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Forord 
 

Denne rapporten er utarbeidet som et bidrag til kunnskapsgrunnlaget for 
forvaltningsplanen for Gudbrandsdalslågen med sideelver. Rapporten inngår også i 
forskningsprosjektet «Klimaendringenes virkning på erosjon og sedimenttransport i 
Gudbrandsdalslågen». Den analyserer og kartlegger sedimenttilførselen fra de viktigste 
sedimentkildene og rapporterer undersøkelser fra områder som er spesielt utsatt for 
sedimentavlagring. Forvaltningsplanen har som hovedformål å redusere skader fra flom, 
erosjon og skred. Den skal lede frem til en handlingsplan med tiltak. Rapporten er 
utarbeidet på grunnlag av feltbefaringer med deltakere fra prosjektgruppa og 
representanter fra kommunene og grunneiere. Det er også utført feltarbeid og analyser av 
laserdata og flybilder av de aktuelle områdene. Det ble også utført befaring med småfly i 
2014. Vi takker i denne sammenhengen pilot/senioringeniør Per Morten Ørsleie ved 
HHT. Dette er sammenstilt med eksisterende kunnskap. Vi har deltatt løpende på møter i 
styringsgruppa og i prosjektgruppe-møter arrangert av Oppland Fylkeskommune på 
Lillehammer.  
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Sammendrag 
Denne rapporten analyserer og kartlegger erosjon og sedimenttilførsel fra de viktigste 
kildene innenfor Gudbrandsdalslågens nedbørfelt og undersøker virkningen på 
strekninger nedstrøms for tilførselsområdene. De enkelte sedimentkildene tilfører 
materiale på ulik måte og får forskjellige konsekvenser for nedenforliggende 
elvestrekninger:  

Erosjon ved undergraving av sideskråninger tilfører materiale når en elv med stor 
strømhastighet kommer i kontakt med sideskråningen og undergraver skråningsfoten. . 
Avhengig av skråningens høyde kan store materialmengder styrte ned i elveløpet og 
transporteres nedover i vassdraget hvor det kan føre til elveløpsforflytninger. I Dørja ble 
volumet av sedimenttilførselen fra denne erosjonsprosessen beregnet til 46000 tonn under 
flommene i 2011 og 2013.  

Elveløpserosjon omfatter transport av massene i selve elveløpet. Når materiale 
akkumuleres i elveløpet blir likevekten forstyrret og vannmassene presser mer mot sidene 
og forårsaker erosjonsskader. Opprettholdelse av likevekten er avhengig av elvens 
strømhastighet, elveløpets gradient og kornstørrelsen på materialet. Under ekstrem store 
flommer kan elveløpet går ut over breddene. Termen brukes også om denne situasjonen. 

Løsmasseskred og flomskred utløses av høyt porevanntrykk i jordsmonnet og kan føre 
store materialmengder frem til elveløpet på kort tid. Dette kan føre til oppdemminger som 
kan briste og medføre uttappingsflommer som forårsaker skader.  

Ravine - erosjon er en betydelig sedimentkilde i mange av sideelvene. 
Overflateavrenningen har stor innvirkning på ravinenes utvikling og forårsaker 
tilbakeskridende erosjon og bunnsenking. Utrasinger i bratte sidevegger bidrar etterhvert 
til at ravineområdene øker. Tilgroing med vegetasjon kan begrense omfanget av ravine- 
erosjon.  

Breerosjon er en svært produktiv sedimentkilde. Det grovkornede materialet kommer fra 
frostsprengingsprosesser når breen beveger seg over forhindringer og slipingen på 
berggrunnen produserer finmateriale. Materialet tilføres vassdraget ved at det smelter ut 
av isen når det er flom i de subglasiale elveløpene. Det kan også eroderes materiale fra 
omkringliggende morene. 

Dørja, Jøra og Gausa. I Dørja er det spesielt aktive sedimentkilder og det kommer et 
betydelig bidrag fra erosjon av sideskråninger og elveløpserosjon. Sammenligning av 
høyoppløselige digitale terrengmodeller basert på laser data fra 2010 og 2013/ 2015 ga 
grunnlag for å beregne et sedimentbudsjett. I vassdraget er det registrert omtrent 25 
flomskred og materialtilførselen fra disse ble estimert til ca 15000 m3. Økningen i 
sedimenttransporten forårsaket i sin tur en heving og forflytning av elveløpet, Volumet på 
de eroderte massene fra undergravingsprosessen ble estimert til ca 34000 m3 under 
nedbørflommene i 2011 og 2013. Mengden materiale som ble erodert fra elveløpet ble 
estimert til 45000 m3. Samtidig ble det akkumulert 10000 m3 i elveløpet.  

I Jøra er det mange lokaliteter med aktiv erosjon og elveløpet synes å være aggraderende. 
Dette betyr at elveløpet hever seg på grunn av stor tilførsel av erosjonsmateriale. Dette er 
en tilstand som har risiko for elveløpsforflytninger. Mulige tiltak i Dørja kan være 
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masseavlagringsbasseng og erosjonssikring av dalsidene. Erosjonssikring langs dalsidene 
kan begrense elvens ukontrollerte forløp i tilknytning til de store flommene. 
Inntaksdammen ved Holsfossen har en viktig funksjon som masseavlagringsdam. Den har 
først og fremst betydning for de nedre deler av Gausa. Det kan også være aktuelt med 
masseavlagringsbassenger i Jøra og Gausa kombinert med flere lokaliteter for uttak av 
elvegrus. 

I Vinstra tilføres det materiale fra flomskred og ravine-erosjon. Flybilder viser mange 
skred i perioden 2004 – 2010. Det var også mange nye hendelser i 2011, særlig langs 
nedre del av elveløpet. Til sammen er det registrert rundt 20 skred med åpne skredbaner. 
Det er også spor i vegetasjonen etter skred som har gått tidligere. Det 560 m lange 
flomskredet ved Tøftestugu demmet opp elveløpet og det gikk flere år før oppdemmingen 
er rensket opp av elvevannet. Et tiltak kan være å overvåke elveløpet under, eller i 
etterkant av flommer for å bli oppmerksom på oppdemminger i en tidlig fase.  

I Sjoa er de viktigste sedimentkildene flomskred, elveløps- og ravine- erosjon. Det ble 
utløst mange flomskred under flommen i 2013. Det største var 450 m langt og det er 
beregnet at det tilførte 11000 tonn til elveløpet. Arealet med aktiv ravine – erosjon ved 
Stenseng økte mye under flommen i 2013 og bankesystemet i elva ble erodert og 
omformet.  

Bøvra. Breerosjon er en svært produktiv sedimentkilde, og sedimenttilførselen fra breer 
har en dominerende betydning i Bøvra-vassdraget. Suspensjonstransporten ble målt til 
133000 tonn ved Lom i 1985. Målinger viser at breene i dette området har en spesifikk 
erosjon på 800 t/km2 som ligger over middelet for målte breer i Norge. I andre 
brevassdrag er det også registrert at bunntransporten i breelva nær breen kan være av 
samme størrelse som suspensjonstransporten. Men gradienten i breelvene Leira og Visa 
er så lave at det meste av materialet blir liggende ved brefrontene og langs vassdraget. 
Måling av bunntransporten ved en fangdam ved Visas samløp med Bøvra ga 3750 tonn i 
1975 og dette er ca 11% av totaltransporten.  

Ilka er en svært masseførende elv. Materialet kommer fra erosjon og undergraving av 
sideskråninger i morener og glasifluvialt materiale. I de nedre deler av vassdraget er det et 
forgrenet elveløpssystem med banker som er i stadig endring på grunn av akkumulering 
og sideerosjon. Det er fare for at sideveis erosjon kan undergrave en flomvoll som er lagt 
opp for å beskytte bebyggelsen NØ for elveløpet. Viktigste tiltak er å overvåke og 
begrense elvens undergraving av flomvollen.  

I Hjellåi er omfanget av ravine- erosjon større enn i andre sidevassdrag og det er 
dokumentert at arealet vokste under flommen i 2013. Hvis kulverten under jernbanelinjen 
nederst i vassdraget tettes av sedimenter og organisk materiale under en flom kan det 
dannes en dam som kan overtoppe jernbanefyllingen i løpet av to timer ved en vannføring 
i Hjellåi på10 m3/s. Tiltak kan være å bygge en kulvert med større kapasitet. Det bør 
vurderes å sette opp en vannstandsmåler som kan varsle om det dannes en dam.  

Einbuggas sedimentkilder er ravine- erosjon og noe elve- erosjon ved undergraving av 
skråninger. Selv om Einbugga har et større nedbørfelt enn Hjellåi, så er arealene med 
aktiv erosjon mindre. Hvis det faller mye regn på korttid er det mulig at dette området vil 
øke betraktelig. Det synes å ha vært større aktivitet i tidligere tider og mye materiale har 
vært tilført elveløpet slik at det ligger tilgjengelig for videretransport. I nedre del av 
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elveløpet ligger et akkumulasjonsområde mellom to flomvoller som er anlagt et stykke 
fra elva på hver side. Det er planlagt å ta ut grus fra elva i dette området.  

I Veikleåi er det skredene som tilfører de største materialmengdene til elveløpet.  Men 
det var elveløpserosjonen som transporterte materialet videre nedover i vassdraget slik at 
det sedimenterte på elvevifta ved Kvam eller ble ført ut i Lågen. I løpet av 2011-
flommen, kom mesteparten av materialet fra flomskred (78 500 m3), men i 2013 var det 
bare 42000 m3, se fig 3.60. Ca 5000 m3 av dette ble akkumulert i skråningen. Den 
viktigste sedimentkilden under flommen i 2013 var erosjon av materiale langs elveløpet (-
135000 m3). En del av dette kom fra erosjon av sedimenter som ble akkumulert i elva i 
løpet av 2011-flommen mens resten kom fra ny erosjon langs elveløpet. Totalt ble 22000 
m3 akkumulert langs elveløpet i 2013. Summen av bunntransporten som ble ført ned til 
Kvam og videre til Lågen i 2013 er ca. 100000 m3 som er rundt 180000 tonn.  

I Ula er det ravine- erosjon med utvikling av de fredede jordpyramidene som er den 
viktigste sedimentkilden. Materialtilførselen fra ravine- erosjon var så stor under 
flommen i 1789 at det demte opp Lågen. Fangdammen som ble bygget som et tiltak i 
1879 begrenset materialtilførselen hel til den var helt oppfylt i 1920.Volumet av 
grovmaterialet var totalt 63000m3. Dette gir en bunntransport på ca 2600 tonn/år. 
Målinger av suspensjonstransporten ga et middeltall av samme størrelsesorden og gir et 
forholdstall mellom bunntransport og totaltransport på ca 50%, Dammen blir nå tømt for 
masser og det viktigste tiltaket blir å opprettholde en regelmessig tømming i fremtiden.  

I Lora er det observert to typer aktive sedimentkilder: Erosjon langs bekkeløp fra sidene 
og undergraving av sideskråninger i den nederste delen av Loras hovedløp. I dette 
området fører sideveis erosjonsaktivitet som følge av akkumulasjon av grus og stein i 
elveløpet til skader. Et tiltak kan være å ta ut grus på utvalgte steder eller redusere 
tilførselen fra kildene ved å sikre utvalgte sideskråninger. 

I Fryas nedbørfelt er de viktigste sedimentkildene undergraving av sideskråninger som 
hovedsakelig ligger i morenemateriale. Under slike forhold regnes bunntransporten å 
utgjøre ca 50% av totaltransporten. Undersøkelse av flybilder viser at bankesystemet 
endret seg mye i et området 15-17 km fra utløpet i Lågen som følge av flommen i 2013. 
Bunntransporten i Fryas elveløp må dermed antas å ha vært størst under denne 
flomepisoden. Målinger av suspensjonstransport antyder en størrelsesorden på rundt 
14000 tonn/ år i middel. Anslagene fra grunneiere basert på oppgaver over volum av uttak 
på Fryas vifte i perioden 1971 til 2016 tilsier en tilførsel av stein og grus på ca 15000 
tonn / år.  

Våla: viktigste sedimentkilder er flomskred og elveløpserosjon og noe undergraving 
avsideskråninger. Kraftverksdammen i nedre del av vassdraget stopper effektivt videre 
transport av sedimenter til Lågen. Dammen er et 1,5km langt inntaksmagasin. 
Oppfyllingen startet i 1983. Deltautbyggingen i Våla dokumenterer at det er en viss 
sedimenttransport i vassdraget. Deltaet har blitt bygd ut ca 100 m i perioden 2004-2015.  

Bunnsedimentenes kornfordeling i elveløpene har, i tillegg til variasjon i strømforhold 
og gradient, en betydning for transport og sedimentasjon på de ulike delstrekningene. På 
strekningen fra Rosten til Selsmyrene kornstørrelsen fra stein med midlere korndiameter i 
fraksjonen 64 mm - 74 mm, til sand mindre enn 2 mm ved Selsmyrene. Fra Ulas innløp 
og ned til Otta er det steinfraksjon som dominerer. På strekningen Vinstra-Losna er det 
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stein og grus 64 mm – 20 mm på den øverste delen. Harpefossdammen fanger effektivt 
inn det grove materialet og nedstrøms for dammen dominerer sand, bare avbrutt av et 
område nedstrøms for Frya og Våla. Nedstrøms for Våla er det hovedsakelig sand. 
Bankestudier tyder på en viss pålagring. Men eventuelle fangdammer som skal begrense 
sedimentasjonen av sand i dette området må være av en omfattende størrelse hvis de skal 
fange inn sandfraksjoner.  

Strekningen Harpefoss –Losna er klassifisert i seks ulike delstrekninger etter 
sedimenttilførsel til delstrekningen, bunnmaterialets kornfordeling og morfologisk 
utvikling, Grovmaterialet nedenfor Harpefossdammen fornyes ikke, men det kommer 
sand gjennom dammen. Mellom Hundorp og Frya kommer det inn ny sand fra sideelver 
og det er en stor bunntransport av sandfraksjoner. Fra Frya kommer det både sand, grus 
og steinfraksjoner i et slikt omfang at elvevifta bygger seg ut -og innsnevrer hovedløpet.  
Utenfor Våla opphørte tilførselen da dammen Vinkelfallet ble bygd og sedimentene i 
elvevifta fornyes ikke. Sand og grus dominerer på denne strekningen bare avbrutt av noe 
tilførsel av stein fra Tromsa. Materialet som tilføres med Lågen blir sannsynligvis 
pålagret over en lang strekning, avhengig av vannstanden i Losna og føres ikke helt frem 
til deltafronten under høy vannstand. Profiloppmålinger antyder netto sedimentasjon på 
strekningen, men sandmaterialet utsettes antakelig for videretransport ved lav vannstand.  

Sedimentasjon i hovedløpet Det er lite fall i elveløpet på strekningen mellom Losna og 
Ringebu. Normalvannstanden i Losna ligger rundt 181 moh ved vannføring på 500 m3/s. 
Ved Ringebu ligger da vannlinjene i Lågen på ca 183 – 184 moh og ved Frya på 184-185 
moh. Når vannstanden i Losna stiger under flom vil vannmassene i Lågen stuves opp. 
Dette påvirker flomvannstanden oppover langs elva og fører til økt sedimentasjon i 
elveløpet. Økning i sedimenttilførselen fra kildene vil øke belastningen, men vannstanden 
i Losna vil uansett være bestemmende for hvor store arealer som berøres. En flomsenking 
av Losna vil kunne begrense flommens omfang og redusere sedimentasjonen i elveløpet. 
Sannsynligvis vil det økte fallet også øke transportkapasiteten og ha en opprenskende 
effekt.  

Tiltak for å senke Losna under flomsituasjoner. For å teste effekten av en 
vannstandssenking i Losna under flom det utført modellkjøringer med den hydrauliske 
modellen Hec-Ras. Beregningene av vannlinjer ble basert på den samme geometrien og 
vannføringen som ble benyttet ved tidligere beregninger for flomsonekartleggingen. 
Flomvannføringene i 1995 ble benyttet som inngangsdata, men med fast vannstand 
(grensebetingelse) i Losna på 182 m (dvs 184,3 m -2,3 m). Beregningene viste at en 
flomsenkning av Losna ga en vannstandssenkning i størrelsesorden - 1m på strekningen 
Fåvang-Ringebu. Dette kan oppnås ved å renske det bestemmende profilet i utløpet av 
Losna eller lage en flomtunnel under terskelen.  

Langtidsvariasjoner i sedimenttilførselen har blitt undersøkt ved å analysere 
sedimentlag i innsjøen Losna: De store flommene fremtrer som distinkte lag, ofte med 
lysere farge, fra 1700 tallet og helt opp til vår tid. Flomlagene fra 1789, 1860 og 1938/39 
er imidlertid langt tykkere og mer markerte enn lagene fra nyere tid. Dette antas å ha 
sammenheng med at sedimentkildene var langt mer aktive frem til midten av det 20 
århundre da tilgroing med vegetasjon reduserte arealene med aktiv erosjon. Vegetasjon 
begrenser overflateavrenningen ved å øke fordampingen, forbruke vann og øke 
infiltrasjonen.  Den binder også jorda slik at det ikke så lett blir åpnet vegetasjonsfrie 
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områder som kan eksponeres for erosjon.  Erosjonsrisikoen øker derfor med arealet av 
vegetasjonsfrie områder.  

Borkjernene viser at omfanget av erosjon og sedimenttilførsel har avtatt i et 
langtidsperspektiv slik at store flommer i nyere tid har tilført mindre sedimenter.  Det er 
allikevel mulig at fremtidige flomsituasjoner kan rive opp vegetasjonen igjen og erodere 
mer. Etter hvert som klimaendringene gjør seg mer gjeldende vil det sannsynligvis bli 
flere flommer og nedbørintensiteten vil øke (jmf. Klima i Norge 2100). Men det kan også 
bli mer tørke. Dette er faktorer som kan forsterke sedimenttilførselen.  Det er derfor 
grunn til å ta slike betraktninger med i en forvaltningsplan. 

Inntaksdammer og magasin som er bygd i tilknytning til kraftverk har betydning som 
fangdammer for sedimenter. Dette gjelder spesielt Holsfossen i Jøra, Vinkelfallet i Våla 
og inntaksdammen ved Harpefoss. Den nye dammen ved Rosten vil fange det meste av de 
bunntransporterte sedimentene som tilføres, og det blir mindre transport av grovmateriale 
på elvestrekningen nedenfor. Uten disse dammene ville det vært langt mer materiale som 
hadde blitt ført frem til elveløpene. Sammensetningen av substratet i elvebunnen 
nedstrøms for dammen vil også endres. Fangdammen i Ula var helt full i 1920 og 
sedimentene passerte dammen etter dette. Inntaksdammen ved Harpefoss fanger opp en 
del sedimenter. Uten disse dammene ville det vært langt mer materiale som hadde blitt 
ført frem til elveløpene.  
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1 Innledning 
1.1 Sedimentkilder og sedimentbudsjett  
Sedimentene spiller en viktig rolle for likevekten i vassdragene. Stor sedimenttilførsel 
kan lage ustabile elveløp, øke erosjonen og medføre skader. Tiltak for å redusere erosjon 
og sedimenttransport kan være fangdammer og erosjonsforbygninger.  Siden slike tiltak 
også kan påvirke det biologiske mangfoldet i vassdragene er det viktig å ha god kunnskap 
om sedimenttransport og sedimentbudsjett i vassdragene.  

Det EU – finansierte forskningsnettverket SedNet (2006) konkluderer med at 
sedimentforvaltningsplaner er et vesentlig element i forvaltningsplaner for vassdragene. 
Denne rapporten fokuserer derfor på undersøkelser av sedimentkilder og 
sedimenttransport i Gudbrandsdalslågen. Utvalget av vassdrag og strekninger er spilt inn 
av kommunene og Oppland fylke gjennom forvaltningsplan- prosjektet. Flomskred 
direkte i Lågen og elveløpserosjon langs hovedelva er ikke tatt med her.  

Sedimenttilførselen til et vassdrag kan få bidrag fra mange forskjellige sedimentkilder. 
Ved å knytte erosjonsintensiteten (spesifikk sedimenttransport) t/km2 år i de forskjellige 
kildene til arealer med enhetlige erosjonsprosesser er det mulig å overføre måledata fra et 
felt til et annet.  

NVE har etablert et målenett for sedimenttransport som dekker viktige erosjonsprosesser 
og sedimentkilder i norske vassdrag. Noen av disse målestasjonene dekker små 
referansefelt med enhetlige erosjonsprosesser. Se Bogen (1996) eller Bogen og Bønsnes 
(1999) for en oversikt. For de enkelte typevassdragene vises det til undersøkelsene 
nedenfor.  

Sedimentbudsjettet for et vassdrag gir en oversikt over volumet av sedimenttilførselen fra 
de forskjellige kildene. Sedimentbudsjettet kan for en målestasjon kan skrives som en 
likning:  

 G = G1+G2+G3+………….+ Gn. ± ΔM 

Der sedimenttransporten G på en målestasjon kan skrives som en sum av bidragene fra de 
forskjellige kildene: G1+G2+G3+…….+ Gn pluss eller minus lagringen ΔM. 
Sedimentbudsjettet eller sedimentbalanselikningen for et nedbørfelt er helt analogt med 
vannbalanselikningen for nedbørfelt. Lagringen av materiale er vanskelig å bestemme 
men den spiller antakelig en viktig rolle i sideelvene i Gudbrandsdalen.  

Ved å utarbeide et sedimentbudsjett for et vassdrag er det lettere å få en oversikt over hva 
som er de mest dominerende sedimentkildene i et vassdrag og hva som er konsekvensene 
av å gjøre forskjellige inngrep. Selv om det er vanskelig å bestemme eksakt de 
forskjellige leddene så gir denne tenkemåten allikevel et bedre kunnskapsgrunnlag i 
forvaltingen av vassdraget.  

En oversikt over tidligere undersøkelser av sedimentkilder og sedimentbudsjett er gitt i 
det følgende Bogen, Berg og Sandersen (1993) analyserte og beregnet tilførselen fra 
forskjellige sedimentkilder bl a raviner i elven Leira på Romerike. Med basis i målinger 
ble det utarbeidet et sedimentbudsjett som viste hvor det var mest effektivt å gjøre tiltak 
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for å begrense sedimenttilførselen. Det viste seg at de viktigste kildeområdene var 
ravineerosjon i noen få delfelt.  

Analyser av sedimentkilder i nedbørfeltene til inntak i vannkraftverk ble benyttet til å 
dimensjonere sandfang og fangdammer i planlegging av Svartisen kraftverk, (Kjeldsen 
m.fl. (1988) og Breheimen-Stryn, Bogen m.fl. (1987). I norske brevassdrag er det 
dokumentert en sammenheng mellom størrelsen på bunntransport og suspensjonstransport 
slik at målinger av suspensjonstransport kan gi en indikasjon på volumet av 
bunntransporten (Østrem 1975, Østrem og Olsen 1987, Bogen 1989, 2003) 

I den første fasen etter at Svartisen kraftverk ble satt i drift ble sedimentkilde – 
beregninger benyttet til å undersøke hvilke sedimentkilder som betød mest for 
sedimentforurensningene i fjorden, Bogen og Bønsnes (2001).  

Reguleringene i Suldalslågen førte til en oppfylling av sedimenter i leveområdene for 
lakseyngel. Undersøkelser viste at det ikke bare var manøvreringen av kraftverket som 
hadde betydning, men også sedimenttilførselen fra store raviner og fra erosjon i 
tilknytning til jordbruksvirksomhet. Det ble påvist at rensking av bankene hadde 
begrenset effekt siden områdene raskt ble fylt opp av sedimenter igjen, Bogen og 
Bønsnes (2003).  

I Beiarelva ble det utarbeidet et detaljert sedimentbudsjett med tilførsel i tonn/år fra hver 
enkelt kilde på grunnlag av målinger og estimater av erosjonsintensiteten. Budsjettet viser 
hvordan reguleringene fører til økt sedimentasjon i elva og hvilke kilder som er de 
viktigste, Bogen og Bønsnes (2004).  

I Gudbrandsdalslågens nedbørfelt ble sedimentkildene undersøkt i 15 sideelver, angitt i 
fig 1.1 Det er identifisert fem forskjellige sedimentkilder/erosjonsprosesser som er 
spesielt fremtredende i Lågens sideelver. En beskrivelse av karakteristiske trekk ved de 
enkelte typene er beskrevet i kapitlene nedenfor.  

Olsen m.fl. (2015) beskriver i tillegg bl. a flomhendelser og skader i 6 andre nedbørfelt i 
Gudbrandsdalen.  
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Fig. 1.1 Gudbrandsdalslågens nedbørfelt med oversikt over undersøkte sidevassdrag 

 

 

 
Fig. 1.2  Gudbrandsdalslågens lengdeprofil på strekningen Rosten - Losna  
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1.2 Elveløpserosjon og undergraving av 
sideskråninger 

Når elvevannets hastighet overstiger en viss kritisk grense settes bunnmaterialet i 
transport. De viktigste faktorene for bevegelsen er vannets skjærkrefter som avhenger av 
hastighet og turbulensgrad, stein og gruspartiklenes diameter og elveløpets fall, se fig 1.3. 
På en horisontal elvebunn kan det først iakttas en sporadisk bevegelse av enkeltpartikler 
av stein og grus som etter hvert går over til en fullt utviklet transport hvor hele dekksjiktet 
er i bevegelse. Målinger av bunntransporten med akustisk sensor har vist at også is i 
elveløpet kan påvirke transporten og medføre større transportvolum, Bogen m.fl. 2003, 
Møen m.fl. 2004.  

