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FORORD

Vassdragsforsk har som hovedoppgave ivareta de naturviten-

skapelige interessene i f orbindelse med vannkraftutbygg-

inger. Innen geofag har fluvialgeomorfologien som omhandler

former og prosesser dannet av og i selve lØpssystemet !stått

sentralt. Ved enhver bruksendring enten det gjelder kraft-

utbygging, vannforsyning, masseuttak eller forebyggende til-

tak langs ell er i elveløpene, vil dette påvirke de naturlige

fJuvialgeomorfologi AC forhold. Disse kan kort sies å være

sammenhengen mellom erosjon, transport og sedimentasjon av

minerogene partikler i et vassdrag. I naturlig tilstand

søker vassdragene å etablere likevektstilstander der lppsut-

vikling og landformer i og langs elveløpene er tilpasset

forholdet mellom prosessene som virker. Gradient, ls-
massenes fordeling og sammensetning sammen med hydrologiske

forhold er viktige parametre.

Denne rapporten 9 jengir to f oredraq holdt ved NHP-seminaret

over "Stoftransport i vassdraget" og "Partikulart bunden

stofftransport i vand og jorderos ion" i Kbenhavn 6.-8.2.

1986. Foredragene tar for seg forholdet vassdrag -

miljøvern og belyser metodikken som Vassdragsforsk har ut-

viklet og benytter i sine undersøkelser. De peker også

fremover og viser at fluvialgeomorfologiske kunnskaper om

vassdrag også har verdi for andre virksomheter i vass··

dragene. Dette gjelder savel biologisk som botanisk liv i

og langs elvelpene som den verdi vassdragene har i en

ressurssammenheng (resipient, masseuttak).

Blindern, juni 1986

Sverre Husebye



ANVENDT FLUVIALGEOMORFOLOGI INNEN VANNBRUKSPLANLEGGING

Abstract

Since the 1970s there has been an increasing interest in

Norway for the utilisation of water resources in relation to

conservation. Rivers have been used for electricity produc-

tion to such an extent

emerged. The w ork can

that the need for overall planning

be divided into the National Conser-

v a t i o n P 1.an, vi ver regul a  t1on  and o  ther w  a  ter res Oource

planning.

It is accepted that disturbance 1n aquatic systems produces

changes i n f l u v J_al. cond J_t ions. Wi th i n f 1 u v 1. a l g e  om  orphol o g y

t he fo c us ha s  ti  e e n o n ma t e r i a 1 t r a n s p o r t, e r o s i on, S ed .1.me n --

tation and channel dynamics. During recent years multidis-

ciplinary approaches have emerged and ecological interac-

t 1. ons ha  ve bec o nH? t o n i c al.. T h is i s n e n i n N o r we g i a n w a  ter

resource pl d ri n ing, a s p r e v iousl y work w as do n e i n d epend en t l y

within the various  fields.

Criteria for determining scientific value have been de-

veloped  for  qualitative assessment. The  actual assessment

work is initially carried out within the individual disci-

plines before making a synthesis. In the  quantitative

sy s t em, a rnp  .l.1. n g w it.h a v i e w to ob t a i n i n g a n a n n u a l b u d j e t.

for material transport has been included.

Ch a n n e l con  d i t ions , ma teri al tr a n s po r t and run- o  f f a re

changed after disturbance. Attempts are therefore being

made to predict the consequences this will have for channel

dy n a m i.cs a n cl t he eco l og i.ca l effects t h i s w i 11 i n t u r n p r o -

duce, especially with regard to vegetation and quatic life.

Current proj1=cts anct the needs raised by an interdiscipli-

nary approach are described.

Per Einar Faugli, Vassdragsforsk, P.0.8oc 1037, 8lind1=rn,

031h5 0 s lo 3, Norway.



VASSDRAG-MILJØVERN

Fr a 1970- arene av har interessen for bruken av vann r e sur - -

sene  vert  sterkt st.igende innen mil jpvernsektoren. For

val tningsapparatet er blitt bygd opp og ulike sektorplaner

er blitt  utarbeidet. Stadig nye erfaringer gjøres og

forskningen fremskaffer ny viten og etterhvert har tverrfag-

lige koblinger kommet i fokus. Ulike sammenhenger mellom

fluviale og biologiske forhold i vassdragene fremstår som

i ntez essante i pl anlegging av ressursenes bruk.

I forhold til andre land er vannressursene i Norge spe-

f; J. e .I t st.ore , og utgj r et sentr alt res su sg runnl a g for en

rekke brukergrupper. Vassdragsnaturen er i. tillegg et

karakteristisk estetisk el emcnt. j landskapshitdet og preqer

våre mange og lange dalfører.

