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mellom ca 5800 og 7000 tonn i året, og viser at det har vært ubetydelig forskjell
på mengden av suspendert materiale som har sedimentert i Eidsvannet før og
etter reguleringen i disse to periodene.
Det høye transportvolumet som ble målt i 2001 på totalt 104950 tonn ble
gjenfunnet som et tykkere lag i bunnsedimentene. Noe av materialet ble
transportert ut av Eidsvann. Det er usikkert hvor mye dette er, men bergninger
viser at transporten ut kan være i overkant av 30 %.
For øvrig var det godt samsvar med det som ble målt ved sedimentstasjonen og
det som ble funnet avsatt i Eidsvannet i årene 1998, 1999 og 2000. Dette tyder
på at det normalt er lite suspendert materiale som avsettes mellom
sedimentstasjonen og vannet.
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Sammendrag
Denne undersøkelsen sammenlikner sedimenttransporten i vassdraget før og etter
utbyggingen, på grunnlag av analyser av sedimentavsetningene i Eidsvannet.
Det er også gjort sammenlikninger med det som er målt av suspendert materiale ved
sedimentstasjonen og det som er funnet avsatt i bunnsedimentene i årene 1997 -1998,
2001 og 1999-2002.
Feltarbeidet startet i 1997 med å ta opp bunnprøver fra vannet. En målestasjon for
suspensjonstransporten ble satt i drift i 1998. Ytterligere prøver fra Eidsvannet ble også
tatt opp dette året. En foreløpig rapport ble fremlagt i februar 1999. I 2002 ble det tatt opp
ytterligere en del prøver for å verifisere de høye transportvolumene som ble målt ved
sedimentstasjonen i 2001, da det ble antatt at mesteparten av dette hadde sedimentert i
selve vannet.
Totalt ble det tatt opp 13 sedimentkjerner i 1997 og 1998, og 23 kjerner i 2002. På
grunnlag av prøvene fra 97 og 98 ble årlig finsedimenttilførsel til Eidsvannet før
utbyggingen 1945 – 1965 beregnet til ca 4900 m3 (5900 - 7700 tonn). For årene 1980 –
1998, etter utbyggingen viser beregninger ca 4800 m3 (5700 - 7000 tonn). Dette viste at
det var liten forskjell på transporten av suspendert materiale til Eidsvannet før og etter
reguleringene, i de to utvalgte tidsrommene. Tar en med transportvolumet for 1999 og
2000, på ca 11000 m3, slik at begge periodene omfatter ca 21 år, er det ingen endring i
den gjennomsnittlige årlige sedimenttilførselen til Eidsvannet før og etter reguleringene. .
Det bemerkes at det bare er gjort sammenlikninger med den nærmeste 20 års perioden før
utbyggingen, og at det ikke er gjort analyser og beregninger av sedimenttilførselen til
vannet i tiden før 1945.
Analyser og beregninger av sedimentasjonen i 2001 i selve vannet inkludert deltaet, var
på mellom 16 og 20 000 m3 suspendert materiale. Avhengig av tettheten utgjør dette
mellom 27 000 og 34000 tonn. Med en sedimentasjon i elveløpet mellom målestasjonen
og Eidsvannet på 8400 m3 som et maksimum, vil dette utgjøre ca 15 000 tonn med
egenvekt 1.8. Samlet utgjør dette mellom 42000 og 49000 tonn i disse områdene.
Med utgangspunkt i kornfordelingsanalyser fra tidligere år og anslått midlere
strømhastighet i Eidsvatnet til 0.1 m/s, ble transporten i utløpet av vannet beregnet til å
være mellom 20 og 30 % av tilført materiale. Kornfordelingskurvene fra sedimentert
materiale fra 2001-laget i nærheten av utløpet, viste imidlertid at langt grovere partikler
enn antatt som hadde blitt ført frem mot utløpet. Det er derfor sannsynlig at transporten ut
av sjøen ligger over det beregnede anslaget, sannsynligvis over 30%.
Samlet utgjør dette et volum på omkring 80 000 tonn avhengig av hvor mye materiale
som ble ført ut i fjorden. Det er da regnet 30 % av det som ble registrert ved
sedimentstasjonen, og ikke av det som ble funnet avsatt i bunnsedimentet. Med
korreksjon for feilmargin og usikkerhet i estimatene ligger dette i samme størrelsesorden
som resultatene fra suspensjonstransportmålingene.
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Den høye transporten av suspendert materiale gjennom vassdraget som ble målt i 2001
hadde sammenheng med nedtappingen av Fivlemyrmagasinet. Erosjon i bunnsedimentene
i magasinet og overløp til det opprinnelige elveløpet bidro til den meget høye
materialtransporten dette året.
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1 Innledning
I forbindelse med pålegg om hydrologiske undersøkelser i Fortun-Grandfastavassdragene
(vassdrag nr.075.Z) av 25.07.57 og 01.07.60, ble Hydro Energi bl.a. pålagt å måle
suspensjonstransporten i hovedelven ved VM nr. 075.5 i fem år fra 1998, og i tillegg
forsøke å rekonstruere den årlige sedimenttransporten i vassdraget i en periode før
utbygging og etter utbygging på grunnlag av analyser av kjerneprøver fra Eidsvannets
bunnsedimenter.
Utbygging ble påbegynt i 1956 og fullført med alle anlegg i 1963. I 1965 ble det etablert
et sedimentasjonsbasseng i Styggedalen for å samle opp bunntransportert materiale,
vesentlig sand i elva fra Styggedalsbreen, etter at det var registrert betydelig slitasje på
turbinene i Fortun kraftverk. Etter å ha fungert i 16 år ble dette tømt i 1981, og det
akkumulerte sedimentvolum beregnet til mellom 60 og 80 000 m3. Også i Ringsdalen ble
det anlagt et slikt basseng i 1967, men dette ble ødelagt av en flom allerede samme år.
Også i selve overførings- tunnelene er det anlagt flere sandfang. Før utbyggingen ble
mesteparten av det materialet som nå akkumuleres i disse ført ned i hovedvassdraget og
avsatt på elveslettene der. Når det gjelder det suspenderte materiale, ser det imidlertid ut
til at mesteparten av dette fremdeles når fram til kraftstasjonen og føres videre ned i
Eidsvannet og sedimenterer der. Noe går også gjennom vannet og ut i fjorden. I følge
tidligere undersøkelser (Eggen og Møll 1971, Lysne 1972, Sættem 1981 og Vikan 1981)
er det i dag vesentlig løsmasser i Ringsdalen som er hovedsedimentkilden for materiale
som føres inn i tunnelsystemet, men det kommer også noe fra inntakene i Berdalen og
Skagastølsdalen.
Innledende undersøkelser med opptak av noen få bunnprøver i Eidsvannet ble
gjennomført høsten 1997. Disse viste som antatt lagdelte (varvige) finsedimenter,
vesentlig silt. En foreløpig analyse av disse viste at det ville være gode muligheter til å
kunne identifisere årlige avsetninger mellom 50 og 70 år tilbake i tid. Hoveddelen av
feltarbeidet ble utført høsten 1998. I forbindelse med de høye sedimentvolumene som ble
målt i 2001 ble det tatt opp ytterligere en del sedimentkjerner fra vannet i 2002.
Bearbeiding og analyser av prøvematerialet viste seg imidlertid å være komplisert, og av
den grunn langt mer tidkrevende enn antatt. En foreløpig rapport og noen analyser ble
fremlagt i februar 1999 (HM - notat nr. 4/99).
Våren 1998 ble det igangsatt automatisk prøvetaking av sedimenttransporten
(suspensjons- transporten) i vassdraget ved en stasjon 4.2 km oppstrøms Eidsvannet.
Denne var i drift i tiden april – oktober fram til høsten 2004. I 2000, 2003 og 2004 har
også en sedimentstasjon like oppstrøms utløpet av kraftverket vært i drift, for å måle
suspensjonstransporten i restfeltet.
Kartlegging av sedimentkilder og materialopphopninger i vassdraget har også vært utført,
(T. Fergus 1996) og S. Smith-Meyer 1999.
Pålegget om suspensjonstransportmålinger, som skulle vært avsluttet høsten 2002, ble
også forlenget med to år fram til høsten 2004.
Oversikt over nedbørfeltet, med magasiner og overføringstunneler er vist i figur 1.
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Figur 1

