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Sammendrag: 
Karakteriseringen som ble gjennomført som ledd i vannforskriftsarbeidet viste hvilke vassdrag (vannforekomster 
og delfelter) som ble påvirket i vesentlig grad og hvilke som hadde risiko for ikke å nå miljømålene i år 2021. 
Dette ble fulgt opp videre med en vitenskapelig tilstandsvurdering basert på vannforskriftens krav (klassifisering). 
Der klassifiseringen viste behov for tiltak i forhold til eutrofiering, er det her gjennomført en 
analyse/modellkjøringer for å synliggjøre avstanden mellom dagens tilstand og miljømålene. Grunnlaget er kun 
basert på totalfosfor. 
 
Avhengig av ønsket presisjonsnivå, er modellen benyttet dels på vannforekomstnivå og dels på delfeltnivå. I alt er 
det gjennomført beregninger for 20 områder. Fordi mange av disse er påvirket av leire, skal miljømålet settes med 
en høyere totalfosforkonsentrasjon enn for ikke leirpåvirkede vassdrag. Metodikken og bergningsgrunnlaget for 
dette pågår. Derfor er det foreløpig angitt avlastningsbehov for alle vannforekomstene uten leirkorrigering, og gitt 
et leirkorrigert miljømål på 60 for de vassdragene som dette muligens kan være aktuelt for (maksimal 
leirkorrigering etter gjeldende metode). Nærmere avklaringer på hva som er best tilnærming per vannforekomst vil 
bli tatt senere, i første rekke etter at det foreligger en rapport fra Bioforsk i oktober/november. 
 
Totalt sett gir avlastningsbehovene en rettesnor over antatt tiltaksomfang for alle vannforekomster med 
tiltaksbehov i forhold til eutrofibelastning. Men resultatene må ikke brukes ukritisk. De er beheftet med store 
usikkerheter. Parallellt jobbes det med å sette opp kilderegnskap for de aktuelle vannforekomstene/delfeltene, slik 
at helheten i vurderingene kommer bedre til uttrykk. 
 
Resultatene fra beregningene av avlastningsbehovene skal brukes sammen med kilderegnskap videre inn i 
arbeidet med en lokal tiltaksanalyse, og som grunnlag for innspill til Vannregionmyndigheten for Glomma i den 
regionale forvaltningsplanen som skal på høring i juli 2014. 
 
Senere vil beregningsgrunnlaget også kunne brukes for å kvantifisere antatt avstand mellom tilstand og mål etter 
at tiltakene er satt i gang.  
 

Emneord: 
Ferskvann, EUs vanndirektiv, vannforskriften, vannkvalitet, avlastningsbehov, totalfosfor, leirvassdrag. 

mailto:helge.bjorn.pedersen@nannestad.kommune.no
http://www.huvo.no/


3 

 

 

Innhold 
 

 

1. Bakgrunn ........................................................................................................................................................... 5 

2. Metode for avlastningsbehov ......................................................................................................................... 6 

3. Oppsummering av avlastningsbehov ............................................................................................................ 8 

4. Beregninger per vannforekomst .................................................................................................................. 10 

4.1. Vannforekomst: Hersjøen i Ullensaker og Elstad bekkefelt ................................................... 10 

4.2. Vannforekomst: Hæravassdraget .............................................................................................. 14 

4.3. Vannforekomst: Sentrumsbekkene ............................................................................................ 16 

4.4. Vannforekomst: Andelva med tilløpsbekker ............................................................................. 18 

4.5. Vannforekomst: Risa med tilløpsbekker .................................................................................... 20 

4.6. Vannforekomst: Tilløpsbekker Vorma nord for Sundet ........................................................... 22 

4.7. Vannforekomst: Tilløpsbekker til Vorma sør for Sundet ......................................................... 25 

4.8. Vannforekomst: Nessa med tilløpsbekker ................................................................................ 30 

4.9. Vannforekomst: Holsjøvassdraget med tilløpsbekker ............................................................. 32 

4.10. Vannforekomst: Stensbyelva .................................................................................................... 34 

5. Kildeoversikt ................................................................................................................................................... 36 

 



4 

 

 
 
 

Forord 
 
Karakteriseringen som ble gjennomført i 2011 viste hvilke påvirkninger som er kjent og hvilken 
miljøtilstand som var antatt for alle vassdrag. Det ble fulgt opp videre gjennom en vitenskapelig 
tilstandsvurdering (klassifisering) i 2012. Klassifiseringen avdekket hvilke vassdrag som har et 
eutrofieringsproblem større enn det vannforskriften aksepterer som minimumskrav.  
 
I slike vannforekomster er det behov for å gjøre beregninger som viser hvor omfattende tiltak som 
antas å være nødvendige, for å nå miljømålene i tide. Dette notatet viser premisser og beregninger for 
avlastningsbehovene, vurdert på totalfosfor.  
 