 
Fig 1.3.  Skisse av faktorer som innvirker på bunntransporten i vassdrag. Stein og grus ruller i kontakt 

med bunnen og kommer i bevegelse ved den kritiske vannføringen. Skråningsvinklen er også 
viktig. Bunntransporten forløper lettere i bratte vassdrag. 

I alluviale elveløp, dvs elvestrekninger hvor bunnen er bygd opp av materiale som har 
blitt tilført av elven selv, er stabiliteten avhengig av hvor mye materiale som kommer. En 
strekning er stabil når det er en likevekt mellom hvor mye som tilføres og hvor mye som 
føres videre. Kommer det mye sedimenter vil det kunne akkumuleres i elveløpet slik at 
det heves. Dette kan påvirke flomforholdene og ofte føre til en økning i erosjonen langs 
elvebreddene. Slike elveløp er også mer utsatt for løpsforflytninger under flom. Når det 
kommer mindre materiale så kan elveløpet senke seg. Dette har ofte vært iakttatt når det 
bygges en dam som fanger opp bunntransporten slik at det ikke føres mer materiale 
nedstrøms for dammen. I Norske elver er det ofte dannet et armeringslag av grov stein 
slik at senkingen blir begrenset.  

Når skjærkrefter fra elvevannet påvirker elvebredden kan den undergraves slik at 
materiale styrter ned i elva. På strekninger med elvesletter består materialet i elvebredden 
oftest av silt og sand. Dette er sedimenter som påvirkes av teledannelse. Undersøkelser 
har vist at erosjon i frostpåvirkede områder er langt mer effektive enn i tempererte land 
uten frost.  

Hvis elveløpet ligger an mot en større løsmasseskråning og graver i skråningsfoten kan 
selv en moderat erosjon føre til at store mengder materiale styrter ned i elveløpet. 
Mengden erosjonsmateriale øker med arealet og spesielt høyde av den tilstøtende 
skråningen. Hvis fallet på elveløpet er stort, vil rasmaterialet føres videre nedstrøms og 

D50: particle size 
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eksponere stadig nye arealer for erosjon. Undergraving av sideskråninger kan derfor være 
en svært effektiv prosess som frigjør store mengder materiale, se fig 1.4.  

 
Fig 1.4. Illustrasjon av en elv som undergraver sideskråninger. Sedimentene styrter ned i elveløpet og 

fraktes videre. 

 

1.3 Raviner og ravineområder 
Ravine- erosjon (gully – erosion på engelsk) er påvist å være en betydelig sedimentkilde i 
mange ulike sedimentologiske miljø. Det er kjent fra undersøkelser i andre land at 
sedimenttilførsel fra ravinesystemer kan tilføre mer sedimenter til elvestrekninger lenger 
ned i og forstyrre likevekten slik at erosjon og flomproblemer kan øke, Poesen et. al. 
(2003). Ravinene får gjerne forskjellig uttrykk etter type løsmasser. Terskelverdier for 
utvikling av raviner ble introdusert av Patton og Schumm (1975). Beregningen av 
terskelverdier er basert på at det for en gitt skråningsgradient S, er det et kritisk 
dreneringsareal A, som er nødvendig for å produsere et stort nok avløp til å forårsake 
ravineerosjon. Hvis gradienten øker, vil det være et mindre avløp som er stort nok. I 
Norge er denne kritiske grensen undersøkt for raviner i leire på Romerike. Ravinenes 
utforming i ulike leirområder er tilpasset vannføringen. Under flommer over en viss 
størrelse, kan elveløpet senkes helt til det når en likevektstilstand som er bestemt av det 
hydrologiske regimet og forholdene i hver enkelt ravine. Sedimenttransportmålinger ble 
brukt til å kalibrere metoden og beregne sedimenttilførselen fra aktive raviner på 
Romerike (Bogen m.fl.1993).  

Raviner utvider seg oftest ved tilbakeskridende erosjon i hovedløpets lengderetning, men 
flere raviner innenfor samme nedbørfelt kan vokse sammen og utvikle seg til «amfiteater 
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–liknende former». I andre land med større erosjonsintensitet f. eks i sør Europa kan de 
føre til at store at omfattende arealer blir ødelagt av intens erosjon og karakteriseres som 
«badland», Milevski et al 2007 beskriver eksempler fra Makedonia hvor 
erosjonsintensiteten er opp mot 1500 m3/km2 dvs 2500 t/km2. 

Ravinene i Gudbrandsdalen er utformet i morene og det er relativt få undersøkelser av 
sediment produksjonen til denne typen erosjonsprosesser. Erosjonsintensiteten i Norge er 
mer moderat enn i områder innenfor den alpine fjellkjeden, men den kan variere med 
tiden og øke sterkt i flomperioder. Tilbakeskridende erosjon fører til at ravine-områdene 
etterhvert blir større.  

 

Fig. 1.5.  Ravine i Hjellåi fotografert fra fly sommeren 2014. Flomskred til høyre i bildet. Ravinene 
utvikler seg gjerne fra flomskred som river opp vegetasjonen. Materiale fra ravine 
erosjonen styrter ned i Hjellåis hovedløp i forgrunnen.   
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1.4 Flomskred og løsmasseskred / jordskred 
Jordskred er raske utglidninger og bevegelse av vannmettede løsmasser i bratte 
skråninger, utenfor definerte vannveier. Jordskredene klassifiseres som 
«massebevegelse», dvs de er drevet av tyngden og skredene utløses når vannmetningen i 
jorda overskrider en viss grense.  

Flomskred er hurtige flomliknende skred som hovedsakelig opptrer langs elve- og 
bekkeløp, også der det ikke er permanent vannføring. Walberg og Devoli (2014) peker på 
at det ofte kan være vanskelig å skille mellom de to skredtypene siden det ofte er en 
glidende overgang mellom dem. Jordskred kan også utvikle seg til flomskred ved at de 
beveger seg inn i bratte elve og – bekkeløp. Det kan også nevnes at det også er en 
glidende overgang mellom flomskred og fluvial massetransport (bunntransport) i elver. I 
laboratorieforsøk for utvikling av en bunntransportlikning for bratte vassdrag har Smart 
og Jaeggi (1983) oppgitt at grensen ligger ved skråningsvinkler på rundt 20o. Det er 
vannets skjærkrefter som beveger det bunntransporterte materialet i vassdragene. Ved 
bratte skråningsvinkler har bevegelsen mer karakter av massebevegelse.  

I denne rapporten er det imidlertid massetransporten som fokuseres. Skredene vil gå 
enkeltvis og bare føre til lokale skader. Men i noen tilfeller kan skredene tilføre store 
mengder materiale til de nærliggende elveløpene på kort tid. Elveløpene er ikke 
nødvendigvis tilpasset til dette. En altfor stor sedimentbelastning som følger av en 
episode med styrtregn kan dermed i en ugunstig situasjon føre til elveløpsforflytninger 
eller oppdemninger som kan forårsake skader nedstrøms i vassdraget.  

 
Fig. 1.6. Flomskredet som ble utløst av flommen i 2011 ved Tøftestugu i Vinstra demte opp elven 

(flybilde 2012, norgeibilder.no).  
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1.5 Sedimenttilførsel fra glasial erosjon 
Breerosjon er en effektiv prosess som tilfører mye sedimenter til vassdragene. Middelet 
for spesifikk sedimentproduksjon i norske brevassdrag er målt til 500 t/km2 år, se Bogen 
1996.  Men det er store variasjoner mellom forskjellige breer og erosjonen er avhengig av 
berggrunnsgeologi, oppsprekking og breenes morfologi og størrelse. Breisens temperatur 
er også viktig. I sub – polare strøk kan deler av breene være frosset fast til underlaget slik 
at erosjonen begrenses. Målinger på Svalbard viser allikevel høy spesifikk erosjon på 
grunn av erosjonssvake bergarter i dette området (Bogen og Bønsnes 2004).  

 
Fig. 1.7.  Illustrasjon av erosjonsprosesser under en isbre.  

 

Erosjonsprosessene under en temperert isbre er vist i fig 1.7. Grovmateriale produseres 
ved frostspregningsprosesser når breen glir over forhindringer i berggrunnen. 
Blokkmaterialet som produseres blir inkorporert i bresålen og sliper på berggrunnen 
under breens bevegelse.  Slipingen produserer finmateriale. Det er imidlertid 
smeltevannet som transporterer sedimentene frem til vassdraget. Målingene ved 
brefronten viser hvordan sedimentkonsentrasjonene i vannet varierer med tiden. Ved å 
måle vannføringen kan den årlige sedimenttransporten beregnes. Den ligger for en bre 
som Nigardsbreen på rundt ca 10000 t /år. Ved denne breen er det også gjort pålitelige 
målinger av bunntransporten, det grove materialet som ruller langs bunnen. Dette ble målt 
ved en årlig oppmåling av deltaet i Nigardsvannet, en innsjø foran breen. Den er av 
samme størrelsesorden, i middel ca 10000 t /år. Morenene ved brefronten og 
bunnmorenen som dannes når breen smelter helt vekk, er avledet fra materialet i isen, og 
det er rimelig å anta at materialet som tilføres ved fluvial erosjon i morenene også får det 
samme forholdet mellom bunntransport og suspensjonstransport i samme type bergarter. 
Men i løsere, ukonsoliderte bergarter kan grovmaterialet knuses mer ned og dermed 
utgjøre en mindre andel av totaltransporten.  
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1.6 GIS-metoder og data  
For denne studien er det benyttet data fra laserskanning (LiDAR). Laserdata kommer fra 
kartverket og er benyttet til å etablere en digital terrengmodell (DTM) med høy 
oppløsning i.e. pixel størrelse: 0,5 m, ved hjelp av ArcGIS.  

I sammenligning med flybilder har LiDAR en stor fordel ved at den kan penetrere 
vegetasjon og måle bakkehøyde og detektere erosjonsformer også i skogsområder.  

Det er god tilgang på laserdata fra Gudbrandsdalen og i noen områder finnes det laserdata 
fra både før og etter flomhendelsene i 2011 og 2013 som kan sammenlignes.  

Dette gjør det mulig å:  

- Estimere volum av sedimenter som ble erodert ved skred og elveløpserosjon 

- Estimere volum av akkumulerte sedimenter i skråningene og i elveløpet 

- Konstruere tverrprofiler av terrenget og dokumentere endringer 

- Beregne skråningsvinkel før og etter hendelsene 

- Kartlegge hendelsene 

Fig 1.8 viser dataflyt for estimering av volum i eroderte områder. Prosessering av 
laserdata for å få nøyaktige DTM og forskjellen mellom de er beregnet. Bare piksler (fra 
bildet som angir differensen) med verdi > 0,20 m (akkumulering, blå farge) og < -0,20 m 
(erosjon, gull-rød farge) er vises og brukes for å plukke ut interessante områder. Til slutt 
er volumen i opptegnede polygoner beregnet. 

 
Fig. 1.8. Diagram som viser dataflyt for estimering av volum.  
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DTM - enes nøyaktighet påvirker resultatene. I denne studie følgende elementer er 
vurdert:  

- Generelt er de nyeste DTMer mer nøyaktige enn eldre versjoner siden de har mer 
punkter per m2. Og beregninger på åpne områder er generelt mer nøyaktige enn i 
skogsområder og i skråninger.  

- Laserskanning med LiDAR måler vannflatens høydenivå og elvebunnens 
høydevariasjoner bare når den er tørrlagt. Estimering av akkumulasjon og erosjon 
i elveløp blir dermed mindre nøyaktig. Dette er spesielt tilfelle i Veikleåe og 
Dørja.    

- Forskjeller mellom to DTM som kommer fra ulike høydereferanse-modeller 
(NN1954 / NN2000) eller forskjeller fra leverandør-beregninger er korrigert. 
Dette er estimert fra sammenligning av høyde på permanente punkter, for 
eksempler på veier. 

Kartlegging av skred, erosjon og akkumulasjon i elveløp og skråninger ved hjelp 
laserbaserte terrengmodeller er verifisert ved å sammenligne med flybilder, befaringer og 
andre rapporter etter flommene i 2011 og 2013 i Gudbrandsdalslågen.  

Flybilder i rapporten kommer mest fra den offentlige webside http://norgeibilder.no. 
Andre bilder kommer fra Google Earth eller fra befaringer.  

Data av Gudbrandsdalslågens elvebunn (2015, strekningen mellom Losna og Hundorp) 
fra Ekkolodd og bunnkart av Harpefoss magasinet (1962/historisk kart fra Eidsiva, 
2015/HydraTeam) er også brukt for å estimere endringer og bunntopografi.  

 

  

http://norgeibilder.no/
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2 Vannføring og flomhendelser i 
Gudbrandsdalslågen 

2.1 Historiske flommer 
Det er dokumentert en rekke historiske flommer på Gudbrandsdalen og Østlandet tilbake 
i tid. Den mest kjente er kanskje Storofsen i 1789 som gjorde stor skade en rekke steder, 
blant annet i Gudbrandsdalen. Det var først i 1896 at systematiske målinger av 
vannstanden i Losna og vannføringen i Gudbrandsdalslågen startet opp.  

Storofsen i 1789 er regnet som Norges største flomkatastrofe. Hovedsakelig var dette en 
regnflom, men etter en kjølig periode om våren lå det fremdeles mye snø igjen i 
fjellområdene og trolig var det tele igjen i jorda da det kraftige regnværet tok til 20. juli 
og varte til 23. juli. Rett i forkant hadde det vært en kraftig varmebølge som smeltet 
snøen i fjellet og tordenvær med regnbyger som mettet jorda med vann. Dette førte til ras 
og skred flere steder. I Otta ved Lalmsvatn kuliminerte vannstanden 22. juli. 
Toppvannføringen der er anslått til 1648 m3/s (Roald, 2013). 

Smelteflommen i 1827 medførte store ødeleggelser på store deler av Østlandet som følge 
av flom og isgang. Både smeltingen i lavlandet og i fjellområdene ser ut til å ha hatt rask 
avsmelting. Flommen er registrert som det tredje høyeste flomnivået i Mjøsa (Roald, 
2013).  

Det kom ekstreme menger snø vinteren 1859/60 i de vestlige delene av Østlandet. I 
fjellområdene var det lave temperaturer og lite smelting før midten av juni. Økning i 
temperaturen kombinert med kraftig regnvær førte til flom på Østlandet og deler av 
Sørlandet. Flommen har stedvis fått tilnavnet Storflaumen. Flommen kuliminerte 21. 
juni ved Losna, med en vannføring på 1700 m3/s.  

2.2 Flomhendelser i Gudbrandsdalslågen fra 1896 
til 2015 

En ekstrem regnflom rammet deler av Østlandet 30. august – 3. september i 1938. 
Flommen var spesielt stor i Gudbrandsdalen og noen av sidedalene, særlig vest for Lågen. 
Tordenbyger og varm luft ga mye regn, i tillegg til smelting fra breene i Jotunheimen. I 
Otta var det den største flommen ved vm. Lalm siden målestart i 1914. Flomnivået og 
vannføringen var imidlertid større under Storofsen i 1789 og Storflaumen i 1860. Også i 
Bøvra ved Marstein, i Leira ved Elveseter og i Sjoa ved Nedre Sjodalsvatn var flommen 
den største som er målt. I Tessa nedstrøms Tesse var avløpsintensiteten oppe i 436 l/km2 
og det er antatt at tilløpet inn i Tessevatnet har vært langt høyere pga den naturlige 
reguleringen i innsjøen. Det er beregnet en kulminasjon ved innløpet på ca 1000 l/s/km2. 
Snøsmelting i fjellet er antagelig medvirkende årsak til at avløpet ble så stort (Roald, 
2013). Ved utløpet av Losna ble det målt en vannføring opp mot 2850 m3/s, som er den 
høyeste målte vannføringen siden målingene startet i 1896.  

Store snømengder i fjellet og sen snøsmelting førte til storflom (Vesleofsen) på Østlandet 
i 1995. I Gudbrandsdalen var det særlig elvene på østsiden som hadde høyest vannføring. 
Det ble observert høye vannføringer i blant annet i Tromsa, Frya og særlig Moksa som 
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kommer fra Øyerfjellet og renner ut i Lågen ved Tretten. I selve Lågen kulminerte 
flommen 3. juni og det er beregnet en vannføring ut av Losna på opp mot 2500 m3/s som 
er den nest høyeste vannføringen siden storflommen i 1938.  

I juni 2011 ble store deler av Sør‐Norge rammet av flom som følge av mye nedbør. Store 
nedbørmengder Østlandet førte til flom i Gudbrandsdalen 6.‐12. juni (Pinseflommen 
2011). Flommen i hovedvassdraget kulminerte mellom 11.‐12. juni, med en døgnmiddel 
vannføring ved utløpet av Losna på i overkant av 2400 m3/s. De største skadene i 
sidevassdragene fant sted i løpet av kvelden og natten mellom 10 og 11 juni. Mest nedbør 
og de største skadene rammet de nordlige deler av Gudbrandsdalen. 

I mai 2013 var det en ny flomhendelse i Gudbrandsdalen (Pinseflommen 2013), men da 
med høyest nedbørintensitet og de største skadene i den sørlige del av Gudbrandsdalen. I 
Gudbrandsdalen kom mesteparten av nedbøren mellom 21.‐22. mai. Flommen i 
hovedvassdraget kulminerte mellom 23. mai, med en døgnmiddel vannføring ved utløpet 
av Losna på 2273 m3/s. Nedbørfordelingskartet i fig 2.1 viser at det er visse områder som 
blir utsatt for den mest intense nedbøren. Nedbørfordelingen og vannmetningsgraden i 
bakken vil variere fra en flom til en annen. Forskjellige flommer kan dermed ha ulik 
virkning på erosjon og skred aktiviteten, og medføre store lokale forskjeller.  

2.3 Vannføringsutvikling i Gudbrandsdalslågen 
som følge av reguleringer 

I perioden etter 1942 økte minimumsvannføringen i Otta (stnr 2.25) fra i underkant av 10 
m3/s til opp mot 40 m3/s. Det har imidlertid vært store variasjoner fra år til år. 
Flerårsmiddel ved samme stasjon viser endringen i tre perioder, 1907 – 1941, 1941 – 
1969 og 1970 -2015, se fig 2.2. Dette viser endringen i vintervannføring, men også en 
gjennomsnittlig lavere sommervannføring etter 1941. Endringen i vannføringsregime 
skyldes tilsigsendringer som følge av reguleringer i Tesse og Øvre Otta.  

Disse endringene har også gjort seg gjeldene i Gudbrandsdalslågen, hvor en økning av 
minimumsvannføringen i vinterhalvåret økte som følge av reguleringene i vassdraget, fra 
ca 30 m3/s til over 80 m3/s på 2000 tallet. I middel har sommervannføringen også gått ned 
etter 1941, se fig 2.3 og fig 2.4. I tillegg til påvirkningen fra Otta påvirkes Lågen også av 
andre endringer i vassdraget. Dette gjelder spesielt reguleringene i Vinstravassdraget, 
men også enkelte mindre inngrep andre steder.  
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Fig. 2.1. Nedbørfordelingen i Sør- Norge 22 mai 2013, fra xgeo.no.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 2.2.  Flerårsmiddel for vannføringen i Otta ved Lalm i tre perioder: 1907 - 1941, 1942 - 1969 og 

1970 - 2015.  
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Fig. 

2.3.  Flerårsmiddel for vannføringen i Lågen ved Losna i tre perioder: 1907 - 1941, 1942 
- 1969 og 1970 - 2015.  

 

 
Fig. 2.4. Døgnmiddel vannføring i Lågen ved Losna i perioden 1896 til 2016. Økningen i 

vintervannføring gjør seg gjeldene særlig etter 1942.  
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3 Sedimentkilder i sidevassdrag 
3.1 Gausa med Jøra og Dørja 
Gausa drenerer et delfelt på 946 km2 med en midlere årstilsig på 483 millioner m3/år, se 
fig 3.1 og tabell 3.1. Gausa løper ut i Lågen ved Fåberg rett oppstrøms Mjøsa. Det er 
observert stor tilførsel av sedimenter fra aktive sedimentkilder en rekke steder i 
vassdraget. Elveløpet synes å være aggraderende på flere strekninger.  

 

Tabell. 3.1. Gausa, areal og midlere årstilsig.  

 

 

 

 

 

 
Fig. 3.1. Oversikt over Gausas nedbørfelt.  

 

  

 
km2 Midlere årstilsig  

(millioner m3/år) 

Gausdal tot 946 483 

Dørja 53,5 28,7 

Gausa 159 69 

Augga 75,7 44,6 
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Fig 3.2. Dørja. Elven undergraver sideskråninger 
av morenemateriale. Finfraksjonene 
transporteres videre men mange av de store 
steinene blir liggende igjen i elveløpet.  

 

I Dørja er det spesielt aktive sedimentkilder og det kommer et betydelig bidrag fra 
erosjon av sideskråninger. Skråningene inneholder mye finmateriale i silt og 
sandfraksjonene, men også mye grus og stein som blir liggende igjen i elveløpet og bare 
beveger seg under de største flommene. Elven graver aktivt i skråningen i fig 3.2 og 
betydelige volum ble erodert under flommen i 2011, noe ble også erodert i 2013. Deler 
av skråningen er imidlertid dekket av vegetasjon og vært stabil i en periode før de store 
flommene inntraff. Sammenligning av høyoppløselige digitale terrengmodeller basert på 
laser data fra 2010 og 2013/ 2015 ga grunnlag for å beregne et sedimentbudsjett. I 
vassdraget er det registrert omtrent 25 flomskred som sannsynligvis ble utløst under 
nedbørflommene. Skredbanenes lengde varierer, og den lengste er målt til 250 m. 
Materialtilførselen fra disse flomskredene ble estimert fra målinger av skredvolumene 
med laser- scan til ca 15000 m3, fig 3.3. En del av skredmaterialet ble akkumulert i 
skråningen. Dette ble estimert til 2500 m3. Denne økningen i sedimenttransporten 
forårsaket i sin tur en heving og forflytning av elveløpet, se illustrasjon i fig 3.4. Når 
elveløpet heves og forflyttes, kommer stadig nye deler av elveløpet i kontakt med 
skråningen og undergravingen av sideskråningene øker i omfang. Dette kan skje under 
en enkelt flomsituasjon. Volumet på de eroderte massene fra undergravingsprosessen ble 
estimert til ca 34000 m3 under nedbørflommene i 2011 og 2013. Mengden materiale som 
ble erodert fra elveløpet ble estimert til 45000 m3. Samtidig ble det akkumulert 10000 m3 
i elveløpet.  

Volumet på netto transport av sedimenter som ble tilført fra flomskred, erosjon i 
sideskråninger og elveløpserosjon blir da 80000 m3 for de to flommene. Dette utgjør ca 
145 000 tonn totalt hvorav ca 85 000 tonn er bunntransport. 
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Fig. 3.3. Dørjas elveløp med kart over 
erosjonsområder i sideskråninger og 
områder som er dominert av 
flomskred med estimater på 
erosjonsvolumet fra sideskråninger 
og skredvolumene under flommene i 
2011 og 2013.  

 

 

Elveløpet i Dørja bærer preg av den store materialtilførselen. Når elveløpet heves mye, er 
det stor fare for at vannmassene kan etablere et nytt løp. Dette skjedde i området nedenfor 
tilløpet fra Gryta, se fig 3.5. Det venstre foto i fig 3.5 viser et stabilt løp i 2010. Et nytt 
løp ble etablert et stykke inn på elvesletten under flommene i 2011 eller 2013. Det nye 
elveløpet har et forgrenet løpsmønster som oppstår på grunn av stor sedimenttilførsel.  
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Fig. 3.4. Tverrsnitt av elveløpet i Dørja som illustrerer hvordan elveløpet forflyttet seg under 

flommene og gravde ut store mengder masser i sideskråningen.  

 

Fig. 3.5. Løpsendringer i Dørjas elveløp nedstrøms tilløpet fra sideelven Gryta. Venstre: Elveløpet 
i 2010, Høyre: Elveløpet i 2013, etter de to flommene.  

I Jøra er det mange lokaliteter med aktiv erosjon og elveløpet synes å være aggraderende, 
dvs det heves på grunn av stor tilførsel av erosjonsmateriale. Kartet i fig 3.6A viser også 
at det er tett med erosjonslokaliteter langs Jøra. Dette er i hovedsak erosjon av 
sideskråninger, elveløpserosjon og tilførsel fra flomskred. Bildet av sideskråningen i fig 
3.6B viser en lokalitet for illustrasjon av erosjonsprosessene på strekningen. Elveløpet 
har her ligget i kontakt med skråningen under tidligere flommer, men det ser ut til at 
vegetasjonen som har kommet opp har hatt en bindende virkning på løsmassene. Under 
en tilstrekkelig stor flom dvs flommene i 2011 og 2013, ble deler av den bindende 
vegetasjonen ødelagt og aktiviteten økte. Det er en betydelig akkumulasjon av stein og 
grus i dammen ved Holsfossen, se fig 3.6C. Det tas regelmessig ut materiale fra 
dammen. Dammen har dermed en funksjon som fangdam for sedimenter. Den har 
dermed en stabiliserende virkning på strekningen nedenfor.  