Fortun-Grandfastavassdraget. Beliggenheten av Eidsvannet, nedbørsfeltet, regulert del
av feltet og målestasjoner for sedimenttransport og vannføring.
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2 Områdebeskrivelse
Topografien i Fortunvassdragets nedbørfelt er typisk for syd-vest Norges glasialt
utformede fjord-dal landskaper. Selve Fortundalen er dypt nedskåret i en preglasial,
paleisk overflate, med en rekke glasialt utformede basseng, oppfylt av glasifluviale og
fluviale sedimenter. Nedbørfeltet for øvrig er høyfjell med lite eller ubetydelig
løsmassedekke (Holmsen 1984). Det finnes en rekke breer i feltet med deler av
Harbardsbreen og Fortunbreen som de største. Berggrunnsgeologien i området er
beskrevet av bl.a. Landmark (1948) og Lutro (1990). Området ligger på grensen mellom
to større formasjoner, prekambrisk grunnfjellsunderlag i nord og vest med ulike gneiser
og granitter, og overliggende kaledonider i sydøst, med bl.a. Jotun/Valdresdekkebergarter
som gabbro med flere (Fig 3).
Av størst interesse i dette prosjektet er hvilke bergarter tunnelsystemene gjennomskjærer,
med hensyn til eventuell finsedimenttilførsel fra slepper, sprekker, forkastningssoner,
knusningssoner og lignende, og fra ras i forbindelse med disse. Som det framgår av figur
3 krysser tunnelene også mange bergartsgrenser, hvor det erfaringsmessig opptrer mye av
dette.
Eidsvannet ligger helt nederst i vassdraget, ca 500 m fra fjorden. Dette har fått tilført
sedimenter, vesentlig silt og finsand, gjennom et langt tidsrom, og har sannsynligvis
tidligere vært langt større. Den nedre kilometeren ovenfor vannet består av en større
elveslette, med mye finmateriale. Vannarealet er 0.625 km2 fra kart 1:50000 og 0.624 km2
fra økonomisk kartverk. Lengden er ca 1350 m og bredden varierer mellom 4 og 600 m.
Under dybdekote 25 m er bunnen relativt flat. Største dybde er ca 37 m. Elva danner ikke
noe spesielt markert delta i selve vannet, men de nedre ca 200 m av elva er nesten å regne
for et delta (Fig. 2 og 18).
Materiale fra elveslettene og sidebekkene i den ca 20 km lange og ca 6 km brede delen av
feltet mellom Fivlemyrene og Fortun kraftstasjon bidrar i følge målinger i 2000 med
nesten halvparten av suspensjonstransporten som måles ved stasjonen nedenfor
kraftverket, (Fig.1).

Figur 2

Dybdekart over Eidsvannet, Skjolden, Sogn og Fjordane. Oppmålt oktober 1997.
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Figur 3

Utsnitt av berggrunnsgeologisk kart Årdal 1:250000 over Fortunvassdragets
nedslagsfelt, NGU. Etter Lutro, O. og Tveten, E. 1996.
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3 Bunnsedimentene i Eidsvann
3.1 Feltarbeide
Innledende undersøkelser med opptak av noen få kjerneprøver av bunnsedimentene fra tre
forskjellige lokaliteter i vannet, ble gjennomført i oktober 1997. Samtidig ble det foretatt
en grov kartlegging av vannets bunntopografi. (Fig.2). Kjerneprøvene viste at
bunnsedimentene vesentlig besto av silt med noe organisk materiale. De viste også en
viss sjiktning, som en antok hadde sammenheng med rytmiske svingninger i
sedimenttransporten gjennom året (Fig.4).
Den type bunnsedimenter som ble funnet i 1997 ble vurdert til å være av en slik art, at det
skulle være mulig å identifisere årlige avsetninger tilbake i tid.
Høsten 1998 ble det så gjennomført en omfattende prøvetaking av bunnsedimentene, og i
februar 1999 ble det lagt fram en foreløpig rapport.
Totalt ble det tatt opp 12 kjerneprøver fra 9 forskjellige lokaliteter, (Fig. 5). Lengden av
de forskjellige prøvene varierte fra ca 30 cm til drøyt 50 cm. Bearbeiding og analyser av
prøvene viste seg å være komplisert, særlig de øvre deler av bunnsedimentet med
materiale avsatt etter utbyggingen. Av den grunn har arbeidet tatt langt mer tid enn antatt.

