårsakes av
undertrykket i porene. Hvis denne tensionen kalibreres mot fuktigheten i jorda (pF-kurven)
kan tensiometeret brukes til å bestemme det volumetriske vanninnholdet. Tensiometrene i
lysimetergropa er på utlån fra NVE.

Figur5. 8 viseren prinsippskisseav et tensiometer,installertvertikalt(Tilrem,ø. A. 1995)

Tensiometer Modell 2725A fra Soilmoisture Ine, (Tilrem, 0. A. 1995)9 består av en
vannbeholder med en innebygd pumpe, et rør av plast, et manometer (vakuummåler, skala 0-
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100 centibar), og en porøs keramisk celle. En av svakhetene til systemet er at manometeret
ikke tåler å utsettes for temperaturer under 0 grader. I Lysimetergrop II ble det installert 5
tensiometere i rekke vest på sørveggen (Bilde 5. 13). Disse ble installert horisontalt og fylt
med vann slik at det dannet seg et vannfylt, lukket system. Vannet var tilsatt litt klor for å
hindre algevekst. For å kunne foreta nøyaktige og hyppige målinger ble noen tensiometere
koblet til et ANDERAA-logger

system. I et skap på vestveggen gikk det kabler fra disse til en

Sensor Scanning Unit 3010 (Bilde 5. 14). Dette apparatet var i tilegg til å være koblet til de
tensiometrene også forbundet med en trykksensor plassert i grunnvannsbrønnen

i gropa.

Kabelen fra denne sensoren inneholder i tillegg til strømledninger også en ledning som er
koblet mellom trykksensoren og en mellomstasjon som kompenserer for
barometersvingninger.

•

-

Bilde 5. 13 (til venstre) viser tensiometrene i rekke oppover veggen. De øverste er koblet til loggeren.
Bilde 5. 14 (til høyre) viser sylindeme med trykkutjevningsballongene.
Bildet er tatt i løpet av
feltsesongen —99etter at det ble klart at tensiometrene ikke fungerte optimalt.
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5.8 Vanningsanlegget
For å kontrollere vanntilførselen trengte vi et vanningsanlegg som kunne sikre lik
vanntilførsel til hele feltet. En standard Gardena hagespreder ville ut fra vår målsetting bli for
unøyaktig. Derfor ble det valgt å benytte et oppsett med Typhoon 20 dryppslanger, produsert
av Netafim (produktinformasjon

Drypppvanning AS). Disse har relativt jevn strømningsrate

fra alle dryppunktene (en økning i trykk på 100% gir i følge produsentens spesifikasjoner en
økning i strømningsrate på rundt 38%), og regnes for å være ganske motstandsdyktige

mot

tetting som kan forårsakes av sedimenter i vannet. En vannslange ble koblet fra en av de to
kranene vi har på Moreppen 1, og ledet i en bue via Lysimetergrop II og innom et oppsett
med en vannmåler og Arkal filtre ut langs den østre kortsiden av forsøksfeltet (Figur 5. 9 og
Bilde 5. 3)

.„,

Bilde5. 15viseroppsettetfor målingav gjennomstrømningi vanningsanlegget.Lengsttil venstrei
bilde seesde to filtreneog kranen,etterfulgtav blandebatterietog vannmåleren.Denelektroniske
vannmålerener montertpå stolpen.Bakpå veggenhengerfordelingskoblingen
til luftpumpen.
Vannmåleren vi benyttet var et "Multi Jet Magnetic Water Meter". Denne typen vannmålere
er produsert av firmaet Arad Ltd (produktinformasjon

Gregersen & Johnson AS). Den har et

hermetisk lukket telleverk der forbindelsen til vannhjulet består av en magnet (Bilde 5. 16)
Fra vannslangen var det plassert dryppslanger med 20 cm mellomrom over forsøksfeltet fra
øst til vest. Hver av dryppslangene har et dryppunkt per 20. cm. Til sammen fikk vi dermed
rundt 450 dryppunkter for hele området på 3 x 6 meter. Vanningsanlegget

ble prøvekjørt i
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perioden 9/7 til 14/7-98. Deretter ble vanningsanlegget komplimentert med en Gardena
hagespreder og kjørt døgnet mndt i to uker for å mette opp jordsmonnet. Etter dette ble
hagesprederen koblet fra mens dryppvanningsanlegget

ble stående på alene en ukes tid før, og

under, prøveperioden for å opprettholde likevektsforholdene.

