
RAPPORT 

FORURENSNING SOM FØLGE 
AV LEIREH.OSJON OG BETYDNING 

AV EROSJONSFOREBYGGENDE 'fILTAK 

Av Jim Bogen, NVE-VH, Erik Moen, NGI 
og Frode Sandersen, NGI 

Oppdragsgiver: 
Norges Vassdrags- og Energiverk -

Vassdragsdirektoratet, Forbygningsavdelingen 

880052-1 

NORGES 
VASSDRAGS- OG ENERGIVERK 

1mars1989 

~ 
NGI 

Norges Geotekniske Institutt 



880052-1 2

INNHOLDSFORTEGNELSE:
Side:

FORORD . . .

TERMINOLOGI

SAMMENDRAG .

1.

2.

3.

4.

INNLEDNING .
1.1 Mandat
1.2 Problemstilling .
1.3 Fagmiljoer og kompetanse

EROSJONSPROSESSER

2.1 Overflateavrenning
2.2 Massebevegelse i sideskråninger ..
2.3 Lopserosjon . . . . . .•.

SEDIMENTBUDSJETT

FOSFORBUDSJETT .

4.1 Innhold av fosfor i norske marine leirer
4.2 Fosfortransport .....••
4.3 Algetilgjengelighet av fosfor .

4

5

6

6
7
8

10

10
10
12

15

21

21
21
23

5. NITROGENBUDSJETT • . . . . • . . . . . • • . 25

5.1 Innhold av nitrogen i norske marine leirer 25
5. 2 Nit ro gent ran sport . • . . . . 25

6. PLAN FOR VIDERE UNDERSØKELSER OG TILTAK . . . . . 26
6.1 pprettelse av målestasjoner i Leiras nedbørfelt 26
6.2 Kartlegging av sedimentkilder i Leiras nedbørfelt 26
6.3 Undersøkelser av erosjonsintensiteten innenfor

ett eller flere delfelt (f.eks. Vikka), ved bruk
av radioaktivt Cesium . . . . . . . . . . . . . . 27

6.4 Sedimentundersokelse Øyeren . . . . . . . . . . . 27
6.5 Nerme re undersøkelse av i hvilke former fosfor er

bundet til leirmineralene og alge-tilgjengelig-
heten for de ulike bindingsformene 28

7. REFERANSELISTE .•. 29

VEDLEGG A - Notat fra NGI, datert 10 august 1988
VEDLEGG B - Referat fra seminar 25 januar 1989 - NVE
VEDLEGG C - Liste over aktuelle fagmiljøer, kompetansesentre

og kontaktpersoner
VEDLEGG D - Sammendrag av utført forskningsarbeid og forslag

til videre arbeid - Eva Skarbøvik

EM/wut/C



880052-1 3

FORORD

Bakgrunnen for dette prosjektet er en henvendelse fra Fyleslandbruks-

kontoret i Akershus og Oslo til NVE - Forbygningsavdel ingen av l5 juli

1988om bistand til utredning av vassdragsforurensning som følge av

erosjon i marine sedimenter. Det ble fra Fylkeslandbrukskontorets side

rettet søkelys på erosjon og sedimenttransport i forbindelse med

partikulært bundet fosfor som kilde til forurensning.

Norges Geotekniske Institutt (NGI) ble kontaktet av NVE for skissere

et opplegg til videre utredning som ble presentert i notats form

10 august1988(vedlegg A). Den foreliggende rapport er en oppsummering

av arbeidet under Aktivitet I.

Denne rapporten er utarbeidet i et samarbeid mellom NGI og NVE -

Hydrologisk avdeling. En rekke norske fagmiljøer med kompetanse og

ekspertise innen de relevante fagområdene er blitt konsultert i denne

fasen (vedlegg Bog C).

Arbeidet med de foreløpige utredninger og den foreliggende rapportering

av arbeidet med Aktivitet I er gjort mulig ved at en bevilgning pa

kr 150.000,- fra "Mi ljopakke Romerike" er stilt til disposisjon av

Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Miljøvernavdelingen. Videre har NVE -

Forbygningsavdelingen stilt midler til disposisjon for den innledende

utredning samt velvillig forskuttert midler til arbeidet med

AktivitetI.
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TERMINOLOGI

• Erosion

0

•
•

Erosjonsintensitet

Fluvial erosjon

Lopserosjon

- Prosesser som løsriver og transporterer jord-
og bergartsmateriale.

- Graden av erosj0n. Hvor raskt erosjonen gar.

- Erosjon forårsaket av rennende vann.

- Erosjon i bekkelopene.

• Interfluvial erosjon - Erosjon i områdene som ligger mellom
bekkeløpene.

0 Erosjonsforebyggende
til tak

• Sedimentkilder

• Elveslette

o Massebevegelse

0 Sedimentbudsjett

• Overflateavrenning

• Arealavrenning

- Tiltak som f.eks. terskler, bunn-
forsterkning, eller tlomverk som forhindrer
utspyling av løsmasser og erosjonsmateriale.

- Steder der det foregår erosjon og som bidrar
til vassdragets sedimenttransport.

-  De flate partiene langs vassdragene som
regelmessig oversvømmes i flomperioder.

- Masseforflytning som skjer kun på grunn av
tyngdekraftens påvirkning.

- Materialtilførselen fra de enkelte
sedimentkilder og materialstrømmen gjennom
vassdraget.

- Avrenning på jordoverflaten utenom det
ordinare dreneringsnettet pd grunn av at
vanntilførselen er større enn infiltrasjonen.

- Total avrenning fra et area] (f.eks.
jordbruksområde, boligområde, anleggsområde).
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SAMMENDRAG

I denne utredningen vurderes omfang og betydning av elveløpserosjon i

forhold til det totale sedimentbudsjett i vassdrag i marin leire.

I vassdrag med bratte og hoye skraninger vil elvelopserosjon over tid

kunne bidra like mye til sedimenttransporten i vassdraget som erosjons-
materiale som følge av jordbruksaktivitet.

Flom og erosjonsvern som forhindrer at terskler senkes og skråninger
undergraves under store flommer vil føre til mindre produksjon og ut-

spyling av erosjonsmateriale, og redusere tilførselen av partikkelbundet

fosfor til vassdragene.

Omfanget av erosjonsforebyggende tiltak i et vassdrag bør bestemmes

etter kartlegging av sedimentkilder og målinger av sedimenttransport og
erosjonsintensitet. Langtidsvariasjonen i sedimenttilførselen til

Øyeren fra Romerike kan klarlegges ved å undersøke borkjerner fra inn-

sjøens bunnsedimenter. Den biologiske tilgjengeligheten for fosfor-

forbindelser fra de ulike sedimentkildene bør undersøkes nærmere.
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1. INNLEDNING

I forbindelse med Miljoverndepartementets prosjekt "Mi1jopakke Komerike"

er det nedsatt en gruppe med representanter for Miljøvernavdelingen og
Fylkeslandbrukskontoret i Akershus, Norges Geotekniske Institutt (NGI)
og Vassdragsdirektoratets Forbygningsavdeling og Hydrologisk avdeling.

Gruppen skal utrede omfang og betydning av elvelopserosjon i forhold til
det totale sedimentbudsjett. Ut fra dette vurderes mulige for-
bygningstiltak mot erosjon samt kostnaden sett i forhold til forventet

bedring av forurensningssituasjonen i vassdrag og sjø.

1.1 Mandat

Mandatet for prosjektet er i korthet:

"Vurdere og klarlegge betydningen av leirerosjon som forurensingskilde"

For arbeidet med Aktivitet I er mandatet mer i detalj utformet som
følger:

Generelt

"Det bør tilstrebes, om mulig, ående opp med grove kvantitative anslag
over elvelopserosjon og erosjonen fra områdene mellom elveløpene. Det
søkes å klarlegge bidraget fra de forskjellige sedimentkildene. Vur-
deringer og konklusjoner baseres på sammenfatning av tilgjengelig
informasjon som skaffes til veie som del av Aktivitet I. Det tas
sikte på en rapportering som kan benyttes som underlag for søknad om

midler for videre arbeid.

NGI og NVE-VH har fått ansvaret for gjennomføring av Aktivitet I.
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Deloppgaver

"1. Registrering av informasjon. Det tenkes innsamlet og regisrert
referanser, fagmiljøer samt navn på personer som tenkes å kunne
bidra med informasjon vedrørende de aktuelle problemstillinger.

2. Klarlegge hvilke spørsmål og problemstillinger som det søkes svar
p& i denne fasen.

3. Sortere og vurdere tilgjengelig informasjon. Vurdereå trekke inn
andre fagmiljøer i arbeidet med delspørsmål.

4. Rapportering:

Foreløpig vurdering av elveløpserosjonens betydning i
forurensningssammenheng.