  



 29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Fig. 3.6  A: Oversikt over erosjonslokaliteter langs Jøra på strekningen Brubakken-Holsfossen.  

B: Sideskråning som er delvis bevokst med vegetasjon, oppstrøms for Holsfossen.  
C: Inntaksdammen ved Holsfossen hvor sand og grus tas ut.  

Laserdata viser at det er mange spor av flomskred og erosjon langs sideelver i Østre 
Gausdal, se fig 3.7. Et detaljfoto viser aktiv erosjon lang bekkeløp.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 3.7. Oversikt av erosjonslokaliteter i Østre Gausdal. Innfelt bilde (2013) viser bekkerosjon.  

 
  

Holsfossen 
A B 

C 
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Fig. 3.8.  Detaljbilde av sideveis erosjon og bankeerosjon i Gausas nedre del.  

Et eksempel på at stor bunntransport kan pålagres og omforme elveløpene er illustrert av 
lokaliteten ved Buvollen / Rudsbygd i Gausa. Her er det over lang tid blitt utviklet en øy i 
elveløpet, se fig 3.8. Under flommene i 2011 og 2013 ble det pålagret store mengder 
bunntransportert materiale i hovedløpet langs øya. Dette førte til at bankesystemet ble 
utvidet og sannsynligvis ble bunnen hevet i begge løp. Samtidig ble hovedløpet utsatt for 
en sideveis erosjon som forflyttet elvebredden 26 m mot nordøst. Pålagringen og 
elveløpsendringene vises i fig 3.8 ved å sammenlikne med de inntegnede konturene i 
bildet fra 2013 og 2010.  

Det er også registrert erosjonslokaliteter langs de nedre deler av Gausa, se fig 3.9. De 
fleste av disse lokalitetene har blitt sikret med forbygninger etter flommen i 2013.  

.  

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 3.9.  Oversikt 
erosjonslokaliteter langs de 
nedre deler av Gausa.  
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Det er lagt opp et delta der Gausa løper ut i Lågen. Vannstanden i Mjøsa påvirker 
sedimentasjonen i deltaet. Når vannstanden i Mjøsa stiger, vil sedimentasjonsområdet 
forflyttes oppstrøms i Gausa. Under flommen i 2013 lå Mjøsa 2m over normalvannstand 
den 26 mai. Når det samtidig er stor vannføring i Gausa, vil det tilføres mye 
bunntransportert materiale som sedimenterer i elveløpet. Dette kan forsterke flommen 
lokalt og føre til økt erosjon.  

Mulige tiltak i Dørja kan være masseavlagringsbasseng og erosjonssikring av dalsidene. 
Erosjonssikring langs dalsidene kan begrense elvens ukontrollerte forløp i tilknytning til 
de store flommene. Det krever et omfattende grunnarbeid med forankring av 
forbygninger i dette området. Inntaksdammen ved Holsfossen har en viktig funksjon som 
masseavlagringsdam. Den har først og fremst betydning for de nedre deler av Gausa.  

Det kan også være aktuelt med masseavlagringsbassenger i Jøra og Gausa kombinert med 
flere lokaliteter for uttak av elvegrus.  

Oppmålte tverrprofiler vil være en mulighet til å overvåke sedimentasjonen i elveløpet og 
registrere når det er nødvendig å ta ut masse. Laser- målinger, spesielt grønn laser, kan 
muligens utvikles til et fremtidig verktøy til effektiv overvåking av vassdraget hvis 
forholdene ligger til rette for det.  
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3.2 Vinstra 
Vinstras totale nedbørfelt har et areal på 1594 km2. Mellom Olstappen og Vinstra er det et 
areal på 286 km2. Nedstrøms Olstappen går elva i en utpreget v-dal. Dalsidene er bratte 
med relativt tykke avsetninger av morene og glasifluvialt materiale, stedvis med bart fjell 
(fig. 3.10).  

 
Fig. 3.10. Løsmasser i Vinstras nedbørfelt, nedstrøms Olstappen. (fra NGU).  

 
Det er tre inntak på overføringstunnelen mellom Olstappen og Nedre Vinstra kraftverk. 
Tunnelen har utløp i Lågen ved Nedre Vinstra kraftverk. Det er elvene Hatta, Lomma og 
Golo som tas inn på overføringstunnelen. Dette utgjør ca 30% av tilsiget til nedre Vinstra, 
se fig 3.11. Det er ingen minstevannføring i Vinstra ved utløpet av Olstappen, men det er 
tidvis overløp i perioder med høyt tilsig, se fig. 3.24.  

 
Fig. 3.11. Regulering av Vinstra fra Olstappen til Lågen.  
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Ravineområdene i Nedre Vinstra er svært synlig i terrenget og på flybilder. 
Ravineområdet Jodalen ved Skåbu utgjør det største arealet, men det er flere markerte 
området i den øvre delen av elvestrekningen, se fig. 3.12 og 3.13 ab. Jodalen ligger rett 
nedtrøms utløpet av Olstappen og Kamfoss.  

Fig. 3.12. Ravineområde i Jodalen ved Skåbu.  

Fig. 3.13. Ravineområder i Skåbu området, A: Jodalen, B: Granfalta-Hågåvelta 

Befaring og data fra flybilder og laser viser høy sedimenttilførsel fra raviner, store skred 
og flomskred. Aksomhetkart for jord og flomskred i NVE-Atlas bekrefter/ antyder at hele 
dalen er i et risiko-område (http://gis3.nve.no/link/?link=jordflomskredaktsomhet ) 

Nedstrøms Kamfoss (Olstappen) er det markerte spor etter flere større flom- og jordskred 
på begge sider av elveløpet. Flybilder fra 2004 og 2012 viser at det har inntruffet 
flomskred på strekningen. Laser bilder (DTM) og flybildeserien fra 2012 viser en rekke 
nye hendelser som sannsynligvis inntraff i løpet av flommen i juni 2011. Det ble også 
observert mange flomskred i andre områder etter stor nedbør og snøsmelting i løpet av 
samme periode. I mai 2013, ble det også observert mange flomskred i Gudbrandsdalen.  

Flybilder fra perioden 2004 til 2010 (norgeibilder.no) viser flomskred frem til 2010. De 
fleste av disse hendelsene kan imidlertid observeres på bildeserien fra 2004. Fig. 3.14 
viser flomskred langs Vinstra i perioden 2004-2010 og 2011. Dette viser at det var en 
rekke nye hendelser i 2011, særlig langs den nedre delen av elveløpet. 

http://gis3.nve.no/link/?link=jordflomskredaktsomhet
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Flybildet i fig. 3.15 viser et 560 m langt flomskred ved Tøftestugu med stor 
sedimentasjon i Vinstras elveløp. Sedimentavsetningene var ca 100 m brede og mer enn 
2m høye.  

I området mellom Skåbu og Vinstra er det er tilgjengelig laserdata med høydemodell fra 
årene 2009 og 2012. Differansen mellom høydedata fra 2012 og 2009 viser områder med 
erosjon (positive verdier) og sedimentasjon (negative verdier), se fig. 3.22-3.23. Det ble 
også registrert en rekke hendelser (7-9 jord og flomskred) på strekningen mellom 
Ångstad og Graupe i 2013 (skrednett.no).  

Fig. 3.14. Observerte flomskred langs Nedre Vinstra (fra laser-DTM og flybilder).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fig. 3.15. Flybilde fra 07/2012 (Google Earth) som viser et 560 m langt flomskred ved Tøftestugu 
med stor sedimentasjon i Vinstras elveløp. Sedimentavsetningene var ca 100 m brede og 
mer enn 2m høye.  
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Fig. 3.16. Flybilder fra 2012 som viser skred og flomskred som inntraff ved Nygård i 2011. Laser 

data viser flomskred, men også akkumulasjon av sedimenter (blå felt) som fortsatt ligger 
i elveløpet ett år etter hendelsen.  

             
Fig. 3.17. Flybilder fra 2012 som viser skred ved Barrusta, med en utstrekning på 700 m. Denne 

hendelsen ble registrert 10/6-2011 (skrednett.no).  
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Flybilder og beregninger fra laserdata viser store sediment avsetninger i elveløpet ved 
Barrusta (100 m langt område) i elveløpet. Blått felt i fig. 3.17 viser en betydelig 
akkumulasjon i elveløpet. Sedimentene er hovedsakelig stein i ulik størrelse og noe grus. 
Finere materiale ser ut å ha blitt vasket ut av vannmassene.  

Utspylingen av materiale fra Vinstras elveløp vil være avhengig av restvannføringen 
nedstrøms Olstappen. De største sideelvene fra syd, Hatta, Lomma og Golo er tatt inn på 
overføringen mellom Olstappen og Nedre Vinstra kraftverk, se fig.3.11 og 3.18, noe som 
reduserer tilsiget til Vinstra med ca 30%. Det er ingen minstevannføring fra Olstappen, så 
resttilsiget til Vinstra kommer hovedsakelig fra de nordlige sideelvene, se fig. 3.18 og 
3.19.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 3.18. Inntak og 
overførte områder i Vinstra fra 
Olstappen til Lågen.  

 

På strekningen rett nedstrøms Olstappen bærer elva sterkt preg av lav vannføring. I 
perioder med lavt resttilsig ligger elveløpet tørrlagt. Stedvis er det en viss tilførsel fra 
sidebekker, men det er ingen permanet vannføring før Skåbyggja (5-6 km nedenfor 
Kamfoss). Fig. 3.19 viser en vannføring mindre enn 0,5 m3/s ved Olstappen og 2,64 m3/s 
ved utløp i Lågen baset på beregnet middelvannføring i Vinstra i årene 1961- 1990. 
Middelvannføring (1961-1990) uten regulering er beregnet til å variere mellom 37,73 
m3/s ved Olstappen til 41,52 m3/s ved samløpet i Lågen. Beregningene er basert på 
spesifikk avrenning for området (Nevina.nve.no).  

Elvebunnen på strekningen består av godt rundet stein i alle størrelser, men det er store 
stein og blokker som dominerer. Det tilføres en viss mengde sand og grus fra 
sidebekkene, men dette blir stort sett vasket videre under episoder med høy vannføring.  

Vannføringen ved utløp Olstappen i perioden 1978 – 2014 er vist i fig. 3.24. Dette viser 
tidvis betydelig overløp fra Olstappen med maksimum på ca 170 m3/s. I perioden 2003 – 
2014 er det registert fem hendelser med oveløp av betydning ved Olstappen. Det er et 
spørsmål om dette er tilstrekkelig for å renske elvebunnen på strekningen.  
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Fig. 3.19. Beregnet middelvannføring i årene 61-90 på strekningen Olstappen til Lågen. 

Reguleringen fører til at det ofte ikke er vannføring over Olstappen.  

Det synes ikke å være noe utstrakt akkumulasjonsområde for sedimenter i Vinstra på 
strekningen Olstappen til Lågen. Gradienten på lengde profilet på strekninger er relativt 
lav: 0,8 deg (1,4 %). En slik lav helning kan være en medvirkende faktor til opphopning 
av sedimenter, se fig 3.20.  

 

Fig. 3.20. Lengdeprofil i Vinstra fra Lågen til Olstappen.  

 

28 00027 00026 00025 00024 00023 00022 00021 00020 00019 00018 00017 00016 00015 00014 00013 00012 00011 00010 0009 0008 0007 0006 0005 0004 0003 0002 0001 0000

650

600

550

500

450

400

350

300

250

Avstand fra Gudbrandsdalslågen 
  

Hø
yd

e 
(m

oh
) 



 38 

 
Fig. 3.21. Eksempel på flomskred fra 2004 som sannsynligvis nylig har inntruffet. Bildeserien viser 

utviklingene fra 2004 til 2012.  

Flybilder viser at erosjon og videretransport av sedimenter som er tilført fra flomskred 
kan ta lang tid.  

En flybildeserie fra 2004 – 2012 viser erosjonsutviklingen av en relativt nylig hendelse, 
hvor løsmassene demmet opp elva, se fig. 3.21. I løpet av de påfølgende 8 år ble mye av 
de akkumulerte sedimentene transportert videre, men det fortsatt mye materiale i 
elveløpet. 

En flomskred hendelse ved Tøftestugu er vist i fig 3.15 og fig. 3.21. Det øverste flybildet 
i fig 3.22 (august 2012) ble tatt over et år etter at hendelsen inntraff i mai 2011 og viser at 
avsetningen på elvebunnen fortsatt er stor. Beregning på laser-DTM viser at barrieren er 
mer enn 2 m høy, selv etter episoder med overløp fra Olstappen med over 100 m3/s 
(september 2011, se fig. 3.23). Flere avsetninger fra flomskred er også synlig på flybilder 
1 år etter hendelsen, (se fig. 3.16, flomskred ved Nygård, blå felt i elveløpet).  
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Fig. 3.22. Flomskred ved Tøftestugu. Det øverste flybildet ble tatt et år etter flomskred hendelsen i 

2011. Det nederste bildet fra 2010 viser at det også tidligere har gått flomskred på samme 
sted.  

 

 
Fig. 3.23. Vannføring ved Olstappen i perioden 1/6/2011 – 12/08/2012.  
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Fig. 3.24. Vannføring i Olstappen fra 1978 til 2014.  
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3.3 Sjoa 
 

Tabell. 3.2. Sjoa, areal og midlere årstilsig.  

 

 

 

 
Fig. 3.25.  Oversikt over Sjoas nedbørfelt. Aktiv erosjonsområdet i kvit rektangel 

 

Sedimenttilførselen i Sjoa kommer hovedsakelig fra flomskred, ravine-erosjon og 
elveløps erosjon i nedre deler av dalen (hvit rektangel i fig 3.25 og fig 3.26). Det er stor 
sediment transport i vassdraget, men erosjonsaktiviteten ser ut til å endre seg med tiden. 
De undersøkte erosjons lokalitetene er vist i et oversiktskart i fig 3.26. Flomskred 
lokaliteter i området angitt som lokalitet 3, er vist fig 3.27.  

 

 

 

 
km2 Midlere årstilsig  

(millioner m3/år) 

Sjoa 1530 1087 
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Fig. 3.26.  Oversikt over erosjonsområder i nedre del av Sjoas nedbørfelt.  

 

 
Fig. 3.27.  Detalj kart over skred hendelser i perioden 2008 til 2010 i Sjoas nedbørfelt – lokalitet 3.  

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 3.28.  Elveløpserosjon med omforming av banker som følge av flommen i 2011, lokalitet 2.  
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Flommen i 2011 førte til store endringer i banke systemene. Som et eksempel er valgt 
banke endringer ved lokalitet 2 nær Sanden, se fig 3.28. Konturene på elvekanten før og 
etter flommen i 2011 er tegnet inn på fig 3.28. Strømhastigheten og sedimenttransporten 
under flommene har omformet elveløpet. Den aktive delen av bankene har vokst og store 
arealer er erodert vekk. Andre bankesystemer som var påvirket på samme måte er 
inntegnet som oransje trekanter på kartet i fig 3.26.  

Fig. 3.29.  Oversikt over erosjon (Raviner og flomskred) i lokalitet 1, Sjodalen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 3.30.  Estimert volum av erodert materiale med laserdata 

Et oversiktskart med inntegning av raviner og flomskred ved lokalitet 1 er vist fig 3.29. 
Det største flomskredet ble utløst under flommen i 2013. Det er 450 meter langt. En del 
materiale ble ført ut i elveløpet og noe ble akkumulert langs skredbanen (markert med 

Ravine 

Flomskred 

2013 

Akkumulering 
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blått i fig 3.30). Det beregnede skredvolumet (rød og gul farge i fig 3.30) er på ca 6000m3 
som tilsvarer ca 11000 tonn. Dette materialet ble ført ut i elven og videretransportert.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 3.31.  Ravine ved Stenseng (NVE – 08/2015).  

Et nærbilde av ravine erosjon i morene ved Stenseng er vist i fig 3.31. Erosjonsprosessene 
synes å være svært aktive. Styrtregn og overflateavrenning former overflaten. Pillarene 
kan bli stående fordi det er mye finmateriale i moreneformasjonen. Det ser ut til å være 
tilbakeskridende erosjon i øvre del av ravinene. I områder med mindre erosjonsaktivitet 
synes vegetasjonen å få feste.  

Ravine utviklingen ved Stenseng akselererte etter flommen i 2013. Ravinearealet økte og 
det gikk flere flomskred, se fig 3.32 og 3.33. Nedbørintensiteten og vannmetningsgraden 
på 90 % under denne flommen medførte tilstrekkelig stor overflateavrenning til at det ble 
omfattende ravineerosjon. Døgnnedbøren 23. mai 2013 var på 51,5 mm i Sjoa. Muligens 
kan flatehugst også ha påvirket overflateavrenningens størrelse. I 2011 falt det også mye 
nedbør. Den 10 juni ble døgnnedbøren ved Sjoa målt til 59,5 mm.  

   
Fig. 3.32.  Bildet som viser skogsområdet ved Stenseng i 2004 (til venstre) og ravineutviklingen slik 

den framstår i 2015 (til høyre). Det avskogede arealet utgjør ca 70000 m2.   
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Fig. 3.33.  Nærbilde av ravineutviklingen ved Stenseng (lokalitet 1), situasjonsbilde fra høsten 2011 

og 2015 (Stenseng ravinen).  

I de nedre delene av Sjoa flater gradienten ut og den store tilførselen av bunntransportert 
stein og grus legges opp på elvebankene, se fig 3.34. Pålagringen er så stor at den 
påvirker strømforholdene og det er iakttatt erosjon langs elvebreddene på enkelte 
strekninger.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fig. 3.34.  Grus og stein på elvebankene i Sjoa.  
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3.4 Bøvra 
 

Bøvra drenerer de nordvestlige delene av Jotunheimen med utløp i Vågåvatn ved Lom. 
Bøvra har et nedbørfelt på 835 km2, se tabell 3.3 og fig 3.35.  

Tabell. 3.3. Bøvra, areal og midlere årstilsig.  

 

 

 

 
Fig. 3.35.  Oversikt over Bøvras nedbørfelt med målestasjoner 

 

Sedimenttransporten i Bøvra er betydelig. I Bøvra ved Fossberget ble det foretatt 
prøvetaking av suspensjonstransporten i perioden 28. april – 27 august 1970. Resultatene 
fra denne måleserien viste en transport på 60 000 tonn. På grunnlag av dette ble det 
estimert en årstransport på 75 000 tonn (Karlsen og Stene, 1978).  

 
km2 Midlere årstilsig  

(millioner m3/år) 

Bøvra 835 767 
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I løpet av to måneder sommeren 1984 (17.juni - 18.august) ble det målt 19 000 tonn i 
Bøvra ved Lom. Året etter var transporten fra Bøvra i løpet av ca fire måneder (14.mai - 
4.september) om lag 133 000 tonn (Skarbøvik, 1987). Disse undersøkelsene viser at det er 
stor tilførsel av finmateriale inn i deltasystemet i Vågåvatn. Ved tidligere undersøkelser 
ble suspensjonstransporten i Otta ved Skjåk målt til om lag 34 000 tonn. Nesten alt 
materialet sedimenteres i Vågåvatn. Analyser av borkjerner fra Vågåvatnet viser at 
tilførselen av finmateriale ikke har gjennomgått vesentlige endringer i de siste 100 år.  

Bøvra skiller seg fra andre sidevassdrag i denne undersøkelsen ved at en dominerende 
andel av sedimenttransporten i vassdraget kommer fra breer. En rekke breer drenerer til 
de to tilløpselvene Leira og Visa. Karlsen og Stene (1978) målte konsentrasjonen av 
suspendert materiale på samme tid i et utvalg av disse og fant at Hellstugubreen er den 
mest materialproduserende sedimentkilden i Visa. Den nest største var Bukkeholsbreen. I 
Leira var det Gjuvbreen som bidro med mest. Storbreen og Veslebreen hadde de 
nesthøyeste konsentrasjonene. NVE målte suspensjonstransporten i elva fra Austre 
Memurubre i årene 1967-1972 og fant en midlere transport på 4730 tonn for de seks 
årene. Dette ga en spesifikk sedimentproduksjon på ca 800 tonn/km2 år. Dette ligger over 
middelverdien for målte breer i Norge. Austre Memurubre drenerer til Gjende og Sjoa og 
ikke til Bøvra, men Austre Memurubre og Hellstugubreen ligger ved siden av hverandre i 
samme fjellmassiv. Det er derfor rimelig å anta at Hellstugubreens erosjonsintensitet er av 
samme størrelsesorden. I breelver er det en sammenheng mellom transporten av 
suspendert og bunntransportert materiale og det er antakelig de samme breene som bidrar 
med mest bunntransport. Den beveger seg imidlertid sakte gjennom vassdraget og en stor 
andel pålagres i nærheten av breene. I Leira er Dalasanden et stort akkumulasjonssystem 
som samler opp mye av materialet fra breene innerst i Leirdalen, fig 3.37. I Visa er det 
ikke noe tilsvarende utflating i elveløpets gradient slik at bunntransporten føres videre 
ned i hoveddalen og pålagres i Medalen, se fig 3.36. NVE målte bunntransporten i Visa 
like oppstrøms for tilløpet til Bøvra i 1974 og 1975 ved å måle pålagringen i en fangdam i 
elveløpet. Målingene er rapportert av Kjeldsen (1977). Dammen ble laget ved å skyve 
sammen masser til en voll. Dammen var ca 65m lang og 50 m bred langs vollen. De 
dypeste områdene gikk ned til rundt 1,4 m. Bunntransporten av grovt materiale ble målt 
til 3750 tonn i 1975 og suspensjonstransporten ble målt til 30000 tonn. Bunntransportens 
andel av totaltransporten blir da på ca 11%. I 1974 ble det bare pålagret 600 tonn. 
Sedimenttransporten i 1974 ble bedømt ut i fra avløpsvariasjoner til å være betydelig 
lavere enn i et normalår, mens den i 1975 var noe høyere enn i et normalår. Gradientene i 
breelvene Leira og Visa er så lav at selv om bunntransporten er av samme størrelsesorden 
som suspensjonstransporten, så blir det meste liggende igjen ved brefrontene og langs 
vassdraget.  

Bunntransporten i Bøvra er sannsynligvis noe mindre enn i Visa. Elvesystemet i Medalen 
bygges opp over lang tid og den nåværende tilgjengeligheten på grovmateriale langs 
elveløpene har sannsynligvis sammenheng med at mye materiale ble produsert i en tid da 
breene var langt større.  
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Fig. 3.36. Øvre delen av sedimentasjonssystemet i Medalen i Bøvra nedstrøms Visas tilløp. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 3.37. Mye av det bunntransporterte materialet 
fra breene i tilløpselven Leira sedimenterer på 
Dalasanden.  
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3.5 Ilka 
Ilka ligger i Dovre kommune nordvest i Gudbrandsdalen. Sideelven Musa utgjør en stor 
del av nedbørfeltet. Jettdalsbekken kommer inn fra syd, se kart i fig 3.38. med 
lokalitetsangivelser.  

Ilka er en svært masseførende elv. Foto av bankesystemet fra de nedre delene av 
vassdraget viser at det er en betydelig bunntransport i grus og steinfraksjoner, fig 3.39. 
Sedimentkildene er for en stor del erosjon og undergraving av sideskråninger i morene og 
glasifluvialt materiale, lok 3. Mange av skråningene har sår i vegetasjonen, noe som viser 
en aktiv erosjonsprosess. Gjengroingen som kan iakttas enkelte steder dokumenterer at 
aktiviteten skifter med tiden, fig 3.40. Det er også noe bidrag fra flomskred. En 
undersøkelse av flybilder fra 2010 og 2015 viser at det gikk mange flomskred i 
sideskråningene til sideelven Musa (lok 2) under flomsituasjonene i 2011 og 2013, fig 
3.41.  

Tabell. 3.4. Ilka, areal og midlere årstilsig.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 3.38.  Oversikt over Ilkas nedbørfelt med lokalitetsangivelser.  
  

 
km2 Midlere årstilsig  

(millioner m3/år) 

Ilka 63 34,6 

1 

3 

2 
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I de nedre deler av Ilka er elveløpet forgrenet slik det ofte blir i et vassdrag med stor 
masseføring, (lok 1), fig 3.42. Elveløpet er svært aktivt og er stadig i endring. Flybilder 
tilbake til 2005 viser at vegetasjonen etablerer seg gradvis i årene fram til 2011. Deretter 
synes bankene å være uten vegetasjon. Dette tyder på at hele bankesystemet antakelig var 
i bevegelse under flommene i 2011 og 2013. Langs strekningen mot utløpet i Lågen er det 
lagt en flomvoll som skal beskytte bebyggelsen NØ for elveløpet. Erosjon langs elveløpet 
kan føre til at flomvollen står i fare for å bli undergravd. Uttak av masser fra elva kan 
muligens ha betydning i denne sammenhengen. Lasermålinger tyder på at senkningen av 
elvebunnen har avtatt og at det nå har foregått en pålagring av masse og en stabilisering 
av elvebunnen. Det er allikevel grunn til å følge med på erosjonsutviklingen ved 
forbygningen og treffe mottiltak hvis den destabiliseres.  

