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SAMMENDRAG 
Betydningen av erosjon i elve- og bekkeløp som en kilde til forurensning 
i vassdrag er undersøkt ved kvantifisering av sedimentproduksjonen fra 
forskjellige sedimentkilder i Leiras nedbørfelt. Målinger i 
ravinelandskapet viser at erosjons intensiteten varierer fra 54 - 400 
tonn /km2 år i de forskjellige delene av ravinelandskapet. Det er påvist 
at store flommer, med et gjentaksintervall på 30 år eller mer, er 
bestemmende for elve- og bekkeerosjonen i ravinelandskapet. Når 
naturlige erosjonsterskeler senkes, settes landskapet ut av likevekt. 
Utglidninger og skred er derfor en dominerende erosjonsprosess i 5 - la 
år etter en stor flom. Under slike forhold synes bidraget fra naturlig 
erosjon i elve- og bekkeløp å være større enn bidraget fra erosjon ved 
jordbruksvirksomhet, henholdsvis 70 % og 30 %. Effekten av forskjellige 
tiltak og erosjonsforbygninger er drøftet til slutt i rapporten. 

ABBTRACT 
This research project has investigated sediment sources, processes of 
eros ion and sediment transport in the drainage basin of the river Leira 
in Norway aiming to quantify a sediment budget of the river system and 
use this to recommend measures to reduce the sediment load and improve 
the water quality. Measurements indicate sediment yields from the 
gullied area varying between 54 and 400 tonnes/km2 year. Large magnitude 
floods of a recurrence interval of 30 years or more are controlling the 
intensity of eros ion in the gullied areas. Subsequent to such floods, 
thresholds of eros ion are lowered and the frequency of sheetslides and 
slumping increases. The contributions from gully and channel erosion are 
70 % of the total during such situations. The remaining 30 % are 
supplied from eros ion due to agricultural activity. After a time, a new 
equilibrium is established and the contribution from agricultural 
eros ion increases to about 50 %. 
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FORORD 

Dette prosjektet ble startet opp høsten 1988, etter initiativ fra 
fylkeslandbrukskontoret i Akershus og Oslo. Det ble opprettet en 
arbeids-j styringsgruppe til å se nærmere på betydningen av 
erosjon i bekke-j elveløp som kilde til forurensning av vassdrag 
og sjø. 

Styringsgruppen består av: 
Hallvard Berg, NVE-VRØ 
Jim Bogen, NVE-HM 
Leif Mathisen, fylkeslandbrukskontoret i Akershus og Oslo 
Leif Nilsen, fylkesmannen i Oslo og Akershus 
Frode Sandersen, NGI 

Arbeidet er delt i 4 faser: 

Fase 1: Klarlegge betydningen av leirerosjon som forurensningskilde. 

Fase 2: Bestemme sedimenttransporten og dens kilder i de aktuelle 
vassdrag 

Fase 3: Utrede alternative tiltak for å hindre erosjon i bekke-j 
elveløp 

Fase 4: Utarbeide detaljerte forslag til erosjonssikring i 
Akershus med kostnadsoverslag og kvantifisering av 
forventet effekt. 

Rapport fra arbeidet i fase 1 utkom 01.03.89. 

Det ble trykt en foreløpig rapport fra arbeidet med fase 2 i 1989, 
datert 30.01.90. 

Den foreliggende rapporten summerer opp og konkluderer på bakgrunn 
av arbeidet i fase 2, som har pågått i 1989, 1990 og første halvår 
1991. 

Rapporten er utarbeidet av NGI og NVE i samarbeid. Fra NVE, 
Hydrologisk avdeling har Ragnhild Hougsnæs og Hans Chr. Olsen 
bidratt i henholdsvis kap.3 og kap.6. Professor Des Walling og dr. 
Tim Quine fra University of Exeter har bidratt i kap.5. Øyvind 
Løvstad, Limnoconsult, Tore Krogstad NLH og Per Aagaard, 
Universitetet i oslo har på oppdrag levert delrapporter som danner 
grunnlag for kap.9. Laboratorieanalyser har vært gjennomført i 
samarbeid med AVløpssambandet Nordre øyeren. 

Originalrapportene fra en del av bidragsyterne ovenfor finnes som 
utrykte bilag, som kan skaffes ved henvendelse til NVE. 

Arbeidet i fase 2 er finansiert ved støtte fra: 
- Statens Tilsynsinstitusjoner i Landbruket (STIL) 
- Miljøpakke Romerike 
- Akershus fylkeskommune 
- Konsesjonsavgiftsfondet 

I tillegg har NVE Vassdragsavdelingen stilt personell og noe 
midler til disposisjon. 

NLVF har gjennom tilskudd til prosjektet "Sedimenters transport og 
lagring i vassdragene" også bidratt til driften av målestasjonene. 
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SAMMENDRAG 

Denne rapporten omhandler resultater fra fase 2 i et 

forskningsprosjekt som har hatt som hovedformål å undersøke 

betydningen av erosjon i elve- og bekkeløp som kilde til 

sedimenttransport og forurensning i vassdrag. 

Fase 1 i prosjektet omfattet en forstudie av foreliggende 

undersøkelser som omhandler betydningen av leirerosjon som 

kilde til forurensning. Fase 2 har vært konsentrert om å 

undersøke erosjonsprosesser og sedimentkilder i 

Leira-vassdragets nedbørfelt, måle sedimenttransporten og 

tallfeste bidraget fra forskjellige kilder. Fase 3 og 4 

vil utrede erosjonsforebyggende tiltak og gi overslag over 

kostnader og forventede effekter. Tiltakenes innvirkning på 

naturmiljø vil også undersøkes. 

Det har i 70 og 80 årene vært iakttatt en stadig økende 

blakking av vannet fra erosjonsmateriale i vassdrag, 

innsjøer og nære havområder. Erosjonsmaterialet fører med 

seg partikkelbundne stoffer som forurenser og kan føre til 

algeoppblomstring og eutrofiering. Erosjonsmateriale fra 

moderne jordbruksaktivitet har lenge vært fokusert i denne 

sammenhengen. 

I dette prosjektet ble oppmerksomheten rettet mot 

lavlandsvassdrag på Østlandet med mye marin leire, og Leira

vassdraget på Romerike ble valgt ut som studieområde. 

Undersøkelsene i dette vassdraget tyder på at flere 

faktorer også kan ha innvirkning. Sedimenttransporten i 

vassdragene er en sum av bidraget fra mange forskjellige 

kilder. Hvilke kilder som dominerer er avhengig av 

forholdene i hvert enkelt vassdrag samt klima og hydrologisk 

regime. 

I Leira-vassdraget kommer sedimenttransporten hovedsaklig 

fra erosjon i naturlige sedimentkilder og fra 

jordbruksvirksomhet. De dominerende erosjonsprosessene er 

funnet å være skred og utglidninger som følge av 

bunnsenking i ravinene samt lateral løpserosjon i 

kombinasjon med bakkesig. Graving i yttersvingene langs 
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løpene og i løsmasseavsetninger i kontakt med løpene 

forekommer også hyppig , men bidrar mindre til 

sedimentbudsjettet enn først antatt. I jordbruksområdene 

tilføres materiale til vassdraget fra erosjon av 

overflatevann og grøftevann. 

Det er opprettet tre målestasjoner for sedimenttransport i 

tilknytning til prosjektet. Målestasjonene ansees å være 

representative for forholdene på Romerike. stasjonen i 

vikka er representativ for raviner med lite 

erosjonspotensiale der jordsig i kombinasjon med sideveis 

løpserosjon er dominerende. Transporten i 1990 var på 189 

tonn. Dette gir en erosjonsintensitet på 54 tonn/km2 år. 

Som et resultat av undersøkelsene i prosjektet ble 
delfeltet Slemdalsbekken registrert som et ravineområde med 

stort erosjonspotensiale der senking av terskler med 

påfølgende utglidninger og skred er dominerende. 

Erosjonsintensiteten er estimert til å være av 

størrelsesorden 400 tonn/km2 år. Det ble derfor valgt å 

opprette en målestasjon i 1991. Målestasjonen vil benyttes 

under fase 3 og 4 for å registrere effekten av 

erosjonsvern og andre tiltak. 

Suspensjonstransporten i Leiras hovedløp registreres ved 

Krokfoss. Transporten ble målt til 8 000 tonn i 1989 og 

39400 tonn i 1990. Dette gir en erosjonsintensitet 

mellom 44 og 218 tonn/km2 hvis bare leirområdene under marin 

grense medregnes. 

Den store forskjellen mellom de to årene har sin årsak i at 

de representerer spesielle forhold. Året 1989 hadde en 

usedvanlig tørr forsommer og høst og transporten var 

tilsvarende lav. I 1990 inntraff en flom i Leira i februar 

måned. Dette er ikke observert tidligere. Ca. 80 % av 



suspensjonstransporten ved Krokfoss i 1990 ble ført ut 

under denne vinterflommen. Midlet av de to årene antaes å 

gi en representativ verdi. 

Et estimat for erosjonsintensiteten basert på ANØs målinger 
ved Frogner gir et middel på 320 tonn/km2 år for delfeltet 
mellom Krokfoss og Frogner. Den høye erosjonsintensiteten 

skyldes bidrag fra aktive erosjonsprosesser. 

Suspensjonstransportens langtidsvariasjoner ble undersøkt 

ved studier av sedimentert materiale på elveslettene i 

Leiras nedre del og i øyerens dypbasseng. 

Dateringer basert på radioaktivt Cs137 og Cs134 viser at 

årlig akkumulasjon av flomsedimenter på elveslettene er 

større i perioden 1986-90 enn i perioden 1954-86, henholdsvis 

4.3 cm og 2.4 cm. 

Det ble også tatt opp borkjerner fra øyerens dypbasseng. 

øyeren mottar sedimenter fra hele Romerike og 

tilsigsarealene på øst og vestsiden av innsjøen. 

Borkjernene antyder at sedimenttilførsel pr år i perioden 

1967- 90 ligger 20 % høyere enn i perioden 1934 -1967. 

Måledata er basert på at flomårene 1934 og 1967 kan 

gjenkjennes som tykkere lag i borkjernene. Dette bør 

bekreftes med uavhengige dateringer. 

Den økte akkumulasjonen på elveslettene samsvarer med 

økningen i sedimenttilførsel fra de naturlige kildene som 

ble iakttatt i ravineområdene som følge av storflommer. 

En analyse og kvantifisering av sedimentproduksjonen 

fra de ulike sedimentkildene viser at bidraget fra de 

forskjellige kilder endrer seg med tiden. 

Det er påvist at store flommer, anslagsvis flommer med et 

gjentakelsesintervall på 30 år og mer er bestemmende for 

sedimentproduksjonen i de naturlige sedimentkildene. 

De store flommene senker naturlige erosjonsterskler og 

setter landskapet ut av likevekt. Utglidninger og skred 
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vil være en dominerende erosjonsprosess i 5 - 10 år etter 

en stor flom. 

I 70 - årene var det få store flommer og ravineområdene var 

forholdsvis stabile. Under slike forhold ble det sannsynlige 

bidraget fra de naturlige sedimentkildene anslått til å være 

av samme størrelsesorden som tilførselen fra erosjon i 

jordbruksområdene. Muligens var bidraget fra jordbruket enda 

større i år med omfattende bakkeplanering. 

Slutten av 80 - tallet har vært preget av store flommer og 

sedimenttilførselen fra det naturlige leirlandskapet har 

økt kraftig. Flommene er for en stor del forårsaket av 

økninger i høstnedbør. Under slike forhold synes bidraget 

fra de naturlige kildene å være større enn bidraget fra 
erosjon ved jordbruksvirksomhet, henholdsvis 70 % og 30 %. 

Sedimentproduksjonen er størst i de øvre deler av 

ravinelandskapet der bekkeløpene ikke er i likevekt og 

erosjonspotensialet er stort. 

Andre faktorer kan også ha innvirket på erosjonsforholdene. 

Det er mulig at alle bakkeplaneringsarbeidene har ført til 

raskere avrenning og forsterket flommene i nedre del av 

Leira. Omleggingen av jordbruket til ensidig korndyrking 

kan også ha medført raskere avrenningshastighet. 

Effekten av forskjellige tiltak og erosjonsforbygninger er 

drøftet i et eget kapittel til slutt i rapporten. Det 

konkluderes med at det skulle være mulig å redusere den 

årlige suspensjonstransporten i betydelig grad. 

Erosjonsforbygninger vil ha mindre relativ betydning hvis 

klimaet endrer seg slik at vinterflommer blir mer vanlige. 
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EROSJONS PROSESSER 

Prosesser som kan lede til fluvial erosjon kan grovt deles inn 

j fire hovedgrupper: 

- Avrenning i det naturlige dreneringssystemet 

- Massebevegelse i sideskråninger 

- Overflateavrenning 

- Avrenning i grøftesystemer 

Fig.l viser en prinsippskisse av hvordan erosjonsprosessene 

fordeler seg i det marine leirlandskapet. 

1.1 AVRENNING I DET NATURLIGE DRENERINGSSYSTEMET 

Den direkte påvirkningen av det rennende vannet fører til en 

erosjon i bekkeløpet. Erosjonsintensiteten er i hovedsak 

bestemt av strømningshastigheten og av motstandskraften til 

løpsmaterialet. Når vi betrakter et tverrsnitt av bekkeløpet 

kan det være naturlig å dele løpserosjonen inn i to 

hovedtyper, henholdsvis lateral og vertikal løpserosjon. 

Lateral løpserosjon 

strømningshastigheten og dermed også erosjonen er størst i 

yttersvinger, mens det har en tendens til å foregå en 

sedimentasjon i innersvinger. på sikt kan disse prosessene 

resultere i en sideveis forflytning av hele bekkeløpet, slik 

tilfellet er med et typisk meandrerende løpsmønster. Et slikt 

mønster finnes på lange strekninger i Leira. 

Erosjonsintensiteten vil også være avhengig av i hvilken grad 

det foregår massebevegelse (bakkesig) i sideskråningene ned 

mot bekkeløpet, idet bekkeløpet vil forsøke å opprettholde 

sitt tverrsnittsareal ved å frakte bort tilført materiale fra 

skråningene. 

Fig.2 viser et eksempel på erosjon i en yttersvingsbanke i 

Slemdalsbekken. 
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Figur 1 : Prinsippskisse av erosjonsprosesser i det marine 

l eir landskapet 
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Figur 2: Erosjon i yttersvingsbanke i Slemdalsbekken 

vertikal løpserosjon (bunnsenking): 

Graden av vertikal løpserosjon vil først og fremst være 

avhengig av lengdeprofilets utseende. Et bekkeløp vil med 

tida prøve å grave seg ned inntil det når det såkalte 

likevektsprofilet. Intensiteten i den vertikale løpserosjonen 

er avhengig av hvor langt landskapsutviklingen er kommet. De 

marine leirområdene ble avsatt under avsmeltingen av 

innlandsisen for omtrent 10.000 år siden, og sett i et geolo

gisk perspektiver landskapet relativt ungt med fortsatt aktiv 

erosjon. De relativt unge marine leirområdene er ett av de 

mest aktive erosjons-områdene vi har i Norge i dag. 
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Fig.3 viser et eksempel på en bekk med kraftig erosjon i 

bunnsedimentene. 

Figur 3: Sideravine i Slemdalsbekken med aktiv vertikal 

løpserosjon 

I tillegg har det blitt observert underjordiske kanaler (kalt 

"pipings" i engelskspråklig litteratur) med diameter opp mot 

20 cm flere steder i Leiras nedbørfelt der det kan foregå 

avrenning og dermed også erosjon i flomsituasjoner. Det er 

imidlertid ikke gjort undersøkelser i Norge på hvilken 

betydning slik erosjon har i sedimentbudsjettet, og antagelig 



er bidraget lite i forhold til bidraget fra overflatekilder. 

vi har i denne rapporten sett bort fra bidraget fra slike 

underjordiske kanaler. 

1.2 MASSEBEVEGELSE I SIDESKRÅNINGER 

9 

Massebevegelse er et samlebegrep for masseforflytning som 

skjer på grunn av tyngdens påvirkning, og disse prosessene vil 

føre til en transport av løsmasser nedover skråningen. Dersom 

det renner en bekk i skråningsfoten vil denne grave i det 

tilførte materialet og intensivere massebevegelsen. Dette 

samspillet mellom massebevegelse i skråninger og fluvial ero

sjon/transport er den viktigste nedbrytingsprosessen i det 

norske landskapet når vi ser bort fra glasiale prosesser. Det 

er vanlig å skille mellom raske og langsomme massebevegelser. 

Raske massebevegelser: Skred og utglidninger 

stabiliteten aven skråning er i første rekke avhengig av 

porevannstrykket. stabiliteten avtar med økende poretrykk ved 

f.eks. sterk nedbør eller snøsmelting. stabiliteten vil også 

bli redusert dersom det skjer en undergraving av skrånings

foten som følge av erosjon i et bekkeløp. Dessuten har 

erfaring vist at menneskelige inngrep som f.eks. snauhogging 

eller anleggelse av skogsbilveier i bratte skråninger har gitt 

opphav til skred. 

I de marine leirområdene kan det forekomme store 

kvikkleireskred bestående av mer enn 100.000 m3 løsmasser. 

Dersom slike skred fyller opp en bekkedal vil 

sedimentbudsjettet i mange år fullstendig domineres av erosjon 

i dette skredmaterialet. Det er siden år 1400 kjennskap til 

at det har blitt utløst 22 store kvikkleireskred iLeiras 

nedbørfelt, og det siste skjedde i 1988 ved Sagholen ved 

Ulvedalsbekken, en sidebekk til Gjermåa (fig.4). Vedlegg 4 i 

foreløpig rapport, fase 2 viser en oppstilling av disse 
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skredhendelsene. Flere av de største kvikkleireskredene i 

Norge har blitt utløst som følge av løpserosjon og 

undergraving av skråningsfoten. 