• Status vedrørende spørsmål/ problemstillinger. Hva er avklart/
uavklart?

• Forslag til videre arbeid .

• Referanser.

5. Budsjett, AktivitetII.

En oppdatering av arbeidsoppgaver, tids- og kostnadsestimater for
AktivitetII."

1.2 Problemstilling

Problemet omkring den naturlige elveløpserosjonens betydning i
forurensingssammenheng er hittil ikke blitt fokusert på i særlig grad.

Det er velkjent at elveløpserosjonen i visse vassdrag har en betydelig
innvirkning på f.eks. siktedyp og generell vannkvalitet.

I forbindelse med handlingsplanen mot landbruksforurensing er det i den

senere tid utført en viss forskningsaktivitet forå utprøve tiltak mot
erosjon og forurensing i form av næringssalter fra landbruksarealer. Et
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sentralt spørsmål er nå hvor mye sedimenter og partikkelbunden

forurensing som har sitt opphav i andre kilder enn jordbruksarealer og

jordbruksvirksomhet.

Andre viktige spørsmål som må søkes besvart er:

• Fosformengden i marine leirer.

• I hvilken form forekommer fosfor? Hva er adsorbert til leirpartiler
og hva er bundet i selve mineralstrukturen?

• Hva er biologisk tilgjengelig? I hvilken grad innvirker kjemiske pro-
sesser i jord og vassdrag på den biologiske tilgjengeligheten?

• Hva slags metoder kan benyttes tilå estimere sedimenttilførselen fra

ulike kilder? I hvilken grad kan matematiske modeller for beregning
av jordtap benyttes generelt i vassdragene?

• I hvilken grad kan sedimenttransporten i et vassdrag reduseres - og
kan dette gjøres ved økonomisk forsvarlige erosjonsforebyggende
tiltak?

1.3 Faamiljoer og kompetanse

En vurdering av de aktuelle problemstillinger krever medvirkning fra en
rekke ulike fagmiljøer med kompetanse innen svært forskjellige fagom-

r&der.

Vurderingene som er foretatt i dette prosjektet bygger i stor grad på
arbeider omkring naturlig erosjon utført i 1960-årene ved Universitetet
i Oslo, Geografisk Institutt og NGI (Foster og Heiberg, 1971). Videre
har Norges Landbrukshagskole p& As i de senerer utfort viktig
forskningsarbeid vedrorende erosjon og sedimenttransport fra jordbruks-

arealer.
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Mange andre fagmiljøer har også utført arbeid som er relevant for de

aktuelle problemsti]linger. For$ f$ en bedre oversikt over fore-
liggende og eventuelt manglende kunnskap innen de aktuelle fagområdene

ble det den 25 januar 1989 arrangert et seminar i regi av NVE. Referat
fra seminaret er gjengitt i vedlegg B.

En noe fyldigere liste over aktuelle fagmiljøer, kompetansesentre og
kontaktpersoner er tatt med i vedlegg C.
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2. EROSJONSPROSESSER

Prosesser som kan lede ti] fluvial erosjon kan grovt deles inn i re
hovedgrupper:

- verflateavrenning

- Massebevegelse i sideskråninger
- Lopserosjon

2.1 verflateavrenning

Overflateavrenning mellom det vanlige dreneringsnettet vil kunne grave i
løsmassedekket (interfluvial erosjon). Denne avrenningsformen er i

Norge stort sett begrenset til arealer der det naturlige vegetasjons-
dekket er fjernet. Man kan oppleve utstrakt overflateavrenning på åpen
åker, og da særlig i perioden like etter pløying. Dessuten har erfaring
vist at denne avrenningsformen er vanlig i områder med anleggsdrift,
f .eks. skjarings- og fyllingsskråninger samt steder med trafikkering av
tunge maskiner og i urbane områder.

På steder med vegetasjon vil humusdekket og røttene føre til at infil-
trasjonen i de aller fleste tilfeller er så høy at jorda klarer åta

imot tilført vann fra nedbør og eventuell snøsmelting. Unntaksvis kan
det i slike områder foreqå overflateavrenning dersom telen hindrer

qjennomstrømmingen av vann nedover i jordprofilet, eller i bratt terreng

under ekstreme nedbørforhold.

2.2 Massebevegelse i sideskråninger

Massebevegelse er et samlebegrep for masseforflytning som skjer bare på
grunn av tyngdens påvirkning. Denne prosessen vil føre til en transport

av løsmasser nedover skråningen. Det er vanliga skille mellom raske og
sene massebevegelser.
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Rask massebevegelse: Løsmasseskred

Stabiliteten av en skråning er bl.a. avhengig av porevannstrykket og

avtar med økende poretrykk. Dette trykket vil øke med økende tilførsel
av vann fra nedbør og snøsmelting. Dessuten vil undergraving av en
skr&ningsfotp grunn av f.eks. erosjoni et bekkelop resultere i ned-
satt stabilitet med fare for utrasning. Slike skred vil fylle bekke-
løpet med løsmasser, og vil bli en viktig sedimentkilde i den etter-
følgende perioden. Dersom det er snakk om store kvikkleireskred som kan

inneholde mer enn10.000m3 løsmasser, vil sedimentproduksjonen full-

stendig domineres av erosjon i dette skredmaterialet.

Faren for utløsning av slike kvikkleireskred er nærmere undersøkt av NG I

{1971). I dette arbeidet blir det konkludert med at skredaktiviteten
hovedsakelig er begrenset til en bestemt del av nedbørfeltet, og at
denne fronten (kalt aggresjonsfronten) med større skredhyppighet med
tiden beveger seg oppover i nedbørfeltet {se fig.1). Dette antas

delvis å henge sammen med løpserosjonen og dermed også undergravingen av
sideskråninqene som er størst i denne sonen.

I tillegg har erfaring vist at mennesklige inngrep som f.eks.

snauhogging og opparbeidelse av skogsbilveger i bratte skråninger har
gitt opphav til skred. Det samme gjelder opplegging av massedepoter nær
kanten av skråninger som har forårsaket skredutløsninaer.

Sen massebevegelse: Bakkesig

Væte/ tørke-prosesser og tine/ fryse-prosesser vil føre til en sakte
beveqelse av løsmassedekket nedover skråningen. Denne bevegelsen er
størst i silt/ leire-holdige jordarter, og øker dessuten med økende

skråningsgradient. Bevegelsen er størst i overflaten og avtar eksponen-
tielt med dybden ned til omlagl m. Et slikt bakkesig vil fore tl
erosjon i elvebreddene.
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Fig. 1 Studieområde på Romerike som bl.a. viser aggresjons-
fronten rett nord for de kjente daterte skredene.
(Hentet fra Bjerrum, 1971).

2.3 Lpserosjon

Den direkte påvirkningen av det rennende vannet fører til en erosjon i
bekkeløpet. Erosjonsintensiteten er i hovedsak bestemt av strømnings-
hastiqheten og av motstandskraften løpsmaterialet har mot å bli erodert.
Når vi betrakter et tverrsnitt av bekkeløpet kan det være naturlig5
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dele lopserosjonen inn i to hoveddeler, nemlig sideveis erosjon og

erosjon i bunnen.

Sideveis lopserosjon

Strøminqshastigheten og dermed også erosjonen er størst i yttersvingene,
mens materialet har en tendens til& legge seg opp i innersvinger. På

sikt vil disse prosessene resultere i en sideveis forflytning av hele
bekkeløpet. Dette ses særlig klart på en elveslette med et typisk

meandrerende lopsmonster, der det skjer en kontinuerlig forandring i
lopsbildet. Dessuten vil graden av massebevegelse i sideskråningene ha

stor innvirkning på erosjonsintensiteten, idet bekkeløpet vil forsøkeå

opprettholde sitt tverrsnittsareal. Deponering av løsmasser ut i et
bekkeløp vil også gi opphav til kraftig lopserosjon.

Erfaringsmessig kan det foregå sterk erosjon i løsmasser avsatt langs
elvebreddene eller på elveslettene under tidligere flommer. Slikt
materiale er som regel lite konsolidert og vil dessuten ofte mangle et
erosjonsbeskyttende vegetasjonsdekke.