Det ligger nå store mengder bunntransportert materiale lett tilgjengelig for å settes i 
bevegelse på ny langs Ilkas hovedløp. Under de rette forholdene er det sannsynlig at 
skred –og erosjonsaktiviteten øker igjen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 3.39.  Det er en betydelig bunntransport i grus og steinfraksjoner i Ilka.  
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Fig. 3.40. Erosjon av sideskråninger ved lok 3. Sår i vegetasjonen viser en aktiv erosjonsprosess. 
Gjengroing viser at aktiviteten skifter med tiden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 3.41. Flomskred i 
sideskråningene til sideelven Musa.  
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Fig. 3.42. Kartet viser lokalisering av flomvollen på østsiden i nedre deler av Ilka. Røde felter viser 

endringer som følge av flommene i 2011 og 2013. I de nedre deler av Ilka er elveløpet 
forgrenet slik det ofte blir i et vassdrag med stor masseføring.  
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3.6 Lora og Jora 
 

Tabell. 3.5. Lora, areal og midlere årstilsig.  

 

 

 

Fig. 3.43.  Oversikt over Loras nedbørfelt 

 

Lora ligger helt nord i Gubrandsdalen og drenerer et nedbørfelt på 353 km2, se fig 3.43 
Elven løper gjennom områder med store løsmasseavsetninger. I den øvre delen er fallet 
relativt stort, 1,3o / 2,2% se fig 3.47. Elvebunnen er irregulær med mange ruhetselementer 
og mye turbulens. Det transporteres en del materiale, men ut ifra flybildene synes det ikke 
å dannes et sammenhengende dekksjikt i elveløpet. Det er observert to typer 
sedimentkilder: Erosjon langs bekkeløp (fig 3.44) og undergraving av sideskråninger (fig 
3.45).  

På strekningen nedenfor pkt 14 i fig 3.46, er det store sideskråninger av løsmasser som 
danner viktige sedimentkilder. Skråningene er aktive, dvs det er stadig masseforflytning 
og tilførsel av materiale til løpet. Den største skråningen som ligger i kontakt med 
elveløpet er 190 m lang. Nedenfor finnes en 80 m lang skråning av samme type (se fig 
3.45). Men mye av materialet er relativt grovt. De største steinene ligger over grensen for 
hva som kan transporteres av elven, selv under store flommer. Når de faller ned kan de bli 

 
km2 Midlere årstilsig  

(millioner m3/år) 

Lora 353 205 
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liggende foran skråningen og etterhvert vil de danne en erosjonsforhindrende voll foran 
skråningen. Dette vil sannsynligvis begrense erosjonen noe.  

    
Fig. 3.44.  Erosjonsområde langs sideløp til Lora.  

 

 
Fig. 3.45.  Sideerosjon i Lora.  
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Fig. 3.46.  Avstand langs lengdeprofilet i fig 3.47. Pilene referer til erosjonslokaliteter. 

 
Fig. 3.47.  Lengdeprofil av Lora, ut i Lågen med sediment akkumulering område 

 
Fig. 3.48.  Flybilde av Loras utløp og Lågen 

Flybildet i fig 3.48 viser de nedre deler av Lora og elvesletten ved utløpt i Lågen. Når 
gradienten avtar og elva flater ut, blir det avsatt mer materiale og det oppstår et forgrenet 
løpssystem med et dekksjikt og steinbanker med stor sideveis aktivitet. Det dannes stadig 
nye elveløp. I nedre delen er det elvekantforbygninger som begrenser sideveis erosjon. 
Utflatingen av elvens fall, pkt 8-10 fører til av de groveste fraksjonene (stein og grus) 
sedimenterer i elveløpet se fig 3.49. Etter samløpet med Lågen reduseres fallet ytterligere 
og det er finsedimenter i elveløpet.  
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Reduksjon av sedimenttransporten i Lora og sedimenttilførselen til den forgrenede 
strekningen vil kunne begrense erosjonsaktiviteten i dette området. Dette kan eventuelt 
gjøres ved uttak av grus på utvalgte steder, eller sikre utvalgte sideskråninger.  

 
Fig. 3.49.  Akkumulering av stein i elveløpet i nedre del av Lora fører til et forgrenet elveløp. 

Erosjonsspor (røde streker) ble dannet under flommen i 2011. 
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Tabell. 3.6. Jora, areal og midlere årstilsig.  

 

 

 
Fig. 3.50.  Oversikt av Joras nedbørfelt 

 

 
Fig. 3.51.  Lengdeprofil i Jora 

 
 

 
km2 Midlere årstilsig  

(millioner m3/år) 

Jora 497 308 
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Jora omfatter de sørlige og sentrale delene av Dovrefjell og drenerer et 497 km2 
nedbørfelt til Lågen vest for Dombås, se fig 3.50. Jora legger opp en elvevifte ved 
innløpet i Lågen. Det er et forgrenet elveløpssystem som et utsatt for hyppige endringer, 
se fig 3.52.  

Hvis vi sammenligner flybilder fra 2007 og 2013 så fremgår det at mye bunntransportert 
materiale har blitt tilført og omformet elveløpene. I noen av løpsforgreningene indikerer 
laserdata fra 2008, 2011 og 2013 en betydelig erosjon og akkumulasjon under flommen i 
2011. Mye vegetasjon er fjernet av vannstrømmen. Det var også erosjon i ytterkanten av 
elveviften. Fig 3.53 viser stor skråningserosjon ved Lierhaugen hvor en stor del av 
terrassen forsvant. Det totale volumet på det eroderte materialet er estimert til omtrent 
14000 m3.  

 

Fig. 3.52.  Akkumulering av sedimenter og aktiv erosjon i elveløpene i Joras elvevifte i 2007 og 
2015.  

  

Fig. 3.53.  Stor erosjon i Joras elvevifte ved Lierhaugen. Det ble senere bygget en flomvoll for å 
beskytte det oppdyrkede arealet.  

 

En Sammenligning av flybilder fra 2008 og 2011 viser at flommen i 2011 har transportert 
mye sedimenter og det er blitt markerte sidebanker av stein i elveløpet oppstrøms for 
elveviften. Enkelt steder har elveløpet blitt utvidet og blitt bredere ved erosjon i sidene.  
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Steinfraksjonene synes å tilføres fra områder nedstrøms i vassdraget. Det er betydelig 
sedimentkilder for grus og stein i Skamsdalen (se fig 3.54 og 3.55) men dette materialet 
føres ikke ned på Joras vifte. Materialet tilføres fra skred i fjellsidene og bratte 
sidebekker. 

Det er bare sandfraksjoner som føres videre fra Skamsdalen (fig 3.51). Enkelte 
sidebekker tilfører også en del sand. Etter flybildene å dømme er det et vel utviklet 
bankesystem av sand i elveløpet før samløpet med elven fra Reinåe. Flybildene viser også 
at det er dannet en ansamling av stein i området der Reinåe løper ut i Jora. Det kommer 
også noe transport av stein fra Reinåe. 

I Grøndalen er det store morene avsetninger med mye finmateriale som eroderes og føres 
med Grøna. Erosjons og akkumulasjonssystemet i Grøndalen er beskrevet av Bogen 
(1982). En del steinfraksjonen tilføres også fra de nedre deler av Grøna.  

 

 
Fig. 3.54.  Flomskred og erosjon i elveløp i Skamsdalen 

 
Fig. 3.55.  Akkumulering av sedimenter i elveløpet 
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3.7 Hjellåi, Rådåe og Einbugga 
 

Tabell. 3.7. Hjellåi og Rådåe, areal og midlere årstilsig.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 3.56.  Oversikt over Hjellåi, Rådåe og Einbuggas nedbørfelter. Målestsjon merket med rødt 

punkt.  

Jernbaneverket har lenge vært bekymret for skred og driftsavvik på strekningen mellom 
Otta og Dombås. I forbindelse med dette ble det inngått et samarbeid med NVE om 
opprettelse av målestasjoner for vannføring og sedimenttransport i en av sideelvene 
Hjellåi (9,1 km2), Rådåi (14 km2) og Einbugga (48 km2), se fig 3.56. Disse målingene 
kom i gang i 2013. Det er også etablert værstasjoner for målinger av flere 
klimaparametere i området. Det er flere sidevassdrag som var aktuelle når målestasjonene 
skulle bygges. Tidligere driftsforstyrrelser i forbindelse med flom er årsaken til at 
målingene nå utføres i elven Rådåe. I Einbugga og særlig Hjellåi er det flere områder med 
aktiv erosjon i løsmasser som karakteriseres som tykk morene på NGUs 
kvartærgeologiske kart. Det er store arealer med vegetasjonsfrie løsmasseskråninger og – 
ravine-erosjon, se fig 3.57. Løsmassene inneholder forholdsvis mye sand og silt, men opp 
mot anslagsvis 40 % er stein og grus i kornstørrelser som bidrar til bunntransporten. 
Elven Hjellåi kan være særlig utsatt da denne går i kulvert under jernbanen.  

  

 
km2 Midlere årstilsig  

(millioner m3/år) 

Hjellåi 9,1  
Rådåe 14  

Einbugga 48 30,9 
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Tetting av kulverten med sedimenter og finmateriale vil føre til at det raskt kan dannes en 
15 dyp og 150 m lang innsjø med volum 53000 m3 som demmes opp av 
jernbanefyllingen. Ved en vannføring på 10 m3 /s vil dammen overtoppe 
jernbanefyllingen på mindre enn 2 timer. Hvis demningen brister kan det bli store skader 
nedover. Ut i fra omfanget av aktiv erosjon som er synlig i Hjellåi vil det i en gitt 
situasjon kunne tilføres store mengder sedimenter for transport.  

Omfanget av ravine- erosjon i Hjellåi er større enn i andre sidevassdrag. Ravinene er mest 
utviklet på vestsiden av Hjellådalen. På Østsiden er aktiviteten mindre, men det er en del 
erosjonsrenner fra flomskred som antakelig vil utvikle seg til raviner hvis forholdene 
ligger til rette for det. Den delen av nedbørfeltet hvor det forekommer raviner er stort sett 
dekket av trær med et tett løvverk. Ravineringsprosessen kan ha startet ved at et skred 
eller en utglidning lager en åpning i vegetasjonen. Utvikles enten som brattvegger med 
tilbakeskridende erosjon eller som lange ravinedaler som etter hvert skjærer seg dypere 
og dypere ned. Når sand og siltfraksjonene vaskes ut under nedbørflommer så frigjøres de 
grove fraksjonene av stein og grus og ruller videre ned i hovedløpet, fig 1.4.  

Når de udekkede løsmassene eksponeres, vil erosjon ved overflateavrenning også øke. 
Det er tydelig at overflateavrenningen forårsaker erosjon over et stadig voksende areal på 
lokaliteten i fig 3.59. Den mest intense erosjonen forekommer antakelig der bekkeløpene 
har et tilsig fra et større område. Når materialet stadig er i bevegelse vil vegetasjonen ikke 
kunne feste seg og det ubeskyttede arealet øker. Nedstrøms for mer skjermede områder 
kan vegetasjonen finne feste og utvikles. Når nedbørintensiteten øker vil derfor erosjonen 
øke betraktelig.  

 
Fig. 3.57. Ravinene i Hjellåi fotografert fra fly juli 2014 med innfelt kart over forskjellige 

sedimentkilder.  
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Fig. 3.58.  Hvis kulverten under jernbanelinjen tetter seg ved tilstopping med sedimenter og 

tremateriale kan det raskt dannes en dam som vil overtoppe jernbanefyllingen.  

 

 

 

 
Fig. 3.59. Flybilder viser at en ravine i Hjellåi økte arealet betraktelig under flommen i 2013.  

 

En sammenlikning av flybilder fra 17.06.2011 og 23.07.2013 viser at arealet av 
ravineområdet har økt betraktelig, se fig 3.59. De røde pilene i bildet fra 2013 peker mot 
arealer som er blottlagt av ravine- erosjon i 2013.   
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I de nedre deler av Rådåe er det iakttatt en del sideskråninger hvor det eroderes materiale 
under høye vannføringer, se fig 3.60. Det ligger også en del materiale langs elveløpet og 
det er observert at bunnmaterialet er i bevegelse i flomsituasjoner. I 2014 ble det opprettet 
en målestasjon i Rådåe, se fig 3.61. Målestasjonen er blant annet utrustet med trykksensor 
for vannstands registreringer og turbidimeter (NTU) for å overvåke sedimenttilførselen. 
Målestasjonen overfører data i sanntid og skal derfor kunne levere data når eventuelle 
hendelser inntreffer. Stasjonen ble opprettet i samarbeid med Jernbaneverket for å 
overvåke materialtilførselen og eventuelle skredhendelser i et utvalgt sidevassdrag langs 
Dovrebanen mellom Otta og Dombås.  

 
Fig. 3.60. Erosjonsskråning i nedre del av Rødåe.  

 

Med unntak av smeltesesongen og i forbindelse med nedbørepisoder viser resultatene at 
partikkelinnholdet i Rådåe elva er lavt. Ved å se bort i fra kortidsutslagene i 
dataregistreringene ligger maksimumsverdien på turbiditetsregistreringene under 100 
NTU (ca 100 mg/l). I perioder uten nedbør er verdien nede på et minimum. 1-2 NTU.  

I smelteperiodene viser registreringene en tydelig variasjon i takt med døgnvariasjonen i 
vannføringen. Det er så langt ikke registrert hendelser utover det normale ved denne 
målestasjonen.  
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Fig 3.61. Vannstand (m) og turbiditet (NTU) i Rådåe (stnr 2.1127) i 2015 og 2016.  

Hovedløpet i Einbugga har et dekksjikt av stein som transporteres nedstrøms i vassdraget 
under store flommer. Sedimentkildene er ravine- erosjon og noe elve- erosjon ved 
undergraving av skråninger, se fig 3.62. Det er erodert ut mye masse av fluvial erosjon på 
begge sider av hovedløpet.  

  
Fig. 3.62. Einbugga (fra Norgeibilder) 

Selv om Einbugga har et større nedbørfelt enn Hjellåi, så er arealene med aktiv erosjon 
mindre. Men det har vært større aktivitet i tidligere tider og mye materiale har vært tilført 
elveløpet slik at det ligger tilgjengelig for videretransport. Det relativt store nedbørfeltet 
gir vannføringer som ofte kan overstige terskelverdiene for bunntransport og transportere 
materiale ned mot Lågen. Det akkumuleres sedimenter i et område hvor gradienten flater 
ut oppstrøms for utløpet i Lågen.  
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Rett oppstrøms utløpet er et akkumulasjonsområde mellom to flomvoller som er anlagt et 
stykke fra elva på hver side. Det ser ut som at det ofte forekommer pålagring av materiale 
i dette akkumulasjonsområdet, se fig 3.63. Det er også planlagt å ta ut grus fra elva i dette 
området.  

Sedimenttransporten i Einbugga synes å være moderat under de nåværende forhold. Tatt i 
betraktning at det er mulighet for at det kan åpnes nye sedimentkilder, kan det forventes 
at området med aktiv erosjon vil øke betraktelig hvis det faller mye regn på kort tid.  

 
Fig. 3.63. Akkumulasjonsområde i Einbugga nedre del.  
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3.8 Ula 
Ula drenerer et nedbørfelt på 159 km2 og løper ut i Lågen ved Selsverket, 3 km nord for 
tettstedet Otta, fig 3.64.  

 

 
Fig. 3.64. Oversikt over Ulas nedbørfelt.  

Hagen (1987) undersøkte sedimentproduksjonen i raviner i morene i Uladalen ved å måle 
sedimentkonsentrasjon og vannføring. Han beskriver flere aktive ravinefelt i Uladalen. 
De mest kjente er feltet med de vernede Kvitskrudiprestene, fig 3.65. Dette er 
jordpyramider som dannes i tilknytning til ravine- erosjonen. I morenene i Uladalen er det 
et innslag av relativt flate stein som gir en viss beskyttelse av pyramidene mot regndråpe-
erosjon. Det er også mye leire og silt i morenen slik at den blir sementert i tørr tilstand og 
pyramidene kan bli stående. Hagen (1987) viser foto fra 1965, 1977 og 1987 som viser 
betydelige endringer i løpet av perioden. Frem til 2015 har det skjedd ytterligere erosjon 
og det er bare et fåtall av jordpyramidene som står igjen. Det er også iakttatt fossile 
raviner på arealer med furuskog. Dette er stabile områder hvor vegetasjon har vandret inn. 
Men det er grunn til å anta at ravinene i slike områder kan aktiviseres på ny hvis det 
kommer intens nedbør, gjerne kombinert med at vegetasjonen blir ødelagt. I fig 3.66 er 
det vist foto av et skogsområde med flatehogst hvor det er en tiltakende erosjon i tiden 
etter at skogen ble hugget ned.  

Under de spesielle forholdene som rådet under Stor-Ofsen, ble det erodert mye materiale i 
ravineområdene. Sedimenttransporten i Ula ble så stor at Lågen ble demt opp. Dette førte 
til at området langs Lågen oppstrøms for Ulas elvevifte ble forsumpet og dårlig egnet til 
jordbruk. Som en del av tiltakene ble det bygget en masseoppsamlingsdam nederst i elva i 
1879. I 1920 var dammen fylt opp og ut i fra oppmåling av hvor mye som var sedimentert 
ble det beregnet et middeltall for bunntransporten over disse årene på 2600 tonn. Hagen 
(1987) gjorde kornfordelingsanalyser av materialet i dammen og fant at den overveiende 
del (90-97%) besto av kornfraksjoner som beveges som bunntransport. Målingene av 
suspensjonstransporten viste 1720 tonn i 1984 og 3160 tonn i 1985. Dette gir som resultat 
at bunntransporten utgjør omtrent 50% av totaltransporten i Ula. Dette er omtrent det 
samme forholdstallet som det er målt i breelva fra Nigardsbreen. Det synes rimelig at et 
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målested tett opp i ravine- erosjon i morene registrerer et forholdstall som likner det som 
er bestemt av sammensetningen i morenen.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 3.65 Jordpyramider i Ula 
(foto 2015)  

 

 

 

 
Fig. 3.66. Trefelling kan føre til ravineutvikling 
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3.9 Veikleåe 
 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 3.67. Oversikt over Veikleåes 
nedbørfelt og viktigste erosjonsområdet 
(rød polygon).  

 

I 2011 og 2013 inntraff intense regnflommer som utløste en rekke flomskred innenfor 
området som er angitt på fig 3.67. Skredbanene starter ca 650 moh og faller ned til ca 400 
moh, se fig 3.68. De fleste skredene ble utløst i et område hvor nedbørfeltet er dekket av 
et relativt tykt morenedekke. Noen av skredbanene går ned til fast fjell. Det er også 
skredrenner utenfor det området som var aktivt i 2011 og 2013. Dette viser at det har gått 
skred i området også i tidligere tider.  

Fig. 3.68. Foto tatt juli 2014 av skredbanene fra flomskred som ble utløst under flommene i 
Veikledalen. I 2011 og 2013.  

 

 
km2 Midlere årstilsig  

(millioner m3/år) 

Veikleåe 101 34 
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Veikleåi er godt dekket med laserskannede opptak slik at det er mulig å estimere hvor 
mye sedimenter som ble erodert og akkumulert under de to flomsituasjonene i 2011 og 
2013. Til å beregne dette ble det benyttet digitale terrengmodeller (DTM) basert på 
laserdata (LiDAR) fra 2009, 2011 og 2013.  

Sedimentbudsjettet for bunntransporten i Veikleåi ved innløpet til elvevifta Gtot kan 
skrives som en likning:  

Gtot.bunn = 0,5 Gskred + 0,75 Gerosjon – Gsedelv – 0,5 Gsedskrån 

 

Gskred: materiale fra flomskred (50 % grovmateriale, 50% suspendert materiale) 
Gerosjon: erosjon av materiale langs elveløpet (75 % grovt, 25% susp.) 
Gsedelv: akkumulering i elveløpet (100 % grovt)  
Gsedskrån: akkumulering av flomskredmateriale oppe i skråningene (50% grov, 50% susp.) 

 

I løpet av 2011-flommen, kom mesteparten av det tilførte materialet fra flomskred (78500 
m3), men i 2013 var det noe mindre, Gskred = 42000 m3, se fig 3.69. Av dette ble 
akkumulert i skråningen Gsedskrån = -5000 m3. Den viktigste sedimentkilden under 
flommen i 2013 var erosjon av materiale langs elveløpet Gerosjon = 135000 m3. En del av 
dette kom fra erosjon av sedimenter som ble akkumulert i elva i løpet av 2011-flommen 
mens resten kom fra ny erosjon langs elveløpet. Totalt ble Gsedelv = -22000 m3 
akkumulert langs elveløpet i 2013.  
Summen av bunntransporten som ble ført ned til Kvam og videre til Lågen i 2013 blir da 
Gtot.bunn = 100000 m3 som er rundt 180000 tonn.  

Gtot.susp, Suspensjonsmaterialet fra samme området ble på tilsvarende måte estimert i 
2013 til rundt 50000 m3, 90000 tonn. Dette ble ført videre i Lågen, og sedimenterer 
lenger ned i vassdraget.  
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Fig. 3.69. DTM av Veikleåi som viser aktive skredbaner og erosjon og akkumulasjon langs 

elveløpet i 2011 og 2013 

 

Mesteparten av skredmaterialet kommer fra moreneavsetninger. Kornfordelingskurvene 
fra denne typen materiale har som oftest dårlig sortering og er sammensatt av 
kornfraksjoner fra fin silt til grov stein. Målinger av sedimenttransporten fra resente breer 
har vist at rundt 40 – 50 % av totaltransporten i brevassdragene er bunntransport, dvs 
sand, grus og steinfraksjoner som ruller i kontakt med bunnen. Det øvrige er suspendert 
materiale som føres videre i vassdraget. Under flommen i 2013 strømmet vannet over 
elvebreddene og eroderte materiale som lå på elvesletten og langs elveløpet, se fig 3.70 
og fig 3.71.  
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Fig. 3.70. Elveløpet i Veikleåe etter flommen 2013. Tverrprofilet i fig 3.71 er indikert på bildet.  

 

 
Fig. 3.71. Tverrprofil som er indikert på fotografi i fig 3.70. viser erosjon og akkumulasjon i 

elveløpet og sideskråningene.  

 

Elveløp 
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Fig. 3.72.  Kart som viser erosjon og akkumulasjon langs elveløpet og forskjellige 

skråningsprosesser som var aktive under flommen i 2013.  

 

Oversiktskart over erosjon og akkumulasjon langs elveløpet og aktive skredløp under 
flommene i 2013 er vist i fig 3.72. Merk at det er flere eldre skredløp på begge sider av 
dalen.  
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3.10 Frya 
Frya drenerer et nedbørfelt på 372 km2 og har et midlere årstilsig på 167 mill. m3. 

De viktigste sedimentkildene i Fryas nedbørfelt er undergraving av sideskråninger som 
hovedsakelig ligger i morenemateriale. Erosjonsaktiviteten under de nåværende 
forholdene er størst i et område ca 15-17 km fra utløpet i Lågen, «lok 1» i fig 3.73. Den 
store tilgangen på løsmasser fra sideskråningene gir opphav til et velutviklet bankesystem 
i elveløpet, fig 3.74ab. Et bankesystem som dette er i seg selv en dokumentasjon på stor 
bunntransport. En sammenlikning av flybilder viser at bunntransporten i Frya var større 
under flommen i 2013 enn i 2011 og elveløpet ble påvirket mer, fig 3.75.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 3.73. Fryas nedbørfelt med lokalitetshenvisninger.  

 
Tabell. 3.9. Frya, areal og midlere årstilsig. 

 

 

 

 
km2 Midlere årstilsig  

(millioner m3/år) 

Frya 372 167 
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Fig. 3.74a Bankesystemet i Frya ved 
lokalitet 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 3.74b Erosjonsskråninger 
og elvebanker ved lokalitet 1.  
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Fig. 3.75. Elveløpsendringer ved lokalitet 2 etter flommen i 2013.  

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 3.76. Spor 
etter flomskred i 
områder med 
flatehogst.  

 

  

Eroderte  
lokaliteter 
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Flomskred synes i liten grad å bidra til sedimenttransporten i Frya, men noen skred er 
blitt utløst i områder med flatehogst, se fig 3.76.  

Elveløpsendringer etter 2013-flommen ved lokalitet 3 som ligger oppstrøms Rudifossen 
er vist i fig 3.77. Spor etter et eldre elveløp kan observeres til venstre. Området fikk 
erosjonssikring i 1988 og 2002. Mellom 7000 og 10000 tonn ble erodert under flommen i 
2013.  

Området var inntaksdam for gamle Frya kraftstasjon i perioden 1947 til 1979. I denne 
perioden fikk inntaksdammen sannsynligvis også en funksjon som masseoppsamlingsdam 
for bunntransporten i Frya. Mye av materialet her kan derfor være avsatt i denne 
perioden.  

