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ABSTRACT:  
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Forord 
Den foreliggende fagrapport representerer avslutningsrapporten for sedimenttransport i 
undersøkelsesprogrammet i forbindelse med prøvereglementet for Ulla Førre verkene.  

Rapporten er en av flere fagrapporter som til sammen dekker temaene hydrologi og 
vanntemperatur, vannkjemi, sedimenttransport, begroing, bunndyr, gytefiskregistrering, 
yngeltetthet, driv av fisk og bunndyr, smoltproduksjon, smoltutvandring og habitattilbud.  

Formålet med undersøkelsene er å framskaffe et beslutningsgrunnlag for å fastsette et nytt 
manøvreringsreglement. Reglementet skal ivareta hensynet til kraftproduksjon samtidig 
som laksebestanden i Suldalslågen får gode forutsetninger for reproduksjon og oppvekst. 
Perioden for prøvereglementet dekker perioden fra 1998 til 2003. I denne perioden har 
personale fra Statkraft i Suldalsosen vært observatører.  
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Sammendrag 
Denne rapporten oppsummerer resultater av sedimentundersøkelser i Suldalslågen. Et 
hovedmål i sedimentprosjektet har vært å klarlegge årsakene til sedimenttilførsel og 
undersøke hvordan de ulike manøvreringsreglementene påvirker erosjon, sedimentasjon 
og gjennomstrømningen av sedimenter i vassdraget. Dette ble gjort ved å etablere 
målestasjoner på utvalgte steder i vassdraget.  

Måleperioden omfatter årene 1998-2003. Det ble skilt mellom to perioder, 1998-2000 og 
2001-2003, med markert ”vårflom” i den første perioden og med forholdsvis lave 
vannføringer i mai og juni i den andre perioden og styrte høstflommer i 2001 og 2002.  

Målingene viser at det var større tilførsel av suspendert materiale fra sideelvene i 
perioden 1998 – 2000 enn i årene 2001 – 2003. Det er en relativt stor variasjon i 
transporten fra år til år. I Fossåna varierte totaltransporten mellom 1.14 og 13.4 tonn og i 
Jiskedalsbekken mellom 3.33 tonn og 66.7 tonn i perioden 1998-2000. I Fossåna ble det 
beregnet en transport på ca 25 tonn under en enkelt flom i 1996. I perioden 2001 – 2003 
ble det målt henholdsvis 1.22 tonn, 4.23 tonn og 0.24 tonn i Fossåna. I Jiskedalsbekken 
var transporten 2.22 tonn i 2001.  

Transporten ved målestasjonene i hovedelven viser hvor mye sedimenter som føres 
gjennom og ut av vassdraget. Ved Sandsfossen var transporten av uorganisk 
suspensjonsmateriale i årene 1998, 1999 og 2000 på henholdsvis 1540 tonn, 1400 tonn og 
1530 tonn. Ved Ritland var de tilsvarende verdiene på 379 tonn, 1190 tonn og 824 tonn.  

I 2001, 2002 og 2003 ble det målt en årstransport på henholdsvis 1110 tonn, 547 tonn og 
355 tonn uorganisk materiale ved Sandsfossen, som er lavere enn transporten i perioden 
1998 – 2000. Ved Ritland ble det målt 1130 tonn, 630 tonn og 177 tonn i samme periode.  

Sedimenter eroderes fra løsmasser i sideelvene og tilføres Suldalslågen som 
suspensjonstransport og bunntransport. Målingene viser stor variasjon fra år til år. Det er 
også indikasjoner på stor variabilitet i erosjonsaktiviteten mellom de forskjellige 
delfeltene. Suspensjonstransporten er ikke bare avhengig av vannføring, men også av 
sedimenttilgang. Nedbørintensitet og nedbørfordeling er viktige faktorer som kontrollerer 
erosjonsintensiteten. Variasjoner i eksponering av løsmasser for erosjon har også stor 
betydning.  

Vegetasjonen er en viktig begrensende faktor for erosjon. Store flommer kan rive opp 
vegetasjonen og eksponere nye områder for erosjon. Målingene i Fossåna har vist at 
flatehugst og bygging av skogsbilveier også kan forsterke erosjonen. Målinger og 
observasjoner i Jiskedalsbekken viser at bakkeplanering og anleggsvirksomhet kan bidra 
til høy erosjonsintensitet i visse områder. Jordbruksvirksomhet gir også et betydelig 
bidrag med erosjonsmateriale, men erosjonen var også stor under naturlige forhold. 

Vandringshastigheten på bunntransporterte sand og grusfraksjoner i Suldalslågen er 
mindre enn i de bratte sideelvene. Det foregår derfor over tid en anrikning av 
sandmateriale i hovedløpet. Overføringer og reguleringer har forsterket denne 
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anrikningen. Tilførselen fra ovenforliggende strekninger i elveløpet er den viktigste 
sedimentkilden for pålagring av sandfraksjoner på bankene nederst i Suldalslågen.  

Maksimalvannføringen i 2001 (300 m3/s) var høyere enn i 2002 (225 m3/s). Transporten 
av suspensjonsmateriale var imidlertid av samme størrelsesorden under de to flommene. 
Elveløpserosjon i hovedløpet var hovedkilden for suspensjonstransporten under begge 
flommene. I forhold til det totale vannvolum ga spyleflommene høsten 2001 og 2002 en 
mer effektiv utspyling enn vårflommene 1998 – 2000.  

Det avgjørende for omfanget av erosjon av grovt materiale på bankene i Suldalslågen er 
vannføringenes størrelse og varighet. De kritiske nivåene for bunntransport av 
ukonsolidert materiale ligger ved 40 – 60 m3/s. Dette betyr at det er liten eller ingen 
bunntransport når vannføringen er lavere enn dette nivået.  

Bunntransporten øker vanligvis med vannføringen når det er tilgjengelig materiale på 
elvestrekningen. Rask stigning og senkning av vannføringen vil imidlertid kunne 
forsterke erosjonsvirkningen. Nedtapping under prøvereglementets minimumsnivå på 12 
m3/s vil kunne medføre islegging som også kan forårsake bevegelser i materialet på 
steinbankene og tilrettelegge for økt erosjon under påfølgende spyleflommer. Pulskjøring 
på islagt elv om vinteren vil også medvirke til å rive opp vegetasjonen og øke 
mulighetene for erosjon.  

Maksimalvannføringene på 300 m3/s og 225 m3/s ved Sandsfossen førte til bevegelse i 
noe av materialet på bankene og en del erosjonssår i vegetasjonen i 2001 og 2002. 
Undersøkelsen av materialet som ble avsatt i sedimentfellen ved Førland lå i fraksjonen 
8.0 mm til 16.0 mm under disse periodene. Kornfordelingsanalysene av sedimentene fra 
periodene med spyleflommer hadde også totalt sett en grovere fordeling enn periodene 
uten spyleflommer.  

De kritiske strømhastighetene for bevegelse av bunnmateriale vil sannsynligvis ligge 
høyere på tilgrodde banker enn på banker uten mose. For fullt ut å få fjernet mosene og 
sanden mellom steinene er det nødvendig med vannføringer som ligger over det som 
prøvereglementet åpnet for. Vannføringer på 300 m3/s er imidlertid ikke tilstrekkelig 
store til å kunne sette steinfraksjoner i bevegelse og bryte opp dekksjiktet på bankene. 
Reglementet gir en restriksjon på maksimum 350 m3/s ved Lavika. Det er sannsynligvis 
nødvendig med vannføringer betydelig høyere enn dette for å sette dekksjiktet på 
steinbankene i bevegelse.  

Breddfull vannføring er på bakgrunn av undersøkelser i andre elver ansett som den 
løpsformende vannføringen. Etter analyser utført av Leopold et. al 1964, Rosgen 1996 i 
mange forskjellige elver har denne vannføringen et gjentaksintervall på 1.7 år. I 
Suldalslågen ved Suldalsosen tilsvarer dette en vannføring på ca 420 m3/s i uregulert 
tilstand. En styrt flom av denne størrelsen under regulerte forhold vil imidlertid ikke gi 
den samme effekten, som før regulering fordi varigheten vil bli lavere. Flomstigningen 
eller energigradienten på flommen kan imidlertid kompensere noe. Dette vil gjøre 
utspylingen mer effektiv, slik at den kan få en renskende effekt på grus og spesielt 
sandfraksjonene.  



   7 

Analysene av løpsformende vannføringer omfattes i utgangspunket ikke elver med 
utpreget armeringslag. I Suldalslågen utgjør de større steinene et armeringslag som 
skjermer underliggende finfraksjoner mot erosjon samtidig som mosevegetasjonen binder 
materialet. Det er derfor nødvendig med vannføringer som setter dekksjiktet i bevegelse 
for å få en mer omfattende utspyling av sand og finere grusfraksjoner. Mekanisk 
påvirkning av dekksjiktet f.eks. fra maskiner eller påvirkning i tilknytning til islegging 
kan imidlertid ha en viss effekt.  

Langs elveløpet finnes det mye grovt materiale som er tilført fra glasifluviale løsmasser i 
området. Dette er store steinfraksjoner som har blitt liggende tilbake ved at de finere 
fraksjonene i løsmassene over tid har blitt vasket ut. Steinbankene i Suldalslågen er 
dannet av en blanding av stedegent materiale og bunntransportert materiale. Det stedegne 
materialet har sannsynligvis beveget seg svært lite, selv under de største flommene under 
naturlige forhold. Reduksjonen i vannføringen har ført til at mye av det tidligere 
bunntransporterte materiale også er blitt immobilt.  

Mye av det bunntransporterte materialet pålagres på sideelvenes vifter og vifteslep. Dette 
kan påvirke den lokale gradienten i hovedløpet. Det må forventes at sedimenttilførselen 
fra sideelvene vil holde seg på samme nivå eller øke i fremtiden. Det kan også forventes 
at eventuelle klimaendringer vil føre til flere ekstremflommer og dermed økt sediment-
tilførsel.  

Under forholdene som har oppstått i perioden etter Ulla-Førre reguleringene og under 
prøvereglementet er det spesielt i områdene umiddelbart nedenfor tilløpselvene hvor det 
pålagres grove fraksjoner. På grunn av lavere vannføring med lavere transportkapasitet i 
hovedelven, akkumuleres dette materialet på et mindre areal enn tidligere dvs. at 
vifteslepenes utstrekning har blitt mindre. Dette kan medføre at materialet fra sideelvene 
lettere vil danne opphopninger av materiale i hovedløpet slik at det oppstår 
gradientendringer med tiltagende oppstuvning oppstrøms. På strekninger med lite fall kan 
det gradvis bli en større sedimentasjon av sandfraksjoner.  
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1. Innledning 
Hovedmålet i sedimentprosjektet er å klarlegge årsakene til sedimenttilførsel til 
Suldalslågen og avklare hvordan de ulike manøvreringsreglementer påvirker erosjon- og 
sedimenttransport.  

Sedimentpartikler påvirker leveområdene til fisken i Suldalslågen ved at de sedimenteres 
i elveløpet og fyller igjen hulrom mellom steiner, se fig. 1.1. Når hulrommene gjenfylles 
blir det mindre skjulesteder for småfisk og bunndyr. I regulerte vassdrag øker ofte 
begroingen. Mosevegetasjon kan påvirke habitatet og erosjonsforholdene. Sandpartikler 
kan også fanges opp av moser slik at mye materiale etter hvert akkumuleres i 
vannvegetasjonen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 1.1 Ukonsolidert sand i Suldalslågen 

nedstrøms Tjøstheimånas utløp i 1996.  

I kgl. Res. av 20. mars 1998 ble prøvereglementet i Suldalslågen forlenget til ut 2003. 
Reglementet ble delt i to tre - års perioder, 1998-2000 og 2001-2003, med markert 
”vårflom” i den første perioden og med forholdsvis lave vannføringer i mai og juni i den 
andre perioden. I tillegg skulle det forsøkes med slipp av en kortvarig spyleflom i 
begynnelsen av oktober i årene 2001 og 2002. I 2003 skulle reglementet kjøres uten en 
slik høstflom. Starttidspunket for vårflommen i perioden 1998-2000 ble bestemt ut fra 
observerte vannføringer ved referansestasjonen Stordalsvatn i Etneelva. Prøvereglementet 
illustrert med minstevannføringer for utløpet av Suldalsvatn i periodene 1998-2000 og 
2001-2003 er vist i fig. 1.2. Bakgrunn for å gjennomføre to treårsperioder med to ulike 
prøvereglementer er å komme fram til et nytt manøvreringsreglement. Det nye reglementet 



 

 9 

skal legge til rette for å ta vare på vassdragets naturlige funksjoner og prosesser, samt ivareta 
regulantens behov for høy produksjon. Manøvreringen skal ivareta et variert tilbud av 
oppvekstområder for fiskeunger på elva (begrense begroing og sedimentering).  

Fig 1.2 Prøvereglementet av 1998 (minstevannføringer) med periodene (a) 1998-2000 og (b) 2001-2003.  

 

I denne undersøkelsen har det vært viktig å klarlegge hvordan de to forskjellige 
prøvereglementene påvirker erosjon, sedimentasjon og gjennomstrømningen av 
sedimenter i fiskens leveområder i hovedelven. Det har derfor vært gjennomført målinger 
av erosjon av sandfraksjoner i bunnsubstratet og undersøkelser av hvor mye nytt 
sandmateriale som tilføres fra sedimentkilder i vassdraget.  

Vannføringene under perioden med prøvereglementet er sammenliknet med uregulerte 
forhold og forskjellige perioder med reguleringer i fig 1.3. Under uregulerte forhold er 
vannføringene høyere og variasjonene større enn etter at vassdraget ble regulert på midten 
av 60 tallet. I RSK perioden avtar hyppigheten av de største flommene noe, men den 
største endringen i denne perioden er de økte vintervannføringene. Etter at Ulla-Førre 
reguleringen ble iverksatt i 1981 ble maksimumsvannføringene i Suldalslågen betydelig 
redusert på grunn av overføringer til Hylsfjorden. Det ble også innført restriksjoner på 
minstevannføringen i Suldalslågen i denne fasen, se fig 1.3.  

Vassdragene utgjør store transportsystemer for sedimenter som tilføres fra forskjellige 
kilder i nedbørfeltene. Under naturforhold har klima og hydrologisk regime avgjørende 
betydning for hvordan sedimentene beveger seg gjennom vassdraget. I regulerte vassdrag 
er også manøvreringsreglementet og reguleringspraksis viktig. Sedimenttilførsel fra 
nedbørfeltene som sedimenterer i elveløpene og påvirker fiskens habitat er kjent fra 
internasjonal litteratur, se for eksempel Rosenau, M. L. (2000). I den regulerte Colorado 
elven i USA er det for eksempel registrert at finsedimenter som akkumuleres på 
elvebunnen er en av de begrensende faktorene for oppvekst av fisk (Rees 2003).  

I uregulerte vassdrag er det også oppstått liknende problemer på grunn av økt 
sedimenttilførsel som følge av andre inngrep i nedbørfeltet. I Clearwater river i 
Washington, USA medførte tømmerhugst og tømmerveier en økning i sedimentasjonen 
av finmateriale i elveløpet som innvirket på fiskens gytemuligheter (Cederholm, Reid og 
Salo, 1980).  
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Fig 1.3 Vannføringer i Suldalslågen ved Stråpa (Suldalsosen) i tre perioder.  

Mengde sedimenter som tilføres og erosjon og sedimentasjon i de forskjellige 
vassdragene er avhengig av lokale forhold. I de norske vassdragene bærer dalene oftest 
preg av å være utformet av istidens breer. Sidedalene er brattere enn hoveddalen og 
sideelvenes transportevne kan dermed være større enn hovedelven. Materiale som tilføres 
fra sideelvene har dermed også i naturlig tilstand en tendens til å akkumuleres i 
hoveddalen. Reguleringer som overfører vann fra hovedelven uten å berøre sideelvene vil 
dermed forsterke denne tendensen. Fortunselv kan nevnes som et eksempel hvor det er 
dokumentert en slik utvikling. Vassdraget ble regulert første gang i 1953 og det har 
senere vært flere utvidelser. Lengdeprofiler og tverrprofiler som ble oppmålt i 1973 og 
1989 viste en netto pålagring av bunntransportert materiale i elveløpet. Fallet på elveløpet 
innstilte seg på en brattere gradient som en tilpasning til den reduserte vannføringen 
(Fergus 1993, Bogen 1993).  