Container
Kran
Filter
Filter

Blandebatteri
Vannmåler

Feltområde

Vannslange
med
dryppslanger
Flernivåprøvetaker

Figur 5. 9 Vanningsanlegget og containeren (sett ovenfra), slik det ble benyttet under de to
sporstofforsøkene sommer og høst 1998. Slanger fra sugepumpen, ledninger og de to settene med TDR
sonder er ikke vist.

Bilde 5. 16 Snitt av vannmåleren
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Det oppsto en del problemer med strømforsyningen

til pumpen og vannmåleren. Strømbrudd

skulle vise seg å være et gjentatt problem under de to forsøkseriene som ble foretatt i 1998.

Bilde 5. 17 viser oppsettet med høydebasseng på taket til brakka som finnes på Moreppen 1. Det sorte
røret til høyre i bildet tilhører et oppsett som ikke ble brukt.

Høyt siltinnhold i vannet gjorde at det ble nødvendig å koble til enda et filter med en
utskiftbar innsatspatron.
Den mekaniske vannmåleren på slangen var koblet til et elektronisk telleverk. I løpet av første
prøvetakingsperiode
Vanningsannlegget

ble det klart at vannmåleren ikke fungerte etter fomtsetningene.
ble kjørt fram til starten på andre forsøksserie (26/10

denne perioden klart at strømningsmåleren
vanngjennomstrømningen.

11/11). Det ble i

ikke kunne brukes til å holde en god kontroll på

Dette ble bekreftet ved start av feltsesongen 1999. Da ble

vannmåleren 1evert inn til leverandøren for kontroll, og det ble funnet at propellen som måler
vannstrømmen var dekket med avleiringer.
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For å bøte på den ujevne vanntilførselen og det høye siltinnholdet i vannet ble det plassert et
høydebasseng/sedimentkammer

på taket av anleggsbrakken som er på feltet.

Denne anordningen hjalp på problemene vi hadde hatt med silt som tettet tiltrene og ga en
jevnere vanntilførsel.
Under den andre forsøksserien måtte målingene av strømningsraten utføres uavhengig av
telleverket. Dette ble gjort ved å sette en 100 1.vanntank, merket for hver tiende liter, på taket
og koble den til oppsettet som allerede var der (Bilde 5. 17). Deretter ble vannmengden som
strømmet gjennom målt og justert til den hadde stabilisert seg på 240 mm/døgn.
Utilsiktede lekkasjer, sammen med høy tilførselsrate førte til damdannelse og en resulterende
ujevn hydraulisk belastning under infiltrasjonsforsøkene
Grunnen til at det ble benyttet en såpass høy infiltrasjonsrate hadde sammenheng med at
modellen forutså at vannbevegelsen ikke ville bli vesensforskjellig i forhold til det vi kunne få
med en mindre infiltrasjonrate, men at det hele ville bevege seg hurtigere, samt at vi ville
være sikre på at det var tilstrekkelig vann i jordsmonnet til de prøvene som skulle tas.
I samme periode som forsøkene pågikk hadde vi også naturlig nedbør over Gardermoen, men
denne var forsvinnende lite i forhold til den mengden vi tilsatte.
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6. Forsøk
Underfølgeren kort redgjørelsefor de eksprimentenesomhar blittutførtved Lysimetergrop
II. En mer omfattenderedgjørelsemedresultatenevil bli publiserti en egenrapportfra NVE.

6.1 Forsøksesong 1998
Den førstefeltsesongenstarteti sluttenav sommerenog høsten-98.Måletfor forsøketvar å
se på hvordanheterogenitetenei jordsmonnetpåvirketvannbevegelsenog å sammenlikne
dataenemedresultatenefra tidligereutførtedatamodeleringer.Detble gjortet pilotforsøki
perioden17/8-98til 19/8-98,og et hovedforsøki perioden26/10til 25/11.I dettesiste
forsøketble det prøvetattdøgnetmndt mellom26/10og 2/11.Derettermedmindrehyppighet
framtil 25/11.I disseforsøkeneble sporstofftilsattsompulser.Merkfor øvrigat den
oppgittetilførtevannmengdenikketar hensyntil evapotranspirasjon.