Erosjon i bunnsedimentene

Lenqdeprofilet vil avgjøre graden av denne erosjonen. Den er som regel
størst i bekkeløp med stort fall. NG! (1971) har undersøkt erosjonsin-

tensiteten nærmere i et område med marin leire på Romerike. Denne
undersøkelsen viste at graden av erosjon kunne bestemmes ut fra lops-
qradienten og arealet av nedbørfeltet (se fig. 2). Tilpassingen til
erosjonsbasis, f.eks. bestemt av en innsjg, vi] foreg5 ved en stadig

tilbakeskridende erosjon oppover i nedbørfeltet, inntil lengdeprofilet
kommer i likevekt. Den potensielle erosjonskapasiteten kan bestemmes ut
fra hvor høyt det aktuelle lengdeprofilet ligger over dette likevekts-

profilet.
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Fig. 2 Kritisk gradient som funksjon av nedbørfelt.
(Hentet fra Bjerrum,1971).

Nåvil lengdeprofilet i mange tilfeller styres av erosjonsterskler langs
løpet, og i slike løp vil likevektsprofilet inneholde flere knekkpunkter
avhengig av terskelpunktene. Dersom bekken graver seg et nytt løp og

dermed unngår terskelen slik at lengdeprofilet senkes, kan dette avsted-
komme en katastrofal erosjon oppover i nedbørfeltet inntil løpet igjen
oppnår et tilnærmet likevektsprofil.
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3. SEDIMENTBUDSJETT

Sedimenttransporten i vassdragene skyldes en rekke forskjellige pro-
sesser i nedbørfeltene. Med sedimentbudsjett menes materialtilførselen

fra de enkelte sedimentkilder og materialstrømmen gjennom vassdraget.
Sedimentbudsjettet kontrolleres av erosjon, transport og sedimentasjons-
prosessen i vassdragene. Hvis det finnes måltall for bidraget fra de
enkelte kildene, kan informasjon om sedimentbudsjettet brukes til å vur-
dere effekten av forskjellige tiltak for% begrense jorderosjon og for-
bedre vannkvaliteten. Se f.eks. Bordas og Walling (1988).

Under betegnelsen "elvelopserosjon" sammenfattes en rekke prosesser som

har direkte tilknytning til vannets bevegelse i konsentrerte løp.
I hovedløpet eroderer elven bunnen og sidene når skjærkraften fra vannet

overstiger den kritiske skjærfasthet i lopsmaterialet. Elven kan senke
løpet under store flommer, og det kan også foregå en utstrakt under-
graving og utrasning av elvebreddene under en stor flom. Noen ganger
ligger storre losmasseavsetninger i kontakt med lopene. Nr elven

undergraver en slik skråning, kan store materialmengder styrte ned i
elveløpet fra sidene og transporteres ut under en enkelt flom.

Utrasningene er i dette tilfellet initiert av vannføringsøkning i elven.

Sedimentkonsentrasjonen vil gjerne bli høy når materialet tilføres fra

massebevegelse fordi store mengder materiale da styrter ned i elveløpet
og gr i suspension.

Den viktigste skråningsprosessen er i mange tilfelle massebevegelse i
form av sig i løsmassene som bringer materiale ned mot elveløpet. Siget
vil foregå med varierende hastighet gjennom sesongen. Hastigheten er
størst i perioder med høy jordfuktighet. Når vannføringen i løpene
oker, vil det ti]forte materialet transporteres vekk. Elven senker

under store flommer sitt løpog gir grunnlag for ny massebevegelse. Den
naturlige utviklingen av raviner i leirterrenget foregår på denne måten,

fig.3. I et delfelt som utelukkende består av slike raviner vil
løpserosjonen være den dominerende prosess og utgjore90% eller mer av
den totale massetransporten.
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•-···-· . . .. ·.

.4

Fig. 3 Skisse av den naturlige utviklingen av raviner i
leirterrenget.

A) Løpserosjon senker erosjonsbasis og fører til økt
massebevegelse.

B) Store flommer senker erosjonsbasis, spyler ut
opplagret materiale og muliggjør økt masse-
bevegelse.

I områder med bratte skråninger går det hver vår under snøsmeltingen en
rekke mindre jordskred og utglidninger i tørrskorpeleira. Moen (1974)

fant ved sedimenttransportmålinger i Mønsterelva, som renner ut i
yeren, at den overveiende andel av materialet som ble transportert ut i

yeren fra Mønsterelva ble tilført gjennom forskjellige former for
massebevegelse. M&lingene ble avsluttet i 1970, &ret for bakkepla-

neringen startet i vassdragets nedbørfelt. En sammenstilling gjort av

Bogen 0g Nordseth(1986) og Bogen(1986), viser at den sedimenttrans-

porten som ble målt i Mønsterelva er av samme størrelsesorden som i felt
med utstrakt bruk av bakkeplanering i jordbruxsomr&dene (se fig.4).
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Fig. 4 Spesifikk sedimenttransport i noen leirvassdrag i
Østlandsområdet.

Erosjon som følge av overflateavrenning i jordbruksområder bidrar med
store sedimentmengder ti] sedimentbudsjettet. Den starste erosjonen er
gjerne konsentrert til korte perioder, f.eks. sterke regnskyl] i
perioden etter høstpløying og under snøsmelting. Bakkeplaneringen, som

særlig ble gjennomført på Romerikei 70-årene, førte til en betydelig
økning i sedimenttransporten, se f.eks. Sandersen (1980).

Et anslag over Leiras sedimentbudsjett er vist i fig. 5. Erosjon som

folge av overflateavrenning fra jordbruksomrader og erosjon etter bake-
planering bidrar sannsynligvis opp mot40-50% av sedimenttransporten
under de nåværende forhold. Løpserosjonen er estimert til å være av
samme størrelsesorden.
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av elvebreddene

Arealavrenning fra
jordbruksområder

0vervannsavlap
fra elver

Arealavrenning fra
bygg og anleggsvirksomhet

Erosjon og sedimentasjon
på elvesletter

under flomforhold

Sedimentasjon
i dammer

Utrasninger i
løsmasseskråninger
ner  elvelapet

I
vii

Sedimentasjon
på delta

Fig. 5 Leiras sedimentbudsjett.
Sedimenttilførselen fra de ulike kildene er anslått
på bakgrunn av tidligere undersøkelser.

Nicholls (1989) har på grunnlag av data fra overvåkingsprogrammet til
Avløpssambandet Nordre Øyeren beregnet sedimentbudsjettet for Leira.
Kjente kilder kan forkl are 60%% av transporten i Leira ved Frogner.
Denne beregningen stemmer bra med at 40% av materialet stammer fra
lopserosjon og massebevegelse, kilder som hittil ikke har vært medregnet
i budsjettet. Nå vil bidraget fra kildene variere med tiden. Etter et

større leirskred vil sedimentbudsjettet kunne bli dominert av erosjon i
skredmaterialet.

Sedimenttilførselen fra erosjon som følge av overflateavrenning etter
skogdrift, eller bygg og anleggsvirksomhet, vil ogs%i enkelte ti]feller

EM/wut/C



880052-1 19

kunne ha betydning for sedimentbudsjettet.

Det er oqså viktig5 vare klar over at løpsgeometrien i alluvialt mate-
riale er tilpasset den sedimentmengde som tilføres. Når det tilføres
store materialmengder, vil løpene gjennomgå en ny tilpassing hvor mate-

riale kan sedimentere i løpene og på elveslettene. Det er sannsynlig at
en betydelig andel av materialet fra bakkeplanering på Romerike i
70-årene ble lagret på elveslettene og vil frigjøres først senere i

flomperioder. Forbygninger av slike strekninger vil kunne forhindre

dette.

Store flommer spiller en viktig rolle i sedimenttransnortens langtids-
variasjoner. En stor flom vil spyle ut erosjonsmateriale som har blitt
opplagret i systemet. Under en stor flom vil også mange elveløp og ero-

sjonsterskler senkes. Dermed vil mye opplagret materiale kunne spyles

ut i de påfølgende år. Når erosjonsbasis for skråningene senkes, vil de

også bli instabile med økning i hyppigheten av skred og ras. I peri-

odene etter storflommer vil derfor materialtransporten være særlig stor.

De store leirskredene forekommer mer sjelden, men vil, når de først
løsner, kunne tilføre løpene enorme materialmengder. En skisse av år-
sakene til langtidsvariasjonene i materialtransporten for et vassdrag er
vist i fig. 6.

Når en stor flom eller et leirskred inntreffer, vil transporten i vass-

draget øke som følge av at lopserosjonen oker. Etter hvert som vassdra-

oet har tilpasset seg den nye situasjonen, vil transporten avta.
Materialtilførselen fra erosjon i jordbruksområder kan tenkes å  øke
jevnt i samme periode som følge av bakkeplaneringer og endringer av
driftsformer i jordbruket.
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SEDIMENT
TRANSPORT

TOTAL TRANSPORT

LPSEROS JON

E RosIN I
JORDBRUK SOMRiDET

10 års flom 100 års flom Leirskred

Fig. 6 Skisse av langtidsvariasjoner i sedimenttransporten
i leirterreng. Kurvene er hypotetiske og illustrerer
hvordan virkningene av store flommer og skred har
betydning for den totale transporten i vassdragene.

