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SAMMENDRAG 
Bygging av ny trase for NSB på strekningen Barkåker - Tønsberg vil gi en del overskuddsmasser. Et alternativt deponi for 
massene er oppfylling av Eikebergrnyra syd for Tveiteelva. 

For å redusere flomproblemene på Eikebergrnyra ble det på begynnelsen av 1980 tallet bygget et flomverk for å hindre 
oversvømmelse i vekstsesongen. I nedstrørns ende av anlegget er det bygget en luke, som kan stenges i flom, samt en 
pumpestasjon for å pumpe ut lokaltilsiget. 

Dagens tilstand består av to situasjoner som vi må skille mellom: 

I Luken står åpen og vannet strømmer fritt inn på Eikebergrnyra når vannstanden i elven stiger. Vannet renner fritt ut 
igjen når vannet i elven synker. Dvs at Eikebergrnyra fungerer som et flomdempingsmagasin. I følge grunneierne til 
Eikebergrnyra er dette siruasjonen utenom vekstsesongen. 

IT Luken er stengt og lokaltilsiget til Eikebergrnyra pumpes ut i elven. I følge grunneierne til Eikebergrnyra er dette 
situasjonen i vekstsesongen. 

Vekstsesongen er normalt fra slutten av april til begynnelsen av september. 

NVE's oppgave har vært å finne hvilke konsekvenser en evenruell oppfylling har på flommene i elven. 

Konklusjon: 
For situasjon nr I vil en oppfylling av Eikebergrnyra føre til en økning av vannføringen nedstrørns Eikebergrnyra. Dette med
fører en økning av vannstandene mellom P3 og P21 på fra 0-13 cm. 

Ved i størrelsesorden en årlig flom (8 m3/s) går elveløpet stort sett fullt på strekningen mellom P4 og P2L Noen steder går 
vannet akkurat over elvekanten og strømmer inn påjordene mens det andre steder er på grensen til å strømme over 
elvekanten. Se de vedlagte bildene fra flommen i februar 1997 som viser en flom på ca 8m3/s. Dersom en ser på en 
marginalbetraktning kan en økning av flomvannstanden være forskjellen på oversvømmelse eller ikke oversvømmelse. 
Karakteristisk for deler av strekningene er at elvekanten ligger høyere enn jordene bak. Dette medfører at når vannet først går 
over elvekanten vil relativt store arealer settes under vann. 

En konsekvens av den økte vannføringen, utenom vekstsesongen, er at en vil få økt vannhastigheten med påfølgende økt 
erosjon. Det er ikke mulig å si noe eksakt om omfanget aven økt erosjonen da forholdene i elveløpet er relativt labile på store 
strekninger. 

For situasjon nr Il vil en oppfylling av Eikebergrnyra ikke føre til merkbar endring av dagens situasjon. 
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FORORD 

Bygging av ny trase for NSB på strekningen Barkåker - Tønsberg vil gi en del overskuddsmasser. Et 
alternativt deponi for massene er oppfylling av Eikebergmyra syd for Tveiteelva. 

NVE - region sør har fått i oppdrag av NSB - Jernbaneverket, avdeling for utbygging, å vurdere de 
vassdragstekniske konsekvensene ved oppfylling av hele eller deler av Eikebergmyra. 

De geotekniske forholdene er ikke vurdert i denne rapporten. 

Det presiseres at dette er et konsulentoppdrag som ikke må forveksles med NVE sin rolle som 
forvaltningsorgan. 
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1. INNLEDNING 

1.1 Generelt 
Bygging av ny trase for NSB på strekningen Barkåker - Tønsberg vil gi en del overskuddsmasser. Et 
alternativt deponi for massene er oppfylling av Eikebergrnyra syd for Tveiteelva. 

Vi viser til brev fra NSB-Jernbaneverket datert 7.2.1997 hvor NVE - region sør får i oppdrag av NSB -
Jernbaneverket, avdeling for utbygging, å vurdere de vassdragstekniske konsekvensene ved oppfylling av 
hele eller deler av Eikebergrnyra. 

