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UNDERSØKELSE VEDRØRENDE MULIG ENDRET FLOMBILDE I LEIRA

En undersøkelse av mulige endringer av flombildet i Leira
forutsetter hydrologiske målinger i vassdraget. I den øvre
delen av Leira er det en del fjellterskler hvor det kan
foretas målinger og beregninger av vannføringen. Den nedre
delen består av flate partier med småfall, løsmasser og
ustabile elveprofiler. I disse områdene er det vanskelig og
meget kostbart å få registrert vannføringen og det finnes
derfor ingen data for vannføringen i den nedre delen.

Kringlerdal Kråkfoss Leirsund

Vannføringsdata Ja Ja Nei
Observasjonsperiode 1966 1966
Nedbørfelt 262 km 418 km2 ca.630 km2

En legger merke til at hele 212 km2, eller 33 % av nedbørfeltet
ved Leirsund ligger nedenfor Kråkfoss som er det nederste
stedet for registrering av vannføringen.

Den videre undersøkelsen vil derfor hovedsaklig dreie seg om
mulige endringer i flombildet ovenfor Kråkfoss.

1. FLOMOBSERVASJONER VED KRÅKFOSS

I fig.1 er de årlige maksimale vannføringer ved Kråkfoss
tegnet opp med angivelse av hvilke år høstflommene har vært
størst. Flomverdiene er midlere døgnvannføringer i det døgn
flommen kulminerer. I de årene høstflommene har vært størst er
summen av observert nedbørmengde ved Gardermoen på kulmi-
nasjonsdagen og 4 dager tidligere angitt.

En legger merke til at i perioden 1983-1988 har årsflommene
vært større enn middelflommen i perioden 1966-1992. Fra 1989
ser det ut til at høstflommene har kommet ned på et mere
normalt nivå igjen.

Før 1980 var det bare i 3 år at høstflommene var de største
årsflommene. Etter 1980 er høstflommene blitt dobbelt så
hyppige, og de 3 største årsflommene i hele observasjons-
perioden har alle forekommet som høstflommer i perioden 1983-
1988.

Det er et generelt trekk at høstflommene på Østlandet i 1980-
årene har vært de største som er observert på mange år.
Høstflommen i 1987 er i sørlige strøk på Østlandet beregnet
til 100-årsflom og i Leiras nedre del til noe over 100-
årsflom. Slike flomsituasjoner må nødvendigvis forekomme før
eller senere, men mulighetene for en snarlig gjentakelse burde
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statistisk være meget små så fremt vi ikke er kommet inn i en
periode med klimaendringer. Det vil ta mange år før det blir
noen endelig konklusjon på dette.

2. FLOMSTØRRELSER PÅ SØR-ØSTLANDET

Det er mange som har stilt spørsmål om de hyppige og store
flommene i Leira i 1980-årene har vært et naturlig fenomen
eller om flommene i Leira av en eller annen unaturlig grunn er
blitt større den senere tiden. Dette spørsmålet er det
vanskelig å gi noe konkret svar på fordi høstflommenes
størrelse er helt avhengig av nedbørmengdene i nedbørfeltene
og nedbørintensiteten i den mest kritiske flomperioden.

Nedbørmålinger foregår ved faste målesteder og antall
målestasjoner er for lite til at en kan danne seg noe eksakt
bilde av den totale nedbørmengden i nedbørfeltene. På de aller
fleste målestasjonene måles dessuten nedbørmengden bare 2
ganger pr. døgn og det er dermed umulig å beregne f.eks.
nedbørintensiteten for hver time. Det er i stor grad nedbør-
intensiteten som bestemmer størrelsen og intensiteten av
høstflommer i naturlige nedbørfelt.

Det er foretatt en undersøkelser av flomstørrelsene ved 3
andre målestasjoner for å se om det er noen systematisk
endring i flomstørrelsene ved Kråkfoss. De 3 andre
målestasjonene er:

1573-0 Kringlerdal i Leira
2181-0 Sagstua i Sør-Odal
2158-0 Høgfoss i Hobøl

Nedbørfelt
262 km2
47
297

Obs. periode
1966
1968
1976

Fig. 2 viser resultatet av denne undersøkelsen.

