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Forord 
I regi av NVE har det blitt utført et omfattende forbygnings og sikringsarbeid av 

norske vassdrag. Selv om forbygningene har vært nødvendig for å sikre 
tettbebyggelse og forhindre erosjonsskader på jordbruksland så kan de i mange 
tilfeller få konsekvenser for andre bruker interesser i vassdragene. 

Erosjonsforbygninger kan endre materialstrømmen i vassdragene og påvirke 

økologiske forhold. 

I Gråelva ble det påvist store forekomster av kvikkleire som sto i fare for å rase ut. I 
1992 ble det derfor iverksatt et omfattende sikringsarbeid langs elveløpet. 

Sikringsarbeidene pågår fremdeles ved utgangen av 2000. For å dokumentere 
virkningen av tiltakene på en kvantitativ måte, ble det iverksatt et måleprogram for 

sedimenttransport som skal pågå inntil alle sikringsarbeidene er sluttført. Prosjektet er 
finansiert av NVE-AFoU. Sverre Husebye var prosjektleder i den første fasen av 
prosjektet fram til 1999. Truls Erik Bønsnes har deretter overtatt 
prosjektlederansvaret. 

Prosjektet er gjennomført i samarbeid med NVE-RM, ved Arnt Bjøru og Torger 
Wisth. Harald og Brit Randi Reberg har vært observatører for sedimentprøvetakingen 

siden oppstart i 1991. I 1998 ble det også igangsatt et cand. scient arbeid for å 
undersøke om sikringsarbeidene har innvirkning på elveløpet nedenfor den forbygde 
strekningen. 

Oslo, desember 2000 

"" 

~ cvv 
jell Re 

?~.?~~ 
Randi Pytte Asvall 
seksjonssjef 
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Sammendrag 
Gråelvas nedbørfelt er karakterisert ved aktiv erosjon og meget høy 

suspensjonstransport. Områdene av nedbørfeltet som ligger under marin grense (150 

m o h) utgjør ca 42% av feltarealet og består av tykke marine leiravsetninger. Hvis 
løpserosjonen i Gråelva fortsetter uhindret, vil kvikkleireskred kunne utløses. I 1992 
ble det iverksatt sikringsarbeider i de mest utsatte deler avelvestrekningen. Arbeidene 

omfatter forbygninger, steinsetting og heving av hovedløpet på enkelte 
delstrekninger, samt steinsetting av de nedre deler av utvalgte sideelver med 

rasfarlige raviner. Sikringsarbeidene har blitt gjennomført etappevis siden 1992 og er 

fremdeles ikke fullført ved utgangen av 2000. Anleggsarbeidene utføres av NVE -
anlegg Region Midt Norge. Formålet med dette prosjektet er å dokumentere hvordan 
elveforbygninger innvirker på erosjon og sedimenttransport i et leirvassdrag. 

Måleresultatene fra perioden august 1991 til desember 1999 viser en nedgang i 
transportert suspensjonsmateriale. Det er imidlertid ikke en entydig nedgang. 
Transporten avtar sterkt i første del av perioden, fra 163000 tonn i 1992 til 16 100 
tonn i 1996, for så å øke igjen til 103 000 tonn i 1997. I 1998 var det imidlertid en 
reduksjon til 46400 tonn. Dette er likevel høyere enn i 1995 og 1996. 
Totaltransporten for hele 1999 vil sannsynligvis bli på omkring 25 000 tonn. 

Suspensjonstransport under vinterflommer utgjør en stor andel av totaltransporten i 

enkelte år. Når ikke reduksjonen i sedimenttransporten har et entydig forløp, så kan 
dette ha sammenheng med den naturlige variasjonen i sedimenttransporten som finnes 

i alle vassdrag. Flomhyppighet og nedbørforhold varierer til dels sterkt gjennom 
sesongen og fra år til år. Denne variasjonen vil kunne overskygge effekten av 
forbygninger. For å få en bedre oversikt over de enkelte faktorenes betydning må 

også den naturlige variabiliteten analyseres. Siden det er påvist en signifIkant 
korrelasjon mellom vannføring og suspensjonskonsentrasjon, kan analyser av 
vannføringen være tilstrekkelig til å klargjøre værforholdenes betydning. 

Analyser av værlaget antyder at det skulle færre flomsituasjoner til for å få en høy 

transport før sikringsarbeidet startet enn det som ser ut til å være situasjonen etter 

noen års sikringsarbeid (1997 - 1999). Erosjonssikringene synes derfor å ha hatt en 
effekt på sedimenttransporten. Det er en markert reduksjon isuspensjonstransporten 
fra 1992 til og med 1996. Den naturlige variabiliteten er imidlertid fortsatt tilstede, 
noe som økningen i transport i 1997 og tildels 1998 viser. Yttergrensene for det nye 
sedimentregimet ligger sannsynligvis vesentlig lavere enn før sikringsarbeidet startet. 

I 1999 ble det igjen registrert en betydelig nedgang i suspensjonstransporten selv om 
antall flommer var nesten det samme som i 1998. Lengden av de sikrede strekningene 

økte imidlertid betydelig i løpet av 1999, men den fulle effekten av dette vil antagelig 

ikke vises før 2000 målingene foreligger. 
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1. Innledning 
Gråelvas nedbørfelt er karakterisert ved aktiv erosjon og meget høy suspensjons
transport. Områdene av nedbørfeltet som ligger under marin grense (150 mo h) 

består av tykke marine leiravsetninger. Hvis løpserosjonen i Gråelva fortsetter 

uhindret, vil kvikkleireskred kunne utløses. I 1992 ble det iverksatt sikringsarbeider 

for å sikre de mest utsatte deler avelvestrekningen mot erosjon og utglidninger. 

Sikringsarbeidene har blitt gjennomført etappevis siden 1992 og er fremdeles ikke 

fullført ved utgangen av 2000. Anleggsarbeidene utføres av NVE - anlegg Region 
Midt Norge. På bakgrunn av tidligere erfaringer (f. eks forbygningen av Helgåa i 

Verdal) var det grunn til å anta at sikringsarbeidene ville innvirke på 

sedimenttransporten i vassdraget. Det er imidlertid aldri blitt gjennomført 

undersøkelser som kan kvantifisere slike endringer. I 1991 ble det derfor iverksatt et 
måleprogram for sedimenttransport i Gråelva. Det ble etablert en målestasjon for 

vannføring og automatisk prøvetaking av suspensjonstransport gjennom hele året. 

Måleprogrammet har pågått kontinuerlig sommer og vinter siden starten i 1991 og 

pågår fremdeles. Prosjektet bygger på erfaringene fra den omfattende undersøkelsen 

av raviner og elveerosjon på Romerike, (Bogen og Sandersen 1991, Bogen, Berg og 
Sandersen 1993). 

Målet for undersøkelsen er å dokumentere hvordan elveforbygninger virker inn på 

suspensjonstransporten i et vassdrag der sedimenter tilføres fra erosjonsprosesser i 
marin leire. De viktigste kildene i Gråelva er løpserosjon, erosjon i skredmateriale, 

erosjon som følge av bakkesig og overflateavrenning. Det er særlig løpserosjon som 

påvirkes av erosjonsforbygninger. Hvis forbygningene fører til at bidraget fra denne 

kilden reduseres med tiden, så vil den totale transporten i Gråelva reduseres sterkt. 

Det er imidlertid mange faktorer som har innvirkning på sedimenttransport i vassdrag 

og fører til stor naturlig variabilitet. 

Programmet ble startet opp før sikringsarbeidene ble iverksatt for å dokumentere 
naturlige forhold og effekten av sikringsarbeidene gjennom anleggsperioden og fram 

til sluttføring. Det vil også være av interesse å forsette i en tid etter at sikrings
arbeidene er avsluttet, for å klarlegge hvordan vassdraget stabiliseres. Resultatene kan 

ha betydning for gjennomføringen av lignende anlegg andre steder i Norge. Det antas 

at resultatene også vil vise hvordan sedimentransporten i vassdragene kan påvirkes 

for å forbedre vannkvaliteten. Kvantitative målinger av hvordan sikringstiltak virker 
er derfor en nødvendig forutsetning for å kontrollere effekten av tiltak. 

I 1998 ble det innledet et samarbeid mellom Geografisk institutt ved Universitetet i 

Oslo og NVE-HM! RM for å undersøke hvordan sikringsarbeidene innvirker på de 

fluviale prosessene i og langs elveløpet i de nedre deler av Gråelva. Våren 1998 ble 

det igangsatt et cand. scient arbeid som vil fokusere på geomorfologiske forhold og 

derved løpsutvikling i Gråelva. Faglig veileder ved Geografisk institutt er Kjell 

Nordseth, mens ekstern veileder i NVE er Sverre Husebye. Feltarbeidet i dette studiet 
ble avsluttet i 1999. Resultater fra dette arbeidet er ikke inkludert i denne rapporten. 
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2. Områdebeskrivelse 
Gråelva ligger i Nord - Trøndelag fylke ca 10 km øst for Stjørdal sentrum. 

Nedbørfeltet ligger nord for Stjørdalselva og har et areal som utgjør 47.6 km2 ved 

målestasjonen ved Børstad (st. nr 124. 15), se fig 1. I de Øvre delene av feltet er det 

barskog og noe jordbruksland, mens løvskog og dyrket mark dominerer i de 
lavereliggende områder. 

FlI 
~ 

o 500km 
~ 

Målestokk 
Grunnlag: Statens kartverk N250 
Temadata og utforming: NVE-XTES 26.01.2000 

Fig l Gråelvas nedbørfelt. 
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Omlag 20 km2 ligger under marin grense (MG) se fig 4. Jordsmonnet over MG (150 
m o h.) består for det meste av moreneavsetninger med innslag av myr og bart fjell. 
Under MG er det tykke marine leiravsetninger avsatt under siste istid. Det antas at 
sedimenttransporten hovedsakelig stammer fra kilder i områdene under marin grense. 

(Sandersen 1993). Store arealer av den marine leiren består av kvikkleire, som noen 

steder ligger like under overflaten helt ned mot elveløpet. Leirområdet er i dag intenst 
ravinert og det har gjennom tidene blitt utløst en rekke store skred. 

Marin leire har en lav effektiv porøsitet (ca 5%) som fører tilliten gjennomstrømning 
og infiltrasjon av vann. Derfor representerer leire et lite tilgjengelig 
grunnvannsmagasin selv om porøsiteten er på hele 55%. Overflateavrenningen gir 
dermed det største bidraget til avløpet. Under slike forhold er det kort responstid på 

avløpet, med markerte og kortvarige flomtopper. Dette kan leses ut fra 
vannføringsregistreringer ved stnr. 124. 15 Børstad. Raske vannføringsendringer og 
rask respons på nedbør forekommer en rekke ganger gjennom året. Innsjøene er små 

og er lokalisert høyt oppe i nedbørfeltet. Dette medfører at den naturlige 
selvreguleringen i feltet er lav. Lav magasineringskapasitet i form av et lite 
tilgjengelig grunnvannsmagasin og lav effektiv innsjøprosent i nedbørfeltet gir også 
en relativt kortvarig resesjonsperiode. Vannføringen stiger derfor raskt mot et 
maksimum og faller relativt raskt tilbake til et lavt nivå. Vannføringen i 
lavvannsperiodene ligger mellom 0.1 - 1.0 m3 Is, mens flomvannføringene varierer fra 

10.0 m 3/s og opp til 35.5 m3/s. Sistnevnte registrering fant sted ved en vinterflom i 
januar 1992 og er den høyeste vannføringen som er målt ved denne avløpsstasjonen. 
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3. Erosjonsprosesser og 
sedimentkilder i Gråelvas 
nedbørfelt 

NGI har på oppdrag fra NVE foretatt en kartlegging av sedimentkilder og 

erosjonsprosesser i de marine leirområdene i Gråelvas nedbørfelt, (Sandersen 1993). 
NGI utførte også grunnundersøkelser (Gregersen 1991). 

Generelle prosesser som kan lede til fluvial erosjon i leirterreng, kan deles inn i 
følgende hovedgrupper: 

• Avrenning i det naturlige dreneringssystemet 

• Massebevegelse i sideskråninger 

• Overflateavrenning 

• Avrenning i grøfte systemer 

• Underjordisk kanalisert drenering (piping) 

• Grunnvannserosjon 

A vrenning i det naturlige dreneringssystemet fører til erosjon i elveløpet. 
Erosjonsintensiteten er i hovedsak bestemt av strømningshastigheten og 

motstandskraften tilløpsmaterialet. Dette kan deles inn i to hovedtyper, henholdsvis 
lateral (sideveis) og vertikal (bunnsenkning) løpserosjon. Det er særlig de tre første 
prosessene som er viktige i Gråelva. 

3.1 Lateral løpserosjon 
Strømningshastigheten er størst i yttersvinger. Dette fører til en større 
erosjonspåvirkning langs yttersvinger og en tendens til sedimentasjon i innersvinger. 
På sikt kan disse prosessene føre til en sideveis forflytning av elveløpet. Det er i elver 
med et meandrerende løpsmønster, slik som i nedre deler av Gråelvas hovedløp, at 

disse prosessene er mest aktive. En omfattende erosjon i yttersvinger finner sted flere 

steder i nedbørfeltet, spesielt i de nedre deler av hovedelva og i enkelte sideraviner. 

Erosjonsintensiteten vil også være avhengig av i hvilken grad det foregår 
massebevegelse (bakkesig) i sideskråningene ned mot elveløpet, idet elven vil søke å 
opprettholde sitt tverrsnittsareal ved å frakte bort materiale som er tilført fra 

skråningene. Den laterale forflytningen av elveløpet kan ha vært utløsende for 
bunn senkning på flere lokaliteter. 
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3.2 Vertikalløpserosjon 
Vertikalløpserosjon eller bunn senkning er en dominerende erosjonsprosess i 

Gråelvas nedbørfelt. Et bekkeløp med gitt vannføring og komfordeling av 

bunnsedimentene vil med tiden grave seg ned inntil det er etablert et likevektsprofil 

(Bjerrum 1971), eller inntil det er dannet et stabilt dekksjikt. I en undersøkelse fra 

leirterrenget på Romerike (Bogen og Sandersen 1991, Bogen, Berg og Sandersen 

1993), ble det påvist at de store flommene har avgjørende betydning for graden av 

vertikalløpserosjon. Flommene vil føre til at bekkeløp med stort fall vil skjære seg 

ned inntil likevekt er oppnådd. Generelt sett vil erosjonsprosessene vil være mest 
aktive inntil elveløpet oppnår en likevekt med landskapet omkring. Løpsgradient, 
vannføringen og bunnsedimentenes skjærstyrke og motstandsdyktighet mot erosjon er 
viktige kontrollerende faktorer av betydning for utviklingen av vertikalløpserosjon. 

Sandersen (1993) observerte en omfattende bunnsenkning i Gråelva, stedvis opptil 

flere meter over lengre strekninger. Sannsynligvis har senkningen startet ved lateral 

erosjon av sidebanker i yttersvinger. Deretter har elva gravd seg ned i lett eroderbar 

leire til side for det beskyttende dekksjiktet av grus og stein på elvebunnen. 

Delstrekninger av hovedeløpet er beskyttet av grovere bunnsedimenter eller kantete 

steiner. Dette er sannsynligvis materiale som har vært innlagret i de marine 

leiravsetningene. Løpsgradienten er på enkelte delstrekninger 2-4 ganger høyere enn 
beregnet teoretisk likevektsprofil, (Sandersen 1993). Det ble påvist at ved fortsatt 

erosjon til side for dekksjiktet, ville det fremdeles være et betydelig 

bunnsenkningspotensiale, se fig 2a. Sideveis løpserosjon kan dermed utløse en fase 

med vertikal bunnsenkning. 

Bunnsenkningen kan utløse skred og utglidninger og intensivering av jordsig i 

sideskråningene ned mot elveløpet. Jordsig og skred fører til stor tilførsel av 

sedimenter til elveløpet. Disse sedimentene vil bringes i transport når vannføringen 

stiger. Situasjonen er vist i fig 3. Bunnsenkning i hovedløpet kan også føre til 

senkning av erosjonsbasis i sidebekkene. Dermed kan løpserosjonen forplante seg opp 
i sideravinene. Dette var situasjonen ved utløpet av flere sidebekker, f. eks. 

Tomasdalsbekken og Vendalsbekken. Et annet sideløp, Luddubekken, representerte et 

stort erosjonspotensiale på grunn aven høy løpsgradient, se fig 2b. Luddubekken og 

hovedelva ved samløpet er imidlertid sikret for videre senkning. Dette arbeidet ble 

utført i løpet av 1999. 

3.3 Skred, utglidninger og bakkesig 
Porevannstrykket og skråningsgradienten er avgjørende for stabiliteten i en 

løsmasseskråning. Stabiliteten avtar med økende poretrykk (dvs. økende fuktighet i 

bakken) og en økende skråningsgradient. Vegetasjonsdekket er også en viktig faktor 

for stabiliteten. Undergraving av skråningsfoten som følge avelveerosjon eller 

menneskelig aktivitet har i flere situasjoner gitt opphav til skred. Samspillet mellom 

massebevegelse og fluvial erosjon! transport, er en av de viktigste prosessene for 

material tilførsel tilløpssystemene i Gråelvas nedbørfelt. Det er viktig å skille mellom 

rask (skred og utglidning) og langsom massebevegelse. 
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Fig 3 Vertikalløpserosjon kan føre til skred og utglidninger i sideskråninger, fra 

Bogen og Bønsnes (2000). 