Figur 4: Kvikkleireskred ved Sagholen i Gjermåas nedbørfelt i 
1988 inneholdt anslagsvis 30.000 m3 løsmasser 

Langsom massebevegelse 

Væte-jtørke-sykluser og en veksling mellom frysing og tining 

vil føre til en sakte bevegelse av løsmassedekket nedover 

skråningen (fig.5). Denne bevegelsen som kalles bakkesig, er 

størst i silt-jleirholdige jordarter og øker dessuten med 

økende skråningsgradient. Bevegelsen er størst i overflaten 

og avtar med dybden ned til omlag 1 m. I de bratte ravine

dalene i de marine leirområdene vil bekkeløpene få en stadig 

tilførsel av løsmasser fra sidene på grunn av dette 

bakkesiget. For at bekkeløpet skal opprettholde sitt 



tverrprofil må det foregå en lateral løpserosjon. 

Figur 5: Sideravine til Slemdalsbekken der nedbøyde trær 

indikerer bakkesig 

1.3 OVERFLATEAVRENNING 

Overflateavrenning utenom det vanlige dreneringsnettet vil 

kunne grave i løsmassedekket. Denne avrenningsformen er i 

Norge stort sett begrenset til arealer der det naturlige 

vegetasjonsdekket er fjernet. Man kan oppleve utstrakt 

overflateavrenning på pløyd mark. Dessuten kan denne 

avrenningsformen forekomme i områder med anleggsdrift, f.eks. 

11 
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skjærings- og fyllingsskråninger og i urbane områder. 

Forøvrig vil overflateavrenningen spille en viktig rolle i 

åpne skredsår før vegetasjon igjen har blitt etablert. 

på steder med vegetasjon vil humusdekket og røttene føre til 

at infiltrasjonen i de aller fleste tilfeller er stor nok til 

å hindre avrenning på overflaten. Det kan forekomme 

overflateavrenning i bratte skråninger under spesielle 

nedbørforhold, eller i perioder når telen hindrer 

gjennomstrømning av vann nedover i jordprofilet, men vanligvis 

vil ikke slik overflateavrenning avstedkomme erosjon i 

vegetasjonskledde skråninger. 

I Leiras nedbørfelt er overflateavrenningen vesentlig 

konsentrert til jordbruksområdene, og da særlig om høsten like 

etter pløying eller på vårparten før telen har smeltet. 

Dessuten foregår det en slik avrenning i skredsår inntil det 

igjen blir etablert et vegetasjonsdekke. Det har også blitt 

observert overflateavrenning innenfor områder med anleggsvirk

somhet, f.eks. i nye boligfelt. 

1.4 AVRENNING I GR0FTESYSTEMER 

Det har blitt observert utstrakt erosjon i forbindelse med 

omlegging av dreneringssystemet ved bakkeplanering. 

Erosjonsproblemene oppstår som regel ved utløpet av 

drensrørene. Ved dårlig erosjonssikring av utløpene er det 

flere eksempler på dannelse av nye raviner inn i de 

bakkeplanerte områdene (fig.6). 
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Figur 6: Dårlig erosjonssikring av drensrørutløp har ført til 

ny ravine-dannelse inn i bakkeplanert område 



I II 
I " 

14 

l.S SEDIMENTKILDER I LEIRAS NEDBØRFELT 

på bakgrunn av erosjonsprosessene kan det være hensiktsmessig 

å dele inn sedimentkildene i tre hovedgrupper som vist i 

tabell 1: 

Tabell 1: Inndeling av sedimentkilder etter erosjonsprosesser 

SEDIMENTKILDE EROSJONSPROSESS FAKTORER SOM 
STYRER EROSJONS-
INTENSITETEN 

Bunnsenkning Vannføring 
- N Kornfordeling løpsmateriale 

(vertikal løpserosjon) Lengdeprofil 
L0PSMATERIALE 

Graving i yttersving Vannføring 
* N 

(lateral løpserosjon) Stabilitet av skråningsfot 

Skred/utglidninger Skråningsstabilitet 
* 

, N 
Erosjon i skredmasser Undergraving av skråningsfot 

avlagret i løpet 

Bakkesig Jordart 
SKRANINGSMATERIALE - , N 

Lateral løpserosjon for opp- Skråningsgradient 
rettholdelse av tverrprofil 

* Erosjon av overflate- N Nedbørsintensitet 
vann i skredsår 

Arealbruk 
- Erosjon av M Teleforhold 

LØSMASSER overflatevann Nedbørsintensitet 
JORDBRUKSOMRADENE 

Grad av erosjonssikring 
* Erosjon av grøftevann M 

Vannføring 

Når det gjelder den arealmessige utstrekningen av 
sedimentkildene har vi delt inn i to hovedgrupper: 

Punktkilde: 

Diffus kilde: 

Kilde med klar begrenset utstrekning 
(merket med *) 

Kilde som det er vanskelig å avgrense til et 
bestemt areal (merket med -) 
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videre er det funnet hensiktsmessig å dele mellom naturlige og 

menneskeskapte erosjonsprosesser: 

Naturlige erosjonsprosesser: 

Prosesser som foregår uavhengig av menneskelige aktiviteter 
(merket N) 

Menneskeskapte erosjonsprosesser: 

Prosesser som er et resultat av menneskelige aktiviteter 
(merket M) 
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2 SEDIHENTTRANSPORT I VIKKA OG LEIRA 

2.1 MiLEHETODER OG MiLEINNSTALLASJONER 

Målestasjonene for sedimenttransport skal kunne bidra til å 

tallfeste hvor store materialmengder som tilføres fra de 

forskjellige sedimentkilder og føres i transport. 

Målestasjonene registrerer variasjoner i sedimenttransporten 

over kort tid (fra timer til dager eller uker), over sesongen 

(måneder) og over år . 

I tilknytning til dette prosjektet ble det etablert tre 

målestasjoner for sedimenttransport. (fig 7). Målestasjonene 

er etablert i henhold til prosedyrer beskrevet av Bogen 

(1986, 1988). 

Målestasjonen ved Krokfoss i Leira registerer transporten 

i hovedelva. Det er fra 1966 montert en limnigraf ved 

Krokfoss (Vm 1572). 

Vikka er en sideelv til Songa som løper ut i Leira vest 

for Gardermoen. Hele Vikkas nedbørfelt ligger i løsmasser 

bestående av leire, silt og sand. Da det ikke fins stabile 

terskler i Vikka, var det nødvendig å bygge et 

Crump-overløp for å få tilstrekkelig gode 

vannføringsmålinger. Dette er konstruert slik at 

sedimenttransporten kan passere fritt forbi uten å innvirke 

på relasjonen mellom vannstand og vannføring i måleprofilet. 

Målestasjonen er etablert som Vm-2868 i NVE's arkiv. 

I Slemdalsbekken ble det opprettet en målestasjon som skal 

registrere direkte hvordan erosjonsforbygninger og andre 

tiltak vil redusere sedimenttransporten. Denne 

målestasjonen ble først satt i gang i 1991. 

Ved målestasjonene Vikka og Krokfoss (fig.8 og fig. 9) er 

det installert automatiske vannprøvetakere (ISCO 2700 og 

2900) som er programmert til å ta 4 prøver pr døgn til 

konsentrasjonsanalyse. Videre er det ukentlig tatt en større 



vannprøve på 45 l til kornfordelingsanalyse. Prøven pumpes 

opp ved bruk av sentrifugalpumpe. Analysene er utført etter 

standard prosedyre ved ANØ og NVE s laboratorier. 

Transportvolumer på døgn-, måned- og sesongbasis er 

beregnet på grunnlag av vannføringsdata og 

konsentrasjonsanalyser. Dataprogrammet som er benyttet i 

beregningene, interpolerer lineært mellom tidspunktene for 

prøvetaking. 

Målestasjonene i Leira og Vikka ble satt i drift sommeren 

og høsten 1989. De ordinære observasjonsperiodenes lengde 

er bestemt av elvas temperatur- og isforhold. 

Observasjonsperioden i 1990 er ved Krokfoss 2.februar -

2.november og ved Vikka 20.april - 21. oktober. 

I periodene 15. - 22.februar, 10. - 26.mars og 23. -

29.oktober ble det ikke gjort sedimentmålinger ved 

Krokfoss på grunn av frost. Verdier for konsentrasjon i 

disse periodene er estimert med slamføringskurver. 

De beregnede verdiene er å betrakte som minimumsestimater. 

2.2 AVLØPET 

Det skilles i denne undersøkelsen mellom nedbørfeltenes 

totale areal, og det arealet under marin grense som er 

dekket av leire, (Tabell 2). Det totale areal er 

bestemmende for avløpet. Erosjonsintensiteten som er 

sedimentproduksjon pr flateenhet er knyttet til 

leirområdene på grunn av at erosjonsprosessene er mest 

aktive her. 

Døgnlige middelvannføringer ved Vm 1572 Krokfoss i 1990 

er opptegnet sammen med middelverdi og ekstremverdier for 

perioden 1966 - 1990 i fig. 10. Normalt inntreffer de 

største smeltevannsflommene i månedene april og mai med 

tyngdepunktet i mai måned. De høyeste vannføringene opptrer 

under nedbørflommer sensommer og høst. I januar og februar 

er vannføringene normalt 2 - 3 m3/s. 

17 
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Vm. 2906 

N 

o 10 km 

MALESTASJONER FOR 

SEDIMENTTRANSPORT 

ILEIRAS NEDS0RFEL T 

Vikka 
Vm. 2868 

rokfoss 
Vm. 1572 

Figur 7: Målestasjoner for sedimenttransport i Leira, Vikka 

og Slemdalsbekken. 



Figur 8: Målestasjonen for sedimenttransport i Vikka. 

Vannprøver pumpes opp fra røret til høyre for 

Crump-overløpet. 

Figur 9: Målestasjon for sedimenttransport i Leira. 

Foto: Sverre Husebye. 
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I 1989 var totalavløpet under gjennomsnittet for 

perioden 1966-1990. Med unntak av august så ligger 

vannføringene i perioden 2.juni til 15.november da 

suspensjonstransporten ble målt, nær minimum av hva som 

er observert i 25 -års perioden. 

Avrenningen i Leiravassdraget er i 1990 karakterisert ved 

at det opptrer to flommer i februar i tillegg til ordinære 

vårflommer av relativt liten størrelse i mars og april. I 

slutten av oktober inntraff en kortvarig, kraftig 

nedbørflom før temperaturen igjen sank under frysepunktet. 

Flommen i dagene 31.januar - 8.februar benevnes 

vinterflommen. Flommen hadde to maksima; henholdsvis 

1.februar med Qmaks = 57 m3/s og 7.februar med Qmaks = 74 

m3/s. Døgnlig miqdelvannføring var imidlertid høyest under 

den første av de to flomtoppene. Målingene korn i gang etter 

at første flomtopp hadde kulminert. 

Maksimal vannføring under flommen 19. - 28.februar var 

32 m3/s. Flommer på denne tiden er også atypisk for 

lavlandsområdene på Østlandet. 

på grunnvannsstasjon 6052-85 Nordrnoen var teledypet 55 cm 

under vinterflommen. Under flommen i slutten av februar var 

teledypet 5 cm. Sannsynligvis vil det frosne jordlaget i 

den sistnevnte situasjonen være diskontinuerlig og medføre 

delvis infiltrasjon av overflatevann. 

også i siste halvdel av januar måned var vannføringene i 

1990 godt over det normale med 2 flomtopper som utgjør 

maksimumsregistreringer for siste 25-årsperiode. 
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Figur 10: Døgnmiddelvannføringer ved Krokfoss i 1990 

(heltrukken strek) sammenlignet med 

middelvannføringer og døgnlige maksimal

vannføringer i perioden 1966 1990. 
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Figur 11: Konsentrasjon av suspendert materiale (med 

stjerne) og vannføring ved Krokfoss i 

observasjonsperioden i 1989. 
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Tabell 2: Arealer av nedbørfelt som drenerer til 

målestasjoner. 

Areal km2 

stasjon totalt leirområder intensivt 

jordbruk 

2868 vikka 5 3,6 2 

Songa 29 12,8 

Slemdals- 9,5 9,5 3,5 

bekken 

1572 Krokfoss 418 180 50 

Frogner 340 100 

2.3 KONSENTRASJON AV MINEROGENT SUSPENSJONSMATERIALE VED 

KROKFOSS. 

I 1989 ble den automatiske prøvetakeren igangsatt den 2 

juni. I perioden 2 juni- 14 november ble det tatt 4 prøver 

pr dag. 

Den første flomsituasjonen med konsentrasjoner av betydning 

inntraff den 2. august etter en lang periode med lavvann. 

Vannføringen var av moderat størrelse, 10 m3/s, men 

konsentrasjonen var den største som ble målt i 1989 på 560 

mg/l (fig.11). Under denne situasjonen ble det innsamlet 

vannprøver fra forskjellige delfelt i Leira for å 

lokalisere kildeområder. 

Minerogen sedimentkonsentrasjon og vannføring ved Krokfoss 

i perioden 2.februar - 2.november 1990 er vist i fig. 12. 

Generelt medfører økning i vannføring høyere konsentrasjon 



av suspendert materiale. Hvor høy konsentrasjonen er i 

forhold til vannføringens størrelse varierer imidlertid 

mye. I tillegg til vannføring vil en rekke parametre av 

varierende betydning gjennom året bestemme 

sedimentkonsentrasjonens størrelse. Sedimentmengde lagret i 

løpet ved lav vannføring, klimatiske faktorer som tele og 

vegetasjonsdekke, og videre skred og utrasninger er viktige 

faktorer. 

Nedbørflommen tidlig i februar ga stor overflateavrenning 

mens det ennå var dyp tele i jorda. Den maksimale 

konsentrasjon av suspendert materiale som ble registrert 

ved Krokfoss var på 2 500 mg/l. Under flommen i slutten 

av februar var teleløsningen kommet langt, og det var et 

relativt tykt aktivt lag. Selv om denne flommen var langt 

mindre, var de registrerte konsentrasjonene over dobbelt så 

høye som under vinterflommen. 

Under de ordinære flomperiodene i mars-april er 

sedimentkonsentrasjonen maksimalt 500 mg/l. Etter de første 

flomtoppene stabiliseres sedimentkonsentrasjonen i slutten 

av april på et jevnt lavt nivå mindre enn 10 mg/l. Selv 

ved relativt høye vannføringer i overgangen april-mai går 

ikke konsentrasjonen opp. 

I midten av juni registreres en puls med uventet høy 

sedimentkonsentrasjon midt i en lengre stabil 

lavvannsperiode (Q = 1-2 m3/s). Over 3 dager øker 

konsentrasjonen raskt fra ca. 3 mg/l til over 850 mg/l, 

dvs. til høyere nivå enn under den første vinterflommen og 

under vårflommene i mars-april. Deretter faller 

konsentrasjonen igjen nesten mot normalt nivå, før en rask 

men relativt liten økning i vannføring igjen gir en 

tilsvarende puls med høy sedimentkonsentrasjon. 

23 
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Måned Antall Avløp Suspensjons- Midlere partikkel 

døgn 

Juni 30 

Juli 31 

Aug 31 

Sept 30 

Okt 31 

Nov 13 

Tot 166 

Tabell 3: 

mill transport konsentrasjon 

m3 (tonn) (mg/l) 

.20 67.07 10.9 

.10 106.03 35.6 

.61 755.40 40.0 

.14 21. 28 5.0 

.21 80.79 12.2 

1.54 2106.28 105.1 

.35 3136.85 53.3 

Månedsvis suspensjonstransport i juni-november 

1989 ved Krokfoss i Leira. 

Sannsynligvis er dette forårsaket aven større utrasning av 

løsmasser oppstrøms Krokfoss. Massene transporteres ut de 

neste dagene før det igjen oppstår en stabil situasjon. Ved 

neste mindre økning i vannføring eroderes de resterende 

massene i løpet, og konsentrasjonen øker til samme høye 

nivå. 

Jordskred ut i elveløpet har effekt over tid. Selv om 

sedimenttransporten suksessivt stabiliseres på tilnærmet 

normalt nivå ved lav vannføring, vil økt vannføring gi 

fornyet erosjon i eventuelle gjenværende rasmasser i og 

langs løpet. Hvor omfattende langtidsvirkningen er, vil 

bl.a. være avhengig av vannføring, erosjonsintensitet og 

skredets størrelse. En måned etter utrasningen synes effekten 

av dette skredet å være borte. 
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små vannføringstopper i høstmånedene gir relativt 

lave konsentrasjonsmaksima på 100-200 mg/l. også under 

høstflommen er maksimal sedimentmengde i elva lav 

sammenlignet med den første vårflommen. 

2.4 SEDIMENTTRANSPORTENS VOLUM, KROKFOSS 

Under den første flommen av betydning i observasjonsperioden 

i 1989 kulminerte suspensjonstransporten på 300 tonn pr. døgn 

den 2. august under en vannføring på 10 m3/s. Under den 

påfølgende flomsituasjonen den 11.-13 august gikk 

vannføringen opp i 14m3/s mens transporten bare var 50 tonn 

pr. døgn. 

I september og oktober transporteres uvanlig lite 

suspensjonsmateriale. Først i november inntreffer to 

flomsituasjoner hvor vannføringen kulminerer på 28 m3/s og 

33 m3/s med suspensjonstransport på henholdsvis 490 og 450 

tonn pr. døgn ( fig.13). 

Total suspensjonstransport innenfor perioden 2 juni -14 

november ble målt til 3 136 tonn, (Tabell 3). Tar vi i 

betraktning vannføringene under smelteflommene i april og 

mai vil et rimelig anslag over årstransporten være mellom 

6000 og 10 000 tonn, altså av samme størrelsesorden som ANØ 

estimerte fra målinger i samme profil i 1983 og 1984. 

I perioden 2.februar - 2.november 1990 transporteres 

33 400 tonn materiale i suspensjon i Leira ved Krokfoss 

(tabell 4). 

Sedimentregistreringene startet etter vinterflommens første 

flomtopp. Antas suspensjonstransporten å være like stor 

under de to flomtoppene, gir dette et årlig transportvolum 

på 39 400 tonn. Ca. 80% av dette transporteres i februar 

måned. 