Det ville være å forvente at Suldalslågen gjennomgår en liknende utvikling. Hvor 
omfattende den blir, og hvor raskt det blir en stabil tilpasning til det nye 
vannføringsregimet avhenger bl.a. av vannføringsforhold og tilgang på eroderbare 
sedimenter. Målinger av suspensjonstransporten i Fortunelv viser imidlertid høyere 
verdier enn i Suldalslågen (Bønsnes og Bogen 2003). I forbindelse med 
lakseforsterkningsprogrammet i Suldalslågen (1990-1997) ble det foretatt en kartlegging 
av sedimentkilder (Bogen, Bønsnes og Benjaminsen 1997). I dette arbeidet ble det lagt 

RSK 1966 - 1981 Ulla Førre 1981 -

Vannføringer Stråpa, Suldalsosen

1981 - 90 1991 - 97 98 - 00 01 - 03

Uregulert
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vekt på å undersøke aktiv erosjon langs Suldalslågen og i delfeltene mellom Sand og 
Suldalsosen. 

I den foreliggende rapporten er det oppsummert og drøftet resultater fra undersøkelsen av 
hvordan manøvreringsreglementet i årene 1998 – 2000 og 2001 – 2003 innvirker på 
erosjon og sedimentasjonsprosessene i vassdraget.  

For å måle sedimenttilførselen fra sideelvene ble det etablert målestasjoner i to 
sidevassdrag hvor det var aktiv erosjon. Fossåna ble utvalgt fordi det her var påvist aktiv 
ravineerosjon. I tillegg ble Jiskedalsbekken valgt ut som et representativt felt. I dette 
sidevassdraget har det nylig vært en bakkeplanering i tilknytning til jordbruksaktivitet og 
det har vært iakttatt omfattende erosjon. Det har tidligere blitt foretatt 
suspensjonsmålinger i Prestbekken. Her ble det påvist betydelig sedimenttilførsel i en 
kort periode. Bidraget fra andre umålte sidevassdrag antas å ligge mellom disse 
ytterpunktene, men erosjonen vil variere mellom de enkelte delfelter og fra år til år. De 
målte delfeltene gir dermed en indikasjon på hvor mye sedimenter som tilføres fra 
forskjellig type erosjonsprosesser. I hovedelven ble det etablert stasjoner ved Ritland og 
ved Sandsfossen. Disse stasjonene skulle måle transporten gjennom strekninger av 
hovedløpet og spesielt gi indikasjoner på om det er bevegelser i sedimentene under 
vårflommene og høstflommene som er forutsatt i manøvreringsreglementet. I tilknytning 
til studiet av de forskjellige spyleflommene og erosjon og sedimentasjon på forskjellige 
strekninger i vassdraget ble det også etablert stasjoner ved Sørestad, lengst oppe i 
vassdraget og ved Litlehaga. I tilknytning til laksesmolt-fella på brua ved Litlehaga, ble 
det montert en Helley Smith prøvetaker for måling av bunntransport i nedre del av 
Suldalslågen. Initieringen av bevegelse i bunnmaterialet ved Steinsøy og Førland ble 
studert ved hjelp av sedimentfeller. Rapporteringen av sediment – felle undersøkelsene 
vil inngå i habitatrapporten (Bogen et.al. 2004). Kart over målestasjonene er vist i fig 1.4.  

Fig 1.4 Lokaliseringen til målestasjonene i Sandsfossen, Ritland, Fossåna og Jiskedalsbekken.  
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2. Målemetoder  
Prøvetakningsstrategi og laboratoriemetoder følger prosedyrer som er utviklet av NVE og 
beskrevet av Bogen (1988, 1992). Alle stasjonene er utstyrt med en automatisk 
vannprøvetaker av typen ISCO og en Yamaha bensindrevet pumpe for opptak av større 
vannprøver. Transportprosessene ble undersøkt ved å ta en til to prøver i døgnet for å 
registrere transporten i perioder med høy erosjonsintensitet. I tilfeller med brudd i 
dataseriene er de komplettert ved hjelp av regresjonsanalyser, men også på grunnlag av 
sannsynlige verdier ved å bruke lineær interpolasjon. Lineær interpolasjon beskriver 
imidlertid ikke den naturlige variabiliteten i datamaterialet.  

Prøvetaking og laboratorieanalyser følger NVEs standard (Bogen 1988). I henhold til 
europeisk standard for måling av suspensjonsmateriale, ble vannprøvene filtrert gjennom 
Watman GF/C glassfiberfilter (CEN 1996). Som mål på organisk materiale brukes 
glødetap ved 500o C. Kornfordelingen på suspensjonsmateriale i vannprøver ble analysert 
med Laser Coulter. Prøvene til kornfordelingsanalysene ble filtrert på HA 0.45 mikron 
millipore membranfilter.  

I tilknytning til laksesmolt-fella på brua ved Litlehaga, ble det montert en Helley Smith 
prøvetaker for måling av bunntransport i nedre del av Suldalslågen. Prøvetakeren skrus 
fast på eksisterende ramme for smoltfella og senkes ned i elva ved hjelp av en elektrisk 
motor. Bunntransportmålingene viser hvilke fraksjoner og mengden som er i bevegelse 
under forskjellige vannføringer.  

Bevegelsen av sandpartikler over steinbankene ble undersøkt ved hjelp av sedimentfeller. 
Det ble benyttet rektangulære kasser (ca 40 cm dype), som ble gravd ned på elvebunnen 
nedenfor referansefeltene ved Steinsøy og Førland, se fig. 1.4. Fellene gir opplysninger 
om hvilke fraksjoner som er i bevegelse over bankene under vannføringer som 
oversvømmer arealet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 2.1 Målestasjon for suspensjonstransport i Suldalslågen ved Sandsfossen.  
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3. Suspensjonskonsentrasjon 
og transport i hovedelva 

3.1 Suspensjonsmålinger 1998 - 2000  
Suspensjonskonsentrasjoner i Suldalslågen ved Sandsfossen og ved Ritland i perioden 
1998 – 2000 er vist i fig. 3.1 og fig. 3.2. Konsentrasjonen har et uregelmessig forløp og er 
bare i liten grad kontrollert av vannføringen. I første halvdel av april 2000 ble det 
registrert en økning i suspensjonskonsentrasjonen i Sandsfossen til ca 150 mg/l. Denne 
situasjonen sammenfaller med en økning av vannføringen fra ca 15 m3/s til ca 30 m3/s. 
Konsentrasjonen gikk imidlertid ned til et minimum før vårflommen i slutten av 
måneden. Under vårflommen ble det ikke registrert tilsvarende høye 
suspensjonskonsentrasjoner til tross for betydelig høyere vannføringer. 
Maksimumskonsentrasjonen i denne perioden var på ca 10 mg/l, se fig. 3.1.  

Under situasjonen i første halvdel av april var suspensjonskonsentrasjonen på et 
minimum i Jiskedalsbekken, Fossåna og ved Ritland. Det er mulig at 
konsentrasjonsøkningen ved Sandsfossen kom som følge av en økning i vannføringen fra 
restfeltet, med en mulig tilførsel fra sedimentkilder i flere av delfeltene. En annen 
forklaring kan være at økningen i vannføringen har ført til en viss utspyling av tidligere 
avsatt suspensjonsmateriale fra hovedløpet. Når vannføringen senere stiger i forbindelse 
med vårflommen, er det derfor mindre tilgjengelig materiale som spyles ut.  

Det ble også registrert en lignende situasjon i Sandsfossen i 1998. Dette var under selve 
vårflommen med vannføring på ca 110 m3/s, hvor det ble målt en 
maksimumskonsentrasjon på ca 120 mg/l. Konsentrasjonene lå imidlertid på et minimum 
i resten av perioden. Det var heller ingen tilførsel fra Jiskedalsbekken og Fossåna i denne 
perioden. Suspensjonskonsentrasjonene ved Ritland var også på et minimum både under 
vårflommen og resten av året.  

I 1999 ble det ikke registret konsentrasjoner over 30 mg/l i Sandsfossen. Det ble heller 
ikke registrert konsentrasjonsøkninger i forbindelse med vårflommen eller under høy 
vannføring fra restfeltet på et tidligere tidspunkt. Suspensjonskonsentrasjonen lå på et 
minimum ved Ritland hele året. I Fossåna var den målte maksimumskonsentrasjon i 1999 
på ca 7 mg/l og har vært ekstremt lave i hele måleperioden 1998 – 2000. I 1996 ble det 
imidlertid målt en konsentrasjon på 446 mg/l under en situasjon med kraftig nedbør.  

I tabell 3.1, 3.2 og fig. 3.5, 3.6 er det gitt årlige verdier for avløp, uorganisk og organisk 
suspensjonstransport ved de fire målestasjonene. Ved Sandsfossen var transporten av 
uorganisk materiale i perioden 1998 til 2000 på henholdsvis 1540 tonn, 1400 tonn og 
1530 tonn. Ved Ritland var de tilsvarende verdiene på 379 tonn, 1190 tonn og 824 tonn. 
Den organiske transporten varierte mellom 642 tonn og 1640 tonn ved Sandsfossen og 
1100 og 1960 ved Ritland.  
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3.2 Suspensjonsmålinger 2001 - 2003  
Suspensjonskonsentrasjoner i Suldalslågen ved Sandsfossen og ved Ritland i perioden 
2001 – 2003 er vist i fig. 3.3 og fig. 3.4. Den høyeste målte konsentrasjonen av uorganisk 
materiale i 2001 var på ca 62 mg/l og ble målt den 21. april. Vannføringen i Suldalslågen 
var imidlertid svært lav i denne perioden, ca 15 m3/s. Det ble heller ikke registrert noen 
markert økning i vannføringen før 1. mai. I 2001 var det ingen normal vårflom i 
Suldalslågen, men en gradvis økning fra vinterens minimumsvannføring avbrutt av to 
styrte vannføringsøkninger i mai. Noe tilsig fra restfeltet i Suldal gir imidlertid enkelte 
kortvarige økninger av vannføringen i denne perioden. Suspensjonskonsentrasjonen var 
på et lavt nivå i hele denne perioden og fram til oktober. Med unntak av enkelte episoder, 
ble det ikke målt konsentrasjoner over 5 mg/l.  

I 2002 ble det målt opp mot 25 mg/l i maksimumskonsentrasjon av uorganisk 
suspensjonsmateriale under spyleflommen 10. oktober 2002. Konsentrasjonene under den 
styrte vannføringsøkningen i begynnelsen av mai var markert høyere enn i perioden rett 
før og etter, men var allikevel svært lave med et maksimum på ca 6 mg/l, se fig. 3.3. 
Konsentrasjonene under to andre styrte vannføringsøkninger våren 2002 var imidlertid 
svært lave. Disse ble imidlertid ikke overvåket med en like høy målefrekvens som i 
perioden 30. april til 2. mai. Med unntak av enkelte episoder, ble det ikke målt 
konsentrasjoner over 5 mg/l i perioden fram til oktoberflommen, se fig. 3.3. I 2003 var 
konsentrasjonen svært lav i hele måleperioden, med unntak av en situasjon i begynnelsen 
av april, se fig. 3.3 

I 2001, 2002 og 2003 ble det målt en årstransport som er noe lavere enn transporten i 
perioden 1998 – 2000. Dette skyldes lavere vannføringer om våren. I 2003 var det heller 
ingen spyleflom. Spyleflommene i 2001 og 2002 førte imidlertid til en høyere transport 
om høsten enn høstsesongene i perioden 1998-2000.  

Total transport i observasjonsperioden 2001, 2002 og 2003 var på henholdsvis 1110 tonn, 
547 tonn og 355 tonn uorganisk materiale. Transport av organisk materiale var på 
henholdsvis 1140 tonn, 774 tonn og 678 tonn, se tabell 3.1, 3.2 og fig. 3.5, 3.6.  

Vannføringen ved Ritland er beregnet som et middel av vannføringene ved Stråpa og 
Lavika. Begrunnelsen for denne beregningen er at feltarealet ovenfor målestedet ved 
Ritland utgjør om lag halve totalfeltet (53%) til Suldalslågen nedenfor Suldalsvatnet.  

I 2001 ble det ikke målt like høye konsentrasjoner ved Ritland i siste halvdel av april som 
ved Sandsfossen. Maksimumskonsentrasjonen ved Ritland i denne perioden var under 10 
mg/l, mens den lå på ca 60 mg/l ved Sandsfossen. I perioden fram til oktober var 
suspensjonskonsentrasjonene på et svært lavt nivå. Med unntak av enkelte episoder, ble 
det ikke registrert verdier over 10 mg/l. Under flommen i oktober ble det målt en 
maksimumskonsentrasjon på ca 48 mg/l da flommen var på det høyeste 4. oktober.  

Maksimumskonsentrasjonen ved Ritland i 2002 inntraff under spyleflommen i oktober 
(ca 40 mg/l). I perioden fra april til oktober var konsentrasjonene svært lave, med enkelte 
pulser opp mot 15 mg/l. I 2003 ble det også målt konsentrasjoner opp mot 40 mg/l. Med 
unntak av enkelte pulser, var det lave konsentrasjoner i hele måleperioden, se fig. 3.4.  
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Total transport i 2001 var på 1130 tonn uorganisk materiale og 1400 tonn organisk 
materiale. Denne transporten ligger i samme størrelsesorden som i perioden 1998 – 2000. 
I 2001 var transporten om våren lavere enn i den forutgående tre års perioden på grunn av 
en betydelig lavere vårflom. Høstflommen i 2001 kompenserte imidlertid for dette, slik at 
transporten totalt for året ikke avviker mye i forhold til resultater fra 1998-2000. Total 
transport i 2002 og 2003 var på 630 tonn og 177 tonn uorganisk materiale og 1105 tonn 
og 910 tonn organisk materiale, se tabell 3.1, 3.2 og fig. 3.5, 3.6.  

I 2001 var det brudd i automatprøvetakingen ved Ritland under spyleflommen. Dette har 
ført til at beregningen av transport i denne perioden er usikker. Dette innvirker også på 
totaltransporten dette året. Under spyleflommen i 2002 ble det imidlertid benyttet en 
faseforskjøvet vannføring fra Stråpa ved Ritland. Dette var mulig på grunn av minimalt 
tilsig fra restfeltet i denne perioden. For øvrig er det benyttet en vektet døgnmiddel 
vannføring (korrigert spesifikt resttilsig) ved Ritland.  

Den organiske transporten er generelt noe høyere ved Ritland enn ved Sandsfossen, noe 
som har sammenheng med at konsentrasjonene jevnt over er noe høyere ved Ritland, se 
fig 3.6. Dette antyder en sedimentasjon på strekningen, se tabell 3.2. Sannsynligvis finner 
sedimentasjonen sted i bakevjene.  
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Fig 3.1 Suspensjonskonsentrasjoner i Suldalslågen ved Sandsfossen i perioden 1998 – 2000. Svarte 

symboler er simulerte verdier. Vannføring (m3/s) i Suldalslågen ved Lavika.  
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Fig 3.2 Suspensjonskonsentrasjoner i Suldalslågen ved Ritland i perioden 1998 – 2000. Svarte symboler 

er simulerte verdier. Vannføringer er beregnet utfra middel mellom Stråpa (Suldalsosen) og Lavika.  
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Fig 3.3 Suspensjonskonsentrasjoner i Suldalslågen ved Sandsfossen i perioden 2001 – 2003. Svarte 

symboler er simulerte verdier. Vannføring (m3/s) i Suldalslågen ved Lavika.  
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Fig 3.4 Suspensjonskonsentrasjoner i Suldalslågen ved Ritland i perioden 2001 – 2003. Svarte symboler 

er simulerte verdier. Vannføringer er beregnet utfra middel mellom Stråpa (Suldalsosen) og Lavika.  
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Tabell 3.1.  Avløp, uorganisk og organisk suspensjonstransport ved Sandsfossen 1998-2003.  

AVLØP UORGANISK TRANSPORT ORGANISK TRANSPORT MND ANT. 