Den langsomme massebevegelsen oppstår ved at væte-/tørke-sykluser og veksling 

mellom frysing og tining fører til bevegelse av løsmassedekket i skråninger. Dette 

bakkesiget er mest framtredende i silt og leirholdige jordarter og tiltar med økende 

skråningsgradient. Bevegelsen er størst ved overflaten og er jevnt avtagende ned til 1-

2 m dybde. I bratte ravinedaler i leirterreng får bekkeløpene en stadig tilførsel av 

løsmateriale på grunn av bakkesiget. Sigehastigheten er anslått til å være 1 crnJ år 
lineært avtagende med dybden ned til 1 m (Sandersen 1993). Med en massetetthet på 

2 tonn! m3 vil dette utgjøre 10 kgl år pr. løperneter. Det antas at disse prosessene først 

og fremst er knyttet til ravineskråningene i det marine leirområdet. Imoreneområdet 

ovenfor MG er skråningsgradientene lavere og graden av bakkesig vesentlig mindre. 

Utglidninger og skred i sideskråninger gir et vedvarende bidrag til materialtransporten 

i elveløpene. Skredmassene varierer i størrelse fra noen få kubikk til flere tusen 

kubikkmeter. Den generelle tilbake skridende erosjonen i ravinene kan imidlertid 

utløse enda større skredvolum. Kartlegging av grunnforholdene viser at store deler av 

leirområdene i Gråelvas nedbørfelt inneholder lommer av kvikkleire (Gregersen, 

1991). Slike lommer av kvikkleire kan punkteres av den tilbakeskridende erosjonen. I 

marine leirområder kan det da utløses kvikkleireskred med volum på flere 100000 m3
. 

Dersom slike skred fyller opp en bekkedal vil sedimentbudsjettet fullstendig 

domineres av erosjon i dette skredmaterialet i mange år framover. Sandersen (1993) 
har gitt opplysninger om flere store kvikkleireskred i Gråelva i historisk tid, se fig 4. 
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1676 Børstadfallet: 

1686 Kylloraset: 

1893 Mørsetfallet: 

1921 Kvålsvedjan: 

1962 Hovfallet: 

1975 Bangmarka: 

1995 Skjelstadmark: 

Gården Børstad revet ned. 

7 mennesker omkom. 

800.000 m3 leire raste ut. 

10 dekar leire raste ut. 

200-300 dekar leire raste ut, l omkom. 

10 dekar skog raste ut. 

Et dekar raste ut. 

Rester av skredmassene fra Hovfallet finnes ennå i Gråelvas nedbørfelt ned til kote 60 

moh . 

• ~ 

• Raslokaliteter 

.Målestasjon 
-vannføring 
- susp. transport 

B
Arealer 
over MG 
Arealer 
under MG 

o 2.5 km 
I I 

Målestokk 

Grunnlag: Statens kartverk N250 
Temadata og utfonning: NVE.:rEB 15.0&2000 

Fig 4 Lokaliteter for større kvikkleireskred i Gråelvas nedbørfelt. 
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3.4 Erosjon som følge av overflateavrenning 
Overflateavrenning på flater utenom dreneringsnettet vil kunne erodere i 

løsmassedekket. Denne avrenningsformen er begrenset til områder med særdeles lav 

permeabilitet. Naturlig vegetasjonen opprettholder en høy infiltrasjonsevne i 

jordsmonnet. Hvis vegetasjonsdekket ødelegges ved anleggsvirksomhet o.l vil 

overflateavrenningen øke slik at erosjonen intensiveres. Erosjonen kan være spesielt 

intens hvis vegetasjonsdekket fjernes samtidig som massene blir utsatt for 

komprimering. Spesielt uheldig er det når disse faktorene kombineres med løsmasser 

som har liten evne til å lede vann som f.eks leire. Det har vist seg at erosjonen er 

særlig høy i områder som har vært utsatt for bakkeplanering. Erosjon på 

jordbruksarealer er særlig knyttet til overflateavrenning på fulldyrket mark. Bidraget 

fra disse områdene er spesielt stort hvis områdene høstpløyes. Målinger i forsøksfelt 
på østlandet viser verdier på 40-360 tonnlkm2 (Lundekvam 1993, Øygarden 1994). 

Når det er tele i jorda begrenses infiltrasjonen ytterligere. Erfaringer med lite 
snødekke og milde vintre kombinert med vinterflommer på frossen mark har vist at 

det kan skje omfattende erosjonsskader på pløyde jorder og vegetasjonsfri mark 

(Bogen og Sandersen, 1991). Erosjon som følge av overflateavrenning kan også 

forekomme i områder uten inngrep. I de aller fleste skred sår som helt eller delvis 
mangler vegetasjon, er det observert erosjonsår. 
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4. Sikringsarbeider 
Hvis løpserosjonen i Gråelva fortsetter uhindret, vil det kunne undergrave 

skråningene og legge forholdene til rette for at store kvikkleireskred kan utløses. 

Sikringsarbeidene omfatter forbygninger, steinsetting og heving av hovedløpet på 

enkelte delstrekninger, samt steinsetting av de nedre deler av utvalgte sideelver med 

rasfarlige raviner. Formålet er å forhindre vertikal elveløpserosjon i hovedelva og 

flere av sidebekkene. Strekningen langs hovedløpet med mest intens vertikal erosjon 

er 7 - 8 kilometer lang. Planen er å steinsette denne strekningen for å hindre elva i å 

grave i bunn og sider. Det er nødvendig å gjøre tilsvarende arbeid i flere sidebekker. 
Den totale lengden av strekningen som må sikres blir dermed 20 km lang når kritiske 

sideløp inkluderes. Sideløpene representerer også en stor risikofaktor i forhold til å 

utløse kvikkleireskred. Arbeidet utføres ved å plastre elvebunn og elvebredd med 

sprengt stein, se fig 5. På de mest rasfarlige stedene fylles hele dalbunnen opp med 

masser til et nivå som er 1,5 - 2 meter høyere enn i dag. Bunn og sideskråninger 

plastres med steinmasser som er stabile mot erosjon. Hevingen av sidebekkenes 
erosjonsbasis medvirker også til at vertikal erosjon reduseres, slik at rasfaren avtar. 

Elveløpet flyttes enkelte steder og rettes ut. Dette er nødvendig for å lede løpet vekk 
fra bratte og rasfarlige skråninger. 

2-4m 

Fig 5 Sikringstiltak i elveløp, fra Bogen & Bønsnes (2000). 

4.1 Utført arbeid 
På grunn av finansieringen vil anleggsarbeidet pågå over en periode på ti år. Planen er 

derfor å prioritere de mest utsatte stedene så tidlig som mulig. Elvestrekninger hvor 

forbygnings arbeidet er utført fram til sommeren 1999, er vist i fig 6. 

juli 1992 - juli 1993 
Forbygningsarbeidene ble igangsatt i juli 1992. I løpet av juli og første halvdel av 

august ble det anlagt anleggsveier fra steinbruddet og ned til Gråelva. Fra midten av 
august og ut året ble anleggsvei videreført langs vassdraget. På flere delstrekninger 
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ble elva direkte berørt, både i form av oppføring av sideforbygninger og kryssing av 

elva med anleggsmaskiner. Arbeidet ble utført på delstrekningen mellom 

Kvålsbekken og Islandsbekken (mellom pæl 360 og 500). Arbeidet fortsatte fram til 

917-93. I løpet av vinteren ble elvebunn og sider steinsatt i området ved renseanlegget 
(pæl 20 - 60). Arbeidet med anleggsveien videre oppstrøms Islandsbekken fortsatte, 

men dette medførte liten direkte berøring med elva. Det ble i samme periode utført 

arbeide med steinsetting av elvebunn og sider i samme område. I løpet av våren ble 

det anlagt en støttefylling ved en lokalitet på strekningen mellom Sætranbekken og 

Islandsbekken (pæl 400). Utover sommeren ble det foretatt jordekningsarbeider i 
samme område. Fortrinnsvis fra nevnte støttemur og nedover mot Kvålsvedjan 

(mellom pæl 410 og 530). Det ble forøvrig også anlagt en støttemur i området ved 

Kvålsvedjan (pæl 500). Fram til januar 1994 var det pause i anleggsabeidet. 

januar 1994 - mai 1994 
I løpet av januar 1994 ble det anlagt støttefylling langs elva uten direkte kontakt med 

elvevannet. Videre utover vinteren (februar - mars) ble elvebunn og sider steinsatt i 

området ved samløpet Islandsbekken (mellom pæl 330 og 400). Det ble også anlagt 

støttefylling med bakfylling av leire. Tilsvarende arbeid ble utført noe høyere opp i 
elva utover våren (Mørsetbekken til Hofstadelva, mellom pæl 260 og 305). 

Supplering av noe mer stein og dessuten jordtildekningarbeider i sideskråning, ble 

utført i området ved samløpet Islandsbekken i løpet av juni og juli. Videre utover 
sommeren er det foretatt bearbeiding av steinsettingen i elveløpet, dessuten planering 

og til såing av støttefyllinger i samme område. Arbeidet ble avsluttet 10. september. 

1996 
Arbeidene ble gjenopptatt 1. januar 1996 og det ble foretatt steinkjøring i elva ved 

samløpet med Mørsetbekken (pæl 260). Det foregikk utkjøring og planering av stein i 
hovedløpet oppstrøms Hofstadelva resten av året (mellom pæl 170 og 260). 

1997 
I perioden februar/ mars pågikk det arbeider i Sætranbekken over en strekning på ca 

500 m. I mai! juni ble det utført arbeider i Kvålsbekken fra samløpet med Gråelva og 

oppover. I juni ble det foretatt tilsvarende arbeider i hovedløpet oppstrøms 

Hofstadel va (mellom pæl 110 og 170). Etter august 1997 har det ikke vært arbeider i 
elva. 

1998 
I 1998 ble det foretatt sikringsarbeider langs elvestrekningen i området ved 
målestasjonen oppstrøms riksveien. 

1999 
Det ble foretatt sikringsarbeider i hovedelva på strekningen Luddubekken og opp til 

Kvålsbekken. (mellom pæl 630 og 530). Videre ble det utført arbeider i Luddubekken 

fra samløpet med hovedløpet og i Bangbekken fra samløpet med Luddubekken. 
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5. Måleresultater 

5.1 Måleinnstallasjoner 
Ved Børstad i Gråelva er det opprettet en målestasjon for for vannføring og 

sedimenttransport. Stasjonen er utstyrt med en automatisk vannprøvetaker av typen 

ISeO 3700 og en Yamaha bensindrevet pumpe for opptak av større vannprøver. 

Metodikken er mer utførlig beskrevet av Bogen (1988). For å kunne dekke høst- og 

vinterflommer er målestasjonen utstyrt med varmekabler som muliggjør helårsdrift. 

Prøvetakingsfrekvensen er 1-4 prøver pr. døgn med et volum på om lag 0.75 l 
avhengig av vannføringsforholdene. Ved hvert flaskeskift (24 flasker) på 

prøvetakeren, pumpes det opp en større vannprøve for kornfordeling og mineralogi. 

Målingene ble igangsatt høsten 1991 og vil pågå kontinuerlig inntil forholdene er 

stabilisert etter inngrepet. I tillegg til det rutinemessige prøvetakingsprogrammet, ble 

det også foretatt manuelle punktmålinger flere steder i vassdraget ved ulike 
vannføringssituasjoner. Formålet med dette var å lokalisere viktige erosjonsområder. 

Usikkerheten ved tradisjonell analyse av suspensjonskonsentrasjon er anslått å være 
mellom 4% - 17%, Nordseth (1974). Det vil også være usikkerhet i måling av 

vannføringer, men dette vil variere fra prøvested til prøvested. Usikkerhet i 
vannføringsmålinger og prøvetakingshyppighet har også innvirkning på usikkerheten 

i beregnet suspensjonstransport. 

I det følgende vil det bli gitt en presentasjon av målingene i Gråelva. Først gis en kort 

oppsummering av hydrologiske forhold for hver sesong i måleperioden. Deretter 

presenteres suspensjonstransporten med fokus på mengde, konsentrasjon og 
kornfordeling i de enkelte år. 

5.2 Hydrologiske observasjoner i Gråelva 
Gråelva er karakterisert ved liten naturlig selvreguleringsevne. Dette resulterer i 

spisse flomtopper med kort varighet og lavvannsperioder med spesielt lav vannføring. 

Lavvannsperiodene inntreffer vanligvis i sommerhalvåret. Økt nedbøraktivitet kan 

resultere i høy vannføring og store vannføringsvariasjoner utover høsten. 

Vinterflommer forekommer relativt hyppig i Gråelva og kan inntreffe i perioder med 

frontnedbør og raske temperaturstigninger. Vanligvis etableres et markert snødekke i 
løpet av vinteren. Vårflommen finner normalt sted i løpet av april og mai. 

Høstflommene og enkelte vinterflommer har hatt høyere vannføringer enn 

vårflommen i enkelte år. Vårflommen har derimot lengere varighet, så det totale 

avløpet i smelteperioden er normalt større enn ved enkelte store høst- og 
vinterflommer. 

Lirnnigrafstasjon for måling av vannføringer i Gråelva ble opprettet høsten 1991 og 

den hydrologiske måleserien fra 1991 til og med 1999 omtales nærmere nedenfor. I 

beskrivelsen knyttes temperatur og nedbør fra Værnes opp mot vannføringen i 
Gråelva. Hydrogrammer for perioden 1991 - 1999 er framstilt sammen med 
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konsentrasjon av suspendert materiale. Temperatur og nedbørobservasjoner fra 
synoptisk stasjon på Værnes er presentert i kapittel 8. 

5.2.1 Flomfrekvensanalyse av flommen i 1992 

I januar 1992 inntraff det en stor flom i Gråelva. Under denne flommen ble det 
transportert betydelige mengder suspendert materiale. Det er derfor av interesse å 
klarlegge hvor hyppig en flom av denne størrelsen kan inntreffe. 

På grunn aven markert temperaturstigning og høye temperaturer falt det store 
nedbørmengder i form av regn i området. Den 14. januar ble 

kulminasjonsvannføringen målt til 35.5 m3/s ved Børstad (døgnmiddeI20.5 m3/s). 

Dette er det høyeste som er målt ved denne stasjonen i driftsperioden fra høsten 1991 
og fram til utgangen av 1997. For å bedømme størrelsen på denne flommen er det 

foretatt en flomfrekvensanalyse. På grunn av at måle serien i Gråelva ikke er lang nok 

for denne analysen, er det benyttet data fra stasjoner i to nærliggende vassdrag. Det 
ene er Krinsvatn sammenkoblet med Rødsjø, som ligger i Nordelva i 
Stjørnavassdraget på Fosenhalvøya, mens det andre er Høggås bru i Forra som er et 

nabovassdrag til Gråelva lenger oppe i Stjørdalsvassdraget. Krinsvatn har et feltareal 

på 205 km2, mens Forra er en del større, 491 km2• Måleseriene som er benyttet i 
Krinsvatn og Høggås bru er fra henholdsvis 1915-1997 og 1912-1997. 

Resultater fra flomfrekvensanalysen er presentert i tabell 5.2.1 og 5.2.2. Samtlige 
fordelinger har en tilpasning til dataene innenfor toleransegrensene for avvik. 
Kulminasjonsvannføringen ved Høggås bru (Forra) og KrinsvatnlRødsjØ (Nordelva) 

ble målt 15. januar. I tabellen går det fram at det er det stor forskjell på 
gjentaksintervallet på vannføringskulminasjonen i de to vassdragene (mindre enn 5 år 

ved Høggås bru i Forra og mellom 50 og 100 år i Krinsvatnl Rødsjø i Nordelva). Noe 
av forklaringen på dette er nedbørfordelingen i denne perioden. Mye tyder på at det 

falt større nedbørmengder ute på Fosenhalvøya enn i områdene inn mot 
svenskegrensen. Det ble f. eks. målt 24.8 mm nedbør på Værnes den 15. januar, mens 

det i Leksvik på andre siden av Trondheimsfjorden ble målt 59.8 mm samme døgn. 
På 0rlandet flystasjon ble det målt 32.2 mm nedbør. Store deler av nedbørfeltet til 
Forra består av høyfjellsområder opp mot 1250 m o h, hvor de største 
nedbørmengdene falt som snø. Hele nedbørfeltet til Krinsvatn ligger derimot under 

500 m o h. Størstedelen av Gråelvas nedbørfelt ligger lavere enn 300 m o h, men de 
høyeste områdene strekker seg opp mot 500 m o h. I tillegg til regn, var det 

sannsynligvis også en del snøsmelting i de lavereliggende områdene. Gråelva ligger 

nærmere kysten enn Forra, og med et mindre feltareal var nedbørfordelingen trolig 
jevnere fordelt. På grunn av teleforholdene kan det også forventes at det var en lavere 
infiltrasjon og dermed en raskere avrenning enn i en sommer- eller høstsituasjon. 
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Tabell 5.2.1. Flomfrekvenser ved 133.7 Krinsvatn sammenkoblet med 133.2 Rødsjø 

(Nordelval Stjørnavassdraget). Resultatene er presentert med et utvalg av forskjellige 

sannsynlighets-fordelingsfunksjoner og gir flomstørrelser i m% ved forskjellige 

gjentaksintervall (år). 

Fotdelings- s.o år 1O.Oår lO.Oår 50.0 år 100.0 år 200.0 år SOO.Oår 1000.0 år 

funksjon . . 
Log.N0rm2 161 184 206 232 252 271 297 I 317 

Gumbel 160 184 207 236 258 280 309 331 

Gamma2 163 183 202 224 239 254 272 286 

GEV 157 183 210 250 282 317 369 411 

.Log.Pears 161 185 209 239 263 286 318 343 

. Log.N0nn3 161 185 207 235 256 276 304 325 

Gamma3 162 185 205 230 247 264 286 302 

Vannføringen 15. Januar 19S2:251 m3/s som ligger iinte::vanet mellom gjenlllksintervall50 oglCO år. 

Tabell 5.2.2. Flomfrekvenser ved 124.2 Høggås bru (ForraI Stjørdalsvassdraget). 

Resultatene er presentert med et utvalg av forskjellige sannsynlighets

fordelingsfunksjoner og gir flomstørrelser i m% ved forskjellige gjentaksintervall 
(år). 