Det maksimale døgnlige transportvolum under flommene i 



februar var henholdsvis 5 300 tonn den 8.februar og 4 500 

tonn den 25.februar, (fig.14). Under høstflommen i 

overgangen oktober-november var det maksimale 

transportvolum 1 800 tonn/døgn. Under de små flomtoppene i 

høstmånedene forøvrig var sedimenttransporten på det meste 
lavere enn 100 tonn/døgn. I 1989 ble ikke målingene 

igangsatt før etter vårflommene. Høstflommen i november 

(Qmaks = 45m3/s) ble imidlertid registrert. 

Sedimenttransporten var da på det meste 460 tonn pr døgn. 

Under vårflommene i mars og april var den maksimale 

sedimenttransporten 500 - 600 tonn pr døgn. I 

sommersesongen fra og med mai måned var sedimenttransporten 

jevnt over lav; generelt mindre enn 10 tonn pr døgn, og på 
det laveste 0.2 - 0.3 tonn pr døgn. I forbindelse med 

utrasningen 12.juni økte imidlertid sedimenttransporten til 

45 tonn pr døgn. De to påfølgende dagene var 

sedimenttransporten henholdsvis 22 og 5 tonn. Ved neste 

økning i vannføring var sedimenttransporten maksimalt 203 

tonn pr døgn. 
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Måned Antall Avløp Suspensj.transp. Midlere partikkel 

døgn 

Febr 27 

Mars 31 

April 30 

Mai 31 

Juni 30 

Juli 31 

August 31 

Sept 30 

Okt 31 

Nov 2 

Totalt 

2.febr 274 

-2.nov 

Tabell 4: 

mill -minerog. materiale konsentrasjon 

m3 (tonn) (mg/l) 

45.9 24 590 536 

25.7 2 364 92 

39.5 2 880 73 

13.5 82 6 

5.5 407 74 

9.5 121 13 

4.2 52 12 

7.3 42 6 

18.3 2 781 152 

3.9 117 30 

173.1 33 436 193 

Suspensjonstransporten i Leira ved Krokfoss i 

perioden 2.februar - 2.november 1990. 
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2.5 SUSPENSJONSMATERIALETS KORNFORDELING, KROKFOSS 

Det er utført kornfordelingsanalyse av 

suspensjonsmaterialet i 31 vannprøver fra Krokfoss tatt 

jevnlig gjennom observasjonssesongen (tabell 5). 

Prøvene fra vinterflommen inneholder 10 - 12% sand, og 

anslagsvis 1 600 tonn sand ble transportert i dagene 2. -

9. februar. Under flommen i slutten av februar var 1% av 

suspensjonstransporten sand. Dette er det normale for vår

og sommersesongen da sand med få unntak utgjør 1 - 2% av 

suspensjonstransporten. Anslagsvis 150 - 250 tonn sand 

ble transportert i suspensjon fra slutten av februar til 

august måned. Mindre enn 0.5 % av dette var partikler i 

størrelsesorden 0.25 - 0.5 mm. 

I perioden september-oktober var den relative sandtransport 

i størrelsesorden 2 - 9%; anslagsvis 100 - 250 tonn. I 

denne perioden ble det ikke transportert partikler større 

enn 0.25 mm. 

Suspensjonsprøvene fra Krokfoss inneholder generelt mye 

leire. Relativ andel leirpartikler i suspensjon økte utover 

seinsommer og høst. Det maksimale leirinnholdet på 55% ble 

observert i begynnelsen av oktober da 

sedimentkonsentrasjonene generelt var meget lave. 

Leirinnholdet var lavest i april og mai måned da 

sedimentkonsentrasjonene falt til et jevnt lavt nivå selv ved 

hØY vannføring. 

Relativ økning i leir- og sandinnhold sent i sesongen 

samsvarer med en generell tendens til suksessiv reduksjon i 

siltinnhold. 



Prøvenr. Dato 

LE 03 0202 
LE 06 0902 
LE 1 2302 
LE 2 0203 
LE 3 3003 
LE 4 0604 
LE 5 2004 
LE 8 2604 
LE 9 0405 
LE 17 1105 
LE 18 1805 
LE 19 2505 
LE 20 0106 
LE 21 0806 
LE 26 1506 
LE 27 2206 
LE 28 2906 
LE 29 0607 
LE 34 1307 
LE 35 2007 
LE 36 2707 
LE 37 0308 
LE 38 1008 
LE 39 1708 
LE 40 2408 
LE 41 3108 
LE 42 0709 
LE 52 1409 
LE 53 2109 
LE 54 2809 
LE 55 0510 
LE 56 1210 
LE 57 3010 

Tabell 5: 

31 

Tid Vannføring Leire silt Sand Største 
m3/s < 2um 2-63um >63um kornstr. 

% % % uro 

1600 50.6 22 68 10 250-500 
1600 20.0 10 68 12 " 
1000 10.6 23 76 1 125-250 
1000 10.1 25 73 2 " 
1000 9.2 17 82 1 " 
1000 11. 2 23 76 1 " 
1000 17.6 16 82 2 " 
1000 16.8 16 83 1 " 
1000 11.8 16 86 <1 75-125 
1100 5.1 13 82 5 " 
1100 2.6 19 76 5 " 
1100 2.4 19 80 1 " 
0915 1.5 26 72 2 " 
0930 1.4 32 67 1 " 
1100 1.0 27 71 2 125-250 
1100 5.8 25 75 <1 75-125 
1000 3.3 40 60 <1 250-500 
0900 3.8 26 73 2 " 
1100 4.6 28 71 1 125-250 
1100 2.1 13 84 3 " 
1100 1.5 36 63 1 75-125 
1100 1.4 30 68 2 125-250 
1000 0.8 45 50 5 " 
1100 1.9 48 50 2 " 
1100 1.7 41 59 <1 75-125 
1100 1.8 39 57 4 125-250 
0900 2.5 33 64 3 " 
1000 1.4 26 66 8 " 
1000 4.9 45 53 2 63-75 
0900 2.3 32 62 6 125-250 
1100 3.8 55 37 8 " 
1100 3.7 41 52 7 75-125 
1100 51. 5 15 76 9 125-250 

Resultater av kornfordelingsanalyser av 
suspensjonsmateriale fra Leira v/Krokfoss i 1990. 
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2.6 KONSENTRASJON AV KINEROGENT SUSPENSJONSKATERIALE I VIKKA 

Målestasjonen kom i gang sent på høsten i 1989. Den fanget 

imidlertid opp en flomsituasjon i begynnelsen av november. 

Konsentrasjonen under denne flomsituasjonen går helt opp i 

over 1500 mg/l. I perioden 27/10- 16/11 ble det 

registrert en transport på 55 tonn. 

Minerogen sedimentkonsentrasjon i perioden 20.april -

21.oktober 1990 er fremstilt i fig 15. Distinkte topper i 

sedimentkonsentrasjon sammenfaller med topper i vannføring. 

I perioden april-juni er imidlertid både 

konsentrasjonsmaksima og -minima høyere enn senere i 

perioden. 

De første 7 dagene i måleperioden er det en spesielt hØY og 

variabel konsentrasjon av minerogent materiale med 

svingninger innen intervallet 90 - 4 900 mg/l. Registreringer 

av vannføring startet først den 26/4. Sammenholdt med 

registreringer av vannføring ved Krokfoss er det imidlertid 

mindre variasjon i vannføring denne første uka enn den 

påfølgende uke da konsentrasjonen suksessivt faller til et 

jevnt, lavt nivå på 30 - 40 mg/l. 

Vannføringene i Vikka i måleperioden varierer mellom 0.05 

og 0.24 m3/s. Når den første vårperioden holdes utenfor, 

forekommer høyeste sedimentkonsentrasjon (840 mg/l) under 

en vannføring på 0.24 m3/s i siste halvdel av juni måned. 

Øvrige konsentrasjonsmaksima faller innenfor intervallet 

150 - 600 mg/l. 

også i dagene 23.-27.februar ble det tatt vannprøver til 

konsentrasjonsanalyse. Maksimal sedimentkonsentrasjon på 

3.900 mg/l ble registrert under flomkulminasjonen den 

25. februar. 

Registreringene ved stasjonene Vikka og Krokfoss i dagene 23. 

- 27.februar er sammenstilt i tabell 6. Høyeste 

maksimumskonsentrasjon inntreffer i måleprofilet ved 



Krokfoss. Konsentrasjonen i hovedelven ligger for øvrig på et 

langt lavere nivå enn i Vikka under denne flommen. I 

hovedløpet ved Krokfoss opptrer videre 

konsentrasjonsøkningene ca. 6 timer etter at konsentrasjonen 

har kulminert ved måleprofilet i vikka. 

2.7 SUSPENSJONSTRANSPORTENS VOLUM, VIKKA 

I observasjonsperioden 20.april - 21.oktober transporteres 

109 tonn minerogent materiale i suspensjon i Vikka 

(Tabell 7 , fig.16). Mer enn halvparten av det totale 

volum transporteres første måleuka da 

sedimentkonsentrasjonene i Vikka var spesielt høye, og hele 

20% (22 tonn) transporteres det ene døgnet da 

konsentrasjonen av suspendert materiale er på sitt høyeste. 

Ellers varierer det maksimale døgnlige transportvolum ved 

hØY vannføring mellom 1 tonn og 5 tonn. Ved lav og midlere 

vannføring i månedene april-juni er transportvolumet 

generelt lavere enn 0.5 tonn pr døgn, tildels betydelig 

lavere. Ved tilsvarende vannføringer i jUli-oktober er 

transportvolumet generelt mindre enn 0.1 tonn pr døgn. 

Et minimumsestimat på 70 - 80 tonn suspensjonstransport i 

dagene 23. - 27.februar under flommen i slutten av februar 

fås ved å sammenholde de registrerte konsentrasjoner med et 

moderat anslag for vannføring (= 0.15 m3js). 

33 
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VIKKA KROKFOSS 

Prøvetakings- Minerogen Minerogen 

tidspunkt 

(dato, tid) 

2302 1300 

2302 1900 

2402 0100 

2402 0700 

2402 1300 

2402 1900 

2502 0100 

2502 0700 

2502 1300 

2502 1900 

2602 0100 

2602 0700 

2602 1300 

2602 1900 

2702 0100 

2702 0700 

Tabell 6: 

konsentrasjon konsentrasjon 

mg/l mg/l 

527 101 

757 166 

473 467 

289 242 

789 119 

594 656 

3 901 370 

2 662 5 395 Maks. 

2 062 1 702 

1 207 495 

631 336 

2 074 322 

1 412 1 816 Maks. 

1 792 653 

1 054 600 

724 301 

Sammenstilling av minerogen sedimentkonsentrasjon 

fra Vikka og Leira ved Krokfoss under en flom. 



Måned 

April 

Mai 

Juni 

Juli 

Aug 

Sept 

Okt 

Totalt 

20.apr-

21.okt 

Tabell 7: 

Antall AvlØp suspensjonstransport Midlere 

døgn mill-m3 (tonn) partikkel-

konsentrasjon 

(mg/ l) 

11 .10 68 659 

31 .21 6 29 

30 .21 18 84 

31 .18 4 21 

31 .20 7 35 

30 .21 4 21 

21 .16 2 15 

185 1. 27 109 86 

Suspensjonstransport ved målestasjonen i vikka i 

perioden 20.april - 21.oktober 1990. 

2.8 SUSPENSJONSTRANSPORTEN VED FROGNER 

Suspensjonstransporten ved Frogner er målt av AN0 fra 

begynnelsen av 80-årene. Målingene er rettet mot å analysere 

fosfortransport. De er ikke basert på det samme antallet 

prøver som NVEs måleprogrammer. Dette må tas i betraktning 

ved en sammenlikning av måleresultater fra de forskjellige 

stasjonene. 

Målingene viser en transport som varierer fra 125 595 tonn 

i maksimumsåret 1983 til 36 360 tonn i minimumsåret 1989. 

Midlet for alle år beløper seg til 75 000 tonn (tabell 8). 

Dette tilsvarer en midlere erosjonsintensitet i leirterrenget 

ovenfor Krokfoss på 220 tonn/km2 år. 
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Figur 16: Transport av suspendert materiale (med søyler) og 

vannføring i Vikka 1990. 



2.9 EROSJONSINTENSITETEN I FORSKJELLIGE DELFELT 

Erosjonsintensiteten i de forskjellige delfelt er satt opp 

i tabell 9 sammen med tall for suspensjonstransporten i de 

forskjellige delfeltene. 

Erosjonsintensiteten varierer svært mye fra år til år. Det er 

derfor bare ført opp intervaller. variasjonene har sammenheng 

med flomhyppighet og avrenningsforløp og en rekke andre 

forhold som innvirker på materialets tilgjengelighet for 

transport. Måleseriene er for korte til å dekke alle 

situasjoner, men de gir en indikasjon på hvordan 

erosjonsintensiteten varierer i de ulike deler av 

nedbørfeltet. I Vikka er det estimert en øvre grense ved å 

regne med en situasjon hvor en stor høstflom som i 1989 

inngår. 

Den dominerende naturlige erosjonsprosessen i vikka er 

jordsig i kombinasjon med lateral løpserosjon. Denne 

prosessen er av forholdsvis moderat intensitet i forhold til 

den typen raviner som er dominerende i Slemdalsbekkens 

nedbørfelt. 

I Slemdalsbekken har en eller flere store flommer 

forårsaket en senking av erosjonsbasis og medført 

skred og utglidninger. 

I delfeltet Frogner - Krokfoss er erosjonsintensiteten 

større enn i leirområdet ovenfor Krokfoss. Det er her 

et større innslag av instabile skredraviner enn ovenfor 

Krokfoss hvor raviner av Vikkas type er mer utbredt. 

Under store flommer kan erosjonsintensiteten øke sterkt 

selv i raviner som er forholdsvis stabile. 

I oktober 1987 inntraff en ekstremt stor flom i 

Østlandsområdet. Idelfeltet Songa ble det gjort målinger 

av suspensjonstransporten dette året. I perioden 8 april -

1 oktober ble det registrert en suspensjonstransport på 

37 



38 

År Obs Fosfor Suspendert Organisk Nitrogen Vann-

dager tonn tonn tonn tonn mengde 

mill m3 

1983 50 113 125 595 3300 351 

1984 51 69 46 901 2189 392 

1985 32 109 70 643 2503 435 

1986 48 108 92 166 2130 374 

1987 39 86 64 766 2863 582 511 

1988 37 124 99 118 2590 459 468 

1989 43 43 36 360 1076 326 245 

1990 52 64 63 716 1305 353 304 

Middel 90 75 000 2246 430 385 

Tabell 8: Årlige transporterte mengder ved Frogner i Leira. 

Data fra ANØ. 

Målestasjon Feltareal Transport Transport Erosjon 

Leir- 1989 tonn 1990 tonn tonn/km2 

områdene 

km2 

Frogner 340 36 360 63 716 107-187 

Krokfoss 180 8 000 39 400 44-218 

Vikka 3.6 55* 189 53-68 

Transport 1987: 

Songa 12.8 21 270 1662 

Transport middel 

Delfelt/Frogner 1983 - 1990: 

-Krokfoss 160 51 300 320 

Tabell 9: Årlig sedimenttransport og erosjonsintensitet i 

forskjellige delfelt. 

* indikerer målinger som bare omfatter en 

flomsituasjon høsten 1989. 



21 270 tonn. Omlag 1/3 av dette gikk i storflommen som 

kulminerte den 16 oktober 1987. Dette tilsvarer en 

erosjonsintensitet på 1662 tonn/km2. 
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3. KVANTIFISERING AV EROSJONSINTENSITETEN I DE ULIKE 

SEDIKENTKILDENE I LEIRAS NEDBØRFELT 

3.1 INNLEDNING 

En av hovedproblemstillingene i dette forskningsprosjektet har 

vært å finne ut hvor mye av sedimenttransporten som stammer 

fra de ulike typene sedimentkilder. For å vurdere dette 

nærmere har det blitt foretatt en detaljkartlegging av 

sedimentkilder i deler av Leiras nedbørfelt. så langt i 

prosjektet er følgende strekninger/områder blitt 

detalj kartlagt ved feltbefaring: 

Leiras hovedløp 

Slemdalsbekkens nedbørfelt 

Vikkas nedbørfelt 

Leiras hovedløp ble valgt ut for å vurdere hvorvidt 

fordelingen av sedimentkilder langs hovedløpet skiller seg ut 

fra fordelingen langs sidebekkene. 

Slemdalsbekkens nedbørfelt ble valgt på bakgrunn av vannprøver 

som ble tatt i to flomsituasjoner, og disse viste at 

Slemdalsbekken skilte seg klart ut med de høyeste verdier på 

suspensjonskonsentrasjon (fig.17-18). 

videre ble Vikka valgt på grunn av målingene i denne bekken. 

Denne bekken ble antatt å være representativ for naturlige 

erosjonsprosesser, siden store deler av nedbørfeltet ble lagt 

ut som landskapsvernområde i 1976 med forbud mot ytterligere 

bakke-planering og dermed lite bidrag fra jordbruksområdene. 

Sedimentkildene langs Leiras hovedløp har blitt kartlagt ved 

bruk av kano. Dette arbeidet ble gjennomført i 1989, og 

sedimentkildene ble målt opp og tegnet inn på økonomisk kart. 



FJELLTERSKLER: 

A) Krokfoss 
B) Garvefoss 
C) Homledalen 
O) Verkensfoss 
E) Låkedalen 
F) Kringledalen 
G) Kverndalen 

O,f 
0,1 gil 

Figur 17: Konsentrasjon av suspensjonstransport ved flommen 

31.07.89 
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DVEItEt.J 

Figur 18: Konsentrasjon av suspensjonstransport ved flommen 

02-03.02.90 



43 

Resultatene er framlagt i vedlegg 1 i det foreløpige utkastet 

til rapport av 30 januar 1990. 

I Slemdalsbekkens og Vikkas nedbørfelt er kartleggingen 

foretatt til fots i løpet av 1990. 