Figur 4

Utsnitt av bunnsedimentet i lokalitet 3-B-98
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Figur 5

Lokaliteter for kjerneprøver av bunnsedimentene i Eidsvannet fra 1997 og 1998.

3.2 Laboratorieanalyser – tolkningsmetodikk
Samtlige prøver fra vannet er analysert HBM`s laboratorium i Oslo. I fire av prøvene, ble
bunnsedimentets tetthet bestemt. Den varierte mellom 1.1 og 1.2 g/cm3. Dette er svært
lave verdier, og kan ha sammenheng med innhold av organisk materiale kombinert med
usikkerhet i analysene.
I volumberegningene er derfor vist resultater med ulike verdier mellom 1.2 og 1.5 g/cm3,
fordi sedimenter i ulike fraksjoner har forskjellig tetthet. Tetthet for finsand i materiale i
deltaet er satt til 1.8. Innholdet av organisk materiale i bunnsedimentene ble analysert i tre
av lokalitetene, og var i lokalitet 2, 3.1 %, i 3, 1.2 % og i lokalitet 5, 2.9 %.
Analysemetodikken som ble anvendt, er den samme som er blitt brukt ved liknende
undersøkelser i NVEs regi tidligere, (Olsen og Østrem 1978). Flere forhold kompliserte
imidlertid analysearbeidet, bl.a. ved høyt organisk innhold i sedimentet ved flere av
lokalitetene og relativt dårlig utviklet laminering (varvighet), særlig i de siste 20 års
avsetninger.
Figur 4 viser et utsnitt av et siltig bunnsediment i lokalitet 3B-98 hvor lamineringen er
forholdsvis tydelig, med tynne mørke og noe tykkere lyse lag. I vann/sjøer som får
tilførsel vesentlig fra breer representerer denne vekslingen av lyse og mørke sjikt,
vanligvis materiale avsatt henholdsvis på sommer og vinterstid, og tilsvarer ideelt sett et
års avsetninger. De lyse sjiktene skulle således representere suspendert materiale avsatt
på stor vannføring i breens smeltesesong og de mørke sjiktene på lave vannføringer i
vinterhalvåret.
Før vassdraget ble utbygget og regulert, fikk Eidsvannet tilførsel direkte fra flere større
og mindre breer, og hadde mer eller mindre denne årsrytmen, men etter utbyggingen viser
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avsetningene ikke spesielt god laminering, som direkte kan knyttes til henholdsvis
sommer og vinteravsatt materiale og årsaken er antakelig stor vannføring også i
vinterhalvåret, som forstyrrer den naturlige rytmen i vassdraget. Etter reguleringen går
mesteparten av vannet fra breene i området gjennom flere magasiner, før det kommer
fram til kraftverket og går inn i Eidsvannet. Dette har forandret de naturlige
avsetningsforholdene ytterligere og påvirket utviklingen av lamineringen i
bunnsedimentene. Innholdet av organisk materiale i sedimentene ser også ut til å ha økt
etter utbyggingen.
I flere av prøvene opptrer også materialet avsatt under større flommer. Dette gjelder både
før og etter utbyggingen. I noen grad er det vanskelig å skille disse fra vanlige
årsavsetninger. I prøver fra lokalitetene 3, 8, og 9-98 har det blitt identifisert fem
identiske sjikt, avsatt på samme tid. Disse sjiktene er benyttet som referanselag i
identifikasjonen av prøvene og gitt betegnelsene A, B, C, D og E (Fig. 6 og 7).
I lokalitet 1, 6, og 7 mangler sjikt E. I lokalitet 2-98 mangler C, D og E. I lokalitet 2-97
og 5B-98 er bare sjikt A funnet. I lokalitet 1B-97, 3-97, 3A-98, 4-98 og 5A-98 var
varvigheten så dårlig utviklet at ingen av disse sjiktene ble funnet. Disse referanselagene
har vært til stor hjelp i analysearbeidet, fordi det da ble enklere å identifisere antall
mellomliggende sjikt (varv). Referanselagene er i alle lokalitetene identifisert som
årsavsetninger.

Figur 6

De øvre ca 40 cm av sedimentkjernene fra lokalitet 6-98 og 8-98. De fem referanselagene
A-E er avmerket.
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Figur 7