Nå føres ikke alltid erosjonsmaterialet ut av vassdraget under en enkelt
flom. Mye av det materialet som eroderes i og pd jordene vil lagres i
vassdraget og først spyles ut under større flommer. Flomforbygninger og
terskler som forhindrer tilbakeskridende erosjon vil dermed begrense

materialtilførselen fra løpserosjon og også forhindre utspylingen av

erosjonsmateriale fra jordbruksvirksomhet.

Estimering av sedimenttilførselen fra de forskjellige kildene ma gjøres
ved feltobservasjoner sammenholdt med målinger av vannføring og sedi-
menttransport. Matematiske modellerSm f.eks. den universelle jord-

tapslikningen kan bare brukes i visse områder med dyrket mark og

arealer med lav helningsvinkel (se f.eks. Happ, 1974).
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4. FOSFORBUDSJETTET

4.1 Innhold av fosfor i norske marine leirer

Kjemiske analyser av norske leirer ble foretatt av Statens R&stof fkomite
(1925). Disse undersøkelsene sier noe om det totale fosforinnholdet i
de undersøkte leirer. Fosforinnholdet er angitt som ekvivalente mengder
apatitt, mens fosfor trolig egentlig i stor grad er adsorbert til leir-

mineralene i form av andre fosforforbindelser, og i liten grad er bundet
direkte i mineralstrukturen som apatitt eller som vivianitt som f .eks.
også forekommer. Beregnet til apatitt synes fosforinnholdet i norske

marine leirerå være relativt konstant, ca. 0,25 vektprosent, mens

innholdet i form av rent fosfor er ca. 1 o/0o.

4.2 Fosfortransport

Fosfortransporten {TOT-P) i et vassdrag kan foregå på to måter:

- Lost fosfor (L0S-P)

- Partikulart bundet fosfor (PAR-P)

Det relative mengdeforholdet mellom disse to transportformene vil for en
stor grad bestemmes av kornfordelingen på det minerogene suspensjons-
materialet, idet fosforet blir lettest adsorbert til de fineste korn-
fraksjonene (silt/ leire). Dette komer ogs& til uttrykk ved at den
naturlige fosformengden er størst i finstoffholdige løsmasser, som
f.eks. de marine leirene på Romerike.

I områder med marin leire har undersøkelser vist at det aller meste av
fosfortransporten foregår i bundet form, se bl.a. Brynildsen(1985)og

Krogstad (1986). Dette gir seg til kjenne ved at sammenhengen mellom

konsentrasjonen av TOT-P og suspendert minerogent materiale viser en høy
korrelasjon (se fig. 7).
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Fig. 7 Sammenhengen mellom konsentrasjonene av TOT-P og
suspensjonsmateriale.
(Hentet fra Brynildsen,1985).

Ved suspensjonkonsentrasjoner over ca.200mg/1, noe som er svært vanlig
i f.eks. Leira, vil nær100%av fosforet være partikulært bundet. For-
utenå være en viktig transportør av fosforet, vil også suspensjons-
materialet virke som et fosforlager og vil frigi fosfor til vannfasen
etter hvert som alger og planter forbrukerLØS-P(Krogstad,1986).

De aller fleste undersøkelser foretatt i vassdragene i Romerike viser at
mengden av TOT-Pi de fleste tilfeller vil ligge i området0,08-0,12%av
suspensjonstransporten. På Romerike ved Frogner er den totale minero-

gene suspensjonstransporten omtrent100.000tonn pr. ar, mens TOT-Per
rundt100tonn.

I og med at fosforinnholdet er såpass høyt i de marine leirene vil meng-
den av TOT-Pi vassdragene først og fremst være avhengig av erosjonsin-
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tensiteten i nedbørfeltet. Hvor dette materialet stammer fra har

antakeliqvis bare liten betydning for totaltransporten av fosfor. Deri-
mot kan de ulike sedimentkildene gi opphav til fosforforbindelser som i
ulik grad er tilgjengelig for biologisk aktivitet i vassdraget eller i
en innsjø. Fosforforbindelser i erosjonsmateriale som stammer fra
jordbruksomrjder har f.eks. trolig en annen kjemisk samensetning enn
fosforforbindelser i naturlige marine leirsedimenter.

Det ser derfor ut til at problemene med stor suspensjons- og fosfor-

transport er nær beslektede problemer. Klarer man å redusere graden av
erosjon i sedimentkildene til et vassdrag, vil også mengden av fosfor
bli redusert i tilsvarende grad.

Mengden av LØS-Pi et vassdrag ser ut tilå være knyttet til bruk av
gjodsel,0g dessuten av avrenning fra silo- og kloakk. Det er ike
påvist noen sammenheng mellom erosjonsintensiteten og transporten av
LØS-P {bl.a. Skøien, 1988). Eventuelle erosjonsforebyggende tiltak

antas derfor ikkeå ha noen innvirkning på dette budsjettet.

4.3 Algetilgjengelighet av fosfor

Fosfor forekommer i vassdraget enten som løst fosfor (LØS-P) eller som
partikulært bundet (PAR-P) fosfor. Partikulært bundet fosfor kan enten
være adsorbert til leirpartikler eller også bundet i selve mineral-

strukturen.

Det syneså være enighet om at L0S-P stort sett er 100% tilgjengelig for
biologisk aktivitet (algevekst). LØS-P stammer trolig nesten ute-

lukkende fra andre kilder enn naturlige sedimenter.

Fosfor adsorbert til leirmineraler er trolig i stor grad algetil-
gjengelig så lenge leirmineralene er i suspensjon. Partikulært bundet
fosfor er trolig mer tilgjengelig i grunne enn i dype innsjøer. Det er
større usikkerhet med hensyn til algetilgjengeligheten av adsorbert fos-
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for som sedimenteres sammen med leirmineralene. Under reduserende
forhold (f.eks. dypt vann) vil blant annet jernhydroksyder ikke være
stabile. Fosfor bundet til slike hydroksyder kan derved bli frigjort
fra sedimenter.

Fosfor adsorbert til leirmineraler stammer trolig både fra naturlige
leirsedimenter og fra andre kilder (jordbruks/ husdyrdrift og hushold-
nings/ kommunale utslipp).

Fosfor forekommer også i absorbert form {nedfelt i oksyder og
karbonater), og også som fosfatmineraler bundet direkte i mineralstruk-
turen, f.eks. som apatitt. Disse bindingene er sterkere, og det synes å
være stor enighet om at slike fosforforbindelser trolig er langt vanske-
ligere tilgjengelig for biologisk aktivitet.

Det synes ut fra sammenfatning av tilgjengelig informasjon at erosjon i
naturlige leirforekomster bidrar med en betydelig tilførsel av
partikulært bundet fosfor til vassdragene, og at en stor del av disse
fosforforbindelsene trolig er algetilgjengelig.
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5. NITR0GENBUDSJETT

5.1 Innhold av nitrogen i norske marine leirer

Innholdet av nitrogenforbindelser i naturlige marine sedimenter er helt

ubetydelig, og slikt erosjonsmateriale representerer således ikke noe
forurensningspotensiale hva gjelder nitrogen. Tilførselen av nitrogen
til jorda er knyttet til nedbryting av organisk materiale, og er hoved-

sakelig begrenset til den øvre delen av jordprofilet.

5.2 Nitrogentransport

Transporten av nitrogen i et vassdrag er stort sett avhengig av
tilforsel fra "unaturlige" kilder som f.eks. gjodsel og kloakk. I
tillegg vil det være nitrogen bundet til organisk materiale og som kan
frigjores ved nedbryting.

Det er grunn til% anta at nitrogentransporten er uavhengig av erosjon i
sedimentkildene. Det vil derfor ikke være muligå redusere denne
transporten ved erosjonsforebyggende tiltak langs et vassdrag.
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6. PLAN FOR VIDERE UNDERSØKELSER OG TILTAK

I dette kapitlet vil vi skissere et opplegg for en mulig videreføring av

dette prosjektet. Siktem&let er f et bedre vurderingsgrunnlag for%

se nærmere på kostnad/ nytte-forholdet i forurensningssammenheng ved
forbygning av vassdrag på Romerike. Dette blir å  sammenlikne med Akti-
vitet II i NGis forslag til prosjekt i brev til Forbygningsavdelingen av
10 august 1988 (vedlegg A}.