I tillegg jobbes det parallelt med beregninger til et forurensingsregnskap (kildetilførsler) for de samme 
vannforekomstene, og det gjøres faglige vurderinger av reell leirpåvirkning. I noen tilfeller vil det være 
behov for å justeres miljømålene og dermed avlastningsbehovet pga. leirpåvirkninger, men da etter de 
metoder som er beskrevet i dette notatet.  
 
Avlastningsbehovene, vurderinger av leirpåvirkningsgraden og kilderegnskapene skal sammen 
benyttes som ledd i tiltaksanalysen for Vannområde Hurdalsvassdraget/Vorma og som innspill til den 
regionale forvaltningsplanen til Vannregionmyndigheten for Glomma. Vannområdeutvalget skal levere 
innspillet til Vannregionmyndigheten i november 2013, og den regionale forvaltningsplanen skal på 
høring i juli 2014. 
 
Beregningene er gjennomført av prosjektlederen på bakgrunn av kurs arrangert av 
Vannregionmyndigheten for Glomma i samarbeid med Norconsult. Norconsult har i tillegg 
kvalitetssikret beregningene i ettertid. Modellene som er benyttet innehar betydelige usikkerheter, men 
er det beste som er tilgjengelig innenfor de ressursrammene som er realistiske å forvente med de 
frister som er blitt lagt for arbeidet. 
 
Notatet er primært til internt bruk, men det er et mål å synliggjøre alle forutsetninger i arbeidet med 
vannforskriften, for derigjennom å muliggjøre en åpen involvering. Det gjelder også det faglige 
grunnlaget som arbeidet bygger på. Ved å utarbeide et eget notat som viser premisser og grunnlag for 
avlastningsbehovene, er det lettere å korrigere tiltaksomfanget ettersom nye vannkjemimålinger gir et 
forbedret datagrunnlag, og dersom metodikken forbedres. Det er også lettere for andre å kunne gå inn 
i faglige diskusjoner omkring dette arbeidet. Det er naturlig at avlastningsbehovene senere tas opp 
igjen til fornyet vurdering. Derfor må dette notatet også betraktes mer som et underveisnotat enn et 
endelig dokument. 
 
 
 
Hurdal, november 2013 
  
 
 
Runar Bålsrud (s) 
Ordfører i Hurdal kommune, og 
leder for styringsgruppa i 
Vannområdet Hurdalsvassdraget/Vorma 
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1. Bakgrunn 

Dette notatet angir premisser for tallgrunnlagene som brukes til å angi avlastningsbehov i de 

aktuelle vannforekomstene. Avlastningstallene er et grunnlagsmateriale som skal brukes i 

tiltaksanalysen for Vannområdet Hurdalsvassdraget/Vorma og som innspill til 

Forvaltningsplanen for Vannregion Glomma, som skal på høring i juli 2014. 

 

Gjennom karakteriseringen som ble gjennomført i 2011/2012
1
 ble blant annet påvirknings-

typer og -mengder i alle vannforekomstene klarlagt, og risiko for at miljømålet ikke vil nås 

innen år 2021 ble vurdert. Alle vannforekomster som hadde risiko som følge av antatt for 

store mengder næringstilførsler ble klassifisert med hensyn på eutrofieringstilstand, etter 

klassifiseringsveilederen
2
. Arbeidet ble utført av forskere ved Norsk institutt for Vann-

forskning (NIVA) på oppdrag for vannområdeutvalget i Hurdalsvassdraget/Vorma, og er 

beskrevet i NIVA-rapport 6463-2013
3
. For de vannforekomstene som ikke hadde tilfreds-

stillende økologisk tilstand, inkl. kjemiske støtteparametere (fosfor og nitrogen), og 

påvirkningen var dominert av næringsstofftilførsler, er dette blitt fulgt opp videre. Det er 

bestilt en egen utredning som skal vise kilderegnskap for de aktuelle vannforekomstene når 

det gjelder bakgrunnsavrenning (naturlig), inklusive leirpåvirkninger og avrenning fra 

landbruk, der også ulike scenarier for å redusere disse inngår. Det er Bioforsk som skal utføre 

oppdraget, og rapport ventes i oktober/november 2013. Kommunene skal selv gjøre 

beregninger av avrenning fra spredte avløp og kommunaltekniske avløp. Videre er det bestilt 

en utredning som skal vise tilførsler, inkl. miljøgifter, fra større tettsteder. Det er konsulent-

firmaet Cowi som skal levere denne. Disse utredningene er bakgrunnsinformasjon for 

tiltaksanalysearbeidet og som ledd i den regionale forvaltningsplanen for Vannregion-

myndigheten for Glomma.  For å kvantifisere tiltaksomfanget, må det også foreligge et 

grunnlag som beskriver avstanden fra dagens tilstand og til miljømålet som skal nås. 