6.1.1 Første sporstofforsøk (NaCI)

Klorid
Vanning

løsning

(ca.43001/d)

(20 1)
N

FNP
Perforert
takrenne
Vanningsanlegg

Forsøksfelt
ysimetergrop II

Figur 6. i Gjennomføringen av det første sporstofforsøket

I det førsteforsøketble detbenyttet201.vannmed500gNaC1.Detble brukt en såpasshøy
konsentrasjonfordivi medde vannmengdenevi tilførtefeltet(200+mm/dag),regnetmedå få
en betydeligfortynningav løsningen.
Det aktuellejordvolumetble fuktetopp i noenukerfør forsøksstartfor å sikrefull metningog
stabilegrensebetingelser.
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Tilsetningen ble foretatt gjennom en takrenne som var tettet i begge ender og perforert med
hull (dia. 2 mm) i rekker på fire med to cm mellomrom mellom hullene i hele takrennens
lengde. Denne ble lagt på tvers av forsøksfeltet (Figur 6. 1).

6.1.2 Andre sporstofforsok

(NaBr, 3H og DNA)

Vanning (4320 l/d) med
en tritium og bromid puls
6 rør m/dyser,

(85 1)

for tilsetning av

c'›N

DNA

FNP
Vanningsanlegg

Forsøksfelt

Lysimetergrop II

Figur 6. 2 Gjennomføringen av det andre sporstofforsøket

I det andre sporstofforsøket ble det brukt bromid og tritium som ble tilsatt gjennom
vanningsannlegget.
injeksjonsdyser

Parallelt ble det tilsatt 6 forskjellige DNA sporstoff gjennom rør med

plassert på tvers i hele feltets lengde. Hensikten var å kontrollere

heterogenitetenes påvirkMng av vannbevegelsene.

I og med at de forskjellige DNA-tracerne

har like egenskaper mht. oppførsel som sporstoff, og det trengs svært lite av dem i en gitt
prøve for at det skal la seg detektere, burde DNA være velegnet til dette formålet. Bromiden
og tritiumet fungerte som konservative sporstoff som ville gi informasjon om evt. sorbsjon,
nedbrytning og dispersjon ved sammenlikning med DNA-sporstoffene.

6.2 Forsøksesong 1999
Det ble benyttet det samme forsøksoppsettet for begge forsøkene som ble utført i -99. På
grunn av problemer med Flernivåprøvetakerne

som ble oppdaget etter feltsesongen i -98 ble

ikke disse brukt. Det første forsøket ble startet 18/6-99 og avsluttet 18/7-99. Tilsetningen av
hydrokarboner i hovedforsøket ble startet 12/7-99 og dette forsøket ble avsluttet etter 5 uker.

58

Til forskjell fra de forrige forsøkene ble disse kjørt med tilnærmet kontinuerlig infiltrasjon.
For å bøte på problemer med høyt sedimentinnhold i vannet ble dette ført via en
sedimentasjonstank.

Bakgrunnsvanningen

ble startet opp en uke før sporstofforsøket. Det ble

satt opp et tak over feltet for å hindre naturlig nedbør i å infiltrere jorden.

1. forsøk: Bromid1øsning (25 1./2 t. i 3 dager)
2. forsøk: Hydrokarboner og tritium (25 1./2 t i

Vanning
(ca. 1075 1/d)

14 dager)

S

N

Rør m/dyser
Vanning saniegg

Forsøksfelt

Figur 6. 3 Gjennomføringen

Lysimetergrop II

av de to sporstofforsøkene

6.2.1 Første sporstofforsøk

sommeren —99.

(NaBr)

Sporstoffet b1e tilsatt gjennom et 3 m langt rør med 20 cm lange dyser festet normalt på røret.
Denne konstruksjonen skulle hindre at hydrokarbonene som ble tilsatt under det andre
forsøket skulle adsorberes av det organiske karbonet i det øverste jordlaget. Røret med dysene
ble koblet til tanken med tre slanger for å sørge for en jevn fordeling av løsning i røret. 25 1
1000 mg/1 Br- ble tilsatt hver 2. time i 3 dager. Prøvetakingene ble foretatt med størst
hyppighet i begynnelsen (hver 4, time) og etterhvert en gang hver dag.