Det er lagt opp til fem tiltak under denne fasen, og vi har satt opp en
forventet kostnad for hvert av tiltakene.

6.1 Opprettelse av målestasjoner i Leiras nedbørfelt

Formål: En nærmere bestemmelse av sedimentbudsjettet ved hyppige
målinger av vannføring og sedimenttransport. Målestasjonene vil dess-
uten være helt avgjørende forå vurdere nytteeffekten av eventuelle for-
bygningstiltak.

- Oppsetting av en ISCO-prøvetaker ved Krokfoss

- Oppsetting av en målestasjon (limnigraf pluss ISCO prøvetaker) i
Vikka/ Songa. Nøyaktig plassering må bestemmes ved en feltbefaring.

Antatt kostnad: kr 250.000,-.

6.2 Kartlegging av sedimentkilder i Leiras nedbørfelt

Formål: Et bedre grunnlag for å vurdere omfanget av eventuelle

forbygningsarbeider og dernest vurdere nytteeffekten. Foreløpige
målinger tyder på at det er mulig å redusere materialtransportenog

dermed også fosfortransporten i Leira med omlag50% ved forbygning av de
mest aktive sedimentkildene kombinert med omlegginger innenfor jordbru-

ket, som f.eks. mindre bruk av høstpløying.
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Kartlegqingen av sedimentkildene mi utfores ved feltbefaring komb inert
med bruk av flyfoto. Grovt ansl&tt regner vi med at det vi] med;5 oml ag

8 manneuker til gjennomfore denne kartleggingen. For-og etterarbeid

er anslått til ca. 4 manneuker, slik at kostnadene må beregnes ut fra et
timeforbruk på rundt regnet 400-500 timer. Dertil kommer direkte
utaifter.

Vi antar det mest hensiktsmessig at denne kartleggingen og vurderingene

gjennomføres av NGIi samarbeid med NVE.

Antatt kostnad: kr 250.000,-.

6.3 Undersøkelser av erosjonsintensiteten innenfor ett eller flere

delfelt (f.eks. Vikka), ved bruk av radioaktivt Cesium

Formål: Bestemme graden av erosjon fra de ulike sedimentkildene.
Cesium fra de atmosfæriske atomsprengingene i 50- og 60-årene er bundet
til jordpartikler. Cesiuminnholdet i jorden varierer derfor med ero-
sjonsintensiteten. Vedå anvende denne metoden er det muligå lckalisere

sedimentkilder og finne midlere tall for jorderosjonen over de siste

30 &r.

Antatt kostnad: kr 30.000,-

6.4 Sedimentundersok else Øyeren

Formål: Finne ut hvordan sedimenttransporten ut i Øyeren har variert
over et lengre tidsrom ved åta opp borkjerner fra bunnsedimentene. Om

mulig finne ut om det har vært perioder med algeoppblomstringer også i

tidligere perioder.

Antatt kostnad: kr 300.000,-.
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6.5 Nerme re undersøkelse av i hvilke former fosfor er bundet til leir-
mineralene og algetilgjengeligheten for de ulike bindingsformene

Form%l: Avklare nermere den kjemiske sammensetning av marine lei rers

fosforforbindelser og de bindingsforhold som gjelder. Mengden av de

forskjellige fosforforbindelser må avklares. Det foreslås at man i
første omgang undersøker kjemisk og mineralogisk noen få (4-6)leir-

prøver fra representative steder.

Videre må det vurderes nærmere hvor tilgjengelig fosforforbindelsene fra
marine leirsedimenter er for algevekst og biologisk aktivitet, for

derved bedrea kunne vurdere nytteeffekten ved erosjonsforebyggende

tiltak.

De geokjemiske undersøkelsene kan f.eks. gjennomfores av NGI med

assistanse fra Geologisk Institutt, Ui0.

Alqetilgjengelighet av de forskjellige fosforforbindelser ma vurderes av

biologiske/ limnologiske fagmiljøer.

De geokjemiske undersøkelser kan trolig gjennomføres innen en kost-

nadsramme på kr 30.000,- dersom prøvetaking kan foretas med enkle

hjelpemidler.

Kostnadene vedrorende undersokelser av biologisk tilg,engelighet av

forskjellige fosforforbindelser er foreløpig ikke vurdert.
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VEDLEGG A

NOTAT FRA NGI, DATERT 10 AUGUST 1988

FORURENSNING VED EROSJONI MARINE LEIRAVSETNINGER-
SKISSE TIL PROGRAM FOR PLANLEGGING OG PROSJEKTERING
AV FOREBYGGENDE TILTAKI AKERSHUS
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NOTAT TIL NVEs FORBYGNINGSAVDELING

FORURENSNING VED EROSJONIMARINE LEIRAVSETNINGER -  SKISSETILPROGRAM
FOR PLANLEGGING OG PROSJEKTERING AV FOREBYGGENDE TILTAKI AKERSHUS

1. BAKGRUNN/MAL SETTING

Etter oppblomstringen av giftige alger i Skagerak i somner har myn-
dighetene bevilget midler til utredninger og konkrete tiltak for å red-
usere forurensning som bidrar til slik oppblomstring.

På bakgrunn av henvendelse fra Akershus landsbrukskontor til NVEs for-
bygningsavdeling har søkelyset vært rettet mot eroderte leiravset-
ninger som kilde til betydelig forurensning. Leiravsetninger inne-
holder fosfor (ca. 0,5-1,0 0/oo i vektprosent) og kan bidra vesentlig
til fosforinnholdet i vassdrag. Man ønsker derfor utredet tiltak som
kan bidra til begrense den naturlige elve- og bekkeerosjon i marine
leiravsetninger pa stlandet.

Norges Geotekniske Institutt (NGI) er av NVE bedt om a utrede denne
problemstillingen nærmere og utarbeide eventuelle planer for erosjons-
forebyggende tiltak. Dette areidet skal i første rekke være rettet
mot Akershus komune.

Årsaken til at NVE har bedt NGI pta seg dette oppdraget er at NGI i
slutten av 60-årene utførte omfattende studier av elve- og bekkeero-
sjon i leiravsetningene på Romerike. Dette var for å kartlegge ero-
sjonens betydning for utlosning av kvikkleireskred. En klar samen-
heng mellom erosjon og skredvirksomhet ble funnet. På dette grunnlag
ble det utarbeidet detaljerte planer for erosjonssikring som skredfor-
bygning i de mest utsatte områder (kfr. NGI publikasjon nr. 88 og 89).

Vårt forslag til prosjekt for utrede samnenheng mellom leirerosjon
og forurensning i vassdrag og eventuelle forebyggende tiltak er
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beskrevet i det etterfølgende. Vi har delt prosjektet opp følgende
faser eller hovedaktiviteter:

Aktivitet I: Klarlegge betydning av leirerosjon som
forurensningskilde.

Aktivitet II: Besterrme sedimenttransport og deres kilder de aktuelle
vassdrag.

Aktivitet III: Utrede alternative tiltak forå hindre erosjon.

aktivitet IV: Utarbeide detaljerte forslag til erosjonssikring i
Akershus med kostnadskalkyler og kvantifisering av
forventet resultat.

Det er til slutt satt opp et kostnadsoverslag og forslag til
fremdriftsplan for prosjektet.
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2. NERMERE BESKRIVELSE AV DE ENKELTE AKTIVITETER

AKTIVITET I
Bet dnin av leireros'on som forurensnin skilde

Sedimenttransporten i vassdragene på Romerike har to primære kilder:

a. Vannerosjon i selve elve- og bekkeløpene. Heri inngår materiale
som bringes ned til bunn av vassdragene som resultat av ras,
glidninger 0g skred i skraningene.

b. Materiale som eroderes ved nedbør og overflateavrenning. Dette
transporteres enten direkte ut i vassdragene ved overfla-
teavrenning eller via drensgrofter/drensledninger.

Det finnes en god del eksisterende forskningsmateriale som kan gi
grunnlag for en grov kvantifisering av disse bidragene til sedi-
menttransport, blant annet ved NGI, NLH (Institutt for georessurs og
forurensningsforskning), NIVA, Geologisk Institutt ved UiO. Vedlegg 1
oppsumerer noen eksemp]er pa tilgjengelig materiale. NGI vil soke
kontakt og bistand fra noen av disse institusjoner for å få bedre
grunnlag for overslagsberegninger av sedimenttransport. Til orien-
tering kan det likevel nevnes at grove kalkyler antyder at de to
kildene a. 0g b. bidrar omtrent med same storrelsesorden til den
sedimentmengde som føres ut i havet.