Bruken av vassdragene har endret seg betydelig over tid

og det. er grunn til å ant.a at: bruksendringer v.i 1 f;kje også .1

fremtiden. Økende rekrea; jonsbehov, skj e.rpede krav ti]

drikkevannskvalitet, større behov for vanning av dyrkede

arealer, tiltakende bruk av vassdrag som mottaker for av-

lppsvann og ikke minst vannkraftutbygging har imidlertid

medført omfattende interessekonflikter i vassdragene  (Fig.

1). Dette fremtvinger behov for konsekvensanalyser, slik at

en får kartlagt. brukerinteressene, skaffer seg innsikt. J

hvor problemer kan oppstå og så setter inn virkemidler for

løse disse.

Vern av vassdrag og utbygging av vassdrag bl.a. til

en erg.i. produksjon har i rt til omfattende og opprivende kon-

flikter. Dette ti.l tross for at vassdragsregulering5saker

star  i en sarstilling hva angr krav til underskels e r og

konsekvensvurderinger. Dette har sin bakgrunn i at det må

skess om konsesjon for foretna inn9rep.
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Brukskategorier Bruksformer Brukernteresser

Natur og land

A Naturvern vitenskaplige vernskapsvern

,.,....,.,..--- Drkkevannsforsyning

>r I ndustr :vann forsyn, ng
Vannforsyning --- - ----- -- - - - - ·---- - --

t+ Jordvatn, ng

.· Bading

-------------
Rekreasjon

Båtsport. se,i,ng

--

(s F iske

Staten

Kommunale -,ann,erK

Private (bedr:f1er!

prate lgrunnerere) fig. 1. Rruksformer i

vassdrag

Almenheten
(Kilde NIVA

fra NIBR 1981)

Fiske som
naering

§• Dambruk Private Igrunneiere}

F,skekulfurt,ltak

Energ, ,JV
Kommunale,statl,ge verk

Vannkraft
produksjon Private (bedrifter}

feoFløting Private (grunneiere)

Transport ----- -·-------- -- -------

e= Private (nerngsint )
Båttransport

Almenheten

Flomsikring, @ Forbygningsarbeider

erosjonsvern, Private (grunneiere)
senkning ? Senkningstil tak

, Kommunale utslipp Kommunenell
Resipientbruk e.!J Private utslipp

------ ------

Private {bedrifter)

Økt bevissthet og innsikt har også fØrt til at en

etterhvert har begynt årette oppmerksomheten mot typer av

naturinngrep som en tidligere ikke først og fremst så i

sammenheng med vassdragene. Veisektorens inngrep i elver og

langs strendene er betydelige og har trolig langt større

konsekvenser enn vi hi th 1 har vært klar over.

Nye vassdragsinngrep og ut.nytt inq:5må ter vokser frem.

Masseuttak av grus og sand fra stilleflytende elveparticr og

de J.ta.er er en virksomhet som vokser i omf anq og 5om mange

steder står i alvorlig konflikt med ulike verneinteresser og

med fi skeinteresssene. Akvakultur er (•n r,ærJ ng 1 .te.rk veki'l-

som vi trolig til nå bare har sett begynnelsen av. Ul .i.ke

nye former for vann· 09 ;jøbruk v.il i.ro1i9 :le9gr. besla9 p(_'

vann og el ve r j_ et helt annet omfang enn i.dcJ.9.
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11 En vannbrukspl an er en plan for ut: nytt ing o 9 vern av

vannforekomster i et vassdrags nedbrf e lt" (NIBR 1981).

Planleggingen skal være et hjelpemiddel for forvaltning

ti] å fatte bedre vedtak. For å få Økt forståelsen for

verdien av vannressursene legges det opp til i Norge større

medvirkning og merinnflytelse fra allmenheten, enn behand-

lingen av enkeltvedtak muliggj¢r.

Ved enhver planlegging blir Økologiske forhold vesent-

Jige, dette gjelder samspillet mellom de dde og levende

komponenter i naturen. Ferskvannssystemene er avhenqig av

de løse uorganjske st.offer som tilføres fra nedbørfeltet.

Rennende vann påvirker skråninger og terrenget langselve-

lpp, mens vannspeilet i dalbunnen og senkninger har direkte

innvirkninq p grunnvannet og derigjennom på jordsmonnet og

vegetasjonen. Dette har særlig betydning for myrer og andre

våtmarker. Vannstanden innvirker på omgivelsene både

direkte og indirekte gjennom vegetasjonen mhp. luftfukighet

og temperatur.

Ved inngrep i vassdragene som reguleringer og utbygg-

inger, flger endringer i det hydrologiske regimet. Dette

gjelder ikke ba re i elvelqpene, men også i store deler av

nedbrfeltet. Det hydrologiske regimet er 1g)en bestemmende

for de fluvialgeomorfologiske prosessene/formelementene:

erosjon, transport, akkumu]usjon, elvPviftc!r, elvesletter,

deltaer, ulike Ipsformer, lppsmpnstre sv.