I tillegg har det vært benyttet flyfoto, men den tette 

vegetasjonen gjør det vanskelig å identifisere sedimentkilder 

med begrenset utstrekning. Derimot har flyfoto vist seg 

nyttig for å sammenligne dagens situasjon med hvordan 

forholdene så ut på fototidspunktet (1983 og 1986) for 

punktkildene som er store nok til å kunne identifiseres på 

flyfotoene. 

3.2 BIDRAGET FRA VERTIKAL L0PSEROSJON (BUNNSENKNING) 

3.2.1 OBSERVASJONER GJORT UNDER FELTBEFARINGER 

Graden av vertikal løpserosjon er klassifisert etter antatt 

årlig bunnsenkning: 

strekninger med stor erosjon > 2,0 cm bunnsenkning 
pr. år 

strekninger med moderat erosjon: 0,5-2,0 cm bunnsenkning 
pr. år 

strekninger liten erosjon 

strekninger uten erosjon 

< 0,5 cm bunnsenkning 
pr. år 

~ ° cm bunnsenkning pr. 
år 

Bekkenes bunn-nivå etter storflommen i 1987 var lett 

identifiserbart, og ved å måle bunnsenkning siden denne 

flommen får man et anslag over nåværende gjennnomsnittlige 

bunnsenkning pr. år. 

Fig. 19-20-21 viser resultatene av denne undersøkelsen. 
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Strekninger med stor erosjon > 2,0 cm bunnsenkning pr. ar 

Strekn i nger med moderat erosjon: 0,5 - 2, O cm bunnsenkn i ng pr. år 

Strekninger l iten erosjon 

Strekninger uten erosjon 

< 0,5 cm bunnsenkning pr. år 

~ O cm bunnsenkn i ng pr. år 

" 

'. 

,7 

Bakkep lanerte områder 

(\ Utgl i dning 

f\ Jordskred 

o 500 n. 

"'IT 

Figur 19: Graden av vertikal løpserosjon i Vikkas nedbørfelt 

,.. 



Bakkeplanerte områder 

Utg lidning 

Jordskred 

o 

stor erosjon 

Strekninger med moderat erosjon: 0,5-2,0 cm bunnsenkning pr. år 

Strekninger liten erosjon 

Strekninger uten erosjon 

< 0,5 cm bunnsenkning pr. år 

~ ° cm bunnsenkning pr. år 

Figur 20: Graden av vertikal løpserosjon i sørlige del av 
Slemdalsbekkens nedbørfelt 
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stor erosjon > 2,0 cm bunnsenkn ing pr . år 

L':::::.J~~~ _ Strekn i nger med moderat erosjon: 0,5-2, O cm bunnsenkn i ng pr . år 

Strekninger liten erosjon 

uten erosjon 

< 0,5 cm bunnsenkning pr. år 

z O cm bunnsenkning pr . år 

.--- ----------.-1 ~~ 
Soom .. ;x: 

"' :; 
~ .. .t / , L.oo • .ro ~ \ _V\o~ ~':"::J. 

Bakkeplanerte områder 

Utglidning 

Jordskred 

Figur 21: Graden av vertikal løpserosjon i nordlige del av 
Slemdalsbekkens nedbørfelt 



3.2.2 

Bakgrunn 

METODE FOR i ESTIMERE BIDRAGET FRA VERTIKAL 

L0PSEROSJON pi BAKGRUNN AV KART 
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Norges Geotekniske Institutt gjennomførte i slutten på 1960-

tallet en omfattende studie av problemer vedrørende 

kvikkleireskred på Romerike. I dette arbeidet, som er 

oppsummert i NGI-publikasjon nr.89, ble det lagt stor vekt på 

å studere intensiteten av bekke-erosjon, og da især vertikal 

løpserosjon, idet de fleste naturlige kvikkleireskred er 

utløst som følge av slik erosjon. 

Graden av vertikal erosjon er i hovedsak knyttet til 

lengdeprofilets utseende. I undersøkelsene til NGI ble det 

stilt følgende problemstilling: 

- Hvor mye dypere vil bekkene erodere før de finner et stabilt 

leie? 

For å kunne svare på dette spørsmålet ble det først vurdert 

hvor slak gradienten måtte være før erosjonen opphørte. Det 

viste seg at at denne kritiske gradienten var avhengig av 

vannføringen. I det ravinerte landskapet på Romerike er 

vannføringen i bekkene i første rekke avhengig av størrelsen 

på nedbørfeltet. 

Med det formål å finne fram til en korrelasjon mellom 

erosjonsintensitet på den ene side og gradient og areal av 

nedbørfelt på den andre side, ble et antall strekninger av 

bekker i Hynnas nedbørfelt som ligger i et marint leirområde 

like øst for Leira, oppmålt for å bestemme gradient og 

nedbørfelt. 
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Hver strekning ble så klassifisert etter graden av erosjon: 

Bekk som viser aktiv erosjon 

Bekk i likevekt 

Bekk som viser oppgrunning 

Hver strekning ble avmerket i et diagram som vist i fig.22. 
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o BClkk som visar oppgrunning 

Figur 22: Sammenhengen mellom nedslagsfelt og løpsgradient for 
bekker med ulik grad av vertikal løpserosjon 
(figur fra Bjerrum, L. 1971) 

på bakgrunn av dette diagrammet viste det seg mulig å trekke 

en linje som skilte de strekninger hvor det var likevekt fra 

de strekninger hvor det var aktiv erosjon. 



Denne likevektskurven kan uttrykkes ved følgende ligning: 

_ 0,0116 
Skritisk- A 0,55 

der skritisk er kritisk gradient og A er nedbørfeltets areal i 

km2 . 

på denne måten er det mulig å klassifisere strekninger etter 

graden av potensiell vertikal løpserosjon. Dessuten er det 

også mUlig å si hvor mange meter erosjon som gjenstår før en 

bekkestrekning har nådd likevektsprofilet. 

Metodebeskrivelse 
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Som grunnlag for beregning av gradient og areal av nedbørfelt 

har det vært benyttet økonomisk kart i målestokk 1:5000 og 

ekvidistanse 5 m. Gradienten, S, i et punkt der bekken 

skjærer en 5 m-kote er beregnet ut ifra avstanden,L (m), 

mellom nærmeste skjæringspunkt med koter ovenfor og nedenfor 

beregningspunktet. 

Arealet av nedbørfeltet er beregnet ved hjelp av planimeter. 

I de tilfeller der nedbørfeltet går inn i skogsområder ovenfor 

marin grense eller inn på sand-deltaet ved Gardermoen er kun 

arealet av de marine leirområdene medregnet. Begrunnelsen for 

denne beregningsmåten er at det i hovedsak er disse områdene 

som bidrar til den raske avrenningen og som er bestemmende for 

størrelsen på flommen. Bidraget fra skogsområdene ovenfor 

marin grense og fra deltaflaten vil ha lengre responstid og 

antas vesentlig å bidra i den avtakende delen av hydrografen 

etter at flomtoppen er passert. I og med at 

erosjonsintensiteten er størst under de store flommene, antas 

det at lengdeprofilets utseende er styrt av toppene i 

flomhydrografene. 
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Resultater 

Lengdeprofilet og det beregnede likevektsprofileter er 

konstruert for følgende bekker (fig.23-30): 

Slemdalsbekken med flere sidebekker 
Songa 
Vikka 
Tveia 
Ulvedalsbekken 
Jeksla 

Dersom det aktuelle bekkeprofilet er brattere enn likevekts

profilet betyr dette at bekken fortsatt graver seg ned, og jo 

større avviket er jo større er erosjonspotensialet. For noen 

av bekkene hviler profilet på fjellterskler som hindrer videre 

nedgraving og som blir erosjonsbasis for bekkeløpet videre 

oppover. For disse bekkene må derfor likevektsprofilet henges 

opp på denne fjellterskelen og oppstrøms profil må beregnes ut 

fra den nye basis. 

Som det framgår av diagrammene er det stor forskjell mellom de 

ulike bekkesystemene hva erosjonspotensiale angår. Det er 

imidlertid mulig å finne igjen visse fellestrekk: 

Erosjonspotensialet er størst i de øvre delene av 

nedbørfeltene. Dette er ikke så overraskende siden disse 

delene av feltet har kommet kortest i 

landskapsutviklingen. Dette resultatet er også 

samsvarende med de observasjoner som ble gjort i NGI's 

tidligere undersøkelser der man fant det hensiktsmessig å 

dele inn i tre forskjellige områder: 

1) Et nedre område uten aktiv løpserosjon 

2) Et midtre område der bekkeløpene løper på 

resedimenterte skredmasser og som fører til at 

erosjonshastigheten i den overliggende del av bekkedalen 
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Figur 23: Lengde- og likevektsprofil for Vikka 

4 

51 



" 

'I ' 

52 

SLEMDALSBEKKEN ,V 
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Figur 24: Lengde- og likevektsprofil for Slemdalsbekken,V 

(fig.21) 
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Figur 25: Lengde- og likevektsprofil for bekk med svært aktiv 
løpserosjon i Slemdalsbekkens nedbørfelt (fig.21 ) 
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Figur 26: Lengde- og likevektsprofil for Slemdalsbekken,SØ 

(fig.20) 
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Figur 27: Lengde- og likevektsprofil for Tveia (fig.17) 
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59 

midlertidig vil reduseres. Hastigheten vil først øke igjen når 

bekken har erodert seg ned gjennom de resedimenterte 

skredmassene. 

3) Et øvre område med aktiv erosjon 

Leiras hovedløp passerer over flere fjellterskler. De 

viktigste regnet nedenfra er: Krokfoss, Garvefoss, 

Homledalen, Verkensfoss, Låkedalen, Kringledalen og 

Kverndalen (fig.l?). Disse tersklene virker som 

erosjonsbasis for oppstrøms løp, og det ser ut til å være 

en tendens til at erosjonsintensiteten øker med økende 

avstand fra en fjellterskel. Dette henger sammen med at 

løpet først når likevektsprofilet nærmest erosjonSbasis. 

videre opp strøms vil derimot løpet være brattere enn 

likevektsprofilet med fortsatt aktiv løpserosjon. Dette 

kan være noe av forklaringen på hvorfor f.eks. 

Slemdalsbekken fortsatt er så aktiv, i og med at denne 

bekken ligger relativt langt unna nedstrøms erosjonsbasis 

(0yeren) . 

på figurene er det også angitt en verdi for 

erosjonspotensiale, Ep som er beregnet etter følgende formel: 

l:llh. 
E = ~ 

p L 

der åh i er høydeforskjellen mellom det aktuelle profilet (ap) 

og likevektsprofilet (lp) på de strekningene der ap er 

brattere enn lp i hvert av punktene som ligger til grunn 

for profilene, dvs. for hver 5 m-kote 

L er total lengde av bekkeløpet 

Høye positive Ep-verdier angir bekker som har stort 

erosjonspotensiale, og hvor det kan forventes kraftig 
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løpserosjon i framtida. Lave eller negative Ep-verdier 

indikerer at bekkene har nådd likevektsprofilet med liten 

eller ingen framtidig vertikal løpserosjon. 

Diskusjon av metodens anvendelighet 

Feltundersøkelsene viste i hovedtrekk at bekkene med størst 

Ep-verdier også hadde størst erosjon. Dette tyder på at 

metoden er godt egnet til å identifisere strekninger med stor 

potensiell vertikal løpserosjon. 

Metoden egner seg best for bekker som skjærer seg ned i 

løsmasser og da spesielt i leir- og siltområder. For bekkeløp 

som henger på flere terskler (f.eks. fjellblotninger eller 

kulverter) kan metoden kun anvendes på strekningene mellom 

tersklene. Metoden er utviklet for nedbørfelt bestående av 

marin silt/leire og er således lite anvendelig i områder med 

andre grunnforhold. 

Metoden kan også benyttes i vurderingen av faren for utløsning 

av kvikkleireskred. Dersom løpet går over lommer med 

kvikkleire kan man vurdere muligheten for at løpet kan grave 

seg ned til denne lommen med fare for utløsning av 

kvikkleireskred. 

I tillegg vil metoden være et nyttig hjelpemiddel når man skal 

vurdere konsekvensene av inngrep som fører til endringer i de 

naturlige avrenningsforholdene og da spesielt inngrep som 

fører til raskere avrenning og dermed høyere flomtopper. 

Erfaringene fra feltundersøkelsene viste at bekker med størst 

erosjonspotensiale var mest sårbare overfor inngrep. 
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3.3 BIDRAGET FRA LATERAL (SIDEVEIS) LØPSEROSJON SOM FØLGE AV 

BAKKESIG 

Måleoppsett 

For å kvantifisere bidraget fra denne erosjonsprosessen er det 

viktig å kjenne størrelsen på bakkesiget. Det er gjort få 

undersøkelser i Norge som kan gi representative verdier på 

bakkesiget. Det ble derfor iverksatt et prosjekt med formål å 

kvantifisere størrelsen på bakkesiget. 

våren 1990 ble det boret 5 hull, ca. 2 m dype, langs to 

skråningsprofiler i Vikkas nedbørfelt (se fig.31 for 

beliggenhet). 

I hvert av hullene ble det satt ned fleksible plastrør, og 

størrelsen på siget er beregnet ut fra endringen i helningen 

på røret. Helningen blir målt for hver 25 cm i hvert av 

hullene. Fig.32 viser en skisse av helningsmåleren og fig.33 

gir tekniske spesifikasjoner. 

Resultater 
Måleresultatene fra første året viser store variasjoner, og de 

angitte verdier for sig er beheftet med stor usikkerhet. 

Dette henger først og fremst sammen med at det var umulig å 

unngå "slark" mellom det utborede hullet og plastrøret. 

Dessuten er siget på sommerstid antageligvis lite, anslagsvis 

noen få millimeter. Usikkerheten i målingene grunnet slarket 

mellom måler og rør er anslått til å være ca. ± 1 cm. Måle

resultatene er vist i fig.34-35. 
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Kanaler: 
Barduc M, ø 66/50 mm, PVC med fjærstålspiral 
Se datablad. 

Måler: 
NGI prototyp, se egen tegning. 
Sensor: Schaevitz lSFPA - 14.5, serienummer 26690 

Eksiteringsspenning: ± 15 V d.c. 
Utgangssignal : ± 5 V d.c. for ± 14.5 o 

Glideringer: 2 stk. delrin, senteravstand 120 mm, hvorav 
1 stk. ø 50/35 x 21 mm 
l stk. ø 50/35 x 24 mm 

Kabe l : 

Alencoflex SHR l, 1/4 ", hydraulikkslange, med innvendig trukne enkelt
ledere i 0.22 mm 2 • 

Plugg: Amphenol MS3106A14S-6P med strekkavlaster. 

Instrument for avlesning: 
NGI type, se rapport nr. 55312.1-1 av 29 april 1981. 

Tilkoplinger: 

Funksjon Pinner Farge på Pinner 
sensor ledere plugg 

+ 15 V d.c. A Rød B 

Jord/sign.retur B Grønn C 

- 15 V d.c. C Blå O 

+ signal O Gul E 

Figur 33: Tekniske spesifikasjoner av rør (kanal) og 

helningsmåler 
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Diskusjon og konklusjon 

Det store spriket i måleresultater indikerer at målingene det 

første året bare i liten grad gir holdepunkter for å vurdere 

bidraget fra lateral løpserosjon som følge av bakkesig. De 

foreløpige målingene gir inntrykk av at bakkesiget i 

overflaten antakelig er av størrelsesorden 1 cm pr. år. vi 

regner med at det er mulig å gi sikrere anslag over størrelsen 

på bakkesiget etter flere års målinger. 

Dersom vi antar at siget i overflaten er 1 cm og at siget 

avtar lineært ned til 1 m dybde, får vi at løpserosjon utgjør 

8,7.10-3 m3 pr. løpsmeter, forutsatt bidrag fra skråningene på 

begge sider av bekkeløpet. Denne verdien kan benyttes i de 

største bekkene der dybden av løpet er minst 1 m. 

I de mindre sidebekkene har feltundersøkelsene vist at 

gjennomsnittlig løpsdybde ligger rundt 30 cm, noe som fører 

til at bidraget fra siget blir mindre. I disse tilfellen har 

vi antatt 1 cm sig i overflaten som avtar lineært til 30 cm 

dybde, og dette gir et bidrag på 2,6.10-3 m3 pr. løpsmeter. 

Forutsetningen for at det skal bli et bidrag fra bakkesig er 

at skråningen ned mot bekkeløpet er tilstrekkelig bratt og 

høy. I beregningene har vi kun tatt med skråninger som 

framkommer av det økonomiske kotegrunnlaget, dvs. minst 5 m 

høye og helninger brattere enn 1:4, tilsvarende ca. 14°. 

Dette valget av helningsvinkel er gjort på bakgrunn av 

feltobservasjoner som viste at trærne bare i liten grad 

indikerte bakkesig i slakere skråninger. 

3.4 BIDRAGET FRA LATERAL L0PSEROSJON I PUNKTKILDER 

Langs Leiras løp dominerer punktkildene. Det samme er 

tilfellet i de største sidebekkene, slik som f.eks. Vikka og 

Slemdalsbekken. De er i hovedsak lokalisert til yttersvinger 



68 

og skyldes lateral erosjon. Typisk for kildene er at de 

nesten uten unntak skyldes undergraving av bratte skråninger 

med utglidninger av løsmasser som resultat. Videre ble det 

observert at de fleste utglidningene inneholdt storvokst skog 

med alder minst 50 år (fig.36). 