DØGN TOT 

 

Mill m3 

PR 

DØGN 

Mill m3 

TOT 

 

Tonn 

PR 

DØGN 

Tonn 

KONS 

 

Mg/l 

TOT 

 

Tonn 

PR 

DØGN 

Tonn 

KONS 

 

Mg/l 

1998  165 1080 6.56 1540  9.33  1.42  642   3.89 0.59 

1999  214  1320 6.14 1400  6.53  1.06 1640   7.66 1.25 

2000  256 1420 5.56 1530  5.96  1.07 1520   5.95 1.07 

2001  202 1010 5.00 1110  5.50  1.10 1140   5.62 1.12 

2002  207 1010 4.87   547  2.64  0.54   774   3.74 0.77 

2003  186  922 4.96   355  1.91  0.38   678   3.65 0.74 

 

Tabell 3.2  Avløp, uorganisk og organisk suspensjonstransport ved Ritland 1998-2003.  

AVLØP UORGANISK TRANSPORT ORGANISK TRANSPORT MND ANT. 

DØGN TOT 

 

Mill m3 

PR 

DØGN 

Mill m3 

TOT 

 

Tonn 

PR 

DØGN 

Tonn 

KONS 

 

Mg/l 

TOT 

 

tonn 

PR 

DØGN 

Tonn 

KONS 

 

Mg/l 

1998  177 1080 6.10   379   2.14 0.35 1100   6.22 1.02 

1999  238 1290 5.42 1190   5.02 0.93 1960   8.23 1.52 

2000  250 1290 5.17   824   3.30 0.64 1610   6.49 1.25 

2001  202  930 4.60 1130   5.61 1.22 1400   6.92 1.50 

2002  207  939 4.53   630   3.04 0.67 1105   5.34 1.18 

2003  195  874 4.48   177   0.91 0.20   910   4.67 1.04 
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Fig 3.5 Årlig uorganisk suspesjonstransport i Sandsfossen, Ritland, Fossåna og Jiskedalsbekken. 

Måleperiodene for hvert år kan ha noe ulik lengde, se tabell 3.1-3.2.  

 

 

Fig 3.6 Årlig organisk suspensjonstransport i Sandsfossen, Ritland, Fossåna og Jiskedalsbekken. 

Måleperiodene for hvert år kan ha noe ulik lengde, se tabell 3.1-3.2.  
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3.3 Suspensjonsmålinger under styrte 
vannføringsøkninger i 2001 og 2002  
Prøvereglementet som ble benyttet i 2001 og 2002 er gjennomført med spyleflom i 
oktober.  

I forbindelse med høstflommen i oktober 2001 ble det tatt hyppige vannprøver for 
bestemmelse av suspensjonskonsentrasjonen i Suldalslågen. I Sandsfossen ble det tatt 
prøver hver time i den første fasen av flommen. I tillegg ble det tatt hyppige prøver med 
dybdeintegrerende prøvetaker ved Litlehaga bru.  

I forbindelse med høstflommen i oktober 2002 ble det iverksatt et tilsvarende 
prøvetakingsopplegg. I Sandsfossen og ved Ritland ble det tatt prøver hver time i den 
første fasen av flommen. I tillegg ble det tatt prøver med samme frekvens ved en ny 
automatstasjon ved Sørestad i den øverste delen av Suldalslågen. Det ble også tatt 
hyppige prøver med dybdeintegrerende prøvetaker ved Litlehaga bru.  

I løpet av våren 2001 og 2002 ble det gjennomført kontrollerte vannføringsøkninger i to 
perioder, såkalte ”smoltutvandringsflommer”. I tidligere måleserier, spesielt i april 2000 
ble det registrert relativt høye konsentrasjoner i forbindelse med en tidlig 
vannføringsøkning. I 2002 ble det derfor iverksatt en mer omfattende prøvetaking i 
perioden 30. april til 2. mai i forbindelse med kontrollert utslipp av vann. Foruten ved 
Sandsfossen ble det gjennomført prøvetaking ved Ritland, Litlehaga og et nytt prøvested 
ved Sørestad som ligger rett nedstrøms Prestvika. Det samme måleprogrammet ble 
gjennomført under spyleflommen i perioden 10.-12. oktober.  

Ved automatstasjonene i Sandsfossen, Ritland og Sørestad ble det tatt prøver hver annen 
time i oppkjøringsfasen og i løpet av vannføringsøkningen i mai og hver time i 
forbindelse med spyleflommen i oktober. Ved Litlehaga bru ble det tatt hyppige manuelle 
suspensjonsprøver. Resultatene fra suspensjonsprøvetakingen under 
”smoltutvandringsflommen” og oktoberflommene er plottet sammen med vannføringer 
fra Stråpa (Sørestad og Ritland) og Lavika (Litlehaga og Sandsfossen). Dette fører til en 
liten tidsforskyvning i forhold til den faktiske vannføringen under 
prøvetakingstidspunktet, se fig. 3.7 - 3.10.  
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3.3.1 Oktoberflommen i Suldalslågen 2001 

For å kunne iverksette spyleflommen var det en målsetning å få et stort lokaltilsig fra 
restfeltet for å oppnå tilstrekkelig høye vannføringer. På grunnlag av gode 
nedbørprognoser ble det bestemt at oppkjøringen til spyleflommen skulle starte 3. oktober 
2001. Vannføringen i Suldalslågen ved Sandsfossen var på ca 80 m3/s før slipp av vann 
fra Suldalsvatn startet. I løpet av de neste 24 timer var vannføringen i Sandsfossen på ca 
300 m3/s. Etter ytterligere 3 døgn hadde vannføringen sunket tilbake til 80 m3/s.  

Fig 3.7 A: Konsentrasjon av uorganisk suspensjonsmateriale (mg/l) i Suldalslågen ved 

Sandsfossen under flommen i oktober 2001.  

B: Konsentrasjon av uorganisk suspensjonsmateriale (mg/l) i Suldalslågen ved Litlehaga 

bru under flommen i oktober 2001. Vannføring (m3/s) i Suldalslågen ved Lavika.  
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Suspensjonskonsentrasjonene som ble målt i Sandsfossen og ved Litlehaga bru steg 
umiddelbart fra et minimumsnivå til henholdsvis 30 mg/l og 52 mg/l i det vannføringene 
begynte å stige. Suspensjonskonsentrasjonen nådde et maksimum på vannføringer 
omkring 170 m3/s. Konsentrasjonen falt deretter tilbake til mellom 5 mg/l og 10 mg/l før 
flommen kuliminerte på ca 300 m3/s. Da flommen kuliminerte var 
suspensjonskonsentrasjonen tilbake på et lavt nivå ved Sandsfossen (ca 10 mg/l) og ved 
Litlehaga bru (ca 10 mg/l), se fig. 3.7a, b. På grunn av manuell prøvetaking var det 
dessverre ingen målinger under selve kulminasjonen ved Litlehaga.  

Prøvetaking i Fossåna under flommen viser lave konsentrasjoner med lav tilførsel av 
suspensjonsmateriale under spyleflommen, se fig. 4.8a.  

3.3.2 Målinger under smoltutvandringsflommer våren 2002 

I 2002 ble det iverksatt en mer omfattende prøvetaking under en av to kontrollerte 
vannføringsøkninger i Suldalslågen. Den aktuelle perioden som ble valgt var fra 30. april 
til 2. mai. Ved Sørestad, Ritland og Sandsfossen ble det tatt prøver hver annen time i 
løpet av flommen. Det ble også tatt hyppige prøver med dybdeintegrerende prøvetaker 
ved Litlehaga bru. Før flommen var vannføringen ved Stråpa og Sandsfossen på 
henholdsvis 13 m3/s og 22 m3/s. I løpet av flommen ble det registrert et maksimum på 42 
m3/s og 75 m3/s. Etter en tid ble vannføringen redusert, men ikke til samme lave nivå som 
før flommen.  

Ved Sørestad ble det målt en økning av den uorganiske suspensjonskonsentrasjonen i den 
første fasen av vannføringsøkningen, med maksimumskonsentrasjon på ca 22 mg/l. 
Konsentrasjonene var imidlertid raskt tilbake til et minimum, se fig. 3.8a. Ved Ritland og 
Sandsfossen var konsentrasjonene markert høyere enn i perioden rett før og etter, men var 
allikevel svært lave med et maksimum på ca 8 mg/l og 6 mg/l, se fig. 3.8b og 3.8d. Til 
sammenligning ble det våren 2000 målt konsentrasjoner opp mot 150 mg/l i Sandsfossen 
i forbindelse med en tidlig vannføringsøkning i forkant av vårflommen. Resultatene fra 
den manuelle prøvetakingen ved Litlehaga bru viste et maksimum på ca. 5 mg/l etter at 
vannføringen økte fra et minimum, se fig. 3.8c.  

3.3.3 Oktoberflommen i Suldalslågen 2002 

I motsetning til spyleflommen i 2001, var det ikke nedbør og dermed lite lokaltilsig under 
flommen i 2002. Det ble allikevel målt vannføringer omkring 220 m3/s i den perioden da 
flommen var på det høyeste. Til sammenligning ble det målt vannføringer over 300 m3/s i 
oktober 2001. Lukene ved Suldalsosen ble gradvis åpnet i løpet av formiddagen 10. 
oktober 2002. Vannføringen i Suldalslågen var på ca 53 m3/s ved Stråpa og ca 58 m3/s 
ved Sandsfossen før utslipp av vann fra Suldalsvatn startet. Maksimumsvannføringen ved 
henholdsvis Stråpa og Sandsfossen var på 205 m3/s og 220 m3/s. Denne vannføringen ble 
opprettholdt i de neste 24 timer. Deretter ble den gradvis redusert tilbake til samme nivå 
som før flommen.  

Suspensjonskonsentrasjonen ved Sørestad kulminerte på et relativt lavt nivå (10 mg/l), for 
deretter å synke raskt tilbake til et minimum, se fig. 3.9a. Ved Ritland var det et mer 
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variabelt forløp hvor maksimumskonsentrasjonen inntraff noe senere, se fig. 3.9b. 
Suspensjonskonsentrasjonene som ble målt ved Litlehaga bru og i Sandsfossen steg 
umiddelbart fra et minimumsnivå til henholdsvis 64 mg/l og 25 mg/l i det vannføringene 
begynte å stige, se fig. 3.9c, d. Forskjellene i konsentrasjonene mellom Litlehaga og 
Sandsfossen kan ha sammenheng med at det er benyttet forskjellige prøvetakingsmetoder 
og at det ble tatt hyppigere prøver ved Litlehaga enn ved Sandsfossen i stigningsfasen på 
flommen.  

Suspensjonskonsentrasjonen nådde et maksimum på vannføringer omkring 200 m3/s. 
Konsentrasjonen falt deretter tilbake til mellom 5 mg/l og 10 mg/l før vannføringen 
begynte å avta.  
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Fig 3.8 A: Konsentrasjon av uorganisk suspensjonsmateriale materiale (mg/l) i Suldalslågen ved 

Sørestad i perioden 30. april til 3. mai 2002.  

B: Konsentrasjon av uorganisk suspensjonsmateriale materiale (mg/l) i Suldalslågen ved 

Ritland i perioden 30. april til 3. mai 2002. Vannføring (m3/s) i Suldalslågen ved Stråpa.  
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Fig 3.8 C: Konsentrasjon av uorganisk suspensjonsmateriale materiale (mg/l) i Suldalslågen ved 

Litlehaga i perioden 30. april til 3. mai 2002.  

D: Konsentrasjon av uorganisk suspensjonsmateriale materiale (mg/l) i Suldalslågen ved 

Sandsfossen i perioden 30. april til 3. mai 2002. Vannføring (m3/s) i Suldalslågen ved 

Lavika.  
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Fig 3.9 A: Konsentrasjon av uorganisk suspensjonsmateriale materiale (mg/l) i Suldalslågen ved 

Sørestad under flommen i oktober 2002.  

B: Konsentrasjon av uorganisk suspensjonsmateriale materiale (mg/l) ved i Suldalslågen 

ved Ritland under flommen i oktober 2002. Vannføring (m3/s) i Suldalslågen ved Stråpa.  
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Fig 3.9 C: Konsentrasjon av uorganisk suspensjonsmateriale materiale (mg/l) i Suldalslågen ved 

Litlehaga bru Sandsfossen under flommen i oktober 2002.  

D: Konsentrasjon av uorganisk suspensjonsmateriale materiale (mg/l) i Suldalslågen ved 

Sandsfossen under flommen i oktober 2002. Vannføring (m3/s) i Suldalslågen ved Lavika.  



 

 30 

3.3.4 Sedimentkilder under de to spyleflommene 

I 2001 kulminerte vannføringen ved Lavika på ca 300 m3/s under spyleflommen i 
oktober. Vannføringen fra Suldalsvatn i samme perioden oversteg ikke 205 m3/s. Under 
spyleflommen var det et forholdsvis stort lokaltilsig. Målingene av 
suspensjonstransporten i Fossåna viste imidlertid at det var forholdsvis liten tilførsel av 
suspensjonsmateriale i forbindelse med denne nedbørflommen. Det ble ikke tatt prøver i 
andre sideelver, men en visuell inspeksjon viste ikke spesielt høye 
partikkelkonsentrasjoner. Det er derfor sannsynlig at det meste av suspensjonsmaterialet 
som ble transportert under spyleflommen i 2001 ble tilført fra løpserosjon i hovedelven.  

Fig 3.10 Konsentrasjonsforløpet under spyleflommen i 2001 og 2002.  
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I 2002 ble det målt vannføringer på omkring 220 m3/s ved Lavika i den perioden da 
spyleflommen var på det høyeste. I motsetning til spyleflommen i 2001, var det ikke 
nedbør og dermed lite lokaltilsig under flommen i 2002. Det ble derfor ikke tilført noe 
materiale av betydning fra sideelvene. Den viktigste sedimentkilden for materiale som ble 
brakt i suspensjon under flommen kom derfor fra løpserosjon i Suldalslågen. Dette 
bekreftes også av at konsentrasjonenes størrelse og konsentrasjonsforløpet i 2001 og 2002 
var forholdsvis like, se fig. 3.10.  

Lav konsentrasjon øverst i vassdraget ved Sørestad og økning nedstrøms, tyder på at 
sedimentene bringes i suspensjon fra materiale på elvebankene etter hvert som 
flombølgen forflyttes nedover vassdraget. Konsentrasjonen antar den høyeste verdi når 
vannføringen øker raskest i den første fasen av flombølgen. Materialet som bringes i 
suspensjon ligger sannsynligvis ukonsolidert i elveløpet. Dette må antas å være materiale 
som har blitt ført inn i elveløpet fra flomvannføringer i sidevassdragene i den forutgående 
periode.  

Konsentrasjonen kulminerte noe tidligere og avtok raskere i 2001 sammenlignet med 
2002. Transporten for perioden fra lukene ble åpnet og inntil vannføringen var tilbake på 
samme nivå, ble beregnet til 230 tonn i 2001 og 270 tonn i 2002. Det utspylte 
suspensjonsmateriale var dermed av samme størrelsesorden i begge år.  
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4. Suspensjonstransport i 
sideelvene 

4.1 Årlig suspensjonstransport i perioden 1998-2000 
I Jiskedalsbekken er de målte konsentrasjonene langt høyere enn i Fossåna. I korte 
perioder stiger konsentrasjoner opp mot 40 mg/l i 1998 og 80 mg/l i 1999. I 2000 ble det i 
slutten av juni registrert en puls av materiale med konsentrasjoner på over 600 mg/l. I juli 
og i november samme år er det også registrert liknende pulser med 
maksimalkonsentrasjoner på ca 300 mg/l. I august samme år ble det målt en 
enkeltkonsentrasjon på 1600 mg/l ved en vannføring under 0.2 m3/s. Det er et felles trekk 
ved alle episodene med høye konsentrasjoner i Jiskedalsbekken at de forekommer på 
forholdsvis lave vannføringer. I 1998 og 2000 var vannføringen under 0.2 m3/s i perioden 
med høye konsentrasjoner. I 1999 var vannføringen ca 1.5 m3/s under episoden med 80 
mg/l. Langt høyere vannføringer som for eksempel situasjonen med 4.5 m3/s i juni 2000 
ga ikke spesielt høye konsentrasjoner, se fig 4.6.  