Det er n i Norge innarbeidet at fluvialgeomorfologiske

dat a er nhdvendig fo r å k 11n n c gi c n t. verrfag ] ig na turvi ten --·

skapelig vrdering av omskte inngrep (Faugli 1982 NVE

1985) .



Innentor de to planleggingsform&l, verneplanen for

vassdrag og vas s dr a gsuthygging, som begge involverer en

rekke brukerinteresser og derav flgende konflikter, er det

blitt fokusert på fluviale forhold. I utkast til nytt opp-

legg for konsekvensunderskelser ved vassdragsutbygging

heter det bl.a. at hovedvekten ved fluviale forhold "legges

på omtale av erosjons- og sedimentasjonssteder og løpets ut-

forming Materialtransporten beskrives kvantitativt. I

enkelte tilfeller kan det også være aktuelt med kvantitative

data" (NVE 1985).

I den frste tiden ble det fokusert p% fagets egen-

verdier, men senere har koblinger mot den biologiske siden

blitt mer og mer fremtredende. Når det gjelder annen plan-

legging 1 vassdrag vinner fagfeltet frem (Husebye & Faugli

1986).

VERNEPLAN FOR VASSDRAG

Av kapasitetsgrunner ble det i verneplansarbeidet hovedsak-

lig bare utfrt fluvialgeomorfologiske befaringer. Kun i

enkelte vassdrag er det utført undersøkelser (Bogen  1983,

Dalviken & Faugli 1982). Gjessing ( 1980) og Faugli (1982)

gir  en  oversikt over metodikk  for  vurdering  av  verdier

(Fig. 2). I NOU 1976:15 og NOU 1983:42 gis det en faglig

omtale med vurdering  av de  aktuelle vassdragene.

Elvene er sentrale i vassdragsvernet. Det tas derfor

hensyn til prosessene og formene som knytter seg til elve--

l ppene, samtidig som elvene m? betraktes i en sammenheng med

hele nedbrfeltet. Spesielt interessant er utvelgelsen av

vassdragstyper, type- 09 referansevassdrag (Faugli et al.

1986).
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Tilsvarende former og avsetninger
i felt utenfor vedk. nedbørfelt,
lokalt, landsdel, nasjonalt,
internasjonalt

FORMER OG AVSETNINGER
dannelse avsluttet
"Naturdokument"

[Typevassdrag}

Klarhet
Verdi for fremtidig forskning
Pedagogisk verdi
Del av større sammenheng
Utgjør et system
Mang fold
Sjeldenhet
Strrelse
Nokkel
Klassisk

Tilstand
Uberørthet
Egnethet for vern

Konklusjon

> Sårbarhet
Behov for vern

Referanse-
vassdrag

Anbefaling

PROSESSER
Aktive 1 natid

TUsvarende proseaaeri felt uten-

for vedk. nedbirfelt, lokalt,

landsdel, nasjonalt, internasjonalt

Fig. 2. Aktuelle verdikriterier (etter Gjessing 1980).

VASSDRAGSUTBYGGING

Elveløpet har en kontinuerlig veksling mellom steilere

strykpartier og slakere bassenger som har lokal innvirkning

på materialsammensetningen. Tilsvarende vil sedimenttil-

frsel fra sideelver og erosjon langs lpene virker inn.

Materialtransporten og de fluviale prosesser langs vass-

dragene betraktes derfor som et dynamisk system.

De endrede forhold som oppstår i vassdrag etter kraft-

utbygginger forandrer betingelsene som har vært grunnlaget

for utviklingen av det fluviale systemet. I tillegg betrak-

tes vassdraget med en Økologisk innfallsvinkel der vannfør-

ing, strømhastighet og transport sees i relasjon til biolo-

gisk liv, botanikk og vassdragets naturlige resipientevne.

I vassdrag med spesielt aktive systemer eller som er av spe-

siell interesse underbygges konsekvensunderskelsen med

kvantitative målinger (Karlsen & Stene 1978, Harsten 1979,

Relling 1979, Faugli 1981, Husebye 198, 1986).
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Effekten av reguleringen i vassdrag kan skjematisk sies

å opptre .i tre ulike miljøer (etter Sundborg 197"/):

- store reguleringsmagasin,

- oppdemte elvestrekninger,

- nedstrmsstrekninger der elvestrekningene ikke er

oppdemte, men vannføringen er påvirket av oppstrms

drift av reguleringsmagasin (regulerte elvelp).