Ved å studere flyfoto fra 1983 og 1986 kan det fastslås at de 

store punktkildene der det har vært utløst skred/utglidninger, 

ikke var aktive ved fotograferingstidspunktet. Det betyr at 

de har blitt utløst ved en senere anledning, og det er 

naturlig å anta at de fleste har gått i forbindelse med den 

store høstflommen i 1987. 

på bakgrunn av feltundersøkelsene er det funnet hensiktsmessig 

å klassifisere hver av kildene etter følgende størrelser på 

antatt sedimentproduksjon: 

1: Liten sedimentproduksjon (anslagsvis < 1 m3 pr. år) 

2: Middels sedimentproduksjon (anslagsvis 1-5 m3 pr. år) 

3: stor sedimentproduksjon (anslagsvis> 5 m3 pr. år) 

3.5 BIDRAGET FRA JORDBRUKSOMRÅDENE 

Bidraget fra jordbruksområdene kan deles inn i to 

hovedgrupper: 

1) Erosjon av overflatevann på dyrket mark 

2) Erosjon i forbindelse med drenssystemet 

Bidraget fra den første kategorien er i det vesentlige 

avhengig av type og alder på vekster, jordarbeidingsgrad, 

helningsforhold, samt tele- og nedbørsforhold. Bidraget er 

først og fremst begrenset til perioden mellom høst- og våronn 

når jordene ligger ubeskyttet av vegetasjonsdekke. 
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Figur 36: Foto av et skred i yttersving langs Leiras hovedløp 
der voksen skog inngår i skredmassene 

Bidraget fra den andre kategorien er i første rekke beroende 

på graden av erosjonssikring av drensutløp. Det er under 

feltundersøkelsene observert mange lokaliteter med tildels 

store erosjonsskader i form av nye ravinedannelser ved utløpet 

av drensrør, og da spesielt i forbindelse med bakkeplanerte 

områder. 

For å vurdere bidraget fra jordbruksområdene har vi benyttet 

målinger som er utført av Uhlen og Lundekvam (1988), der den 

gjennomsnittlige jorderosjon fra jordbruksareal i ulike 

distrikter er anslått på grunnlag av spredte målinger. For 

Romerike antas den årlige erosjonen å være 300 kg pr. dekar 



70 

(tilsvarer 300 tonn pr. km2 ) i de mest utsatte kommunene, men 

i nylig bakkeplanerte områder kan erosjonen komme helt opp i 

1.000-2.000 kg pr. dekar. For Østlandet som helhet ligger 

verdien på rundt 75 kg pr. dekar. De spesifikke verdiene 

angir både bidraget som skyldes overflateavrenning og 

erosjonen ved drensutløp. 

Som grunnlag for beregning av arealer ved bruk av planimeter 

er benyttet økonomiske kart produsert i 1976 og 1984. Det er 

kun tatt med områder med betegnelsen "fulldyrka jord", da 

feltundersøkelsene viste at det vanligvis bare er disse 

områdene som blir jevnlig pløyd. Bidraget fra "gjødsla beite" 

og "overflatedyrka jord" antas det meste av tida å være 

ubetydelig, idet disse områdene mesteparten av tida har et 

vegetasjonsdekke som binder overflatejorda. 
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4. BEREGNING AV SEDIMENTBUDSJETTET I VIKKA OG SLEMDALSBEKKEN 

4.1 VIKKAS SEDIMENTBUDSJETT 

vi har valgt å beregne sedimentbudsjettet i vikka ved den 

nyopprettede målestasjonen, dette for å kunne sammenlikne 

verdiene i budsjettet med målinger ved stasjonen i 1989 og 

1990. 

vertikal løpserosjon: 

Langs hovedløpet til Vikka er det ingen tegn på vertikal 

løpserosjon, bortsett fra en strekning av ca. 500 m lengde 

omtrent midtveis hvor det er tegn som kan tyde på en viss 

bunnsenkning (se fig.19). Den vesentligste kilden syntes å 

være lateral erosjon i yttersvingene. 

Langs sidebekkene som drenerer ut fra Gardermoen-platået er 

det flere raviner som viser tegn på intensiv vertikal 

løpserosjon. Dette ble tydelig demonstrert ved at det i noen 

av disse ravinene ble observert en markert knekk i løpets 

lengdeprofil med vertikal høydeforskjell på 1-2 m. Det synes 

helt klart at erosjonen vil fortsette oppstrøms de nærmeste 

årene. også ravinene på sørsida av Vikka viser tegn på 

vertikal løpserosjon, men prosessene her er mindre aktive enn 

på nordsida. Vikka er dekket av et tykt sandlag i bunnen, og 

det antas ikke å være noen bunnsenkning under normale 

vannføringsforhold. 

Ved å måle lengden på strekninger med ulik erosjonsgrad, og 

ved å anta at den gjennomsnittlige bredden på løpet i 

sidebekkene er 0,5 m, får vi følgende årlige bidrag fra den 

vertikale løpserosjonen, når bunnsenkningen har en størrelse 

som beskrevet under kap.4.2.1 (antatt 2 cm, 0,5 cm og 0,1 cm 

bunnsenkning for løp med henholdsvis stor, moderat og liten 

erosjon): 
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l} Strekninger med stor erosjon 600 m ~ 6 m3 tilsv. 12 
tonn 

2} Strekninger med moderat erosjon: 1250 m ~ 3 m3 tilsv. 6 
tonn 

3} Strekninger med liten erosjon 7600 m ~ 4 m3 tilsv. 8 
tonn 

Totalt årlig bidrag som følge av vertikal løpserosjon: 
ca 25 tonn 

Lateral løpserosjon som følge av bakkesig: 

Et fellestrekk for sidebekkene i Vikkas nedbørfelt er at 

skråningene ned mot bekkene er bratte, og at vegetasjonen 

indikerer aktivt bakkesig. Det er derfor grunn til å tro at 

lateral løpserosjon for opprettholdelse av tverrsnittet er 
virksom langs mesteparten av løpsnettet. Benytter vi 

beregningsgrunnlaget i kap. 4.3.3 får vi at lateral 

løpserosjon som følge av bakkesig i Vikkas nedbørfelt utgjør 

rundt 75 tonn pr. år. 

Bidraget fra aktive punktkilder i det naturlige 

leirlandskapet: 

I den mest aktive ravinen var det også flere tildels store 

overflate-utglidninger (tilsammen ca. 100 m3) som er et 

resultat av undergraving av skråningsfoten (fig.38). Det 

årlige bidraget (nye skred pluss erosjon i skredmasser som er 

avlagret i løpet) fra disse kildene er anslått til i 

gjennomsnitt omtrent 25 tonn pr. år, herav utgjør erosjon som 

følge av overflateavrenning i skredsårene ca. 5 tonn. 

I tillegg er det 3 punktkilder i yttersvinger langs hovedløpet 

(fig.19), og det årlige bidraget fra disse utgjør trolig rundt 

10 tonn i året. 



Figur 37: Utglidning som følge av vertikal løpserosjon i 

sideravine til Vikka 

Bidraget fra jordbruksområdene: 
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Arealet av fulldyrka områder ovenfor målestasjonen er beregnet 

til 1,95 km2 • I og med at store deler av Vikkas nedbørfelt 

ble lagt ut som landskapsvernområde i 1976 med forbud mot 

ytterligere bakkeplanering, har vi antatt det årlige bidraget 

er såpass lavt som 75 kg pr. dekar i gjennomsnitt. vi får da 

et totalbidrag fra jordbruksområdene på 145 tonn. 

Det er to aktive punktkilder i kanten av bakkeplanerte områder 

på nordsida av Bjørningstad gård i forbindelse med dårlig 

erosjonssikring av utløpet av grøftevann. Erosjonen fra disse 

kildene er estimert til å utgjøre ca. 1000 m3 på de 15 årene 
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siden bakkeplaneringa ble gjennomført. Dette gir en 

gjennomsnittlig erosjon på omtrent 65 m3 tilsvarende 130 tonn 

pr.år. Her må det imidlertid bemerkes at erosjonen var mest 

intensiv de første årene etter planeringsarbeidet, og ut i fra 

observasjoner i 1989 og 1990 overstiger det årlige bidraget 

neppe 20 tonn under dagens forhold. Det ble ikke observert 

andre aktive punktkilder i forbindelse med bakkeplanering 

eller anleggsvirksomhet andre steder i nedbørfeltet. 

Sedimentbudsjettet i vikka: 

ut ifra de vurderinger som er gjort ovenfor, får vi et 

sedimentbudsjett som vist i tabell 10. 

Ved målestasjonen ble suspensjonstransporten målt til 109 tonn 

i perioden 20 april - 21 oktober 1990. Antakelig ligger 

årsverdien ikke langt unna de 280 tonn som er estimert i 

tabellen. 

Summerer vi bidragene fra de naturlige erosjonsprosessene får 

vi 135 tonn pr. år, dvs. 41% av totaltransporten. Arealet av 

det naturlige leirlandskapet er beregnet til ca. 1,6 km2 . 

Dette gir: 

Spesifikk sedimentproduksjon fra naturlige kilder: Ca. 85 

tonn/km2 år 
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Tabell 10: Sedimentbudsjett for Vikka 

SEDIMENTKILDE EROSJONSPROSESS ARLIG BIDRAG 

Bunnsenkning 
25 tom 

(vertikal l~eroslon) 
Lf)PSMATERIALE 

Graving i yttersving 
10 tom 

(lateral løpserosjon) 

Skred/utglidninger 
l 20 tom 

Erosjon i skredmasser avlagret 
i løpet 

SKRANI NGSMATERIALE 
Bakkesig 

1 75 tom 
Lateral løpserosjon for opp-
rettholdelse av tverrprofil 

Erosjon av overflatevam i 5 tom 
skredsår 

Erosjon av overflatevam 125 tom 

JORDBRUKSOMRADER 

Erosjon av grøftevam 20 tonn 

Sum bidrag pr. år ca. 280 tonn 

4.2 SLEKDALSBEKKENS SEDIMENTBUDSJETT 

Erosjonsprosessene i Slemdalsbekkens nedbørfelt er langt mer 

intensive enn tilfellet er i vikka. Under flommen 31 juli 

1989 ble det målt en suspensjonskonsentrasjon på 35,9 mg/l. 

Dette er den høyeste verdien som er målt i Norge, og den er 10 

ganger høyere enn hva som ble målt i andre raviner iLeiras 

nedbørfelt. store deler av løpsnettet gir inntrykk av å være 

helt ute av likevekt. Dette gir seg til kjenne ved at lange 

strekninger viser meget stor vertikal løpserosjon, noe som 

resulterer i ustabile skråninger med utglidninger. Som 

eksempel kan nevnes at det over en strekning på ca. 1 km ble 

observert utglidninger som tilsammen må ha utgjort flere 
3 1. 000 m • 
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videre løsnet det seint på høsten i 1987 flere store skred, 

hvorav det største hadde et volum på omtrent 10.000 m3 

(fig.38) . 

vertikal løpseros;on: 

Figur 21-22 viser kart over intensiteten av den vertikale 

løpserosjonen for løpsnettet. Måling av lengde på strekninger 

med ulik erosjonsgrad gir følgende fordeling, kfr. kap. 4.2.1 

(antatt bunnsenkning på 5 cm, 2 cm og 0,5 cm for løpene med 

henholdsvis stor, moderat og liten erosjon): 

1) strekninger med stor erosjon 1800 m ~ 45 m3 tilsv. 90 
tonn 

2) strekninger med moderat erosjon: 6800 m ~ 68 m3 tilsv. 135 
tonn 

3) strekninger med liten erosjon 10900 m ~ 27 m3 tilsv. 55 
tonn 

Totalt årlig bidrag som følge av vertikal løpserosjon: ca. 280 
tonn 

Lateral løpseros;on: 

størstedelen av nedbørfeltet har bratte skråninger ned mot 

bekkeløpene med tydelige tegn på bakkesig. Benytter vi 

beregningsgrunnlaget i kapittel 4.3.3, får vi at lateral 

løpserosjon som følge av bakkesig utgjør ca. 200 tonn pr. år. 

Det er få markerte svinger i løpsnettet, og dette fører til at 

omfanget av erosjon i yttersvingsbanker er begrenset. Totalt 

er bidraget fra denne kilden anslått til å være rundt 10 tonn 

pr. år. 



Figur 38: Skred med anslått volum på ca. 10.000 m3 i Slemdalsbekkens 
nedbørfelt utløst i forbindelse med flommen oktober 1987 

....J 

....J 
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Erosjon i skredmasser: 

Det ble utløst 4 skred i løpet av et par måneders periode 

etter uværet i oktober 1987. 

Det største av disse skredene hadde et volum på nærmere 10.000 

m3 , og ut i fra rekkevidden av skredet må deler av skred

massene ha bestått av kvikkleire. Volumet av de tre andre 

skredene var rundt 1.000 m3 hver. Utløsende årsak til 

skredene antas å ha vært en kombinasjon av undergraving av 

skråningsfot og oppbygging av porevannstrykk. Bekken vil med 

årene grave seg nytt løp gjennom skredmassene, og i tillegg 

vil det i forbindelse med intense regnvær foregå erosjon som 

følge av overflateavrenning i skredsårene. Antakelig vil det 

årlige bidraget fra disse kildene utgjøre i gjennomsnitt ca. 

250 m3 eller 500 tonn. 

Ved siden av store skred har det blitt utløst en rekke mindre 

skred med volum 1 - 100 m3 , spesielt på strekningene med 

kraftig løpserosjon. Utløsende årsak er både vertikal og 

lateral løpserosjon. på den mest aktive strekningen med 

lengde omtrent 1 km ble det observert skred på tilsammen minst 

1.000 m3 . Det er vanskelig å gi noe sikker verdi på det 

årlige bidraget fra disse kildene, men trolig er det snakk om 

minst 1.000 m3 eller 2.000 tonn pr. år i gjennomsnitt. 

Av totalbidraget fra erosjon i skredmasser på 2.500 tonn pr. 

år har vi anslått at erosjon av overflatevann i skredsårene 

utgjør omtrent 100 tonn pr. år. 

Bidraget fra jordbruksområdene: 

Arealet av fulldyrkede områder er beregnet til ca. 3,50 km2 • 

Det har foregått en langt mere omfattende bakkeplanering i 

Slemdalsbekkens nedbørfelt enn tilfellet er i vikka. vi må 

derfor regne med at det spesifikke bidraget fra 

jordbruksområdene er høyere i Slemdalsbekken. Vi har i våre 

beregninger valgt å benytte 300 kg pr. dekar som en gjennom-



79 

snittlig verdi på sedimentproduksjon, og dette betyr at 

bidraget fra jordbruksområdene som følge av overflateavrenning 

utgjør ca. 1000 tonn pr. år. 

Det ble også observert noen få mindre kilder i forbindelse med 

dårlig erosjonssikring av drensutløp fra bakkeplanerte 

områder. Bidraget fra disse kildene er grovt anslått til ca. 

10 tonn pr. år. 

Sedimentbuds;ettet i Slemdalsbekken: 

Summerer vi bidraget fra de ulike sedimentkildene får vi en 

fordeling av sedimentbudsjettet for Slemdalsbekken som vist i 

tabell 11. 

Arealet av nedbørfeltet er beregnet til ca. 9,5 km2 • Av dette 

utgjør jordbruksområdene 3,5 km2 , dvs. at det naturlige 

leirlandskapet har et areal på rundt 6 km2 • Totalt bidrar de 

naturlige sedimentkildene med ca. 3000 tonn/år, dvs. 75% av 

totaltransporten. Dette gir følgende: 

Spesifikk sedimentproduksjon fra naturlige kilder: 500 

tonn/km2 år 
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Tabell 11: Sedimentbudsjett for Slemdalsbekken 

SEDIMENTKILDE EROSJONSPROSESS ÅRLIG BIDRAG 

Bunnsenkning 
280 tonn 

(vertikal løpserosjon) 
L0PSMATERIALE 

Graving i yttersving 
10 tonn 

(lateral løpserosjon) 

Skred/utglidninger 
l 2400 tonn 

Erosjon i skredmasser avlagret 
i løpet 

SKRANINGSMATERIALE 
Bakkesig 

l 200 tonn 
Lateral løpserosjon for opp-
rettholdelse av tverrprofil 

Erosjon av overflatevann i 100 tonn 
skredsAr 

Erosjon av overflatevann 1000 tonn 

JORDBRUKSOMRADER 

Erosjon av grøftevann 10 tonn 

Sum bidrag pr. år: ca. 4000 tonn 

4.3 KONKLUSJONER OG DISKUSJON 

DET ER STOR FORSKJELL pi BIDRAGET FRA DE ULIKE 

SEDIMENTKILDENE I HOVEDBEKKENE SETT I FORHOLD TIL 

SIDEBEKKENE LENGRE OPP I NEDBØRFELTET 

Langs Leiras hovedløp er punktkilder hovedsaklig lokalisert 

til yttersvinger den helt dominerende sedimentkilden. Når vi 

beveger oss opp i sidebekkene vil sedimentkildene mer og mer 

domineres av diffuse kilder virkende over lengre strekninger. 

I de bratte ravinene ser det ut til at erosjon i 

løpsmaterialet (løpserosjon) og erosjon i skredmasser etter 

utglidninger i sideskråningene er dominerende prosesser i 

sedimentproduksjonen. 
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Denne forskjellen kan forklares utfra hvilken fase i 

landskaps-utviklingen de ulike delene av bekkesystemet 

befinner seg i. I det unge, lite utviklete landskap vil man 

vanligvis finne intensive erosjonsprosesser, mens man i det 

modne landskapet opplever langt lavere intensitet. Som hoved

regel gjelder at graden av utvikling er avhengig av avstanden 

til erosjonsbasis. Landskapet vil først modnes i de nedre 

delene nær erosjonsbasis, og hovedbekkene med tilgrensende 

skråninger vil derfor være kommet lengre i utviklingen enn 

tilfellet er for sidebekkene. 

Når vi vurderer bekkeløpenes ordenstall ser det ut til at 

sonen med aktiv erosjon har nådd opp til 3. ordens bekkeløp 

(fig.39), og i mange bekker finner vi den mest aktive sonen 

med løpserosjon akkurat i denne ordensklassen. 

Figur 39: Prinsippet for bestemmelse av ordenstallet til 

bekkeløp 
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Dette betyr også at skredaktiviteten er størst på disse strek

ningene. Denne sonen samsvarer med den såkalte 

aggresjonsfronten beskrevet av Bjerrum (1971), og som angir en 

grense for hvor langt opp i et nedbørfelt aktiviteten av 

kvikkleireskred har nådd. 

Løpsmønsteret vil også være avhengig av utviklingsgraden. I 

det unge landskapet vil løpsmønsteret stort sett være rett, 

mens det med tida stadig vil bli mere svingete, for til slutt 

å ende opp i et meandrerende løpsmønster i et modent landskap. 