Det kan videre bemerkes at det de siste10-15arene har vært en
markert økning av sedimenttransport som følge av overflateerosjon.
Dette skyldes at langt større arealer nå brukes til korndyrking og
står uten vegetasjon i lengre perioder, vår og høst. Omfattende
bakkeplanering i de sterkt kuperte leirterrengene har dannet grunnla-
get for en slik omlegging i bruk av jordarealene. I tillegg tilå

danne seg et totalt bilde av sedimenttransporten bør man danne seg et
bilde av mengden av forurensende stoffer, spesielt fosfor og kvel-
stoff, som bringes med sedimentene. Dette bør sees i samenheng med
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den forurensning som stammer direkte fra industri, husholdning og
anlegg i landbruket. Etter at aktivitet 1 er gjennomført bør man ha
bragt klarhet i om det er interessantå gå videre med prosjektet med
sikte på å redusere omfanget av sedimenttransporten og dens bidrag til
den totale forurensning.

AKT! V !TET I I

Besterrrne sedimenttrans ort o deres kilder i de aktuelle vassdra

En detaljert kartlegging av erosjon og sedimenttransporten i de enkelte
vassdragene i Akershus vil gjennomføres vesentlig på bakgrunn av
eksisterende kunnskaper om erosjonsmekanismene.

Bekke- 0g elveerosjon kan beregnes empirisk ut ifra nedbør, nedslags-
felt og gradienter. Dette bør imidlertid kontrolleres i noen utvalgte
områder ved måling av sedimenttransporten. Man må i denne samenheng
også ta hensyn til materiale som sedimenteres i stillere partier av
elver og vann underveis til havet.

Denne fasen fordrer trolig også detaljerte kartstudier og flyfoto-
studier, med tildels omfattende befaringer i marken for kartlegge
problemområder.

Overflateerosjonen kan være vanskelig å beregne nøyaktig. NGI vil her
søke støtte hos relevante miljøer som har arbeidet med dette (vedlegg 1).

Resultatene av disse arbeider vil fremstilles i en oversiktlig form
slik at man lett kan identifisere størrelsen av erosjon av sedimenter
fra de enkelte områder/vassdrag. Dette med tanke på en prioritering
av områder som bør vurderes erosjonsbeskyttet.
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AKT! VIT ET II I

Alternative eros 'onsforb nin er

Dette prosjektet vil begrense seg til tiltak mot bekke- og elveero-
sjon. 0verflateerosjon er et langt mer komplisert spørsmål som også
har betydelige landbrukspolitiske aspekter ved seg. Dette bør derfor
utredes i andre fora.

Forebygging av bekke- og elveerosjon kan gjennomføres ved ulike tekniske
ti l tak, b1. a.

• Plastring med grus og stein i elve-/bekkelopet
• Rørlegging kombinert med energidrepere i
• Bygging av terskler

I forbindelse med NGIs esrosjonsstudie med henblikk på å forebygge
kvikkleireskred ble det anlagt prøvestrekninger med ulike erosjons-
forebyggende tiltak. Disse ble anlagt i 1969/70. Et visst ettersyn
av provsestrekningene ble gjennomført de påfølgende år. Dette bør nå
følges opp med en ny gjennomgang og oppsumnering av erfaringene. Her
bør man se både på hvor godt anleggene har fungert gjennom snart 20 år,
mht. å redusere erosjonen, (eventuelt ved nye målinger av sediment-
transporten), samt hvilken tilstand de er i na (i.e. hva krever de av
vedlikehold over lang tid). Ut ifra dette, samt vurdering av anleggs-
kostnader ved ulike tiltak, vil man sakea kome frem til teknisk/
økonomisk optimale løsninger for erosjonssikring under forskjellige
forhold.

AKT! VITET I V

Detal'erte forsla til eros onssikrin Akershus

På bakgrunn av resultatene fra Aktivitet 1-3 vil man utarbeide et plan
for erosjonssikring av de enkelte vassdrag i Akershus. Planen vil
inneholde forslag til tekniske løsninger for de enkelte vassdrag,
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kostnadskalkyler og en kvantifisering av resultatet, dvs. hvor mye
erosjonen eller sedimetntransporten vil reduseres.

3. FREMDRIFT OG KOSTNADER FOR DE ENKELTE AKTIVITETER

Det er gjort forsøk på å antyde nødvendige tids- og kostnadsranmer for
de forskjellige aktivitetene.P naverende tidspunkt tror vi det ma
aksepteres at kostnadene vedrørende aktivitetene II, III og IV er for-
bundet med stor usikkerhet. Særlig gjelder dette aktivitet II og III
der nødvendigheten og omfanget av eventuelle feltarbeider vil slå
kraftig ut.

Forå anskueliggjøre kostnadene ved omfattende feltforsøk kan det som
et eksempel nevnes at NGis erosjonsprosjekt på Romerike 1968/1970
krevde ressurser totalt i størrelsesorden 2-4 manneår. Etter dagens
honorarsatser skulle det bety kostnader i størrelsesorden 1,5-3,0 mill.

Vi ser for oss at gjennomføringen av aktivitet I må gi svar på
nødvendigheten av og eventuelt omfanget av nye feltforsøk. Tids- og
kostnadsestimater bør derfor justeres etter gjennomføringen av aktivi-
tetI.

Et forslag til fremdrifsplan kan finnes i vedlegg 2. Vi forutsetter
at aktivitet II og III kan utfores parallellt. Nodvendigheten av
ytterligere feltfors@k vil pavirke tidsramenei betydelig grad.

Kostnadsestimater og fremdrift er antydeti det etterfølgende.
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AKT! VIT ET I:

Kostnader

• Honorarer, NGI, 250 t a kr 400,-
• Eksterne honorarer
Totale antatte kostnader

Fremdrift

Det antas at6 uker fra prosjektstart burde være en tilstrekkelig
tidsrare.

AKT! VITET II:

Kostnader:

• Honorarer (noe supplerende feltforsøk)
antar størrelsesorden2 manneår totalt
NGI og evt. andre institusjoner

• Div. f.eks. utstyr etc. ved feltforsøk
Totalt

kr 100 000,-
kr 50 000,-
kr 150 000,-

kr 1 500 000,-
kr 200 000,-
kr 1 700 000,-

Dersom man antar at ytterligere feltforsakikke skulle bli nodvendig
kan de totale kostnader før denne fasen anslås til:

• Honorarer,1 manneår kr 750 000,-

Fremdrift:

Varighet av denne fasen kan anslås til12 måneder (med feltforsak),
eventuelt6 måneder dersom feltforsøk ikke kreves.
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AKTIVITET II I:
Kostnader:

• Honorarer, NGI, anslag 500 t
• Supplerende sedimentmålinger (anslag)
Totalt

kr 200 000,-
kr 300 000,-
kr 500 000,-

Fremdrift:

Aktivitet III antasa kunne gjennomføres innen tidsrammen for aktivi-
tet II.

AKTIVITETIV:
Kostnader:

• Honorarer, NGI, anslag 500 t kr 200 000,-

Fremdrift:

Det bør ut ifra tidsanslaget være muligå gjennomføre denne fasen
løpet av 8 uker.

Erik Moen
88-08-10
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VEDLEGG B

REFERAT FRA SEMINAR 25.01.89 - NVE

Referent:
Hallvard Berg, NVE - Forbygningsavdel ingen
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FORURENSNING SOM FØLGE AV EROSJON I MARIN LEIRE

Referat fra seminar 25.01.89 - kl. 1000 - 1530, NVE.

Til stede:Dag Berge
Svein Skøien
Li11i an Øygarden
Morten Nicholls
Øyvind Løvstad
Per Aagaard
Øystein Lid Larsen
Arne Erlandsen
Frode Sandersen
Jim Bogen
Einar J. Lahaug
Hallvard Berg

- NIVA
- NLH
- GEFO
- ANØ
- UiO, Biologisk institutt
- UiO, Institutt for geologi
- Fylkesmannen i Oslo og Akershus
- Vassdragsregulantenes Forening
- NGI
- NVE, Hydrologisk avd.
- NVE, Forbygningsavdelingen {før lunsj)
- NVE, Forbygningsavdelingen

1. Introduksjon - NVEs engasjement i Miljøpakke Romerike (H. Berg)

Berg ønsket velkommen. Deltakerne presenterte seg.

Berg orienterte om prosjektet som nå er startet opp i Akershus med NVE
som det koordinerende ledd. Foruten NVE er fylkesmanneni Oslo og
Akershus, fylkeslandbrukskontoret i Oslo og Akershus og NGI representert
i styringsgruppa. Prosjektets første fase, som nå pågår, er finansiert
via Miljøpakke Romerike.