Rec u 1.er in sma d. s 1.n

Ved å endre frekvens og var1asJoner mellom h¢yeste og

laveste vannstand, endres betingelsene for likevektstil-

standen mellom prosessene som virker og stabiliteten langs

bassenget. Resultatet kan bli tildels betydelige endringer

i løsmassene rundt sjøene på grunn av utviklingen mot en ny

likevektstilstand (Korbl 1975). Eros jonen rundt magasinene

fører ikke bare til tap av land rundt, men også til redusert

vannkvalitet i selve magasinene. Store mengder finkornet

materiale bringes i suspensjon slik at vannene kan bli helt

blakket og det kan også påvirke elveløpet langt nedstrøms.

Oppdemte elvestrekniner

Det er særlig i de større vassdragene på Østlandet etablert

kun:stige magasiner for drift av elvekraftverk. Reguler-

ingene inneberer endringer i strømhastigheten ved innlØpPt i

magasinet og magasinene virker som sedimenttasjons

basssenger. Nedstr@ms dammene vil vannfpringen opphre eller

være best.erotav en pålagt minstevannføring.

sporten vil være redusert til et minimum.

Sediment tran·

Regulerte elvel

Bunntransporten 1 elver med grus og stein er sstyrt av en
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terskelverdi som er hestemt av partikkelstrrelsen. Det. er

derfor sjeldent obsrrvert elvedrgradasjon nedstrøms maga-

siner der elvebunnen består av grus/steinpartikler (Keller-

ha ls 1982) . Sideelver kan imidlertid skape problemer ved at

de firer stein/grus inn i hovedlpet som elva har for liten

kompetanse og kapasitet til frakte videre (Karlsen Stene

1978). Effekten, lpsendring og ny erosjon, oppstår vanlig-

vis frst etter lengre tid.

Prosessen akselereres ytterligere ved Økt vegetasjons-

innvandring. Det antas å være flere årsaker til dette.

Nordseth og Svantesvold (1980) påpeker effekten av mer sta-

bile bunnforhold og Økt forurensning, men også minsket slip-

ing som fblge av redusert materialtransport virker antagelig

inn (Bogen pers. med.). Vegetasjonen Øker ruheten og virker

dermed også til a ke sedimentasjonen 1 elveløpet.

Brevassdraget Skjoma i Nordland er et eksempel på

effekter i elveløp som flge av regulering. Vannføringen er

sterkt redusert, tidligere materialkilder er blitt inaktive

og dagens elv har utviklet nytt lØp i det gamle. Bunnmate-

rialet be;3tår hoved;3akeli<J av stein og grus, selv om enkelte

strekninger i forbindelse med terskler har noe sand. I

dette vassdraget er suspensjonstransporten redusert fra ca.

50 0O ton/ar fr regulering til ca. 50 tonn/ar etter

(Calles 1977, Faugli 1985). Langs vassdraget er det flere

skråninger som står i rasvinkel mot elva. I bunnen har

disse utviklet armeringslag tilpasset flomvannfringene fr

regulering.

materialet.

Dette laget vil hindre ytterligere erosjon.

Dagens elvelp eroderer i det tidligere avsatte bunn-

Stedvis er denne erosjonen betydelig og grove

stein an gå 1. transport. ..
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ØKOLOGISK SAMSPILL

I senere tid er det blitt interesse for å se på de totale

prosesser som foregar i elvelopet. Forholdet suspensjons-

transport-resipientevne er f.eks. lite undersøkt. Generelt

vet man at endringer i transporten medfører endringer i den

Økologiske likevekt.

Begroingsproblemet relateres ikke bare til kt foru-

rensning, men også til den sterkt reduserte transport av

sand og siltpartikler. Disse kan ha en ganske betydelig

slipeeffekt mot bunnmaterialet.

Algevegetasjonen gjenspeiler naturforholdene i vass-

draget og dets nedbrfelt. Men den er direkte og indirekte

påvirket av menneskelig virksomhet, spesielt forurensning og

inngrep som endrer det hydrologiske regimet. Det strmmende

vannets mekaniske effekt er også av stor betydning for ut-

viklingen av algebegroing i elvene. Store variasjoner i

vannfpring og strmningshastighet, som kjennetegner uregu-

lerte vassdrag, gir periodevis lØsrivning av algevegeta-

sjonen. I elver med små vannfØringsvariasjoner begunstiges

vegetasjonen av de stabile forholdene slik at masseforekomst

blir muliggjort (Skulberg 1980).

Endrede transport- og sedimentforhold kan også ha

direkte konsekvenser for de biologiske forhold i elvene ved

at f.eks. fiskenes gyteplasser blir Ødelagt.

Tilsvarende er elvekant- og flommarksvegetasjon av-

hengig av det Økologiske samspillet mellom flommer og sedi-

mentasjon (Andersen & Fremstad in prep.). VAr flommarks-

vegetasjon f.eks. er avhengig av denne likevekten og skal

den sikres må de ulike typer inngrep hindres. Dens utform-

ing og artssammensetning avhenger bl.a. av elvelpets ut-

forming, variasjonen i vannfbring, oversvmmelsenes frek-
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vens, erosjons- og sedimentasjonsforhold, kornstørrelse og

kjemiske egenskaper til det fluvialt transporterte mate-

rialet (Fremstad 1985).