Oppgaver på tilført volum av sedimenter til inntaksdammen i den perioden kraftverket 
var i drift er ikke kjent. Flommen i 1995 ødela den gamle dammen, men enkelte rester er 
fremdeles synlig. Etter 1995 vil all tilførsel av sedimenter til det gamle damstedet passere 
videre til Rudifossen og videre ned mot utløpet i Lågen.  

Fryas materialtilførsel er så stor at den påvirker Lågens elveløp. Det er derfor viktig å 
overvåke utviklingen. Et tiltak er å ta ut masse fra løpet på elvevifta.  
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Fig. 3.77. Elveløpsendringer etter 2013-flommen ved lokalitet 3. Området var inntaksdam for gamle 

Frya kraftstasjon i perioden 1947 til 1979. Rosa streker viser sikringstiltak. 
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I etterkant av flommen i 1995 ble det etablert målestasjoner for suspensjonstransport i 
Lågen ved utløpet av Harpefoss kraftverk og oppstrøms Rudifossen i Frya, se fig 4.1 
Målestasjonen i Frya var i drift i to sesonger, dvs i perioden 1996 og 1997. 
Måleresultatene viser en suspensjonstransport i perioden på 2650 og 3292 tonn, som gir 
en midlere transport på ca 3000 tonn/år. Måleperioden var fra mai til oktober.  

Midlere årsavrenning i Lågen i 1996 er blant de laveste siden målingene startet i 1896, 
mens avrenningen i 1997 var noe over gjennomsnittet for hele perioden, se fig 3.79. Dette 
kan indikere at målingene av sedimenttransporten i Frya i 1996 og 1997 representerer et 
gjennomsnitts nivå eller lavere. Målinger av suspensjonstransporten i nedre del av Atna 
vassdraget ved Fossum bru som er nabofeltet til Frya viser at årene 1996 og 1997 kun 
utgjør 22% av langtidsmiddelet (1987-2014) ved denne stasjonen. Ved å anta tilvarende 
relasjon i Frya vil et justert middel tilsvare ca 13500 tonn. Resultater fra målinger av 
suspensjonstransporten i Harpefoss viser imidlertid at 1997 er blant årene med høyest 
transport.  

 
Tabell 3.10 Minerogen suspensjonstransport i Frya v/Rudifossen i 1996 og 1997.  

Suspensjonstransport minerogen (tonn) 
 

 
   

år Ant døgn avløp tonn 
1996 173 140 (estimert) 2654 
1997 155 145 3292 

middel   2973 
 

 

 
Fig. 3.78. Suspensjonstransport under flommen og 

sediment avsetninger ved utløpet av Frya 
etter flommen i mai 2013.  
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Fig. 3.79. Avløp i Lågen ved utløp Losna, middelverdier i perioden 1897 - 2015. Middelverdier for 

årene 1996 og 1997 var på 16,0 og 22,3 mill m3. Middelverdier for hele perioden var på 
21,13    mill m3.  

 

Tabell 3.11. Oppgaver på uttak av grus fra forskjellige teiger i utløpet av Frya i perioden 1971 til 2016. 
Tabellen antar uttak av grus 2 ganger i perioden 1973-2012. Grunneier er usikker og antar 
2-3 ganger i denne perioden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Grunneiere anslår at dagens situasjon tilsier at det er akkumulert mer grus i samme 
område enn før uttakene startet i 1971 (etter opplysninger fra A. Fretheim). Det er uklart 
om det er tatt ut grus tilsvarende perioden 1971-1973 to eller tre ganger mellom 1973 og 
2012. Hvis dette anslaget stemmer har det i middel blitt tilført mer enn 9000 m3 pr år som 
tilsvarer 14985 tonn med tetthet 1,7 tonn/m3.  

Anslagene på ca 15000 tonn tilført bunntransportert materiale til utløpet av Frya tilsvarer 
da ca 50% av totaltransporten hvis det benyttes justerte verdier av suspensjonstransporten 
for årene 1996 og 1997.  

Det er dermed sannsynlig at uttaket av grus er av samme størrelsesorden som tilførselen 
av bunntransportert materiale. Det er ikke kjent hvor mye som ble holdt tilbake av 
inntaksdammen til det tidligere Frya kraftverk. Etter at dammen forsvant under flommen i 
1995, passerer bunntransporten uhindret forbi. Flommene eroderer sannsynligvis også i 
tidligere akkumulerte masser.   

Uttak masser i Frya Furuh. Freth. Grasb. Rudi Volum total m3 Tonn (1,7 t/m3) 

1971     17000 28900 

1972 4580 30255 31175 280 66290 112693 

1973  14000   14000 23800 

Totalt 1971-1973     Ca 100000 Ca 170000 

Totalt 1974-2012     Ca 200000 Ca 340000 

2014     10000 17000 

2016     7000 11900 

totalt     414290 704293 

Fordelt pr år     9006 14985 
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3.11 Våla og Tromsa 
Våla drenerer et areal på 314 km2. Vassdraget har to hovedgrener, Nordåa og Søråa, fig 
3.80 De viktigste sedimentkildene er flomskred og jordskred og noe undergraving av 
sideskråninger. Flyfoto viser at en rekke flomskred og jordskred ble utløst under 
flommene i 2011 og 2013, fig 3.82. Et stort jordskred på Nordåas vestside gikk 
sannsynligvis under flommen i 2013 fig 3.83.  

 

Tabell. 3.12. Våla, areal og midlere årstilsig.  

 

 

 

 
Fig. 3.80.  Oversikt over Tromsas og Vålas nedbørfelter. Vinkeldammen tegnet inn med rød markør.  

 

Kraftverksdammen i nedre del av vassdraget stopper effektivt videre transport av 
sedimenter til Lågen. Dammen er et 1,5 km langt inntaksmagasin. Oppfyllingen startet i 
1983. Deltautbyggingen ved innløpet til dammen dokumenterer at det er en viss 

 
km2 Midlere årstilsig  

(millioner m3/år) 

Våla 314 148 

Tromsa 323 157 
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sedimenttransport i vassdraget. Deltaet har blitt bygd ut ca 100 m i perioden 2004-2015, 
fig 3.81.  

Alle sedimenter som tilføres Våla blir deponert i kraftverksdammen nederst i vassdraget. 
Det er også bygget ut et delta i dammen i løpet av den perioden den har eksistert. Men 
den tidligere sedimentasjonen på Vålas vifte i Lågen viser at sedimenttilførselen til Lågen 
var større tidligere.  

 

Fig. 3.81.  Flybilder viser utviklingen av deltaet i Våla inn til magasinet/ Vinkeldammen.  

 
Fig. 3.82. Flyfoto viser en rekke 
flomskred og jordskred ble utløst under 
flommene i 2011 og 2013.  

 

 

 
 
 
Fig. 3.83. Et stort jordskred på Nordåas 
i Våla.  
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Elveskråningene i Tromsa virker svært stabile og det er det bare mindre sår fra skred, se 
fig 3.84. Men også her er det en elvevifte ved utløpet i Lågen som dokumenterer en større 
aktivitet i tidligere tider. Det må derfor påregnes at det kan bli mer erosjonsaktivitet og 
skred i fremtiden.  

Et tiltak bør være å undersøke vassdragsskråningene for å klarlegge hva slags 
sedimentkilder som eventuelt kan aktiveres.  

 

 
Fig. 3.84. Elveskråningene i Tromsa. Foto fra fly høsten 2014.  
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3.12 Foksåi og Atna 
Foksåi ligger på Dovrefjell med drenering til Folla og Glomma. Målinger av 
suspensjontransporten ble igangsatt i 1988. Målestasjonen representerer tilførsel fra 
fjellområdene i de øvre deler av Gudbrandsdalslågens nedbørfelt. Jevnlige oppmålinger 
av Foksådammen har også gitt et mål på tilførsel av bunntransportert materiale. I juni 
2011 førte kraftig nedbør kombinert med snøsmelting i fjellet, til flom i bekker og elver 
på Østlandet. I Gudbrandsdalen ble det målt rekordstore nedbørsmengder. Flom, ras og 
erosjon førte til at elvene førte med seg store sedimentmengder. På Dovre og Atna ble det 
målt svært høye vannføringer og sedimentkonsentrasjoner.  

I Foksåi ble det målt de høyeste sedimentkonsentrasjonene siden stasjonen ble opprettet i 
1988. Resultater for årene 1988 til 2015 er vist i fig 3.86 og tabell 3.13. Øvre del av Atna, 
og Foksåi, er typiske høyfjellsvassdrag hvor hovedandelen av sedimentkildene ligger over 
tregrensen. Erosjon i morene og glasifluvialt materiale er viktigste kilde til 
sedimenttransporten. I perioder kan sedimentkonsentrasjonene være lave i disse 
vassdragene. Under store flommer er det imidlertid registrert svært høye konsentrasjoner 
som følge av at det åpnes nye sedimentkilder. Disse åpnes ved at flomvannet ødelegger 
vegetasjonsdekket og eroderer i de underliggende sedimentene. I høyfjellet vokser 
vegetasjonen sakte, slik at erosjonssårene blir stående åpne over lengre tid. Dersom 
endringer i de klimatiske forholdene medfører større og hyppigere flommer, kan 
sedimenttransporten øke i fremtiden.  

 

Fig. 3.85. Foksådammen rett før (3/5) og under (10/6) flommen i 2011. Vannføring på henholdsvis 
0,4 m3/s og 20 m3/s. (foto Fred Wenger og Harald Songe).  

 

Fig. 3.86. Minerogen suspensjonstransport i Foksåi i perioden 1988 til 2012.   
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Foksådammen ble opprinnelig bygget som vann reservoar for å etterfylle kjelene på 
damplokomotivene på Dovrebanen. Dagens bruk er knyttet til lokal vannforsyning og 
som overløpsprofil for bestemmelse av vannføringen i Foksåi, se fig 3.85 og fig 4.1.  

Tidvis er det derfor nødvendig å tømme dammen for sedimenter. Oppmåling av dammen 
før og etter tømming og oppgaver fra utførende entreprenør gir et mål på mengde 
bunntransportert materiale inn til dammen. Målt volum og vektangivelse for årene 1988 
til 2015 er gitt i tabell 3.13.  
Tabell 3.13. Minerogen suspensjonstransport i Foksåi i perioden 1988 til 2015. Noe ulik driftstid fra år 

til år kan skyldes frost eller teknisk avvik.  

 Suspensjonstransp. minerogent materiale Akkumulasjon Foksådam 
 

 
   

År ant døgn avløp mill m3 tonn Volum m3 tonn (1,7 g/cm3) gb/tot 

1988 130 10,45 340,2    
1989 160 18,32 342,2    
1990 169 16,43 43,6    
1991 129 8,26 7,4    
1992 137 12,16 65,7    
1993 152 12,6 17,1    
1994 131 9,77 101,2 35 59,5 0,37 
1995 135 13,1 918,8 360 612 0,40 
1996 134 9,26 72,5 100 170 0,70 
1997 122 14,89 389,6 340 578 0,60 
1998 129 10,13 29,1 12 20,4 0,41 
1999 131 10,82 41,5 30 51 0,55 
2000 144 15,87 85,1 30 51 0,37 
2001 120 10,72 23,3 53 I90,1 0,80 
2002 152 15,36 95,5    
2003 122 9,42 98,8    
2004 162 16,01 240,0    
2005 94 18,66 412,9 209 355 0,30* 
2006 130 12,15 65,7 ukjent   
2008 133 8,4 172,5    
2009 106 11,28 12,4    
2011 166 17,32 5690,8 252 428  
2012 162 17,56 77,5    
2013    223 379  
2015    248 422  

middel   406   0,50 
*for perioden 2002-2005  

Fig. 3.87 Atna ved Lia bru under rolige forhold 9/9 -2008 og under flommen i 2013 (22/5). 
Vannføring på henholdsvis 4 m3/s og 92 m3/s. (foto 22/5-13, Rolf Steinar Olstad).  
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Målestasjonen i øvre Atna ved Lia bru ligger på østsiden av Rondane (se fig 3.87 og fig 
4.1). Målinger av suspensjontransporten ble igangsatt i 1987. Resultater for årene 1987 til 
2015 er vist i fig 3.88 og tabell 3.14.  

 
Fig. 3.88 Minerogen suspensjonstransport i Atna ved Lia bru i perioden 1987 til 2013. 

 

Tabell 3.14 Minerogen suspensjonstransport i Atna ved Lia bru i perioden 1987 til 2013. Noe ulik 
driftstid fra år til år kan skyldes frost eller teknisk avvik.  

Suspensjonstransport minerogen (tonn) 
 

 
   

år ant døgn avløp mill m3 tonn 
1987 131 83,9 962,1 
1988 162 95,2 196,2 
1989 168 87,2 307,3 
1990 137 70,0 561,0 
1991 130 60,2 74,9 
1992 150 67,6 69,7 
1993 161 95,0 109,6 
1994 150 64,8 79,4 
1995 149 82,8 3119,4 
1996 116 79,3 13199,1 
1997 144 85,6 1689,4 
1998 134 52,7 86,0 
1999 157 84,9 1145,9 
2000 127 64,3 432,9 
2001 145 107,6 766,2 
2002 164 75,2 566,2 
2003 150 72,6 1285,5 
2004 180 68,7 417,1 
2005 159 97,0 646,6 
2006 163 77,0 170,7 
2007 153 76,6 260,2 
2008 142 75,2 339,7 
2009 150 88,5 425,3 
2010 119 86,0 736,6 
2011 131 95,6 4542,7 
2012 148 89,2 335,7 
2013 20 29,7 19541,9 

middel   1928,4 
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Målestasjonen i Atna ved Fossum bru ligger i Atnadalen rett øst for Frya, se fig 4.1. 
Målinger av suspensjontransporten ble igangsatt i 1987. Resultater for årene 1987 til 2015 
er vist i fig 3.89 og tabell 3.15. 

Fig. 3.89 Minerogen suspensjonstransport i Atna ved Fossum bru i perioden 1987 til 2014. 

Tabell 3.15 Minerogen suspensjonstransport i Atna ved Fossum bru i perioden 1987 til 2014. Noe 
ulik driftstid fra år til år kan skyldes frost eller teknisk avvik.  

Suspensjonstransport minerogen (tonn) 
 

 
   

år ant døgn avløp mill m3 Tonn 
1987 76 175,0 2950,0 
1988 143 395,4 1607,6 
1989 179 485,9 1490,2 
1990 175 613,3 3441,3 
1991 150 366,1 577,4 
1992 156 450,0 2284,4 
1993 162 731,1 1269,3 
1994 167 417,8 668,0 
1995 163 666,6 67524,5 
1996 155 417,5 1566,4 
1997 163 416,7 1282,3 
1998 159 483,2 1920,3 
1999 164 553,8 12936,1 
2000 183 644,1 2163,9 
2001 169 806,2 3295,7 
2002 176 458,6 1432,6 
2003 175 526,3 8084,8 
2004 178 305,1 1474,2 
2005 166 544,3 7254,4 
2006 140 373,6 311,3 
2007 165 498,6 964,5 
2008 160 631,3 3579,5 
2009 164 526,2 585,9 
2010 147 636,7 5315,4 
2011 154 477,6 1880,8 
2012 151 533,4 4315,0 
2013 150 795,4 26222,6 
2014 143 581,4 14107,4 

middel   6446,6 
 

Et felles trekk ved suspensjonstransporten ved de tre stasjonene i Foksåi og Atna er den 
store variabiliteten. På disse målestasjonene er det utført målinger over en lengre periode 
som også omfatter store flommer.   
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4 Sedimenttilførsel 
Gudbrandsdalslågen 

4.1 Sedimentmålinger ved Harpefoss 
Under flommen i 1995 ble det observert stor sedimenttransport i Gudbrandsdalslågen og i 
flere av side-vassdragene i Gudbrandsdalen. I etterkant av flommen i 1995 ble det derfor 
etablert en målestasjon for suspensjonstransport i Lågen ved utløpet av Harpefoss 
kraftverk, se fig 4.1. Målestasjonen registrerer hva som tilføres fra de øvre deler av 
Gudbrandsdalslågens nedbørfelt.  

 

 

 

 

Fig. 4.1 Lokaliseringen av 
målestasjoner for 
suspensjonstransport i 
Gudbrandsdalen og nærliggende 
vassdrag. Detaljert kart som viser 
målestasjonen ved utløpet av 
Harpefoss kraftverk.   
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Fig. 4.2. Den opprinnelige målestasjonen fra 1996 ble ødelagt under flommen i 2011. Mangel på 

alternative målesteder gjorde det nødvendig å reetablere målestasjonen på samme sted 
(A). Den nye stasjonen ble derfor ble bygget for å tåle fremtidige flommer. Disse viste seg 
å komme kort tid etter, særlig i 2013, men også i 2014 (B).  

Sedimenttransporten ved Harpefoss i perioden 1996 til 2015 er vist i tabell 4.1 og fig. 4.3. 
Høy vannstand i 2011 og senere flommer gjorde det nødvendig med manuell prøvetaking 
ved nærliggende lokaliteter.  

I enkelte år ble det målt suspensjonskonsentrasjoner på opp mot 300 mg/l i forbindelse 
med flomepisoder, men dette kan variere fra år til år, se fig 4.4. Årstransporten har variert 
fra 18000 tonn i 2003 til nærmere 200000 tonn i 2011, se tabell 4.1 og fig 4.4. 
Middeltransporten for perioden 1996 – 2015 var på ca 55000 tonn, se tabell 4.1. Dette 
tilsvarer en spesifikk sedimenttilførsel for hele nedbørfeltet ovenfor Harpefoss på           
ca 5,7 tonn/km2.  

 
Fig. 4.3  Suspensjonskonsentrasjoner ved Harpefoss i 1997 og 2003.  
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Fig. 4.4   Minerogen suspensjonstransport i Gudbrandsdalslågen ved Harpefoss i perioden 1996 til 2015. 

 
Tabell 4.1 Minerogen suspensjonstransport i Gudbrandsdalslågen ved Harpefoss i perioden 1996 til 

2015. Noe ulik driftstid fra år til år kan skyldes frost eller teknisk avvik.  

Suspensjonstransport minerogen (tonn) 
 

 
   

År ant døgn avløp mill m3 tonn 
1996 267 4911 25072 
1997 362 7829 157405 
1998 310 6883 43706 
1999 365 7101 23855 
2000 366 8950 53264 
2001 365 7186 33660 
2002 365 7640 39029 
2003 364 6061 18001 
2004 364 6874 87192 
2005 364 8545 40301 
2006 364 5761 31781 
2007 364 8118 48636 
2008 364 7121 41129 
2009 363 6890 19061 
2011 182 6881 191410 
2012 284 5947 30718 
2014 364 7808 60733 
2015 364 7032 36258 

middel   54511 
 

Suspensjonstransporten er mer utjevnet i Gudbrandsdalens hovedløp og varierer ikke så 
mye fra år til år som i de mindre sideløpene nær kildene.  
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4.2 Bunntransport i Lågen ved Harpefoss 
Harpefoss dam ble bygget i 1965. I tillegg til kraftproduksjon ved Harpefoss kraftverk har 
anlegget hatt en funksjon som sedimentasjonsdam for bunntransportert materiale i Lågen.  

I 2015 ble det foretatt en oppmåling av bunntopografien i Harpefoss magasinet ved hjelp 
av HydroSurveyor Acoustic Doppler Profiler (ADP). Sammenligninger mellom nye 
oppmålinger og topografiske kart fra området før etablering av dammen i 1965 gjør det 
mulig å beregne den totale akkumulasjonen i løpet av denne perioden.  

Resultatene fra oppmålingen viser en total akkumulasjon i perioden 1965-2015 på ca 
750000 tonn, som gir en midlere tilførsel på ca 15000 tonn/ år. Midlere 
suspensjonstransport i Lågen nedstrøms magasinet for måleperioden 1996-2015 var på 
55000 tonn. Dette gir en midlere total sedimenttransport ved Harpefoss (Gtot=Gs + Gb) på 
ca 70000 tonn, se fig 4.5. Ut fra dette vil bunntransporten som akkumuleres i magasinet 
utgjøre ca 20 % av totaltransporten.  

 

 
Fig. 4.4. Dybdeforholdene i Harpefoss magasinet i 2015 sammenlignet med terrenghøyden i 

området i 1965. Økningen i de grå feltene viser oppgrunningen i magasinet.  

 

1965 

2015 
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Fig. 4.5  Sedimenttransport ved Harpefoss beregnet ut i fra direkte målinger av 

suspensjonstransporten og volumberegninger fra Harpefoss magasinet.  

 

Våren 2016 ble det gjennomført en prøvetaking av bunnmaterialet i Harpefoss magasinet 
og på delstrekninger i Gudbrandsdalslågen for å bestemme kornfordelingen på 
sedimentene. Formålet med prøvetakingen av bunnmaterialet i Harpefoss magasinet er å 
bestemme kornfordelingen på tilført materiale som akkumuleres i magasinet. Ved 
målestasjonen nedstrøms dammen er det siden 1996 utført systematiske målinger av 
kornfordelingen på suspensjonsmaterialet som passerer gjennom magasinet og ut 
gjennom kraftstasjonen eller i overløp over dammen.  

Det ble benyttet to metoder for å bestemme kornfordelingen av bunnmaterialet på de 
aktuelle strekningene.  

• Prøvetaking av finfordelte bunnsedimenter (fin grus, sand) for veiing og sikting  

• Wolman «steintelling» ble brukt til å bestemme kornfordeling på lokaliteter hvor 
det overveiende er grus og stein. Metoden innebærer måling av mellomaksen på 
100 enheter fra hver lokalitet. 

Bunnsedimentene i den nedre delen av magasinet (lokalitet G –K1) består hovedsakelig 
av sand, men kan også inneholde noe grus unntatt i området aller nærmest dammen som 
består av grovere materiale, se fig 4.7ab. I deltaområdet og den øvre delen (lok A-D) av 
magasinet er det grovere sedimenter med samme kornfordeling som ved bankene (lok 21) 
nærmest innløpet. Den midtre og dypere delen (lok, E-F) er ikke direkte undersøkt, men 
har lite sand og består sannsynligvis av grovt materiale.  
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Fig. 4.6. Lokaliteter for bunnprøvetaking i Harpefoss magasinet. Graderingen av bunnsediment 
ved lokalitet G – K er bestemt ved sikting. Graderingen ved lokalitet A – D er visuelt 
vurdert til å ha samme egenskaper som lok 21 (Wolman pebble count metoden). Lokalitet 
E – F er ikke direkte taksert, men har lite sand og består sannsynligvis av grovt materiale.  

 

 

Fig. 4.7a. Midlere korndiameter på prøvelokalitetene i Harpefoss magasinet.  
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Fig. 4.7b. Kumulative kornfordelingskurver som viser graderingen av bunnsedimentene i 

Harpefoss magasinet. Kurve (GDL21) beskriver forholdene ved innløpet, mens prøve 
HAG-HAK viser de sentrale og nedre deler av magasinet. Kurven som viser det mest 
finfordelte materiale er en utvalgt prøve av suspensjonsmaterialet fra målestasjonen 
nedstrøms.  

 

 
Fig. 4.8. Kornfordelingskurve fra magasinet illustrert med stolpediagrammer (lok H) og utvalgt 

prøve av suspensjonsmaterialet ved utløpet (som vist i fig. 4.7b).  
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Fig. 4.9. Utvalgte kurver som viser variasjonen på kornfordelingen av suspensjonsmaterialet i 

Lågen ved Harpefoss målestasjon. 

Målingene viser at det i middel kan være fra 5 -10 % sand i suspensjonsmaterialet ved 
utløpet, se fig 4.7 og fig 4.8. I enkeltprøver kan sandinnholdet være betydelig høyere, 
men det er også prøver med svært lite sand, se fig 4.9. Kornfordelelingskurvene viser at 
det er svært lite materiale i sandfraksjonene større enn 0,250 mm som går igjennom 
magasinet. Dette innvirker på sammensetningen av materialet på elvebunnen nedstrøms 
Harpefoss magasinet.  
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4.3 Bunnsedimenter på strekningen Sel - Otta 
I mai 2016 er det utført prøvetaking for analyse av kornfordelingen på bunnsedimentene 
på strekningen Otta-Sel (21 lokaliteter). Prøver er tatt/beregnet direkte fra elvebankene 
eller elvebunn. 

Elvebunnsmaterialet i nedre del av Rosten gjelet og strekningen ned mot Selsmyrene 
domineres av stein med en midlere diameter større enn 64 mm, se fig 4.10. 
Elveløpsgradienen i Lågen avtar sterkt ved Sel og inn mot Selsmyrene, samtidig som 
bunnsedimentene blir mer finfordelt. Stedvis er materialdekket preget av at sand 
forekommer i hulrommene i det grove substratet, se fig 4.11. På en strekning på ca 2 km 
endres bunn sedimentene fra å være dominert av stein, til å domineres av sand med en 
midlere kornstørrelse på mindre enn 2 mm, se fig 4.12.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 4.10.  Analyse resultater fra Wolmananalyse og sikteresultater. Midlere korndiameter fra 

strekningen Sel – Otta 

 

 

 

 

 
 
 
 
Fig. 4.11  Forekomster av sand i 
hulrommene i det grove substratet ved 
innløpet til Selsmyrene 
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. 