Dette uregelmessige mønsteret med høye konsentrasjoner under lave vannføringer har 
sannsynligvis sammenheng med anleggsaktivitet i nedbørfeltet umiddelbart oppstrøms for 
målestasjonen. Liknende konsentrasjonsøkninger ved lave vannføringer er også registrert 
i andre vassdrag når sedimentkildene skyldes skred og utrasninger (Bogen, Berg og 
Sandersen 1993). Siden vannføringene er lave blir konsentrasjonene sterkt fortynnet ved 
tilløpet i Suldalslågen. Situasjoner med høye konsentrasjoner i Jiskedalsbekken ble derfor 
ikke registrert ved prøvetakingen i Sandsfossen.  

Tidligere målinger fra Prestbekken og enkeltprøver i Fossåna viser at sedimenttilførselen 
i visse områder kan være høy i korte perioder. Kartlegging av sedimentkilder i 
nedbørfeltet til Fossåna og Prestbekken (Bogen m.fl 1997) viser at store mengder 
sedimenter kan bringes i transport når forholdene ligger til rette. Sandavsetninger i 
elveløpet og på elveviften i samløpet med Suldalslågen og utrasninger i feltet viser dette. 
Kornfordelinger av kildematerialet viser en andel på 50% under 0.5 mm. Store mengder 
av dette materiale kan føres både i suspensjon og som bunntransport. Målingene av 
suspensjonstransporten i perioden 1998 – 2000 og tidligere målinger og undersøkelser i 
1996, viser at transporten sannsynligvis er størst under kortvarige flomtilfeller med 
flomskred fra kildeområdene i feltet. I 1996 ble det dokumentert en intens erosjon i 
ravineområdet, se fig 4.1 og 4.2. I Prestbekkens nedbørfelt er det også observert aktive 
flomskred, se fig 4.3 og 4.4. Målinger i tilknytning til denne flomsituasjonen ga 
forholdsvis høye konsentrasjoner.  

I sideelvene varierte transporten av uorganisk materiale fra henholdsvis 1.14 tonn til 13.4 
tonn i Fossåna og 3.33 tonn til 66.7 tonn i Jiskedalsbekken. Transport av organisk 
materiale varierte mellom 8.78 og 24.1 tonn i Fossåna og 5.33 tonn og 12.3 tonn i 
Jiskedalsbekken, se tabell 4.1, 4.2 og fig. 4.9, 4.10. Når den organiske transporten var 
prosentvis noe mindre i Jiskedalsbekken enn i Fossåna har dette sammenheng med at 
størstedelen av materialet i Jiskedalsbekken kommer fra anleggsvirksomhet.  
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Fig 4.1.  Fra ravinen i Fossåna. Ravinen er 8-10 m bred, 2-3 m dyp og ca 250 m lang. Bildet er tatt 

19. juli 1996 omtrent midtveis oppe i ravinen.  

 

Fig 4.2.  Høye partikkelkonsentrasjoner i Fossåna 8. juni 1996.  
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Fig 4.3.  Flomskredavsetninger i Prestbekken. Merk at avsetningen også inneholder mye 

finmateriale.  

 

Fig 4.4.  Høye partikkelkonsentrasjoner i Prestbekken 8. juni 1996.  
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4.2 Årlig suspensjonstransport i perioden 2001-2003 
Suspensjonskonsentrasjonen av uorganisk materiale i Jiskedalsbekken var på et minimum 
i perioden april til oktober i 2001. Det var imidlertid små konsentrasjonsendringer i 
forbindelse med økning i vannføringen i siste halvdel av april. Konsentrasjonen økte til i 
underkant av 10 mg/l, for raskt å falle tilbake til et minimum selv om vannføringen 
fortsatte å være relativt høy i denne perioden. Det var heller ingen respons på små 
flommer i perioden mai til september. I forbindelse med mye nedbør i oktober ble det 
målt konsentrasjoner opp mot 30 mg/l, se fig 4.7. Konsentrasjonen av organisk materiale 
var svært lave i hele måleperioden. Med unntak av enkelte episoder, ble det ikke målt 
konsentrasjoner over 2 mg/l.  

Total transport i observasjonsperioden er beregnet til 2.22 tonn uorganisk materiale og 
3.41 tonn organisk materiale. se tabell 4.1 og fig. 4.9, 4.10. Det meste av dette ble målt i 
forbindelse med mye nedbør i oktober. Suspensjonstransporten i Jiskedalsbekken er 
betydelig lavere i 2001 enn i de to foregående år. Etter 2001 ble målestasjonen nedlagt.  

Suspensjonskonsentrasjoner i Fossåna i perioden 2001 – 2003 er vist i fig. 4.8a og 4.8b. I 
Fossåna var konsentrasjonene av uorganisk og organisk materiale svært lave i hele 2001. 
Med få unntak oversteg ikke konsentrasjonen 2.0 mg/l. Total transport i 
observasjonsperioden er beregnet til 1.22 tonn uorganisk materiale og 15.9 tonn organisk 
materiale, se tabell 4.2, fig. 4.9 og fig. 4.10. I løpet av målesesongene fra 1998 til og med 
2001 er det ikke registrert flomsituasjoner med høye suspensjonskonsentrasjoner og høy 
transport i Fossåna.  

I 2002 var konsentrasjonene svært lave. Med få unntak ble det ikke målt konsentrasjoner 
høyere enn 4.0 mg/l, se fig. 4.8b. Total transport i observasjonsperioden er beregnet til 
4.23 tonn uorganisk materiale og 10.4 tonn organisk materiale, se tabell 4.2 og fig. 4.9 og 
fig. 3.5. I løpet av målesesongene fra 1998 til og med 2002 er det ikke registrert 
flomsituasjoner med høye suspensjonskonsentrasjoner og høy transport i Fossåna. I hele 
denne perioden har det vært en lavere spesifikk suspensjonstransport i Fossåna enn i 
Suldalslågen nedstrøms Suldalsvatn. I 2002 var det heller ikke tilsig fra restfeltet under 
spyleflommen i oktober. Den organiske suspensjonstransporten er mer konstant i tid og 
varierer ikke så mye fra år til år, se fig. 4.10.  

I 2003 ble det ikke målt konsentrasjoner høyere enn 2 mg/l. Total transport i 
observasjonsperioden er beregnet til 0.24 tonn uorganisk materiale og 16.0 tonn organisk 
materiale, se tabell 4.2 og fig. 4.9.  
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Tabell 4.1  Avløp, uorganisk og organisk suspensjonstransport i Jiskedalsbekken 1998-2001.  

AVLØP UORGANISK TRANSPORT ORGANISK TRANSPORT MND ANT. 

DØGN TOT 

 

Mill m3 

PR 

DØGN 

Mill m3 

TOT 

 

Tonn 

PR 

DØGN 

Tonn 

KONS 

 

Mg/l 

TOT 

 

tonn 

PR 

DØGN 

Tonn 

KONS 

 

Mg/l 

1998  174   4.62 0.03   3.33 0.02   0.72   5.33 0.03 1.15 

1999  205   5.32 0.03 15.5 0.08   2.91   9.50 0.05 1.79 

2000 250   5.15 0.02 66.7 0.27 12.9 12.3 0.05 2.38 

2001 190   3.10 0.02   2.22 0.012   0.72 3.41 0.018 1.10 

 

Tabell 4.2  Avløp, uorganisk og organisk suspensjonstransport i Fossåna 1998-2003.  

AVLØP UORGANISK TRANSPORT ORGANISK TRANSPORT MND ANT. 

DØGN TOT 

 

Mill m3 

PR 

DØGN 

Mill m3 

TOT 

 

Tonn 

PR 

DØGN 

Tonn 

KONS 

 

Mg/l 

TOT 

 

tonn 

PR 

DØGN 

Tonn 

KONS 

 

Mg/l 

1998  180 13.2 0.07   1.14 0.01 0.09   8.78 0.05 0.66 

1999  240 22.9 0.10 13.4 0.06 0.59 24.1 0.10 1.05 

2000  257 21.9 0.09   4.60 0.02 0.21 18.8 0.07 0.86 

2001  190 13.2 0.07   1.22 0.006 0.09 15.9 0.08 1.20 

2002  202 13.8 0.07   4.23 0.021 0.31 10.4 0.05 0.75 

2003  195 17.3 0.09   0.24 0.001 0.01 16.0 0.08 0.92 

 

 

Tabell 4.3  Avløp, uorganisk og organisk suspensjonstransport i Prestbekken 1996.  

AVLØP UORGANISK TRANSPORT ORGANISK TRANSPORT MND ANT. 

DØGN TOT 

 

Mill m3 

PR 

DØGN 

Mill m3 

TOT 

 

Tonn 

PR 

DØGN 

Tonn 

KONS 

 

Mg/l 

TOT 

 

tonn 

PR 

DØGN 

Tonn 

KONS 

 

Mg/l 

1998  212 1.86 0.01 35.8 0.169 19.3   2.42 0.011 1.30 
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Fig. 4.5. Suspensjonskonsentrasjoner i Fossåna i perioden 1998 – 2000. Svarte symboler er 

simulerte verdier. 
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Fig. 4.6  Suspensjonskonsentrasjoner i Jiskedalsbekken i perioden 1998 – 2000. Svarte symboler 

er simulerte verdier. 
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Fig. 4.7. Suspensjonskonsentrasjoner i Jiskedalsbekken i 2001. Svarte symboler er simulerte 

verdier. 

 

 

Fig. 4.8a. Suspensjonskonsentrasjoner i Fossåna i  2001. Svarte symboler er simulerte verdier. 
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Fig. 4.8b. Suspensjonskonsentrasjoner i Fossåna i perioden 2002 – 2003. Svarte symboler er 

simulerte verdier. 
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Fig. 4.9. Årlig uorganisk suspensjonstransport i Fossåna og Jiskedalsbekken (1996 er basert på 

målinger under en kortvarig flomepisode). Måleperiodene for hvert år kan ha noe ulik lengde, se tabell 

4.1-4.3.  

 

Fig. 4.10. Årlig organisk suspensjonstransport i Fossåna og Jiskedalsbekken. Måleperiodene for 

hvert år kan ha noe ulik lengde, se tabell 4.1-4.3.  
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4.3 Suspensjonstransport i Prestbekken og Fossåna i 
1996 
I 1996 ble det iakttatt at en episode med intens nedbør ga forholdsvis stor erosjon i 
ravinene i Prestbekken og Fossåna. Det ble ikke tatt prøver i Jiskedalsbekken under denne 
nedbørflommen, men observasjoner av sterkt sedimentbelastet vann og tilslamming av 
bekkeløp med suspensjonsmateriale tyder på at det ble ført ut store mengder sedimenter 
(Bogen, Bønsnes og Benjaminsen 1997). På denne tiden ble det utført bakkeplanering i 
Jiskedalsbekkens nedbørfelt. Bakkeplanering for jordbruksformål har i andre vassdrag 
ført til omfattende erosjon og økning i partikkeltransporten, se f. eks Bogen (1986), 
Bogen og Sandersen (1991) og Bogen m. fl. (1993). Etter noen år er det iakttatt at 
massene setter seg og tilførselen av erosjonsmateriale til vassdraget avtar. I 
Jiskedalsbekken ble det imidlertid igangsatt anleggsvirksomhet og sedimenttransporten 
ble dermed høy – også i enkelte påfølgende år.  

Ravinen i Prestbekken har sammenheng med en forvitringssone i fjellsiden som år om 
annet fører til flomskred hvor store mengder materiale kommer i bevegelse. Ikke alt 
materialet føres frem til vassdraget, men partikkelkonsentrasjonene kan allikevel bli høye. 
Det ble målt 900 mg/l under flommen i 1996, se fig 4.11. Total transport i 
observasjonsperioden er beregnet til 35.8 tonn uorganisk materiale og 2.42 tonn organisk 
materiale, se tabell 4.3.  

Under en situasjon i juni 1996 med kraftig nedbør, ble det målt en 
suspensjonskonsentrasjon på 44.6 mg/l ved utløpet av Fossåna. Dette gir en estimert 
suspensjonstransport ved utløpet på 25.7 tonn under denne situasjonen. Utvasking av 
sand og grovere materiale kommer i tillegg. Maksimumskonsentrasjonen i måleperioden 
fra 1998 – 2003 overskrider aldri 10 mg/l. Totaltransporten i denne perioden varierte 
mellom 0.2 tonn og 13.4 tonn, se fig. 4.9.  

 

Fig. 4.11. Suspensjonskonsentrasjoner i Prestbekken 1996. Svarte symboler er simulerte verdier. 
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5. Bunntransport  

5.1 Bunntransportmålinger 
Bunntransportprøvene som ble tatt med Helley Smith prøvetaker ved Litlehaga bru (se 
fig. 5.1) i 1999, 2000 og 2001 er plottet samlet i et dobbelt logaritmisk diagram i fig. 5.2. 
Resultatene viser en god sammenheng mellom bunntransporten (Gb) og vannføringen 
(Q), men det er først ved vannføringer høyere enn 40 – 60 m3/s at det ble registrert 
bunnmateriale i bevegelse. Det ble også gjort en rekke målinger ved lavere vannføringer 
uten at det ble registrert noen transport. Over 40–60 m3/s stiger bunntransporten raskt 
med vannføringen. Dette har sannsynligvis sammenheng med at det ligger partikler 
tilgjengelig for transport på bankene i elveløpet. Disse bringes forholdsvis raskt i 
bevegelse når strømhastigheten overstiger en kritisk grense. Under spyleflommen i 
oktober 2001 ble det registrert en økning i bunntransport idet vannføringen begynte å 
stige. Etter kort tid avtok imidlertid mengden materiale i bunntransport, se fig. 5.4. Det 
samme fenomenet ble registret i suspensjonsprøvetakingen ved Sandsfossen og ved 
Litlehaga bru. Bunntransporten økte imidlertid raskt idet vannføringen steg mot 250-300 
m3/s, men det ble ikke målt større mengder i transport enn under vårflommen i 2000 med 
maksimumsvannføringer på 180 m3/s, se fig. 5.3. I tillegg ble det tatt bunntransportprøver 
ved Steinsøy. Prøvene ble tatt på to steder i tverrprofilet (dypålen og ved høyre bredd), en 
prøveserie dagen før flommen og en prøveserie da flommen var på det høyeste. Hver av 
delprøvene er antatt representative for sin respektive halvdel av tverrprofilet. Dette gir 
tilnærmede verdier på opp mot 43 g/s i dypålen da flommen var på det høyeste. Dette er 
betydelig høyere enn det som ble registrert ved Litlehaga bru i samme periode.  

Steinbankene i Suldalslågen er en heterogen blanding av stedegent materiale, dvs svært 
grovt immobilt materiale som ligger igjen fra eldre glasifluviale avsetninger og 
bunntransportert materiale som er tilført fra sideelvene. Det stedegne materialet har 
sannsynligvis beveget seg svært lite, selv under de største flommene under naturlig 
forhold. Det bunntransporterte materiale omfatter de fraksjonene som elven kunne føre i 
transport under naturlige forhold. I mange elver utvikles et dekksjikt på elvebunnen. 
Dekksjiktet er en blanding av de fraksjonene som er i bevegelse, men det domineres av 
grove fraksjoner. Disse grove fraksjonene er bare i bevegelse under høye vannføringer. 
Under lavere og midlere vannføringer vil de skjerme underliggende fraksjoner for 
erosjon, dvs at de danner et armeringslag. Stein som ligger igjen fra erosjon av eldre 
morener og glasifluviale avsetninger vil også ha armerende effekt. På en plan elvebunn 
kan de kritiske erosjonshastighetene estimeres med Hjulstrøms kurve. I Suldalslågen 
ligger sand og grusfraksjoner til dels mellom de grove fraksjonene og skjermes derfor til 
en viss grad mot erosjon. Det er derfor nødvendig med vannføringer som setter 
dekksjiktet i bevegelse for å få en effektiv utspyling av sand og finere grusfraksjoner.  