For tiden pagar tverrfaglige underskelser pa F&berg-

stlsgrandane, en stbrre sandur i Jostedla. Vegetas jonen

her er klart avhengig av vannfringen og lopsforholdene. En

forsøker nå å få frem i detalj funksjonen flomtoppene har

for vegetasjonsutviklingen. Som en kuriositet kan nevnes at

på visse areal er fargespillet til mosearten Pohlia filum

meget iøynefallende. Avhengig av flomforholdene endrer den

livsstrategi. Over et visst flomnivå går den over fra vege-

tativ formering til vanlig formering med sporehus med ut-

preget rdfarge (Odland pers. med.).

I forbindelse med vannbruksplanlegging kommer en rekke

andre inngrep også inn i konsekvensanalysen ved flomfor-

bygning, grustekt, veibygging langs lpet, brubygging, grf-

ting, drenering, m.m. Alle disse forhold skaper for-

styrrelse i den etablerte likevekten.
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VASSDRAGSUTBYGGING OG AKTIVE FLUVIALE PROSESSER -

BELYST VED EKSEMPLER

Abstract
Field recording and measurements have been undertaken in
watercourses with particular scientific value or where
fluvial processes have been especially active. The extent
of the studies has varied, depending on the characteristics
of the watercourse. The results from the quantitative
recording have improved our knowledge of the watercourse in
question and thus supported the assessment of the planned
impact. Follow-up studies during and after development are
a neglected field in Norway. In certain watercourses
recording of special features which will disappear after
regulation has been undertaken.

Examples are taken from Bøvra and Finna in southern
Norway, Sjoma in northern Norway and Jostedola in western
Norway. Bøvra, Sjoma and Jostedøla are glacially influen-
ced, while in Finna the sediment supply comes largely from
fluvial erosion in moraine and glaciofluvial deposite.
Bøvra and Finna have not yet been developed, while Jostedøla
is in the process of being regulated and Sjoma was regulated
around 1975.

Interdisciplinary co-operation has shown that knowledge
of fluvial processes can be of considerable importance in
assessing the consequences of various types of impact for
plant and animal life in a watercourse. The ability of the
particulate load to absorb and release certain elements such
as phosphorus and heavy metals has focused on the properties
of the suspended sediment load (particle-size, mineralogi,
and organic matter). Aim and priorities for future fluvial
geomorphological studies are briefly reviewed.

Sverre Husebye, Vassdragsforsk, P.0.Box 1037, Blindern, 0315
Oslo 3, Norway.

INNLEDNING

Et vassdrag må betraktes som et dynamisk system under stadig

utvikling. Inngrep et sted vil ha virkninger for prosessene

nedstr@ms vassdraget. Dreneringsnettet er utviklet over tid

og bestemt av berggrunnens struktur og sammensetning, de

glasiale prosessers omforming av landskapet i kvartær og de

ulike formdannende prosessers arbeid fram til idag. Stor-
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formene danner bibetingelser for dagens fluviale prosesser.

Dynamikken i de fluviale prosesser medfrer at utviklingen

av erosjons-, akkulumasjons- og lppsformer er nart knyttet

til avløpsforhold, elvas gradient: samt materialtransportens

og intensitet og partikkelsammensetning.

Selv om gradienten i et vassdrag vanligvis avtar fra

hyfjellet (kildeomradene) til havniva, foregr det hele

veien en kontinuerlig veksling mellom steilere strykpartier

og slakere områder. Transportkapasiteten og transportkompe-

tansen varierer avhengig av vannføring og strømforhold. Det

foregår derfor en sortering og dermed en kontinuerlig

endring i partikkelstørrelser og sammensetning nedstrøms

vassdragene. Tilførsel fra kilder langs elva eller fra

sideelver setter ofte sitt preg p hovedlpet over kortere

eller lengre strekninger.

Det skilles mellom to transportfaser. Partikler mindre

enn 0.18 mm går rett i suspensjon og danner derfor en nedre

grense for bunntransporten {Sundborg 1956). Ziegler (1974)

satte en øvre grense på suspensjonstransporten på 0.5 mm.

Undersøkelser i Jostedla tyder ikke på at dette er noen

absolutt grense. Der det er tilførsel i et bredt spekter av

kornstørrelser og turbulensgraden er hØy, har gjentatte

m&linger bade manuelt og med automatiske prpvetakere vist at

partikler med diameter mellom 1 og 2 mm går i suspensjon

(Husebye 1986).