Fotdelings~ , 5.0år 10.0 år lO.Oår 50.0 år lOO.Oår 200.0 år SOO.Oår 1000.0 år 

funksjon 

.,Log.N0nn2 192 216 239 268 289 310 337 357 

Gumb.EVl 191 218 244 277 302 327 360 385 

Gamma2 193 216 I 236 260 277 293 314 328 

GEV 190 218 245 281 309 337 375 405 

Log.N0nn3 190 218 246 282 310 338 377 407 

Wakeby 186 214 i 245 290 328 370 431 483 

Vannføringen 15. Januar 1992: 148 m3/s >OIIl!igger i intcl'Valletlaven, enn gjenlllksintervall 5 år. 

Det kan forventes at flomfrekvensen i Gråelva er en mellomting mellom Høggås bru i 

Forra og Krinsvatn/ Rødsjø i Nordelva. Det er imidlertid sannsynlig at den lave 

flomfrekvensen ved Høggås bru (Forra) skyldes at store deler av nedbøren falt som 

snø. Mindre nedbør i områdene ved Gråelva enn på Fosen gjør det imidlertid 

sannsynlig at flommen har en lavere frekvens enn ved Krinsvatn/ Rødsjø. På grunnlag 

av disse beregningene kan det derfor sluttes at vannføringen i Gråelva 14. januar 1992 

hadde et teoretisk gjentaksintervall et sted mellom 5 og 50 år, trolig nærmere 50 år. 

Varighetskurver for Krinsvatn i observasjonsperiodene 1915 - 1997 og 1992 - 1997 er 

presentert i fig 7 og fig 8. Utvalget av vannføringer som forekom ved Krinsvatn i 

perioden 1992 til 1997 ser ut til å være representativ for en lengere periode: 1915 -

1997. Det kan derfor antas at det samme gjelder for Gråelva. Varighetskurve for 

124.15 Børstad (Gråelva) i perioden 1992 - 1997 er vist i fig 9. 
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Fig 7 Varighetskurve 133.7 Krinsvatn i perioden 1915 - 1997. 
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- Varig"''' 

22 



124. 15. 0.1001. 1 Ber-stad 

Var-lghetskur-ver- for- perioden 1992 - 1997 År-smiddel q = 
o Middelver-di: 1.29 m3/s Sesong: hele br-et 
O 

• O 
;;'n 
E 1 I 

1.29 m3/s 

O 
O 

~ 

o i O - Varia"'" 

O 
O 
.; 

g 
O 

O 
O 
.; 

O 

1 , 

O 
0 0 

\ 

\ "'-i 
"- --r---.. 

20 

\ 

40 60 80 

I 

~ 

O 
O 

~ 

O 
O 
.; 

O 
O 
O 

O 
o 
on 

O 
O 

10cP 

Var-Ighet I :70: 

Fig 9 Varighetskurve 124.15 Børstad (Gråelva) i perioden 1992 - 1997. 

5.2.2 Sammenfatning av perioden 1991 - 1997 

Totalavløpet har ikke variert mye fra år til år, med unntak av 1996, se fig 10. De store 

vinterflommene i tidsrommet januar til mars i 1992 satte heller ikke dette året i noen 
særstilling totalt sett. Totalavløpet i 1997 er den høyeste i måleserien på grunn aven 
rekke flommer i løpet av året. Dette året har riktignok også et markert vinteravløp, 

men de høyeste vannføringene er betydelig lavere enn i 1992. Totalt avløp i 1997 
(basert på momentanvannføringer for vannprøvetaking) var på 48.2 mill m3 . Dette er 
2.3 mill. m3 mer enn i 1995 som hadde den nest høyeste registreringen. Totalavløpet i 

1996 var på 29.18 mill.m3 som er vesentlig mindre enn i de andre årene. I løpet av 

vinteren 1994 (januar-april) var det noen problemer med isoppstuving. Det er foretatt 

korreksjon av dataserien, men nøyaktigheten påvirkes noe når slike problemer 

oppstår. Det var heller ingen markerte vinterflommer dette året. Situasjoner med 
isoppstuvning er relativt vanlig i Gråelva og forekommer normalt hvert år. 

Vinteravløpet i 1995 er noe større enn i 1994, men utgjør ingen stor del totalt sett 

dette året. Avrenningen i forbindelse med vårflommen er noe lavere i 1992 enn i de 
øvrige årene. En mild vinter og lite nedbør er sannsynligvis årsaken til dette. 

Nedbøraktiviteten i løpet av sommeren og høsten følger det samme mønsteret fra år 
til år. Vannføringene er riktignok noe varierende, men ellers er det ingen markerte 

forskjeller. 
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Fig 10 Årsavløp i perioden 1992 til 1998. 

5.3 Målinger av suspensjonstransport i Gråelva 
I det følgende er sedimentkonsentrasjon og transport i Gråelva drøftet for hvert enkelt 
år. Sedimenttransporten stammer hovedsakelig fra kilder i de marine leirområdene 
under MG. Erosjonsprosessene i Gråelvas leirområder synes å være mer aktive enn i 

andre leirvassdrag i Norge. Suspensjonskonsentrasjonene varierer mye gjennom 
sesongen. Transporten er også aven episodisk karakter, hvor de største mengdene 

gjeme kommer i korte intense perioder avløst av lange perioder med lavvannføring og 

liten transport. Høy suspensjonstransport måles gjeme i forbindelse med snøsmelting 
om våren, men også i forbindelse med frontnedbør om høsten og vinteren. I Gråelva 
er det målt relativt store mengder i forbindelse med vinterflommer. 

Målinger i leirområder fra andre sammenlignbare vassdrag har gitt verdier mellom 
120 - 1200 tonn 1km2• Sedimenttransport i morene- og myrområder viser vanligvis 

lave tall. Målinger fra sammenlignbare vassdrag viser en erosjonsrate på mellom 2 -
15 tonn /km2 på årsbasis. 

5.3.1 Hydrologisk måleserie 1991 

En god del nedbør i september førte til store variasjoner i vannføringen i denne 
perioden. I tidsrommet fra 30. august fram til 7. oktober var det kun 4 døgn hvor det 

ble registrert nedbør på Værnes. En moderat vannføringsøkning fant sted i midten av 

oktober. I samme periode ble det registrert nedbør på Værnes. Med temperaturer 

omkring 00 C kan noe av dette ha kommet i form av snø. I løpet av perioden fra 22. 

november til 14. desember ble det registrert til dels store variasjoner i vannføringen. 

Den høyeste registreringen i løpet av høsten inntraff den 13. desember med en 

vannføring på 11.6 m 3/s. I samme periode er det også registrert nedbøraktivitet med 
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en tilsvarende variasjon. Det falt nedbør i samtlige døgn i siste del av perioden fra 20. 

desember og ut året. Lave temperaturer førte til at dette falt som av snØ, men en ny 

temperaturstigning førte til regn de siste dagene. Dette gjenspeiles også i en markert 

stigning i vannføringen. 

5.3.2 Konsentrasjon, transport og kornfordeling av 
suspensjonsmateriale 1991 

Uorganisk materiale 
Måleserien i 1991 dekker kun perioden fra slutten av august og fire måneder 
framover. 

Det inntreffer en rekke avløpstopper utover høsten hvor det ved to av tilfellene ble 

registrert vannføringer på omkring 10 m%. Suspensjonskonsentrasjonen har en 

markert respons på endringer i vannføringen. Endringer i konsentrasjoner ble 

registrert ved så godt som samtlige vannføringsendringer utover høsten. Når kildene 

har en nær tilknytning til elveløpet gir det ofte en høy korrelasjon mellom vannføring 

og suspensjonskonsentrasjon. 

Den høyeste vannføringen (9.7 m3/s) i denne perioden ble registrert 13. september, 

med en konsentrasjon på 3.6 gil. I dette tilfellet ble det registrert en moderat økning i 

konsentrasjon til 3.8 gil 6 timer senere, hvor vannføringen har sunket til det halve. 

Den høyeste konsentrasjon av uorganisk materiale inntreffer 23. november med en 

konsentrasjon på 13.8 gil og en vannføring på 10.4 m3/s. Vannføringen er av samme 

størrelse som situasjonen i september, men med en betydelig høyere konsentrasjon. 

Den 13. desember ble det registrert en konsentrasjon på 11.1 gil, men med lavere 

vannføring (6.1 m3/s) enn registreringen fra november. Kulminasjonsvannføringen 

inntraff 6 timer tidligere med den høyeste vannføringen i 1991, 11.6 m3 Is. Den 

høyeste konsentrasjonen i serien (23. november) inntraff etter en måned med relativt 

lav vannføring og lite nedbør. 

Organisk materiale 
Forløpet av den organiske måle serien følger det samme mønsteret som er beskrevet 

for uorganisk materiale, men konsentrasjonene er betydelig lavere. I perioder med 

lave konsentrasjoner er imidlertid forskjellene mellom organisk og uorganisk 

konsentrasjon relativt små. Den høyeste konsentrasjonen inntreffer på samme 

tidspunkt som for uorganiske materiale (0.37 gil). 

Transport 
Suspensjonstransporten er konsentrert om de mest markerte flomtoppene. Omlag 

halvparten av den uorganiske og organiske totaltransporten finner sted i perioden fra 

21 - 26. november. Høyeste døgntransport ligger på henholdsvis 7090 tonn/døgn og 

194 tonn/døgn og inntreffer 23. november. Den totale suspensjonstransporten for 
uorganisk og organisk materiale er beregnet til: 
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Uorganisk mflteriale (3019 - 31/12): 24100 tonn 

Organisk mflteriale (3019 - 31112): 702 tonn 

Dette tilsvarer en midlere erosjonsintensitet for uorganisk suspensjonstransportert 

materiale i denne sesongen på 506 tonnlkm2 ved feltareal på 47.6 km2• Begrenset til 

områdene under MG med 20.0 km2 tilsvarer dette 1205 tonnlkm2• Verdiene for 

midlere erosjonsintensitet (tonn! km2 år) benyttes for å kunne sammenlikne 
massetapet fra nedbørfelt av ulik størrelse. Dette er imidlertid kun et forenklet 
sammenlikningsgrunnlag, fordi erosjonen i nedbørfeltet ikke er jevnt fordelt over hele 
feltet, men hovedsakelig knyttet til enkelte sedimentkilder. 

Kurver for konsentrasjonsmålinger og transport i måleperioden er vist i fig Il - fig 

13. Suspensjonstransport, pr. måned og totalt er angitt i tabell 5.3.1. Døgntransport er 
et middel pr. døgn i hver måned. 

Tabel/5.3. 1. VannfØring, uorganisk og organisk suspensjonstransport for 
Gråelva 1991. 

.. 

MND I ANT. AVLØP UORGANISKTRANSPORT . ORGANISKTRANSPOR r 
DØGN ... 

TOT PR DØGN TOT PRDØGN ... KONS TOT PR DØGN 

Millm3 mil1m3 Tonn Tonn Mg/l 
.. 

Tonn Tonn 

AUG 2 0.06 0.03 0.46 0.23 8.\3 0.10 0.05 

SEP 30 5.32 0.18 3760 125.0 706 111 3.71 

OKT 31 2.81 0.09 1200 38.8 429 42.6 1.37 

NOV 30 3.57 0.12 13000 433.0 3640 369 12.3 

DES 31 3.91 0.\3 6\30 198.0 1570 179 5.78 

TOT 124 lS.7 0.13 24100 194.0 1540 702 .. 5.66 

Kornfordeling 
Suspensjonstransportens komfordeling er for en stor del betinget av komfordelingen i 

sedimentkildene. Hvis det er store variasjoner i komfordeling er det sannsynlig at 
suspensjonsmaterialet kommer fra flere ulike sedimentkilder. 

I løpet av måleperioden er det tatt 14 prøver av suspensjonsmaterialet for 
bestemmelse av komfordelingen. Det er materiale i silt og leire fraksjonen som utgjør 
størst andeler av suspensjonsmaterialet. For disse fraksjonene er det en tendens til 

samvariasjon med vannføring (fig 14). En økning av vannføring fører til en større 
andel av materiale i siltfraksjonen. En tilsvarende reduksjon med økende vannføringer 

gjør seg gjeldende i leire fraksjonen. Materiale i siltfraksjonen dominerer, hvor 

innholdet i enkeltprøver varierer fra 60.3% til 81.7%. For leire varierer innholdet i 

enkeltprøver fra 18.2% til 38.4%. Sandinnholdet er relativt lavt og utgjør andeler 

mellom 0.08% og 1.2 %. For sand er det ingen systematisk sammenheng med 
vannføring. Komfordelingsprøvene for 1991 er vist i tabell 8.1.1. 
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Fig 14 Kornfordeling Gråelva 1991 . 

5.3.3 Hydrologisk måleserie 1992 

Høye temperaturer og mye nedbør førte til flere flommer utover vinteren. På Værnes 

er det bare registrert 20 døgn med middeltemperaturer under 0° C i løpet av de tre 
første månedene dette året. I tidsrommet fra 10. - 17. januar inntraff en flomsituasjon 

med to markerte topper. Den første hadde et maksimum på 22.0 m3/s mens den andre 

var på hele 35 .5 m3/s. I samme periode ble det registrert relativt store nedbørmengder 

på Værnes. I en kort periode sank temperaturen til under frysepunktet, og 

vannføringen avtok til omkring 1.0 m3 Is . De fem siste dagene av januar kom det igjen 

en del nedbør. Dette førte til en markert stigning i vannføringen med et maksimum på 

17.4 m3 Is den 27. januar. I begynnelsen av februar var det igjen en økning av 
vannføringen, til omkring 10.0 m3/s . I løpet av mars var det også flere markerte 

endringer i vannføringen. Høye temperaturer for årstiden kombinert med nedbør, 

førte til relativt høye vannføringer i denne perioden. I slutten av april og begynnelsen 

av mai steg temperaturen betydelig. Siste rest av snøsmelting kombinert med noe 

nedbør førte til en vannføringsøkning i denne perioden. I siste halvdel av mai og fram 

til slutten av juni ble det observert lite nedbør og lave vannføringer. En del nedbør i 

siste halvdel av juli og ut august, førte til variasjoner i vannføringen. 

Nedbøraktiviteten varierte mye, noe som også ble registrert på hydrogrammet. Fram 

til en periode i begynnelsen av oktober var det små variasjoner i vannføringen. Noe 

nedbør ble registrert på Værnes i løpet av september, men det var lite av dette som 

falt i Gråelvas nedbørfelt. I første halvdel av oktober var det igjen til dels store 

nedbørmengder på Værnes. Dette førte til at vannføringen steg til omkring 15.0 m3/s . 
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Fra midten av oktober og ut året sank temperaturen, og var under frysepunktet i store 

deler av perioden. I løpet av perioden var det imidlertid sporadisk nedbør, med 
temperaturer over frysepunktet som førte til mindre vannføringsendringer i Gråelva. 

5.3.4 Konsentrasjon, transport og kornfordeling av 
suspensjonsmateriale 1992 

Uorganisk materiale 
I 1992 var stasjonen i drift gjennom hele året. I januar inntraff det en betydelig flom 
med to markerte topper. Den første har et maksimum på 22.0 m3/s mens den andre på 

hele 35.5 m3/s (14. januar). Flere markerte avløpstopper finner sted i løpet av året. 

Suspensjonskonsentrasjonen har en markert stigning ved de fleste av disse. 

Den høyeste konsentrasjon av uorganisk materiale inntreffer i forbindelse med den 

andre flomtoppen den 14. januar med en konsentrasjon på 24.9 gil og en vannføring 

på 27.1 m3/s. Dette er ca 2 timer etter kulminasjonsvannsføringen på 35.5 m3/s. Ved 

den første delen av flommen er det tatt en prøve ca 1 time før kuliminasjonen ( 20.8 
m3/s, 18.7 gil) og (19.2 gil) hele 23 timer etter kulminasjonsvannsføringen. I slutten 

av januar og i første halvdel av oktober ble det målt konsentrasjoner på henholdsvis 

15.8 gil og 15.6 gil. Vårflommen bidrar med konsentrasjoner med et maksimum på 

4.9 gil, noe som er lavt i forhold til andre situasjoner dette året. I lavvannsperiodene 

fra mai måned og utover, lå konsentrasjonene mellom 0.00-0.10 gil. 

Organisk materiale 
Den høyeste konsentrasjon av organisk materiale (6.1 gil) inntraff i forbindelse med 

den første flommen i januar. Sett i forhold til denne, er det relativt små utslag ved de 

øvrige vannføringstoppene utover i sesongen. Bortsett fra maksimum konsentrasjonen 
i oktober (0.8 gil), ligger de høyeste konsentrasjonene resten av året mellom 0.1 - 0.2 

gIl. I lavvannsperiodene fra mai måned og utover, er konsentrasjonene nede i 0.00-

0.001 gil. De største konsentrasjonsforskjellene mellom organisk og uorganisk 

materiale inntreffer i perioder med stor avrenning i feltet I lavvannsperiodene er 
forskjellene mellom uorganisk og organisk konsentrasjon relativt små. 

Punktmålinger i 1992 
I 1992 ble det foretatt eksperimenter med punktmålinger i vassdraget. Det ble tatt 

vannprøver på forskjellige lokaliteter i løpet aven kort periode på samme dag. 

Prøvene ble tatt på forskjellige lokaliteter for å finne variasjonen i 

sedimentkonsentrasjon mellom delfeltene. I løpet av 1992 sesongen ble det 

gjennomført fem slike eksperimenter, se fig 15 og tabell 5.3.2. Resultatene viser at det 

er delfeltene Vendalsbekken, Bangbekken og Luddubekken som bidrar med de 

høyeste konsentrasjoner. Dette stemmer med observasjoner som ble foretatt av NGII 

NVE i 1992. IIslandsbekken og Hofstadelva ble det målt lave konsentrasjoner. I 

Hofstadelva er det en betydelig større del av delfeltet som består av morenemateriale 

enn i de andre sideelvene det ble tatt målinger. I de tre andre delfeltene er det marin 

leire som dominerer. Det er vanskelig å bedømme hvorvidt anleggsvirksomheten har 

hatt innflytelse på målingene. Imidlertid er det en observasjon på lokalitet 
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"Anleggsveien" 15. oktober som høyst trolig er påvirket av anleggsvirksomheten. 