Avlastningsbehovet er derfor beregnet for hver vannforekomst, og enkelte delfelter i tillegg.  

 

Intensjonen med dette notatet er at beregningene over avlastningsbehovene skal være lett 

synlig og tilgjengelig, slik at forutsetningene for hvilke data som er lagt inn i modellen er 

klare. Resultatene av beregningen må ikke oppfattes som en endelig «fasit», fordi metoden er 

forholdsvis enkel og beheftet med store usikkerheter. Ved å se hvilke data som er benyttet 

som grunnlagsdata (input), er det forholdsvis enkelt å gjøre nye beregninger med andre input-

data senere. Hovedintensjonen i tillegg til å kvantifisere tiltaksomfanget, er også å 

anskueliggjøre hvor langt man vil komme på vei mot målet når ulike tiltak vurderes opp mot 

hverandre for hver vannforekomst. For eksempel vil det gi en pekepinn på om opprydding av 

spredt avløp i seg selv vil være tilstrekkelig til å nå miljømålene der det likevel skal 

gjennomføres, slik at ekstratiltak innen landbruket ikke vil være påkrevd, eller om flere 

sektorer er nødt til å bidra sammen for å nå miljømålet.     

 

Det er viktig å understreke at miljømålene er knyttet til økologisk tilstand (vannforskriftens § 

4), og ikke kjemisk konsentrasjon av støtteparameterne fosfor og nitrogen i seg selv. 

Konsentrasjonene av fosfor, som den mest «drivende» eutrofieringsparameteren i limniske 

miljøer, er kun å oppfatte som en forventing om hva som gir en økologisk tilstand, og blir 

dermed et styringsverktøy på vei mot målet. Videre er det svært viktig å påpeke at det per nå 

er knyttet svært store usikkerheter til hva som skal settes som miljømål i leirdominerte 

områder. Det jobbes videre med temaet, både innenfor dagens metodikk
10

 og kommende 

metodikk. Fordi klassifiseringen og miljømålet per nå ikke er endelig, vil for øvrig 

Vannområde Hurdalsvassdraget/Vorma søke om tidsutsettelse for å nå miljømålene i disse 

vassdragene, slik at det blir tid til nye og mer stedstilpassende vurderinger senere.  
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2. Metode for avlastningsbehov 

Avlastningsbehov er beregninger som skal vise hvor mye tilførslene av et stoff må reduseres 

for å nå miljømålet. Dette betegnes også som en «GAP-analyse». Analysen her er kun 

benyttet for totalfosfor, og bare der det allerede er påvist et eutrofiproblem og det finnes 

egnede målte fosforverdier. I beregningene er det såpass mange usikkerheter at det ble vurdert 

å være tilstrekkelig kun å gjennomføre beregninger for totalfosfor, all den tid dette i de fleste 

økosystemer ansees for å være den «drivende» parameter mht. eutrofi i limniske systemer. 

Det er ikke korrigert for graden av biotilgjengelighet i denne modellen. 

 

Totalfosfor inngår som kjemisk støtteparameter i den økologiske klassifiseringen med egne 

grenseverdier i forhold til typologien
2,4

, men i henhold til gjeldene klassifiseringsveileder
2
 

skal den økologiske tilstanden fastsettes på bakgrunn av den/de mest følsomme og best 

egnede biologiske kvalitetselementene.  Derfor vil kjemien, dvs. fosfornivåene i vassdrag 

uansett kun være å betrakte som «veiledende» og retningsgivende for å anta en økologisk 

tilstand inntil den er fastsatt på riktig måte. Både kjemiske og biologiske kvalitetselementer 

inngår i den tiltaksrettede overvåking videre. 

 

Fordi vannområdet Hurdalsvassdraget/Vorma er heterogent, er det benyttet en del delfelter i 

tillegg, slik at både vurderinger og tiltak kan settes inn mer målrettet. Det er primært 

gjennomført beregninger for avlastningsbehov i de samme vannforekomster som 

klassifiseringen avdekket et eutrofiproblem i. 

 

I beregningene for elver tas det utgangspunkt kun i målt fosforkonsentrasjon minus 

miljømålet multiplisert med årlig avrenning. Fordi man tar utgangspunkt i målte verdier i elva 

vil for øvrig både retensjon og internerosjon i elva være med i tallet. Målt verdi er lik tilførsler 

fra nedslagsfelt pluss internerosjon, fratukket eventuell retensjon I beregningen av innsjøer 

benyttes data om volum, tilrenning og middeldyp for å korrigere for retensjonen. Som 

grunnlag for øvre akseptable fosforbelastning benyttes miljømålet som følger av den enkelte 

innsjø sin vanntype (iht. typifiseringen
2,4

). Typifiseringen i hvert av våre vassdrag er 

gjennomført av forskere ved NIVA
3
, og miljøtilstand satt av vannområdeutvalget

9
. 