 
Fig. 4.12  Endring i midlere kornstørrelse (mm) langs Gudbrandsdalslågen (Sel - Otta) 

Elvestrekningen fra rett oppstrøms Ulas innløp og til Otta har stedvis større fall og høyere 
strømhastigheter. Elvebunnen og bankene langs Lågen domineres av stein og grovt 
materiale på denne strekningen. Stedvis er materialdekket preget av at sand forekommer i 
hulrommene i det grove substratet, se fig 4.13. Kumulative kornfordelingskurver fra 
strekningen Sel til Otta er vist i fig 4.14ab. På en øverste strekningen bærer prøvene fra 
lokalitetene sel008, sel009 og sel014 preg av dårlig sortering med innslag av både sand 
og grus.  

 

Fig. 4.13  Forekomster av sand i hulrommene i det grove substratet i Lågen ved Otta. 
Overstrømning gir sedimentene et overlappende preg med imbrikasjon.  
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Fig. 4.14a  Kumulative kornfordelingskurver for prøvelokaliteter på strekningen Sel – Selsmyrene 

v/Formo (lokalisering av prøver i fig 4.10).  

 

 
Fig. 4.14b  Kumulative kornfordelingskurver for prøvelokaliteter på strekningen Selsmyrene 

v/Formo – Otta (lokalisering av prøver i fig 4.10).  

   



 98 

4.4 Bunnsedimenter på strekningen Sjoa – Losna 
Det er utført prøvetaking for analyse av kornfordelingen på bunnsedimentene på 
strekningen Fåvang-Vinstra i april 2016 (20 lokaliteter). Prøver er tatt/beregnet direkte fra 
elvebankene eller elvebunn.  

Fig. 4.15.  Prøvelokaliteter på strekningen Vinstra til innløpet i Losna.  

 

Det ble påvist forekomster av grovere kornstørrelser (stein og grov grus) ved utløp av 
sideelver, særlig Vinstra og Frya og på delstrekninger i Lågen, se fig 4.16. Grove 
kornstørrelser ble påvist på strekningen Vinstra til Harpefoss, men også mellom 
Harpefoss og nedover mot Hundorp. Strekningen rett nedenfor Harpefoss gjelet og et 
stykke nedover mot Hundorp er preget av lite aktiv bunntransport. Bunnmaterialet består 
hovedsakelig av grov grus og stein, men det er dekket algevekst / biologisk materiale, se 
øverst til høyre fig 4.16. Liten tilførsel av bunntransportert materiale skyldes 
sannsynligvis akkumulasjon av grovt materiale oppstrøms Harpefoss dammen. Innslag av 
sand i bunnmaterialet tiltar gradvis nedstrøms. Nedstrøms Hundorp er det mye sand, 
spesielt på strekningen med lav gradient (se fig 4.20).  
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Fig. 4.16.  Karakterisering av bunnsedimenter fra midlere korndiameter (resultater fra 

Wolmananalyse og sikteresultater) på strekningen Losna – Vinstra.  

 

På visse strekninger kan det være lokale variasjoner i bunnsedimentenes kornfordeling. 
Denne variabiliteten kan også sees på flybilder i området.  

Det ble funnet en korrelasjon mellom standardavvik av middelverdi av reflektans i de tre 
farge kanalene (RGB signalet) målt fra flybilder i predefinert område av elvebanken og 
midlere kornstørrelse (Mz) fra kornfordelingsanalyse av elvebunnmateriale. Denne 
korrelasjon ble utnyttet til å bestemme midlere kornstørrelse i områder uten prøver. 

Metoden som er beskrevet av Moquet-Stenback og Bønsnes (2016) er basert på en 
observasjon av at RBG signalet utjevnes når sedimentene blir mer finfordelte (lav 
varians/ standardavvik). Tilsvarende vil grovt materiale gi et mer heterogent signal; de 
har da større varians/ standardavvik, se fig. 4.17. Metoden gir lovende resultater, særlig 
fra områder med grovt materiale som stein og grus. Ved avtagende kornstørrelser vil 
signalet slike flater dempes pga pixelstørrelsen (12,5 cm).  

Metoden er benyttet for strekningen Losna – Sjoa og er basert på statistiske parametere 
fra kornfordelingsanalyser (prøvetaking 2016) og RGB signaler fra flybildeserien 
«MIDT-GUDBRANDSDALEN 2012», se resultater i fig 4.19.  
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Fig. 4.17.  Eksempler på standardavvik vs kornstørrelse for to forskjellige typer materiale.  

Ved å utnytte relasjonene som beskrevet, er det beregnet midlere kornfordeling på 
bankene på strekningen fra Sjoa til Vinstra, hvor det ikke er tatt prøver for 
kornfordelingsanalyse. Sammenligning mellom kornfordelingsanalyser og 
ekstrapoleringsdata er vist i fig 4.19. Disse analysene viser at elvebankene på denne 
strekningen består av grovere materiale, stein og grov grus (i fig 4.20, km 34-56).  

Data fra de beregnet kornstørrelsene viser også en økning i bankene nedstrøms Frya og 
Våla (i fig 4.20, km 80-82). Analyseresultatene viser mer finfordelt materiale på 
strekningene mellom Ringebu og Losna, men flybildeanalyser viser en viss variabilitet på 
strekningen. Kumulative kornfordeligskurver for prøvelokalitene på strekningen Vinstra 
Harpefoss (oppstrøms inntaksmagasin) og Harpefoss Losna er vist i fig 4.21ab. 

 

Fig. 4.19.  Klassifisering av bunnsedimenter fra estimering av midlere kornfordeling.  
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Fig. 4.20.  Variasjon i midlere kornstørrelse (mm) langs Lågen på strekningen Sjoa – Losna. 

Analyseresultater (røde sirkler), estimerte verdier (grå).  

 
Fig. 4.21a.  Kumulative kornfordeligskurver for prøvelokaliter i Gudbrandsdalslågen på strekningen 

Losna-Hundorp. Lokalisering av prøver i fig 4.15. 
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Fig. 4.21b. Kumulative kornfordeligskurver for prøvelokaliter i Gudbrandsdalslågen på strekningen 

Hundorp-Vinstra. Lokalisering av prøver i fig 4.15. 
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4.5 Bankesystemet  
Sedimentasjonen i Lågen på strekningen Frya - Losna er et samspill mellom vannstanden 
i Losna og tilførsel av materiale fra sedimentkildene. Vannstanden vil derfor påvirke 
sedimentasjonsforholdene under flom.  

Det er lite fall i elveløpet på strekningen mellom Losna og Ringebu. Normalvannstanden 
i Losna ligger rundt 181 moh (ved vannføring på 500 m3/s). Ved Ringebu ligger da 
vannlinjene i Lågen på ca 183 – 184 moh og ved Frya på 184-185 moh (fig 4.22). Når 
vannstanden i Losna stiger under flom vil vannmassene i Lågen stuves opp. 
Flomsonekartet i fig 4.22. viser at vannstanden ved Våla og Frya vil gå opp i henholdsvis 
184 moh og 187 m o.h. under en 100 års flom. Bildet i fig. 4.22 fra flommen i 1995 viser 
et oversvømt areal som ligger nær det beregnede for 100 års –flommen. Strømhastigheten 
vil variere med vannstand og vannføring og sonene med stor sedimentasjon av det tilførte 
materialet forflytter seg i henhold til dette.  

Vannstanden i Losna under de høye flommene 2011 og 2013 påvirket vannstanden i 
Lågen helt opp mot Ringebu og Frya, se fig 4.23. Det flate området mellom Ringebu og 
Losna (se innfelt nivellement) har sannsynligvis sammenheng med at denne strekningen 
er en del av Losnas deltaslette som er bygget ut i postglasial tid. Losna er uregulert, men 
vannstanden er sterkt påvirket av vannføringen i Gudbrandsdalslågen. 
Vannstandsvariasjonene kan variere mellom ca 2 m som et minimum til opp til ca 5,5 m i 
år med høye flomvannstander, se fig 4.23 og fig 4.24  
 

 
Fig. 4.22. Flomsonekart for strekningen mellom Fåvang og Frya. Tallene indikerer h.oh. Innfelt: 

flommen i 1995 ved Tromsas innløp ved Fåvang. Foto 3/6-1995, ca 2500 m3/s, vst 6,05 m / 
ca 184,3 m. Bildet ble tatt da flommen var på det høyeste.  
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Fig. 4.23. Vannstanden i Losna påvirker sedimentasjonsforholdene i Lågen under flom 

 

 

Fig. 4.24. Vannstandsvariasjoner i Losna (lokal høyde) i perioden 1898 til 1996. Økt 
vintervannføring som påvirker minimumsvannstanden begynner å gjøre seg gjeldene 
etter de større vassdragsreguleringene fra 1941 og framover.  
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Fig. 4.25. Gudbrandsdalslågen ca 1 km oppstrømsTromsas innløp 2. juli 2014, Tromnesskogen til 

høyre i bildet. Vannføring ca 275 m3/s og vannstand i Losna 180,2 m.  

 

I 1995, 2011 og 2013 var vannstanden ca 2 m høyere enn mer normal flomvannstand, se 
fig 4.23 og 4.28. Den høyeste registrerte vannstanden i Losna siden målingene startet i 
1896 var på 6,37 m i september 1938 (ca 184,7 m), som er ca 0,30 – 0,35m høyere enn i 
1995 og 2011, se fig 4.24.  

Når vannstanden i Losna ligger høyt vil bunntransporten som tilføres med Lågen 
sedimentere lenger oppstrøms. Figur 4.25 viser et foto av sedimentasjon på bankene 1 km 
oppstrøms Tromsas innløp med vannføring på ca 275 m3/s og vannstand i Losna 180,2 m. 
for å undersøke om det akkumuleres sedimenter i hovedløpet, ble tverrprofiler som ble 
oppmålt i 1999 sammenlignet med profiler fra 2015. Noen utvalgte profiler er tatt med 
her. Registreringene viser at det er variasjoner i erosjon og akkumulasjon, men 
elveløpsmorfologien har ikke endret seg mye i denne perioden.  

Akkumulasjon i elveløpet på grunn av stor sedimenttilførsel gir hyppigere 
oversvømmelser lokalt. Økning i sedimenttilførselen fra kildene vil øke belastningen, 
men vannstanden i Losna vil uansett være bestemmende for hvor store arealer som 
berøres. En flomsenking av Losna vil kunne begrense flommens omfang og redusere 
sedimentasjonen i elveløpet. Sannsynligvis vil det økte fallet også øke 
transportkapasiteten og ha en opprenskende effekt.  
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Fig. 4.26. Måling av pålagring på sandbanke ved Elstad i Ringebu i perioden april til oktober 2015.  

Innmålinger utført av Fritjof V. Jansson på sandbanken ved Elstad ved Ringebu i april og 
oktober 2015 viser sandbankens utvikling i disse månedene.  

Fig 4.26 (venstre panel) viser størst akkumulasjon av sand på nordre del av banken og 
langs siden som vender mot Lågen (grønt område). Estimert pålagret volum av det 
tørrlagte området er ca 2500 m3 i løpet av perioden. Det ble tatt ut noe materiale fra et 
avgrenset område på banken, men dette inngår ikke i beregningene.  

Flybilder fra årene 2008 og 2012 viser at en banke lenger syd har forflyttet seg nedover i 
løpet av denne perioden, fig 4.26 (høyre panel). 
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4.6 Klassifisering av delstrekninger 
Strekningen Harpefoss –Losna er klassifisert i seks ulike delstrekninger S1-S6 etter 
sedimenttilførsel til delstrekningen, bunnmaterialets kornfordeling og morfologisk 
utvikling, se fig 4.27. Kornfordelingen er angitt i fig 4.19 og fig 4.20. Morfologien er 
karakterisert ved tverrprofiler nummerert fra 3 til 10 i fig 4.27. Tverrprofilene ble 
oppmålt i 1999 og 2015.  

 

 
Fig 4.27 Oversikt over de klassifiserte strekningene mellom Harpefoss og Losna. Lokaliteter for 

kornfordeling og tverrprofiler er inntegnet. 
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S1. Bunnmaterialet på denne strekningen består for en stor del av stein og grus. Harpefoss 
– dammen fanger opp alle steinfraksjonene slik at det bare er sandfraksjonene som går 
igjennom. Steinmaterialet som ligger på denne strekningen får ikke ny tilførsel av 
steinfraksjoner siden Harpefossdammen fanger opp materialet som kommer med elva. 
Men bankene nedstrøms dammen forflytter seg litt under store flommer. Målinger viser at 
noe finsand legger seg blant steinfraksjonene, men mesteparten av sanden antas å være i 
stadig bevegelse og føres videre nedover. På denne strekningen vil ikke steinmaterialet 
fornyes, så det anbefales ikke å ta ut grus og stein her. 

S2: Strekningen domineres av sandfraksjoner. I tillegg til andelen finsand som kommer 
gjennom dammen, tilføres det også grovere sandfraksjoner og noe fin grus fra sidebekker. 
På grunnlag av målinger og kornfordelingsanalyser på suspensjonsmaterialet er det 
sannsynlig at en betydelig andel kommer gjennom dammen. Vandrende sanddyner på 
bunnen (også kalt sandbølger) viser at det er kontinuerlig transport av sand i området ved 
Hundorp bro og eventuelle uttak av moderat størrelse vil ikke skape varige spor. 

S3 Dekker elvestrekningen langs Fryas vifte og vifteslep. Kornfordelingsanalysene viser 
et stort innslag av stein og grus fra Frya. Elveløpet i Frya er imidlertid forbygd slik at det 
ikke tilføres materiale fra elvevifta på oppstrøms side av Fryas innløp i Lågen slik det 
gjorde i naturlig tilstand. Middelverdien for bunntransporten i Frya er anslått til rundt 
15000 tonn/år og andelen grov og fin sand kan etter en anslått kornfordelingskurve ligge 
rundt 2000tonn/år. Tverrprofilene 3og 4 på vest og østsiden av Fryas innløp viser en 
akkumulasjon på venstre side av profilene noe som dokumenterer at vifta bygger seg 
fremover. Men bunnen av tverrprofil 3 ligger 2 m dypere enn bunnen av tverrprofil 4, fig 
4.28 a og b Dette kommer av at det grove materialet fra Frya legger seg på bunnen av 
Lågen utenfor innløpet og et stykke nedover i vifteslepet. Bunnmorfologien langs Fryas 
vifte er vist i fig 4.29. Høyere strømhastighet i hovedelva vil til en viss grad renske opp i 
elveløpet og opprettholde en likevekt. Men det kan være en fare for at sedimenttilførselen 
på sikt kan virke oppstuvende på vannstanden på strekningen ovenfor og øke 
flomvannstanden i dette området. Tiltaket vil være å redusere sedimenttilførselen i Frya 
ved f. eks å ta ut grus og stein. For å følge med på utviklingen er det ønskelig å overvåke 
området rundt Fryas innløp. 

 Fig. 4.28 Tverrprofiler ved Fryas utløp.  
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Fig 4.29 Terreng modell av Fryas utløpsområde. Terrenget over vannflaten kommer fra laserdata og 
bunntopografien fra ekkolodd.  

 

S4: Bunnmaterialet på denne strekningen er sand og fin/middels   grus. Noe av dette 
kommer fra Frya og sidebekkene på strekning S2 og noe kommer gjennom Harpefoss-
dammen. Det er sannsynligvis en akkumulasjon av materiale på strekningen i perioder 
med stor flom og en erosjon og senkning i den påfølgende periode men dette kan ikke 
dokumenteres siden det ikke er tatt opp tverrprofiler på denne strekningen.  
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S5: En strekning hvor det er mye stein i bunnmaterialet. Dette er materiale som ble tilført 
førvannkraftutbyggingen i Våla ble iverksatt. Etter at dammen ble bygget kommer det 
ikke lenger inn grove steinfraksjoner. Profil 6 i fig 4.30 a viser ikke signifikant netto 
erosjon eller sedimentasjon, men elveløpets morfologi viser at Våla har bygd ut en vifte 
over lang tid som har innsnevret hovedløpets tverrprofil. Nedstrøms for vifta, i tverrprofil 
8, fig 4.30 ber det overveiende erosjon og elveløpet har senket seg siden 1999. Muligens 
er dette materiale som ble sedimentert i tilknytning til flommen i 1995. 

Fig. 4.30 a, b Profilene 6 og 8 på strekning S5 ved Vålas utløp 

 

S6: Er den nederste strekningen mellom profil 8 og Losna. Her er det sand og grus, 
avbrutt av en kort strekning med steinfraksjoner ved Tromsas innløp. Det er antakelig 
bunntransport i Tromsa under store flommer. Det ble for eksempel iakttatt at det var 
betydelig med materiale i bevegelse under flommen i 1995. 

Oppmålingen i tverrprofil 9 fig 31a viser at sedimentasjonen veksler med erosjon over 
tverrprofilet, men i profil 10, fig 31b er det netto sedimentasjon. Dette understøtter 
antakelsen om at materialet som tilføres med Lågen blir pålagret over en lang strekning, 
avhengig av vannstanden i Losna og føres ikke helt frem til deltafronten under høy 
vannstand.  
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Fig. 4.31 a, b, Profilene 9 og 10 på strekning S6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 4.32  Terreng modell 
av Tromsas 
utløpsområde. Terrenget 
over vannflaten kommer 
fra laserdata og 
bunntopografien fra 
ekkolodd.  

  



 112 

4.7 Tiltak for å senke Losna i flomsituasjoner 
Sedimentasjonsforløpet på strekningen som påvirkes av Losnas vannstand, kan illustreres 
av forholdene i Øyerens delta, se fig 4.33. Sedimentasjonsområdet for det 
bunntransporterte materialet forflyttes oppstrøms i deltaet når vannstanden i innsjøen 
stiger. Når vannstand og vannføring synker igjen, forflyttes noe av de finfordelte 
sandfraksjonene ned mot deltafronten.  

Etter de store flommene i 1966 og 1967 ble det gjort tiltak ved Mørkfoss ved utløpet av 
Øyeren for å øke tappekapasiteten ved flom. Utsprengningene ved Mørkfoss og tapping 
med maksimal kapasitet ved Solbergfoss bidro til at vannstanden i Øyeren ble senket med 
2 meter under flommen i 1995 (NOU 1996). Dette og flere andre tiltak i vassdraget førte 
til at Lillestrøm ikke ble berørt av flommen i 1995 slik som i 1966 og 1967. Dammen ved 
utløpet av Øyeren ble ytterligere ombygd i 1999.  

Etablering av flomtunnel mellom Øyeren til Oslofjorden ble også diskutert og utredet 
som følge av flommen i 1967 og 1995. Dette ble imidlertid ikke aktuelt, blant annet fordi 
det kunne medføre forsterkning av erosjonsforholdene i Øyerens delta.  

 
Fig. 4.33. Illustrasjon fra Øyerens delta.  

 

Økt utløpskapasitet i Losna vil hindre at vannstanden stiger like høyt i flomsituasjoner, 
Både langs Losna, men også langs elvestrekningen oppstrøms. En flomsenking av Losna 
vil tilsi at flomutsatte områder på strekningen Fåvang-Ringebu blir mindre utsatt. Hvis 
flomvannstanden senkes med mellom 1 - 2 m, vil det sannsynligvis føre til mindre 
flomskader på denne strekningen. En senking av vannstanden i Losna vil gi et økt fall på 
elvestrekningen oppstrøms, noe som også vil øke transportkapasiteten.  
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Fig. 4.34. Vannstand (NN1954) i Losna 2011 og 2012.  

 

I forbindelse med flomsonekartleggingen for Fåvang og Ringebu ble det utført 
vannlinjebergeninger i Gudbrandsdalslågen på strekningen Losna Hundorp (Naserzadeh, 
Larsen 2004). Vannføringer og observerte vannstander langs Lågen på strekningen i 1995 
og 2000 var grunnlaget for kalibrering av en hydraulisk vannlinjemodell (Hec-Ras) for 
denne delen av Lågen, se fig 4.35a. Modellen kan deretter simulere vannføring og 
vannstand for flommer med forskjellig gjentaksintervall.  

For å teste effekten av en flomsenking ble det utført modellkjøringer med den hydrauliske 
modellen Hec-Ras. Simuleringstester av vannlinjer ble basert på den samme geometrien 
og vannføring som ble benyttet ved tidligere beregninger for flomsonekartleggingen. 
Flomvannføringene i 1995 ble benyttet som inngangsdata, men med fast vannstand 
(grensebetingelse) i Losna på 182 m, som tilsvarer en senking av vannstanden med 2,3 m 
(dvs 184,3 m -2,3 m). Beregningene viste at en flomsenkning av Losna ga en 
vannstandssenkning på strekningen Fåvang-Ringebu i størrelsesorden -1 m, se fig 4.35b.  

Elvebunnsmaterialet på strekningen Losna/ Fåvang og opp Ringebu består i stor grad av 
av materiale i sandfraksjonen (<2 mm). Høy vannføring i Lågen kombinert med lavere 
vannstand i Losna kan i større grad føre til at dette materialet settes i bevegelse og 
transporteres ut i Losna. Fangdammer oppstrøms vil redusere tilførsel av materiale til 
Lågen. Dette vil også redusere sedimentasjon i elveløpet. Terskeldammer vil imidlertid 
først og fremst fange inn grove kornfraksjoner, mens sandfraksjonene kan passere forbi.  

  

182 m 
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Fig. 4.35a Vannlinjeberegninger for strekningen Losna-Hundorp. Vannføring i 1995 og 2000 er på ca 

2500 m3/s og 1350 m3/s ved utløp Losna (modifisert figur fra Naserzadeh, Larsen 2004). 

 

Fig. 4.35b. Ny Hec-Ras simulering med samme geometri og vannføring (flom95) og ny 
grensebetingelse Losna 182 m, som tilsvarer en 2,3 m senkning av vannstanden (dvs 
184,5-2,3). Løsningsforslaget (blå) gir vannlinjer fra Losna-Fåvang-Hundorp 
sammenlignet med observert vannstand 1995 (rød). Beregningene viser en senkning i 
størrelsesorden -1 m på strekningen Fåvang-Ringebu.  

  

Fåvang Ringebu 
Hundorp 
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Fig. 4.36. Bildeserie som viser eksponerte blokkeringselementer i Lågen på strekningen Losna 
utløpsterskel til Tretten bro. Vannføring og vannstand (Losna) er lav. Henholdsvis 70 
m3/s og 179,25 m, dato 13/4 -2016. Foto fra 13/8 2015 med vannføring og vannstand på 
henholdsvis 450 m3/s og 180,8 m. Under slike forhold var alle blokkeringselementer og 
selve utløpsterskelen vanskelig å få øye på, se bilde nederst til høyre.  
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Økt utløpskapasitet i Losna er et mulig tiltak som kan føre til flomsenkning langs Losna 
og strekninger oppstrøms. Det er mulig å renske utløpet av Losna. Ved lav vannføring i 
Lågen og lav vannstand i Losna kan det observeres blokkeringselementer i elveløpet 
mellom utløpsterskelen i Losna og Tretten bro, se fig 4.36.  

Rensking av strekningen og det bestemmende profilet vil øke vannføringskapasiteten ved 
utløpet og dermed kunne redusere flomvannstanden i Losna. En flomtunnel kan også gi 
en slik effekt, men dette vil bli langt mer omfattende å realisere.  

En eventuelt økt tappekapasitet i Losna vil også innvirke på elvestrekninger nedstrøms. 
Særlig på flomutsatte strekninger langs Lågen, men også lenger ned i vassdraget. Dette 
bør også tas i betraktning.  
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5 Langtidsvariasjoner fra 
borkjerner i Losna 

Sedimentlag fra innsjøer kan gi visse indikasjoner på hvordan erosjon og sedimentasjon 
har variert gjennom flommer over lang tid. Det er derfor tatt med her resultater av en 
analyse av utvalgte borkjerner fra Losna. Analysebeskrivelsen er et utdrag fra Ida 
Steffensens interne notat fra 2014 som vil inngå i en rapport fra Bønsnes m. fl 
(upublisert) Den data- assisterte billedanalysen ble utført av M. Xu.2015.  

5.1 Analysemetoder 
De tre kjernene C, E, F, G2, H I og J (se kart i fig 5.1) som er beskrevet her er analysert 
ved MS, XRF og bildeanalyse etter preparering og fotografering med makrofoto. 

Magnetisk susceptibilitet (MS) er et materiales evne til magnetisering. Ved å måle den 
kontinuerlige variasjonen nedover i en borkjerne, kan man danne et bilde av endringen i 
minerogent materiale. MS kan gi informasjon om endringer og brukes til å karakterisere 
ulike lag, som kan identifiseres i flere kjerner og kan brukes til å korrelere flere kjerner 
som inneholder det samme laget.  