Diagram (skjematisk) av sedimentkjernene fra 10 lokaliteter i Eidsvannet som viser
beliggenheten av de fem referanselagene.
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3.3 Beskrivelse og tolkning av de enkelte prøver
Her følger en kortfattet beskrivelse av de bunnprøvene som ble tatt i 1997 og 1998.
Kjerne 1-97 Lengde 26.0 cm.
Referanselag A er identifisert mellom 14.0 og 14.1 cm. Prøven var ikke lang nok til å nå
ned i de øvrige referanselag.
Kjerne 2-97 Lengde 27.0 cm.
Referanselag A er identifisert mellom 11.8 og 12.1 cm. Prøven var ikke lang nok til å nå
ned til de øvrige referanselag.
Kjerne 1-98 Lengde 33.8 cm.
Meget god laminering gjennom hele prøven. Sjikt A til C er identifisert. Prøven viser 55
årslag, tilbake til ca 1943.
Kjerne 2-98 Lengde 37.4 cm.
Prøven består generelt av noe diffuse og ikke veldefinerte lag. Materialet er også noe
oksydert. Sjikt A og B er identifisert. Analysen viser at materialet inneholder ca 40 årslag,
tilbake til ca 1955, men det bemerkes at dette er usikkert.
Kjerne 3-97 Lengde 35.8 cm.
Prøven har forholdsvis tydelig laminering og særlig gjelder dette eldre materiale i
kjernen. Lag A, B og C er identifisert. Totalt ser prøven ut til å inneholde ca 72 årslag,
tilbake til ca 1925.
Kjerne 3 A-98 Lengde 42.6 cm.
Prøven er noe diffus ovenfor lag A og tolkningen er usikker. Materialet mellom lag A og
B er laminert, men også i denne del av prøven er tolkningen usikker. Fra 20 cm og ned til
bunn ganske god laminering Alle sjikt fra A til E er identifisert. Totalt ser prøven ut til å
inneholde ca 60 årslag, tilbake til ca 1935.
Kjerne 3 B-98 Lengde 54.5 cm.
De øvre to til tre årslag kan være ødelagt under prøvetakingen. For øvrig viser materialet
forholdsvis god laminering og alle sjikt mellom A og E er identifisert. Totalt ser prøven
ut til å inneholde ca 80 årslag, tilbake til ca 1920.
Kjerne 4-98 Lengde 36.8 cm.
Materialet i denne lokaliteten viser ingen tydelig laminering. Det har et forholdsvis høyt
innhold av organisk materiale. Sjikt A som utvilsomt befinner seg mellom 20 og 25 cm
dyp kunne ikke identifiseres med sikkerhet. Det er høyst usikkert når det eldste materialet
i denne prøven er avsatt, men det kan være rundt 1960? Prøven var ikke lang nok til at
materiale som inneholdt sjikt dypere enn A var med.
Kjerne 5 A-98 Lengde 27.5 cm.
Materialet i denne prøven er av samme beskaffenhet som i lokalitet 4. Tolkning av denne
er usikker.
Kjerne 5 B-98 Lengde 29.0 cm.
Materialet i de øvre ca 20 cm (ovenfor sjikt A) er uten tydelig laminering, inneholder mye
organisk materiale og er vanskelig å tolke. Fra sjikt A til bunn sees noen tydelige
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lagdeling. Sjikt B og C er ikke identifisert. Det er funnet ca 38 sjikt men det er usikkert
om dette er årslag.
Kjerne 6-98 Lengde 38.4 cm.
Ovenfor sjikt A er materialet uten tydelig laminering og tolkningen er usikker. Mellom
sjikt A og B opptrer en del tørkesprekker som gjorde tolkningen vanskelig. Under sjikt B,
fra ca 22 cm og ned til bunn meget god laminering. Også sjikt D er identifisert. Prøven
ser ut til å inneholde ca 55 årslag tilbake til ca 1940.
Kjerne 7-98 Lengde 40.2 cm.
De øvre 11 cm, ned til sjikt A viser en noe utydelig laminering men er delvis tolkbar med
hensyn til å identifisere årslag. Fra sjikt A og ned til bunn forholdsvis god laminering, og
lettere å tolke. Alle sjikt bortsett fra E er identifisert. Det er totalt bestemt 58 årslag,
tilbake til ca 1940.
Kjerne 8-98 Lengde 43.8 cm.
De øvre tre årslag er ødelagt under prøvetakingen. For øvrig er materialet ovenfor sjikt A
vanskelig å tolke pga. utydelig laminering. Mellom A og B er lagdelingen noe tydeligere,
men fremdeles er tolkningen usikker. Materialet mellom B og C inneholder meget tynne
sjikt, men dette er trolig årslag. Alle sjikt A til E er identifisert. Totalt viser analysen ca
72 årslag, tilbake til ca 1925.
Kjerne 9-98 Lengde 53.4 cm.
Ovenfor sjikt A er det svært dårlig utviklet laminering og tolkning var vanskelig. Mellom
A og D er lagdelingen tydeligere, og identifikasjon av årslag noe enklere men fortsatt
usikker. Mellom sjikt D og E meget god laminering. Mellom 29 og 35 cm er lagdelingen
igjen noe diffus og det samme under 48 cm dyp. Det ser ut til at prøven kan inneholde
mellom 90 og 95 årslag, tilbake til ca 1900, men dette er noe usikkert. Det var på en måte
beklagelig at det ikke lykkes å få opp en tilsvarende lang kjerneprøve i lokalitet 1 eller 7,
fordi materialet i lokalitet 9, kan være påvirket av bevegelse i sedimentene etter
avsetning, og at dette er grunnen til tolkningsproblemene her.

4 Resultater
På grunnlag av analyser av vannets bunnsedimenter er det trukket isolinjer gjennom
områder med samme eller tilnærmet samme sedimentmektigheter av de ulike
avsetningene. Ut fra de ulike arealene er det utført beregninger av sedimentvolum i m3 og
tonn. Hvordan slike isolinjer trekkes er til en viss grad basert på skjønn og avhenger
selvsagt av antall sikre punkter. Det ble derfor gjort flere ulike beregninger. Disse ga litt
forskjellige resultater, men avviket er likevel mindre enn måleusikkerheten. De fire
analysene av bunnsedimentenes tettheter som varierte fra 1.02 til 1.21 g/cm3, virker lave i
forhold til det som er anvendt ved tidligere undersøkelser. Det er derfor utført
beregninger med tettheter mellom 1.15 og 1.50 g /cm3, og materiale i finsandfraksjonen
er satt til 1.8. Sedimentene inneholder også noe organisk materiale og dette kan muligens
forklare noe av de lave tetthetsverdiene som ble funnet. Resultatene i m3 beregnet på tørr
masse er riktige nok, men det er klart at bare små endringer i tettheten gir forholdsvis
store utslag i tonn.
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4.1 Sedimenttilførsel før reguleringen, ca 1945-1965
For å kunne beregne sedimenttilførselen til Eidsvannet før første inngrep i vassdraget i
1956, var det ønskelig å skille ut materialet i samtlige prøver som en med sikkerhet kunne
si var avsatt før dette. Det var imidlertid vanskelig å finne en slik periode i tilstrekkelig
antall lokaliteter. Det ble derfor nødvendig å velge et tidsrom noe før, (1945 – 1956) og
selve anleggsperioden 1956 – 1963 (65), totalt ca 20 år, hvor en med rimelig grad av
sikkerhet klarte å identifisere avsetninger fra denne perioden. Sedimenttilveksten ble
deretter målt og volumberegnet (Fig 8 og 10 og tabell 1). Disse beregningene viser at det i
perioden 45 - 65 ble akkumulert ca 103 350 m3 finsedimenter i vannet, vesentlig silt.
Dette tilsvarer ca 4900 m3 i året. Omregnet til tonn, ca 124 000 ved tetthet 1.2 og 162 300
tonn ved 1.5. Dette tilsvarer mellom ca 5900 tonn og ca 7700 tonn i snitt pr. år i dette
tidsrommet. I deltaet er regnet tetthet 1.8. Tabell 1 viser også beregninger med tetthet
1.15 og 1.3.

Figur 8

Sedimentmektigheter i cm i Eidsvannets ulike deler, avsatt i tidsrommet ca 1945 – 1965
(før reguleringen).
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Tykkelse
Cm
cm
0–8
4.0
8 – 12
10.0
12 – 16
14.0
16 – 20
18.0
20 – 24
22.0
24 – 28
26.0
28 – 35
32.0
35 – 50
45.0
0 – 50
Tabell 1.