Langs størstedelen av Leira finner vi et svingete løpsmønster, 

og i de nederste delene nedenfor Leirsund finner vi de typiske 

meandersvingene. I sidebekkene er som regel de nederste delen 

svingete, men lengre opp i nedbørfeltet finner vi gjerne 

rettere løp. Feltundersøkelsene tyder på at løpsmønsteret 

begynner å bli svingete når den vertikale løpserosjonen blir 

liten, dvs. når løpet nærmer seg sitt likevektsprofil. 

Løpsmønsteret vil være med på å bestemme beliggenheten av 

sedimentkildene. I meandrerende og svingete løp (hovedbekker) 

vil punktkildene lokalisert til yttersvingene være 

dominerende. I rette løp (sidebekker) som ennå ikke har nådd 

likevektsprofilet, vil den vertikale løpserosjonen fortsatt 

være aktiv. I disse løpene vil det derfor ofte være ustabile 

skråninger som følge av undergraving av skråningsfoten. I 

tillegg vil det foregå en lateral løpserosjon som følge av 

bakkesig. 

EROSJONSINTENSITETEN I SLEMDALSBEKKENS NEDBØRFELT ER MYE 

STØRRE ENN TILFELLET ER I VIKKAS NEDBØRFELT 

Både målingene av suspensjonskonsentrasjonene under flommene 

31.07.89 og 02.02.90 samt feltundersøkelsene viser tydelig at 

erosjonsintensiteten i Slemdalsbekken er langt høyere enn i 

Vikka. De to nedbørfeltene er relativt like hva størrelse og 

topografi angår. størstedelen av nedbørfeltet i vikka (70%) 

blir utgjort av sand-deltaet på Gardermoen, og vannføringa i 
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vikka får et vesentlig bidrag fra grunnvannsmagasinet i dette 

deltaet. 

Arsaken til den store forskjellen kan bero på flere faktorer, 

og vi vil her nevne de viktigste rangert etter antatt 

viktighet: 

1) For Slemdalsbekken er avstanden til nærmeste nedstrøms 

erosjonsbasis (øyeren) ca. 33 km, mens for Vikka er denne 

avstanden kun 6 km (Krokfoss). Dette burde innebære at 

landskapsutviklingen har kommet vesentlig lengre i vikka, 

som igjen skulle føre til at erosjonsintensiteten er 

lavere i vikka enn i Slemdalsbekken. 

Denne antagelsen blir understøttet ved å sammenligne 

lengdeprofilene sett i forhold til likevektsprofilet i de 

to bekkesystemene (fig.23 og 24). Som det framgår av 

disse er Slemdalsbekkens profil brattere i forhold til 

likevektsprofilet enn tilfellet er for Vikka, noe som 

indikerer mer intensiv vertikal løpserosjon i 

Slemdalsbekken. Kraftigere løpserosjon fører også til 

større instabilitet i tilgrensende sideskråninger med 

større mulighet for utglidninger/skred. Når vi vurderer 

sedimentbudsjettet i de to bekkesystemene ser vi at den 

største forskjellen blir utgjort av det store bidraget 

fra erosjon i skredmasser i Slemdalsbekken. 

2) I og med at store deler av Vikkas nedbørfelt blir utgjort 

av sand-deltaet på Gardermoen vil responstida i vikka bli 

høyere enn tilfellet er i Slemdalsbekken. Dette fører 

til at flommene får et mer konsentrert forløp i 

Slemdalsbekken med høyere flomtopper. 

Erosjonsintensiteten i løpsmaterialet er for en stor del 

bestemt av flomtoppene, noe som resulterer i høyere 

erosjonsintensitet i Slemdalsbekkens enn i vikkas 

nedbørfelt. 
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3) størstedelen av Vikkas nedbørfelt ble i 1976 utpekt som 

landskapsvernområde, noe som førte til at all videre 

bakkeplanering ble forbudt. I Slemdalsbekkens nedbørfelt 

har det foregått planering helt fram til dags dato. 

Erosjonsintensiteten vil være størst de første årene 

etter planeringen, for så å avta gradvis med årene 

ettersom skråninger og drenering får tid til å innstille 

seg etter de nye forholdene. Det må derfor forventes at 

den spesifikke erosjonen fra bakkeplanerte områder er 

større i Slemdalsbekken enn i vikka. 

4) Det er langt større bunntransport i sandfraksjonen i 

Vikka grunnet erosjon inn i sand-deltaet på Gardermoen. 

Sanden ligger som et erosjonsbeskyttende lag på bunnen av 

bekkeløpet, og vil redusere den vertikale løpserosjonen. 

Under stor-flommer, som tilfellet var i 1987 og 1990, vil 

bunntransporten bli så stor at det beskyttende laget blir 

medrevet med muligheter for erosjon i leirajsilten som 

ligger under sandlaget. Nå er riktignok også de største 

bekkene i Slemdalsbekkens nedbørfelt dekket med sand på 

bunnen, men det er sannsynlig å anta at tykkelsen på 

sandlaget er mindre her enn i vikka. Hvis dette er 

riktig kan det tenkes at den vertikale løpserosjonen 

initieres ved lavere flommer i Slemdalsbekken. 

PÅ BAKGRUNN AV FLYFOTOTOLKNINGER SYNES DET Å HA SKJEDD EN 

MARKERT ØKNING I EROSJONS INTENSITETEN PÅ SLUTTEN AV 1980-

TALLET 

Det er to mulige årsaker som peker seg ut som forklaring på 

denne økningen: 

l) Feltundersøkelsene har gitt en klar indikasjon på at det 

har skjedd en markert økning av erosjonsintensiteten på 

slutten av 1980-tallet. De langt fleste utglidningene 
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som kunne observeres inneholdt alle voksen skog med alder 

minst 50 år, noe som indikerer at det er lenge mellom 

hver gang slike forhold inntreffer. Ved å studere 

flyfoto fra 1986 kan det videre fastslås at utglidingene 

er yngre enn dette. Det er derfor naturlig å anta at 

storflommen i 1987 har vært en sterk medvirkende årsak 

til skredaktiviteten. 

Ved å analysere flommens størrelse i Leira har man funnet 

at det i gjennomsnitt vil gå omtrent hundre år mellom 

hver gang det vil inntreffe en tilsvarende flom. 

En flom av denne størrelse vil føre til vertikal 

løpserosjon. Feltobservasjonene ga inntrykk av at det 

relativt nylig hadde foregått en bunnsenkning i de fleste 

bekkene i Slemdalsbekkens nedbørfelt, og sannsynligvis 

skjedde dette i forbindelse med 1987-flommen. Dette har 

ført til at store deler av Slemdalsbekkens nedbørfelt har 

kommet i ubalanse. Den vertikale løpserosjonen vil med 

tida bevege seg oppstrøms fra strekningene hvor slik 

bunnsenkning har foregått inntil hele nedbørfeltet igjen 

har stilt seg inn i ny balanse. Denne prosessen kan 

tydelig observeres i mange av de mindre sidebekkene som 

drenerer ut i bekkeløp som har blitt utsatt for 

bunnsenkning, ved en begynnende vertikal løpserosjon i 

nedre del nær samløpet (fig.40). 

Denne økede erosjonsintensiteten vil være mest 

framtredende i perioden like etter en storflom, for så 

å avta gradvis inntil en ny flom igjen inntreffer. 

2) I Slemdalsbekken synes det å være en klar sammenheng 

mellom erosjonsintensitet og grad av bakkeplanering. Når 

man beveger seg oppover bekken fra samløpet med Leira er 

bunnsenkningen lite framtredende i de nedre delene. 

Videre oppover i feltet finnes sideraviner hvor 

bunnsenkningen er svært aktiv med ustabile skråninger som 

resultat. Felles for disse ravinene er at det har 
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foregått en utstrakt bakkeplanering i store deler av 

nedbørfeltet. I områder der bakkeplaneringen er mindre 

omfattende, er ikke løpserosjonen så framtredende. 

Figur 40: Senkning av erosjonsbasis i hovedløp (i front av 
bildet) forårsaker vertikal løpserosjon i sidebekker 

Bakkeplanering kan føre til at avløpet fra 

jordbruksområdene skjer raskere, noe som resulterer i at 

flornhydrografen blir mere konsentrert med høyere maksimal 

flomavrenning (fig.41). 

Den raskere reaksjonstida er forårsaket av at 

dreneringstettheten som følge av rørlegging har øket med 

raskere avrenning som resultat. Dessuten har det 

naturlige vegetasjonsdekket blitt fjernet. Derved minsker 

vannforbruket og muligheten for overflateavrenning øker. 

Dette har ført til at 1987-flommen har blitt relativt 

større i bekkesystemer hvor store deler av nedbørfeltet 
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er bakkeplanert. Det er grunn til å anta at 

bakkeplaneringen har vært en medvirkende årsak til de 

store erosjonsskadene som ble påført bekkesystemet under 

denne flommen, og skadene hadde antakelig heller ikke 

blitt så omfattende. 
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Figur 41: Bakkeplanering kan føre til raskere avrenning og 
større flomavrenning 

De ulike bekkesystemene viser stor variasjon når det gjelder 

økningen i erosjonsintensitet. Denne variasjonen kan 

forklares ut fra hvor motstandsdyktige bekkeløpene er mot 

erosjon. Bekkeløp med de bratteste profilene er mest sårbare 

overfor storflommer og inngrep som gir raskere avrenning. 

Foruten bakkeplanering kan også anleggs-virksomhet som 

forutsetter fjerning av det naturlige vegetasjonsdekket gi 
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opphav til slike endringer. I forbindelse med eventuell 

utbygging av Gardermoen med asfaltering av store arealer er 

det viktig at raviner som mottar avløpsvann blir dimensjonert 

til å tåle den ekstra belastningen som følge av høyere 

flomavrenning. Det samme er tilfellet med planlegging av 

eventuelle nye store bakkeplaneringsarbeider. Dersom 

bekkeløpene som drenerer ut fra slike områder har bratte 

løpsprofil, bør man vurdere en eller annen form for 
erosjonssikring. 



5. SEDIMENTTRANSPORTENS LANGTIDSVARIASJONER. UNDERSØKELSER AV 

SEDIMENTERT MATERIALE 

5.1 LANGTIDSVARIASJONER I AVLØPET 

De største årlige flommene i Leira i måleperioden 1967-90 

er vist i fig 42. Det er en markert økning av størrelsen 

på flommene mot slutten av 80- årene. Det er først og 

fremst høstflommene som øker. Vårflommenes størrelse har 

ikke endret seg i denne perioden. Det er mange forhold 

innenfor Leiras nedbørfelt som kan medføre en økning i 

flommenes størrelse. 

Det har også vært hevdet at den omfattende jorderosjonen i 

tilknytning til bakkeplaneringen har ført til at materiale 

har sedimentert i elveløpet i de nedre deler av Leira slik at 

elven nå lettere går over sine bredder. 

Bakkeplanering og drenering kan ha ført til at avrennningen 

forløper raskere slik at flommene ikke lenger dras ut i tid 

og dempes. Flatehugst og urbanisering fører til raskere 

avrenning og vil virke på samme måte. 

Leiras måleserie er kort. Andre vannmerker på Østlandet har 

lengre serier. Målingene i Jondalselv har pågått siden 

1920. Perioder med store flommer opptrer her med mellomrom 

hvor flomvannføringen ikke når det samme nivå. Det ble 

registrert markerte store flommer i periodene 1922-34, 

1950-53, 1961-64 og 1978-89, fig. 43. 

I Glomma er også flomvannføringene i 60- årene og i 

slutten av 80 - årene større enn i den mellomliggende 

periode. 

Selv om en rekke faktorer kan bidra til å forsterke 

flommene så synes det først og fremst å være naturlige 

årsaker som har ført til flommer i Leira i 80-årene. 

vinterflommen som inntraff i februar 1990 var helt spesiell. 

så stor avrenning i februar har ikke vært observert 
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Figur 43: Maksimale årlige vannføringer, Jondalselv. 



tidligere. I følge beregninger utført av NVE (Sælthun et. al. 

1990) vil imidlertid vinterflommer opptre hyppigere i 

Østlandsområdet i et endret klima som følge av økningen i 

C02-innhold i atmosfæren. I klimascenariet som ligger til 

grunn for beregningene, forventes det en temperaturøkning på 

1.5 til 3.5°C og en midlere nedbørøkning på 7-8%. Det 

forventes at flomskader og erosjon vil øke sterkt i et slikt 

klima. 

5.2 FLOMSEDIMENTER PÅ ELVESLETTEN 

Materialet som transporteres ut i Leira blir ført ut i 

Svellet i Nordre øyeren og videre ut i øyerens hovedbasseng. 

Noe materiale sedimenteres også på elveslettene i den 

nedre delen av vassdraget. 

Under store flommer kan elven gå over breddene . Under hver 

flom kan det akkumuleres et lag , slik at en sekvens av nær 

horisontale lag blir bygget opp over tid. Lagene fra hver 

flom kan være fra noen få mm til flere cm tykke. 

Lagdelingen ved Frogner i Leira er vist som et eksempel i 

fig. 44. 

I et samarbeide med professor D. Walling og T. Quine ved 

University of Exeter , England, ble flere profiler i Leira 

datert ved målinger av radioaktivt Cesium (Cs137 og 

Cs134), fig. 45. (Walling og Quine 1990) 

Chernobyl- ulykken i april 1986 ga et betydelig nedfall 

av Cs137 og Cs134. Cs134 har en halveringstid på bare to 

år mens halveringstiden på Cs137 er på over 20 år. 

Chernobyl nedfallet kan derfor identifiseres på aktiviteten 

av Cs134. 

Under de kjernefysiske sprengningene i slutten av 50-årene 

og begynnelsen av 60-årene var det også et nedfall av begge 

de to radioaktive isotopene, men aktiviteten til Cs134 er 

nå opphørt. 

-- ---- ---------
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Figur 44: Foto av elvesletten ved Frogner i Leira. 



Lokaliseringen av de undersøkte profilene er vist på fig. 46 

Alle profiler har et markert sjikt med høy radioaktivitet 

som antaes å skyldes Chernobyl - nedfallet. I årene 1986 -

1990 ble det pålagret materiale med relativt høy 

radioaktivitet som er tilført fra erosjon andre steder i 

Leiras nedbørfelt. 

I et visst dyp under overflaten er ikke sedimentene 

radioaktive. Disse flomsedimentene er avsatt i tiden før de 

første kjernefysiske prøvesprengningene i 1954. 

Dateringene gir grunnlag for å angi sedimentasjonen 

innenfor forskjellige perioder (tabell 12). 

Dateringene viser en markert økning i sedimentasjonen på 

slutten av 80 - årene. Under den store flommen i oktober 

1987 ble det akkumulert mye materiale. Også i 1988 var det 

en stor flom , den nest største i observasjonsperioden. 

Etter vinterflommen i februar 1990, ble det iakttatt en 

betydelig sedimentasjon på elveslettene. Under denne 

flommen var det is i elveløpet, slik at vannstanden var høy 

selv om vannføringen ikke rangerer blant de høye flommene i 

observasjonsperioden. 

Lokalitet Sedimentasjon i Sedimentasjon i 

perioden 1954-1985 perioden 1986-1990 

cm/år cm/år 

Frogner 1 5.2 7.5 

Frogner 2 0.9 3.5 

Leirsund 2.6 3.8 

Lillestrøm 0.8 2.5 

Middel 2.4 4.3 

Tabell 12: Sedimentasjonen på elveslettene i nedre del av 

Leira. 
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Figur 45: Radioaktive dateringer av sedimentasjonsrater 
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::J 

i nedre del av Leira. Fra Walling & Quine, 1990. 

(1) Leirsund, 

(4) Frogner 2. 

(2) Lillestrøm, (3) Frogner 1, 



Figur 46: Lokaliseringer av de undersøkte profilene i tabell 

12. 
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Nå har det ikke blitt målt opp tverrprofiler over elven før 

i den senere tid. Det er derfor ikke mulig å avgjøre om 

elvebunnen har hevet seg samtidig med pålagringen på 

elvesletten. 

Hvis elvebunnen ikke har hevet seg betyr dette at flommene 

må bli stadig større for å kunne oversvømme breddene. Dette 

vil i så tilfelle bety at materialtransporten under 

flommene på slutten av 80 - tallet relativt sett er enda 

høyere enn tabellen viser. 

5.3 SEDIMENTASJONEN I 0YEREN 

Formålet med undersøkelsene av bunnsedimentene i øyeren 

var å forsøke å kartlegge langtidsvariasjoner i 

sedimenttilførselen til innsjøen ved å identifisere 

flomavsetninger. 

øyeren ligger 101 moh og har et overflateareal på 87.4 

km2 • Det drenerer et område på ca. 40.000 km2 og et 

betydelig delta har bygget seg ut ved Fetsund. Siden den 

altoverveiende del av materialet som føres med Lågen 

sedimenteres i Mjøsa er det Glommas hovedløp og materiale 

fra Romerike, samt øyerens nærområder som utgjør den 

dominerende del. Sedimentasjonen i øyeren vil til en viss 

grad reflektere utviklingen på Romerike. på grunn av at 

bunnsedimentene i den nordre delen av øyeren omrøres under 

sterk vind er det størst mulighet for at sedimentlagene i 

0yerens dypbasseng kan benyttes til en kronologi. 

Det ble anslått av Pedersen (1970) at sedimentilførselen i 

1978 og 1979 førte til en årlig sedimentasjon på mellom 6 

og 9 mm frem til dybdekote 50. Kornstørrelsen på 

bankematerialet ble funnet å avta raskt nedstrøms fra 

elvemunningene. Ca. 2 km syd for disse mangler materiale 

grovere enn 0,3 mm 

Den største årlige flom opptrer som oftest i mai/juni. De 



store skade- flommene har funnet sted når flommen har 

inntruffet samtidig i både Glomma og Lågen. Lav vannstand vil 

ved starten av flommen gi større vannhastigheter og dermed 

føre en større andel av grovere materiale lenger ut i sjøen, 

samtidig som større områder blottlegges. Elvemunningene vil i 

slike situasjoner forflyttes flere km nedstrøms. Dette vil 

utvilsomt ha innvirkning på sedimentasjonen under spesielle 

flomsituasjoner. 