Røntgen fluorescens (XRF) kan gi informasjon om hvordan forskjellige kjemiske 
elementer varierer nedover i en borkjerne. Ved å bestråle et materiale med en ioniserende 
røntgenstråle, oppstår fluorescens, som kan måles av avanserte detektorer. Den er 
spesifikk for hvert enkelt grunnstoff, slik at XRF- analyse av et sediment kan gi 
informasjon om hvilke kjemiske elementer som er tilstede i prøven og hvordan disse 
varierer over tid eller dyp i en borkjerne. Denne informasjonen kan brukes som indikator 
på flomlag i sedimentene og til å gi informasjon om vanninnhold, permeabilitet, struktur 
og tetthet, identifikasjon av kildeområde, og identifikasjon av avsetningsprosess.  

Bildeanalyse kan være et effektivt verktøy for å undersøke visuelle endringer i 
sedimentene. Dette forutsetter at noen av kjernene fremstår med klar lagdeling som i 
perioder reflekterer årsvariasjonen av sedimentasjon i form av varv. I innsjøer som Losna 
er det vanligvis ikke mulig å lage noen komplett varvkronologi basert på tellinger av 
lagene. Ofte er de øverste sedimentene er forstyrret eller mangler, slik at det ikke er mulig 
å kalibrere tellingen i et kjent årstall fra året kjernene ble innhentet. Lagene/varvene er 
likevel nyttige for relativ datering mellom lag og til å korrelere de individuelle kjernene 
med hverandre. En kombinasjon av varv-tellinger og hendelseslag korrelert med den 
kjente flomhistorien fra området, har blitt brukt for å datere de ulike delene av 
innsjøkjernene.  

Data- assistert bildeanalyse er også benyttet til å undersøke sedimentene i en borkjerne i 
Losna. Ved denne metoden bearbeider et dataprogram lysstyrken fra de enkelte piksels 
slik at vi får en kurve med kontinuerlig registrering av skiftninger mellom lyse og mørke 
lag. Dette kan brukes som en støtte i den visuelle billedanalysen.  
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Fig 5.1 Dybdekart med lokaliteter for borkjerner 

 

5.2 Beskrivelse av de enkelte kjernene 
Under feltarbeid i august 2014 ble 11 borkjerner hentet fra innsjøen Losna i 
Gudbrandsdalen. Kjernene har fått alfabetisk nummerering etter avstand fra deltaet i 
innløpet. De ble totalt hentet 11kjerner, prøvelokalitetene i innsjøen kan sees i fig 5.1.  
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A  

96 cm lang 

Dyp: 29-39 m 

MS og bilde kjerne A: Tørr preparert kjerne (øvre). Våpreparert kjerne (nedre). 

 

 

Borkjerne A er hentet nærmest innløpet i nord, og bærer preg av synlig grovere innhold 
og en økning i organisk materiale. Ved ca. 10 cm dyp, 20 cm dyp og ca. 27 cm dyp finnes 
tre lysere lag, som gir økt utslag i MS og i BW. Ved ca. 40 cm og 55 cm dyp finnes to 
mørkere lag, karakterisert av lave utslag i MS og BW. Ved ca. 82 cm dyp finnes et lag 
som gir noe høyere utslag i MS, men som ikke korresponderer med BW. Det kan tenkes 
at dette er noe grovere materiale enn ellers i sedimentet. Ved ca. 94 cm dyp finnes et 
mørkt, trolig organiskrikt lag karakterisert av lave utslag i MS og særlig i BW. 

Borkjerne A påvirkes trolig i liten grad av sedimenttilskudd fra lokale sideelver. 

 

B 

89 cm 

Dyp: 39 m 
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MS og bilde kjerne B: Tørr preparert kjerne (øvre). Våpreparert kjerne (nedre). 

Borkjerne B bærer preg av å være fra området nær innløpet i nord, med synlig grovere 
innhold, men ikke like grovt som borkjerne A. I tillegg finnes grovere fraksjoner av 
organisk materiale. Ved ca. 5 cm finnes et lysere lag som gir høyere utslag i BW, og 
uendret utslag i MS. Ved ca. 15 cm dyp og ca. 27 cm dyp finnes to mørke, organisk-rike 
lag, det siste er karakterisert av lave utslag i MS. Ved ca. 50 cm dyp skjer det en økning i 
MS som ikke korresponderer med noen synlig fargeendring, og som ikke gir utslag i BW. 
Ved ca. 80 cm dyp finnes det et lysere parti som gir noe økte verdier i BW, men liten 
endring i MS. Fra ca. 82 cm til ca. 87 cm dyp finnes et lysere parti som gir høyere utslag i 
MS, men som ikke korresponderer i særlig grad med BW.  

Borkjerne B påvirkes muligens av sideelven fra Leirdalen i øst.  
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C 

74 cm 

Dyp: 39 m 

XRF, MS og bilde kjerne C, Tørr preparert kjerne (øvre). Våpreparert kjerne (nedre). 

 

 

Borkjerne C er noe omrørt, og framstår som ganske homogen i sedimentene. Rundt ca. 5 
cm dyp skimtes et lysere lag som karakteriseres av lave utslag i målingene i MS, K og Ca 
i bunnen av laget, men som øker oppover i laget. Ved ca. 35 cm dyp ser det ut til å oppstå 
et skifte mellom to deler av kjernen, der de øverste sedimentene (0-35 cm) karakteriseres 
av mørkere sedimenter med lave/jevne utslag i MS, K og Ca, mens de nederste 
sedimentene (35-74 cm) karakteriseres av en økning i parameterne – særlig MS – med 
større variasjon innad i målingene. Variasjonen gjenspeiler muligens ulike sjatteringer i 
sedimentene, særlig mellom ca. 42 og 60 cm dyp. Borkjerne C kan vanskelig 
sammenlignes med noen andre kjerner. 

Borkjerne C påvirkes trolig av sideelven Bergdøla som er blitt utsatt for noe 
endring/regulering på 80-tallet. Det har forekommet skadeflommer fra dette vassdraget 
tidligere.  
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D 

52 cm 

Dyp: 54 m – dypeste lokalitet 

 

MS og BW kjerne D (våtpreparert). : 

 

Borkjerne D er hovedsakelig gråbrun i fargen, og kan karakteriseres som lagdelt. Kjernen 
ser ut til å gjennomgå et skille ved ca. 27 cm dyp, der den øverste delen (0-27 cm) er noe 
mørkere og karakteriseres av lave, jevne målinger i MS, mens den nederste delen (27-52 
cm) er lysere, er karakterisert av flere lag og gir høyere og mer variable utslag i MS. 
Noen lyse lag gir høye utslag i MS, mens noen mørke lag gir også høye utslag i MS. 
Noen tykkere lyse lag gir også lavere utslag i MS i bunnen av laget, men økende mot 
toppen – noe som tyder på at innholdet av organisk materiale varierer innad i de mørke og 
lyse lagene. Ved ca. 4 cm dyp finnes det et mørkere parti som gir utslag i BW og noen 
reduksjon i MS. Det kan tyde på at dette er et lag rikt på organisk innhold. Ved ca. 8-9 cm 
og 10-12 cm dyp finnes to tykke lyse lag, adskilt av et parti med mørkere sedimenter. 
Lagene karakteriseres av at BW er økende, mens MS oppfører seg motsatt. I laget ved ca. 
10-12 cm dyp synker MS-verdiene, mens de øker i det påfølgende mørke laget, og synker 
igjen i det neste lyse laget rundt 8 cm dyp.  Ved ca. 27 cm dyp finnes et parti som er 
mørkt i bunnen og lyst i toppen. Det mørke området fører til lave MS-verdier og BW-
verdier, mens målingene øker mot det lyse laget. Ved ca. 32-33 cm dyp finnes et tynt, lyst 
lag som gir høye utslag i MS. Tilsvarende finnes det et lyst lag ved ca. 42 cm dyp som gir 
svært høye utslag i MS.  

Borkjerne D påvirkes muligens i perioder av sideelven Stulsåa som trolig har bygd ut 
viften ved Krekke camping. Elveløpet er regulert med elveforebygninger.  

 

E 

56 cm, tykk kjerne 

Dyp: 39-49 m 
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XRF, MS og BW kjerne E: Tørr preparert kjerne (øvre). Våpreparert kjerne (nedre). 

 

 

Borkjerne E er hovedsakelig gråbrun i fargen, med innslag av både mørkere og lysere lag. 
Kjernen kan karakteriseres som lagdelt. Ved ca. 5 cm dyp finnes et lyst lag som gir høye 
utslag i BW og Al men tilsvarende lave utslag i K, Mn og Rb, samt noe reduserte utslag i 
MS. I partiet ved ca. 10-27 cm dyp endrer kjernens generelle farge seg noe mot grått, som 
tilsvarende gir økt utslag i MS og BW. Ved ca. 22-25 cm dyp finnes et mørkere, gråfarget 
lag som karakteriseres av noe økning i MS. Dette laget gir små negative utslag i Al, K, 
Mn og Rb. På ca. 27 cm dyp finnes et lyst lag som gir definerte, høye utslag i alle 
proksyene. Mellom 30 og 35 cm dyp varierer proksyene relativt synkront i 7-10 lag. Ved 
ca. 45 cm dyp finnes et lysere parti som gir utslag i høyere BW-verdier, men ikke noen 
nevneverdig økning i de andre parameterne. Ved ca. 51 og 52 cm dyp finnes to hull i 
sedimentene som gir unaturlig lave verdier i målingene – disse må det sees bort i fra. 
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Borkjerne E påvirkes muligens av sideelven Rolla som har utløp ved Mågålineset i øst. 
Rollas utløp er modifisert og permanent lagt i en nordgående retning, trolig en gang på 
1990-tallet.  

F 

79 cm 

Dyp: 29-39 m 

XRF, MS og BW kjerne F: Tørr preparert kjerne (øvre). Våpreparert kjerne (nedre). 

 

 

Borkjerne F er i hovedsak grå med sjatteringer og ulike lag, sedimentene er noe rødere 
mot toppen som kan tyde på oksidering. Ved ca. 5 cm dyp finnes et lysere lag som gir 
høyere utslag i BW og Al, men negative utslag i K, Mn og Rb. Ved ca. 16. cm dyp finnes 
et mørkere lag med lysere sedimenter på begge sider. De lysere lagene gir gradvis høyere 
utslag i alle proksyene, mens det mørke laget gir lave utslag i proksyene. Ved ca. 26 cm 
dyp finnes det et lysere lag som gir høyere utslag i Al, K, Mn og BW, men ingen respons 
i Rb og MS. Ved ca. 33 cm dyp finnes et lysere lag som gir høyere utslag i BW og Al, 
negative utslag i K, Mn og Rb, og ingen endring i MS. Ved ca. 40 cm dyp finnes et mørkt 
lag som gir høye utslag i Al, K, Mn, Rb og MS, men negative verdier i BW. Dette tyder 
på at innholdet av organisk materiale varierer uavhengig av fargen på sedimentet. Mellom 
ca. 60 og 70 cm dyp finnes et tykt lag bestående av mørkere sedimenter, omgitt av lysere 
sedimenter på begge sider. Dette kan muligens representere Storofsen fra 1789. Det 
nederste (68-70 cm) lyse laget karakteriseres av positive utslag i Al, K, Rb, MS og BW, 
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men negative i Mn. Det mørke laget karakteriseres av jevne verdier med lite variasjon i 
alle proksyene. BW er generelt lavere, men MS er høyere. De øvrige proksyene ligger 
rundt middels. Rundt 78 cm dyp ligger et noe lysere lag som gir positive utslag i Al og 
BW, negative i K, Mn og Rb, og ingen endring i MS. 

Borkjerne F påvirkes trolig i perioder og i enkeltepisoder av sideelven Rolla, som har 
utløp ved Mågålineset i øst.  

G 

64 cm 

Dyp: 9-19 m 

Bilde kjerne G: Tørr preparert kjerne (øvre). Våpreparert kjerne (nedre). 

Sedimentene i borkjerne G er lysegrå til mørkegrå i fargen, og har innslag av lagdeling. 
Kjernen utmerker seg ikke spesielt på noe vis, og ble av tidsmessige årsaker nedprioritert 
i analysedelen.  

Borkjerne G påvirkes trolig i noen grad av sideelven Rolla, som har utløp ved 
Mågålineset i øst.  
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G2 

97 cm, tykk kjerne  

Dyp: 29-39 m 

XRF, MS og BW kjerne G2: Tørr preparert kjerne (øvre). Våpreparert kjerne (nedre). 

 

 

Borkjernen G2, er den lengste av kjernene fra Losna, og består av vekslinger mellom 
lysegrå og mørkegrå sedimenter, samt innslag av noe hvite lag, noe oppdelt. Ved ca. 8-10 
cm dyp finnes et lysere parti som gradvis gir økende MS-utslag mot toppen, men verdiene 
avtar brått ved ca. 7 cm dyp. Det kan tyde på at de øverste 7 cm er mer preget av organisk 
innhold enn tidligere. Ved ca. 25 cm dyp finnes et tynt, lyst lag som gir høyere utslag i Al 
og BW, og lavere i K, Mn og Rb, men ingen forskjell i MS. Ved ca. 32-35 cm dyp finnes 
et mørkt grått lag som gir høyere utslag i alle proksyer utenom Al. Ved ca.53 cm dyp er 
det en liten økning i samtlige proksyer, som i Al, K og Mn umiddelbart blir etterfulgt av 
en lavere måling. Ved ca. 65 cm dyp finnes det et parti som veksler mellom høye og lave 
utslag i målingene. Partiet er ikke spesielt synlig, og gir ingen store utslag i BW og MS. 
Ved ca. 70-85 cm dyp finnes et mørkegrått lag som gir høye utslag i MS og lave utslag i 
BW, med unntak av et parti rundt 77 cm dyp, som gir høyere verdier i BW, Al og K. (Det 
kan tenkes at det sistnevnte laget kan relateres til Storofsen i 1789).  
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Borkjerne G2 påvirkes trolig i noen grad av sideelven Rolla, som har utløp ved 
Mågålineset i øst.  

H 

73 cm 

Dyp: 39 m 

XRF, MS og BW kjerne  Tørr preparert kjerne (nedre). Våpreparert kjerne (øvre). 

 

 

 

Borkjerne H består i hovedsak av lysegrå sedimenter, med innslag av både noen lysere og 
mørkere sedimenter. Fra ca. 25 cm dyp og mot toppen er sedimentene mer rustfarget enn 
dypere i kjernen, og den generelle trenden i MS-målingene er noe lavere enn tidligere. 
Ved ca.56 cm dyp er det et mørkere lag.  

Ved ca. 30 cm og 57 cm dyp finnes to mørkere lag som gir en økning i MS-målingene. 
Det sistnevnte gir en svært karakteristisk topp i målingene, mens den førstnevnte ser ut til 
å øke gradvis mot et fall ved ca. 26 cm dyp. 

Borkjerne H påvirkes trolig i noen grad av sideelven Rolla, som har utløp ved 
Mågålineset i øst, og sideelva Vedemselva som har utløp ved Sagodden i øst. 
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I 

91 cm 

Dyp: 29-39 m 

XRF, MS og bilde kjerne Tørr preparert kjerne (nedre). Våpreparert kjerne (øvre. 

 

 

Borkjerne I ser ut til å vise noe av det mest komplette bildet på sedimentasjonshistorien i 
Losna. Kjernen er av de lengste og best bevarte, med lite intern deformasjon i 
sedimentene. Kjernen er i hovedsak grå i ulike sjatteringer, med noen grad av lagdeling. 
Tre perioder skiller seg ut i MS-målingene. Fra 91 cm til ca. 70 cm dyp er utslagene i MS 
relativt lave (rundt 150 Si) med noe variasjon. Fra ca. 70 cm til ca. 55 cm dyp finnes et 
tykt lag bestående av et mørkegrått materiale, som gradvis blir lysere mot toppen. Dette 
laget gir en kraftig økning i MS, fra ca. 270 Si i starten av laget til ca. 390 Si mot slutten. 
I tillegg øker målingene på den første og siste cm – den første delen opp til 300 Si og i 
den siste delen opp mot 400 Si. (Dette laget kan muligens representere Storofsen fra 
1789). Fra ca. 55 cm dyp til ca. 33 cm dyp er MS-målingene jevnt over lavere og mindre 
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variable, rundt 150 Si. Ved ca. 33 cm dyp finnes det et mørkere lag som gir svært høye 
utslag i MS-målingene – opp til 523 Si på det høyeste. Deretter varierer målingene 
mellom 150 og 200 Si, med en gradvis økning mot toppen, fram til ca. 15 cm dyp. Her 
finnes det et lysere lag med innslag av mørkere – muligens mer organiskrike – 
sedimenter, som gir henholdsvis høyere og noe lavere utslag i MS. Ved ca. 8 cm dyp 
finnes et mørkt brunaktig lag som gir svært lave utslag i MS (106 Si), som trolig består av 
mye organisk materiale. Fram til toppen er MS-målingene stabile rundt ca. 150 Si. 

Borkjerne I påvirkes trolig i noen grad av sideelvene Botterudbekken og Kvennbekken 
som har utløp nord for Øygarden i vest, og Glømmebekken som har utløp ved 
Sandviksberget.  

J 

69 cm  

Dyp: 0-9 m 

XRF, MS og bilde kjerne J: Tørr preparert kjerne (nedre). Våpreparert kjerne (øvre) 
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Borkjerne J er tatt lengst fra innløpet og inneholder trolig det mest filtrerte signalet fra 
Gudbrandsdalslågen. Sedimentene er lysegrå til mørkegrå i fargen, og kan stedvis 
karakteriseres som lagdelt. Tre lag skiller seg ut i MS-målingene og farger. 
Bakgrunnssignalet er rundt 150-200 Si, med en gradvis økning fra bunn mot topp. Ved 
ca. 56 cm dyp finnes et lyst lag som gir en liten økning i MS. Ved ca. 38 cm til ca. 33 cm 
dyp finnes et lag bestående av et mørkere materiale som gir høyere utslag i MS – opptil 
452 Si på toppen. Ved ca. 18-15 cm dyp finnes et mørkere lag som gir høyere utslag i 
MS-målingene, med 334 Si på toppen. Fra ca. 10 cm dyp til ca. 6 cm dyp finnes et 
mørkere lag som gir en gradvis økning i målingen, opptil 246 Si på toppen. Mellom ca. 5 
og 1 cm finnes et parti med noe lysere sedimenter med større grad av oksidert lagdeling 
enn dypere i kjernen, som gir en generell økning i MS opp mot 318 Si på det høyeste. 

5.3 Avsetningshistorien i Losna 
Det er etablert en tolkningsmodell for avsetningshistorien i Losna, Gudbrandsdalen, 
basert på en kombinasjon av visuell sedimentanalyse, varvtelling for kalibrering, XRF-
analyse, MS-analyse og bildeanalyse, samt kalibrering med historiske og instrumentelle 
data og til dels flybildetolkning. En sammenligning av kjernene visuelt og via proksyer 
viser at det er et svært karakteristisk mønster som går igjen, og som gjør det mulig å 
korrelere kjernenes lag til hverandre, se fig 5.3. Den videre analysen tar utgangspunkt i 
tre flomlag som er gjenkjennelig i flere kjerner og som er funnet å være flomlag avsatt i 
1789, 1860 og på 1930-tallet. I innsjøkjerne H brukes også et referanselag som er funnet å 
være avsatt i 1995. Referanselagene brukes til en relativt datering av mellomliggende lag.  

Strømhastigheten varierer gjennom sjøen fra innløpet til utløpet og sedimentasjonsraten 
varier tilsvarende. Den varierer også lateralt i sjøen fordi det de største 
sedimentmengdene følger hovedstrømmen. Tykkelsen på de sedimentære lagene som blir 
avsatt gjennom samme vannføringssituasjon kan derfor variere, men mønsteret i 
tidsvariasjonene kan være det samme på alle borkjernelokalitetene.  

For bedre å kunne sammenligne og korrelere de sedimentære lagene i de forskjellige 
borkjernene ble ble MS og utvalgte XRF elementer sammenliknet på en tidsjustert skala. 
Det viste seg da å være lettere å gjenkjenne sedimentfluksens variasjonsmønster ved hjelp 
av proksyer i de forskjellige kjernene og korrelere sedimentasjonslagene som ble avsatt 
under flomvannføringene (fig. 5.2.).  

 

 

 

 

 

 

 
Fig 5.2 Tidsjustert variasjon i magnetisme (MS), i 
de forskjellige kjernene. Tid /relativ variasjon i MS 
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Fig 5.3 Sammenligning av kjernene C, E, F G2, H I og J visuelt og via proksyer viser at det er et svært karakteristisk mønster som går igjen, og som gjør det mulig å korrelere 
kjernenes lag til hverandre. .  
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Storofsen, 1789: Analysen starter på laget som tolkes til å være avsatt under «Storofsen» 
i 1789, som utmerker seg i kjernene F, G2, I og J. Det finnes også laminerte sedimenter 
under dette nivået. Storofsen regnes som en av de største flommene som har inntruffet i 
Norge i postglasial tid. Den var et resultat av flere sammenfallende faktorer. Viktigst var 
et kraftig vedvarende nedbør over Østlandet, kombinert med en tidlig høst som førte til 
dyp tele året før og en sen vår som bevarte store snømengder i fjellet til langt ut på 
sommeren. De spesielle forholdene gjorde at skråningene var mettet med vann og begynte 
å rase ut samtidig som elva gikk langt over sine bredder. Det førte igjen til at elvene flere 
steder ble demt opp av store mengder løsmasser som hadde løsnet fra dalsidene og langs 
elveløpene. Omfanget var enormt, og skadene omfattende (Roald 2013). Storofsen er 
kjent i sedimentarkiv fra andre steder, som en sedimentpakke på 10-15 cm som skiller seg 
fra alt annet i innsjøkjernene (Steffensen 2014, Bøe et al 2006). I innsjøkjerne G2 og I fra 
Losna, tolkes laget som er på henholdsvis 17 og 15 cm i kjernenes nedre deler, til å være 
avsatt under Storofsen. Laget framstår som en mørkere, kompakt masse med lite intern 
laminering, med unntak av i begynnelsen og på slutten av laget. Flomlagene i kjerne G2 
er karakterisert ved høyere verdi i MS som kan ha sammenheng med stor tilførsel av 
minerogent materiale under flommene. Analysene viser imidlertid at «Al»-verdiene avtar 
i forbindelse med ekstremflommer, men ikke like mye ved hver hendelse. Det er mulig at 
dette har sammenheng med at sedimentkildene endrer seg med tiden og er forskjellig 
under de ulike flommene.  

Lagets start markeres av et tynnere, hvitt, bølgende lag, som trolig er avsatt under den 
lokale smelteflommen tidligere på året. Den midterste seksjonen er kompakt, med ulike 
sjatteringer som gir utslag som variabilitet i målingene. Laget toppes av et mørkere parti, 
som trolig består av finere leirpartikler som bruker lenger tid på å avsettes – Dette er et 
typisk trekk for flomlag.  

De 5-10 påfølgende lagene representerer antagelig årslag i tiden etter 1789. de har stor 
tykkelse fordi flommen og skredene fra hendelsen frigjorde store mengder materiale for 
elvene i de påfølgende årene.  

Storflaumen, 1860: I 1860 ble Gudbrandsdalen rammet av en ny storflom, relatert til 
store snømengder vinteren 1859-60 og en noe sen vår og ekstremnedbør i fjellet. 
Flommen kalles «Storflaumen», og den kulminerte 21. juni i Losna, da hadde elva en 
vannføring på 1700 m3/s. Flommen skapte store skader på bygninger og veier i området. 
Laget som tolkes til å være avsatt i forbindelse med 1860-flommen gir utslag i MS-
målingene som en karakteristisk topp som er gjenkjennbar i kjernene F (ca. 40 cm dyp), 
G2 (ca. 33 cm dyp), H (ca. 56 cm dyp), I (ca. 30 cm dyp) og J (ca. 16 cm dyp). Laget er 
2-3 cm tykt (kjerne G2), og består av lysere materiale enn de omkringliggende 
sedimentene. I kjernene G2, H og I direkte etterfølgende lag, finnes seks lag i annenhver 
lys og mørk farge. Disse tolkes til å være tre årslag bestående av henholdsvis sommer- og 
vinterlag. Det siste lyse laget er tykkere, lysere og tolkes til å være avsatt under flommen 
i 1863. 

Storflåmen, 1938: På 1930-tallet ble de store elvene på Østlandet igjen rammet av flom. 
I 1934, 1938 og 1939 gikk Lågen over sine bredder, hovedsakelig som en følge av store 
snømengder kombinert med kraftig nedbør og økede temperaturer om sommeren (Roald 
2013). 1938-flommen kalles «Storflåmen» og var en høstflom, som et resultat av et 
kraftig lavtrykk fra sørvest. I tillegg til flom gikk det også en rekke skred i 
Gudbrandsdalen som et resultat av nedbørsmengdene. Flommene har forvoldt store 
materielle skader, og tok med seg hus, veier og tømmer (Roald 2013). I kjernene F, G2, H 
og I finnes det en lagpakke bestående av tre lysere lag med en unormal tykkelse, ved 
henholdsvis 16-10 cm, 10-8 cm, 35-29 cm og 15-10 cm dyp. Mellom det nederste og det 
midterste laget finnes sju lag i annenhver lys og mørk farge, som tolkes til å være tre 
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årslag bestående av henholdsvis tre lyse sommerlag og fire mørke vinterlag. Det 
korresponderer godt med tiden mellom 1934 og 1938. Mellom det midterste og det 
øverste laget i denne seksjonen finnes det ett mørkt lag som tolkes til å være vinterlaget 
avsatt vinteren 1938-39. Lagpakken gir en gradvis økning i MS og overgangen mellom 
det siste lyse laget og overliggende sedimenter.  