Areal
m2
105 426
149 225
151 550
52 326
418 861
43 799
26 744
54 264
625 194

Volum
m3
4 217
14 923
21 217
9 419
9 209
11 388
8 558
24 419
103 350

Tonn
1.15
4 850
17 908
24 400
10 832
10 590
13 096
9 842
28 082
118 853

1.20
5 060
17 908
25 460
11 303
11 051
13 666
10 270
29 303
124 020

1.30
5 482
19 400
27 582
12 245
11 972
14 804
11 125
31 745
134 355

1.50
6326
22385
31826
14129
13814
17082
12837
43954
162 353

Eidsvann 1945 – 1965. (Før reguleringen). Totale sedimenttykkelser, (cm), areal (m2),
volum (m3) og total akkumulasjon i tonn ved forskjellig tetthet, mellom 1.1 og 1.5.

4.2 Sedimenttilførsel etter reguleringen, ca 19801998
Materiale avsatt i Eidsvannet etter at vassdraget ble ferdig regulert i 1963, har som
beskrevet i kapitel 3.2 ikke utviklet den årlige variasjonen av lyse og mørkere sjikt like
godt som i avsetninger dannet før reguleringen. Etter en del vurderinger ble tidsrommet
ca 1980-1998 valgt som den perioden som var best egnet til å foreta en beregning av
sedimenttilførselen etter utbygging, med begrunnelse i at identifikasjonen av det såkalte
referansesjikt ”A” har en posisjon som omtrent tilsvarer materiale avsatt ca 1980, og
dermed gjorde det enklere å måle sedimenttykkelsen opp til 1998 avsetningen, 19 år.
Beregningene viser at det i denne perioden har vært en total akkumulasjon på ca 91000
m3 tilsvarende ca 4800 m3 i året. Omregnet til tonn gir dette ca 140 000 tonn, ved tetthet
1.5 og 1.8 i deltaet. Dette tilsvarer ca 7400 tonn i året som innbefatter både minerogent og
organisk materiale (Fig. 9 og 10 og tabell 2).
Det bemerkes at denne perioden er 2 år kortere enn perioden før reguleringen som det er
gjort beregninger for. Tar en med årene 1999 og 2000, gir dette et volum på ca 11000 m3.
Dette gir et totalt sedimentvolum etter reguleringen på ca 102 000 m3, tilsvarende ca 4900
m3 i snitt i året. Årsaken til at dette ikke er tatt med i tabellen, er at de første prøvene som
ble tatt, ikke omfattet disse siste årene.
Dette betyr at akkumulasjon av finsedimenter i dette vannet i snitt har gått ned med
ubetydelige ca 1350 m3 i året etter utbygging av vassdraget. Tar en i betraktning
usikkerheten i analysene og beregningene, betyr det at det ikke er noen forskjell i
tilførselen av suspendert materiale til Eidsvannet før og etter reguleringen. I figur 10 er
også vist total akkumulasjon i perioden 1965 – 1980 i cm, men det er ikke utført
volumberegninger i dette tidsrommet.
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Figur 9

Midlere årlig sedimentasjon i mm i Eidsvannets ulike deler avsatt i tidsrommet ca 1980 –
1998 (etter reguleringen).

Tykkelse
Mm
mm
0–3
3–5
5–7
7–9
9 – 12
12 – 15
15 – 20
20 – 25
0 – 25
Tabell 2.

1.5
4.0
4.0
8.0
10.5
13.5
18.0
23.0

Areal
m2
80 509
118 220
163 136
89 831
82 203
39 831
18 644
32 203
624 577

Volum
m3
121
473
979
719
863
538
336
741
4770

Tonn
1.15
139
544
1126
827
993
619
386
852
5486

1.20
145
568
1175
863
1036
646
403
889
5725

1.30
157
615
1273
935
1122
699
437
963
6201

1.50
182
710
1469
1079
1295
807
504
1334
7380

Eidsvann 1980 – 1998. (Etter reguleringen). Midlere årlige sedimenttykkelser av
finsedimenter, (mm), areal (m2), volum (m3) og midlere årlig akkumulasjon i tonn ved
forskjellig tetthet, mellom 1.15 og 1.50, (1.8 i deltaet).
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Figur 10

Akkumulasjon av suspendert materiale, (cm) vesentlig silt i Eidsvannet i tre forskjellige
perioder, ca 1980 – 1998 og ca 1965 – 1980, begge etter utbyggingen av vassdraget, og i
perioden ca 1945 – 1965, vesentlig før utbyggingen.

4.3 Sedimenttilførsel 1997 – 1998
Tykkelsen av materialet avsatt i 1997 - 1998 varierte fra ca 5-10 mm i den ytre del av
vannet til opp mot ca 35 mm i den indre del. I midten av vannet ser det ut til å være avsatt
omkring 20- 25 mm. En beregning av total sedimentasjon i disse to årene gir ca 8900 m3,
tilsvarende ca 13 600 tonn, ved en tetthet på 1.5. Dette innbefatter både minerogent og
organisk materiale (Tabell 3). Det ser ut til at sedimentvolumet i 1997 er ca 10 % større
enn 1998. Det betyr et transportvolum på ca 7100 tonn i 97 og ca 6500 tonn i 98.
Transporten målt ved sedimentstasjonen i 1998 på ca 900 tonn utgjør således bare ca 14
% av totaltilførselen dette året, og årsaken er svært kort observasjonssesong (72 døgn).
Til sammenlikning ble det i 1999 målt en total suspensjonstransport på ca 3430 tonn,
fordelt på henholdsvis ca 2470 tonn minerogent og ca 960 tonn organisk materiale, og i
2000 var transporten totalt ca 4200 tonn, fordelt på 3600 tonn minerogent og 600 tonn
organisk materiale.
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Tykkelse
mm
mm
0 – 10
10 – 12
12 – 15
15 – 20
20 – 25
25 – 30
30 – 35
0 – 35
Tabell 3.

5.0
11.0
13.5
17.5
22.5
27.5
32.5

Areal
m2
129 457
183 721
80 233
101 550
68 992
32 558
28 682
625 194

Volum
m3
647
2021
1083
1777
1552
895
932
8907

Tonn
1.15

1.20

1.30

1.50

744
2324
1245
2044
1785
1029
1072
10 244

776
2425
1300
2132
1862
1074
1118
10 690

841
2627
1408
2310
2018
1164
1212
11 580

971
3032
1625
2666
2328
1343
1678
13 643

Midlere sedimenttykkelser, (mm), areal (m2), volum (m3) og total akkumulasjon i tonn
Ved tetthet mellom 1.15 og 1.5 (1.8 i deltaet) av finsedimenter i Eidsvannet 1997 – 1998.