Når vi i teksten bruker navnet Eikebergrnyra menes den delen av Eikebergrnyra som ligger syd for Tveiteelva. 

1.2 Beskrivelse av vannveien 

Tveiteelva går over i Rastaelva som renner i ut Storelva ved Bjune. Videre renner Storelva langs RV 35 mot 
Tønsberg hvor den renner sammen men Merkedamselva. Etter samløpet med Merkedamselva kalles elva 
Aulielva og renner i sjøen ved Jarlsberg Traverbane. 

TveiteelvaiRastaelva har en lengde på ca 4 km fra E18 til samløpet med Storelva. Videre er det ca 7 km fra 
samløpet til utløpet i sjøen ved Jarlsberg Traverbane. 

Felles for alle elvene er at elveløpene hovedsakelig består av leirmasser. Tveiteelva/Rastaelva er sterkt 
meandrerende og det pågår erosjon på store deler av strekningen som fører til utrasinger av elvekantene. 
Elven har relativt lite fall og i flom stiger vannstanden relativt raskt. 

1.3 Bakgrunn/historikk 

For å redusere flomproblemene på Eikebergrnyra ble det på begynnelsen av 1980 tallet utført følgende 
tiltak: 

* 

* 

* 

* 

* 

I utløpet av Eikebergrnyra går Tveitelva i en u-sving. Her ble elva rettet ut. 

Det ble bygget en luke for å hindre at vann fra Tveitelva skulle presses tilbake og inn i elva/grøften 
over Eikebergrnyra. 

Elvekanten er bygget opp for å hindre at vann renner inn på Eikebergrnyra og det fungerer som et lite 
flomverk. 

Det er bygget en pumpestasjon for å pumpe lokaltilsiget fra Eikebergrnyra og ut i Tveitelva når luka 
er stengt. 

Luken og pumpen brukes bare aktivt i vekstsesongen fra slutten av april til midten av september. 
Resten av året står luken åpen og vannet strømmer inn over Eikebergmyra. 
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Flomverket påvirker elven på følgende måte : 

* 

* 

* 

I vekstsesongen når anlegget manøvreres aktivt og ved "nonnale" flommer fungerer ikke 
Eikebergrnyra som et flomdempingsmagasin for Tveiteelva. V ed meget store flommer kan 
Tveiteelva strømme over elvekanten og inn over Eikebergmyra som vil fungere som et stort 
flomdempingsmagasin. 

I flom, utenom vekstsesongen, strømmer vannet inn på Eikebergrnyra som nå fungerer som et 
flomdempingsmagasin ved at vannet strømmer inn luken/røret og fyller opp områdene bak 
flomvollen. Når flommen går ned strømmer vannet ut igjen i elva gjennom samme luke/rør. 

Langs Rastaelva er det problemer ved at enkelte jorder settes under vann i flom. 

Karakteristisk for deler av strekningene er at elvekanten ligger høyere enn jordene bak. Dette medfører at når 
vannet først går over elvekanten vil relativt store arealer settes under vann. 

2.0 DATAGRUNNLAG 

2.1 Generelt 

Høyder som det refereres til er NGO høyder (NN 1954). 
Når det snakkes om høyre og venstre side er dette sett i strømretningen til elven. 

Totalt nedbørs felt ved Eikebergmyra er ca 35 km2 og ved samløpet mellom Rastaelva og Dalselva er totalt 
nedbørsfelt for Rastaelva ca 40 km2. 