Sammenlikningen mellom flomstørrelsene ved Kråkfoss og
Kringlerdal er meget god. Noe annet bør heller ikke forventes
når begge målestasjonene ligger i samme vassdrag. Det er en
liten knekk på kurven i 1987. Forklaringen på dette er at
flommen ved Kråkfoss hadde høyere gjentaksintervall enn ved
Kringlerdal. Flommen i 1987 er beregnet til å ha et gjentaks-
intervall på over 100 år ved Kråkfoss og ca. 80 år ved
Kringlerdal. Fra og med 1988 ligger flommene på samme rette
linje som før 1987.

Sammenlikningene Kråkfoss/Sagstua i Sør-Odal og Kråkfoss/
Høgfoss i Hobøl viser større forskjeller i de enkelte årene,
særlig i årene før 1980. Disse nedbørfeltene ligger i en
avstand på 60-70 km fra Leiras nedbørfelt og innenfor så store
områder må en regne med store variasjoner i nedbøren om
høsten. Begge kurvene viser en markert knekk i 1983 og 1987.
Ved å studere nedbørmengdene på disse 3 steder finner en at
det var betydelig mere nedbør ved nedbørstasjoner i Leiras
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felt under høstflommene i 1983 og 1987. Dette gir en naturlig
forklaring på hvorfor kurvene får en knekk i disse 2 årene.
Ellers er kurvene parallelle i perioden 1983-1986 og 1987-
1992. Dette viser at flomstørrelsene i Leira ikke har endret
seg de senere årene når en sammenlikner med nærliggende
vassdrag på Østlandet.

3. UNDERSØKELSE AV FLOMINTENSITETEN I LEIRA

Det er i løpet av de siste 30-40 årene foretatt forskjellige
inngrep og endringer i Leiras nedbørfelt som kan tenkes å ha
påvirket flomintensiteten. Noen hevder at flommene kommer
raskere enn tidligere, er blitt større og kommer langt oftere.

Viktige faktorer som kan bidra til en endring av flomforløpet
er følgende:

Grøfting i skogsområder og drenering av dyrket areal og
urbaniserte områder.

Flatehogst og økt avvirkning av skog de siste 30 til
40 år.

Nedlegging av tømmerfletingen og redusert bruk av
fløtningsdammer i flomperioden.

Bakkeplanering av dyrket areal og endret arealbruk.

Det er foretatt en undersøkelse av flomhydrogrammene for
1572-0 Kråkfoss. Her er det i hele observasjonsperioden
foretatt kontinuerlige registreringer av vannføringen og det
er mulig å undersøke om flombildet har endret seg noe. Av
flomhydrogrammene har en beregnet følgende verdier:

A S maks = største døgnendring i flomintensiteten
2-3 døgn før og etter kulminasjonen

S maks. = midlere døgnintensitet ved kulminasjonen

Fs = A s maks • 100 = største døgnendring i prosent av
S maks største døgnintensitet.

Kurvene for Fs er vist i fig.2 for perioden 1966-1992 både for
stigende og synkende flom. Kurven for synkende flom ligger
stort sett lavere enn kurven for stigende flom. Dette er helt
vanlig på Østlandet med store løsmasser i nedbørfeltene og
hvor mark- og grunnvannsmagasinet kan ha stor innvirkning på
flombildet, særlig om høsten.

Det er ikke noen klar tendens i noen av kurvene.- Høye verdier
for Fs på stigende flom har vi i begynnelsen av 1970-årene og
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noe mere spredt i 1980-årene. Maksimalverdiene blir nesten de
samme når en tar flomstørrelsene med i bildet. Flommene på
1970-tallet var betydelig mindre enn på 1980-tallet, men
likevel er de maksimale døgnverdiene i flomintensiteten
noenlunde de samme når en tar hensyn til flommenes
kulminasjonsverdier.

Undersøkelsen viser at det ikke er noen klar endring i det
generelle flombildet. Flomhydrogrammene er stort sett like i
hele perioden. Det er bare flommenes størrelse som er markert
høyere i 1980-årene. De 3 største høstflommene i perioden
1966-1992 er observert i 1983, 1987 og 1988. Årsaken til dette
er utlukkende store nedbørmengder i en periode hvor nedbør-
feltet har liten flomdempende virkning.