4.4 Årlige sedimentavsetninger korrelert med
vannføringer
To perioder med sedimentavsetninger, 1941 – 1967 og 1973 - 1998 er korrelert mot
vannføring i de enkelte år. Sedimenttykkelser i prøve 3-B-98 i vannets ytre del er
sammenliknet med årlige maksimumsverdier (m3/s), i tidsrommet 1941- 1967. Denne
omfatter stort sett perioden før reguleringen. Perioden 1974 -1998, (etter reguleringen) er
sammenliknet med sedimentavsetningene i lokalitet 1-98. Som det fremgår av fig. 11 og
12 er det forholdsvis brukbar korrelasjon i begge periodene, men det presiseres at dette
bare gjelder disse to utvalgte lokaliteter i vannets ytre del.
I figur 13 er vist midlere sedimenttykkelser (mm) i lokalitet 1, 3, og 6-98 og 7-99 i
tidsrommet 1942 -1998. Årstall markert på enkelte topper er sannsynligvis de mest
korrekte.
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Figur 11

Sedimenttykkelser (mm) (hel strek) i lokalitet 3-B-98, korrelert med vannføring (m3/s)
(maksimumsverdier) (brutt strek) i årene 1941 – 1967 ved vannmerkene nr. 75.18 og 75.5.

Figur 12

Sedimenttykkelser (mm) (hel strek) i lokalitet 1-98, korrelert med vannføring (m3/s)
(maksimumsverdier) i årene 1973 – 1998.

Figur 13

Midlere tykkelser (mm) av sedimentene i lokalitet 1-98, 3-98, 6-98 og7-99.
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5 Analyse av sedimenttilførsel i
2001 og 1999 – 2002
5.1 Begrunnelse for tilleggsundersøkelsen
2001 ble det målt meget høye sedimentkonsentrasjoner av minerogent materiale ved
sedimentstasjonen nedenfor kraftverket. Totalt transportvolum kom opp i 104 950 tonn,
hvor av 104 000 tonn minerogent suspensjonsmateriale.
Transporten av organisk materiale var imidlertid på samme nivå som i 1999 med ca 950
tonn. Vannet på elvestrekningen mellom kraftverket og Eidsvann var i følge
lokalbefolkningen i en periode i juli/august mer grå enn vanlig. De hadde også registrert
blakking av vannet i indre deler fjorden. Det ble antatt at de høye konsentrasjonene i alt
vesentlig hadde sammenheng med nedtapping av Fivlemyr-magasinet, kombinert med
mye nedbør, og at det var dette som førte til betydelig erosjon i magasinets
bunnsedimenter, og erosjon i tidligere avsatt materiale langs elveløpet i den øvre del av
Fortundalen. En kornfordelingsanalyse av dette materialet viste ca 34 % finsand, og totalt
ca 70 % i hele sandfraksjonen. Det ble dessverre ikke tatt kornfordelingsanalyser av
suspensjonsmaterialet ved sedimentstasjonen i 2001.
Ut fra de analysene som forelå i oktober 2002 ble det antatt at en stor andel av det
suspenderte materiale som ble målt ved sedimentstasjonen i 2001 hadde gått inn i
Eidsvannet, og blitt avsatt der. Det ble derfor besluttet å ta opp ytterligere prøver av
bunnsedimentene for om mulig å verifisere måleresultatene fra stasjonen i 2001, og
tidsrommet 1999 – 2002.

5.2 Feltarbeide og analyser
Feltarbeidet ble utført i tidsrommet 28.10 – 02.11 2002, med assistanse fra Hydro Energi,
Fortun kraftverk. Totalt ble det tatt opp kjerneprøver fra 23 lokaliteter fordelt over hele
vannet. I fem av lokalitetene, 1, 2, 3, 7 og 9 ble prøvene tatt i omtrent samme posisjon
som prøver fra undersøkelsene i 1997 og 1998. Flere av de øvrige ble tatt nær tidligere
lokaliteter. I syv lokaliteter var det tidligere ikke tatt prøver. Lengden av prøvene varierte
fra ca 20 til 50 cm. I deltaet ble det tatt to prøver, (lokalitet 11 og 20), (Fig. 14).
Samtlige prøver bortsett fra lokalitet 9, 14 og 20, viste relativt brukbar laminering i de
øvre lagene, som bl.a. omfattet materiale avsatt etter 1999. Ved å sammenlikne prøver tatt
i 1997 og 1998, med de nye prøvene var det mulig å identifisere overgangene i materiale
mellom de ulike årene i nesten samtlige lokaliteter (Fig.15). Dette bidro også til å gjøre
identifikasjonen av prøvematerialet fra tidligere år langt sikrere.
Med dette som grunnlag ble det utført to analyser av sedimenttykkelsene i de øvre deler
av prøvene
A: Total sedimentpålagring i hele vannet i 2001.
B: Total sedimentpålagring i hele vannet mellom oktober 1999 og oktober 2002.
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Beregningene er utført som tidligere beskrevet for sedimentasjonen før og etter
reguleringen. Den totale sedimentasjon mellom oktober 1999 og oktober 2001 er relativt
sikkert bestemt i nesten alle lokalitetene. Tykkelsen av sedimentavsetningen fra 2001 er
litt usikker i noen lokaliteter, på grunn av noe diffuse overganger mot materiale avsatt i
2000 og 2002, særlig i deltaet, men grovt sett er de fleste avsetninger i 2001 sikkert
bestemt.
Supplerende prøver fra deltaet og på elvestrekningen mellom vannet og
sedimentstasjonen ble tatt i april og august 2003, for å undersøke pålagringen og
kornfordelingen i materialet der. Det ble også tatt noen prøver i den øvre del av
Fortunelva og i Fivlemyrmagasinet.