Feltarbeide 

Den 07.09.89 ble det tatt opp 5 prøver av bunnsedimentene 

med en stempelprøvetaker i området ved utløpet av Preståa. 

Prøvene var forholdsvis lange, men de nederste delene var 

omrørt. Den 15.-17.11.1990 ble det derfor tatt opp 

ytterligere 12 prøver i det samme området med en mindre 

prøvetaker aven annen type. 

Lengden av disse prøvene varierte mellom 26 og 51 cm. 

Dybden i området varierer mellom 5-6 m på "ytre deltakant" 

ved lokalitet ID, til ca. 65 m ved lokalitet 13 over 

en avstand av ca. 3,5 km. Prøvenes lokalisering er vist i 

fig. 47 og fig. 48. 

Alle sedimentkjerner som ble tatt opp med Bentos

prøvetakeren i 1989 viser tegn på mer eller mindre 

deformasjon dypere enn 30-50 cm nede i sedimentet. Årsaken 

er trykkforandring under og etter opptak. I de korte 

kjerner som ble tatt opp i november -90 er det ikke påvist 

deformasjon som skyldes slik trykkforandring, men disse 

prøvene er også relativt korte (opp til 50 cm). 
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Målestokk 1: 150 000 

Dato: 12.11.1991 

NVE 
NORGES VASSDRAGS

OG ENERGIVERK 

Figur 47: Kart over øyeren. Undersøkelsesområdet innrammet. 



MÅLESTOKK 1: 25000 
PLOTT DATO 14/10 1991 

Figur 48: Kartutsnitt over prøvetakingsområdet med oversikt 

over prøvelokaliteter. 5 m koter opp til og med 

kote 91. på deltaet er deretter 92, 94, 96, 98, 

99 m kotene tegnet inn. Den tykke streken er 

101,34 m som tilsvarer høyeste regulerte 

vannstand. 
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Lamineringer og flomlag 

I det følgende er det gitt en beskrivelse av enkelte 

hovedtrekk ved prøvene. For en mer utfyllende omtale 

henvises til Olsen (1991). 

I samtlige lokaliteter viser materialet i sedimentkjernene 

laminasjon, (en eller annen form for parallell 

lagdeling) som vist i fig. 50. 

Selve lamineringen består grovt sett aven veksling mellom 

mørke forholdsvis tynne sjikt og endel tykkere lysere lag 

av forskjellig nyanser av grått og brunlig til brungrå 

farge. Det aller meste av kjernematerialet i de øvre 50 cm 

er meget finkornet og ca. 85-90 % ligger i siltfraksjonen. 

Det er utført fire kornfordelingsanalyser på tre ulike 

typer sjiktninger. I kjerne 2 ble et lyst sjikt på 6 mm 

tykkelse funnet å inneholde 80 % silt og 10 % leire. Et 

lysebrunt sjikt i kjerne 8, (4 mm) inneholdt 70 % silt 

og 20 % leire, mens et mørkt sjikt i kjerne 2 (3 mm) 

inneholdt 82 % silt og 18 % leire og et mørkt sjikt i 

kjerne 8 (2 mm) inneholdt 71 % silt og 29 % leire. 

Materiale med så høyt leirinnhold er sannsynligvis 

avsatt under svært rolige strømningsforhold, antakelig på 

vintertiden. 

på grunnlag av granskning av lamineringen kan det settes 

opp diagrammer over årlig sedimentasjon, fig.49. 

Diagrammene gir en indikasjon på sedimentasjonen over tid, 

men må regnes som foreløpige inntil de kan bekreftes aven 

uavhengig Pb210 datering. 

Flommene i øyeren kan spores i noen av lokalitetene ved 

grovere materiale og mektigere lag. I visse lokaliteter 

mangler flomlagene helt, eller er dårlig markert. Utakt i 

avrenningen til elvene som kommer inn i sjøen, samt ulike 

effekter på den store deltaflaten ved vannstandsvariasjoner 

kan være årsaken til dette. 
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på de lokalitetene der flomlag fra 1934 og 1967 kan 

identifiseres er det beregnet en middeltykkelse pr år for 

periodene 1934 - 1967 og 1967 til 1990 (tabell 13). I de 

fleste lokaliteter har det vært en økning i den midlere 

årlige tilvekst i den siste perioden. I fire lokaliteter 

lengst fra deltafronten var derimot forholdet motsatt. Midlet 

av samtlige lokaliteter gir en økning i sedimentasjonen på 

1.13 mm (22%) i perioden 1967 - 1990. Dette tallet bør 

bekreftes med uavhengige dateringer før det kan trekkes 

endelige konklusjoner. Selv om det er beheftet med 

usikkerheter så antyder det imidlertid at over et lengre 

tidsrom vil de naturlige erosjonsprosessene tilføre et 

betydelig bidrag til sedimentbudsjettet. 



1934 -

Lokalitet Total 

Nr. tykkelse 

mm 

1* 188 

2 184 

4 134 

4B 115 

5* 206 

7* 172 

8 227 

9 159 

10 -
12 -
13* 207 

14* 205 

1-89* 236 

11-89 164 

111-89 -
IV-89 111 

Middel 

Tabell 13: 

1967 1967 - 1990 

Middel Total Middel + Økning 67-90 

tykk/år tykkelse tykk/år - Minking 67-90 

mm mm mm mm 

5.5 168 7.0 + 1.5 

5.4 150 6.3 + 0.9 

3.9 167 7.0 + 3.0 

3.4 175 7.3 + 3.9 

6.1 231 9.6 + 3.6 

5.1 162 6.8 + 1. 7 

6.7 165 6.9 + 0.2 

4.7 179 7.4 + 2.7 

- - - -
- - - -

6.1 133 5.5 - 0.6 

6.0 139 5.8 - 0.2 

6.9 114 4.8 - 2.1 

4.8 98 4.1 - 0.7 

- - - -
3.3 94 4.0 + 0.7 

5.22 6.35 + 1.13 

Total og midlere årlig sedimenttykkelse (mm) 

avsatt i perioden 1934-1967 og 1967-1990 i det 

undersøkte området av øyeren. siste kolonne 

angir om det har vært økning eller minking i 

den årlige sedimenttilførsel i perioden 

1967-1990 i forhold til perioden 1934-1967 i de 

ulike lokaliteter . * Markerer usikre data. 
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Figur 50: Foto av den øverste del av borkjerne 4. 



6 SEDIHENTBUDSJETTET I LEIRA 

6.1 SEDIHENTKILDER LANGS HOVEDLØPET 

Langs Leiras løp dominerer punktkildene. De er i hovedsak 

lokalisert til yttersvinger og skyldes lateral erosjon. 

105 

Typisk for kildene er at de nesten uten unntak skyldes 

undergraving av bratte skråninger med utglidninger av 

løsmasser som resultat. Videre ble det observert at de fleste 

utglidningene inneholdt tildels voksen skog med alder minst 50 

år. I alt ble det observert 54 punktkilder som ble ansett å 

være av betydning for sedimentbudsjettet. Hver av kildene er 

klassifisert etter antatt sedimentproduksjon: 

1: Liten sedimentproduksjon (anslagsvis < 1 m3 pr. år) 

16 kilder 

2 : Middels sedimentproduksjon (anslagsvis 1-5 m3 pr. år) 

19 kilder 

3 : stor sedimentproduksjon (anslagsvis > 5 m3 pr. år) 

19 kilder 

Totalt er den årlige sedimentproduksjonen fra disse 

punktkildene anslått til å være rundt 500 m3 • I tillegg ble 

det observert mange mindre utglidninger i forbindelse med 

rotvelt i elvebredden. Antakelig utgjør bidraget fra disse 

omtrent det samme som bidraget fra punktkildene. Totalt får 

vi da et bidrag på rundt 1.000 m3 fra naturlige punktkilder 

langs Leiras hovedløp. Dette utgjør bare 1,0% av den totale 

transporten i Leira ved Frogner, noe som indikerer at bidraget 

fra disse kildene er av liten betydning i sedimentbudsjettet. 

Lateral erosjon som følge av bakkesig kan beregnes ut i fra de 

verdier som er satt opp i kapittel 4.3.3. Totalløpslengde av 

Leira under marin grense er beregnet til ca. 60 km. Nå er det 

ikke alle steder det ligger bratte sideskråninger ned mot 

Leiras løp, spesielt i nedre deler med meandrerende 

løpsmønster. vi har anslått at total løpslengde som grenser 
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inntil bratte skråninger utgjør omtrent 50 km ovenfor Frogner. 

vi får da at lateral erosjon som følge av bakkesig bidrar med 

rundt 500 m3 pr. år. 

Under feltarbeidet ble det observert flere punktkilder fra 

jordbruksområder i forbindelse med dårlige avslutninger på 

drenering fra bakkeplanerte områder. Dette gir opphav til ny 

ravinedannelse innover i jordbrukslandskapet, og i de verste 

tilfellene ble det årlige jordtapet anslått til over 100 m3 

pr. år. I alt ble det registrert 20 relativt aktive 

erosjonskilder av denne typen. Når vi tar i betraktning alle 

de kildene som ikke kunne observeres fra elva, vil vi anta at 

det årlige sedimentbidraget fra slike punktkilder utgjør rundt 

5.000 m3 eller 10.000 tonn pr. år. Dette tilsvarer ca. 10% av 

transporten ved Frogner. 

I tillegg er det et bidrag til hovedelva grunnet 

overflateavrenning i jordbruksområdene. 

6.2 BIDRAGET FRA SIDEBEKKER 

For å vurdere bidraget fra sidebekkene har vi benyttet 

spesifikke verdier (dvs. gjennomsnittsverdier for 

sedimentproduksjon pr. km2 ) for sedimentbidrag fra henholdsvis 

det naturlige leirlandskapet og fra jordbruksland-

skapet. I beregningen av arealer er det kun tatt med områder 

under marin grense da sedimentbidraget fra skogsområdene på 

Romeriksåsen og sanddeltaet ved Gardermoen antas å være 

ubetydelig sett i forhold til bidragene fra de marine 

leirområdene. 

I vurderingen av spesifikk sedimentproduksjon fra de ulike 

delfeltene har vi først og fremst benyttet erfaringene i 

forbindelse med feltundersøkelsene i Vikka og Slemdalsbekken. 
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Dessuten er det tatt hensyn til registrerte verdier for 

suspensjonskonsentrasjon i forbindelse med flommene 31.07.89 

og 02-03.02.90 i et utvalg av sidebekker. For 

jordbruksområdene er det benyttet tilsendte kartbilag fra 

landbrukskontorene i de ulike kommunene som utgjør Leiras 

nedbørfelt, og som viser omfanget av bakkeplanering. Det er 

antatt at det spesifikke bidraget fra jordbruket er størst fra 

områder med nylig bakkeplanering. Disse kartene synes å 

indikere at områdene nedenfor Krokfoss har vært gjenstand for 

mer intensiv bakkeplanering enn områdene oppstrøms. 

6.3 SEDIMENTBUDSJETTET I LEIRA 

Sedimentbudsjettet for Leira er beregnet både ved Krokfoss og 

Frogner, i og med at vi har registreringer av 

sedimenttransporten på disse stasjonene med estimat over årlig 

transport. Som grunnlag for beregningene er følgende arealer 

benyttet: 

Opp strøms Krokfoss: Naturlig terreng · 130 km2 · 
Jordbruk 50 km2 

Frogner-Krokfoss: Naturlig terreng · 110 km2 · 
Jordbruk 50 km2 
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Sedimentbudsjett ved Krokfoss: 

Tabell 14: Sedimentbudsjett i Leira ved Krokfoss 

SEDIMENTKILDE EROSJONSPROSESS ARLIG BIDRAG 

Bunnsenkning 
6000 tonn 

(vertikal løpserosjon) 
LØPSMATERIALE 

Graving i yttersving 
1000 tom 

(lateral løpserosjon) 

Skred/utglidninger 

• 2500 tonn 
Erosjon i skredmasser avlagret 

i løpet 
SKRANINGSMATERIALE 

Bakkesig 

• 3000 tonn 
Lateral løpserosjon for opp-
rettholdelse av tverrprofil 

Erosjon av overflatevann i 500 tonn 
skredsår 

Erosjon av overflatevann 4000 tom 

JORDBRUKSOMRlDER 

Erosjon av grøftevam 3500 tonn 

Sum bidrag pr. år: ca. 20.500 tonn 

Målinger ved stasjonen på Krokfoss i 1989 og 1990 viser at det 

er store variasjoner i transporten fra år til år, henholdsvis 

8.000 tonn i 1989 og 40.000 tonn i 1990. Verdiene som 

fremkommer i tabellen er å betrakte som gjennomsnittsverdier. 

Summerer vi bidragene fra henholdsvis naturlige og 

menneskepåvirkete kilder, finner vi at de naturlige kildene 

utgjør 13000 tonn eller 63%, mens bidraget fra 

jordbruksområdene står for 7500 tonn eller 37%. 



Sedimentbudsjettet for strekningen Frogner-Krokfoss: 

Tabell 15 viser sedimentbudsjettet i Leira for strekningen 

Frogner-Krokfoss. 

109 

Bidragene fra de naturlige kildene blir etter dette 44.000 

tonn eller 71%, mens jordbruket bidrar med 17.500 tonn eller 

29%. 

Tabell 15: Sedimentbudsjett i Leira for strekningen Frogner

Krokfoss 

SEDIMENTKILDE EROSJONSPROSESS ÅRLIG BIDRAG 

Bl.M'Ylsenkning 
8000 tonn 

(vertikal løpserosjon) 
LepSMATERIALE 

Graving i yttersving 
1500 tonn 

(lateral løpserosjon) 

Skred/utglidninger 

• 26000 tonn 
Erosjon i skredmasser avlagret 

i løpet 
SKRININGSMATERIALE 

Bakkesig 

• 6000 tonn 
Lateral løpserosjon for opp-
rettholdelse av tverrprofil 

Erosjon av overflatevann i 2500 tonn 
skredsår 

Erosjon av overflatevann 5500 tonn 

JORDBRUKSCJ4RlDER 

Erosjon av grøftevann 12000 tonn 

Sum bidrag pr. år: ca. 61.500 tonn 
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sedimentbudsjett i Leira ved Frogner: 

Summerer vi bidragene i de to tabellene, får vi et 

totalbudsjett i Leira ved Frogner som vist i tabell 16. 

Tabell 16: Sedimentbudsjett i Leira ved Frogner 

SEDIMENTKILDE EROSJONSPROSESS ÅRLIG BIDRAG 

Bunnsenkning 
14000 tonn 

(vertikal løpserosjon) 
L0PSMATERIALE 

Graving i yttersving 
2500 tonn 

(lateral l øpserosj on) 

Skred/utglidninger 

• 28500 tonn 
Erosjon i skredmasser avlagret 

i lø~t 
SKRANINGSMATERIALE 

Bakkesig 

• 9000 tonn 
Lateral løpserosjon for opp-
rettholdelse av tverrprofil 

Erosjon av overflatevann i 3000 tonn 
skredsår 

Erosjon av overflatevann 9500 tonn 

JORDBRUKSOMRAoER 

Erosjon av grøftevann 15500 tonn 

Sum bidrag pr. år 82.000 tonn 

Verdien for årstransport ligger svært nær den 

gjennomsnittsverdien ANØ har funnet for perioden 1979-1990. 

Fordelingen mellom naturlige og menneskepåvirkete kilder blir 

henholdsvis 57.000 tonn (70%) og 25.000 tonn (30%). 

Som nevnt under kap.5 kan bakkeplanering være en medvirkende 

årsak til økningen i løpserosjon som har funnet sted i det 

naturlige leirlandskapet på slutten av 1980-tallet. Dette 

bidraget fra løpserosjon er klassifisert som naturlig, selv om 

deler av det altså skyldes menneskelig aktivitet. I og med at 

utglidninger og skred som oftest blir utløst som følge av 
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løpserosjon, kan også deler av bidraget fra erosjon i skred

masser være et resultat av bakkeplanering. De relative 

verdiene for bidrag fra henholdsvis naturlig og 

menneskepåvirket erosjon kan derfor være gjenstand for 

diskusjon. 

6.4 FORLØPET AV BIDRAGET FRA DE ULIKE SEDIHENTKILDENE SETT 

OVER TID 

I oppstillingene over sedimentbudsjettene har vi benyttet en 

gjennomsnittlig verdi for sedimentproduksjon pr. arealenhet. 

Feltundersøkelsene har imidlertid vist at det er store 

variasjoner i de ulike delfeltene, noe som også kommer tydelig 

fram når vi betrakter verdiene for suspensjonskonsentrasjoner. 

Trolig er det lengdeprofilets beliggenhet i forhold til 

likevektsprofilet som er den viktigste årsaken til disse 

forskjellene. Bekker med de bratteste profilene har mest 

intensiv vertikal løpserosjon. Dette gir også opphav til 

ustabile skråninger med skred og utglidninger, og 

sedimentbudsjettet viser at erosjon i skredmasser er den 

viktigste sedimentkilden. 

I tillegg er det også store variasjoner over tid. 

Erosjonsintensiteten i det naturlige leirterrenget antas i 

stor grad å være styrt av de store flommene, anslagsvis med 

gjentakelsesintervall på ca. 30 år. Under ekstreme flommer 

som tilfellet var i 1987 vil bunnsenkningen være så stor at 

feltet kommer i ubalanse, og dette resulterer i en økning av 

erosjonsprosessene de nærmest påfølgende årene. 

Når det gjelder jordbruksområdene er det også store varisjoner 

i spesifikk sedimentproduksjon. I jordbruksmiljøet er det 

gjort mye forskning på denne sektoren, og denne viser at 

spesielt omfanget av jordarbeiding har avgjørende betydning 

for erosjonsintensiteten. Innenfor Leiras nedbørfelt har det 

spesielt vært fokusert på betydningen av de omfattende 

planeringsarbeidene på midten av 1970-tallet, som resulterte i 
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en sterk økning av sedimenttransporten. Det er nå en tendens 

til at omfanget av ny bakkeplanering er på vei ned, og dette 

antas på sikt å redusere bidraget fra jordbruket. 