 

Selve metodikken bygger på en empirisk formel utviklet av NIVA allerede i 1987
5
, og som 

fortsatt ansees for å være god nok (Simonsen Leif, Norconsult, pers. medd. etter samtaler med 

Gunnar Kleven, Fylkesmannen i Vestfold/Dag Berge, NIVA). Detaljer i metodikken er 

beskrevet i NIVA rapportene O-85110 og O-87062
5,6

. Men Dag Berge har nylig påpekt at 

modellen kan gi feil resultater i eutrofe innsjøer. Resultatene fra eutrofe innsjøer må derfor 

gjennomgå en nøyere faglig vurdering som det ikke finnes noe standardisert metode for. 

Beregningene er kvalitetssikret av Norconsult. 

 

Hydrologiske data er hentet fra Norges Vassdrags- og Energidirektorat (NVE) sin 

Lavvannsapplikasjon. 

 

Vannkjemiske data som grunnlag for dagens tilstand er i det alt vesentligste hentet fra 

klassifiseringen som ble gjennomført i 2011 og 2012
3
, men der det finnes supplerende data fra 

kommunenes resipientovervåking eller andre relevante måling, er det også lagt inn i 

datagrunnlaget for å styrke presisjonsnivået. 

 

Det må understrekes sterkt at de potensielle feilkildene i sum er meget store for de 

beregningene som her er foretatt, og usikkerhetene blir tilsvarende stor. Det er knyttet 
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usikkerheter til selve modellen, til graden av leirpåvirkninger (hva som skal settes som 

miljømål) og i forhold til målte vannkjemidata. Det er også usikkerheter knyttet til 

beregningene av vannføringsdata. Usikkerheten er spesielt stor for leirpåvirkede vassdrag, 

fordi den foreløpige nasjonale metodikken for fastsetting av miljømål pt. er mangelfull. En 

nærmere vurdering av leirpåvirkningene per aktuell vannforekomst foretas som tidligere 

nevnt av Bioforsk, og vil bli tatt inn i vurderingene når dette foreligger. Det eneste grunnlaget 

som pt. foreligger, er en aritmetisk middelverdi av leirdekningsprosentene for de aktuelle 

nedbørfeltene basert på leirdekningsprosenten per reginefelt. Omregninger til akkumulert 

leirdekningsprosent slik dagens metode forutsetter, inngår som del av oppdraget til Bioforsk. 

Senere må dette også vurderes i forhold til den nye klassifiseringsveilederen når den kommer, 

dersom miljømål og metodikk for leirelver blir endret. 

 

Videre er det potensielt store usikkerheter i forhold til tilgjengelige input-data på nåværende 

tidspunkt. Modellen genererer ikke konfidensintervaller eller andre angivelser av 

usikkerhetene. Det finnes heller ingen andre metoder for å angi usikkerhetsintervaller på i 

denne metoden som vi er kjent med. For å anskueliggjøre usikkerhetene og tydeliggjøre at 

resultatene må vurderes med fornuft og som supplement til annen informasjon, vil det belyses 

med et par eksempler. Med et miljømål på 29 µg/l resulterte modellkjøringen med et 

avlastningsbehov på 268 kg fosfor per år for vannforekomsten Andelva, når inputdata i 

gjennomsnitt for de målte vannkjemidataene var 33 µg/l. Graden av leirpåvirkning er her 

ukjent, slik at man per nå ikke vet om eller i hvor stor grad det skal korrigeres for høye 

fosforverdier som finnes i apatitt i leirdominerte nedbørsfelter. I henhold til gjeldene nasjonal 

veiledning
10

 benyttes en korrigering i leirdominerte vassdrag med øvre miljømålet lik 60 µg/l 

når akkumulert leirdekningsgrad overstiger 40 prosent. Det vil si at selv en minimal 

korrigering av leirpåvirkning i Andelva ville gitt et miljømål på 33 µg/l eller høyere og 

dermed et avlastningsbehov på null, i forhold til fosfornivåer isolert sett. 

 

Også for input-verdien av målte vannkjemiske data er usikkerheten stor. Det er velkjent at 

fosfornivåer er vannførings-proporsjonale, og kan variere svært mye i ett og samme vassdrag. 

For å anskueliggjøre nivåene her, ble modellen benyttet for minimums-, gjennomsnitts- og 

maksimumsnivåene i Stensbyelva. Det resulterte i følgende avlastningsbehov for fosfor (med 

konsentrasjoner i parentes); -175 kg/år (5 µg/l), 14 kg/år (18 µg/l) og 1209 kg/år (100 µg/l). 