Prøven er tatt like nedstrøms anleggsområdet hvor flere delstrekninger av elva ble 

direkte berørt på dette tidspunktet. Muligens kan prøven fra Skogstad 19. juli også 

være berørt. Dette er mer usikkert fordi anleggsarbeidet på denne tiden foregikk et 

stykke unna selve elveleiet. Når det gjelder prøvene fra Rømodalen er de store 

variasjonene i konsentrasjon vanskeligere å forklare. Det var store variasjoner uten at 

det foregikk noen form for anleggsvirksomhet eller at det vises i prøvene fra Husbyn 

like nedstrøms. Foruten de unntakene som er omtalt, ser målingene i hovedløpet ut til 
å stå godt i samsvar til hverandre. 

Fig 15 
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Tabe1l5.3.2 Uorganisk suspensjonskonsentrasjon av kampanjeprøver i Gråelvas 

nedbørfelt i 1992. 

lokalitet! kollS (gli) 4.7.1992 (gli) 12.7.1992 (gli) 19.7.1992 (gli) 17.8.1992 (gli) 15.10.1992 (gli) 

Isco Børstad 0.0624 0.0709 

Nystykket 0.0569 0.0502 0.1903 

Vendalsbekken 0.3512 0.4597 

Bangbekken 0.1224 0.1389 

Luddubekken 0.5814 0.0964 

Svedjan 0.0941 0.0250 0.0923 

Skogstad 0.0182 0.0757 0.2189 

Anleggsveien 0.0639 0.1575' 

Islandsbekken 0.0070 

Horstadelva 0.0025 

Mørset bru 0.0127 0.0103 0.0678 0.0389 0.0310 

Husbyu 0.0131 0.0463 0.0423 

Gr6elva v/rens.anlg 0.0629 0.0406 

Rømodalen 0.1475 0.3735 0.1618 0.0124 0.0316 

* sanusynligvis effekt av anleggsarbeid 

Transport 
Det meste av suspensjonstransporten er konsentrert om de mest markerte 

flomtoppene. Omlag 51 .5% av den uorganiske totaltransporten finner sted i perioden 

fra 10 - 18. januar. ca 83900 tonn. Høyeste døgntransport ligger på ca 28500 
tonn/døgn og inntreffer 14. januar. Totalt i januar var transporten på 102000 tonn. 

Dette utgjør 62.0% av totaltransporten i 1992. Det meste av det organiske materiale 

transporteres i perioden fra 10 - 18. januar. ca 6280 tonn. Dette utgjør ca 77.6% av 

totaltransporten, mens 83% av transporten finner sted i løpet av januar. Den totale 

suspensjons-transporten for uorganisk og organisk materiale er beregnet til: 

Uorganisk materiale (1/1 - 31/12): 163000 tonn 

Organisk materiale (1/1 - 31/12): BJOOtonn 

Dette tilsvarer en midlere erosjonsintensitet for uorganisk suspensjonstransportert 

materiale i denne sesongen på 3424 tonnlkm2 ved feltareal på 47.6 km2
• Begrenset til 

områdene under MG med 20.0 km2 tilsvarer dette 8150 tonnlkm2
• Totaltransporten 

for de 4 siste månedene av sesongen var på 23900 tonn. Dette er i den samme 

størrelsesorden som for den tilsvarende perioden i 1991 . 

Kurver for konsentrasjonsmålinger og transport i måleperioden er vist i fig 16 - fig 

18. Suspensjonstransport, pr. måned og totalt er angitt i tabell 5.3.3. Døgntransport er 
et middel pr. døgn i hver måned. 
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Tabell 5.3.3 VannjØring, uorganisk og organisk suspensjonstransportjor 
Gråelva 1992. 

I MND ANT. AVLØP UORGANISK TRANSPORT ORGANISK TRANSPORT 

i DØGN 

I 
TOT PR DØGN TOT PR DØGN KONS TOT PR DØGN 

! Mill m3 Mill m3 Tonn Tonn Mg/I Tonn Tonn 

l JAN 31 14.10 0.45 102000 3260 7180 6720 217 

i FEB 29 3.94 0.14 8900 307 2260 161 5.56 
, 

! MAR 31 4.71 0.15 15600 504 3310 264 8.50 

I APR 30 1.24 0.04 483 16.1 389 14.0 0.47 

i MAI 31 2.95 0.10 5850 189 1980 102 3.28 

: JUN 30 0.53 0.02 89.7 2.96 167 8.25 0.28 

'JUL 31 1.32 0.04 603 19.5 458 21.6 0.70 

i AUG 31 3.45 0.11 6320 204.0 1830 121 3.90 

i SEP 30 0.71 0.02 28.4 0.95 39.7 3.38 0.11 

i OKT 31 3.34 0.11 12100 390 3620 440 14.2 

I NOV 30 1.54 0.05 2990 99.5 1940 66.0 2.20 

i DES 30 3.29 0.11 8810 284 2680 174 5.62 

KONS 
I 

mg/l I 

477.7 

41.0 

55.9 

11.3 

34.4 

15.5 

16.4 

35.0 

4.74 

132 

42.9 

53.0 

! TOT 366 41.10 0.11 163000 445 3960 8010 ] 22.12 nn.L!i~~J "-_. 

Kornfordeling 
I 1992 ble det tatt 51 prøver av kornfordelingen. Det er materiale i silt og leire 

fraksjonen som utgjør den største andelen av suspensjonsmaterialet. For disse 

fraksjonene er det en tendens til samvariasjon med vannføring (fig 19). En økning av 

vannføring fører til en større andel av materiale i siltfraksjonen. Figuren viser en rask 

økning av siltandelen ved de laveste vannføringene, deretter en tendens til utflating av 

kurven. En tilsvarende reduksjon med økende vannføringer gjør seg gjeldende i leire 

fraksjonen. Et noe avvikende forhold kan sees i forbindelse med flomsituasjonene i 

januar (2 prøver). Prøven fra 28. januar viser et noe høyere sandinnhold, mens dette 

ikke er tilfelle den 14. januar. Vannprøven som er tatt den 14. januar med en 

vannføring på 31.0 m3/s har et noe høyere leirinnhold og noe lavere siltinnhold enn 

tendensen for samtlige prøver skulle tilsi. Materiale i siltfraksjonen dominerer, hvor 

innholdet i enkeltprøver varierer fra 46.5% til 85.5%. For leire varierer innholdet i 

enkeltprøver fra 11.9% til 49.9%. Sandinnholdet er relativt lavt og utgjør andeler 

mellom 0.00% og 10.0 %. For sand er det ingen systematisk sammenheng med 

vannføring. Materialet viser de samme egenskaper som for 1991. Resultatene fra 

kornfordelingsprøvene for 1992 er vist i tabell 8.1.2. 
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Fig 16 Suspensjonskonsentrasjon uorganisk materiale 1992. 
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Fig 19 Kornfordeling Gråelva 1992. 

5.3.5 Hydrologisk måleserie 1993 

Fra årsskiftet og fram til 23. januar er det utelukkende registrert temperaturer over 00 

C ved Værnes. I samme periode var det også noe nedbør som førte til mindre 

vannføringsendringer i Gråelva. Etter en kort kuldeperiode mot slutten av januar, steg 

temperaturen igjen i februar. Temperaturen holdt seg stort sett over frysepunktet de 

20 første dagene i februar. I samme tidsrom var det relativt stor nedbøraktivitet i 
området. I Gråelva ble det målt vannføringer opp til 15.0 m3Js. Mildere perioder 

kombinert med nedbør førte også til noen små vannføring stopper i løpet av mars_ Den 

siste kuldeperioden for vinteren fant sted i de siste dagene i måneden. Ved 

månedsskiftet marsj april steg temperaturen. Dette markerte begynnelsen på 

snøsmeltingsperioden. I siste halvdel av april steg temperaturen til dels betydelig og 

førte til en markert økning i snØsmeltningen. Snøsmeltningen sammenfaller med 

nedbørflommer på enkelte dager i perioden, fra 17. april og en måned framover. Noe 

nedbør i slutten av juni og begynnelsen av juli førte til to episoder med økning i 

vannføringen i Gråelva i de samme periodene. I tidsrommet fra siste halvdel av juli og 

noen dager ut i september falt det en god del nedbør på Værnes. Dette førte til en 

rekke vannføringstopper i Gråelva i samme periode. Etter noen dager med lav 

vannføring, var det igjen en stigning i siste halvdel av september. I samme periode 

falt det en del nedbør på Værnes. I oktober ble det registrert flere nedbørepisoder på 

V ærnes, men det var bare mot slutten av måneden det førte til markerte 

vannføringsøkninger i Gråelva. I siste halvdel av oktober og framover sank 
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temperaturen under O°C. Det falt noe nedbør i løpet av november og desember. En del 
av dette kom i form av regn og førte til i vannføringsøkninger i Gråelva. 

5.3.6 Konsentrasjon, transport og kornfordeling av 
suspensjonsmateriale 1993 

Uorganisk materiale 
Den høyeste vannføringen i 1993 inntreffer i forbindelse med en vinterflom 10. 

februar, med kulminasjon på 12.4 m3/s. I denne situasjonen er den høyeste 
konsentrasjonen målt 5 timer før vannføringen var på det høyeste (12.0 gil). De 

høyeste suspensjonskonsentrasjonene er målt i forbindelse med vårflommen i april -

mai. Den høyeste konsentrasjonen som er målt ligger på 15.9 giL Det er betydelig 
høyere enn i vårflommen i 1992. I periodene med lav vannføring fra mai måned og 

fram til siste halvdel av juni, ligger konsentrasjonene på 0.00-0.05 gil. Utover 

sommeren og høsten ble det registrert en rekke vannføringstopper. Det er generelt en 

markert økning i suspensjonskonsentrasjonen når vannføringen endrer seg. Riktignok 

er det relativt små utslag i forbindelse med noen raskt påfølgende vannføringstopper i 
juli og august. Den første av disse har en markert høyere suspensjonskonsentrasjon 

enn de påfølgende. 

Organisk materiale 
Forløpet av den organiske måleserien følger det samme mønsteret som er beskrevet 

for uorganisk materiale, men konsentrasjonene er betydelig lavere. I perioder med 
lave konsentrasjoner er det relativt små forskjeller mellom organisk og uorganisk 

konsentrasjon. Den høyeste konsentrasjonen finner også sted i forbindelse med 

vårflommen og inntreffer på samme tidspunkt som i den uorganiske serien (0.3 gil). 

Transport 
Store deler av den uorganiske transporten finner sted i forbindelse med vårflommen. I 

perioden 1. april- 31. mai er det målt en transport på 46 000 tonn. Dette utgjør 46.5% 

av totaltransporten. Den høyeste døgntransporten inntreffer imidlertid i forbindelse 

med vinterflommen i begynnelsen av februar, 9680 tonn/døgn. Høstsesongen ser ut til 

å ha noe lavere transport enn i de 2 foregående årene, 11400 tonn. Den organiske 

transporten er også størst i forbindelse med vårflommen. I perioden 1. april - 31. mai 

er det målt en transport på 873 tonn. Dette utgjør 43.8% av totaltransporten. Det er 

også en betydelig transport i forbindelse med vinterflommen, men den høyeste 

døgntransporten ble målt i forbindelse med vårflommen, 165 tonn/døgn. Den totale 
suspensjonstransporten for uorganisk og organisk materiale er beregnet til: 

Uorganisk materiale (1/1 - 31/12)." 

Organisk materiale (1/1 - 31/12): 

99000 tonn 

1990 tonn 

Dette tilsvarer en midlere erosjonsintensitet for uorganisk suspensjonstransportert 

materiale i denne sesongen på 2080 tonnlkm2 ved feltareal på 47.6 km2• Begrenset til 

områdene under MG med 20.0 km2 tilsvarer dette 4950 tonnlkm2• 
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Kurver for konsentrasjonsmålinger og transport i måleperioden er vist i fig 20 - fig 
22. Suspensjonstransport, pr. måned og totalt er angitt i tabell 5.3.4. Døgntransport er 
et middel pr. døgn i hver måned. 

Tabell 5.3.4 VannfØring, uorganisk og organisk suspensjonstransportfor 
Gråelva 1993. 

MND ANT. AVLØP UORGANISK TRANSPORT ORGANISK TRANSPOR r 
DØGN 

TOT PR DØGN TOT PR DØGN KONS TOT PR DØGN 

Mill m3 mill ml Tonn Tonn MgIl Tonn Tonn 

JAN 31 3.25 O.JO 7370 238 2270 144 4.65 

FEB 28 6.05 0.22 21000 752 3480 398 14.2 

MAR 31 3.60 0.12 7560 244 2100 159 5.13 

APR 30 8.05 0.27 38400 1280 4770 702 23.4 

MAI 31 5.07 0.16 7600 245 1500 171 5.51 

JUN 30 I.l 2 0.04 454 15.1 407 19.1 0.64 

JUL 31 2.27 0.07 3640 1I7.3 1600 76.3 2.46 

AVG 31 3.64 0.12 1480 47.8 407 48.0 1.55 

SEP 30 3.73 0.12 2790 93.2 750 72.6 2.42 

OKT 31 4.03 0.13 8400 271 2080 182.8 5.90 

NOV 30 1.44 0.05 83.4 2.78 57.9 6.69 0.22 

DES 31 1.43 0.05 117 3.79 81.9 11.2 0.36 

TOT 36S 43.7 O.U 99000 271 2270 1990 5.45 

Kornfordeling 
I løpet av 1993 ble det tatt 51 komfordelingsprøver. Det er materiale i silt og leire 

fraksjonen som utgjør den største andelen av suspensjonsmaterialet. For disse 

fraksjonene er det en tendens til samvariasjon med vannføring (fig 23). En økning av 

vannføring fører til en større andel av materiale i siltfraksjonen. Figuren viser en rask 

økning ved de laveste vannføringene, deretter en tendens til utflating av kurven. En 

tilsvarende reduksjon med økende vannføringer gjør seg gjeldende i leire fraksjonen. 

Materiale i siltfraksjonen dominerer, hvor innholdet i enkeltprøver varierer fra 48.8% 

til 86.0%. For leire varierer innholdet i enkeltprøver fra 13.5% til 49.6%. 

Sandinnholdet er relativt lavt og utgjør andeler mellom 0.09% og 1.9 %. For sand er 
det ingen systematisk sammenheng med vannføring. Materialet viser de samme 

egenskaper som for 1991 og 1992. Komfordelingsprøvene for 1993 er vist i tabell 
8.1.3. 
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Fig 20 Suspensjonskonsentrasjon uorganisk materiale 1993. 
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Fig 21 Suspensjonstransport uorganisk materiale 1993. 
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Fig 23 Kornfordeling Gråelva 1993. 

5.3.7 Hydrologisk måleserie 1994 

Fra årsskiftet og fram til begynnelsen av mars var det med unntak av noen få dager i 
januar, kun temperaturer under oDe på Værnes. Dette året var det ingen 

vinterflommer, men det oppsto noen problemer i forbindelse med isoppstuving flere 

ganger i løpet av vinteren. Spesielt vanskelig var det i perioden fra 30. mars til og 

med første halvdel av april. Snøsmeltingen begynte i løpet av de første dagene av 

april og sammenfalt med nedbørflommer på enkelte dager i løpet av måneden. De 

høyeste vannføringene i denne perioden ble målt i slutten av april (10 m3/s). Etter en 

to ukers periode med lave vannføringer, steg vannføringen noe i slutten av mai som 

følge av økt nedbøraktivitet. Juni var preget av varierende vannføring med en markert 

flomtopp i månedsskiftet juni / juli. Variasjonene sammenfaller med nedbørvarisjoner 

på Værnes. I perioden fram til slutten av august var det lave vannføringer i Gråelva. 

På enkelte dager i samme periode er det observert tildels store nedbørmengder på 

Værnes. Nedbøraktiviteten ga ingen markert respons på avløpet i Gråelva før i slutten 

av august. I slutten av september innledes en periode med mye nedbør og høye 

vannføringer. Den høyeste vannføringen i løpet av året inntraff den 14. oktober (12 

m3/s). I slutten av oktober og i første halvdel av november var det en mer sporadisk 

nedbør og relativt lave vannføringer i Gråelva. Temperaturene begynte igjen å synke 

under frysepunktet, men fram til årsskiftet begrenset dette seg kun til perioder med 

lite eller ingen nedbør. I mellom kuldeperiodene falt det derimot en del nedbør, 

spesielt i siste halvdel av november. I samme periode ble det registrert tildels høye 
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vannføringer i Gråelva. I løpet av desember falt det også en del nedbør i fonn av regn, 
som førte til markerte vannfØringsendringer. 

5.308 Konsentrasjon, transport og kornfordeling av 
suspensjonsmateriale 1994 

Uorganisk materiale 
I 1994 var det ingen vinterflommer i Gråelva. Vårflommen i april- mai var det første 

situasjonen med høy avrenning i feltet, hvor det ble målt konsentrasjoner opptil 12.8 
gIL Det oppsto imidlertid noen problemer i forbindelse med isoppstuving flere ganger 

i løpet av vinteren. Spesielt vanskelig var det i perioden fra 30. mars til og med første 

halvdel av april. Problemene gjelder kun vannstands registreringene, 

sedimentprøvetakingen er ikke berørt. I en periode fra slutten av september til siste 

halvdel av oktober inntreffer det flere markerte flomtoppeL Ved den største av disse 

ble vannføringen målt til 18.30 m3/s, med suspensjons konsentrasjonen på 16.8 gil 

som er den høyeste i 1994. Omlag en måned (23. november) ble det også registrert 

høye vannføringer i feltet med suspensjonskonsentrasjoner opp mot 15 gil. I løpet av 
desember ble det også målt relativt høye konsentrasjoner i Gråelva. 