Vesleofsen, 1995: I 1995 ble på ny Østlandet rammet av en ekstremflom, som blir 
beskrevet som den nest største i Norges historie. Den har fått navnet Vesleofsen, fordi 
den flere steder minnet om Storofsen i 1789. Flommen var et resultat av flere 
flomskapende, men ikke ekstreme hendelser, som snørik vinter, en sen vår og nedbør i 
form av regn. Kulminasjonsvannføringen var 2494 m3/s ved Losna, og vannstanden var 
35 cm lavere enn i 1938 (Roald 2013). En kombinasjon av XRF-analysene og 
visuellevurderinger indikerer et lag fra 1995 flommen i de fleste av borkjernene.   

Pinseflommen, 2011 og 2013: I juni 2011 ble store deler av Sør‐Norge rammet av flom 
som følge av mye nedbør. Store nedbørmengder Østlandet førte til flom i Gudbrandsdalen 
6.‐12. juni (Pinseflommen 2011). Flommen i hovedvassdraget kulminerte mellom 11.‐
12. juni, med en døgnmiddel vannføring ved utløpet av Losna på i overkant av 2400 m3/s. 
De største skadene i sidevassdragene fant sted i løpet av kvelden og natten mellom 10 og 
11 juni. Mest nedbør og de største skadene rammet de nordlige deler av Gudbrandsdalen. 

I mai 2013 var det en ny flomhendelse i Gudbrandsdalen (Pinseflommen 2013), men da 
med høyest nedbørintensitet og de største skadene i den sørlige del av Gudbrandsdalen. I 
Gudbrandsdalen kom mesteparten av nedbøren mellom 21.‐22. mai. Flommen i 
hovedvassdraget kulminerte mellom 23. mai, med en døgnmiddel vannføring ved utløpet 
av Losna på 2273 m3/s.  

Avsetningene fra disse hendelsene kan sees helt i toppen på flere av kjernene, men er 
vanskelige å skille fra hverandre. Hendelsene er nær opptil prøvetakingstidspunktet og er 
derfor i en viss grad berørt av selve prøvetakingen.  

Ved å telle lag og cm mellom hovedpunktene har en rekke ytterligere flomlag blitt 
identifisert. 2006 og 2011/2013 (G2, H og I), 1966/1967 (G2, H og I), 
1921/1923/1924/1927 (G2, H og I), 1909/1910 og/eller 1916 (G2, H og I), 1897 (G2, H 
og I), 1879 (G2, H og I), 1808 og 1827/1846 og 1850 (G2 og I). Noen av disse lagene kan 
også gjenkjennes i flere av de andre kjerne, men ikke like markert, se fig 5.3.  

5.4 Sedimenttransportens langtidsvariasjoner  
Selv om det er en viss usikkerhet i detaljene i tolkningen, f. eks. i eventuelle forstyrrelser 
i topplaget og påvirkning fra lokale sidebekker, så gir karaktertrekk ved borkjernene et 
generelt bilde av langtidsvariasjonene i sedimenttilførselen til Losna som reiser noen 
viktige spørsmål. Siden vannføring og vannstand var ekstreme under flommen i 1995, 
skulle det være å forvente at flomlaget viste seg som en massiv sedimentpakke, på linje 
med Storofsen i 1789. I andre innsjøer har heller ikke 1995-laget utmerket seg veldig 
(Steffensen 2014). Dette kan komme av at de spesielle forholdene i 1789. Kraftig 
vedvarende nedbør, kombinert med dyp tele året før og en sen vår som bevarte store 
snømengder i fjellet til langt ut på sommeren. De spesielle forholdene gjorde at 
skråningene var mettet med vann og begynte å rase ut samtidig som elva gikk langt over 
sine bredder. Det førte igjen til at elvene flere steder ble demt opp av store mengder 
løsmasser som hadde løsnet fra dalsidene og langs elveløpene. Mange av skredene utløste 
antakelig omfattende ravineutvikling, f. eks. i Sjoa. I Ula førte en voldsom ravine- erosjon 
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til en omfattende sedimenttransport som demte opp Lågen. Flommen i 1789 aktiviserte 
altså en rekke nye sedimentkilder. Men erosjon og skredaktiviteten var ikke den samme 
under flommen i 1995 selv om vannføringene i Glomma og Gudbrandsdalslågen var 
forholdsvis høye. Variasjonen i sedimentasjonslagenes tykkelse i årene 1780 – 2014 er 
plottet i fig 5.4. Sett over hele perioden er det en generell reduksjon i sedimenttilførselen 
til Losna. Trenden synes imidlertid å anta en «bølgeform». Et foto (fig 5.5) av ravinene i 
Jodalen ved Skåbu i Vinstravassdraget, bekrefter reduksjonen i erosjonsaktivitet. Fotoet 
fra 1927 viser mer aktiv og intens erosjon enn i nyere tid. Fra bildene ser det ut til at det 
har vært en omfattende tilgroing, spesielt av løvskog som begrenser erosjonen i nyere tid. 
Vegetasjonen binder jorda og forbruker vann. Den øker også fordampingen slik at 
overflateavrenningen reduseres. Et annet markert trekk ved lagene i borkjernene fra 
Losna er at lagene fortsatt er tykke i perioden etter store flommer. Dette kan ha 
sammenheng med at det er oppstått mange erosjonssår i vegetasjonen, slik at store arealer 
aktiviseres, selv under moderate flomepisoder. I slike områder med aktiv erosjon, har 
vegetasjonen vanskelig for å feste seg. I områder opp mot høyfjellet skjer tilveksten også 
sakte. Dette er f. eks iakttatt i Ulvåa. Sår etter en skredhendelse i 1960 var fortsatt ikke 
gjengrodd i 1997 (Bogen og Bønsnes 1999).  

 
Fig. 5.4. Variasjonen i sedimentasjonslagenes tykkelse i årene 1780 – 2014.  

Borkjernene viser at omfanget av erosjon og sedimenttilførsel har avtatt i et 
langtidsperspektiv slik at store flommer i nyere tid har tilført mindre sedimenter.  Det er 
allikevel mulig at fremtidige flomsituasjoner kan rive opp vegetasjonen igjen og erodere 
mer. Etter hvert som klimaendringene gjør seg mer gjeldende vil det sannsynligvis bli 
flere flommer og nedbørintensiteten vil øke (Hanssen-Bauer m.fl. 2015). Men det kan 
også bli mer tørke. Dette er faktorer som kan forsterke sedimenttilførselen.  Det er derfor 
grunn til å ta slike betraktninger med i en forvaltningsplan. 
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Fig 5.5. Fotografier fra Jodalen ved Skåbu. Øverst 1927 og 2015. Nederst: 2007 og 1927.  

 

 

5.4.1 Kraftutbyggingenes påvirkning på sedimentbudsjettet 
Ved å dele antall mm sedimenttykkelse mellom to lag av kjent alder, kan man beregne en 
generell sedimentasjonsrate for perioden. Periodene kan sammenlignes for flere kjerner, 
eller mot forskjellige perioder. Dermed kan man se hvordan sedimentasjonsraten har 
endret seg over tid og sted. Jo tettere punktene ligger i tid, desto mer nøyaktig blir 
målingen. Tykke lag som opptrer individuelt vil påvirke sedimentasjonsraten positivt, og 
kan eventuelt utelukkes fra regnskapet dersom det finnes unormalt tykke lag i perioden. 
Ved å ta utgangspunkt i de fire nevnte punktene med «kjent» alder, i tillegg til noen andre 
punkter fra kalibreringen, har sedimentasjonsraten for innsjøkjernene E, F, G2, H, I og J 
blitt beregnet. Se fig 5.6.  

Pakningsgraden vil påvirke verdiene for sedimentasjonsrate, men de er ikke funnet å 
påvirke variasjonen i særlig grad i de 1 meter lange kjernene. Økt pakningsgard med 
dypet ville i så tilfelle forsterke forskjellene mellom nedre og øvre lag.  
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Fig 5.6 Gjennomsnittlig sedimentasjonsrate (mm/ år) beregnet fra borkjernene (E,F,H,G2,I ogJ) 

basert på visuell analyse. Sedimentasjonsraten har avtatt etter 1938 og særlig etter 1967 
sammenlignet med tidligere perioder. Beregningene gjelder for den sydligste delen av 
Losna, syd for lokalitet C.  

 

Sedimentasjonsraten har avtatt i tiden etter de store kraftutbyggingene, se fig. 5.6. Tiden 
før og etter regulering settes til ca 1940-tallet, da de store kraftutbyggingene ble innledet 
med Tesse-reguleringen i 1941. Sedimentasjonsraten i den første perioden representerer 
naturlige forhold, men preges til en viss grad av de store mengdene sediment som ble 
avsatt i årene etter Storofsen. Tykkelsene varierer noe fra kjerne til kjerne, da noen i 
større grad er påvirket av tilførsel fra lokale bekker langs Losna.  

Analysene indikerer at sedimenttransporten under flomforhold har blitt redusert i 
perioden etter at vannkraft utbyggingen har påvirket vassdraget. Hovedårsakene er en 
reduksjon i flommenes størrelse og økt sedimentasjon i magasiner oppstrøms.  

I forbindelse med enkelte vassdragsreguleringer har det også blitt etablert magasiner som 
direkte stopper eller endrer sedimentstrømmen videre nedover i vassdraget, se 
oversiktskart over dammene i vassdraget i kapittel 6.3. Dammenes virkning på 
bunnsubstratet ble diskutert i kapittel 4.6.  

Etter etablering av Veo overføringen i 1964, ble sedimenttilførselen fra breene i 
Veovassdragert overført til Tesse magasinet hvor det meste sedimenterer.  

Etter at det ble bygget ny dam i Vinkelfallet fanger Vinkeldammen inn det meste av 
sedimentene fra Våla, sannsynligvis også det meste av suspensjonstranporten.  

Etablering av magasiner i Vinstra vassdraget og særlig Olstappen, har også redusert 
sedimentstrømmen i vassdraget.  

Etablering av dammen ved Harpefoss fanget inn all bunntransport og en viss andel av 
suspensjonstransporten. Dette førte til kornfordelingen i bunnsubstratet endret seg på 
strekningen Harpefoss-Losna.  
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Annen menneskelig påvirkning som jordbruksaktivitet og erosjon på dyrket mark kan ha 
hatt betydning i nyere tid. Den avtagende sedimentasjonen kan imidlertid tyde på at 
bidraget fra erosjon på dyrket mark er av mindre betydning totalt sett i sedimentbudsjettet 
for Gudbrandsdalslågen ved Losna. Det kan allikevel være av stor betydning i små delfelt 
og som bærer av partikkelbunden forurensning.  
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6 Sedimentbudsjettet. Diskusjon 
Sedimenttransporten er målt på 7 stasjoner innenfor Gudbrandsdalslågens nedbørfelt. 
Målingene er utført i henhold til NVEs standard metoder med analyse av konsentrasjonen 
av suspendert materiale i vannprøver og beregninger av transporten ved hjelp av 
vannføringsmålinger. Det er 7 slike stasjoner innenfor Gudbrandsdalslågens nedbørfelt og 
tre stasjoner i de nærliggende elvene Foksåi og Atna. Fire av stasjonene har også data for 
bunntransport. En oversikt over måleresultater med en oppsummering av de viktigste 
måleresultatene er gitt i tabell 6.1. De fire stasjonene Ula, Foksåi, Atna Lia og Frya er 
sedimentkildestasjoner. Dette innebærer at de er små felt med enhetlige sedimentkilder og 
en målestasjon som ligger tett opp til arealene hvor sedimentene produseres. De fire 
stasjonene representerer forskjellige typer sedimentkilder. Stasjonen i Ula måler 
tilførselen av erosjonsmateriale fra ravine- erosjon i morene og tallet for bunntransporten 
fremkom ved at det totale volumet av akkumulert materiale i 42 år ble oppmålt. Dette ga 
en totaltransport på ca 5000t/år.  Bunntransporten ble funnet å utgjøre ca 50% av 
totaltransporten. I Frya kommer mye av materialet fra erosjon i sideskråninger. Det ble 
anslått at volumet av grusuttaket var omtrent lik bunntransportens størrelse på 15000 
tonn/år og dette ga det samme forholdstallet. I Foksåi er forholdene mer variable, men 
hvis vi ser bort fra den enormt store suspensjonstransporten under flommen i 2011 så 
varierer bunntransportens andel av totaltransporten mellom 0,37 og 0,80 i årene med 
målinger. Middelet for alle år er ca 0,50. Dette gjør at målinger av suspensjonstransporten 
kan brukes til å estimere bunntransporten i elver med samme type sedimentkilder. Lenger 
ned i vassdragene reduseres forholdstallet. Dette har sammenheng med at deler av det det 
grove bunntransporterte materialet blir liggende igjen i de øvre delene av vassdraget. Det 
er ofte en sortering nedstrøms, og sandfraksjonene kan transporteres over lange avstander.  
Tabell 6.1. Oppsummering av sedimenttransport på målestasjoner i Gudbrandsdalslågen nedbørfelt og 
nærliggende vassdrag 

* når 2011 utelates 

 Hoved 
sedimentkilde 

År med 
målinger 

Susp.transp 
middel 
tonn/år 

Bunn 
transp. 
tonn/år 

Bunntrp/ 
total 
transport 

Maks årlig 
susp.trp 

Makstrp/ 
middeltrp 
(susp.) 

Ula Raviner 1878-1920 2440 2600 0,5 - - 

Foksåi Skred, 
elveløpserosjon 

1988-2012 406 1995: 612 
2011: 428 

0,5 * 5690 14 

Atna Lia Sideskråninger 1987-2013 1928 - - 19542 10 

Atna 
Fossum 

Sideskråninger, 
elveløpserosjon 

1987-2014 6446 - - 67524 10 

Bøvra Breerosjon 1985 133000 - - - - 

Visa Breerosjon 1974-75 30000 3750 0,1 - - 

Harpefoss  1996-2015 54511 15000 0,2 191410 3,5 

Frya  Sideskråninger   13500* 15000 0,5   
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Turowski m.fl (2010) har sammenstilt data fra mange vassdrag og påvist en 
funksjonssammenheng mellom suspensjonstransport og bunntransport. Men det er stor 
spredning og den aktuelle relasjonen vil antagelig variere fra sted til sted. 
Suspensjonstransporten varierer sterkt gjennom sesongen og fra år til år. I elvene Atna og 
Foksåi går måleseriene over 24 -27 år. Her er det registrert en sedimenttransport under 
store flommer som er 10-14 ganger større enn middelet for måleperiodene. Dette må tas i 
betraktning ved vurdering av data fra kortere måleserier.  

Erosjonsvolumene under store flommer har også blitt estimert ved å måle endringer i 
høyoppløslige digitale terrengmodeller før og etter flommene, se tabell 6.2. I Dørja ble 
det utløst rundt 25 flomskred under flommene i 2011 og 2013. Dette tilførte rundt 15000 
m3 morenemateriale til elveløpet og erosjon ved undergraving av sideskråninger tilførte 

34000 m3 mens ca 45000 m3 ble tilført fra elveløpserosjon. Rundt 110000 tonn ble ført ut 
som bunntransport under flommene.  
Tabell 6.2 Erosjonsvolum i sedimentkildene i sidelvene Dørja, Veikleåi og Vinstra.  

 

I Veikleåi gikk det mange skred under flommen i 2011 og volumet ble beregnet til 78500 
m3. I 2013 var det beregnede skredvolumet noe lavere, 42000 m3. Ca 5000 m3 av dette ble 
sedimentert i skråningene. Elveløpserosjonen under flommen er beregnet til 135000 m3. 
Dette tallet omfatter erosjon i elveløpet og sideskråninger. En del kom også fra materialet 
som ble deponert på siden av elveløpet under flommen i 2011. Omtrent 22000 m3 ble 
sedimentert på nytt langs elveløpet og 180000 tonn ble ført ned og akkumulert på 
Veikleåis elvevifte eller ble ført ut i Lågen.  

Inntaksdammer og magasin som er bygd i tilknytning til kraftverk har betydning som 
fangdammer for sedimenter, se fig 6.2.  
 

  År med 
målinger 

Flomskred 

Volum i m3 

Undergraving 

Volum i m3 

Elveløps-
erosjon / 
akkum. 

 Volum i m3 

Total bunntrp 

m3/tonn 

Dørja  Erosjon 

Akkumulasjon 

2011/2013 15000 

2500 

34000 45000 

10000 

81000/114000 

 

Veikleåi Erosjon 2011 78500    

Veikleåi Erosjon 

Akkumulasjon 

2013 42000 

5000 

135000 

22000 

95000/161000 

Vinstra 
V/Nygård 

Erosjon  15700    
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Fig 6.1. Dammer i Gudbrandsdalen med oversiktstabell.  

Inntaksdammer og magasin som er bygd i tilknytning til kraftverk har betydning som 
fangdammer for sedimenter. Dette gjelder spesielt Holsfossen i Jøra, Vinkelfallet i Våla 
og inntaksdammen ved Harpefoss. Den nye dammen ved Rosten se fig 6.2, har 
dimensjoner som medfører at den fanger det meste av de bunntransporterte sedimentene 
som tilføres i denne grenen av Gudbrandsdalslågen. Dette betyr at det blir mindre 
transport av grovmateriale på elvestrekningen nedenfor. Sammensetningen av substratet i 
elvebunnen nedstrøms for dammen vil også endres. Fangdammene i Ula og i Veikleåi ved 
Kvam er også tegnet inn på kartet. Dammen i Ula var helt full i 1920 og sedimentene 
passerte dammen etter dette. Dammen blir nå tømt for sedimenter og vil dermed fange inn 
materiale på nytt. En inntaksdam til et gammelt kraftverk i Frya eksisterte fra 1947 til den 
ble ødelagt av flommen i 1995. Denne dammen har antakelig også fanget en del 
sedimenter. Kraftverksdammene i Roppa og Raudalsmagasinet er ikke tegnet inn. 
Dammen i Roppa brast i 1976. Flodbølgen etter dambruddet utløste flere bergras som 
førte til at store mengder materiale ble pålagret på Roppas elvevifte ved samløpet med 
Jøra (Bogen og Bønsnes 1999). Kraftverksdammene ved Vinkelfallert i Våla, Holsfossen 
i Jøra og inntaksdammen ved Harpefoss fanger opp en del sedimenter. Uten disse 
dammene ville det vært langt mer materiale som hadde blitt ført frem til elveløpene.  
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Fig 6.2.  Den nye dammen ved Rosten i Gudbrandsdalslågen. 
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7 Konklusjoner 
Denne rapporten analyserer og kartlegger erosjon og sedimenttilførsel fra de viktigste 
kildene innenfor Gudbrandsdalslågens nedbørfelt, og undersøker virkningen på 
strekninger nedstrøms for tilførselsområdene. De enkelte sedimentkildene tilfører 
materiale på ulik måte og får forskjellige konsekvenser for nedenforliggende 
elvestrekninger.  

Sedimentkildene i 14 sidevassdrag er kartlagt og undersøkt estimere volumet av masser 
som tilføres, erosjonsprosessenes tidsvariasjon og de viktigste faktorer som påvirker 
erosjonsintensiteten.  

Vassdragene kan deles i grupper etter dominerende sedimentkilder i vassdraget. I 
sideelvene Gausa med Jøra og Dørja og Ilka, Lora, Jora, Frya og Våla forekommer ofte 
undergraving av sideskråninger i kombinasjon med flomskred. Målinger i Dørja ga som 
resultat et erodert volum på 34000 m3 under de to flom-årene 2011 og 2013. Lenger opp i 
vassdraget gikk det samtidig 25 flomskred som tilførte et volum på ca 15000 m3 under de 
samme flomsituasjonene. Den ekstra materialtilførselen førte til en heving og forflytning 
av elveløpet slik at det stadig kom i kontakt med nye sideskråninger. Det totale volumet 
ble dermed større enn om elveløpet hadde vært stabilt. Målingene fra Atna hvor det er 
liknende forhold, viser at også her kan sedimenttransporten øke til 10 ganger årlig 
middeltransport på grunn av elveløpsforflytninger.  

I Veikleåi var flomskred den dominerende sedimentkilden og skredvolumet ble målt til å 
utgjøre 120 000 m3 i de samme to årene. Hjellåi, Rådåi, Einbugga, Ula, Sjoa og Vinstra er 
nedbørfelt med raviner og flomskred. Målinger i Uladammen viste til sammenlikning en 
akkumulasjon på ca 1420 m3/år i perioden 1879 – 1920. Ekspansjonen av ravineområdene 
i Hjellåi og Sjoa i 2011-13 viser imidlertid at bidraget fra ravine-erosjon kan øke sterkt 
under flommer med stor overflateavrenning. Bøvra er et vassdrag der nesten alle 
sedimentene tilføres fra isbreer. Målinger viser at breerosjonen (fra bredekkede arealer på 
800 tonn/ km2 år) er over gjennomsnittet.  

Suspensjonstransporten i Gudbrandsdalslågen ved Harpefoss ble målt til 191500 tonn i 
maksimalåret 2011 og midlet for perioden 1996-2015 er på 55000 tonn. Pålagringen av 
bunntransport i inntaksdammen var på 750000 tonn i årene 1965- 2011. Dette utgjør 
15000 tonn/år.  

Målinger av sedimenttransportens volum er viktig for å kunne bygge fangdammer som 
fungerer, men også for å ha et godt faglig grunnlag for å sikre det biologiske mangfoldet. 
Det er ikke bare sedimentvolumene som er av betydning, men også substratets 
kornfordeling. Sandfraksjonene innvirker i stor grad på fiskehabitatet. De kan fylle opp 
hulrommene mellom steinene og redusere fiskens skjulmuligheter slik at leveområdene 
blir mindre. De kan og så påvirke gyteområdene.  

Kraftverksdammene har stor betydning som fangdammer for sedimenter og i 
inntaksdammen ved Harpefoss sedimenterer alt grovmateriale fra bunntransporten i 
vassdraget. Bare suspensjonsmaterialet passerer. Den nye dammen ved Rosten vil fange 
inn all bunntransport og mye av sandfraksjonene i suspensjonstransporten som tilføres fra 
de øvre deler av vassdraget.  
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Etter hvert som klimaendringene gjør seg mer gjeldende, vil det sannsynligvis bli flere 
flommer og nedbørintensiteten vil øke. Men det kan også bli mer tørke mellom de fuktige 
periodene, slik at vegetasjonen blir ødelagt og dermed bli mer utsatt for ravinererosjon. Et 
varmere klima vil dermed påvirke faktorene som forsterker sedimenttilførselen. 
Analysene av borkjernene viser at omfanget av erosjon og sedimenttilførsel har avtatt 
over de siste 200 år slik at store flommer i nyere tid har tilført mindre sedimenter enn 
tidligere. Det er allikevel mulig at fremtidige flomsituasjoner kan rive opp vegetasjonen 
igjen og erodere mer. Det er derfor grunn til å ta slike betraktninger med i en 
forvaltningsplan.  

Den viktigste faktoren som påvirker sedimentasjonen på strekningen Ringebu – Losna er 
vannstanden i innsjøen. Under flom når vannstanden er høy, vil sedimentene akkumuleres 
lenger oppstrøms i elven.  

En økning av kapasiteten i utløpet av Losna vil kunne redusere vannstanden under flom. 
Dette vil begrense flommens omfang og redusere sedimentasjonen i elveløpet. En 
beregning med modellen Hec-Ras med data fra 1995 – flommen som 
inngangsparametere, viste at en fast vannstand i Losna på 182 m ga en 
vannstandssenkning i størrelsesorden - 1m på strekningen Fåvang-Ringebu. 
Sannsynligvis vil det økte fallet også øke transportkapasiteten av sedimenter og ha en 
opprenskende effekt.  

Frya tilfører mye grovmateriale til Lågen og bygger ut en elvevifte som påvirker Lågen 
ved at tverrsnittet reduseres. Dette kan stuve opp vannmassene oppstrøms for Frya.  

Sedimentene som transporteres i Lågen kommer for en stor del fra moreneavsetninger fra 
siste istid. Morenene har en kornfordeling med ca 50% grovmateriale som bidrar til 
bunntransporten, mens finmaterialet transporteres i suspensjon.  

Bunntransporten sedimenteres langs vassdraget slik at den blir redusert fra 50% av 
totaltransporten nær kildene til 20% ved Harpefoss. Suspensjonstransporten inkludert 
kornfraksjonene med finsand kan transporteres over lange avstander. Kornfordelingen er 
derfor viktig for å bedømme transport og sedimentasjon på de ulike delstrekningene.  

På strekningen Ringebu – Losna er det for meste sand. Evetuelle tiltak som skal begrense 
pålagringen bør derfor kunne fange inn sandfraksjonene.  
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