Bunntransporten under flommen i 2001 hadde et forløp som var forskjellig fra 
suspensjonstransporten. Den høyeste transporten forekom i tilknytning til fasen med de 
høyeste vannføringene. Dette kan tyde på at mye av bunntransporten bringes i bevegelse 
når strømhastigheten når et maksimum under høy vannføring. Bunntransporten synes 



 

 44 

dermed ikke å være begrenset av tilgang på materiale på samme måte som 
suspensjonstransporten, men er mer avhengig av at bankene har vært utsatt for 
hydrauliske skjærkrefter over en viss tid. Det er et reservoar av sandfraksjoner og grovere 
materiale i elveløpet. Dette reservoaret har blitt opplagret over lang tid. Flommene i 
sideelvene tilfører materiale til hovedløpet. Det er imidlertid transportkapasiteten i 
hovedløpet som avgjør hvor mye av dette materialet som føres videre. Reguleringene har 
påvirket transportkapasiteten slik at netto videretransport er redusert. Elvesystemet er 
illustrert i fig. 5.5. Den viktigste materialkilden for tilførsel av bunntransport til en banke 
i elveløpet er løpserosjon oppstrøms det aktuelle området. I den øvre delen av 
Suldalslågen er tilførselen oppstrøms relativt mindre og hulrommene er i mindre grad 
oppfylt av sand.  

Spyleflommene synes allikevel å ha en viktig funksjon ved å opprettholde en viss 
utspyling av materiale. Selv om spyleflommene har begrenset transportkapasitet med 
henblikk på bunntransport, så kan opplagringen av sandfraksjoner i hovedløpet muligens 
bli langt større uten slike flommer i vassdraget. Spesielt de lavereliggende deler av 
elveløpet eller dypålen kan da i større grad bli dekket av sand, slik at vinterhabitatet til 
lakseyngel blir påvirket. På visse strekninger synes det å være mer akkumulasjon enn 
andre. Dette har sammenheng med fallforhold og naturlige terskler i elveløpet.  

For å forhindre at vannvegetasjonen etablerer seg og binder materialet, kan det være 
gunstig med islegging. Et vannføringsreglement som tillater at vannstanden synker under 
dagens vinterminimumsvannføring på 12 m3/s vil sannsynligvis øke tilfrysningen. 
Islegging og små vannføringsøkninger som bryter isen vil føre til mekanisk slitasje på 
vannvegetasjonen slik at materialet lettere eksponeres for fluvial erosjon.  

5.2 Sedimentfeller 
Bevegelsen av sandpartikler over steinbankene ble undersøkt ved hjelp av sedimentfeller. 
Målingene startet i mars 1999 og dekker perioden fram til desember 2003. Fellene er tømt 
og analysert mhp. kornfordeling flere ganger i løpet av denne perioden.  

Resultatene viser at fellene fanget inn sandfraksjoner sammen med betydelige mengder 
organisk materiale. Det groveste materialet ble funnet i perioden som dekker 
oktoberflommen i 2001, med fraksjoner opp mot henholdsvis 8 mm og 16 mm ved 
Førland (FOR005) og Steinsøy (GAD005), se tabell 5.1.  

I mars 2000 ble det satt opp feller på to nye lokaliteter. En sedimentfelle ble plassert ved 
Fossånas innløp i Suldalslågen, se fig. 5.7. Denne vil fange opp bunntransportert 
sandmateriale i fraksjoner som er for store til å bli registrert ved suspensjonsmålingene i 
Fossåna. Den andre fellen ble satt opp ved Førland og ble plassert slik at den ikke 
tørrlegges under de laveste vannføringene om vinteren.  

Maksimalvannføringene på henholdsvis 300 m3/s og 225 m3/s ved Sandsfossen som ble 
oppnådd ved de styrte høstflommene i 2001 og 2002 førte til bevegelse i noe av 
materialet på bankene og en del erosjonssår i vegetasjonen. Under disse periodene ble det 
registrert materiale i fraksjonen 8.0 mm til 16.0 mm i sedimentfellen ved Førland. 
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Kornfordelingen i disse periodene har også en noe grovere fordeling enn periodene uten 
spyleflommer, se tabell 5.2.  

 

 

Fig 5.1 Bunntransportmålinger i Suldalslågen ved Litlehaga bru.  

 

Fig 5.2.  Bunntransport (Gb g/s) og vannføring (m3/s) i Suldalslågen 1999, 2000 og 2001 (bare 

uorganisk materiale). Hvert datapunkt representerer en måling av bunntransporten med 

Helley Smith prøvetaker.  
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Fig 5.3. Bunntransport og vannføring ved Litlehaga i 2000.  

 

 

 

Fig 5.4. Bunntransport og vannføring ved Litlehaga i 2001.  
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Fig 5.5.  Skjematisk figur som illustrerer hvordan sandtransporten i Suldalslågen kan betraktes 

som reservoar med påfylling fra sideelvene over lang tid.  

 

 

Fig 5.6.  Kornfordeling i sedimentelle midt i elveløpet ved Førland (FOM).  
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Tabell 5.1. Median og maks korndiameter i sedimentfeller ved Steinsøy og Førland. 

Maksimumsvannføringer ved Lavika.  

Lokalitet Periode Q maks(m3/s) d50 (mm) dmaks (mm) 
Førland (FOR001) 25/3-99 – 26/10-99 228 0.072 2.0 
Førland (FOR003) 28/3-00- 8/12-00 173 0.230 2.0 
Førland (FOR004) 8/12-00 – 2/10-01 99 0.438 2.0 
Førland (FOR005) 2/10-01-3/4-02 300 0.321 8.0 
Førland (FOR006) 3/4-02-8/4-03 225 0.319 8.0 
Førland (FOR007) 8/4-03-1/12-03 219 0.213 8.0 
Steinsøy (GAD001) 25/3-99 – 26/10-99 228 0.178 2.0 
Steinsøy (GAD003) 28/3-00- 8/12-00 173 0.365 2.0 
Steinsøy (GAD004) 8/12-00 – 2/10-01 99 0.871 4.0 
Steinsøy (GAD005) 2/10-01-3/4-02 300 0.336 16.0 
Steinsøy (GAD006) 3/4-02-8/4-03 225 0.317 8.0 
Steinsøy (GAD007) 8/4-03-1/12-03 219 0.197 8.0 

 
Målingene ved Førland dekker perioden mars 2000 til desember 2003 for sedimentfellen 
som ikke tørrlegges på vintervannføringer. Det er analysert kornfordeling av 
bunntransportert materiale for fem perioder i dette tidsrommet, se tabell 5.2. Ved utløpet 
av Fossåna foreligger det resultater for fire perioder i løpet av samme tidsrom.  

 
Tabell 5.2. Median og maks korndiameter i sedimentfeller ved Førland og Fossåna. Vannføringer 

ved Lavika.  

Lokalitet Periode Q maks(m3/s) d50 (mm) dmaks (mm) 
Førland (FOM001) 29/3-00 – 22/3-01 173 0.832 8.0 
Førland (FOM002) 22/3-01- 3/4-02 300 1.670 16.0 
Førland (FOM003) 3/4-02 – 17/12-02 225 3.372 16.0 
Førland (FOM004) 17/12-02-8/4-03 95 0.652 16.0 
Førland (FOM005) 8/4-03-1/12-03 219 0.497 16.0 
Fossåna (FSS001) 29/3-00 – 22/3-01 21.4 2.837 32.0 
Fossåna (FSS002) 22/3-01 - 3/4-02 21.7 2.030 32.0 
Fossåna (FSS003) 3/4-02-8/4-03 10.5 1.077 64.0 
Fossåna (FSS004) 8/4-03-1/12-03 15.7 6.319 64.0 
 
Resultatene viser at materialet som var i bevegelse hadde en median diameter fra ca. 0.5 
mm til ca 3.4 mm ved Førland. De største fraksjonene hadde en diameter opp mot 16.0 
mm, se fig. 5.6 (FOM002-FOM005). Maksimumsvannføringen ved Lavika i perioden var 
på over 300 m3/s. Det ble iakttatt erosjonssår i vegetasjonen i området rundt 
sedimentfellen etter denne flommen. Sedimentfellen ved Fossåna dekker perioden mars 
2000 til desember 2003. Materialet er grovere enn ved Førland, med høyeste median 
diameter på 6.3 mm. De største partiklene i bevegelse hadde en diameter mellom 16.0 og 
64.0 mm, se tabell 5.2. De groveste fraksjonene blir sannsynligvis ikke videretransportert, 
men pålagret i elveløpet ved utløpet av Fossåna.  
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Konsentrasjonsmålingen fra 1996 viste at ravinen i Fossåna var langt mer aktiv på den 
tiden. Observasjoner av elveløpet i 1996 viser at det ble transportert store mengder grov 
sand som bunntransport. Sanden dekket store deler av det grove substratet i elveløpet på 
Fossånas vifte, se fig. 6.1a. I årene etter har dette materialet blitt transportert videre uten 
at nytt materiale har blitt tilført fra ravineområdet. Substratet på den samme strekningen 
består nå utelukkende av grov stein og grus.  

Kornfordelingsanalysene av sedimentfellematerialet viser at materialsammensetningen 
kan variere fra periode til periode. Det er en tendens til forekomster av grovere partikler i 
perioder med høyere maksimumsvannføringer, se tabell 5.1 og 5.2. Ved Førland viser 
analysene at materialet som beveger seg ute i dypålen er langt grovere enn materialet som 
beveger seg over sidebankene.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 5.7.Sedimentfelle i Fossåna på lav vannstand.  
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6.  Diskusjon  

6.1 Sedimenttilførsel og sedimentkilder 
Målingene viser at det var større tilførsel av suspendert materiale fra sideelvene i 
perioden 1998 – 2000 enn i årene 2001 – 2003. Det er en relativt stor variasjon i 
transporten fra år til år. I Fossåna varierte totaltransporten mellom 1.14 tonn og 13.4 tonn 
og i Jiskedalsbekken mellom 3.33 tonn og 66.7 tonn i perioden 1998-2000. I Fossåna ble 
det beregnet en transport på ca 25 tonn under en enkelt flom i 1996. I perioden 2001 – 
2003 ble det målt henholdsvis 1.22 tonn, 4.23 tonn og 0.24 tonn i Fossåna. I 
Jiskedalsbekken var transporten 2.22 tonn i 2001.  

I enkelte korte episoder som i 1996 kan det fremføres mye materiale, men i lange 
perioder kan tilførselen være svært begrenset. Den aktuelle måleserien er relativt kort. For 
å kunne bedømme hvordan transporten kan forventes å være i et lengre tidsrom er det 
ikke tilstrekkelig å bare betrakte hyppigheten av høye vannføringer. Mange 
vannføringsepisoder gir ubetydelig sedimenttransport selv om de er av samme størrelse 
som forutgående episoder med stor transport. Lange måleserier i andre vassdrag av 
sammenliknbar type kan imidlertid gi en indikasjon på transportforløpet i et slikt vassdrag 
over et lengre tidsrom. I Atna – vassdraget viste målinger over en periode på 10 år at 
sedimenttransporten gjennomgikk langperiodiske svingninger og varierte fra 300 t/år til 
13000 t/år. Disse svingningene var knyttet til variasjoner i eksponering av løsmasser for 
erosjon betinget av at det år om annet forekommer forflytninger av elveløpet i 
kildeområdene. Det ble dokumentert at ravinene i Fossåna og Prestbekken var langt mer 
aktive for noen år siden. Det er dermed sannsynlig at erosjonsintensiteten i sideelvene i 
Suldalslågen gjennomgår et liknende tidsvarierende forløp som i Atna og at 
sedimenttilførselen med noen års mellomrom kan overgå de målte verdiene.  

Kartleggingen av sedimentkilder viste at den synlige aktiviteten i perioder var størst i 
Fossåna, Prestbekken og Jiskedalsbekken og at det i andre felt var en rekke mindre kilder. 
En spesifikk tilførsel av suspensjonsmateriale fra alle delfelt i samme størrelsesorden som 
transporten i Fossåna og Jiskedalsbekken, er ikke tilstrekkelig til å oppnå det som er målt 
i Sandsfossen. Dette kan bety at variabiliteten kan være stor fra delfelt til delfelt og fra år 
til år, med en vesentlig høyere transport fra enkelte sideelver i visse perioder. Noe av 
materialet kan imidlertid tilføres direkte fra kilder i og langs hovedløpet. Dette innebærer 
at det kan ha vært en netto reduksjon av sedimenter i sand og siltfraksjoner som har vært 
sedimentert i Suldalslågen i måleperioden. I perioder med stor erosjonsaktivitet vil 
elvestrekningene nedstrøms bære preg av den store materialtilførselen. Undersøkelser av 
elveløpet i den nedre delen av Fossåna i 1996 viste at det grove substratet var delvis 
overlagret av sand på denne tiden. I 2003 var denne sanden helt borte, se fig. 6.1a, b. 
Dette kan ha sammenheng med at erosjonsintensiteten i nedbørfeltet var høy i en periode 
slik at mye sand sedimenterte på elvebunnen. Da tilførselen avtok ble dette materialet 
spylt ut, slik at bare det grove materialet ligger igjen.  
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Fig 6.1a.  Substratet i nedre del av Fossåna i 1996. På denne tiden var stor erosjonsaktivitet i 

nedbørfeltet som førte til at substratet ble overlagret av sand.  

 

Fig 6.1b.  Substratet i nedre del av Fossåna i 2003. Erosjonsaktiviteten har avtatt. Sanden er vasket 

vekk og det er ikke tilført nytt materiale til strekningen.  
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Vegetasjonen er en viktig begrensende faktor for erosjon. En flom som river opp 
vegetasjonen over et større område kan forekomme naturlig og øke aktiviteten i disse 
kildene. Flatehogst og bygging av skogsbilveier vil påvirke stabilitet i løsmasser og 
avrenningsforhold og vil kunne forårsake mer omfattende erosjon i en periode.  

Jordbruksaktiviteten gir et forholdsvis stort bidrag til sedimenttilførselen til Suldalslågen 
(Bogen et. al 1997). I områder hvor det utføres bakkeplanering i tilknytning til 
jordbruksaktivitet vil erosjonsintensiteten være spesielt høy. Målingene i Jiskedalsbekken 
gir en antydning om størrelsesorden, men det ble sannsynligvis transportert mye mer 
materiale i årene før målestasjonen ble opprettet. I 1996, da omfanget av erosjon var 
størst, ble det iakttatt en fullstendig tilslemming og tetting av substratet i Gåsavika ved 
Jiskedalsbekkens innløp i Suldalslågen. Dette området er senere gjenfylt og utviklet til 
industriformål. I 1998 hadde virkningene av bakkeplaneringene avtatt. Samme år ble det 
imidlertid iverksatt en omfattende anleggvirksomhet som berørte de nedre deler av 
nedbørfeltet. Målingene i Jiskedalsbekken reflekterer for en stor del anleggsvirksomheten 
og viser at den kan bidra betydelig til sedimenttransporten, se fig. 6.2. Sanden fra 
anleggsområdet ble ført forholdsvis lett ut i vassdraget, se fig. 6.3. Kantvegetasjon og 
voller langs elvestrekningen ville ha begrenset sedimenttilførselen.  

Den generelle samfunnsutviklingen har ført til en økning i erosjon og sedimenttilførsel i 
mange vassdrag. Erosjonen kan være intens i en periode, deretter gror erosjonssårene 
igjen og aktiviteten avtar, se f. eks Bogen (1986). Erosjonen fra skogsdrift i Fossåna ble 
undersøkt av Bogen et. al 1997 og Benjaminsen et. al 1998 Undersøkelser fra vassdrag i 
andre land viser at skogsdrift og anlegg av skogsbilveier har medført økt avrenning og i 
flere tilfelle ført til økt erosjon (Cederholm m. fl. 1980, Seuna 1986, Traaen 1985, 
Larsson og Gretner 1982). Skogsdrift gir imidlertid langt større erosjon i mange andre 
land sammenlignet med norske forhold. I Norge er løsmassedekket ofte tynt og 
morenematerialet sterkt konsolidert. Høy erosjonsintensitet synes å være mest merkbar i 
korte perioder i områder hvor vegetasjonen er fjernet. Intens nedbør i en periode før 
erosjonssår har grodd igjen, kan i visse tilfelle føre til at det åpnes raviner. Ravinen i 
Fossåna er erodert i løsmasser. Det er antatt at den oppsto som følge av en tidligere 
flatehugst i området, Bogen et. al 1997. Imidlertid fører ikke alle nedbørepisoder til at det 
blir fremført materiale til vassdraget. Eventuell erosjon er avhengig av mange faktorer 
som: nedbørfordeling, jordfuktighet, løsmasse-tilgjengelighet og eventuell bindende 
vegetasjon. Det er imidlertid også registrert at det forekommer langtidsvariasjoner i 
erosjonsaktiviteten. Dette har sannsynligvis sammenheng med endring i værforholdene, 
Matthews m fl. (1997).  
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Fig 6.2.  Anleggsvirksomhet i nedre deler av Jiskedalsbekken førte til en betydelig økning i 

sedimenttilførselen til vassdraget.  

