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3 2. des.

Naturlig leirerosjon som kilde til partikkelforurensning 

Hvor mye kommer fra antropogene kilder vs naturlige?

Erosjonsprosesser i elve og bekkeløp

i ravineområdet

• Utglidninger og ras 

• Jordsig 

• Sideveis elve-erosjon

• Elve-erosjon ved bunnsenking

•Erosjonsrisiko på dyrket mark

•Ravine

•Dyrket mark
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areal
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Sedimenttransportstasjoner i Leira



Sedimentbudsjettet for et vassdrag

Sedimentbudsjettet Gs for en målestasjon er

summen av sedimentene som tilføres fra

kildene G1+…+Gn og bidraget fra

lagringen ΔΜ i vassdraget

Gs = G1 + G2 +…+ Gn ± ΔΜ

ΔΜ - Sedimentasjon på elvesletten

4 2. des.



Vikka ved Gardermoen



6 2. des.

Partikkelkonsentrasjonen i 

manuelle prøver under en 

flom i Leira

Noen delfelt har svært høye 

konsentrasjoner



7 2. des.

Erosjonsprosesser i elve- og bekkeløp i 

ravineområdet

nåværende profil nåværende profil

likevektsprofil likevektsprofil

Elveløpserosjon skred
Elveløpserosjon jordsig

Erosjonsintensitet
Potensiell 

erosjon



8 2. des.

•Bunnsenking i tilknytning til store flommer medfører 

instabilitet og skredaktivitet i sideskråningene

•Erosjonsintensiteten er størst når fallet på elveløpet ligger 

langt fra det teoretiske likevektsprofilet

• Når fallet ligger nær likevektsprofilet senker ikke elveløpet seg 

mer og  sedimenttilførsel fra jordsig og sideveis erosjon er de 

viktigste erosjonsprosessene

•Modellen ble kalibrert med målinger  og ravine- erosjonen ble 

beregnet

•Sedimenttilførsel fra jordbruksområdene ble estimert med den 

universelle jordtapslikningen

Erosjonsprosesser og beregninger i Leira



Sedimentbudsjett for delfelt

Sedimentkilde Erosjonsprosess Årlig bidrag % 

(Vikka)

Årlig bidrag % 

(Slemdalsbekken)

Løpsmateriale Bunnsenkning 5 7

Sideveis erosjon 2 1

Skråningsmateriale Skred/ utglidninger 4 59

Jordsig 15 5

Erosjon i Skredsår 1 2

Sum naturlig 

erosjon 27 74

Jordbruksområder Erosjon av 

overflatevann
73 26

Totalt 100 100



10 2. des.

Sedimentkilde Erosjonsprosess Årlig bidrag %

Naturlig erosjon Erosjon i 

elve/bekkeløp 54

Erosjon langs 

hovedløp 1

Jordbruksområder Erosjon av 

overflatevann/ grøfter 45

Totalt
100

Sedimentbudsjettet for Leira
Estimert fra prosess- analyse og målinger

•Naturlig erosjon bidrar mer enn erosjon i jordbruksområdene 



Trevegetasjon reduserer 

elveløpserosjon , jordsig og skred: 

• Den forbruker vann

• Den  binder jorda 

• Den bremser vannhastigheten i elveløpet

Frivold, L.H. 1991 Trær som stabiliserende element i 

leirskråninger. Med spesiell relevans til Romerike. 

Institutt for skogfag, NLH, 45 s.







Sammenhengen mellom skred og flommer på Romerike

Leira ved Krokfoss: flommen 11. oktober 2000, 121.5 m3/s



Oppstrøms avstand (m)

Intens erosjon og bunnsenking kan utløse kvikkleireskred
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Gudbrandsdalslågen under flommen I 1995. Elveslettene er

oversvømmet



Elveslette i Leira: Elveslettene bygges opp av 

flomsedimenter som tilføres under flom 
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Lokaliteter for daterte sedimenter på elvesletten i nedre

del av Leira
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Utrasninger i elvesletten: eksempel fra Barduelv



Tykkelsen av flomsedimentene

ble målt ved sondering 

Hvor mye materiale sedimenterer langs kantsonen?

Vegetasjonen reduserer vannhastighet 

og øker sedimentasjonen
Glomma 1995: 700 000 t

Sedimentasjon på elvesletten: 400 000 t



På mange strekninger er elven senket for å senke grunnvannet. Dette 

fører til at det ikke lenger sedimenterer materiale på elvesletten.

Ny breddfull vannføring

Gammel breddfull vannføring

Overtopping av flomvollen ved: 50-100 års 

gjentaksintervall for vannføring

Flomvern forhindrer sedimentasjon på elvesletten

To situasjoner der det ikke sedimenteres materiale 

på elvesletten