Organisk materiale 
Forløpet av den organiske måleserien følger det samme mønsteret som er beskrevet 

for uorganisk materiale, men med lavere konsentrasjoner. Maksimums 

konsentrasjonen ble målt til 0.3 gil. De største konsentrasjonsforskjellene inntreffer i 

perioder med høy vannføring. I lavvannsperiodene er imidlertid forskjellene mellom 

uorganisk og organisk konsentrasjon relativt små. 

Punktmålinger i 1994 
I 1994 ble det tatt en tilsvarende serie med punktmålinger som i 1992. Vannprøver ble 

tatt på forskjellige lokaliteter i løpet aven kort periode på samme dag. PrØvene ble 

tatt på forskjellige lokaliteter for å finne variasjonen i sedimentkonsentrasjon mellom 

delfeltene, se fig 15 og tabell 5.3.5. De høyeste konsentrasjonene ble målt i 

Bangbekken og Luddubekken. Vendalsbekken avviker noe i forhold til målingene i 

1992. IIslandsbekken ble det som i 1992 målt en relativt lav konsentrasjon. 

Målingene fra hovedløpet ser ut til å stå godt i samsvar til hverandre, med unntak av 

resultatene fra automatstasjonen som har en høyere konsentrasjon, se tabell 5.3.2. Noe 

virksomhet i fonn av bearbeiding av steinsetting og planering av støttefyllinger i 
området ved Islandsbekken ble utført på dette tidspunktet. Det ser imidlertid ikke ut 

til at noen av prøvene er påvirket av anleggsarbeidet. 
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Tabell 5.3.5 Uorganisk suspensjonskonsentrasjon av kampanjeprøver i Gråelvas 

nedbørfelt i 1994. 

lokalitet! kons gli 31.8.1994 (gli) 

Isco Børstad 0.1835 

Nystykket 0.0518 

Vendalsbekken 0.0388 

Bangbekken 0.1378 

Luddubekken 0.1633 

Svedjan 

Skogstad 0.0348 

Anleggsveien ;1 0.0231 

Islandsbekken 0.0189 

Ho!stadelva 

Mørsetbru 0.0321 

Husbyn 

Gråelva v/rens.anlg 0.0042 

Lundbk. v/rens.an1g 0.0173 

Transport 
Den høyeste transporten er fordelt på 3 perioder i løpet av sesongen. Transporten av 

uorganisk og organisk materiale følger i store trekk det samme forløpet. 

Smelteperioden i apriV mai, regnflommene i september/ oktober og ved et tilfelle i 
siste halvdel av november. Høstsesongen ser ut til å ha noe høyere transport enn i de 3 

foregående årene, 34700 tonn uorganisk materiale. Den totale suspensjonstransporten 
for uorganisk og organisk materiale er beregnet til : 

Uorganisk materiale (1/1 - 31/12 ): 57800 tonn 

Organisk materiale (1/1 - 31/12): 1410 tonn 

Dette tilsvarer en midlere erosjonsintensitet for uorganisk suspensjonstransportert 
materiale i denne sesongen på 1214 tonnlkm2 ved feltareal på 47.6 km2

• Begrenset til 

områdene under MG med 20.0 km2 tilsvarer dette 2890 tonnlkm2
. Høstsesongen ser ut 

til å ha noe høyere transport enn i de 3 foregående årene, 34700 tonn. Mye nedbør og 
høye vannføringer i høstmånedene er årsaken til dette. 

Kurver for konsentrasjonsmålinger og transport i måleperioden er vist i fig 24 - fig 

26. Suspensjonstransport, pr. måned og totalt er angitt i tabell 5.3.6. Døgntransport er 

et middel pr. døgn i hver måned. 
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Tabell 5.3.6. Vannføring, uorganisk og organisk suspensjonstransportfor 
Gråelva 1994. 

I MND ANT. AVLØP UORGANISK TRANSPORT ORGANISK TRANSPORT 
! 

DØGN 

: 
TOT PR DØGN TOT PR DØGN KONS TOT PR DØGN 

Mill m3 mill ml TODn Tonn MgII Tonn Tonn 
I 
i JAN 31 0.74 0.02 19.8 0.64 26.8 6.49 0.21 

i FEB 28 0.35 0.01 6.51 0.23 18.4 2.07 0.07 

! MAR 31 0.75 0.Q2 57.9 1.87 77.2 6.22 0.20 -
i APR 30 11.1 0.37 16400 548 1480 377 12.6 
I 
i MAI 31 2.93 0.09 754 24.3 258 14.8 0.48 

I JUN 30 3.65 0.12 4120 137 1130 122 4.05 

I JUL 31 1.92 0.06 884 28.5 460 28.6 0.92 
I 
i AUG 31 1.89 0.06 847 27.3 449 32.7 1.06 

I SEP 30 3.15 0.10 11400 380 3630 271 9.03 
I 

i OKT 31 8.28 0.27 8050 260 972 205 6.60 

i NOV 30 6.03 0.20 13600 455 2260 298 9.94 
---

I DES 31 3.62 0.12 1600 51.5 441 47.3 1.53 

i TOT 365 44.4 0.12 57800 158 1300 1410 3.87 
.--------

Kornfordeling 
I løpet av måleperioden er det tatt 44 komfordelingsprøver. Materiale i silt og leire 

fraksjonen utgjør den største andelen av suspensjonsmaterialet. For disse fraksjonene 

er det en tendens til samvariasjon med vannføring, (fig 27). En økning av vannføring 

fører til en større andel av materiale i siltfraksjonen. Figuren viser en rask økning ved 

de laveste vannføringene, deretter er det en tendens til utflating av kurven. Det er en 

tilsvarende reduksjon med økende vannføringer i leire fraksjonen. Ved høyere 

vannføringer er det imidlertid en tendens til noe større spredning av verdiene. 

Materiale i siltfraksjonen dominerer, hvor innholdet i enkeltprøver varierer fra 46.7% 
til 92.1 %. For leire varierer innholdet i enkeltprøver fra 7.5% til 51.0%. 

Sandinnholdet er relativt lavt og utgjør andeler mellom 0.15% og 15.8 %. Den relativt 

høye andelen på 15.8% kan sannsynligvis være påvirket av at bunnmateriale er 
trukket inn i prøven. Det ser imidlertid ikke ut til å være noen systematisk 

sammenheng mellom sand og vannføring. Materialet viser de samme egenskaper som 

for de tre foregående årene. Komfordelingsprøvene for 1994 er vist i tabe1l8.L4. 
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Fig 24 Suspensjonskonsentrasjon uorganisk materiale 1994. 
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På V æmes falt det noe nedbør i løpet av januar. Temperaturer over frysepunktet førte 

til at noe av dette kom i form av regn. Små endringer i vannføringen i samme periode 

bekrefter dette. En god del nedbør og relativt høye temperaturer de første dagene i 

februar, førte til en markert økning i vannføringen i samme periode. Deretter er det 

lite nedbør i området fram til siste halvdel av mars. Relativt høye temperaturer førte 

til noe avsmelting i enkelte perioder i samme tidsrom. I siste halvdel av mars falt det 

en del nedbør som førte til en markert vannføringsøkning. Temperaturene pendlet 

omkring oDe i månedsskiftet mars/ april. Det falt noe nedbør på Værnes i samme 

periode. Lav vannføring kan tyde på at mye av dette kom i form av snØ, eller at det 

var lite nedbør i Gråelvas nedbørfelt. Vårflommen startet i midten av april og 

sammenfalt med noe nedbøraktivitet. Noe skiftende temperaturer førte til at 

smelteintensiteten varierte noe i løpet av perioden. Det falt også en del nedbør i løpet 

av dette tidsrommet, spesielt i løpet av de første dagene i mai. Dette førte til 

vannføringer opp mot 14.0 m3/s. Det var mer sporadisk nedbør i området i perioden 

fram til midten av oktober. I perioder ble det registrert til dels store nedbørmengder 

på Værnes i det samme tidsrommet. Lave vannføringer og relativt lavt avløp i samme 

periode, tyder på at det falt lite nedbør i Gråelvas nedbørfelt. I siste halvdel av 

oktober og de første dagene av november, falt det tildels store nedbørmengder i 

området. Markerte vannføringstopper med relativt høy vannføring ble registrert i 
samme periode. 
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5.3.10 Konsentrasjon, transport og kornfordeling av 
suspensjonsmateriale 1995 

Uorganisk materiale 
I løpet av årets 3 første måneder var det flere situasjoner med relativt høye 

vannføringer. Disse er først og fremst forårsaket av nedbør, men med temperaturer 

over frysepunktet forekommer det sannsynligvis også noe smelting. Den mest 

markerte er et tilfelle i slutten av mars, kort tid før smelteperioden setter igang for 
fullt. I forbindelse med denne ble det målt konsentrasjoner opptil 9.2 gil (23. mars), 

som er det høyeste i 1995. Smelteflommen er fordelt på 3 markerte avløpstopper. 

Suspensjonskonsentrasjonen har høye maksimumsverdier i denne perioden. Fra 

slutten av oktober og fram til midten av desember ble det til tider målt relativt høye 
konsentrasjoner, men til dels betydelig lavere enn under vårflommen. 

Organisk materiale 
Konsentrasjonsmaksimum for organisk materiale (0.2 gil) inntreffer også 23 mars. 

Forløpet av organisk konsentrasjon følger det samme variasjonsmønsteret som for 

uorganisk materiale. De største konsentrasjonsforskjellene inntreffer i perioder med 

stor aktivitet. I lavvannsperiodene er imidlertid forskjellene mellom uorganisk og 
organisk konsentrasjon relativt små. 

Transport 
Den høyeste transporten er fordelt på 3 markerte situasjoner i løpet av målesesongen. 

Regnflommen i slutten av mars og to situasjoner i forbindelse med vårflommen. I 

perioden fra 1. mars til 31. mai utgjør transporten 69.3% av totaltransporten av 

uorganisk materiale i 1995. Høstperioden ser ut til å ha en noe lavere transport enn i 

de foregående årene. Fra 1. september og fram til 31. desember var det en transport på 

10900 tonn. Den totale suspensjonstransporten for uorganisk og organisk materiale er 
beregnet til: 

Uorganisk materiale (1/1 - 22/11): 41500 tonn 

Organisk materiale (1/1 - 22/11): lOOOtonn 

Dette tilsvarer en midlere erosjonsintensitet for uorganisk suspensjonstransportert 

materiale i denne sesongen på 872 tonnlkm2 ved feltareal på 47.6 km2• Begrenset til 
områdene under MG med 20.0 km2 tilsvarer dette 2075 tonnlkm2• 

Kurver for konsentrasjonsmålinger og transport i måleperioden er vist i fig 28 - fig 

30. Suspensjonstransport, pr. måned og totalt er angitt i tabell 5.3.7. Døgntransport er 

et middel pr. døgn i hver måned. 
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Tabell 53.7. Vannføring, uorganisk og organisk suspensjonstransportfor 
Gråelva 1995. 

I MND ANT. AVLØP UORGANISK TRANSPORT ORGANISK TRANSPORT 

I I DØGN 

TOT PR DØGN TOT PR DØGN KONS TOT PR DØGN 

mill Mill m3 Tonn . Tonn mgll Tonn Tonn 

ml 

i JAN 31 2.64 0.09 191 6.15 72.3 15.7 0.51 

FEB 28 2.78 0.10 934 33.3 336 31.4 1.12 

MAR 31 3.60 0.12 3580 115 996 96.4 3.11 

APR 30 5.99 0.20 10900 364 1820 215 7.17 

, MAI 31 11.3 0.36 14300 460 1270 312 10.1 
I 

! JUN 30 2.66 0.09 258 8.61 96.9 11.7 0.39 

i JUL 31 1.19 0.04 127 4.09 106 8.12 0.26 

i AUG 31 2.15 0.07 367 11.9 171 22.3 0.72 

! SEP 30 0.93 0.03 29.8 0.99 32.0 4.71 0.16 
-

i OKT 31 3.74 0.12 2600 83.8 695 87.4 2.82 

NOV 30 5.27 0.18 4400 147 836 106 3.54 

DES 31 3.71 0.12 3850 124 1040 916 2.95 

TOT 36S 45.9 0.13 41500 114 90S I~_~ 2.75 

Kornfordeling 
I løpet av måleperioden er det tatt 48 komfordelingsprøver. Det er materiale i silt og 

leire fraksjonen som utgjør den største andelen av suspensjonsmaterialet. For disse 
fraksjonene er det en tendens til samvariasjon med vannføring (fig 31). En økning av 

vannføring fører til en større andel av materiale i siltfraksjonen. Figuren viser en rask 
økning ved de laveste vannføringene, deretter er det en tendens til utflating av kurven. 

En tilsvarende reduksjon med økende vannføringer gjør seg gjeldende i leire 

fraksjonen. Ved høyere vannføringer er det imidlertid en tendens til noe større 

spredning av verdiene. Materiale i siltfraksjonen dominerer, hvor innholdet i 
enkeltprøver varierer fra 51.6% til 88.0%. For leire varierer innholdet i enkeltprøver 

fra 4.8 % til 49.6%. Sandinnholdet er relativt lavt, men utgjør andeler mellom 0.4% 

og 43.6 %. Det er tre prøver med en relativt høy prosent av sand (16.2%, 18.8% og 

43.6%). Disse kan sannsynligvis være påvirket av at bunnmateriale er trukket inn i 

vannprøven. Vannstanden var også relativt lav da disse prøvene ble tatt. For sand er 

det ingen systematisk sammenheng med vannføring. Komfordelingsprøvene for 1995 

er vist t tabell 8.1.5. 
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Fig 28 Suspensjonskonsentrasjon uorganisk materiale 1995. 
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Fig 31 Kornfordeling Gråelva 1995. 

5.3.11 Hydrologisk måleserie 1996 

Det falt noe nedbør i perioden fra årsskiftet og fram til utgangen av mars. Enkelte 
perioder med temperaturer over frysepunktet førte til at noe av dette kom i form av 
regn. Små endringer i vannføringen i samme periode bekrefter dette. Vårflommen 
startet i første halvel av april. Det var noe nedbøraktivitet mot slutten av måneden og 
begynnelsen av mai. I perioden fra juni til første halvdel av august var det svært få 
dager uten nedbør ved Værnes. Vannføringen i Gråelva var ikke spesielt høy i denne 

perioden, så det dreier seg kun om moderate mengder. Fram til begynnelsen av 

oktober holdt vannføringen seg på et minimum. Det falt noe nedbør i månedsskiftet 
august! september, men kun svært små mengder. Mye nedbør utover høsten førte til 
noen små nedbørflommer i denne perioden. 

5.3.12 Konsentrasjon, transport og kornfordeling av 
suspensjonsmateriale 1996 

Uorganisk materiale 
I 1996 var stasjonen i drift hele året. Det er svært liten avrenning og lave 

konsentrasjoner i løpet av de 3 første månedene av sesongen. Snøsmeltingen starter i 
begynnelsen av april og er avsluttet i løpet av første halvdel i mai. I forbindelse med 

vårflommen ble det registret konsentrasjoner opp mot 6.2 gil. De høyeste 
suspensjonskonsentrasjonene i løpet av sommeren overstiger ikke 2.0 gil. I en periode 
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fra begynnelsen av oktober og ut året, er det flere markerte flomtopper. Ved den 

første av disse er maksimumskonsentrasjonen målt til 4.9 gil 

Organisk materiale 
Maksimumskonsentrasjonen inntreffer på samme tidspunkt som for uorganisk 

materiale (0.14 gil). De største konsentrasjonsforskjellene inntreffer i perioder med 

høye vannføringer. I lavvannsperiodene er imidlertid forskjellene mellom uorganisk 

og organisk konsentrasjon relativt små. 

Transport 
Godt over halvparten av totaltransporten i 1996 kommer i forbindelse med 

vårflommen. I april er det målt en transport på ca 9300 tonn, som utgjør omlag 58% 

av totaltransporten i 1996. De resterende 42% er først og fremst målt om høsten. Den 

organiske transporten er også størst i april, og utgjør ca 52% av totaltransporten i 

1996. Den totale suspensjonstransporten for uorganisk og organisk materiale er 

beregnet til: 

Uorganisk materiale (1/1 - 31/12): 16100 tonn 

Organisk materiale (1/1 - 31/12): 453 tonn 

Dette tilsvarer en midlere erosjonsintensitet for uorganisk suspensjonstransportert 

materiale i denne sesongen på 338 tonnlkm2 ved feltareal på 47.6 km2• Begrenset til 

områdene under MG med 20.0 km2 tilsvarer dette 805 tonnlkm2. 

Kurver for konsentrasjonsmålinger og transport i måleperioden er vist i fig 32 - fig 

34. Suspensjonstransport, pr. måned og totalt er angitt i tabell 5.3.8. Døgntransport er 

et middel pr. døgn i hver måned. 
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Tabell 5.3.8 vannjøring, uorganisk og organisk suspensjonstransportjor 
Gråelva 1996. 