Under høstflommen i 1987 kom det spesielt store nedbørmengder
i den østre delen av Nordmarka og øvre delen av Leiras
nedbørfelt. Her ble det observert opp mot 300 mm i løpet av en
10-døgns periode.

Høstflommen i 1988 var også svært lokal. De største nedbør-
mengdene var den gangen i nordre del av Leira, Hurdalen og
nordover mot Biri og Gausdal. Det ble registrert nedbørmengder
opp til 120 mm i løpet av 3 døgn.

4. DISKUSJON

I de senere årene har det forekommet flere store høstflommer i
mindre vassdrag på Østlandet, spesielt høstflommer. Fra flere
hold er det hevdet at flommene kommer raskere og er blitt
større enn tidligere. Det er også antydet forskjellige årsaker
til dette, men stort sett de samme i alle vassdrag. For Leira-
vassdraget vil en peke på følgende mulige årsaker som muligens
kan bekrefte disse påstandene.

Nedleggingen av tømmerfløtingen og bruken av fløtnings-
dammene i begynnelsen av 1960-årene har ført til noe øket
flomvannføring. Det er beregnet at denne bruksendringen
har ført til en flomøkning ved Leirsund på 2%. For 1987-
flommen vil dette tilsvare en hevning av flomtoppen ved
Leirsund på 10-12 cm.

Skogsgrøfting og økt bruk av flatehogst. Det finnes ingen
statistikk på skogsgrøfting. I noen av kommunene har det
vært forbud mot skogsgrøfting, og i andre er det mange år
siden dette ble utført. Grøftene er ikke vedlikeholdt, og
det påstås at greftingen har liten innvirkning på
flomforholdene i dag.

Flatehogsten var mest i bruk for en del år siden. I de
siste 20-30 årene er det foretatt snauhogst i 40%-50% av
skogsarealet. Det foreligger ingen undersøkelser av om
flatehogst påvirker flomforholdene og noen tall for
eventuell flomøkning kan derfor ikke angis.
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3. Bakkeplanering og bedre drenering av jordbruksarealer.
Statistikk på årlig pløying av dyrket mark viser en sterk
økning de siste 20-25 årene.

1969: ca. 57% av dyrket mark ble pløyde årlig
1979: ca. 78% II II II II II

1989: ca. 85% n n II II

Denne utviklingen har en klar sammenheng med overgang til
mere korndyrking hvor det har vært aktuelt med både
bakkeplanering og bedre grøfting. Det er særlig i
jordbruksarealene nedenfor Kråkfoss at disse arbeidene er
utført. Her finnes det ingen vannføringsdata, og det er
heller ikke foretatt spesialundersøkelser andre steder
som kan antyde en eventuell påvirkning på flomforholdene.

Undersøkelsene av erosjonsprosessen og sedimenttransport
i Leiravassdraget (rapport nr.20. 1991 NVE) viser også at
erosjonsintensiteten har vært større på strekningen
Kråkfoss-Frogner enn ovenfor Kråkfoss og at den har økt
de siste 20-25 årene. Det synes derfor å være en klar
sammenheng mellom erosjonsintensitet og grad av
bakkeplanering. Det er dermed grunn til å tro at slike
tiltak fører til raskere avløp fra jordbruksområder, noe
som kan resultere i økt flom nedover i vassdraget. Dette
kan være særlig merkbart på sene høstflommer som i 1987,
hvor det naturlige vegetasjonsdekket er blitt fjernet og
høstpløying nå er mere vanlig.

Det foreligger ingen undersøkelser som indikerer hvor mye
flomintensiteten kan øke ved bakkeplanering og tettere
drenering av jordbruksarealer.

	

5. KONKLUSJON

Ved undersøkelser av flomhydrogram fra målestasjoner i Leiras
nedbørfelt og nærliggende nedbørfelt kan det ikke påvises noen
endring eller unaturlige forhold ved flombildet i Leira. De
hydrologiske observasjoner startet først i 1966 og det finnes
ikke observasjoner i nærliggende vassdrag med lengre observa-
sjonsperiode.