 

Det er likevel grunn til å påpeke at vannkjemimålingene som ble tatt under klassifiseringen i 

2011 og 2012 ble tatt under «normal» vannføring, og at heller ikke de øvrige dataene som er 

brukt i modellen indikerer ekstremverdier eller på annen måte at det gir en betydelig 

systematisk skjevhet i det som angir «dagens tilstand». Det eneste unntaket som framkommer 

som åpenbart feil, er målingene fra Hersjøen som er tatt fra dypere lag. Det er korrigert i 

modellkjøringen ved å bruke medianverdier og ikke aritmetisk gjennomsnitt som uttrykk for 

«dagens tilstand». 

 

Modellene som her er benyttet er det beste som er tilgjengelig innenfor de rammene som er 

realistiske å forvente og med de frister som er blitt lagt for arbeidet. Tidsperioden som det har 

vært mulig å bruke på beregningene, har vært vesentlig mindre enn det som var ønskelig.  

 

Totalt sett og med de begrensinger som her er belyst, gir avlastningsbehovene en forholdsvis 

god rettesnor over tiltaksomfanget – så lenge det ikke brukes ukritisk. Ytterligere 

problemkartlegging og tiltaksovervåking vil styrke beslutningsgrunnlaget i forhold til «dagens 

tilstand». Senere vil modellen gi en pekepinn på om og i hvor stor grad vannforekomstene 

nærmer seg de økologiske og vannkjemiske miljømålene som følger av vannforskriften.  
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3. Oppsummering av avlastningsbehov 

Tabell 1 viser en oversikt over de avlastningsbehovene som framkommer i vannforekomster 

(VF) og delfelter som det er gjort modellkjøringer for, i tillegg til plasseringen på kartet i 

figur 1. Når det gjelder detaljer og forutsetninger, henvises det til de enkelte kapitlene.    

 

Tabell 1. Oversikt over beregnet avlastningsbehov for vannforekomster og delfelter i 

Vannområde Hurdalsvassdraget/Vorma med eutrofieringsproblemer. Miljømål og 

avlastningsbehov er oppgitt hhv. uten/med antatt maksimal leirkorrigering.   
Vann-forekomst ID 

Vann-
nett 

Delfelt 
navn 

Nr. i  
kartet 

Målt fosfor-
verdi (µg/l) 
input 

Miljø-
mål 
(µg/l) 

Avlastnings-
behov i kg 
fosfor per år 

Merknad 

Hersjøen i 
Ullensaker 

002-
4158-L 

Hersjøen 16 26 14 342 Blir i praksis sum 
Elstad bekkefelt. 

Elstad bekkefelt 002-
2348-R 

Bjørtomt-
bekken 

Sørlig del 
av 16 

24,4 21 18 Delfelt. 0 behov 
for Elstadbkn. 

Hæravassdraget 002-
1576-R 

Hæra Østli Sør og 
vest i 9 

36,4 29 64 Mulig 
leirpåvirket.  

Hæravassdraget 002-
1576-R 

Hæra - 
bekk ved 
Berger 

Østre del 
av 9 

34 29 9 Men mulig 
leirpåvirket. 

Sentrumsbekken 
,Eidsvoll 

002-
1582-R 

Sentrums
bkn -øst 

8 91,8 29/60 88/44 Leirpåvirket. 

Sentrumsbekkene 
Eidsvoll 

002-
1582-R 

Sentrums
bkn -vest 

7 36,5 29/60 8/0  Leirpåvirket. 

Sentrumsbekkene 
Eidsvoll 

002-
1582-R 

Sum VF: 7+8  29/60 96/44 Leirpåvirket. 

Andelva med 
tilløpsbekker 

002-
1553-R 

Andelva 6 33 29 268 Mulig 
leirpåvirket. 

Risa med 
tilløpsbekker 

002-
2347-R 

Risa - sum 10 35 29 194 Hele Risa ved 
målepunktet. 

Tilløpsbekker til 
Vorma n.f. Sundet 

002-
1545-R 

Bekk ved 
Røkholt 

Sørlig del 
av 4 

41,6 29/60 15/0  Leirpåvirket. 

Tilløpsbekker til 
Vorma n.f. Sundet 

002-
1545-R 

Bekk ved 
Rønsen 

Nordlig 
del av 4 

44 29/60 16/0 Leirpåvirket. 

Tilløpsbekker til 
Vorma n.f. Sundet 

002-
1545-R 

Bekk ved 
Dokknes 

3 67,6 29/60 71/14 Leirpåvirket. 

Tilløpsbekker til 
Vorma n.f. Sundet 

002-
1545-R 

Sum VF 3+4  29/60 102/14 Leirpåvirket. 

Tilløpsbekker til 
Vorma s.f. Sundet 

002-
1581-R 

Frilset-
bekken 

12 29,8 29/60 1/0 Leirpåvirket. 

Tilløpsbekker til 
Vorma s.f. Sundet 

002-
1581-R 

Bekk ved 
Fosserud 

15 186,4 29/60 275/221 Leirpåvirket. 