MND ANT. AVLØP UORGANISK TRANSPORT ORGANISK TRANSPORT 

DØGN 

TOT PR DØGN TOT PR DØGN KONS TOT PR DØGN 

Mill mill m3 Tonn Tonn mgll Tonn Tonn 

m3 

JAN 31 0.89 0.03 38.9 1.26 43.6 2.86 0.09 

FEB 29 0.74 0.03 18.0 0.62 24.4 2.08 0.07 

MAR 31 1.15 0.04 50.7 1.63 44.1 3.91 0.13 

APR 30 7.61 0.25 9320 311 1230 236 7 .86 

MAI 31 2.39 0.08 312 10.1 131 11.7 0.38 

JUN 30 1.21 0.04 149 4.98 124 7.35 0.25 

JUL 31 2.27 0.07 712 23.0 314 28.0 0.90 

AVG 31 1.20 0.04 345 11.1 287 12.3 0.40 

SEP 30 0.64 0.02 7.90 0.26 12.4 1.62 0.05 

OKT 31 3.19 0.10 2630 84.8 825 75.7 2.44 

NOV 30 3.31 0.11 1730 57.7 524 42.2 1.41 

DES 31 4.60 0.15 739 23.8 161 29.8 0.96 

TOT 366 29.2 0.08 16100 43.9 550 453 1.24 

Kornfordeling 
I løpet av måleperioden er det tatt 51 kornfordelingsprøver. Det er materiale i silt og 

leire fraksjonen som utgjør den største andelen av suspensjonsmaterialet. For disse 

fraksjonene er det en tendens til samvariasjon med vannføring (fig 35). En økning av 

vannføring fører til en større andel av materiale i siltfraksjonen. Figuren viser en rask 

økning ved de laveste vannføringene, deretter er det en tendens til utflating av kurven. 

En tilsvarende reduksjon med økende vannføringer gjør seg gjeldende i leire 
fraksjonen . Materiale i siltfraksjonen dominerer, hvor innholdet i enkeltprøver 

varierer fra 20.3% til 86.1 %. For leire varierer innholdet i enkeltprøver fra 5.6% til 

32.0%. Sandinnholdet er relativt lavt, men utgjør andeler mellom 0.02% og 74.1 %. 

Det er imidlertid flere prøver med en relativt høy prosent av sand. Disse kan 

sannsynligvis være påvirket av at bunnmateriale er trukket inn i vannprøven. 

Vannstanden var relativt lav da disse prØvene ble tatt. For sand er det ingen 
systematisk sammenheng med vannføring. 

Prøver som er tatt i november 1995 og senere, er analysert med et nytt instrument. 

Avvik mellom prøver analysert på forskjellige instrumenter kan forklare noen 

forskjeller. Steinsetting avelvestrekninger kan også ha ført til endringer i 
materialsarnmensetningen til kildematerialet. Kornfordelingsprøvene for 1996 er vist i 
tabell 8.1.6. 
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I perioden fra årsskiftet og fram til utgangen av mai var det svært få dager uten 

nedbør ved Værnes. Enkelte perioder med temperaturer over frysepunktet førte til at 

noe av dette kom i form av regn. Store endringer i vannføringen i samme periode 

bekrefter dette. I månedsskiftet mars/ april falt det en del nedbør som førte til en 

markert vannføringsøkning. Utover i april og mai førte også snøsmeltingen til høye 

vannføringer. Det kom imidlertid noe nedbør i samme periode, men kun moderate 

mengder. Det var en mer sporadisk nedbør i området i perioden fram til september. 

Foruten en markert økning i vannføringen i midten av juni og påfølgende 

nedbøraktivitet i siste halvdel av måneden, var vannføringen på et minimum fram til 

første halvdel av september. I løpet av september og fram til første halvdel av 

november falt det i perioder store nedbørmengder på Værnes. Dette førte til 

periodevis høye vannføringer i Gråelva. Resten av året var det for en stort sett bare 

lave vannføringer. Med unntak av noen få dager med nedbør i desember, var det 

svært lite nedbør i denne perioden. 
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5.3.14 Konsentrasjon, transport og kornfordeling av 
suspensjonsmateriale 1997 

Uorganisk materiale 
I løpet av vinteren ble det målt konsentrasjoner opp til 11.3 gil (30. januar). 

Maksimumskonsentrasjonen inntreffer i slutten av mars, og ble målt til 14.2 gil. I 

løpet av høsten var det flere markerte økninger i vannføringen. 

Maksimumskonsentrasjonen i denne perioden var noe lavere enn i slutten av mars 

(13.5 gil). De høye konsentrasjonene i løpet av vinterhalvåret skyldes trolig en 

kombinasjon av lite snØ, nedbør og relativt høye temperaturer. 

Organisk materiale 
Maksimumskonsentrasjonen inntreffer på samme tidspunkt som for uorganisk 

materiale (0.2 gil), og det er markert respons på vannføringsendringer i begge 

måleseriene. De største konsentrasjonsforskjellene mellom seriene inntreffer i 

perioder med høy avrenning. I lavvannsperiodene er imidlertid forskjellene mellom 

uorganisk og organisk konsentrasjon relativt små. 

Transport 
Det meste av suspensjonstransporten i 1997 er målt i perioder om våren og høsten, 

men det var også perioder i løpet av vinteren med relativt høy transport. Etter flere år 

med synkende totaltransport, ble det en markert økning i 1997. 11996 ble det målt en 

transport på 16 100 tonn, som er det laveste siden målingene startet i 1991. I 1997 

økte transporten til hele 102 900 tonn, som er det høyeste som er målt siden 1992. 

Den totale suspensjonstransporten for uorganisk og organisk materiale er beregnet til: 

Uorganisk materiale (1/1 - 31/12): 103000 tonn 

Organisk materiale (1/1 - 31/12): 1320 tonn 

Dette tilsvarer en midlere erosjonsintensitet for uorganisk suspensjonstransportert 

materiale i denne sesongen på 2164 tonn/km2 ved feltareal på 47.6 km2• Begrenset til 

områdene under MG med 20.0 km2 tilsvarer dette 5150 tonn/km2• 

Kurver for konsentrasjonsmålinger og transport i måleperioden er vist i fig 36 - fig 

38. Suspensjonstransport, pr. måned og totalt er angitt i tabell 5.3.9. Døgntransport er 

et middel pr. døgn i hver måned. 
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Tabell 5.3.9. VannfØring, uorganisk og organisk suspensjonstransport for 
Gråelva 1997. 

MND ANT. AVLØP UORGANISK TRANSPORT ORGANISK TRANSPORT 

DØGN 

TOT PR DØGN TOT PR DØGN KONS TOT PR DØGN 
mill ml mill ml Tonn Tonn MgIl Tonn Tonn 

JAN 31 3.53 0.11 7760 250 2200 127 4.10 

FEB 28 1.92 0.07 699 25.0 365 14.2 0.51 

MAK 31 4.92 0.16 22900 738 4640 250 8.05 

APR 30 7.57 0.25 18000 598 2370 264 8.81 

MAI 31 8.60 0.28 11500 370 1330 154 4.98 

JUN 30 2.57 0.09 1780 59.2 691 43.4 1.45 

JUL 31 0.71 0.02 91.9 2.97 129 5.88 0.19 

AUG 31 0.60 0.02 18.8 0.61 31.1 2.60 0.08 

SEP 30 7.86 0.26 26100 869 3320 286 9.52 

OKT 31 5.15 0.17 5940 192 1160 98.8 3.19 

NOV 30 3.72 0.12 8230 274 2210 68.7 2.29 

DES 31 1.05 0.03 36.2 1.17 34.6 3.03 0.10 

TOT 365 48.2 0.13 103000 282 2130 1320 3.61 

Kornfordeling 
I løpet av måleperioden er det tatt 51 kornfordelingsprøver. Det er materiale i silt og 
leire fraksjonen som utgjør den største andelen av suspensjonsmaterialet. For disse 

fraksjonene er det en tendens til samvariasjon med vannføring (fig 39). En økning av 

vannføring fører til en større andel av materiale i siltfraksjonen. Figuren viser en rask 

økning ved de laveste vannføringene, deretter er det en tendens til utflating av kurven. 

En tilsvarende reduksjon med økende vannføringer gjør seg gjeldende i leire 

fraksjonen. Materiale i siltfraksjonen dominerer, hvor innholdet i enkeltprøver 

varierer fra 48.4% til 85.4%. For leire varierer innholdet i enkeltprøver fra 11.6 % til 

51.6%. Sandinnholdet er relativt lavt, men utgjør andeler mellom 0.0% og 23.8 %. Et 

sandinnhold på 23.8% kan imidlertid være påvirket av at bunnmateriale er trukket inn 

i vannprøven. Vannstanden var også relativt lav da denne prøvene ble tatt. For sand er 

det ingen systematisk sammenheng med vannføring. Komfordelingsprøvene for 1997 
er vist i tabell i 8.1.7. 
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5.3.15 Hydrologisk måleserie 1998 

Det ble registrert til dels stor mengder nedbør på V ærnes i løpet av perioden januar til 
siste halvdel av mars. De største mengdene ble målt i februar. Temperaturer over 0° C 

førte til at vesentlige mengder kom i form av regn. Store nedbørmengder og 
temperaturer over 0° C førte til høy vannføring over flere dager i løpet av februar. Det 
oppsto imidlertid problemer med isoppstuving, slik at det har vært nødvendig med 

noen iskorreksjoner av vannføringen. Etter en periode med lite nedbør i april, falt det 

igjen noe nedbør i slutten av måneden og utover i mai. Dette var bare moderate 
mengder og førte derfor ikke til høye vannføringer i Gråelva, ca 6 m3/s. Utover 

sommeren og høsten var det en hyppig nedbøraktivitet på Værnes. Dette førte til en 

rekke vannføringstopper utover i perioden. Den høyeste vannføringen ble målt i 
oktober, med et maksimum på 12.8 m3/s. 

5.3.16 Konsentrasjon, transport og kornfordeling av 
suspensjonsmateriale 1998 

Uorganisk materiale 
De høyeste konsentrasjonene i 1998 er målt i forbindelse med vinterflommen i 

februar (18.5 gIl). Vannføringene i denne perioden er imidlertid berørt av 

isoppstuving og kan dermed være noe usikre. I perioden 26 mars til 19 mai 1998 var 
vannstands logger og vannprøvetaker ved Børstad ute av drift på grunn av 
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sikringsarbeider i elva. Dette har ført til at vannføring og sedimentransport kun er 

basert på simuleringer i denne perioden. Utover sommeren og høsten ble det registrert 

en rekke vannføringstopper. Det er generelt en markert økning i 

suspensjonskonsentrasjonen når vannføringen endrer seg. Det er riktignok små utslag 

i konsentrasjonen utover sommeren, men i midten av august er det målt 

konsentrasjoner opp mot 5.7 gil. Etter en periode med lave konsentrasjoner i løpet av 

september, ble det registrert et maksimum på 6.0 gil i oktober ved en vannføring på 

12.7 m3/s. 

Organisk materiale 
Maksimumskonsentrasjonen inntreffer på samme tidspunkt som for uorganisk 

materiale (0.2 gil). De største konsentrasjonsforskjellene inntreffer i perioder med høy 

avrenning. I lavvannsperiodene er imidlertid forskjellene mellom uorganisk og 

organisk konsentrasjon relativt små. 

Transport 
11998 ble uorganisk suspensjonstransport målt til 46400 tonn (gjelder kun fram til 2 

desember 1998). Det er vinterflommen i februar som utgjør en vesentlig del av 

totaltransporten. Suspensjonstransporten i februar utgjør ca 65 % av total mengde 

fram til desember. Det ble også målt en relativt høy transport i forbindelse med 

relativt høye vannføringer i august og oktober. Den organiske transporten er også 

størst i forbindelse med vinterflommen i februar. Organisk transport i februar utgjør 

ca 63% av den totale transporten av organisk materiale fram til november. Figurene 

40- 42 og tabell 5.3.10 viser måleresultatene for minerogent og organisk 

suspensjonskonsentrasjon og transport i 1998. Den totale suspensjonstransporten for 

uorganisk og organisk materiale er beregnet til: 

Uorganisk materiale (1/1 - 2/12): 46400 tonn 

Organisk materiale (111- 2/12): 1110 tonn 

Dette tilsvarer en midlere erosjonsintensitet for uorganisk suspensjonstransportert 

materiale i denne sesongen på 975 tonnlkm2 ved feltareal på 47.6 km2• Begrenset til 

områdene under MG med 20.0 km2 tilsvarer dette 2320 tonnlkm2• 
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Tabell 5.3.10. Vannføring, uorganisk og organisk suspensjonstransportfor 
Gråelva 1998. 

MND :ANT. AVLØP UORGANISK TRANSPORT ORGANISK TRANSPORT 

DØGN 

TOT PR DØGN TOT PR DØGN KONS TOT PR DØGN 

Millm3 Millm3 Tonn Tonn MgII Tonn Tonn 

JAN 31 1.63 0.05 379 12.2 233 14.4 0.46 

FEB 28 10.0 0.36 30300 1080 3030 702 25.1 

MAR 31 3.75 0.12 1120 36.1 298 31.1 1.00 

APR 30 4.98 0.17 2040 68.0 409 55.0 1.83 

MAI 31 2.77 0.09 437 14.1 158 19.7 0.64 

JUN 30 2.46 0.08 617 20.6 251 26.4 0.88 

JUL 31 1.12 0.04 113 3.65 101 7.85 0.25 

AVG 31 5.14 0.17 4200 135 817 99.4 3.21 

SEP 30 1.54 0.05 167 5.56 108 8.37 0.28 

OKT 31 4.34 0.14 5370 173 1240 87.0 2.81 

NOV 30 1.30 0.04 83.9 2.80 64.8 6.20 0.21 

DES 2 0.77 0.38 1590 797 2070 50.8 25.4 

TOT 336 39.8 o.I2 46tOO 138 1170 1110 3.30 

Kornfordeling 
Det er analysert 21 komfordelingsprøver fra 1999. Det er materiale i silt og leire 

fraksjonen som utgjør størst andeler av suspensjonsmaterialet. For disse fraksjonene 

er det en tendens til samvariasjon med vannføring, (fig 43). En økning av vannføring 

fører til en større andel av materiale i siltfraksjonen. En tilsvarende reduksjon med 

økende vannføringer gjør seg gjeldende i leire fraksjonen. Materiale i siltfraksjonen 

dominerer, hvor innholdet i gjennomsnitt i 1998 er på 76.2%. Gjennomsnittet for leire 
er på 23.3%. Sandinnholdet er relativt lavt og utgjør 0.56 % i snitt. For sand er det 

ingen systematisk sammenheng med vannføring. Komfordelingsprøvene for 1998 er 
vist i tabell i 8.1.8. 
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Fig 43 Kornfordeling Gråelva 1998. 

5.3.17 Hydrologisk måleserie 1999 

Høy temperatur og mye nedbør i månedsskiftet januar-februar førte til høy vannføring 

i denne perioden. Det falt også en del nedbør videre utover i februar. Vekslende 

temperaturer førte til at mye av dette falt som snø. Nedbør og temperaturer mellom 

5°C og lOoC førte til høye vannføringer i løpet av vårflommen (maksimums 

vannføring på ca 26 m3/s) Noe nedbør i juni og juli førte til vekslende vannføringer i 
denne perioden. I perioden fram til midten av oktober var det liten aktivitet med lave 

vannføringer. 

5.3.18 Konsentrasjon og transport av suspensjonsmateriale 1999 

I løpet av 1999 har det blitt foretatt store endringer i måleprofilet ved Børstad. På 

grunn av sikringsarbeider i området ved måleprofilet ble måleinstallasjonene tatt ned 

og senere opprettet provisorisk på samme sted. Først etter at arbeidet med nytt 

overløp og nye installasjoner for suspensjonsprøvetaking ble ferdig omkring 16 

september, ble den nye permanente stasjonen tatt i bruk. I forbindelse med den 

midlertidige stasjonen ble det dessverre noen problemer med brudd i måleserien. 

Dette gjorde det nødvendig med korreksjon og simulering av datamaterialet i 

perioder. Manglende oppvarming av rørsystemene førte blant annet til brudd på grunn 

av frost. Dette gjelder spesielt perioden fra 2. februar til 8. april. Arbeidene med 

opprettelse av ny målestasjon, samt vedlikehold og vannføringsmålinger er 

gjennomført av NVE-RM. Resultatene som foreligger pr. 15 mars 2000, omfatter 
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perioden fra 1 januar til 16 september. For perioden etter 16 september er det 

nødvendig med beregning av ny vannføringskurve. Dette arbeidet vil bli gjennomført 
i løpet av 2000. 

Uorganisk materiale 
De høyeste konsentrasjonene i 1999 er målt i forbindelse med vårflommen i april (5.2 

gil). Det ble også registret høye suspensjonskonsentrasjoner i forbindelse med høy 

vannføring i februar (4.2 gil). Etter en periode med lave konsentrasjoner i løpet av 

mai, ble det registrert høye konsentrasjoner i juni (2.1 gil) og juli (4.8 gil). 

Organisk materiale 
Maksimumskonsentrasjonen inntreffer på samme tidspunkt som for uorganisk 

materiale (0.2 gil). De største konsentrasjonsforskjellene inntreffer i perioder med høy 

avrenning. I lavvannsperiodene er imidlertid forskjellene mellom uorganisk og 
organisk konsentrasjon relativt små. 

Transport 
Suspendert minerogen transport var på 21200 tonn i perioden fram til 16 september. 

På grunn av usikkerhet i vannføringen etter 16 september er det foreløpig ikke mulig 

å beregne resultater for hele året. Foreløpige beregninger antyder imidlertid at 

totaltransporten ikke overstiger 25000 tonn. Noen brudd i måleserien førte imidlertid 
til at det ble nødvendig med kompletteringer av datamaterialet. Perioder med viktige 
flommer og vårflommen i april har imidlertid gode måleresultater, slik at kvaliteten 

på dataserien likevel er godt ivaretatt. Figurene 44- 46 og tabell 5.3.11 viser 

måleresultatene for minerogent og organisk suspensjonskonsentrasjon og transport i 

1999. Den totale suspensjonstransporten for uorganisk og organisk materiale er 
beregnet til: 

Uorganisk materiale (1/1 - 16/9): 21200 tonn 

Organisk materiale (1/1 -16/9): 646 tonn 

Tabell 5.3.11. VannjØring, uorganisk og organisk suspensjonstransportjor 
Gråelva 1999. 