Som grunnlag har en brukt følgende : 
Kart i målestokk 1 :2000 over området rundt Eikebergrnyra oversendt fra oppdragsgiver. 
Opplysninger fremkommet ved befaring 14.2.97 med grunneierene ; H.Chr. Ekeberg; A.Linnestad, 
C.M.Svalestad, J.V.Bjune. 
Oppmåling av tverrprofIler av Tveiteelva/Rastaelva, utført av NVE region sør i mars/april 1997. 
Registrert flornlinje 24.2.1997. 
Diverse opplysninger/data fra oppdragsgiver. 
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2.2 Forutsetninger 

Grøner A.S. har beregnet arealer og volumer på de ulike kotenivåene på Eikebergmyra. Tabellen følger med 
som et vedlegg. 
Aktuelt oppfyllings volum er ifølge de opplysningene vi har i størrelsesorden 150 - 300 000 m3 noe avhengig 
av hvilke alternative traseer som velges. Forutsatt en jevn oppfylling vil dette tilsvare en oppfylling til kt. 8.5 -
9.0. 

Topp elvekant /flomverk ligger i dag på kt 9.3 - 9.7. 

Topp elvekant på motsatt side ( høyre side) ligger på ca kt. 8.5. Her står vannet til topp elvekant på årlige 
flommer. Arealene bak elvekanten ligger lavere en topp elvekant og går vannet over elvekanten settes 
betydelige arealer under vann. 

Vi regner ikke med at en oppfylling vil resultere i lavere sikkerhet mot oversvømmelse, særlig ikke i 
vekstsesongen. Derfor forutsetter vi at flomverket fortsatt blir liggende på kt.9.3-9.7. 
Utenom vekstsesongen presses vannet inn på Eikebergmyra gjennom røret i "dammen". Eikebergrnyra 
fungerer da som et dempingsmagasin. I våre beregninger har vi forutsatt at hele dette dempingsmagasinet taes 
vekk ved en evenruell oppfylling. Dvs enten fyller en opp hele området til samme høyde som flomverket ellers 
så regner vi med at flomverket vil fungere som i dag. Dersom den endelige prosjekteringen viser at ikke hele 
dempingsmagasinet taes vekk vil de beregnede konsekvensene, utenom vekstsesongen, reduseres noe. 

3.0 HYDROLOGI 

3.1 Vannmerker 

For å finne aktuelle vannføringer har vi benyttet observasjonene på noen vannmerker nærheten. Et 
vannmerke er et sted hvor en observerer vannstander/vannføringer kontinuerlig. 

I tabellen nedenfor har en listet opp hvilke vannmerker en har benyttet. 

Nedbørsfelt Obs. periode 
Vannmerke Kommune Elv (km2) 

VM Bjune * Ramnes Storelva/ Aulielva 152 km2 1991 - d.d. 

VM Skorge Andebu Skogelva/ 59 km2 1981 - d.d. 
Numedalslågen 

VM Sundbyfoss Hof Sundbyelv/ 80 km2 1976 - d.d. 
Eikerenvassdraget 

* Vanmmerke Bjune ligger i Storelva like oppstrøms samløpet mellom RastaelvaiDalselva og Storelva. 
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VM Bjune er det vannmerke som er mest representativt for vannføringene i Tveiteelva/Rastaelva, men det har 
en relativt kort observasjonsperiode. De to andre vannmerkene har noe lengre observasjonsperiode og ligger 
i rimelig nærhet, men de har litt ulike avrenningsforhold pga ulik feltkarakteristikk. 

For VM Skorge og VM Sundbyfoss er det et relativt godt datagrunnlag, mens det for VM Bjune er en flom 
i 1994 som skiller seg vesentlig ut fra de andre ved at den er betydelig større. Ved beregning av 
middelflommen har vi tatt med alle flommene. I tabellen under har vi vist midlere årlig flom for de ulike 
vannmerkene. 

Midlere årlig flom : 

Skalert vil dette tilsvare følgende 
Vannmerke Midlere årlig flom midlere årlige flom for 

Tveiteelva/Rastaelva 

VM Bjune 32 m3/s 7.9 m3/s 

VM Skorge 15 m3/s 9.5 m3/s 

VM Sundbyfoss 15 m3/s 7 m3/s 

For videre beregninger setter vi midlere årlig flom for Tveiteelva/Rastaelva til 8 m3/s. 