Tilløpsbekker til 
Vorma s.f. Sundet 

002-
1581-R 

Ilebekken 
(Gullhaug) 

14 69,2 29/60 77/18 Leirpåvirket. 

Tilløpsbekker til 
Vorma s.f. Sundet 

002-
1581-R 

Sum VF 12+13+14
+15 

 29/60 2006/1064 
eventuelt 
1987/1361 

Leirpåvirket. 
Inkl. restfelter. 
Se kap. 4.7. 

Nessa med 
tilløpsbekker 

002-
1551-R 

Nessa 2 40 29 125 Mulig 
leirpåvirket. 

Holsjøvassdraget 
med tilløpsbekker 

002-
307-R 

Holsjø-
vassdr. 

5 15 20 0 Begroingsalger 
ga moderat 
tilstand. 

Stensbyelva 002-
1540-R 

Stensby-
elva 

Ikke kart-
festet, 
ligger like 
nord for 3 

18 17 14   
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Figur 1. Oversiktskart som viser de enkelte delfelter som avlastningsbehovene er beregnet for. 

Kartet er uttegnet av Bioforsk i forbindelse med kilderegnskap for landbruk og naturlige 

kilde. 

 

Det gjøres oppmerksom på at det ikke ble funnet hensiktsmessig å beregne avlastnings-

behovet for hele tilrenningen til Hurdalssjøen, da annen tilnærming er benyttet for Andelva. 

Videre er det ikke gjort beregning for delfeltet Brådalsbekken fordi det per nå ikke foreligger 

vannkjemimålinger derfra. I tillegg til de nedbørfelter som er inntegnet i figur 1, er det gjort 

beregninger for Bjørtomtbekken særskilt som drenerer inn nordover til sørenden av Hersjøen 

(som den største tilførselsbekken) og VF Hæra er beregnet både for bekken ved Berger (i 

Eidsvoll) og Hæra (Nannestad).  
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4. Beregninger per vannforekomst  

Nedenfor følger en oversikt per vannforekomst over hva som er lagt inn i modellen, og 

hvordan beregningene er gjennomført. 

4.1. Vannforekomst: Hersjøen i Ullensaker og Elstad bekkefelt 

Tabell 2. Grunnlaget for fastsetting av avlastningsbehov i Hersjøen i Ullensaker og Elstad 

bekkefelt. 

Tilstand  
VF-ID:  002-4158-L Risikovurdering: Risiko Økologisk tilstand: Moderat 

Typologi: Kalkrik, klar, under marin 
grense, liten innsjø 

Kilde: Data fra 
Vann-miljø 

Miljømål: 14 µg/l 

Fysiske/hydrologiske data 
Areal innsjø: 0,64 km

2
 Kilde: NVE-Atlas 

Gjennomsnittsdyp: 7,5 m Kilde: NIVA, rapp. O-83103 

Areal nedbørsfelt: 36 km
2
 Kilde: NVE Lavvannsapplikasjon 

Middel årsavrenning: 13 l/sek Kilde: NVE Lavvannsapplikasjon 

Vannkjemidata benyttet (dato og totalfosfor målt i µg/l) 

Vannkjemi inputdata (median):   26 µg/l Kilde: Vannmiljø (ANØ) 
09.07.2002 09.07.2002 11.06.2002 11.06.2002 14.09.2005 17.09.2002 17.09.2002 19.07.2005 19.07.2005 

26 µg/l 39 µg/l 16 µg/l 29 µg/l 20 µg/l 18 µg/l 120 µg/l 13 µg/l 59 µg/l 

20.08.2002 14.09.2005 16.05.2006 16.05.2006 20.08.2002 23.05.2005 23.05.2005 24.07.2002 24.07.2002 

12 µg/l 240 µg/l 26 µg/l 54 µg/l 290 µg/l 18 µg/l 34 µg/l 26 µg/l 33 µg/l 

25.06.2002 25.06.2002 30.08.2005 30.08.2005 14.08.2006 14.08.2006 06.07.2005 06.07.2005 06.08.2002 

13 µg/l 18 µg/l 15 µg/l 65 µg/l 12 µg/l 100 µg/l 34 µg/l 24 µg/l 9 µg/l 

02.08.2005 02.08.2005 03.09.2002 03.09.2002 21.06.2006 21.06.2006 24.07.2006 24.07.2006  

15 µg/l 34 µg/l 14 µg/l 75 µg/l 19 µg/l 21 µg/l 17 µg/l 230 µg/l  

Beregnet avlastningsbehov for tilførsler av totalfosfor: 342 kg per år 

 
Vannforekomst Elstad bekkefelt 

Tilstand  
VF-ID:  002-2348-R Risikovurdering: Risiko Økologisk tilstand: Moderat 

Typologi: Moderat kalkrik, klar, under 
marin grense (type 3) 