MND ANT. AVLØP UORGANISK TRANSPORT ORGANISK TRANSPORT 

DØGN 

TOT PR DØGN TOT PR DØGN KONS TOT PR DØGN 

Mill m3 millm3 Tonn Tonn MgII Tonn Tonn 

: JAN 28 2.06 0.07 577 20.6 280 22.2 0.79 

FEB 28 5.02 0.18 5490 196 1090 141 5.02 

! MAK 31 2.54 0.08 835 26.9 329 31.2 1.01 
, 
i APR 30 8.39 0.28 9040 301 1080 308 10.3 

! MAI 31 1.74 0.06 300 9.69 173 13.8 0.44 

: JUN 30 3.23 0.11 1080 36.2 336 34.3 1.14 

JUL 31 3.99 0.13 3750 121 941 87.4 2.82 

•. AUG 31 1.05 0.03 44.1 1.42 41.8 5.14 0.16 

SEP 16 0.75 0.05 42.7 2.67 56.9 3.85 0.24 
I 

: TOT 256 28.8 0.11 21200 82.7 736 646 2.53 
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6. Variabilitet og sedimentkilder. 
Diskusjon 

6.1 Analyse av sammenhengen mellom 
suspensjonskonsentrasjon og vannføring 

Regresjonsanalyser av suspensjonskonsentrasjon og vannføring viser høye 

korrelasjonskoeffisienter. Korrelasjonskoeffisienter for hvert enkelt år gjennom 

måleperioden er vist i tabell 6.1.1, og ligger i intervallet mellom 0.80 og 0.90. I 

vassdrag hvor kildene ligger i nær tilknytning til elveløpet kan det forventes en høy 

korrelasjon mellom vannføring og suspensjonskonsentrasjon. Det synes nærliggende 

å anta at de høye korrelasjonskoeffisientene har sammenheng med at løpserosjon er 

en dominerende sedimentkilde. Når vannsføringen stiger i hovedløpet tilføres det 

sedimenter fra erosjonsprosesser i elveløpet og langs elvebredden. Når 

erosjonsforbygninger avskjermer eroderbare sedimenter, så kan det forventes at 

sedimenttransporten avtar. Korrelasjonskoeffisienten for 1999 er noe redusert i 

forhold til tidligere år. Dette kan være et resultat av at forbygningene har avskjermet 

erosjonsutsatte sedimenter langs elveløpet. 

Resultatene fra måleperioden august 1991 til desember 1999 viser også en nedgang i 

transportert materiale, se fig 47 . Det er imidlertid ikke en entydig nedgang. 

Transporten avtar sterkt i perioden fra 163 000 tonn i 1992 til 16 100 tonn i 1996, for 

så å øke igjen ti1103 000 tonn i 1997. 11998 var det imidlertid en reduksjon til 

46400 tonn. Dette er likevel høyere enn i 1995 og 1996. Totaltransporten for hele 

1999 vil sannsynligvis bli på omkring 25 000 tonn. 

Tabell 6.1.1 Korrelasjonskoeffisienter, a og p konstant (stigningstall). 

Målesesong a konstant Il konstant Korr koetl' ~r) Antall målinger 
(uorganisk) (uorganisk) 

1991 ~ -0.898 1.495 0.894 278 

1992 ~ -0.590 1.091 0.890 906 

1993 , I . -0.821 1.476 0.844 696 

1994 . /" -1.027 1.247 0.891 954 

1995 ~ -1.142 1.315 0.822 621 

1996 , -1.111 1.198 0.796 692 

1997 :" -0.872 1.393 0.883 715 

1998 ~r 
-1.054 1.371 0.882 634 

1999 '- -1 .078 1.153 0.751 582 
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Når ikke reduksjonen i sedimenttransporten har et entydig forløp, så kan dette ha 
sammenheng med den naturlige variasjonen i sedimenttransporten som finnes i alle 

vassdrag. Flomhyppighet og nedbørforhold varierer til dels sterkt gjennom sesongen 

og fra år til år. Denne variasjonen vil kunne overskygge effekten av forbygninger. For 
å få en bedre oversikt over de enkelte faktorenes betydning må effekten av den 

naturlige variabiliteten analyseres. Siden det er påvist en signifikant korrelasjon 

mellom vannføring og suspensjonskonsentrasjon, kan analyser av vannføringen være 
tilstrekkelig til å klargjøre værforholdenes betydning. 
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Fig 47 Suspensjonstransport i Gråelva i perioden 1992- 1999. 
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6.2 Analyse av naturlig variabilitet og 
erosjonsforbygningenes effekt 

Det er i det følgende utført en analyse som omfatter en enkel klassifisering av antall 

flommer med vannføring over en definert terskel. I analysen er det satt som krav at 

vannføringen må falle under en gitt verdi mellom flommene for å sikre at hver enkelt 

flom er uavhengig av den foregående. Terskel og minimumsverdiene er utledet fra 

middelflommen og bestemmes ved hjelp av statistiske metoder. Det er også av samme 

grunn nødvendig med et minimums tidsintervall mellom hver episode. Dette 
tidsintervallet er satt til 1. døgn, noe som kan synes lavt. Målingene viser imidlertid at 

det kan være relativt høy suspensjonskonsentrajon i påfølgende flomtopp, selv om 

denne kommer forholdsvis raskt etter den foregående. Det er antallet hendelser med 

høy transportmengde som er bestemmende for den årlige totaltransporten. 

Det er gjort tester med tre ulike vannføringsnivåer og tilhørende minimumsverdier 

mellom flommene. Analysen er foretatt på det totale antall situasjoner innenfor hvert 

enkelt år. Det er skilt mellom vinter og sommersituasjoner. Vinterperioden er definert 

til å vare fra 1. desember til 15 april. Det er benyttet døgnmiddelvannføringer i 
analysen. 

Tabell 6.2.1 Antalljlomsituasjoner:1. totalt/2. vinter/3. sommer 

Terskel- 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 
verdi.! , 

Minimum 
, .. 

(m3/s) 
., , ~ 

5.6/ 4.2 917/2 4/1/3 12/1111 7/2/5 2/111 9/3/6 8/5/3 7/413 

4.6/ 3.5 11/8/3 8/1/3 16/4/12 11/3/8 5/114 12/517 10/6/4 10/6/4 

3.7/2.8 14/9/5 17/611 1 20/5/15 14/3/ 11 7/116 20/6/14 14/9/5 15110/5 

Resultatene av analysene er vist i fig 48 a, b, c med vannføringer over tre definerte 
terskelnivåer. Analysene viser at den lave transporten i 1996 for en stor del skyldes få 

flomsituasjoner dette året. Den høye transporten 1997 kan forklares med mange 
flomsituasjoner. Den ekstremt høye transporten 1992 har sammenheng med de mange 

vinterflommene dette året. Den store flommen i januar ga en spesielt høy transport, ca 
80000 tonn i løpet aven uke. 
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Til tross for at det var flere flommer i 1997 ble transporten mindre enn i 1992. 

Figurene 48 a, b, c antyder at det skulle færre flomsituasjoner til for å få en høy 

transport før sikringsarbeidet startet enn det som ser ut til å være situasjonen etter 
noen års arbeid (1997 - 1999). Erosjonsforbygningene synes derfor å ha hatt en effekt 

på sedimenttransporten. Det er en markert reduksjon i suspensjonstransporten fra 

1992 til og med 1996. Den naturlige variabiliteten er imidlertid fortsatt tilstede, noe 

som økningen i transport i 1997 og tildels 1998 viser. Det er imidlertid sannsynlig at 

yttergrensene for det nye sedimentregimet ligger vesentlig lavere enn før 

sikringsarbeidet startet. I 1999 ble det igjen registrert en betydelig nedgang i 
suspensjonstransporten. Antall situasjoner med flomvannføring ligger til tross for 

dette nesten på samme nivå som i 1998. Antall forbygde kilometer økte imidlertid 

betydelig i løpet av 1999 (se fig 49), men den fulle effekten av dette vil antagelig ikke 
vises før 2000 målingene foreligger. 

Sedimenttilførsel under vinterflommer kan være stor under gitte forhold. Det ble 

iakttatt i Leira på Romerike at utspyling av materiale fra dyrket mark var betydelig i 

tilknytning til en situasjon med tele i jorda (Bogen og Sandersen, 1991). Det må også 

klarlegges mer hvor mye materiale som tilføres fra selve anleggsarbeidet. Omfanget 

av anleggsvirksomhet i 1997 har sannsynligvis hatt betydning i denne 

sammenhengen. Antall forbygde kilometer i løpet av et år var i 1997 det høyeste 
sålangt. 

Vi kan betrakte sedimenttransporten ved målestasjonen (Gstotal) som en sum av 

tilførsel fra løpserosjon (Gs1øp) overflateavrenning (Gsoverftate) og bidrag fra 

anleggsvirksomhet (Gsan1egg). 

GStotal = GSløp+Gsoverftate +Gsan1egg 

GSoverftateer i første rekke tilførselen fra jordbruksarealer. Dette bidraget er lite, selv 
om det kan variere fra år til år. Maksimalt 15 km2 av Gråelvas nedbørfelt består av 

fulldyrkede jordbruksområder. Regnes maksimalt 300 tonn! km2 som en 

maksimal tilførsel under normale forhold, fås et maksimumsbidrag fra jordbruket på 
4500 tonn! år. Erosjonen på jordbruksområder under vinterflommer med tele er 

sannsynligvis større. Bidraget fra anleggsvirksomheten er sannsynligvis liten og 

begrenset til enkelte perioder med stor aktivitet i elveløpet. Elveløpserosjon gir det 

største bidraget fordi den også utløser skred og utglidninger som tilfører store 
mengder sedimenter. Sedimenttilførsel fra elveløpserosjonen avhenger av antall 

løperneter som er eksponert for erosjon. Etter hvert som forbygningene ferdigstilles 

vil bidraget fra Gs1øp reduseres. 

Viktige sedimentkilder nedstrøms sikringsområdet har sannsynligvis også bidratt til at 

suspensjonstransporten var relativt høy både i 1997 og 1998. På dette tidspunket var 
viktige sedimentkilder som Luddubekken og Bangbekken (Sandersen 1993) ennå ikke 

sikret. Dette arbeidet ble først ferdigstilt i 1999. Sandersen (1993) klassifiserer også 

Tomasdalbekken og Vendalsbekken som viktige kildeområder. Ved utgangen av 
1999 var heller ikke disse sikret. Kampanjemålinger fra 1992 og 1994 viser også 

betydelige sedimentkonsentrasjoner i disse områdene, faktisk de høyeste blant alle 
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prøvelokalitetene. Lengden på sikrede elvestrekninger var også større i 1999 enn i 
tidligere år. Det kan derfor forventes at det vises en mer betydelig effekt av 

sikringsarbeidene etter 1999 enn det som har gjort seg gjeldene ved utgangen av 

1998. 
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Fig 49 Lengde på sikrede strekninger i Gråelva i perioden 1992 - 1999. 

6.3 Suspensjonsmaterialets kornfordeling 
Suspensjonstransportens komfordeling er for en stor del betinget av komfordelingen i 

sedimentkildene. Hvis det er store variasjoner i komfordeling, kan det ha 
sammenheng med at suspensjonsmaterialet kommer fra flere ulike sedimentkilder. 

Det er materiale i silt og leirfraksjonen som utgjør den største andelen av 

suspensjonsmaterialet. For disse fraksjonene er det en tendens til samvariasjon med 

vannføring opp til 2.0 m3/s, se fig 50. Vannføringsøkninger i dette intervallet fører til 

at andelen av materiale i siltfraksjonen øker. Ved høyere vannføringer er forholdet 

mellom sand silt og leire relativt konstant. En tilsvarende reduksjon med økende 

vannføringer gjør seg gjeldende i leirfraksjonen. Materiale i siltfraksjonen dominerer, 

hvor innholdet i gjennomsnitt i perioden 1991 til 1998 er på 72.6%, se fig 51. 

Gjennomsnittet for leire er på 25.0%. Sandinnholdet er relativt lavt og utgjør 2.4 % i 

snitt. For sand er det ingen systematisk sammenheng med vannføring. 

I løpet av perioden 1991 til 1996 er det en tendens til en økning av materialet i sand 

fraksjonen. I 1996 utgjør sand 8.9% av suspensjonsmaterialet. I 1997 er det imidlertid 

igjen en reduksjon til 2.2%. Andel materiale i leirfraksjonen har hatt en fallende 

tendens i samme periode, med en liten økning i 1997. Silt fraksjonen derimot ser ut til 
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å variere mer vilkårlig fra år til år. I 1998 er sandinnholdet i gjennomsnitt på det 
samme som i perioden 1991 - 1993. Komfordelingsprøvene for perioden 1991 - 1998 

er tabulert i kapittel 8. 

Foreløpig er det ikke registrert vesentlige endringer i komfordelingen av 

suspensjonsmaterialet i Gråelva som følge av sikringsarbeidene. 

Tabell 6.3.1 Prosentandel leire, silt og sand isuspensjonsmaterialet, 
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Fig 51 
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. % leire 
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Prosentandel leire, silt og sand i suspensjonsmaterialet i Gråelva for 

perioden 1991 til 1998. 
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8. Vedlegg 

8.1 Tabeller med kornfraksjoner 

TabeIl8.1.1 Vannføring og andel leire, silt og sand isuspensjonsprøver 
Gråelva 1991. 

Dato. Kl. Vannføring % leire % silt % sand 
(m3/s) 

2818 1815 0.28 38.42 60.34 1.24 
4/9 1730 0.99 33.59 66.09 0.32 
10/9 1400 3.40 18.16 81.74 0.10 
15/9 1500 2.31 21.08 78.47 0.44 
21/9 1530 1.46 23.74 76.09 0.17 
27/9 1315 0.89 26.28 73.25 0.47 
3110 1610 1.43 23.97 75.91 0.12 
9/10 1115 0.52 32.93 66.95 0.12 
21/10 1210 1.73 23.68 76.12 0.20 
2/11 1330 0.46 27.72 72.19 0.08 
14/11 1130 1.11 35.09 64.80 0.11 
26111 1035 1.69 23.39 76.15 0.46 
8/12 0945 1.66 18.97 80.87 0.15 

20112 1615 1.62 29.77 70.00 0.23 
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Tabell 8.1.2 Vannføring og andel leire, silt og sand isuspensjonsprøver 
Gråelva 1992. 

Dato. Kl. Vannføring % leire % silt % sand 
(m3/s) 

13/1 1615 5.95 11.87 85.54 2.59 
14/1 1800 30.95 20.85 77.41 1.74 
2211 1400 2.08 17.61 79.56 2.93 
28/1 1725 9.49 15.92 74.12 9.96 
3/2 1300 1.82 21.82 77.34 0.84 
10/2 1400 2.18 22.02 76.70 1.28 
17/2 1500 0.66 38.21 58.92 2.87 
213 1445 2.42 19.85 80.11 0.04 
10/3 1725 2.95 19.88 79.44 0.68 
17/3 1630 1.07 21.86 77.97 0.17 
24/3 1045 1.38 16.06 83.82 0.12 
31/3 1615 0.65 22.56 77.28 0.16 
7/4 1630 0.40 28.08 71.04 0.88 
14/4 1055 0.49 24.40 75.48 0.12 
21/4 1100 0.47 26.21 73.35 0.44 
28/4 1730 0.70 27.48 72.45 0.07 
515 1600 1.84 24.17 75.82 0.01 
1215 1015 1.39 21.28 78.63 0.09 
19/5 1630 0.55 29.35 70.58 0.07 
26/5 1201 0.24 46.03 53.29 0.68 
216 1704 0.16 48.16 51.14 0.70 
9/6 0800 0.09 41.60 57.69 0.71 
16/6 0835 0.10 41.48 58.09 0.43 
23/6 0820 1.09 24.47 75.31 0.22 
30/6 0755 0.17 26.14 73.05 0.81 
717 0830 0.13 34.84 64.41 0.75 
1417 1000 0.12 34.04 65.69 0.27 
2117 0942 0.26 33.83 65.87 0.30 
28/7 1624 0.97 22.81 76.79 0.40 
4/8 0645 0.44 36.28 63.67 0.05 
11/8 1410 0.80 28.56 70.77 0.67 
18/8 0735 3.80 18.06 81.62 0.32 
25/8 0600 1.29 20.61 78.85 0.54 
1/9 0812 0.49 22.85 76.26 0.89 
8/9 1535 0.27 32.98 65.87 1.15 
15/9 1050 0.25 31.35 67.14 1.51 
2219 0857 0.20 43.23 55.24 1.53 
29/9 1318 0.22 40.88 56.12 3.00 
7110 1000 1.03 27.97 71.82 0.21 
14110 1200 1.19 24.23 75.58 0.19 
21110 1100 0.15 35.67 62.77 1.56 
28110 1101 0.14 33.93 65.18 0.89 
4111 1150 0.22 26.98 73.02 0.00 
11/11 1200 0.87 42.07 57.59 0.34 
18/11 1100 0.31 38.07 60.20 1.73 
24111 1900 0.30 43.18 56.31 0.51 
1/12 1200 2.83 17.04 82.44 0.52 
8/12 1115 0.55 49.22 46.54 4.24 
16112 1600 0.69 24.40 75.08 0.52 
22112 1140 0.71 49.87 49.09 1.04 
30112 1500 1.97 17.34 81.82 0.84 
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Tabell 8.1.3 VannfØring og andel leire, silt og sand isuspensjonsprøver 
Gråelva 1993. 