3.2 Gjentaksintervall 

Gjentaksintervallene har en funnet ved å gjennomgå vannføringsobservasjonene på de foran nevnte 
vannmerkene og utføre statistiske analyser på dataene. Vi har valgt å angi døgnmiddelverdier. Forholdet 
mellom døgnmiddelverdier og spissverdier er for de fleste flommene mellom 1.1 og 1.3. 

** 

Gjentaksintervall Vannføringer i Anm. 
Tveiteelva/Rastaelva 

1 år 8 m3/s 

5 år 11 m3/s 

10 år 13 m3/s 

20 år 16 m3/s 

50 -100 år ca 20 m3/s ** 

Observasjonsseriene i dette området er så korte at vi ikke har tilfredstillende datagrunnlag for å 
angi flomstørrelsen ved så store gjentaksintervall. 

Største observerte flom på, VM Bjune, i perioden 1991 -1997 var 1. april 1994. Karakteristisk for denne 
flommen var at det var noe snø igjen i feltet og at det slo om til mildvær og regn i lavereliggende strøk. 
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4.0 HYDRAULIKK 

4.1 Kapasitet for luke gjennom flomverket 

Som nevnt ovenfor er det på sydsiden av Tveiteelva langs Eikebergmyra lagt opp et flomverk. Alle 
drensgrøftene er samlet i en kanal som har utløp i "nedre ende av flomverket". Her er det laget en 
"demning" med et rør igjennom med en diameter på 1 m. Det er laget en luke som manuelt kan settes ned 
og tette røret slik at det ikke kan komme vann fra elva og inn på Eikebergmyra. Det er bygget en 
pumpestasjon som pumper ut lokaltilsiget i flom når luken er stengt. 

Anlegget brukes bare i vekstsesongen, ellers står luken åpen og vannet renner inn luka i flom. Kapasiteten 
på luken varierer avhengig av forskjellen i vannstand på utsiden og innsiden av flomverket. 

Kapasiteten til luken/røret er gitt ved formelen: Q = f (dh x 8) 

Tabellen viser den beregnede kapasiteten på røret avhengig av vannstandsforskjellen dh : 

dh O.l 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.8 1.0 
[ml 

Q 0.9 1.25 1.5 1.8 2 2.2 2.5 2.8 
[m3/s] 

Når luken er åpen og vannstanden i elven stiger vil det strømme vann fra elven og inn på Eikebergmyra. 
Vannet vil presses inn helt til det oppnås likevekt mellom vannstanden i elven og bak flomverket. Når 
vannet i elven går ned vil vannet bak flomverket presses gjennom røret og tilbake i elven. 

Dette vil i prinsippet føre til at når luken er åpen vil vannføringen i elven nedstrøms Eikebergmyra bli 
redusert noe, ved at en tar vekk vann når flommen øker. Vi har i det etterfølgende utført beregninger for 
å fInne hvor stor betydning dette har for flomtoppen nedstrøms Eikebergmyra. 

4.2 Pumpekapasitet 

I følge grunneierne har pumpen en kapasitet på ca 250 -300 lis. Dette er normalt tilstrekkelig til å holde 
unna lokaltilsiget. Vannmengden som pumpes ut i bekken representerer i praksis lokaltilsiget som en 
normalt ville hatt dersom ikke flomverket hadde vært bygget. 
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4.3 Tilpassing/kalibrering av hydraulisk modell 

Det har vært benyttet en stasjonær strømningsmodell (HEC-2) til gjennomføring av beregningene 

Elveløpet er sterkt meandrerende og på deler av strekningen er elveløpet relativt uryddig. Det er vanskelig 
å utføre beregninger for slike elveløp pga utrasinger og fordi trær som ligger i elveløpet løpet samler opp 
halm og annet rek som danner demninger i flom. 