Dannelsen av ulike lpssystem, elvesletter, vifter,

deltaer osv. er et resultat av samspillet mellom prosessene

erosjon, transport og sedimentasjon i elver og bekker innen

nedbrfeltet. Mengde og partikkelsammensetning av sedi-

mentene er av vesentlig betydning for intensiteten på de
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fluviale prosesser. I brefrie vassdrag er disse prosessene

bestemmende for den resente landformutvikling.

Materialtransporten av faste partikler er avhengig av

erosjonsprosessenes intensitet innen nedbørfeltet. Der elva

går i alluvialt materiale vil tilførselen og dermed tran-

sporten ofte kunne relateres til vannføringen og strbmhas--

tighet. I norske vassdrag er det vanlig at sedimenter til-

rettelegges for transport av prosesser som virker utenfor

elvel@pet. De mest betydningsfulle er glasial erosjon,

massebevegelse og ravineeros jon. Materialtransporten i

ulike vassdrag vil derfor ofte mer reflektere erosjonspro-

sessenes intensitet innen nedbørfeltet, enn elvenes tran-

sportkapasitet ved de ulike vannføringer.

METODER

Metodene som benyttes er tilpasset de forvaltningsoppgaver

Vassdragsforsk skal ivareta (Faugli 1986). De bærer derfor

mer preg av anvendt fluvialgeomorfologi enn ren grunn-

forskning. Som bakgrunn for alle undersøkelser inngår

gjennomgang av litteratur fra området og studier av fly-

bilder og temakart. I de videre undersøkelsene kan det

skilles mellom:

Kvalitative underskelser.

Kvantitative målinger.

Sentralt  i  en analyse av et område er prosessene som

virker  i  vassdraget. Også vis a vis andre ikke geo-fagfelt

er det etterhvert Økende interesse for fluviale prosesser  i

vassdraget. Sentrale punkter er materialtransportens,
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mengde og sammensetning, vannføring/strømhastighet, bunn-

forhold, erosjons- og akkumulasjonsområder.

De kvalitative underskelsene som foretas i felt er

først og fremst en kartlegging av fluviale formelementer 1

og 1 tilknytning til vassdraget. Sedimentkilder kartlegges

både ut fra dagens aktivitetsnivå og eventuelle tidligere

innvirkninger på dreneringssystemet.

Målinger av suspensjonstransporten foretas enten

manuelt (Nilsson 1971, strem 1975), eller ved hjelp av

automatisk prvetaker (Bogen 1984, Husebye 1985). Der elva

renner ut i en sjø er deltasedimentasjonen av interesse og

det foretas målinger av denne ved utplassering av sediment-

feller og opptak av borkjerner (Relling 1979, Bogen 1983,

Bogen & Husebye 1982, Husebye 1983).

I de tidligere undersøkelser er bunntransporten kun an-

slått ved bruk av teoretiske likninger. Helley-Smith bunn-

prvetaker benyttes nå mer og mer for om mulig å få et kvan-

titativt mål på bunntransporten (Engen 1980, Bogen 1983a,

Husebye 1985). Engen (1980) sammenliknet slike målinger i

Etnavassdraget med teoretiske beregninger basert på Kalinske

(1947). Ved hye vannfringer ga den teoretiske beregning

hyere transport enn den målte, mens forholdet var omvendt i

perioder med midlere og lav vannføring.

I de nåværende undersøkelsene inngår målinger av bunn-

materialets partikkelsammensetning og ruhet, vannflatens

gradient ved ulike vannnfØringer, bredde - dybde forhold og

strmhastighet med forskjellige vannfpringer. Der for--

holdene tillater det, benyttes ogs& Helley-Smith bunnprve-

taker. Metodikken ved bruk av denne er under stadig

utvikling. I samarbeid med VHL er det aktuelt # teste

målingene mot eksisterende modeller for sedimenttransport.
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I felt der det ikke finnes dekkende hydrologiske måle-

stas ioner opprettes provisoriske limnigrafstasjoner med til-

hørende vannmerke og flomrør. Vannføringskurve etableres på

bakgrunn av flygelmålinqer.

I de senere år har viktigheten av partikkelsammen-

setningen på sedimentene i transport blitt mer og mer foku-

sert.

vært sentral (Bogen 1984).

1981).

I Norge har relasjonen til prosessgeomorfologien

Den kte forurensning i elvene

har fokusert p partiklene i. transport og deres evne som

herere av tungmetaller og organiske stoffer (Walling & Fane

Egenskaper som partikkelstørrelse, mineralogi, kje-

misk og organisk innhold tillegges stadig mer vekt med hen-

syn på stofftransporten og stoffomsetninger i vassdrag.