Figur 14

Lokaliteter for kjerneprøver av bunnsedimentene i Eidsvann tatt opp høsten 2002.
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Figur 15

Foto av de øvre 13 cm av kjerneprøve 2-97, 3A-98, 4-02 og 23-02. Overgangene mellom
årene fra 1996 til 2002 er markert. Det framtredene lyse laget avsatt i 2001, ble funnet i
nesten samtlige lokaliteter. Denne avsetningen, vesentlig i siltfraksjonen, utgjør
mesteparten av det som ble avsatt dette året utenfor deltaet.
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5.3 Sedimentavsetningen i Eidsvann og Fortunelva
mellom sedimentstasjonen og vannet i 2001
Analyser av materiale avsatt utenfor deltaet i 2001 viser bl.a. et lyst relativt finkornet lag,
vesentlig silt, som varierer i tykkelse fra ca 5.5 til ca 12 mm, og utgjør hoveddelen av det
materiale som ble avsatt dette året. I tillegg sees mindre avsetninger, både før og etter at
dette ble avsatt, slik at totalt sett består 2001 avsetningen av flere sjikt som til sammen
varierer i tykkelse mellom ca 7 mm i lokalitet 19 i vannets ytre del, til i overkant av 25
mm i lokalitet 5 og 11-02 nær deltaet. Akkumulasjonen i selve deltaet er noe usikker, men
ser ut til å variere mellom 150 og 250 mm. Stedvis ble det imidlertid funnet tykkere lag
med sand. Disse lagene ble sondert, men det ikke var mulig å anslå den totale
mektigheten av sandlagene uten mer omfattende undersøkelser. Det ble antatt at en del
materiale også hadde sedimentert mellom stasjonen og vannet. Det ble derfor foretatt
ytterligere befaringer og analysert ytterligere en del prøver fra både elveløpet og indre
deler av deltaet. Fig.18 viser prøvelokalitetene og materialfordelingen i dette området.
Den ca 4.2 km lange elvestrekningen mellom vannet og stasjonen har et areal på ca
179 500 m2. Den ble delt inn i syv ulike strekninger med noe forskjellige
avsetningsforhold. Merket I - VII på kart i figur 19. Se også tabell 5.

Tykkelse
m

Areal
m2

0–5
5 – 10
10 – 15
15 – 20
20 – 25
25 – 30
30 – 60
60 – 100
100 – 150
150 – 250
0 - 250

128 987
203 987
112 015
21 330
24 544
47 935
21 788
22 018
10 550
31 422
624 577

Tabell 4.

Pålagring
mm

Volum
m3

Tetthet
1.5
1.8

2.5
7.5
12.5
17.5
22.5
27.5
45.0
80.0
125.0
200.0
54.0

322
1530
1400
373
552
1318
980
1761
1319
6284
15 839

483
2295
2100
560
828
1977

8243

m3

1764
3170
2374
11 311
18 619

645
2040
1680
427
614
1438
1307
2202
1583
7856
19792

Maksimalverdier
Tonn 1.5 Tonn 1.8
968
3060
2520
641
921
2157

10 267

2353
3964
2849
14141
23 307

3

Sedimentavsetningene i Eidsvann i 2001 i mm, m og tonn ved tetthet mellom 1.5 og
1.8. Arealberegning på økonomisk kart.

Sedimentasjonen av materiale finere enn 0.5 mm i elveløpet mellom målestasjonen og
deltaområdet er anslått til ca 8400 m3 (ca 15000 tonn) som et maksimum. I deltaområdet
er det anslått et volum på ca 9400 m3,(ca 17000 tonn), men disse volumene er usikre.
Beregninger basert på sedimentkjerneanalysene viser at det utenom deltaet ble avsatt ca
6400 m3 minerogent og organisk materiale i Eidsvann. Med tetthet i materialet på mellom
1.5 og 1.8 utgjør dette samlet mellom 42 og 48000 tonn for de tre nevnte områdene.
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Beregning av suspensjonstransport ut av vannet forutsetter at kornfordelingen av
suspensjonsmaterialet og midlere strømhastighet er kjent i den aktuelle perioden.
Det ble dessverre ikke tatt kornfordelingsprøver av suspensjonsmateriaet i 2001, men
kornfordelingsanalyser av suspensjonsmaterialet i 1999 viser at det i enkeltprøver kan
være opp til ca 80 % sand, (se fig. 17). Med utgangspunkt i kornfordelinger fra tidligere
år og anslått midlere strømhastighet i Eidsvatnet til 0.1 m /s, ble transporten i utløpet av
vannet beregnet til å være mellom 20 og 30 % av tilført materiale. Kornfordelingskurvene
fra sedimentert materiale fra 2001-laget i nærheten av utløpet, viste imidlertid at langt
grovere partikler enn antatt ble ført frem mot utløpet. Det er derfor sannsynlig at
transporten ut av sjøen ligger over det beregnede anslaget, antagelig over 30 %.
Dersom en regner 30 % av det som ble registrert ved sedimentstasjonen utgjør dette
samlet et transportvolum i 2001 opp mot 80 000 tonn, avhengig av hvor mye materiale
som ble ført ut i fjorden. Med korreksjon for feilmargin og usikkerhet i estimatene ligger
dette i samme størrelsesorden som resultatene fra suspensjonstransportmålingene.

Figur 16

Sedimentmektigheter i mm i ulike deler Eidsvannet avsatt i 2001.
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Figur 17

Kornfordelingskurver av suspendert materiale ved sedimentasjonen nedenfor kraftverket
i 1999, sett i relasjon til kornfordelingen av det lyse sedimentlaget avsatt i 2001 som ble
funnet over hele vannet, ( heltrukken tykk orange strek). Her middelverdier fra lokalitet 2,
4, 5, 7, 8, og 19, som representerer et lengdesnitt gjennom vannet.

Sektor

Strekning

I
II
III
IV
V
VI
VII
I-VII

Del av delta
Del ved Stegaberget
Stegaberget- Bjørnstenøy
Bjørnstenøy – Hagane
Hagane – Kalvøyane
Kalvøyane – Nedre stryk
Nedre stryk Sed. Stasjon
Totalt

Tabell 5.

Areal
m2
20 128
17 383
38 655
30 421
29 735
16 011
27 219
179 551

Pålagring
mm
m
220
0.220
60
0.060
25
0.025
15
0.015
20
0.020
25
0.025
20
0.020

Volum
m
Tonn 1.8
4428
7970
1043
1877
966
1739
456
821
595
1071
400
720
544
979
8432
15 177
3

Elvestrekningen mellom sedimentstasjonen og Eidsvannet. Areal i m2 og beregnet
akkumulasjon av suspendert materiale i 2001 på denne strekningen i m3 og tonn ved
tetthet av materialet på 1.8.
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Figur 18

Prøvelokaliteter i 2002 og 2003 og fordelingen av grus, sand og silt i Eidsvannets delta
og de nedre 350 m av elveløpet.
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Figur 19

Fortunelva fra sedimentstasjonen og ned til Eidsvannet. Elveløpet på denne ca 4 km
lange strekningen er inndelt i VII soner med noe ulik sedimentasjon av suspendert
materiale.
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Område
Vannet
Gj. vannet
Elveløp
Totalt
Tabell 6.