For å kunne tilpasse en hydraulisk model til en slik elver det meget viktig å ha en flomlinje samt ha 
observert elven i flom. 

I slutten av februar 1997 var det flom i dette området. 24.2.1997 var vannstanden nær toppen og 
undertegnede observerte og målte inn en flomlinje. Denne flommen er brukt for å tilpasse 
beregningsmodellen. Utfra observasjoner på Bjune VM sammenholdt med observasjoner og beregninger 
anslår vi vannføringen til å ha ligget på i størrelsesorden 8 m3/s. Dvs denne flommen tilsvarer en flom 
med gjemaksimervall på ca 1 år. 

5.0 BEREGNINGSRESULTATER 

Vi har gjennomført beregninger for følgende flomsituasjoner: 
* Årlige flom (8 m3/s) 
* 5 års flom (11 m3/s) 
* 50 -100 års flom (20 m3/s) 

Dette er døgnmiddelvannføringer og maks verdiene er for de fleste flommene 1.1 til 1.3 ganger større. 

Det er utført en beregning med åpen luke og en beregning for stengt luke for hver av vannføringene 
ovenfor. Ved åpen luke har vi antatt en vannstandsforskjell på mellom 0.2 og 0.5 m mellom elveløpet og 
vannstanden bak dammen/flomverket. 

På grunnlag av dette fremkommer det en økning i vannstanden nedstrøms Eikebergmyra når luken er 
stengt kontra når den er åpen. Grunnen til denne økte vannstanden er at når luken er åpen tar en vekk noe 
vann fra elveløpet slik at vannføringen i elven nedstrøms luken vil reduseres noe. Når luken er stengt vil 
en ikke ta vekk noe vann og vannføringen blir den samme også nedstrøms luken. Dvs i ene situasjonen har 
en samme vannføring på hele strekningen mens i andre situasjonen har en mindre vannføring nedstrøms 
luken. 

Vi har tatt hensyn tillokaltilsiget langs elvestrekningen i beregningene. 

Resultatene av beregningene er gitt i tabellen nedenfor: 
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Beregningsresultater : 

Område Økning i vannstand Anm. 
[cm] 

P4-PS + S - 6 cm 
Årlig flom 

P6-P16 + 10 - 13 cm ( 8 m3/s) 

P16-P21 tilnærmet lineært 
avtagende til null i P21 

P4-PS + Sem 
S års flom 

(11 m3/s) P6-P16 + 10 cm 

P16-P21 tilnærmet lineært 
a vtagende til null i P21 

P4 -PS + 8 cm 

SO-100 års flom P6-P13 + 10 cm 

(20 m3/s) P13 - P16 + 10 - 7 cm 

P16-P2I tilnærmet lineært 
avtagende til null i P2I 

For mer detaljerte resultater vises til vedlegg 1. 

Kommentarer til resultatene : 

Ved i størrelsesorden en årlig flom (8 m3/s) går elveløpet stort sett fullt på strekningen mellom P4 og P2I. 
Noen steder går vannet akkurat over elvekanten og strømmer inn på jordene mens det andre steder er 
akkurat på grensen til å strømme over elvekanten. Se de vedlagte bildene fra flommen i februar 1997 som 
viser en flom på ca 8m3/s. Dersom en ser på en marginalbetraktning kan en økning av flomvannstanden 
være forskjellen på oversvømmelse eller ikke oversvømmelse. 
I området mellom P4 og P7 på høyre side av elven er jordekanten høyest ute ved elvekanten hvor den 
ligger på i overkant av kt .8.5, bakenfor ligger jordet på de laveste stedene ned på ca kt.7.5. Når vannet 
går over elvekantene er det betydelige arealer dyrket mark som settes under vann. 

Vises til vedlagte tverrprofiler hvor en har markert vannstanden for den beregnede årlige flommen på noen 
karakteristiske profiler. Det viser her at vannstanden på store strekninger står i høyde med topp elvekant. 