Kilde: NIVA-rapp 
6463-2012 

Miljømål: 21 µg/l 

Fysiske/hydrologiske data – delfelt Bjørtomtbekken 
Areal nedbørsfelt: 11,7 km

2
 Kilde: NVE Lavvannsapplikasjon 

Middel årsavrenning: 14,1 l/sek Kilde: NVE Lavvannsapplikasjon 

Vannkjemidata benyttet (dato og totalfosfor målt i µg/l) – delfelt Bjørtomtbekken 
Vannkjemi inputdata (gjennomsnitt):   24,4 µg/l Kilde: NIVA rapp. 6463-2013 

28.06.2012 25.07.2012 21.08.2012 27.09.2012 18.10.2012  

30 µg/l 23 µg/l 24 µg/l 22 µg/l 23 µg/l  

Beregnet avlastningsbehov for tilførsler av totalfosfor: 18 kg per år 

 

Kommentarer: 

Det ble ikke gjennomført klassifisering i Hersjøen i 2011/2012 samtidig med de øvrige 

vannforekomstene fordi innsjøen allerede ligger inne som forslag til lokalitet for nasjonal 

overvåking med hensyn til eutrofi. Innsjøen er tidligere forholdsvis godt kartlagt. Det ble 

gjennomført en biologisk kartlegging (planteplankton og begroingsalger) allerede i 1983-84
7
 

der konklusjonen var at innsjøen er eutrof – vurdert ut fra planteplanktonsamfunnene. Det 

finnes også senere målinger av klorofyll-a og kjemiske støtteparametere som indikerer 

«moderat» økologisk tilstand
8
. Tidligere undersøkelser har vist en markert lagdeling i 
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stagnasjonsperiodene og oksygensvinn i dyplagene på ettersommeren. Det innebærer at det er 

viktig å vite ved hvilket dyp vannmålingene er tatt fra. Videre slo rapporten fra 1985
7
 fast at 

det den gang var akkumulert mye næringssalter i sediment og bunnære vannmasser. I tillegg 

er det gjennom flere år gjennomført resipientovervåking av Hersjøen av Avløpssambandet 

Nordre Øyeren (ANØ) på oppdrag for Ullensaker kommune. Det er disse dataen
8
 som er 

benyttet som input-data i modellen (jfr. tabell 2). Men fordi det ikke framkommer i databasen 

Vannmiljø ved hvilket dyp prøvene er tatt fra, blir aritmetisk middelverdi feil å benytte i 

modellen. For å holde ekstremverdiene tatt i dypere lag utenfor, har vi valgt å benytte 

medianverdien som input-data fordi vi antar at dette på en bedre måte vil uttrykke den 

vannkjemiske tilstanden. Den aritmetiske gjennomsnittverdien ville ellers vært så høy som 51 

µg/l.  

 

Fordi Hersjøen som innsjø er komplisert (grytehullsjø, stagnasjon, mulige sedimenter fra 

tidligere belastning og vasspest), er det også gjennomført målinger i de to 

hovedtilførselsbekkene. Bekken fra Transjøen hadde lave verdier av totalfosfor (gjennomsnitt 

10,8 µg/l) og vil derfor få et avlastningsbehov på 0 når miljømålet er 21. Men 

Bjørtomtbekken hadde for høye konsentrasjoner, og både bunndyr og begroingsalger tilsa 

«moderat» tilstand. Avlastningsberegningene viser likevel at det ikke er mye som kan hentes 

fra Bjørtomtbekkens nedbørsfelt i forhold til den øvrige mer diffuse tilrenningen.  

  

Fordi Hersjøen også muligens har et forholdsvis høyt naturlig eutrofinivå, vil det være behov 

for å se nærmere på miljømålet før det endelige avlastningsbehovet fastsettes. Strengt tatt er 

modellen mindre egnet for eutrofe innsjøer, og det er noe usikkerhet knyttet til typifiseringen 

av denne grytehullsjøen. Det er aktuelt å vurdere miljømålsutsettelse for Hersjøen.  

 

 
Figur 2. Nedbørfeltareal for Hersjøen i Ullensaker, beregnet ved hjelp av NVEs 

Lavvannsapplikasjon. 
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Figur 3. Avlastningsberegninger for Hersjøen i Ullensaker. 

 

Figur 2 viser nedbørfeltarealet som er lagt inn som grunnlag for beregningene av tilrenningen 

til Hersjøen. Figur 3 viser dataene som modellen bygger på, og resultatene av 

modellkjøringen. Det er spesielt grunn til å henlede til at modellens punkt «m» (figur 3) 

indikerer akseptabel konsentrasjon i innløpsbekkene på 24 µg/l og har beregnet teoretisk 

tilførsel fra bekkene i dag på hele 50 µg/l (punkt «s»). Når dagens målte konsentrasjoner i 

Elstadbekken og Bjørtomtbekken hhv. er 11 og 24 µg/l, er det en god indikasjon på at 

avlastingsbehovet på 342 kg/år er betydelig overestimert for en innsjø som Hersjøen. Det vil 

si at de begrensinger/feilkilder som tidligere er nevnt må tillegges stor vekt og at hele 

avlastingsbehovet her må vurderes grundigere ut fra andre vurderingskriterier i tillegg. 