 

Fig 6.3.  Manglende kantvegetasjon og leveer førte til at materialet fra 
anleggsvirksomheten beveget seg forholdsvis lett ut i  vassdraget.  
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6.2 Erosjon og videretransport i hovedløpet 
Transporten ved målestasjonene i hovedelven viser hvor mye sedimenter som føres ut av 
vassdraget. Ved Sandsfossen var transporten av uorganisk suspensjonsmateriale i årene 
1998, 1999 og 2000 på henholdsvis 1540 tonn, 1400 tonn og til 1530 tonn. Ved Ritland 
var de tilsvarende verdiene på 379 tonn, 1190 tonn og 824 tonn.  

I 2001, 2002 og 2003 ble det målt en årstransport på henholdsvis 1110 tonn, 547 tonn og 
355 tonn uorganisk materiale ved Sandsfossen, som er noe lavere enn transporten i 
perioden 1998 – 2000. Ved Ritland ble det målt 1130 tonn, 630 tonn og 177 tonn i samme 
periode. Spyleflommene i 2001 og 2002 førte imidlertid til en høyere transport om høsten 
enn høstsesongen i perioden 1998-2000.  

 

Fig 6.4.  Dekksjikt av steinfraksjoner ved Steinsøy i Suldalslågens hovedløp. Dekksjiktet er 

stedvis tilgrodd med moser. I området der steinene er fjernet sees et konsolidert lag av sand som fyller 

mellomrommet mellom steinene.  

Det er en viss sammenheng mellom vannføring og suspensjonstransporten i Suldalslågen, 
(se fig 6.5.) men i perioder forløper transporten mer tilfeldig med forholdsvis høye 
konsentrasjoner på lav vannføring. Dette mønsteret har sannsynligvis sammenheng med 
at tilgangen på materiale oftest er svært begrenset. Sporadisk tilførsel fra skred og 
utglidninger og liknende prosesser kan gi et slikt tilfeldig transportforløp. Tilførsel av 
erosjonsmateriale fra jordbruksvirksomhet eller anleggsvirksomhet er ikke bare avhengig 
av nedbør og flomvannføringer i hovedelven, men også av menneskelig aktivitet. 
Erosjonsmateriale fra hovedløpet er en av flere kilder for suspensjonstransporten, men 
viktige sedimentkilder befinner seg også i sideelvene. Materialet fra disse kildene kan 
også bringes inn i Suldalslågen under episoder som ikke alltid er knyttet til store flommer 
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i vassdraget. Flomvannføringene har stor betydning for erosjon av materiale fra 
hovedløpet, men mindre vannføringer kan også forhindre en permanent sedimentasjon av 
mer finfordelt materiale som tilføres. Sanden i Suldalslågens hovedløp beveger seg både 
som suspensjons- og bunntransport, avhengig av strømningstilstanden. Midlere 
kornfordeling av suspensjonstransporten i hvert enkelt år målt ved Sandfossen viser at det 
er opp mot 30 % sand i suspensjon i enkelte år, se fig. 6.6. Dette er materiale i 
fraksjonene 0.063 mm - 0.5 mm. Fraksjonene som er større enn 0.5 mm beveger seg 
utelukkende som bunntransport.  
 
De mest finfordelte fraksjonene i suspensjonsmaterialet som tilføres fra sideelvene vil 
føres igjennom hele vassdraget i løpet av noen timer. Hvorvidt de grovere silt og 
sandfraksjonene føres videre og ut av vassdraget under samme flomtopp er avhengig av 
vannstand og vannføringsforhold i hovedelven. Det er ikke observert større tilslemminger 
av finfordelt suspensjonsmateriale av permanent natur langs Suldalslågens hovedløp. Det 
er derfor sannsynlig at et vannføringsregime som i årene 1998-2002 kan spyle ut 
siltfraksjonene. I 2003 var det ikke lagt opp til vår eller høstflom i vassdraget. 
Sannsynligvis vil også mer sand og finfordelte siltfraksjoner kunne komme til å 
sedimentere permanent ved en ytterligere reduksjon av maksimalvannføringene. Det er 
imidlertid indikasjoner på at deler av fraksjonene med finsand blir anriket i elveløpet og 
beveger seg videre som bunntransport. Sanden som vandrer i hovedløpet representerer 
derfor et akkumulert volum av materiale som er tilført fra erosjonsaktivitet over en lengre 
periode, sannsynligvis flere tiår. Etter at reguleringene og spesielt overføringene er 
iverksatt, blir et mindre volum transportert ut av vassdraget, slik at opphopningen av 
sandfraksjoner tiltar. Økning i sedimenttilførsel eller markert reduksjon i vannføring kan 
føre til at sedimentasjonen i hovedløpet tiltar ytterligere.  

 

 

Fig 6.6 Sammenheng nellom suspensjonstransport og vannføring i Suldalslågen ved Sandsfossen i 

perioden 1998-2003.  
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Fig 6.6 Midlere kornfordeling i Sandsfossen i perioden 1998 til 2003.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 6.7 Erosjonssår i 

mosevegetasjon ved Steinsøy i 

Suldalslågen i april 1998.  



 

 57 

Målingene ved Litlehaga bru viste at de kritiske vannføringene for bunntransport ligger 
ved 40 – 60 m3/s. Kornfordelingsanalyser av det bunntransporterte materialet viste en 
median diameter på ca 0.4 mm, men fraksjoner på opp mot 4 mm var i bevegelse under 
målingene. Over det kritiske nivået stiger bunntransporten raskt med vannføringen. For 
vannføringer på 170 m3/s viste resultater fra sedimentfellene at partikler på 4.0 – 8.0 mm 
var i bevegelse. På banker som er tilgrodd med mose vil sannsynligvis det kritiske nivået 
ligge høyere. Maksimalvannføringene på henholdsvis 300 m3/s og 225 m3/s ved 
Sandsfossen som ble oppnådd ved de styrte høstflommene i 2001 og 2002 førte til 
bevegelse i noe av materialet på bankene og en del erosjonssår i vegetasjonen. De større 
steinene skjermer imidlertid underliggende finfraksjoner mot erosjon og 
mosevegetasjonen binder materialet, se fig 6.4. Under disse periodene ble det registrert 
materiale i fraksjonen 8.0 mm til 16.0 mm i sedimentfellen ved Førland. Kornfordelingen 
i disse periodene har også en noe grovere fordeling enn periodene uten spyleflommer, se 
tabell 5.2. Dette indikerer at materiale i disse fraksjonene har vært i bevegelse ved 
Førland i disse periodene. I april 1998 ble det iakttatt erosjonssår i mosevegetasjonen på 
steinbankene ved Steinsøy, fig 6.7. Sårene ble sannsynligvis initiert av flommen på 300 
m3/s som inntraff i juni 1997. For fullt ut å få fjernet mosene og sanden mellom steinene 
er det imidlertid nødvendig med vannføringer som ligger over det som prøvereglementet 
åpnet for. Langs elveløpet finnes det mye grovt materiale som er tilført fra glasifluviale 
løsmasser i området. Dette er store steinfraksjoner som har blitt liggende tilbake ved at de 
finere fraksjonene i løsmassene over tid har blitt vasket ut. Steinbankene i Suldalslågen er 
dannet av en blanding av stedegent materiale og bunntransportert materiale. Dette 
materialet har sannsynligvis beveget seg svært lite, selv under de største flommene under 
naturlige forhold. Det bunntransporterte materiale omfatter de fraksjonene som elven 
kunne føre i transport under naturlige forhold. Reduksjonen i vannføringen har ført til at 
mye av det tidligere bunntransporterete materiale også inngår i armeringslaget. 
Armeringslaget begrenser en videre erosjon av underliggende materiale. Selv om 
vannføringene og strømhastighetene kan være tilstrekkelig store til å bevege mindre grus 
og sandfraksjoner som ligger mellom de grovere fraksjonene, så vil ofte armeringslaget 
forhindre dette. Det er derfor nødvendig med vannføringer som setter dekksjiktet i 
bevegelse for å få en effektiv utspyling av sand og finere grusfraksjoner. Mekanisk 
påvirkning av dekksjiktet f.eks fra maskiner eller påvirkning i tilknytning til islegging vil 
også ha en viss effekt.  

Det er vanskelig å måle bunntransport, spesielt når materialet er sammensatt av stein og 
grusfraksjoner. Det er imidlertid dokumentert at det tilføres bunntransportert materiale i 
stein, grus og sandfraksjoner fra sideelvene og at mye av dette materialet blir deponert på 
vifteslepene og i hovedløpet i Suldalslågen. Maksimalstørrelsen på de største styrte 
vannføringsøkningene som det er mulig å gjennomføre, har begrenset transportkapasitet, 
men det er påvist at sand og fin grus er i bevegelse på visse strekninger. Opplagringen av 
sandfraksjoner i hovedløpet vil sannsynligvis bli langt større uten slike flommer i 
vassdraget. Spesielt de lavereliggende deler av elveløpet eller dypålen er utsatt i denne 
sammenhengen. Fallforhold og naturlige terskler i elveløpet medvirker til at det blir mer 
akkumulasjon på visse strekninger. Vannføringsøkningen pr tidsenhet har imidlertid også 
betydning. Rask stigning vil føre til høy gradient og forsterke erosjonsvirkningen. I 
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tilknytning til effektregulering og pulskjøring av kraftverk påviste Løvoll 1998 at lav 
utgangsvannføring før den styrte vannføringsøkningen starter også er av betydning for 
erosjonen, fordi den medvirker til at gradienten blir stor. Det ble vist at en 
vannføringsøkning på tørt elveleie ga ekstrem virkning fordi gradienten da ble så stor at 
det ble dannet en brytende bølge i elveløpet. Aktuelle initialvannføringer og økninger 
som er nødvendig for å kunne gi effekt i Suldalslågen, kan eventuelt beregnes med 
modeller.  

Selv på lave vannføringer vil høye gradienter kunne medføre en betydelig bunntransport i 
sandfraksjoner. Bogen, Bønsnes og Elster (2002) påviste at det fant sted en bunntransport 
av sand i Øyeren–deltaet under lav vannføring om vinteren og våren. På denne tiden 
ligger vannstanden i magasinet lavt og gradienten i innløpselvene blir stor. Dette er 
tilstrekkelig til å forårsake en videretransport av sandmateriale som ble deponert i 
elveløpet under høy vannstand med lavere gradient i innløpselvene. I elveløpene i Øyeren 
– deltaet består bunnen i det aktuelle området av ukonsolidert sand som ikke er bundet av 
vannvegetasjon eller skjermet og stabilisert av større stein.  

Islegging av elveløpet kan også få en indirekte virkning på erosjonen. Et 
vannføringsreglement som tillater at vannstanden synker under prøvereglementets 
vinterminimumsvannføring på 12 m3/s vil sannsynligvis øke tilfrysningen. Islegging og 
små vannføringsøkninger som bryter isen vil føre til mekanisk slitasje på 
vannvegetasjonen slik at materialet lettere eksponeres for fluvial erosjon. Is som fryser 
kan også sette opp store krefter som kan bevege stein og grus og løsne på dekksjiktet slik 
at partiklene lettere kan komme i nye posisjoner der de kan bringes i bevegelse. En 
mekanisk rensking av dekksjiktet kan av samme grunn være et tiltak som kan gjøre 
virkningen av en spyleflom mer effektiv. Det er tidligere gjort forsøk med rensking av 
arealer for vannvegetasjon på forsøksfelt i Suldalslågen, Johansen et. al (2004). 
Forsøkene viste at de renskede områdene hold seg åpne i noen år.  

Under ekstreme regnflommer vil det kunne tilføres store mengder materiale til 
vassdraget. Det er kjent fra andre vassdrag som for eksempel Høyangselv at problemene 
med opphopning av sedimenter i et regulert hovedvassdrag blir spesielt merkbare i tiden 
etter en ekstremflom. Sett på bakgrunn av at ekstreme nedbørflommer forventes å øke på 
grunn av klimaendringene, burde virkninger og mulige spesielle tiltak i tilknytning til en 
slik ekstremsituasjon vurderes spesielt. Når det pålagres store mengder sedimenter på 
sideelvenes vifter og vifteslep vil dette kunne medføre reduserte gradienter oppstrøms for 
slike lokaliteter. Det er dermed en viss mulighet for at gjennomstrømningen av 
sedimenter i vassdraget vil kunne reduseres sterkt etter en slik ekstremsituasjon. 
Antagelig vil en spyleflom ha stor virkning i tiden umiddelbart etter at nytt materiale har 
blitt tilført vassdraget. 

Bankestudiene og målingene av bunntransporten viser at de groveste stein og grus 
fraksjonene av det bunntransporterte materialet som tilføres fra sideelvene blir permanent 
lagret i vassdraget. Sand og fin grus er i bevegelse, men vandringshastigheten er lav og 
vannføringene i prøvereglementet setter bare en mindre andel i bevegelse. Tilførselen fra 
ovenforliggende strekninger i elveløpet er derfor den viktigste sedimentkilden for 
pålagring på bankene nederst i Suldalslågen. Målinger fra oktoberflommen i 2002 
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illustrerer dette forholdet. Under denne spyleflommen var det lite nedbør og derfor lite 
tilsig fra sideelvene. Målingene viste at konsentrasjonen var lav ved Sørestad øverst i 
vassdraget og økte nedstrøms etter hvert som sedimentene ble brakt i suspensjon fra 
materiale på elvebankene. Materialet som ble ført i suspensjon lå sannsynligvis 
ukonsolidert i elveløpet. Dette ble antatt å være materiale som ble ført inn i elveløpet fra 
flomvannføringer i sidevassdragene i den forutgående periode. Selv om 
maksimalvannføringene i prøvereglementet ikke førte til fullt utviklet transport på 
steinbankene, så har de hatt en viktig funksjon ved å fjerne noe av sand og finmaterialet 
som er avsatt mellom steinene. Fullt utviklet transport betyr at hele dekksjiktet av store 
stein er i bevegelse. Dette er sannsynligvis nødvendig for å få fjernet all sanden. En 
spyleflom som ikke setter hele dekksjiktet i bevegelse, men ligger over det kritiske nivået 
for bevegelse av sand, kan imidlertid spyle vekk noe av den løse sanden som ligger 
tilgjengelig for erosjon. Akkumulasjon av sand og silt på elvebunnen vil redusere 
næringsdyrs tilgjengelighet til mikrohabitater og begrense utskifting av vannet mellom 
stein og grus i bunnsubstratet (Brunsven og Prather 1974). Mosevegetasjonen vil 
forsterke en slik effekt. Sandmengden i Suldalslågen øker eller minker som et resultat av 
samspillet mellom tilførsel og utspyling over mange år. Hvis størrelsen på vannføringene 
i hovedelven reduseres vil pålagringen etter hvert øke.  

Sandpartikler settes i bevegelse av forholdsvis lave strømhastigheter. Målingene ved 
Litlehaga viser at transporten starter ved 40 - 60 m3/s og øker med økende vannføring, se 
fig. 5.1. Opphopningen av sand på visse strekninger i hovedløpet under regulerte forhold, 
viser imidlertid at transportkapasiteten er for lav til å forhindre netto sedimentasjon. 
Kapasiteten øker med strømhastigheten. Det er sannsynlig at de høye vannføringene som 
forekom før regulering hadde tilstrekkelig stor kapasitet til å forhindre at det ble 
akkumulert betydelige mengder sand i elveløpet.  

Det er påvist at det har vært en generell økning av tilførsel på sedimenter til vassdraget i 
løpet av de siste 20 – 30 år, som henger sammen med endringer i driftsformer i jord og 
skogbruk. Elvestrekninger i den uregulerte sideelven Jiskedalsbekken i 2003 er fortsatt 
preget av sedimenter som ble tilført i forbindelse med bakkeplaneringen i 1996, se fig 
6.9a, b. Dette viser at det kan ta lang tid før elveløpene renskes opp etter slike store 
inngrep med høy sedimenttilførsel.  