6.2.2 Andre sporstofforsøk
Under hydrokarboneksperimentet

(Toluene, o xylene og 3H)
-

var målet for forsøket å studere adsorbsjon og

biodegradasjon av to av de vannløslige, aromatiske komponentene i jet-drivstoff, Toluene og
0-xylene. En høy konsentrasjon av hydrokarbonene var nødvendig for å sikre at de var
detekterbare så langt ned i jordprofilet som mulig. Den samme tilsetningsprosedyren

som for

sporstoffet i det første forsøket ble brukt. 25 1. med 50mg/1 av hver av de to hydrokarbonene
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ble injisert i jorden hver 2. time. Tilsetningsperioden ble forlenget til 14 dager. I tillegg til å ta
vannprøver ble gassinnholdet i jorden prøvetatt. Tritium ble tilsatt for å ha en kontroll på
graden av forsinkelse som ville oppsto fordi hydrokarbonene ble adsorbert av jordsmonnet.
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7 Oppsumering
Under følger en kort redegjørelse for de usikkerhetsfaktorene

som forekommer ved bruk av

sugekopper til prøvetaking i umettet sone, samt et kort sammendrag over noen av de
erfaringene som ble gjort ved installasjon og drift av lysimetergropa. En del av de rådene som
blir gitt kan virke selysagte, men det er lett å glemme underveis.

7.1 Usikkerhetsfaktorer
En del usikkerheter er forbundet med prøvetaking med sugekopper (prenartprøvetakere)

i

umettet sone:
Avhengig av styrken på vakuumet så synes det å være forskjell i hvor stor andel av vannet
som blir tappet fra henholdsvis de store og de små porerommene.
Vannsammensetningen

kan variere mellom mikro- og makroporer.

Ved NLH har de funnet at vannprøver tatt ved forskjellig sug fra samme områder viser et
varierende ioneinnhold (French, H. K., m.fl. 1996).
I et heterogent jordsmonn kan vannet benytte enkelte veier framfor andre, ved f.eks. å
renne gjennom sprekker og langs røtter og kanskje passere forbi sugekoppene uten å gi
noe utslag i det hele tatt.
Ved NLH har de foretatt en modellering av påvirkningen som utøves av sugekoppene på
vannbevegelsen (med utgangspunkt i at 20% av vannet som infiltreres blir fjernet). Denne
modellen ble laget for Lysimetergrop I som også befinner seg på Moreppen forsøksfelt. I den
aktuelle modellen fant man at massesentret befant seg på riktig sted, men den vertikale
variansen hadde økt med en faktor på 1,4 (French, H. K., m.fl. 1996).

7.2 Erfaringer
Det trengs mer enn en prøvetaker p.r. nivå i umettet sone. Dette skyldes at det er
nødvendig med bedre kontakt mellom prøvetaker og løsmassene enn det er i mettet sone.
Hvis kontakten mellom sedimentene og prøvetaker er for dårlig kommer det luft fra
jordatmosfæren

inn i systemet og det blir vanskeligere å få nok undertrykk til at vann kan

ekstraheres.
Hvis man skal prøve ut nye metoder og installasjoner kan dette ofte føre til at
konstruksjon og gjennomføring tar lenger tid enn antatt. Dette er viktig å ta hensyn til når
gjennomføringen planlegges.
Husk å teste alt utstyr før det installeres i felt.
Ha alltid ekstra utstyr, da det lett oppstår skader underveis.
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Tenk nøye gjennom plassering av forsøksfeltet.
Husk å ta et sett med vannprøver før start av sporstofforsøket.
Kjør med kontinuerlig sug for å unngå å prøveta gammelt restvann.

Det kunne ha vært fordelaktig med en mer nøyaktig avbildning av de blottlagte sedimentære
strukturene på veggene i gropa under nedsenkingen av containeren. Noen av problemene som
ble oppdaget i ettertid var blant annet at bildene av veggene ble tatt under forskjellige
lysforhold og i noe varierende avstand fra det som skulle fotograferes. Til en annen gang kan
det derfor være ønskelig med en mer nøyaktig logging av profilet, evt. assistert av en dreven
kvartærgeolog. Det kunne også være aktuelt å benytte seg av et videokamera i
dokumentasjonen av fremgangsmåten, noe som ville gjøre det lettere å foreta en
rekonstruksjon av hendelsesforløpet. I konstmksjonen

av forsøksfeltet har vi benyttet

datamodellering som grunnlag for hvor instrumentene ble plassert. Det er viktig å huske på at
datamodeller bare gir en tilnærming, og instrumenteringen bør også dekke andre altermativer
enn det modellen forutsier.
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