Volum
m3
15 839
4752
8432
29 023

Tonn
1.5
8243
7128
15 371

Volum
m3

1.8
18 619
15 178
33 797

19 792
5938
8432
34 162

Tonn
1.5
10 267
8907
19 174

1.8
23 307
15 178
38 485

Målt og beregnet total akkumulasjon i m3 og tonn i Eidsvannet, tilførsel til
fjorden og på den 4.2 km lange elvestrekningen mellom vannet og
sedimentstasjonen i 2001, ved tetthet 1.5 og 1.8. De tre siste kolonnene er
maksimalverdier for det som har sedimentert i vannet og det som har passert
og gått ut i fjorden.

Figur 20

Sedimentmektigheter i mm i ulike deler av Eidsvannets avsatt i tidsrommet 1999 – 2002.
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5.4 Sedimentavsetningen i Eidsvann 1999 – 2002
Analyser av materiale avsatt i vannet mellom oktober 1998 og november 2002, viser en
lagpakke som varierer i tykkelse fra ca 26 mm i lokalitet 19 nær utløpet, til i overkant av
50 mm i de indre deler, med et snitt for hele vannet på ca 40 mm. Disse analysene er
vurdert som rimelig gode, ut fra en forholdsvis sikker identifikasjonen av overgangen
mellom årene 1997 og 1998, og 2001 avsetningen. I selve deltaet er akkumulasjonen
usikker, men ligger sannsynligvis et sted mellom 150 og 300 mm av materiale mindre enn
0,5 mm. Totalt gir dette ca 30 400 m3 finmateriale avsatt i vannet i dette tidsrommet. Ca
15 800 m3 av dette ble avsatt i 2001. I snitt ble det da avsatt ca 4900 m3 i de tre årene
1999, 2000 og 2002. Sett i relasjon til målesesongenes lengde og vannføring utenom
disse stemmer dette forholdsvis bra med det som ble målt ved sedimentstasjonen i 99 og
2000, men mindre bra i 2002.

6 Diskusjon og konklusjon
Beregninger utført på grunnlag av målte sedimentavsetninger i Eidsvannet viser at det før
reguleringen (1945-1965) i gjennomsnitt har blitt avsatt ca 4900 m3 finsedimenter i året,
vesentlig silt. Dette tilsvarer mellom 5900 og 7700 tonn avhengig av tettheten. Etter
reguleringen (1980 -1998) er dette redusert til ca 4800 m3, 5800 til 7000 tonn.
Sammenliknes midlere volum etter regulering, på ca 6000 tonn med det som for eksempel
ble målt i snitt ved sedimentstasjonen i 1999-2000 (ca 3000 tonn), utgjør differansen ca
3000 tonn, den transporten som går i det tidsrommet stasjonen ikke er i drift, i disse to
årene i snitt 195 døgn. At suspensjonstransporten i en 21 års periode etter reguleringen er
den samme som tilsvarende periode før, er noe uventet, men henger sannsynligvis
sammen med jevnt stor vannføring også på vinterstid. Andre årsaker kan i tillegg også
være at sedimentbassengene og sandfangene ikke fanger opp særlig mye av
suspensjonsmaterialet og/eller at transporten fra den del av feltet som ikke er regulert,
øvre del av Fortundalen har større finmassetransport enn det som har vært antatt.
Undersøkelser av det sedimenterte materialet viste at endringer i sedimentlagenes
tykkelse til en viss grad tilsvarte de målte årlige variasjonene i sedimenttransporten.
Materiale avsatt etter oktober 1997 lot seg identifisere i nesten alle lokaliteter når en
sammenliknet med nye prøver tatt i 1998 og 2002. Det var derfor mulig å identifisere
sedimentpålagringen i de enkelte år fra 1998 til 2002 med stor grad av nøyaktighet over
hele vannet, bortsett fra de aller innerste deler av deltaet. Et markant meget lyst lag, som
avgjort ble avsatt i 2001 utgjorde mesteparten av materiale avsatt utenfor deltaet dette
året, og ble med sikkerhet identifisert i lokaliteter bare 300 m fra innløpet. Dette laget
kunne også delvis gjenkjennes i enkelte prøver i selve deltaet, og sammen med 10
kornfordelingsanalyser av de øvre 30 cm av bunnsedimentet der, var det mulig å beregne
sedimentasjonen i deltaet i 2001 relativt sikkert. I snitt av 6 lokaliteter langs en midtlinje
gjennom vannet, inneholdt det lyse laget fra 2001 ca 90 % silt.
Med utgangspunkt i dette viser analyser og beregninger at sedimentasjonen i 2001 i selve
vannet inkludert deltaet, var på mellom 16 og 20 000 m3 suspendert materiale. Avhengig
av tettheten utgjør dette mellom 27 000 og 34 000 tonn. Med en sedimentasjon i elveløpet
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mellom målestasjonen og Eidsvannet på 8400 m3 som et maksimum, vil dette utgjøre ca
15 000 tonn med egenvekt 1.8. Med utgangspunkt i kornfordelinger fra tidligere år og
anslått midlere strømhastighet i Eidsvatnet til 0.1 m/s, ble transporten i utløpet av vannet
beregnet til å være mellom 20 og 30 % av tilført materiale. Kornfordelingskurvene fra
sedimentert materiale fra 2001-sjiktet i nærheten av utløpet, viste imidlertid at langt
grovere partikler enn antatt ble ført frem mot utløpet. Det er derfor sannsynlig at
transporten ut av sjøen ligger over det beregnede anslaget, sannsynligvis over 30%.
Dersom en regner med denne prosentandelen av det som ble registrert ved
sedimentstasjonen, vil dette samlet gi et volum på opp mot 80 000 tonn avhengig av hvor
mye materiale som ble ført ut i fjorden. Det er konkludert med at volumet fra
undersøkelsene av sedimentert materiale ga resultater av samme størrelsesorden som
suspensjonstransportmålingene.
Analyser av sedimentkjerner kan ved alternative tolkninger gi årslag med forskjellige
tykkelser. I vassdrag med en relativt høy vintervannføring vil ofte skillet mellom
sesongene være vanskelig å bestemme, noe som kan ha betydning for beregning av
sedimentert volum.
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