Erosjonsaktiviteten i de naturlige sedimentkildene tyder på at det har vært en viss 
sandtransport i Suldalslågen også i upåvirket tilstand. Men den tilførte sanden ble 
sannsynligvis bare liggende i vassdraget i korte perioder før den ble transportert videre.  

Økningen i sedimenttilførselen har bidratt til at det er kommet mer materiale ut i 
hovedløpet, men det er sannsynlig at dette ikke er avgjørende for hvor mye materiale som 
hopes opp. De hydrauliske forholdene og begroingen synes å være det bestemmende i 
denne sammenhengen. Hvis Suldalslågen hadde forblitt uregulert er det sannsynlig at 
også de økte sedimentmengdene hadde blitt spylt ut. 

Breddfull vannføring er på bakgrunn av undersøkelser i andre elver ansett som den 
løpsformende vannføringen, dvs den vannføringen som er bestemmende for utformingen 
av elveløpets hydrauliske geometri. Resultater fra en rekke ulike elver i USA (Leopold, 
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m.fl 1964, Rosgen 1996) har gitt gjentaksintervaller for løpsformende vannføring på 1.3 – 
1.7 år, jfr. Bogen og Bønsnes (2000). Dette innebærer at elveløpenes form er bestemt av 
de moderate, men hyppige vannføringer. I visse typer landskap kan også mer sjeldne 
ekstremflommer ha betydning for elveløpenes utforming. Maef et. al. (1988) undersøkte 
skadene etter en stor flom i elven Reuss i Sveits i 1987. Flommen rev opp armeringslaget 
og forårsaket omfattende løpsendringer med erosjon i elvebreddene. Et armeringslag i 
elveløpet består av svært grove steinfraksjoner som kommer fra avsetninger fra istidens 
breer. Armeringslaget var blitt dannet over tid ved at finfraksjoner har blitt vasket ut av 
dekksjiktet. Sannsynligvis har det grovkornede armeringslaget vært i bevegelse bare 
under de aller største flommene som har inntruffet i postglasial tid. Visse delstrekninger i 
Suldalslågen har forhold som likner den sveitsiske elven ved at de største fraksjonene i 
elveløpet er tilført fra stedegne istidsavsetninger. Ekstremflommene kan dermed ha hatt 
betydning for utformingen av deler av elveløpene eller delstrekninger hvor bunnen 
domineres av stedegne masser med grove stein og blokkfraksjoner.  

Størstedelen av Suldalslågens hovedløp består av finere fraksjoner og kan karakteriseres 
som alluvialt. Dvs at bunnen består av materiale som er transportert av elven under 
naturlige hydrologiske forhold. Et flomfrekvensdiagram for Suldalslågen ved Stråpa 
gjeldende for perioden før regulering (1905-1965) er vist i fig 6.8. Middelflommen 
(gjennomsnittlige maksimalverdier basert på døgnmiddelvannføring) for denne perioden 
ble beregnet til 452 m3/s. Størrelsen på en vannføring med gjentaksintervall på 1.7 blir 
ifølge diagrammet ca 420 m3/s. Flomfrekvensdiagrammet er basert på døgnmiddelverdier. 
En analyse basert på momentanverdier vil gi noe høyere verdier for middelflom og 
gjentaksintervall. Det fremgår av tabellen at kurvetilpasninger med ulike 
fordelingsfunksjoner gir noe forskjellig resultat, se fig 6.8 og tabell 6.1. Avvikene tiltar 
med økende gjentaksintervall.  

Suldalslågens hovedløp kan ansees å være sammensatt av mange forskjellige 
delstrekninger som hver har fått sin utforming under vannføringer av forskjellig størrelse. 
Ekstremflommer har særlig hatt betydning for utformingen av elveløpet på strekningene 
med stedegent grovt materiale. De øvrige delstrekningene vil også bli påvirket av de 
største flommene, men vil også i større grad omformes av flommer av mer moderat 
størrelse. Denne påvirkningen vil over tid ha større betydning for løpsutformingen enn 
sjeldne ekstreme hendelser. Transporten av fraksjoner av mer moderat størrelse, dvs grus 
og sand har sannsynligvis satt sitt preg på morfologien under de mer hyppige 
forekommende vannføringene på rundt 400 – 450 m3/s.  

En styrt flom av denne størrelsen under regulerte forhold vil imidlertid ikke gi den samme 
effekten, som  før regulering fordi varigheten vil bli lavere. Flomstigningen eller 
energigradienten på flommen kan imidlertid kompensere noe. Dette vil gjøre utspylingen 
mer effektiv, slik at den kan få en renskende effekt på grus og spesielt sandfraksjonene.  
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Tabell 6.1 Gjentaksintervall for forskjellige vannføringer beregnet med tre ulike 

fordelingsfunksjoner i Suldalslågen ved Suldalsosen i perioden 1905 – 1965 (uregulert elv).  

Gjentaks 
intervall (år) 

Gaussfordeling 
Q (m3/s) 

Lognormalfordeling 
Q (m3/s) 

Gumbel (moment) 
Q (m3/s) 

1.7 413 417 430 
5 535 533 527 

10 579 588 588 
20 615 638 647 
50 654 699 723 

100 680 740 779 
200 702 778 836 
500 725 821 911 

1000 738 845 967 
 

 

 

Fig 6.8  Flomfrekvensanalyse for Suldalsosen i perioden 1905-1965 
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Fig 6.9a.  Nedslamming av Jiskedalsbekken etter bakkeplanering I 1996.  

 

Fig 6.9b.  Bakkeplan ingen i 1996 førte til stor sandtilførsel til Jiskedalsbekken. I 2003 er det fortsatt 

mye er sand i bekkeløpet. 
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6.3 Framtidig utvikling 
Der er kjent at det har vært store flommer i vassdraget ved flere anledninger på 1900 
tallet. I perioden 1904 – 1964 var det bare vannføringsregistreringer ved Stråpa ved 
Suldalsosen. I 1967 inntraff en flom med døgnmiddelvannføring på rundt 800 m3/s ved 
Sandsfossen. Vannføringer over 600 m3/s forekom hyppig. Til tross for reguleringene i 
perioden med Røldal-Suldal kraftverkene var det også mange vannføringer av betydelig 
størrelse dvs over 400 m3/s utover på 1970 tallet. Det er ikke kjent om det forekom 
skadeflommer i eldre tid, men det er nedtegnelser om stor skade på 9 gårder i Røldal 
under en flom i august 1763.  

Mange av de naturlige sedimentkildene har vært aktive over en lang periode og tilfører en 
viss mengde sand til vassdraget. Deltaet ved utløpet av Suldalslågen, er for en del bygd 
opp av sandfraksjoner. Eldre bilder fra Sand viser at det var sandstrender ved utløpet i 
eldre tid. Det er sannsynlig at det også var en viss sandtilførsel til vassdraget i uregulert 
tilstand. De store flommene har antagelig ført denne sanden ut av vassdraget forholdsvis 
raskt sammenlignet med forholdene under prøvereglementet.  

Vannføringsmålingene viser at prøvereglementet som trådte i kraft i 1998 medførte en 
ytterligere reduksjon i totalavløpet sammenlignet med perioden 1981 til 1997. Samtidig 
har det sannsynligvis vært en generell økning i sedimenttilførselen over de siste 30-40 år 
som resultat av menneskelig aktivitet.  

Med unntak av 1995 har maksimalvannføringene under de tre første årene av 
prøvereglementet vært lik eller lavere enn i perioden fra 1980 til 1998. Det er sannsynlig 
at en videreføring av dette prøvereglementet reduserer videretransporten av 
sandfraksjoner i hovedelven ytterligere i forhold til forutgående periode. Omfordeling av 
vann til høyere maksimalvannføringer slik som under spyleflommen i 2001 og 2002 vil 
imidlertid virke positivt. I 2003 var det verken vår eller høstflom i vassdraget. 
Sannsynligvis vil også mer sand og finfordelte siltfraksjoner kunne komme til å 
sedimentere permanent ved en ytterligere reduksjon av maksimalvannføringene.  

De uregulerte sideelvene vil også fortsette å tilføre grovmateriale. Hovedelvens 
transportkapasitet i prøvereglementsperioden er imidlertid ikke tilstrekkelig stor til å 
transportere steinfraksjoner over lengre avstander. Steinfraksjoner som tilføres vil derfor 
sedimentere permanent i området nedfor sideelvenes utløp. Den reduserte 
transportkapasiteten, gjør at materialet sedimenterer over et mindre område enn hva som 
var tilfelle tidligere. Etter hvert som toppflommene har avtatt, har denne 
sedimentasjonssonen fått mindre utstrekning. Ved noen av tilløpselvene, f. eks Fossåna, 
kan dette føre til en heving av kontrollpunktene for gradienten på ovenforliggende 
delstrekninger i hovedløpet. På denne måten kan det bygges opp naturlige terskler i 
elveløpet. Slike terskler kan medføre at ovenforliggende strekninger får en redusert 
gradient. Det blir dermed en fare for økt sedimentasjon av finmateriale i dette området.  

Elveløpet til Suldalslågen har alluviale strekninger hvor løpsgeometrien er utformet av 
det hydrologiske regimet før reguleringen. Vannføringen når elven er breddfull har vært 
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ansett som den løpsformende vannføringen (Leopold m. fl. 1964). Dette var vannføringer 
som hadde transportkapasitet til å bevege steinmateriale på bankene. Etter Ulla-Førre 
reguleringene og under prøvereglementet er det hovedsakelig sandfraksjoner som er i 
bevegelse over lengre strekninger. Det vil derfor gå svært lang tid før elveløpets form blir 
tilpasset de nye forholdene med lavere transportkapasitet. I området oppstrøms innløpene 
fra sideelvene vil stadig større deler av dypålen blir overlagret av sand. Gradienten fra 
innløpselvene og nedover vifteslepene vil bygges opp mot ett større fall enn før 

regulering. Dette sedimentasjonsforløpet er skissert i fig. 6.10.  

 

Fig. 6.10 Illustrasjon av sedimentasjonsforløpet ved sideelvenes vifteslep før og etter regulering. 

Vifteslepene kan danne kontrollpunkter for gradienten i hovedelven. Den reduserte transportkapasiteten 

i hovedelven fører til at grus og steinmaterialet sedimenterer over et mindre område etter reguleringene, 

slik at kontrollpunktet heves. På denne måten kan det bygges opp naturlige terskler i elveløpet. Når 

vifteslepene bygges opp, kan dette medføre en reduksjon av energigradienten oppstrøms for 

kontrollpunktene, slik at transportkapasiteten avtar. I dette området kan det i slike tilfelle bli en økt 

sedimentasjon av sandfraksjoner. Nedstrøms for kontrollpunktet vil vifteslepet tilpasses en brattere 

gradient.  

 



 

 65 

7. Forslag til et framtidig 
manøvreringsreglement  

I forbindelse med fastsettelse av nytt manøvreringsreglement for Suldalslågen skal det 
foretas en evaluering av prøvereglementene etter 1990. Statkraft har utarbeidet tre 
skisseforslag som skal vurderes av de impliserte fagfeltene. De tre skisseforslagene tar 
utgangspunkt i manøvreringen av Suldalslågen ved utløpet av Suldalsvatn. Det er 
beregnet hvordan vannføringsforholdene vil være ved utløpet av Suldalslågen (Lavika) 
for tre ulike tilsigssår, ”tørt år”, ”normal år ” og ”vått år”. Et ”normalt tilsigssår” er vist i 
fig. 7.1 for å illustrere de tre reguleringsforslagene. For en fullstendig oversikt vises det til 
Magnell et. al (2004). Virkningene på sedimenttransporten i Suldalslågen ved de ulike 
reguleringsforslagene er vurdert i det følgende:  

7.1 Vintervannføringer 
Det er ønskelig med et regime som fører til islegging i perioder med kaldt vær og som har 
vekslinger i vannføringen slik at isen brytes opp. Tilfrysingen vil sette opp krefter som 
kan skape bevegelse i dekksjiktet av steinfraksjoner slik at det oppstår mekaniske skader 
på vegetasjonen og forflytninger av materiale.  

Når vannføringen stiger på en islagt elv vil det kunne skapes ytterligere skader på 
dekksjiktet og vegetasjonen. Steiner som er frosset fast i isen vil kunne løftes opp når 
vannføringen stiger, og føres nedstrøms. Disse forutsetningene er ivaretatt i forslag 
”Dynamisk 2VM” eller en noe justert versjon av ”forslag 1”. Pendlingene om vinteren i 
”forslag 1” bør imidlertid ikke forekomme så hyppig at det forstyrrer en eventuell 
islegging og ikke sikrer lav vanntemperatur. Det vil også være gunstig om vannstanden i 
Suldalslågen er så lav som mulig i forkant av eventuelle store vinterflommer, slik at det 
blir størst mulig gradient og erosjonseffekt.  

Det antas at et konstant lavt vintervannføringsregime som i ”forslag 2”, pålagret naturlige 
variasjoner på grunn av smelting i restfeltet, også vil kunne gi et gunstig resultat. En 
kombinasjon med det dynamiske reglementet hvor vannføringen også økes ved utløpet av 
Suldalsvatn (Suldalsosen) vil sannsynligvis være det beste fordi det vil gi en effekt på 
hele strekningen.  

7.2 Vårflom 
Etter en vinterperiode med islegging / oppbrekking og endringer i vannføringen vil 
forholdene være mer tilrettelagt for utspyling av materiale under større vannføringer. 
Konsolidert bunnmateriale kan da være løsnet og dermed brakt i en posisjon hvor det er 
mer eksponert for erosjon og utspyling. Manglende vårflom kan derimot føre til 
rekonsolidering av frempreparert materiale og at løs sand igjen bindes opp av vegetasjon i 
løpet av sommeren. En vårflom vil ha størst effekt når den følger etter en vinter med 
islegging. ”Forslag 2” gir et regime uten vårflom. Dette er derfor mindre heldig og gir 
mindre erosjon og utspyling av materiale. Det ville være gunstig hvis vårflommen stiger 
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bratt fra en lav vannføring. Disse forutsetningene er best ivaretatt i ”forslag 1” hvor 
vannføringen ved Suldalsosen er forutbestemt. Forslag ”Dynamisk 2VM” vil være 
avhengig av tilsigssituasjonen og kan dermed bli lav i enkelte år.  

7.3 Sommervannføringer 
Det er unødvendig å holde vannføringen på 40 – 50 m3/s på ettersommeren slik det er 
foreslått i ”forslag 1” og ”forslag 2”. Det er bedre å tilpasse vannføringen til et dynamisk 
regime i denne perioden og heller omfordele dette vannet til spyleflommer som har større 
erosjonseffekt.  

7.4 Høstflom 
Flommens totale størrelse og varighet er av stor betydning for mengden materiale som 
utspyles. Gradienten er også av stor betydning for erosjonen. Når flommen stiger raskt vil 
gradienten bli høy. Utgangsvannføringen bør være så lav som mulig. Når vannføringen 
synker raskt oppstår et overtrykk i sedimentene. Dette kan også bidra til økt erosjon i 
noen tilfeller, slik at det derfor kan være gunstig med to flommer som følger raskt på 
hverandre. Erosjonssår fra den første flommen vil også legge til rette for økt erosjon i en 
påfølgende flom. En sakte senkning gir ikke de samme forutsetningene for overtrykk i 
bunnsedimentene. Disse betingelsene er best ivaretatt i ”forslag 1”, med unntak av at 
vannføringen ikke bør flate ut ved ca 40 m3/s etter flommene. Vannføringen bør heller 
senkes raskt videre til et minimum. Volumet kan om mulig brukes for å øke 
toppflommen. På grunn av at varigheten også er viktig kan et annet alternativ være å 
slippe en flom med lenger varighet. Dette reduserer imidlertid mulighetene for å rive opp 
fast konsolidert materiale slik som beskrevet ovenfor. Proporsjonalitet mellom vannføring 
og bunntransport forutsetter at det er løst konsolidert materiale tilgjengelig for transport i 
elveløpet.  