Ved Vassdragsforsks nyere fluvialgeomorfologiske under-

søkelser vil sedimentenes kornfordeling og mineralogi prio-

riteres pa linje med målinger av mengde. Nyere analyse-

metoder forenkler også innsamlingen i felt for slike ana-

lyser. Tilsvarende vil også målinger av suspendert organisk

materiale inngå. I de pågående undersøkelser i Jostedla

utprøves både felt- og analysemetodikk på dette området

(Husebye 1986).

Finna

Med bakgrunn i feltmålinger årene 1981 og 1982 er de

fluviale prosesser og de planlagte inngrepskonsekvenser for

Finnavassdraget vurdert (Husebye 1985). Vassdraget ligger i

Sr-Norge har et nedbrfelt p& 465 km med 90% av arealet

beliggende høyere enn 90 m o.h. Vassdraget er tilnærmet

urørt av tekniske inngrep. Klimaet er kontinentalt med en

arsnedbr p 6O mm i fjellomradet. Arlig spesifikt avlp

er 18.5 1/skm med dominerende vårflom og vinterlavvann.
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Enkelte store hstflommer inntreffer ved sterk nedbr.

Feltet har liten naturlig selvreguleringsevne og spisse

flomtopper. Sedimenttilførselen stammer fra erosjon i

kvartære avsetninger og tidligere fluvialt avsatt materiale.

De fluviale prosesser er relativt sett meget aktive. Opp-

bygningen av to av ulike elvesletter i dalbunnen viser på en

meget klar måte sammenhengen prosess - form og hvordan ytre

parametre som gradient, partikkelstørrelse og materialtil-

gang har innvirket på bade lpsutvikling og dannelse (Fig.

1 ) .

Prøver representative for anastomosestrekningen viste

at 76% av dekkskiktet besto av materiale grovere enn 16 mm,

mens hele 92 var i sandmoden (0.63-1.0 mm) der elva mean-

drerer. Målinger foretatt på meanderstrekningen viste at

partikkelsammensetningen endret seg noe på tvers av elve-

lppet, men sandfraksjonene utgjorde over 90 i alle prover.

Det groveste materialet lå der transportintensiteten var

strst (Fig. 1, 2, 3).

Lokale forhold medfører at transportintensiteten under

en og samme vannføring vil variere i tverrprofilet (Fig.

3). Sesongmessige endringer i strømhastigheten resulterer

også i sesongmessige endringer av bunnformene i elver der

sandfraksjonen er dominerende.

Den årlige transporten av suspendert materiale er

beregnet til 3300 tonn ved Vågå for året 1981.

Bunntransporten utgjr ca. 20 av suspensjonstransporten.

Dette gir en spesifikk sedimentproduksjon i feltet på ca. 7

tonn/km, noe som samsvarer godt med malinger fra andre

sammenliknbare vassdrag i Norge.

for de svenske

Tilsvarende beregninger
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Fig. 1 . Bunnmaterialets maksimale og midlere kornstørrelse

mellom Vangen og Odden (Husebye, 1985).

Maximum and mean grain size in bottom material

between Vangen and Odden (Husebye, 1985).
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Fig. 2. Hz-verdien av bunnmaterialet i et tverrprofil

mellom 2 meandersvinger. Forhøyningen i profilet

er en midtbanke som endrer seg gjennom sesongen av-

hengig av strømforholdene (Husebye, 1985).

Mz-va1ues of bottom material from cross-section

between two meanders. The elevation in the profile

is a central bank which changes through the season

in relation to current conditions (Husebye, 1985).
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Fig. 3. Transporten under ulike vannføringer i et tverr-

profil på meanderstrekningen (Husebye, 1985).

Transport under different dischanges over a cross-

section at a meander reach (Husebye, 1985).

elvene Klaralven og Dalålven gir 2-5 tonn/km varierende opp

til 9 tonn/km under særlig nedbørrike år (Brandt 1982).

Målinger under vårflommen 1982 ga en suspensjons-

transport på 250 tonn inn og 600 tonn ut av meander-

strekningen. Massetapet på ca. 350 tonn tyder på at elva er

i ferd med å tj_lpasse seg en ny likevektstilstand ved å

senke gradienten. Erosjonsbasis for elvesletta er senket

tilsammen 2--3 meter ved store flommer i lØpet av de siste 50

år (flommer 1 1938 og 1972).

Ved en utbygging vil anastomosestrekningen bli full-

stendig Ødelagt. Vannføringen videre nedstrøms elvesletta
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vi] bli sterkt redusert. Vårflommen og sommervannføringen

blir berørt avhengig av fylling og drift av magasinene. Re-

duksjonen i vannføring vil medføre at materialet som til-

fpres av sideelvene blir liggende i hovedlppet. Dagens ero-

sjon vil stoppe opp. Etter en viss tid kan lpet heves

betraktelig slik at elva eroderer seg nye løp. Den sterkt

reduserte vannføring kan også resultere i gjengroing med Økt

motstand og ytterligere sedimentasjon som resultat. Dette

er en mer langsiktig effekt. En almen oppgrunning som fdlge

av redusert transportkapasitet er en effekt av reguleirnger

som også er påvist andre steder i Norge (Nordseth & Svan-

tesvold 1980) . Konsekvensen er vanligvis fornyet erosjon,

ofte på helt nye steder.