Det har likeledes vært en økning i jordarbeiding som følge av 

omleggingen av driften fra husdyrhold til korndyrking. Takten 

i denne omleggingen kulminerte i løpet av 1970-tallet. Det er 

også fra mange hold hevdet at den økte bruk av tunge maskiner 

er en medvirkende årsak til økningen av jorderosjonen. 

For å anskueliggjøre denne varisjonen i spesifikk 

sedimentproduksjon over tid har vi konstruert tre 

prinsippskisser som viser utviklingen i henholdsvis naturlig 

terreng og jordbruksland (fig.51-53). 

1 , 

10 års 110m 100 års 110m Leirskred 

Total transport 

Naturlig erosjon i bekker og elver, 
skred og sig 

Erosjon i jordbruksområdet 

Figur 51: Skisse av langtidsvariasjoner i sedimenttransporten 
i leirterreng. Kurvene er hypotetiske og illustrerer 
hvilken virkning store flommer og skred har på 
totaltransporten 
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TId medgOtt siden siste storflom (N 30-0rsflom) 

Figur 52: Forløpet av spesifikk sedimentproduksjon i det 
naturlige leirterrenget sett over tid 

Ny storflom 

30 Or 

Som det framgår av disse skissene vil bidraget fra henholdvis 

naturlige og menneskepåvirkete sedimentkilder variere mye fra 

år til år. I perioder like etter store flommer vil de 

naturlige kildene dominere, men etter noen år vil det relative 

bidraget fra jordbruket øke. så selv om vi i dag antyder en 

70-30% fordeling av bidraget fra henholdsvis naturlige og 

menneskepåvirket kilder, antar vi at det i gjennomsnitt over 

en lengre tidsperiode er nærmere en 50-50% fordeling, antatt 

nåværende driftsformer i jordbruket. Under den mest intensive 

perioden med bakkeplanering rundt 1975 da flomaktiviteten var 
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liten, ser vi ikke bort fra at sedimentbidraget fra jordbruket 

var dominerende. Derimot antar vi at de naturlige kildene i 

de langt fleste år vil være den største bidragsyteren til 

sedimentbudsjettet, og dersom man f.eks. reduserer omfanget av 

høstpløying og ny bakkeplanering og dessuten forbedrer 

eksisterende drenering, vil bidraget fra jordbruket antakelig 

kunne reduseres til maksimalt 30-40% av totalbudsjettet. For 

å redusere bidraget fra de naturlige kildene kan det foretas 

erosjonsforebyggende tiltak. 

500 

400 

100 

Stor andel av jordbruksarealet 
blir jevnlig pløyd 

Liten andel av jordbruksore:ol:et--------
blir jevnlig pløyd 

10 6r 

Tid medg6tt siden bakkeplanering 

Figur 53: Forløpet av spesifikk sedimentproduksjon fra 
jordbruksområder sett over tid. 

20 6r 
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7 FORSLAG TIL EROSJONSFORBYGNING OG VURDERING AV EFFEKT 

7.1 TIDLIGERE UNDERSØKELSER 

Norges Geotekniske Institutt utførte sommeren 1969 

erosjonsforbygninger i en liten bekk i Hynnas nedbørfelt ved 

Lodding i Ullensaker. Bekken var utsatt for relativt aktiv 

vertikal løpserosjon (bunnsenkning). Hensikten med prosjektet 

var å finne fram til metoder som kunne redusere faren for 

kvikkleireskred, da slik erosjon erfaringsmessig er den 

viktigste årsaken til naturlig utløste kvikkleireskred. 

Prøvefeltet er nærmere beskrevet i NGI-rapport F.368-5 av 3 

oktober 1969. 

Det ble utprøvd to hovedtyper av forbygningsmetoder: 

• Grus-setting av løpet 

• Nedgraving av bekkeløpet i betongrør kombinert med kummer 

Det er foretatt tre befaringer av prøvefeltet for å vurdere 

tilstanden til forbygningene, NGI (1972, 1990). De aller 

fleste forbygningene så ut til å ha virket som forutsatt. 

Dette gjelder spesielt strekningene som var grus-satt, da den 

vertikale løpserosjonen fullstendig var opphørt på disse 

strekningene. Faren for utløsning av skred antas å ha blitt 

vesentlig redusert som følge av dette tiltaket, og det var 

ingen tegn på skråningsinstabilitet. 

også forbygningsmetoden med nedgraving av bekkeløpet i 

betongrør ga inntrykk av å ha virket effektivt, men her var 

det stedvis problemer med lekkasje i rørskjøtene med erosjon 

som resultat. Kummen ved inntaket til ett av betongrørene 

hadde gått tett under vinterflommen 31 januar-8 februar 1990 

grunnet oppsamling av organisk materiale på rista på toppen av 

kummen. Dette hadde ført til erosjon rundt og opp strøms 

kummen, og tilstøtende skråninger viste tegn til ny 

instabilitet. 
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Grunneierne i området har sørget for å vedlikeholde tiltakene, 

noe som anses å være helt avgjørende for at virkningsgraden 

skal opprettholdes over lengre tid. Dette gjelder spesielt 

ristene på toppen av kummene som må renskes for organisk 

materiale for å hindre gjentetting. 

7.2 EN KORT BESKRIVELSE AV DE ULIKE EROSJONSPROSESSENES 

RELATIVE BETYDNING I SEDIMENTBUDSJETTET TIL LEIRA 

vertikal løpserosjon og erosjon i skredavsetninger 

Av de naturlige erosjonsprosessene skiller bunnsenkning og 

erosjon i skredavsetninger seg klart ut med størst 

sedimentproduksjon. Tilsammen utgjør disse ca. 70% av 

totalbidraget iLeiras sedimentbudsjett. Hyppighten av skred 

og utglidninger er for en stor del avhengig av graden av 

løpserosjon i foten av skråningen. Feltbefaringene har vist 

at den vertikale løpserosjonen er mest framtredende i de 

delene av nedbørfeltet der skredaktiviteten er størst. Klarer 

man å forbygge mot vertikal løpserosjon vil derfor 

skredaktiviteten bli vesentlig redusert. Forbygning mot denne 

erosjonstypen antas å ha størst effekt med hensyn til 

reduksjon i sedimenttransporten i Leira. I planleggingen av 

forbyggingstiltak i Leira bør derfor vertikal løpserosjon stå 

øverst på prioriteringslisten av mulige tiltak. 

Erosjon i jordbruksområder 

Sedimentbudsjettet for Leira viser at bidraget fra 

jordbruksområdene utgjør ca. 30% av totaltransporten. Det vil 

derfor være av betydning at jordbruket finner fram til 

løsninger som reduserer dette bidraget. I denne sammenhengen 

vil det være naturlig å vurdere de tekniske løsningene 

forbundet med åpne grøfter, grøfteutløp m.v., og dessuten 

finne fram til driftsformer som minsker faren for 

overflateavrenning. 
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Dette er til vurdering i andre prosjekter og i forvaltningen i 

forbindelse med reduksjon av jordtapet fra jordbruket. 

Lateral løpserosjon som følge av bakkesig 

Når det gjelder bakkesig synes det først og fremst aktuelt å 

vurdere ulike vegetasjonstypers bindende effekt på jordsmonnet 

for om mulig å redusere graden av bakkesig. 

Lateral løpserosjon i yttersvinger 

Langs Leiras hovedløp samt de største sidebekkene finnes det 

punktkilder i form av utglidninger og skred lokalisert til 

yttersvinger. Hyppigheten av skredaktiviteten er i hovedsak 

avhengig av i hvilken grad skråningsfoten undergraves som 

følge av lateral (sideveis) løpserosjon. Selv om det relative 

bidraget fra disse kildene er beskjedent (3% av 

totaltransporten) kan det være interessant å forbygge mot 

videre erosjon fordi verdifullt jordbruksland går tapt eller 

det er fare for at bygninger skal rase ut. 

7.3 ET FORELØPIG FORSLAG TIL PRIORITERING AV 

EROSJONSFOREBYGGENDE TILTAK SAMT EN VURDERING AV 

FORVENTET EFFEKT 

I prioriteringslista nedenfor har vi kun satt opp stikkord for 

mulige erosjonsforebyggende tiltak, uten å gå nærmere inn på 

tekniske løsninger i detalj. Rangeringen er gjort på bakgrunn 

av størrelsen på forventet reduksjon i sedimenttransport i 

Leira ved Frogner dersom de ulike tiltakene gjennomføres i 

hele Leiras nedbørfelt. Kostnadene ved tiltakene er ikke 

vurdert, slik at det ikke er mulig å foreta en kost-nytte 

analyse. Anslagene over forventet reduksjon i 

sedimenttransporten er gjort etter beste skjønn og må kun 

oppfattes som grove estimater. 
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Prioritet 1: Forbygging mot vertikal løpserosjon 

TILTAK: 

EFFEKT: 

• BUNNFORSTERKNING 

• TERSKELBYGGING 

VIL FORUTEN Å REDUSERE BIDRAGET FRA VERTIKAL 

LØPSEROSJON OGSÅ FØRE TIL AT SKREDAKTIVITETEN BLIR 

VESENTLIG REDUSERT. DET BØR VÆRE MULIG Å REDUSERE 

BIDRAGET FRA DE TO KILDENE MED MINST 75%, DVS. EN 

REDUKSJON PÅ RUNDT 30.000 TONN PR. ÅR I LEIRA VED 

FROGNER. 

Prioritet 2: Redusere bidraget fra jordbruksområder 

Innen jordbruksmiljøet drives det utstrakt 

forskningsvirksomhet når det gjelder tiltak som skal redusere 

omfanget av jorderosjon. Planleggingen av tiltak bør derfor 

Skje innenfor dette miljøet. Av aktuelle tiltak kan f.eks. 

nevnes: 

TILTAK: 

EFFEKT: 

• EROSJONSSIKRING AV DRENSUTLØP 

• REDUSERE OMFANGET AV HØSTPLØYING 

• REDUSERE GRADEN AV JORDARBEIDING 

• REDUSERE AREALET AV FULLPLØYD MARK (INNFØRING AV 

GRASAREALER) 

REDUSERE BIDRAGET FRA JORDBRUKSOMRÅDENE. ANTAKELIG 

VIL DET VÆRE MULIG Å REDUSERE BIDRAGET MED OMTRENT 

75%, DVS. EN REDUKSJON PÅ CA. 18.000 TONN PR. ÅR I 

LEIRA VED FROGNER. 

Prioritet 3: Forbygging mot lateral løpserosjon 

TILTAK: • STEINKLEDNING AV SKRÅNINGSFOT I YTTERSVINGER 

• BEPLANTNING AV ÅPNE SKRED sÅR I YTTERSVINGER 
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REDUSERE BIDRAGET FRA PUNKTKILDER 

(SKRED/UTGLIDNINGER) I YTTERSVINGER. BIDRAGET KAN 

TROLIG REDUSERES MED MINST 75%, DVS. EN REDUKSJON PÅ 

CA. 2.000 TONN PR. ÅR I LEIRA VED FROGNER. 

Prioritet 4: Redusere graden av bakkesig 

TILTAK: 

EFFEKT: 

• BEPLANTING AV BRATTE SKRÅNINGER. VALG AV 

PLANTESLAG I HENHOLD TIL RAPPORT UTARBEIDET AV 

FRIVOLD (1991). 

REDUSERE BIDRAGET FRA LATERAL LØPSEROSJON SOM FØLGE 

AV BAKKESIG. VANSKELIG Å ANSLÅ NYTTE-EFFEKTEN, MEN 

MULIGENS KAN BIDRAGET REDUSERES MED CA. 25%, DVS. EN 

REDUKSJON PÅ RUNDT 2.000 TONN PR. ÅR I LEIRA VED 

FROGNER. 

Etter denne oppstillingen vil det være mulig å redusere 

totaltransporten i Leira ved Frogner med 52.000 tonn pr. år, 

dvs. en reduksjon på i overkant av 60%, dersom alle de 

skisserte tiltakene gjennomføres. 
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8 FOSFOR TRANSPORT OG ALGETILGJENGELIGHET 

8.1 BAKGRUNN 

I løpet av 1989 ble det tatt opp 25 prøver fra i alt seks 

borhull i Leiras nedbørfelt. To sett prøver ble sendt til 

Geologisk Institutt, Universitetet i Oslo (UiO), ved 

P. Aagaard og til Institutt for Jordfag, Norges 

landbrukshøgskole (NLH), ved T. Krogstad. Fosforinnhold og 

bindingsformer nærmere undersøkt ved UiO, mens 

algetilgjengeligheten til fosfor ble undersøkt ved NLH. 

Resultatene fra disse undersøkelsene er beskrevet i Delrapport 

3 i Foreløpig rapport, Fase 2 av 1990. Hovedkonklusjonene kan 

kort beskrives som følger: 

Fosforkonsentrasjoner ble funnet i området 0.08-0.11% 

angitt som rent fosfor. En vesentlig del av fosforet er 

bundet til hydroksyder samt oksyder av jern og aluminium. 

Det totale fosforinnholdet varierte lite fra sted til 

sted, men det var en tendens til et noe høyere totalt 

fosfor i topplagene. Det kunne antydes en lineær 

reduksjon med dybden tilsvarende ca. 5% ved 3 m dyp. 

Mengden av reaktivt fosfor, dvs. algetilgjengelig fosfor, 

så ut til å øke med dybden og med øket andel finkornig 

materiale. I topplagene 0-0.05 m så det ut til at 20-60% 

av den totale fosfor var algetilgjengelig. I 

dybdeintervallet 1.5-3.0 m økte algetilgjengeligheten til 

50-100% av totalt fosfor. 

I løpet av 1990 ble det boret 28 nye hull ned til ca. 3.5 m 

dybde, og det ble tatt opp prøver for hver 20 cm (se fig. 54 

for beliggenhet). Disse ble sendt Institutt for Jordfag, NLH 

for ytterligere undersøkelse av algetilgjengelighet. 
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Figur 54: Beliggenhet av borhull 1990 
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8.2 RESULTATER 

Resultatene fra undersøkelsen er beskrevet av Krogstad og 

Løvstad (1990). Reaktivt fosfor (RP) ble målt på alle 

sedimentprøvene og algetilgjengeligheten ble analysert ved 

standard biotester. De viktigste konklusjonene er: 

Det synes å være en god sammenheng mellom 

algetilgjengelig fosfor og RP. Avvik kan skyldes 

feilkilder både ved RP-analysen og biotestmetoden. 

Dessuten kan det ha inntruffet vekstbegrensning av et 

annet stoff enn fosfor i noen av forsøkene. 

Andelen biotilgjengelig fosfor i prosent av totalfosfor 

varierer sterkt, fra 5 til 85%. lover 70% av sediment

profilene øker RP med økende dybde, og for prøver dypere 

enn 2 m var andelen biotilgjengelig fosfor vanligvis over 

40%. 

Prøver med stort innhold av silt eller sand viser lavt 

RP-innhold. 

8.3 DISKUSJON 

Suspensjonstransporten i Leira ved Frogner er av ANØ målt til 

å være gjennomsnittlig 75.000 tonn pr. år i perioden 1983-

1990. Ved å anta at fosforandelen i marin leire utgjør 0.1% 

av tørrvekt, betyr dette at transporten av partikulært bundet 

fosfor, PAR-P, ligger rundt 80 tonn pr. år i snitt. 

Transporten av oppløst fosfor, LØS-P er funnet til å være 

svært liten i marine leirområder (Brynildsen,1985). 

Undersøkelsene av sedimentprøvene gjort ved NLH viser at det 

er stor variasjon i algetilgjengeligheten til fosforet bundet 

til det suspenderte materialet. Det er derfor vanskelig å 

anslå mengden av algetilgjengelig fosfor som transporteres ut 

i øyeren hvert år. Nå viser de foreløpige undersøkelsene at 
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det alt vesentligste av suspensjonstransporten foregår utenom 

perioden for den mest aktive algeoppblomstringen i juni og 

juli. For å vurdere betydningen av erosjon i de marine 

leirområdene for algeoppblomstringen i øyeren er det derfor 

helt avgjørende om det sedimenterte suspensjonsmaterialet kan 

bli utnyttet av alger ved senere anledninger. Det er kjent at 

bunnsedimentene i grunne innsjøer kan virvles opp i 

forbindelse med sterk vind (bølgedannelse) og i flomperioder, 

og dermed igjen bli algetilgjengelig. 

En annen usikkerhetsfaktor er å vurdere betydningen av 

fosfortransporten som skyldes erosjon sett i forhold til andre 

fosforkilder som f.eks. kloakk. Berge og Kallqvist, 1990 har 

vurdert denne problemstillingen nærmere og har funnet at den 

totale fosfortilførselen fra naturlig avrenning utgjør 

henholdsvis 24 og 56% av den totale tilførselen i innsjøene 

Haugestadvannet og Eikeren. Når det gjelder kildenes 

betydning for algevekst viser undersøkelsen at den naturlige 

avrenningen bidrar med henholdvis 7 og 37% i de to innsjøene. 

8.4 KONKLUSJON 

Det er stor usikkerhet forbundet med å vurdere betydningen 

partikulært bundet fosfor i suspensjonstransporten i Leira har 

for algeveksten i nedstrøms innsjøer. Det synes imidlertid 

klart at en vesentlig del av fosfortransporten stammer fra 

erosjon i de naturlige leirsedimentene, og deler av dette 

fosforet er algetilgjengelig. Det må foretas ytterligere 

undersøkelser av algetilgjengeligheten fra de ulike 

fosforkildene før klare konklusjoner kan trekkes vedrørende 

den relative betydningen av naturlig erosjon. 

Erosjonsforebyggende tiltak vil redusere totaltransporten av 

fosfor i Leira. Derimot er det vanskelig å uttale seg sikkert 

om nytte-effekten slike tiltak vil ha for å redusere 

muligheten for framtidige algeoppblomstringer. 
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