Erosjonssårene etter høstflommen vil komme helt på slutten av vekstsesongen. 
Tilgroingen etter flomskadene vil derfor være mindre enn etter vårflommen. Dette kan 
være med på å svekke vegetasjonens bindende effekt. En påfølgende vinter med 
vekslende islegging, oppbrekking og sporadiske økninger i vannføringen vil bearbeide 
elvebunnen ytterligere.  

7.5 Kommentar til dynamisk regime (Dynamisk 2VM):  
Fordelen ved et dynamisk regime er at fordelingen av avløpet gjennom året har større 
likhet med de opprinnelige forholdene. Dette regimet vil imidlertid få lavere maksimums 
vannføringer. Dette fører til en betydelig reduksjon av mulighetene for erosjon og 
utspyling av materiale. Det er sannsynligvis mer effektivt å samle det relativt store 
vannvolumet som er foreslått om våren og heller fordele dette på en eller flere 
spyleflommer med høyere maksimumsvannføring, både vår og høst. Hvis dynamisk 
vannføring er en skalering av de naturlige forholdene, kan det føre til at det i enkelte år 
kan bli svært lav vannføring. Dette er uheldig fordi begroingen, gjenfyllingen og 
konsolideringen av materiale da kan forsterkes. Det vil derfor være viktig at det ikke går 
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for lang tid mellom hver flom. En innføring av et dynamisk regime slik det er skissert i 
figur 7.1 kan derfor ikke anbefales.  

7.6 Konklusjon 
Flommene bør være så høye som mulig for å oppnå optimal erosjonsvirkning. Overløp fra 
Suldalsvatn gir effekt på hele strekningen. I kombinasjon med restfeltsflommer vil det 
oppstå en gradvis økning av vannføringen nedstrøms.  

Forslag 1 gir den mest effektive erosjon og utspyling av materiale av de foreslåtte 
alternativene. Det beste vil imidlertid være å modifisere forslag 1 som angitt ovenfor. 
Disse justeringene bruker bruddstykker av de forskjellige forslagene for å skape best 
forutsetninger for erosjon og utspyling. En viktig modifisering er at det dynamiske 
regimet følges i vinter og sommerperioden slik som angitt ovenfor. Dette innebærer at det 
på ettersommeren kan være mer fornuftig og omfordele de mellomstore vannføringene 
som er angitt i forslag 1 og forslag 2 til spyleflommer som har større erosjonseffekt.  

Det dynamiske regimet vil generelt ikke gi tilstrekkelig store toppflommer på grunn av at 
det er et nedskalert naturlig system. Det er derfor bedre å benytte vannvolumet på en måte 
som gir mer optimale forhold for erosjon. Dette innebærer at vannvolumet heller bør 
omfordeles til mer forutsigbare toppflommer framfor lange perioder med naturgitte 
midlere og lave vannføringer som følger den aktuelle værsituasjonen.  
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Fig 7.1.  Forslag til nye manøvreringsreglement i Suldalslågen. Vannføringene er beregnet ved 

Stråpa (øverst) og Lavika (nederst), her representert med tilsigssituasjonen i 1994 (”normalt tilsigsår”).  
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8. Oppsummering av tiltak 

8.1 Anbefalte tiltak knyttet til manøvreringsreglementet 
Spyleflommer: Flommens totale størrelse og varighet samt stigning og senknings 

hastighet er av stor betydning for erosjon og mengde materiale som utspyles. 
Flommens totale størrelse: Det oppnås sannsynligvis mest effektiv erosjon og utspyling 

ved å samle vannvolumet og fordele dette på en eller flere spyleflommer med høy 
maksimumsvannføring.  

Flomstigning: Strømhastighet og energilinjens fall er også viktige faktorer for erosjon og 
utspyling av bunnmateriale. Energilinjens fall øker med vannføringsøkning pr 
tidsenhet slik at erosjonsvirkningen forsterkes. Lav utgangsvannføring/ vannstand før 
den styrte vannføringsøkningen starter er også av betydning for erosjonen, fordi den 
medvirker til at gradienten blir stor. Vannføringsøkninger på tørt elveleie gir ekstrem 
virkning fordi gradienten da blir så stor at det kan dannes en brytende bølge i 
elveløpet, (Løvoll 1998). Aktuelle initialvannføringer og økninger som er nødvendig, 
kan eventuelt beregnes med modeller.  

Flomsenkning (resesjonsfasen): Når vannføringen synker raskt oppstår et overtrykk i 
sedimentene. Dette kan også bidra til økt erosjon i noen tilfeller. Det er derfor gunstig 
med to flommer som følger raskt på hverandre.  

Spyleflommer høst: Erosjonssår etter høstflommer vil komme helt på slutten av 
vekstsesongen. Tilgroingen etter flomskadene vil derfor være mindre enn etter 
vårflommer. Dette kan totalt sett være med på å svekke vegetasjonens bindende 
effekt.  

Islegging: En vinter som følger en spyleflom sent på høsten, med vekslende islegging, 
oppbrekking og sporadiske endringer i vannføringen vil bearbeide elvebunnen 
ytterligere. 

Spyleflommer vår: Etter en vinterperiode med islegging / oppbrekking og endringer i 
vannføringen vil forholdene være mer tilrettelagt for utspyling av materiale. 
Manglende vårflom kan derimot føre til rekonsolidering av frempreparert materiale 
og at løs sand igjen bindes opp av vegetasjon i løpet av sommeren. En vårflom vil ha 
størst effekt når den følger etter en vinter med islegging. Det ville være mest gunstig 
hvis vårflommen stiger bratt fra en lav vannføring.  

År uten spyleflommer: Dette kan være negativt og bør unngås.  
 

8.2 Anbefalte tiltak i vassdraget og nedbørfeltet 
Mekanisk rensking: Rensking ved hjelp av maskiner fører til at vegetasjonen fjernes slik 

at sandfraksjonene eroderes lettere. Større sandakkumulasjoner i dypålen kan 
destabiliseres ved å fjerne vegetasjonen. En sterkere mekanisk påvirkning kan være 
en oppharving som løsner på armeringslaget på steinbankene slik at sandmaterialet 
eksponeres lettere for erosjon. Større sandakkumulasjoner i dypålen kan 
destabiliseres ved å fjerne vegetasjonen.  

Sedimentasjons dammer: Brukes ofte for å fange inn det bunntransporterte materialet. 
Denne typen tiltak kan være aktuelle i noen av de store tilløpselvene som f. eks 
Fossåna. En ulempe er imidlertid at de vil føre til forholdsvis store naturinngrep. I 
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Norge har pålagringen av bunntransport blitt målt i en slik sedimentasjonsdam i Visa 
(Kjeldsen 1977). Renseevnen på sedimentasjonsdammer som er bygget i tilknytning 
til jordbruket har vært en innfangning på ca 40% (Braskerud 2001).  

Begrensende tiltak ved anleggsvirksomhet/ bakkeplanering: Ved iverksetting av slike 
prosjekter bør det gjøres tiltak som forhindrer at materiale transporteres direkte ut i 
elveløpene. Vegetasjonssoner eller voller langs slike elvestrekninger vil begrense 
sedimenttilførselen til vassdraget. Undersøkelser utført av Syversen (2002) viste at 
vegetasjonssoner langs vassdragene har betydelig renseeffekt. Sedimentasjon av 
partikler og partikkelbundne stoffer er en av de viktigste renseprosessene i slike 
vegetasjonssoner.  

Tilplanting av vegetasjon ved erosjonssår: Rehabilitering av ødelagt vegetasjonsdekke 
for å redusere tilførsel av sedimenter til vassdraget. Påse at det er kantvegetasjon 
langs elve- og bekkeløp.  

Stabilisering/ erosjonsforbygninger: Langs aktive skråninger, spesielt ved elvekanten 
kan skråningene stabiliseres ved steinsetting.  

Utplanering av elvevifter: Nedsatt transportkapasitet etter reguleringene har ført til 
endringer i vifteslepenes utstrekning. Bunntransportert materialet fra sideelvene vil 
derfor lettere danne opphopninger av materiale i hovedløpet. Pålagringen må ikke 
overstige nivået fra før regulering. Materialet som tilføres fra viftene vil føre til at 
kontrollerende punktene på elvestrekningene heves. Dette kan overvåkes med 
jevnlig oppmålig av tverrprofiler på utvalgte steder.  
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9. Konklusjon  
Denne undersøkelsen har tatt sikte på å klarlegge årsakene til sediment tilførselen til 
Suldalslågen og avklare hvordan de ulike manøvreringsreglementene påvirker erosjon og 
sedimenttransport i vassdraget.  

Sedimenter eroderes fra løsmasser i sideelvene og tilføres Suldalslågen som 
suspensjonstransport og bunntransport. Målingene viser stor variasjon fra år til år. Det er 
også indikasjoner på stor variabilitet i erosjonsaktiviteten mellom de forskjellige 
delfeltene. Suspensjonstransporten er ikke bare avhengig av vannføring, men også 
sedimenttilgang. Nedbørintensitet og nedbørfordeling er viktige faktorer som kontrollerer 
erosjonsintensiteten. Variasjoner i eksponering av løsmasser for erosjon har også stor 
betydning.  

Vegetasjonen er en viktig begrensende faktor for erosjon. Store flommer kan rive opp 
vegetasjonen og eksponere nye områder for erosjon. Målingene i Fossåna har vist at 
flatehugst og bygging av skogsbilveier kan også forsterke erosjonen. Målinger og 
observasjoner i Jiskedalsbekken viser at bakkeplanering og anleggsvirksomhet kan bidra 
til høy erosjonsintensitet i visse områder. Jordbruksvirksomhet gir også et betydelig 
bidrag med erosjonsmateriale, men erosjonen var også stor under naturlige forhold. 

Vandringshastigheten på bunntransporterte sand og grusfraksjoner i Suldalslågen er 
mindre enn i de bratte sideelvene. Det foregår derfor over tid en anrikning av 
sandmateriale i hovedløpet. Overføringer og reguleringer har forsterket denne 
anrikningen. Tilførselen fra ovenforliggende strekninger i elveløpet er den viktigste 
sedimentkilden for pålagring av sandfraksjoner på bankene nederst i Suldalslågen.  

Maksimalvannføringen i 2001 (300 m3/s) var høyere enn i 2002 (225 m3/s). Transporten 
av suspensjonsmateriale var imidlertid av samme størrelsesorden under de to flommene. 
Elveløpserosjon i hovedløpet var hovedkilden for suspensjonstransporten under begge 
flommene. I forhold til det totale vannvolum ga spyleflommene høsten 2001 og 2002 en 
mer effektiv utspyling enn vårflommene 1998 – 2000.  

Det avgjørende for omfanget av erosjon av grovt materiale på bankene i Suldalslågen er 
vannføringenes størrelse og varighet. De kritiske nivåene for bunntransport av 
ukonsolidert materiale ligger ved 40 – 60 m3/s. Dette betyr at det er liten eller ingen 
bunntransport når vannføringen er lavere enn dette nivået.  

Bunntransporten øker vanligvis med vannføringen når det er tilgjengelig materiale på 
elvestrekningen. Rask stigning og senkning av vannføringen vil imidlertid kunne 
forsterke erosjonsvirkningen. Nedtapping under prøvereglementets vinterminimums-
vannføring vil kunne medføre islegging som også kan forårsake bevegelser i materialet på 
steinbankene og tilrettelegge for økt erosjon under påfølgende spyleflommer. Pulskjøring 
på islagt elv om vinteren vil også medvirke til å rive opp vegetasjonen og øke 
mulighetene for erosjon.  

Maksimalvannføringene på 300 m3/s og 225 m3/s ved Sandsfossen førte til bevegelse i 
noe av materialet på bankene og en del erosjonssår i vegetasjonen i 2001 og 2002. 
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Undersøkelsen av materialet som ble avsatt i sedimentfellen ved Førland lå i fraksjonen 
8.0 mm til 16.0 mm under disse periodene. Kornfordelingsanalysene av sedimentene fra 
periodene med spyleflommer hadde også totalt sett en grovere fordeling enn periodene 
uten spyleflommer.  

De kritiske strømhastighetene for bevegelse av bunnmateriale vil sannsynligvis ligge 
høyere på tilgrodde banker enn på banker uten mose. For fullt ut å få fjernet mosene og 
sanden mellom steinene er det imidlertid nødvendig med vannføringer som ligger over 
det som prøvereglementet åpnet for. Vannføringer på 300 m3/s er ikke tilstrekkelig store 
til å kunne sette steinfraksjoner i bevegelse og bryte opp dekksjiktet på bankene. 
Reglementet gir en restriksjon på maksimum 350 m3/s ved Lavika. Det er sannsynligvis 
nødvendig med vannføringer betydelig høyere enn dette for å sette dekksjiktet på 
steinbankene i bevegelse.  

De større steinene utgjør et armeringslag som skjermer underliggende finfraksjoner mot 
erosjon samtidig som mosevegetasjonen binder materialet. Det er derfor nødvendig med 
vannføringer som setter dekksjiktet i bevegelse for å få en effektiv utspyling av sand og 
finere grusfraksjoner. Mekanisk påvirkning av dekksjiktet f. eks. fra maskiner eller 
påvirkning i tilknytning til islegging kan imidlertid ha en viss effekt.  

Langs elveløpet finnes det mye grovt materiale som er tilført fra glasifluviale løsmasser i 
området. Dette er store steinfraksjoner som har blitt liggende tilbake ved at de finere 
fraksjonene i løsmassene over tid har blitt vasket ut. Steinbankene i Suldalslågen er 
dannet av en blanding av stedegent materiale og bunntransportert materiale. Det stedegne 
materialet har sannsynligvis beveget seg svært lite, selv under de største flommene under 
naturlige forhold. Reduksjonen i vannføringen har ført til at mye av det tidligere 
bunntransporterte materiale også er blitt immobilt.  

Mye av det bunntransporterte materialet pålagres på sideelvenes vifter og vifteslep. Dette 
kan påvirke den lokale gradienten i hovedløpet. Det må forventes at sedimenttilførselen 
fra sideelvene vil holde seg på samme nivå eller øke i fremtiden. Det kan også forventes 
at eventuelle klimaendringer vil føre til flere ekstremflommer og dermed økt sediment-
tilførsel.  

Under forholdene som har oppstått i perioden etter Ulla-Førre reguleringene og under 
prøvereglementet er det spesielt i områdene umiddelbart nedenfor tilløpselvene hvor det 
pålagres grove fraksjoner. På grunn av lavere vannføring med lavere transportkapasitet i 
hovedelven, akkumuleres dette materialet på et mindre areal enn tidligere dvs. at 
vifteslepenes utstrekning har blitt mindre. Dette kan medføre at materialet fra sideelvene 
lettere vil danne opphopninger av materiale i hovedløpet slik at det oppstår 
gradientendringer med tiltagende oppstuvning oppstrøms. På denne måten kan det bygges 
opp naturlige terskler i elveløpet. På strekninger med lite fall kan det gradvis bli en større 
sedimentasjon av sandfraksjoner.  

Breddfull vannføring er på bakgrunn av undersøkelser i andre elver ansett som den 
løpsformende vannføringen, dvs den vannføringen som er bestemmende for utformingen 
av elveløpets hydrauliske geometri. Dette innebærer at elveløpenes form er bestemt av de 
moderate, men hyppige vannføringer med gjentaksintervall på 1.7 år (Leopold et. al 1964, 
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Rosgen 1996). Ekstremflommene kan imidlertid ha hatt betydning for utformingen av 
deler av elveløpene eller delstrekninger hvor bunnen domineres av stedegne masser med 
grove stein og blokkfraksjoner. Flomfrekvensanalyser viser at vannføringer med 
gjentaksintervall på 1.7 var på rundt 420 m3/s under uregulerte forhold ved Suldalsosen. 
Vannføringer av denne størrelsen vil over tid ha større betydning for løpsutformingen enn 
sjeldne ekstreme hendelser.  

En styrt flom av denne størrelsen under regulerte forhold vil imidlertid ikke gi den samme 
effekten, som før regulering fordi varigheten vil bli lavere. Flomstigningen eller 
energigradienten på flommen kan imidlertid kompensere noe. Dette vil gjøre utspylingen 
mer effektiv, slik at den kan få en renskende effekt på grus og spesielt sandfraksjonene.  
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