Bvra

Med bakgrunn i målinger og beregninger av materialtran-

sporten i det sterkt sedimentførende brevassdraget Bvra i

Jotunheimen, ble konsekvenser av regulering vurdert (Karlsen

og Stene 1978). Det ble påpekt at bunnforholdene i dal-

bekkenene og deltaflaten i Ottavattn vitnet om avsetnings-

miljper som er meget fblsomme for forandringer. I Medalen

synes det f.eks. å være godtgjort at ved en eventuell regu-

lering, vil ikke Bvra ha tilstrekkelig transportevne til å

frakte det grove bunntransporterte materialet som tilføres

fra sideelva Visa videre. Hyst sannsynlig vil disse

massene derfor hope seg opp og bunnen heves. Dette vil

skape problemer for veger, dyrket jord etc. Senere er elve-

l@pet blitt forbygd, men for dette er det ikke utfrt konse-

kvensanalyser.
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Josted¢la

Harsten (1979) og Relling (1979) utførte en fluvialgeomorfo-

logisk kartlegging og omfattende målinger av materialtran-

sport og deltasedimentasjon i Josted¢la.
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Fig. 4. Skisse over sedimentasjon (g/m2 døgn) og midlere

kornstørrelse (Mz) i Oldevatn 21/6-1/9 1977

(Husebye 1983)

Relation between sedimentation (g/m2 day) and mean

grain size (Mz) in Oldevatn 21/6-1/9 1977 (Husebye

1983).
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målingene ble knyttet sammen med tolkninger av sedimentene

over deltaet i Gaupnefjorden. Sediment.asjonen ble m&lt ved

bruk av sedimentfeller som la ute i bestemte perioder.

Mengde og partikkelsammensetning ble sammenliknet med til·

hprende transport i Jostedla. Metoden er henytteet i flere

deltasystem i Norge (Bogen 1981, 1983b, Husebye 1983). Med

bakgrunn i tolkninger av sedimentasjon i sedimentfeller er

det beregnet sammenhenger mellom sedimentasjonsintensitet og

avstand fra deltakanten (Bogen 1983b). Husebye (1983)

konstruerte kart over sedimentasjansintensitet og midlere

kornstørrelser i et innsjbasseng (Fig. 4). Bruk av kartet.

viste stor samsvarighet. med materialtransporten i innlps-

elva. Tolkning av midlere kornstørrelse antydet en grense-

sone der midlere kornstørrelse var ca. 0.011 mm (6.5 Ø).

Innenfor denne sonen var sedimentasjonen avhengig av inn-

lppsparametrene, mens utenfor var strømningsfeltet i

bassenget dominerende som flge av partiklenes lave fallhas-

tighet. Avstanden på sonene fra deltakanten vil variere,

avhengig av bassengets morfologi og gjennomstrmningshastig-

heten (Husebye 1983).

Sk joma

I Skjoma pågår det for tiden konsekvensundersøkelser av inn-

grepene. Med bakgrunn i undersøkelser før inngrepene

(Calles 1977) foretas nye målinger og registreringer i vass-

draget (Faugli 1985). Resultatene viser bl.a. utvikling av

nye lØP i den gamle elvebunnen, transportsoner av sand og

grus gjennom terskler og en suspensjonstransport på ca. 1

av hva den var før utbygging.
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O» »summer in

Hittil har Vassdragsforsk med bakgrunn i fluvialgeomorfo-

logiske underskelser, vurdert konsekvensene av ulike regu-

leringsinngrep. Oppflging under og etter utbygging er et

forsmt kapittel i Norge. Oppflgingsunderskelser br

prioriteres i fremtiden både ut fra en faglig og tverrfaglig

innfallsvinkel.

De pågående 11ndersøkelsene i Skjoma og Jostedalen vil

Øke kunnskapsnivået på dette området noe. Prosjektet i

Jostedla har i tillegg til en ren faglig innfallsvinkel, et

tverrfaglig aspekt. Her foretaes de fluvialgeomorfologiske

undersøkelsene i nært samarbeide med de botaniske. Videre

skal det igangsettes undersøkelser i Sandvikselva nær Oslo

for å studere endringer i sedimentasjon i elvelpet p.g.a.

kanalisering og dennes betydning for fiskens gyteplasser.

Regulerte vassdrag har en upåaktet verdi som forsk-

ningsvassdrag innen fluvialgeomorfolog og aktuelle tverr-

faglige sammenhenger.
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