Dato. Kl. Vannføring % leire % silt % sand 
(m3/s) 

6/1 1730 1.85 17.78 80.37 1.85 
13/1 1200 0.52 49.55 48.77 1.68 
20/1 1419 0.79 27.51 71.97 0.52 
28/1 1136 0.53 29.31 70.53 0.15 
4/2 1343 2.90 15.46 84.20 0.33 
10/2 1700 7.54 13.53 85.96 0.51 
17/2 1537 1.19 23.50 76.40 0.09 
24/2 1625 1.04 21.62 76.76 1.62 
3/3 1109 0.61 32.26 66.90 0.84 
1113 1157 0.52 26.83 72.75 0.42 
17/3 1715 3.57 20.09 79.36 0.55 
25/3 1015 0.99 22.03 77.47 0.50 
31/3 1445 0.65 29.55 70.28 0.17 
7/4 1305 1.13 20.75 79.01 0.24 
14/4 1745 1.97 14.18 85.69 0.13 
21/4 1750 3.97 18.48 81.32 0.19 
28/4 1115 3.75 17.09 82.75 0.17 
5/5 1325 2.39 15.23 84.21 0.56 
12/5 0805 1.42 20.82 78.34 0.84 
19/5 1725 1.23 16.30 83.17 0.53 
26/5 1730 0.28 34.56 65.14 0.30 
2/6 1140 0.20 42.99 55.76 1.25 
9/6 1310 0.19 46.62 52.06 1.32 
16/6 2116 0.25 45.09 54.67 0.24 
23/6 1215 0.54 33.57 65.94 0.50 
30/6 0850 0.31 29.43 69.98 0.59 
7n 1735 2.45 18.28 81.17 0.55 
14n 1752 0.33 23.00 76.05 0.95 
21n 0930 0.24 31.41 67.27 1.31 
28n 0645 2.50 15.31 83.65 1.04 
4/8 1530 0.82 17.92 80.87 1.21 
6/8 0810 1.62 27.72 71.99 0.29 
11/8 1245 0.85 3l.l9 68.45 0.36 
18/8 1244 1.46 23.41 76.31 0.28 
1/9 0900 1.79 26.40 73.14 0.47 
8/9 1540 2.85 19.72 79.89 0.38 
14/9 1540 0.56 24.68 73.96 1.36 
25/9 1620 0.90 19.17 80.04 0.79 
30/9 1630 0.48 25.87 72.21 1.92 
7/10 1250 0.52 27.15 71.61 1.24 
14/10 1900 0.55 28.46 70.95 0.59 
21/10 1050 1.81 14.67 84.45 0.88 
28/10 1540 2.24 17.15 82.55 0.31 
4/11 1117 0.64 18.45 80.75 0.79 
11/11 1550 0.48 21.21 78.45 0.34 
18/11 1130 0.33 26.73 72.85 0.42 
25/11 1130 0.29 33.01 66.52 0.47 
2/12 1440 0.13 35.29 62.92 1.79 
9/12 1530 0.38 39.09 59.87 1.04 
19/12 1435 0.98 36.99 62.44 0.57 
26/12 1100 0.30 34.11 65.44 0.44 
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TabeIl8.J.4 VannfØring og andel leire, silt og sand isuspensjonsprøver 
Gråelva 1994. 

Dato. Kl. Vannføring 
(m3/s) 

% leire % silt % sand 

2/1 1100 0.34 41.30 55.52 3.17 
14/1 1100 0.30 40.39 58.71 0.99 
20/1 1455 0.15 28.97 69.42 1.61 
18/2 1340 0.12 42.24 55.80 1.96 
28/2 1330 0.11 25.34 67.28 7.38 
7/3 1550 0.10 37.26 60.63 2.11 
14/3 1140 0.13 43.44 49.18 7.38 
23/3 1840 0.11 50.97 46.67 2.36 
30/3 1850 0.38 40.70 58.47 0.83 
6/4 1840 1.26 23.48 76.02 0.50 
13/4 1150 0.86 12.72 86.77 0.51 
22/4 1820 3.89 16.62 82.88 0.50 
29/4 1500 8.88 18.99 79.48 1.53 
7/5 1500 1.97 15.79 84.06 0.15 
16/5 1310 0.52 22.96 76.11 0.93 
23/5 1005 0.27 23.99 74.83 1.18 
3115 1040 0.43 20.90 77.22 1.88 
8/6 1050 0.88 27.41 71.80 0.79 
15/6 1800 2.58 14.27 85.53 0.19 
19/6 2123 0.87 19.66 79.73 0.61 
22/6 1324 2.25 16.76 82.99 0.25 
6n 1044 0.61 23.99 75.15 0.86 
l3n 1905 0.37 39.56 58.55 1.89 
20n 1720 0.37 28.90 69.40 1.70 
27n 1842 0.26 37.15 61.45 1.41 
4/8 1314 0.26 40.57 58.09 1.34 
1118 1130 0.27 30.43 67.95 1.62 
12/8 1345 0.25 34.63 63.03 2.34 
25/8 1725 0.25 34.69 64.42 0.89 
8/9 1325 0.31 31.16 67.05 1.79 
15/9 1315 0.27 36.35 61.47 2.18 
22/9 1415 0.27 30.94 53.22 15.84 
29/9 1800 10.05 17.07 82.68 0.25 
7/10 1102 5.63 16.48 83.30 0.22 
14110 1202 11.73 24.00 75.58 0.42 
26110 1600 1.29 19.33 80.20 0.48 
2/11 1600 0.79 23.86 74.33 1.81 
10111 1138 0.74 24.72 73.86 1.43 
17/11 1545 0.39 28.80 68.60 2.60 
24/11 1550 8.51 17.52 81.13 1.35 

1/12 1115 2.51 14.26 82.66 3.07 
3/12 1240 1.30 13.62 85.72 0.66 

18/12 1125 0.89 22.39 75.50 2.11 
28112 1430 0.91 7.46 92.12 0.41 
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Tabell 8.1.5 Vannføring og andel leire, silt og sand isuspensjonsprøver 
Gråelva 1995. 

Dato. Kl. Vannføring % leire % silt % sand 
(m3/s) 

4/1 1030 1.73 23.66 72.03 4.32 
14/1 1705 1.41 22.50 73.73 3.77 
2011 1200 0.55 20.21 77.43 2.36 
2/2 1330 1.10 20.45 76.22 3.32 
9/2 1140 0.93 30.52 65.26 4.22 
18/2 1130 0.65 18.11 80.67 1.18 
25/2 1130 0.44 30.03 66.01 3.96 
4/3 1300 0.38 29.51 66.11 4.38 
13/3 1625 0.63 19.97 79.78 0.25 
20/3 1405 0.59 18.56 80.15 1.29 
27/3 1105 1.37 23.40 74.51 2.09 
% 1100 0.92 15.15 83.65 1.20 
10/4 1005 0.70 20.63 77.13 2.25 
17/4 1655 2.30 15.74 80.83 3.43 
24/4 1405 3.17 30.59 68.82 0.59 
115 0930 1.73 21.32 77.03 1.64 
9/5 1855 5.90 18.82 80.32 0.86 
17/5 1530 2.09 21.51 78.08 0.41 
24/5 2105 3.63 21.49 78.02 0.49 
31/5 1632 1.99 19.81 79.24 0.95 
7/6 1100 0.81 22.86 75.25 1.89 
15/6 1220 0.71 40.04 58.33 1.63 
22/6 0945 0.76 27.51 72.10 0.40 
29/6 1755 0.55 33.41 65.63 0.97 
7n 2000 0.55 19.43 80.30 0.27 
13n 1545 0.23 31.37 67.18 1.45 
20n 0920 0.28 36.39 62.22 1.39 
27n 1540 0.33 34.34 65.20 0.46 
3/8 1125 0.26 32.67 66.32 1.01 
15/8 0920 0.71 24.64 74.72 0.63 
22/8 1330 0.47 28.46 69.91 1.63 
29/8 1330 1.90 18.61 81.01 0.38 
5/9 1900 0.35 29.26 65.65 5.09 
12/9 1440 0.25 31.83 65.60 2.58 
19/9 1705 0.15 20.59 77.46 1.95 
26/9 1610 0.33 26.10 72.13 1.77 
3/10 1025 0.26 28.38 69.25 2.37 
10110 1530 0.38 34.52 63.56 1.92 
17/10 1600 0.64 36.61 58.88 4.51 
24110 1040 1.05 29.69 69.27 1.05 

2/11 1220 3.60 14.39 85.09 0.52 
16/11 1410 0.65 16.39 67.38 16.23 
23/11 1910 4.95 8.60 87.43 3.97 

1/12 1055 0.78 6.28 87.98 5.74 
8/12 1455 3.08 17.91 73.21 8.88 

15/12 1110 6.35 12.20 86.41 1.39 
23/12 1445 1.48 12.66 68.59 18.75 
29112 2015 1.92 4.80 51.61 43.59 
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Tabell 8.1.6 Vannføring og andel leire, silt og sand isuspensjonsprøver 
Gråelva 1996. 

Dato. Kl. Vannføring 
(m3/s) 

%leire %silt % sand 

51l 1120 0.46 14.56 82.13 3.31 
131l 1245 0.46 25.34 68.66 6.00 
19/1 ]650 0.49 16.80 82.67 0.53 
271l 1425 0.53 21.81 74.85 3.34 
3/2 1730 0.41 19.44 75.84 4.72 
10/2 1130 0.27 30.54 69.44 0.02 
21/2 1055 0.34 19.93 42.18 37.89 
28/2 0930 0.25 26.09 63.22 10.69 
8/3 1745 2.98 29.02 70.48 0.50 
13/3 1040 1.41 28.18 70.00 1.82 
21/3 1345 0.40 25.33 74.63 0.04 
28/3 1115 0.28 18.12 69.31 12.57 
4/4 1650 0.35 20.91 78.27 0.82 
11/4 1530 2.25 13.87 85.33 0.80 
18/4 0900 3.57 14.96 83.91 1.13 
25/4 1533 5.30 14.37 63.70 21.93 
2/5 1805 1.01 20.03 80.00 0.00 
9/5 1625 1.21 20.51 79.18 0.31 
13/5 1700 1.29 29.80 69.11 1.09 
16/5 2050 0.69 20.75 78.25 1.00 
30/5 1800 0.32 26.04 73.55 0.41 
6/6 1510 0.27 29.70 64.60 5.70 
13/6 1730 0.26 24.34 46.27 29.39 
20/6 1755 1.32 14.41 85.41 0.18 
27/6 1650 0.62 22.16 77.86 0.00 
4/7 1445 0.89 22.64 77.32 0.04 
11/7 1012 0.40 21.18 77.51 1.31 
18/7 1645 1.26 20.33 79.67 0.00 
25/7 1645 0.28 18.99 61.07 19.94 
1/8 1615 0.32 22.35 76.98 0.67 
8/8 1530 0.32 23.21 76.26 0.53 
15/8 1600 0.13 15.43 83.81 0.76 
22/8 1715 0.11 22.03 62.81 15.16 
29/8 1710 0.23 32.00 66.59 1.41 
6/9 1615 0.20 14.04 37.31 48.65 
12/9 1735 0.36 17.30 57.87 24.83 
19/9 1630 0.20 17.35 57.80 24.85 
28/9 1510 0.17 28.49 71.43 0.08 
7/10 0830 3.93 14.33 70.44 15.23 
14/10 0950 1.26 17.81 71.48 10.71 
21/10 1130 0.60 20.63 63.62 15.75 
28/10 1340 0.35 20.15 70.12 9.73 
8111 0945 1.82 10.69 49.41 39.90 
12111 1045 1.20 27.24 70.70 2.06 
19111 0922 1.25 18.59 77.17 4.24 
27/11 1610 0.72 5.62 20.30 74.08 
6/12 1310 0.33 22.29 77.61 0.10 
101l2 1525 7.43 13.21 86.14 0.65 
16112 1310 1.80 15.75 83.73 0.52 
23/12 1540 0.71 18.77 80.39 0.84 
3 Oil 2 1625 0.45 17.oI 82.92 0.07 
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Tabell 8.1.7 Vannføring og andel leire, silt og sand isuspensjonsprøver 
Gråelva 1997. 

Dato. Kl. Vannføring 
(m3/s) 

%leire %silt % sand 

7/1 1420 0.362 25.40 74.44 0.16 
13/1 1420 0.476 21.44 67.31 11.25 
20/1 1408 1.190 12.43 84.78 2.79 
27/1 1350 0.857 21.75 72.78 5.47 
3/2 1320 1.721 19.75 71.10 9.15 
1012 1445 1.007 18.85 79.39 1.76 
1712 1320 0.444 19.01 57.17 23.82 
24/2 1625 0.301 16.74 78.80 4.46 
3/3 1540 0.758 14.58 83.71 1.71 
10/3 1350 0.952 14.74 83.66 1.60 
17/3 1730 1.099 17.80 80.56 1.64 
24/3 1315 0.428 18.43 81.48 0.09 
1/4 1555 10.049 13.08 85.22 1.70 
8/4 1750 0.920 14.32 84.87 0.81 
15/4 1615 2.407 13.93 85.37 0.70 
22/4 1910 1.491 15.46 83.70 0.84 
29/4 1700 3.855 11.61 86.55 1.84 
6/5 1630 2.126 14.87 84.89 0.24 
1215 1710 4.080 16.39 83.30 0.31 
20/5 1700 1.528 18.37 81.63 0.00 
27/5 1335 1.470 17.08 82.15 0.78 
6/6 1510 0.520 29.70 64.60 5.70 
11/6 1650 0.240 28.66 71.27 0.07 
18/6 1155 2.283 19.74 72.65 7.61 
28/6 1815 0.416 28.50 70.13 1.37 
6n 1400 0.317 32.84 67.19 0.00 
14n 0830 0.201 32.94 67.04 0.02 
21n 0816 0.148 35.04 63.02 1.94 
29n 1950 0.349 33.04 66.96 0.00 
4/8 1715 0.271 34.71 64.01 1.28 
8/8 1850 0.250 43.76 56.29 0.00 
19/8 1050 0.206 48.17 51.83 0.00 
26/8 1415 0.170 48.28 51.66 0.06 
219 1310 0.374 51.58 48.35 0.07 
9/9 1900 7.163 20.28 79.42 0.30 
16/9 0825 2.117 21.26 78.54 0.20 
23/9 1055 10.450 18.16 79.12 2.72 
30/9 1335 1.560 27.49 72.06 0.45 
7/10 1335 0.991 28.19 71.72 0.09 
14/10 1620 1.186 23.71 75.30 0.99 
20/10 0706 2.580 26.81 71.88 1.31 
27/10 1110 1.146 28.13 71.52 0.35 
4/11 1620 2.008 24.88 74.58 0.54 
Il/Il 1110 0.961 19.26 73.27 7.47 
18/11 1255 0.863 28.11 71.87 0.02 
25/11 0920 0.484 25.05 71.20 3.75 
1/12 1345 0.336 23.67 76.26 0.07 
8/12 1825 0.457 25.19 71.90 2.91 
16/12 1130 0.554 21.51 78.18 0.31 
23/12 1215 0.271 23.18 76.86 0.00 
29/12 1215 0.199 24.89 74.95 0.16 
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Tabell 8.1.8 Vannføring og andel leire, silt og sand isuspensjonsprøver 
Gråelva 1998. 

Dato. Kl. Vannføring 
(m3/s) 

% leire % silt % sand 

2015 ---
I 

1.170 28.19 71.37 0.44 
28/5 --- 0.452 30.44 69.58 0.00 
4/6 --- 0.271 36.77 61.82 1.41 
1116 --- 1.057 25.48 73.23 1.29 
18/6 --- 2.516 23.93 75.90 0.17 
25/6 --- 0.364 39.54 60.48 0.00 
317 --- 0.363 46.57 53.24 0.19 
14/7 2000 1.016 26.72 73.27 0.01 
2217 1615 0.208 26.67 73.35 0.00 
29/7 1530 0.253 26.16 73.73 0.11 
9/8 1030 1.960 15.92 84.13 0.00 
1118 1800 1.096 15.64 83.64 0.72 
18/8 --- 2.378 17.87 82.15 0.00 
26/8 --- 2.478 14.09 84.26 1.65 
3/9 --- 0.458 13.52 85.90 0.58 
10/9 --- 0.224 17.01 81.87 1.12 
2019 1815 0.529 14.28 84.67 1.05 
27/9 1630 0.452 15.11 84.92 0.00 
4110 0830 0.254 16.57 81.53 1.90 
10/10 1100 1.160 16.40 83.47 0.13 
18110 1355 2.173 22.23 76.83 0.94 
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8.2 Slamføringskurver 
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Fig V.9 Sammenhengen mellom suspensjonskonsentrasjon og vannføring i 1999. 
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8.3 Nedbør og lufttemperatur ved Værnes 
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Fig V.lO og V.l l Nedbør (mm) og lufttemperatur (0C) ved Værnes i 1991 og 1992. 
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Fig V.12 og V.13 Nedbør (mm) og lufttemperatur (0C) ved Værnes i 1993 og 1994. 

85 

~ ar 
3 
-o 

'" Cl 
C ..., . 
("') 

~ ar 
3 

-o 
<Il 

Cl 
C ..., . 
("') 



E 
E 

~ 

IS> 
-'" 
""O 

a:> 
r::: 

E 
E 
.... 
OSI 

-'" 
""O 

'" r::: 

40,0 

30.0 

20.0 

10.0 

O . O -joIUI ....... ..., 

40.0 

30.0 

Jan 

1995 

lIIII.61100.0 nedbør Værnes '~,Jl nldd"";Or E(HYOAG)'()INT Døg!H«dOr 
lIIII.61100.0 luItt"'l"fllur Værnes "t4J _011 ... E(HYII,\G)'OINT 1Io!/l-Y000Or 

lIIII.61I00.0 _ Y"",es ",~I nId_ ElJIYDAG)'OltlTlIog!Hrior 
lIIII.69100.0 luItt"'l"fllur Yomes ..,.A3 _. El.HYII,\GJ'OItl1I1o!/l-Yen1ior 

30. 

20. 

10. 

O. 

-10. 

-20. 

-30. 

30. 

20. 

Fig V.I4 og V.I5 Nedbør (mm) og lufttemperatur (0C) ved Værnes i 1995 og 1996. 
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