Målet med prosjektet er å komme fram til anslag på elveløpserosjonens
omfang og betydning i forurensingssammenheng i forhold til andre kilder.
Ut fra dette vurderes mulige tiltak og kostnad i forhold til forventet
bedring av forurensingstilstanden i vassdrag og sjø.

Prosjektets første fase er konsentrert om innsamling, sortering og vur-
dering av tilgjengelig informasjon. Dette arbeidet er tildelt NGI v/
F. Sandersen og NVE v/ J. Bogen.

Dette seminaret inngår som et ledd i denne første fasen av prosjektet,
som del av bakgrunnsmaterialet.
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2. Sedimentbudsjett i vassdrag(J.Bogen}

Hydrologisk avdeling, NVE, er i gang med et landsomfattende måleprogram
for sedimenttransport. Tradisjonelt har målingene vært knyttet til
vassdraqsutbygging, ved vurdering av konsesjonspålegg. Problemstil-
lingen "Hva er naturlig, hva skapes av inngrep?" str her sentral.

Vannprøver må tas hyppig, flere ganger i døgnet. Sammenhengen mellom
vannføring og sedimenttransport er komplisert. Sedimentbudsjett i

vassdrag kan sammenlignes med energibudsjett i innsjøer og breers
massebalanse.

Inngrep i sedimentkildene gir konsekvenser nedenfor. Målinger vil gi et
bilde av sedimenttransporten. Dersom masseføringen reduseres, vil dette

føre til graving i sedimentene.

Elver i marin leire bidrar vesentlig til sedimenttransporten. Under-
sokelser i Leira i Akershus kan tyde på noe endring over tid, mens
f.eks. Monsterelv transporterte store mengder ogsa før bakkeplaneringens

tid.

J. Bogen har satt opp et eksempel på et sedimentbudsjett for Leira.
Total transport er ca. 80.000 tonn/&r. Sporsm&let er hvor mye de
enkelte kilder bidrar, samt hvordan fosforbudsjettet st&r i forhoid til
dette. Biologisk tilgjengelighet av fosforet må anslås.

Det ble noe diskusjon om hvor stor rolle innsjøer i feltet spiller som
"synkekummer" for suspendert materiale. Det syntes stort sett vere
enighet om at innsjøene kan spille en vesentlig rolle her, men målinger

savnes for yeren. D. Berge og M. Nicholls viste til erfaring fra

Eikeren og Mjøsa, som har vist at opp mot 70% av totalt P som tilføres
innsjøen holdes igjen der. ø.Løvstad påpekte at den biologiske effek-
ten i innsjøene må klarlegges, noe som er komplisert.
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3. Erosjonsprosesser (F. Sandersen)

Prosesser som leder til fluvialerosjon kan deles i 3 kategorier:

- Overflateavrenning - særlig der vegetasjonsdekket er fjernet

- Massebevegelse i en sideskråning til et elveløp - sig+ løsmasseskred

- Løpserosjon - avhenger særlig av lengdeprofil + landskapsutvikling,

kan deles i sideerosjon og bunnsenkning

NG! har vært engasjert i forbindelse med undersøkelser av leirskred på
Romerike, ca. 1970. Studie av kjente skred viser en aggresjonsfront som
følge av bakovergripende erosjon. Forholdet mellom fallet på bekken og
nedslagsfeltets størrelse påvirker erosjonsaktiviteten.I Leira er det

storst aktivitet opp mot Gardermoenplatet.

Det er likevel uklart hvor vi står i dag med hensyn til hvor bratte
elvene/ bekkene er i forhold til likevektsprofilet/ erosjonsbasis.

Lopserosjonen best&r dels i sideerosjon og dels i bunnsenking. J. Bogen

kommenterte at det vil være en langtidsvariasjon i det enkelte felt
mellom bunn- og sideerosjon.

4. Forbyqningsmåter, Forbygningsavdelingens arbeider (E.J. Lahaug)

Forbygningsavdelingen er en av fem avdelinger i Vassdragsdirektoratet
med ca. 50 funksjonærer og 60-70 anleggsarbeider fordelt på hovedkontor
og 5 regionkontorer. Avdelingen utfører arbeider for ca. kr 50 mill.
pr. år hvorav ca. kr 35 mill. over eget budsjett. Bakgrunn for

arbeidene er søknad fra grunneiere, kommuner eller andre.

Arbeidene fordeler seg på 3 hovedtyper:

Strandkledning - beskyttelse mot erosjon

Flomverk - beskyttelse mot oversvømmelse og erosjon
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- Senkningssaker - hindre oversvømmelse/ forsumping

For storre arbeider blir det ofte en kombinasjon av disse hovedtypene.

Sikringssaker finansieres i sin helhet via staten, mens landbrukspro-
sjekter fra forbedring/ innvinning av dyrket mark finansieres med
60-70% tilskudd fra staten v/ Landbruksdepartementet. Årlig brukes ca.
kr 40.000,- til opprydding etter fløtningen.

For å beskytte mot erosjon i elveløp benyttes dels strandkledning, even-
tuelt også med bunnforsterking. Et annet middel for å  hindre bunn-
senking er terskelbygging. Terskler bygges forøvrig ofte av andre
hensyn ved siden av det sikkerhetsmessige, for å bedre forholdene for
fisken, eller av hensyn til landskapsbildet. Enkle tiltak av denne art
på utsatte parseller kan ha stor effekt i form av redusert sediment-
transport, og derigjennom ogsa på forurensingen.

5. Deltakerne presenterte sine arbeider

Dag Berge -  NIVA

NIVA har undersøkt algevekst som følge av avrenning fra korndyrkings-
arealer p& silt/ leirgrunn pa stlandet. Sluttrapport fra prosjektet,

somD. Berge er leder for, vil foreligge 1. halvr 1989.

Det er målt totalt fosfor (P)-innhold. Utgangspunktet har vært ortofos-
fat, definert som 100% tilgjengelig for alger.

Avrenning om våren har gitt stor andel tilgjengelig forfor, 30-50%. I

vekstsesongen ble det registrert mindre tilgjengelighet, samt noe gift-
virkning som kan tilskrives plantevernmidler, eventuelt tungmetaller.
Fra jorder med høstspredd naturgjødsel ble det ved høstflomavrenning
registrert 60% tilgjengelighet (29.10.1987).
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Gjennomsnittlig tilgjengelighet for P fra overflate, bekker og drensled-

ninger: Ca. 35%.

Til sammenlikning er undersøkt prøver fra andre kilder, blant annet
orøver fra brevann. Brevann fra granitter gav 0% tilgjengelighet, mens
tilsvarende fra område med fyllitter gav 10-12% tilgjengelighet.

0. Lovstad viste til undersøkelser på Ås angående tilgjengelighet på P

generelti jord, udyrket, marin leire. Tilgjengeligheten varierte
mellom 10-75% avhengig av jordart, kornstorrelse m.v. Jfr. ellers
Uhlen: 12 g/km tilgjengelig "hvis det ikke var jordbruksdrift".

NIVA driver nå forsøk i modeller av innsjøer og bekker forå studere

alaeutvikling.I "bekkene" undersokes utviklingen av begroingsalger.
Grunne innsjøer (omrørt} viser størst utnyttelse av fosforet.

LUNSJ

Svein Skøien - NLH, Landbruksforlaget

Ved NLH er det gjort måling av materialtransport fra prøvefelter pa
leirjord i en 10-&rs periode i Tune, Ås, Nannestad og Askim. Det er
stor forskjell i jordtapet avhengig av jordarten. Siltig mellomleire i

Ås og Nannestad er svært utsatt. Det er registrert jordtap på opptil

3600 kg/daa/år (gjennomsnitt over 5 år}, men det er stor variasjon fra
år til år.

Det er også undersøkt praktiske tiltak mot jorderosjon. Viktigste til-
tak er plantedekke - eng gir tilnærmet ingen erosjon. Redusert jordbe-

arbeiding er et viktig praktisk tiltak i forbindelse med korndyrkings-
areal er.

PåRomerike er gjennomsnittlig jordtap anslått til ca. 300 kg/daa/år.
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P& proveflatene er avrent nitrogen(N) og fosfor (P) ogs malt.I visse

situasjoner kan P-avrenningen være vel så stor fra grasmark. Det er da
snakk om organiskP, f.eks. fra husdyrgjødsel.

Lillian Øygarden - GEFO

GEFO avslutter nå et 4-års prosjekt under "Handlingsplan mot landbruks-
forurensninger", rapport01.06.89.Ulike tiltak mot erosion utproves,

måling av effekt.