På strekningen P7-P21 er det relativt flatt bak elvekantene. 

På strekningen P21- P28 begynner elvekantene å bli relativt høye i forhold til flomvannstanden i elven og 
det er ikke problemer med oversvømmelse. 
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Ved en 5 års flom går vannet over elvebreddene på h.s mellom P4 og P9, hvor det settes betydelige 
arealer under vann. Videre nedover mot P21 går elven over elvebreddene de fleste steder, men det er litt 
varierende hvor store arealer som settes under vann. 

Ved 50 -100 års flom er det betydelige arealer som står under vann på strekningen mellom Plog P21. 

Hovedgrunnen til at virkningen avtar til null ved profil 21 er at i flom sruver vannstanden opp fra pel 28 
og opp til i området rundt pel 16-21. Grunnen til denne oppsruvningen er en kombinasjon av uryddige 
elveløp, ugunstige samløp med andre elver samt relativt lite fall til sjøen. 

Gjennomsnittlig vannhastighet er svært varierende pga varierende tverrsnitt men hastigheten ligger i 
størrelsesorden 0.3 - 1 mls, med lokalt noe større hastigheter. 

En annen konsekvens av den økte vannføringen. utenom vekstsesongen. er at en vil få økt 
vannhastigheten med påfølgende økt erosjon. Det er ikke mulig å si noe eksakt om hvilket omfanget 
økningen av erosjonen vil ha da forholdene i elveløpet er relativt labile på store strekninger. 

I denne rapporten har vi ikke gått inn og regnet på hvor store arealer som settes under vann ved de ulike 
flomvannstandene. 

Slik som flomverket på Eikebergrnyra, mot Tveiteelva, er i pr i dag med topp på kote 9.3 - 9.7 vil det ikke 
renne vann over flomverket før vannføringen kommer over 20-25 m3/s. Vi har ikke regnet nærmere på 
virkningene for flommer med døgnmiddel større enn 20 m3/s, da det er svært sjelden slike siruasjoner vil 
opptre. 

6.0 VURDERING AV DE VASSDRAGSTEKNISKE KONSEKVENSENE VED OPPFYLLING 
AV EIKEBERGMYRA 

Vi forutsetter følgende : 

* 

* 

dersom ikke arealene bak flomverket fylles opp til topp flomverk (kl. 9.3 - 9.7) forutsetter vi at 
dagens anlegg med luke og pumpe også vil bli benyttet i fremtiden på tilsvarende måte som i dag. 

vurderingene bygger på vannføringer under 20-25 m3/s, dvs at det ikke renner vann av betydning 
over flomverket. 
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Dagens tilstand består av to situasjoner som vi må skille mellom : 

I Luken står åpen og vannet strømmer fritt inn på Eikebergmyra når vannstanden i elven stiger. 
Vannet renner fritt ut igjen når vannet i elven synker. I følge grunneierne til Eikebergmyra er 
dette situasjonen utenom vekstsesongen. 

Il Luken er stengt og lokaltilsiget til Eikebergmyra pumpes ut i elven. I følge grunneierne til 
Eikebergmyra er dette situasjonen i vekstsesongen. 

Normal vekstsesong er normalt fra slutten av april til begynnelsen av september. 

Konklusjon: 

For situasjon nr I vil en oppfylling av Eikebergmyra føre til en økning av vannføringen nedstrøms 
Eikebergmyra. Dette medfører en økningav vannstandene mellom P3 og P21 på fra 0-13 cm. 

Ved i størrelsesorden en årlig flom (8 m3/s) går elveløpet stort sett fullt på strekningen mellom P4 og P2I. 
Noen steder går vannet akkurat over elvekanten og strømmer inn på jordene mens det andre steder er på 
grensen til å strømme over elvekanten. Se de vedlagte bildene fra flommen i februar 1997 som viser en 
flom på ca 8m3Is. Dersom en ser på en marginalbetraktning kan en økning av flomvannstanden være 
forskjellen på oversvømmelse eller ikke oversvømmelse. Karakteristisk for deler av strekningene er at 
elvekanten ligger høyere enn jordene bak. Dette medfører at når vannet først går over elvekanten vil 
relativt store arealer settes under vann. 