Betydningen av nedleggelsen av fløtingen og bruken av
fløtningsdammene kan derfor ikke påvises i de hydrologiske
undersøkelsene. Det kan heller ikke påvises endringer i
flombildet på grunn av økt flatehogst og skogsgrøfting ovenfor
Kråkfoss.

Det er mest sannsynlig at de store høstflommene de senere
årene kan forklares med spesielt store nedbørmengder og
nedbørintensiteter i Leiras nedbørfelt. Flommene i flere
mindre vassdrag på Østlandet har også vært meget store disse
årene, og flomskadene har enkelte steder vært langt større enn
i Leira.
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For å få en bedre forståelse av hvilken betydning disse
endringene i nedbørfeltene har på flombildet, må det settes
igang mere omattende underøkelser i mindre nedbørfelt.
Undersøkelser i en 5-års periode før og etter inngrepene blir
foretatt ville gi oss sikrere holdepunkter for hvilken
betydning de enkelte inngrep har på det naturlige flombildet.

6. ANDRE MULIGE ÅRSAKER TIL ENDRET FLOMBILDE I
NEDRE DELEN AV LEIRA

Etter storflommen i øyeren i 1967 ble utløpet fra øyeren
utvidet i perioden 1972-1975. Det ble fastsatt nytt
tappereglement som har ført til at alle flomvannstander er
betydelig redusert. Senkingen starter ved kote 102,0 m i
øyeren hvor avløpet skal være ca. 1500 m3/s, og ved kote 102,50
m skal avløpet være ca. 3200 m3/s. Ved denne vannføringen
oppnås maksimal senking på ca. 3,00 m.

Lavere flomvannstander i øyeren vil også gi gunstigere
avløpsforhold og lavere flomvannstander i nedre delen av
Leira. Denne tendensen burde være merkbar også ved f.eks.
Leirsund for flommer etter 1975. Det har tidligere vært dårlig
med observasjoner i nedre delen av Leira, men noen data
foreligger.

Flomobservasjoner i øyeren-Leirsund området.

Dato øyeren Lillestrøm Leirsund Fall Kråkfoss

04.07.22 101.64




101.95 0,31 m ca.40 m3/s
06.06.67 106.61 106.68




ca.20
17.10.83 101.61





ca.96
16.10.87 102.36 103.07 106.60 4.24 ca.171
03.09.88 101.47




106.15 4.68 ca.104
05.09.88 102.25




104.88 2.63 ca.39
13.04.89 99.06




104.25 5.19 ca.45
04.16.91 101.53




104.83 3.30 ca.78
05.11.91 101.54




104.60 3.06 ca.45

Observasjonene ved Leirsund i 1922 og 1991 viser store
forskjeller i fallhøyde ned til øyeren. Høstflommene i Leira i
1983 og 1988 var nesten like store, men det er ikke rapportert
om høy vannstand i 1983 mens vannstanden var meget høy i 1988.
Dette kan tyde på at det har foregått forandringer i
elveprofilet på denne strekningen etter 1983 som kan ha
forårsaket høyere flomvannstander ved Leirsund.

Opplysninger fra Skedsmo kommune bekrefter denne antakelsen
Ved befaring er det konstatert lengre strekninger hvor det er
bygget flomvoller og plassert stubberanker på elvebredden. Ved
befaring 21.11.1987 hvor Skedsmo friluftsnemnd og NVE deltok
ble det spesielt pekt på områder nær Brauterstilla, hvor det i
1986 ble skjøvet forholdsvis store mengder stubber ut på
elvekanten.
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Arbeider av denne typen kan ha påvirket vannstandsforholdene
lengre opp. Det finnes idag dataprogrammer hvor effekten av
slike arbeider kan beregnes. Et eget prosjekt hvor dette ble
nærmere klarlagt ville være meget nyttig å få gjennomført.

På denne strekningen foregår det også periodevise oppstuvinger
fra trær og busker som raser ut i elven. Det er viktig at
slike forhold blir oppdaget raskt og at trærne blir fjernet så
raskt som mulig.

For å holde oppsyn med dette anbefales å ansette en
tilsynsmann som foretar regelmessige befaringer og avgir
rapport om forholdene.