Prøvefelt i Verdal og Ullensaker omfatter marin leire, referansefelt+
tiltaksfelt i hvert område. Vannføring, suspendert stoff samt
næringsstoffer (P, N) i vannet males. Forsøk med halvert grøfteavstand

(1986)viste stor partikkeltransport via grøftene, til dels mer enn på
overflaten.

Andre tiltak er prøvd, som redusert jordbearbeiding og pløying pa tvers
av fallet, osv. Kontroll med overflatevannet samt sikring av grøfteut-
løp er viktig.

Det er stor variasjon i tilførsel av suspendert materiale, avhengig av

hva som har skjedd i feltet. Form på feltet, bøndenes drift, bakkepla-
nert eller ikke, er svært viktige faktorer. Dette er det viktigå være

klar over når målinger skal tolkes og tiltak vurderes.

Morten Nicholls, ANO

AN0 driver overv&king av vassdragene p% Romerike. Fosfortransport miles
bl.a. i Glomma, Vorma og Leira. I Øyeren tas prøver i Svellet,
deltaomrdet og "midtfjords".

I Leira er det påvist god korrelasjon mellom totalt fosforinnhold og
mengde parti kulært materi ale. 0ml ag 50% ti1føres om våren. Fosfori nn-
hol det kan stort sett anses gitt når materialtransporten er kjent.
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Sommermålinger i Leira ved Kr&kfoss 0g Frogner har vist at total
transportert mengde suspendert materiale tidobles på strekningen neden-

for Kr&kfoss, fra ca.10.000 tonn til ca. 100.000 tonn. Fosforinnholdet
utgjor ca. l o/o0 og viser omtrent samme tendens, dvs. en tidobling p%
strekningen fra ca.10 t til ca. 100 t. Ti1 sammenlikning er
vannføringen ved Frogner bare50% storre enn ved Kr&kfoss.

M. Nicholls har regnet på fosforbudsjettet i Leira. Hvis en antar at
jordbruket bidrar omtrent likt her som Østlandet forovrig (f.eks.
Rømua), samt gjennomsnittlige tall for fosfor fra annen menneskelig
aktivitet, kan bare ca.60 tonn P forklares. Omlag40 tonnP "savner
kilde", og kan muligens tilskrives erosjon i elveløp/ "naturlig
erosjon".

Øyvind Løvstad - Ui0, Biologisk institutt/ Limnoconsult

Løvstad har forsket i 7-8 år på alger og vannforurensing.

Partikulært fosfor (PP) er funnetå være ca.0,8 - 1,20/o0 av tørrvekt

i jordprøve. Reaktivt fosfor (RP) utgjør ca.25-75%nv PP, i middel
35-40%. Reaktivt fosfor tilsvarer omtrent algetilgjengelig fosfor.

Undersøkelser i Vannsjø de senere år viser stadig større
algeoppblomstringer. Siktedypet er avtagende, i det alt vesentlige på
grunn av partikulert materiale.

Per Aagaard - Ui0, Institutt for geologi

Aagaard har arbeidet med stabilitet av leirer, erosjon, samt fosfor i
partikulært materiale.

I leire utgjor fosfor ca. l o/00. Fosforet forekommer dels adsorbert,
dels bundet i mineralene og da særlig i fosfatmineraler Som f .eks.
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apatitt og vivianitt. Fosfor i mineraler ligger som et reservoir i

jorda som kan frigjøres når fosfor forbrukes. Lakustrine leirer er

rikere på fosfor enn marine.

Det bør undersøkes hvordan Per bundet i leiren, både mineralogisk og
kjemisk.

Leirpartikler som føres vekk fra landbruksområder dag vil være rela-

tivt fosforrike pga. overgjødsling med fosfat.

Det vil sannsynligvis også være en netto transport av biologisk til-
qjengelig fosfor ut i det marine miljø, siden fosfor bundet til leirpar-
tikler kan frigjøres ved ionebytting når de kommer ut i et saltvanns-
miljg.

Øistein Lid Larsen - fylkesmannen i Oslo og Akershus

0. Lied Larsen arbeider i VAR-seksjonen med vannforurensing, spesielt
fra landbruket.

Han la fram opplysninger fra tiltaksanalysen for Mjøsa. En rekke tiltak
i landbruket er vurdert: Tetting av gjødselkjellere og siloer,
pløyeretning, vegetasjonsbelter langs vassdrag, flomforbygging m.v.
Kostnader ved de ulike tiltak ble vurdert. Flomforbygninger kom her

gunstig ut okonomisk.

I en intervjuundersøkelse ble folks vektlegging med hensyn til vann-
kvalitet undersøkt. Algevekst ble her vektlagt sterkt(60%).

Det er gjort undersøkelser i Rømua i perioden1981 -85 av P-avrenning.

Ved overvåking av vassdragene bør dette kobles med vekstsesong og
hvilken jordbruksaktivitet som pågår til enhver tid. ø.Lied Larsen
mente overv&kingen bor vere tiltaksrettet, f.eks. "Hva ved jordbruket
forurenser mest?", jfr. analysen fra Mjøsa.
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Arne Erlandsen - Vassdragsregulantenes forening

A. Erlandsen har tidligere arbeidet i NIVA med fosfor i sedimenter og

forurensing.

Han stilte spørsmålstegn ved konsekvensen av å redusere den naturlige
sedimentproduksjonen på lang sikt, f.eks. ved å forbygge. Leirslam kan
ha positiv effekt i innsjøer vedå binde fosfor til seg, sedimentere og
derved etter hvert bli "pakket inn" og gjort utilgjenaelig. Det har

vært gjort laboratorieforsøk med dette.

Konsekvensen nedover i vassdraget av å redusere massetransporten bør
derfor vurderes.

6. Diskusjon

Spørsmål og diskusjon ble for en stor del tatt etter hvert innlegy, jfr.
ovenfor.

Av ideer som ellers kom fram kan nevnes:

• Ved åta opp en borkjerne fra f.eks. bunnsedimentene i Øyeren kan en
få et bilde av utviklingen av sedimenttransporten over lang tid.

• Flyfoto-overvåking kan si noe om endringer i nedslagsfeltene.

Sl utt ca. kl. 1530.
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VEDLEGG C

LISTE OVER AKTUELLE FAGMILJØER, KOMPETANSESENTRE
OG KONTAKTPERSONER

EM/wut/C



880052-1 c2

LISTE OVER AKTUELLE FAGMILJØER, KOMPETANSESENTRE OG KONTAKTPERSONER

• ANØ - Avløpssambandet Nordre Øyeren

• Fylkesmannen i Oslo og Akershus,

- Mil jovernavdelingen

• GEF - Institutt for georessurs- og
forurensingsforskning

• NGI - Norges Geotekniske Institutt

• NIVA - Norsk Institutt for Vannforskning

• NVE - Norges Vassdrags- og Energiverk,
- Hydrologisk avdeling

o Ui0 - Universitetet i Oslo
- Biologisk institutt
- Geografisk institutt

- Institutt for geologi

e Vassdragsregulantenes Forening

Morten Nicholls

Øystein Lied Larsen

Lillian Øygarden

Frode Sandersen

Dag Berge

Jim Bogen

Øivind Løvstad
Eva Skarbøvik

Per Aagaard

Arne Erlandsen
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VEDLEGG D

SAMMENDRAG AV UTFØRT FORSKNINGSARBEID OG FORSLAG
TIL VIDERE ARBEID - EVA SKARBØVIK
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Undersokelser av konsentrasjonene av orto-fosfat (P0,-P) og suspendert

uorganisk materiale (CS)i Leira

Generelt kan sies at mengden av lost P0-P (dvs. plantetilgjengelig fos-

for) varierer relativt lite: 10-25 µg P/1 er vanlig. Jeg har imidler-
tid funnet verdier opp til 170 µg P/1 i månedsskiftet juli/ august. Om
dette skyldes målefeil vet jeg ikke.

Bundet P0,-P varierer mye mer - avhengig av hvor mye sedimenter som er

til stede. Siden jeg ikke har fått vannføringsdata ennå, er det vanske-
lig% konstruere "fornuftige" kurver.

Antatte undersøkelser 1989

Jeg vil antakelig ta flere prøver av sedimentert materiale i vassdraget,
og sammenligne P-mengden her med P-mengden i jord fra området omkring
(b&de dyrket mark og "naturlig" jordsmonn).

Borkjerneprøver forå undersøke sedimentene nedover i elvebunnen/
Svellet. Også analyse av porevannets innhold av P.

Jeg vil dessuten gjøre forsøk med hvor mye P sedimentene frigjør til

rent vann.

Kornfordelingsanalyser vil utgjøre en viktig del - både av suspendert og

sedimentert materiale.
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