En konsekvens av den økte vannføringen, utenom vekstsesongen, er at en vil få økt vannhastigheten 
med påfølgende økt erosjon. Det er ikke mulig å si noe eksakt om omfanget aven økt erosjonen da 
forholdene i elveløpet er relativt labile på store strekninger. 

For situasjon nr Il vil en oppfylling av Eikebergmyra ikke føre til merkbar endring av dagens situasjon. 
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Vedlegg 1 

Oppfylling av Eikebergmyra - Vassdragsteknisk vurdering. 

I tabellen nedenfor har en satt opp vannstandene i noen utvalgte profiler, forutsatt dagens tilstand og 
åpen luke. Vannstandene er gitt i kotehøyder (NGO - NN1954). 
I tillegg har en i kolonnen dh angitt økningen i vannstand dersom luken holdes stengt, i forhold til 
om luken hadde vært åpen. 

Profil nr Anm. 
Årlige flom 5 års flom 50-100 års flom 

vst [m] dh [cm] vst [m] dh [cm] vst [m] dh [cm] 

28 6.7 O 7.0 O 8.0 O 

21 6.74 +1 7.05 +1 8.05 +1 

16 7.17 +9 7.48 +7 8.25 +5 

13 7.99 +13 8.28 +10 8.79 +8 

8 8.35 +13 8.64 +11 9.12 +10 

6 8.40 +12 8.70 + 11 9.2 +10 

4 8.90 +5 9.11 +3 9.42 +7 

Kommentarer til tabellen: 

* 

* 

* 

* 

Startvannstanden i profil 28 er valgt med utgangspunkt i vannstandene på VM Bjune med 
tillegg for elvestrekningen fra samløpet med Storeva og opp til P28. 

Hovedgrunnen til at virkningen avtar til null ved profil 21 er at i flom stuver vannstanden opp fra 
pel 28 og opp til i området rundt pel 16-21. Grunnen til denne oppstuvningen er en kombinasjon av 
uryddige elveløp, ugunstige samløp med andre elver samt relativt lite fall til sjøen. 

Tallene i tabellen er oppgitt med centimeters nøyaktighet, det er for å få frem forskjellene. En 
slik nøyaktighet når det gjelder absolutte høyder er egentlig ikke helt reel med et så uryddig 
elveløp. 
Over tid vil de absolutte høydene variere noe avhengig av følgende: 
* det pågår kontinuerlig erosjon og mindre utrasinger som påvirker vannstanden. 
* Utrasing av trær, større røtter o.l. som blir liggende i elveløpet. I perioder med mye 

halm o.l. virker dette som rene demninger. 

For å unngå misforståelser vil vi presisere at det er meget viktig at det er kantvegetasjon langs 
elvekantene. Kantvegetasjonen vil med sine rotsystemer holde på jord og leir massene og 
redusere erosjonen. Det som er viktig er at en vedlikeholder kantvegetasjonen ved at en: 
* fjerner trær som legger seg ut i elveløpet 
* tynner noe slik at kantvegetasjonen ikke fører til at elveløpet gror helt igjen. 

April 1997 
NVE -region sør 



MASSEDEPONI EIKEBERGSMYRA 

I 
I 
I_ 
I 
I 
I 
I 
I 

KOTE 

8 O 

8.5 

9 O 

9 5 

10.0 

VOLUM AREAL 

86.000 m3 168.S00 m2 

178 000 m3 191.900 m2 

280.000 m3 209 600 m2 

392 000 m3 221.100 m2 

527000 m3 257 400 m2 

IL-------------------------~ 
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