Fra våren 1993 er det satt igang registrering av vannstanden
ved Leirsund og Borgen bru. Kommunene foretar også observa-
i flomperioder ved disse målestedene. På denne måten vil en
etter noen år få bedre kjennskap til hvor det er mest lønnsomt
å sette igang enkle tiltak for å reduserse oppstuving fra
trær, busker o.l.

Flere alternativ for å redusere flomskadene mellom Borgen bru
og Leirsund er behandlet i VRØ/NVE - rapport datert 10.02.91.
Forslag som berører selve elveprofilet er utretting av
elvestrekningen, utvidelse av profilet i bredden eller dybden.
Det er angitt kostnadsoverslag og flomreduksjon ved hvert av
alternativene.

Det vises forøvrig til brev av 25.01.1989 til Sørum kommune
med kopi til Skedsmo og Gjerdrum. Kopi vedlegges rapporten.
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Deres ref.

2.5-JAN.1989
Deres da:

Sørum kommune
Teknisk etat

1920 SØRUMSAND

FLOMSIKRING LANGS LEIRA

På møtet i Sørum rådhus 7.12.1988 ble jeg bedt om å undersøke om de høye
flomvannstandene i nedre delen av Leira de siste årenc kan ha sin årsak i
unormalt store nedbørmengder.

Jeg har vært i kontakt med Meteorologisk Institutt om dette, og vedlegger
ett eksemplar av den rapporten som er utarbeidet. Rapporten konkluderer
med at det har vært relativt høy høstnedbør i dette området de siste
årene, og at det har vært stor hyppighet av episoder med høy
nedbørintensitet i perioden 1985-1988.

Dette stemmer bra med vår registrering av flomkulminasjoner i Leira. I
løpet av de siste 23 år har 4 av de 6 største flommene forekommet i løpet
av de siste 5 år (1984, 1985, 1987 og 1988). En har her benyttet
flomstatistikken for Kringlerdal målestasjon fordi vannføringsberegningene
ved Kråkfoss er noe usikre ved høye flomvannstnder. -Av den grunn er det
vanskelig å fastslå om det har vært spesielt høy.flomintensitet i nedre
delen av Leira de siste årene.

De undersøkelser som er foretatt, basert på hydrologiske og meteorologiske
observasjoner, bekrefter at flomvannstandene fra Leirsund og nedover må ha
vært spesielt store de siste årene. Om det også kan være andre årsaker
som har forsterket flomproblemene kan bare bli klarlagt ved flere
undersøkelser. De planlagte profileringer av elveløpet og regelmessige
observasjoner av flomvannstander på denne strekningen vil kunne bringe
klarhet i dette.

Det er mye krattskog langs Leira og på slike strekninger blir det meget
lett oppstuving av vannstanden på grunn av trær, kvister, røtter o.l. som
faller ut i elva og samles opp på grunne partier, brokar og andre
hindringer i elveløpet. Elveløpet må derfor holdes under regelaessig
oppsikt. Dette kan enklest gjøres ved oppsetting av vannmerkeskalaer på
noen steder, f.eks. ved jernbanebroa, Borgen broa og Leirsundbroa.
Skalaenmå monteresoppstrømsjernbanebruaog Borgenbroaog nedstrøms
Leirsundbroa. Arbeidetutføresbilligstav teknisketat i kommuneneog
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skalaer kan bestilles ved Hydrologisk avdeling. Ved å montere skalaene i
NGO-høyde kan fallforholdene avleses direkte. Det må etableres en fast
ordning med avlesning til faste tider under flom og observasjonene må
arkiveres for å kunne registrere eventuelle endringer på lengre sikt.

Vi vil foreslå at det settes igang et enkelt kontrollsystem med bare
skalaer i første omgang. Montering av selvregistrerende instrumenter på
disse stedene vil bli mere kostbart både når det gjelder anleggsutgifter
og driftsomkostninger. Hvis det ønskes bistand fra Hydrologisk avdeling
for plassering av vannmerkeskalaen, deltar vi gjerne i en befaring i
området.

Med hilsen
Hydrologisk avdeling

ell Het,ge
sjefingeniør

Kopi: Skedsmo kommune, v/R. Woldseth
Gjerdrum kommune, v/G. Bandstad
Sørum kommue, v/K. Myre
Forbygningsavdelingen, NVE

vho/brev/khe/sørum komm
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