 

Tilsvarende data er vist i figurene 4 og 5 for Bjørtomtbekken (del av vannforekomst Elstad 

bekkefelt). 
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Figur 4. Nedbørfeltareal for Bjørtomtbekken (vannforekomst Elstad bekkefelt) som drenerer 

til Hersjøen, beregnet ved hjelp av NVEs Lavvannsapplikasjon. 

  

 
Figur 5. Avlastningsberegninger for Bjørtomtbekken (vannforekomst Elstad bekkefelt). 
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4.2. Vannforekomst: Hæravassdraget    

 

Tabell 3. Grunnlaget for fastsetting av avlastningsbehov i Hæravassdraget. 

Tilstand  
VF-ID:  002-1576-R Risikovurdering: Risiko Økologisk tilstand: Moderat/ 

svært dårlig 

Typologi Moderat kalkrik, humøs, 
under marin grense, 
(elvetype 4). Mulig 
leirpåvirket. 

Kilde:  NIVA 
rapp. 
6463-
2013 

Miljømål: 29 µg/l 

Fysiske/hydrologiske data – delfelt Hæra før samløp Hona (Nannestad) 
Areal nedbørsfelt: 21,2 km

2
 Kilde: NVE Lavvannsapplikasjon 

Middel årsavrenning: 12,9 l/sek Kilde: NVE Lavvannsapplikasjon 

Vannkjemidata benyttet (dato og totalfosfor målt i µg/l) – delfelt Hæra før samløp Hona 
Vannkjemi inputdata (gjennomsnitt):   36,4 µg/l Kilde: NIVA rapp. 6463-2013 

28.06.2012 25.07.2012 21.08.2012 27.09.2012 18.10.2012  

27 µg/l 28 µg/l 29 µg/l 44 µg/l 54 µg/l  

Beregnet avlastningsbehov for tilførsler av totalfosfor, felt 1: 64 kg per år 

 

Fysiske/hydrologiske data – delfelt Bekk ved Berger (Eidsvoll) 
Areal nedbørsfelt: 5,3 km

2
 Kilde: NVE Lavvannsapplikasjon 

Middel årsavrenning: 11,1 l/sek Kilde: NVE Lavvannsapplikasjon 

Vannkjemidata benyttet (dato og totalfosfor målt i µg/l) – delfelt Hæra før samløp Hona 
Vannkjemi inputdata (gjennomsnitt):   34 µg/l Kilde: NIVA rapp. 6463-2013 

28.06.2012 25.07.2012 21.08.2012 27.09.2012 18.10.2012  

31 µg/l 34 µg/l 38 µg/l 38 µg/l 29 µg/l  

Beregnet avlastningsbehov for tilførsler av totalfosfor, felt 2: 9 kg per år 

Sum avlastningsbehov hele vannforekomst Hæravassdraget: 73 kg per år 

 

Kommentarer: 

Vannforekomsten ligger i et reginefelt med en leirdekningsprosent på 19, men 

avlastningsberegningene er gjort like før samløpet med Hona før utløpet til Hurdalssjøen. Fra 

Hona, som ligger over marin grense, kommer omtrent halvparten av vannmengden i dette 

reginefeltet. Det innebærer at den andelen leirpåvirket nedbørsfelt som inngår i «Hæra før 

samløpet med Hona» vil ha i størrelsesorden dobbelt så høy leirdekningsprosent som hele 

reginefeltet samlet sett. Altså i størrelsorden 30-40 %. Bekken ved Berger er også betydelige 

leirpåvirket.  

 

Den økologiske tilstandsklassen er noe uavklart. De fleste parametere indikerte «moderat» 

tilstand, men bunndyrindeksen tilsa «svært dårlig». Et faglig skjønn støtter sannsynligheten 

for at tilstanden «moderat» er mer korrekt enn «svært dårlig». Den faglige diskusjonen om i 

hvor stor grad bunndyrindeksen alene må tilskrives habitategenskaper i naturlig 

mudder/leirpåvirkede vannforekomster pågår. Det var en moderat mengde bakterier i Hæra 

(TKB 70) og en del i bekken ved Berger (TKB 360), som også tilsier at tiltak bør 

gjennomføres. Det er bedt om miljømålsutsettelse for vannforekomsten pga. leirpåvirkning og 

usikkerheter i gjeldene metodikk for denne typen vassdrag. 



15 

 

 
Figur 6. Avlastningsberegninger for delfelt Hæra tv. og delfeltet «Bekk ved Berger» th. 

  

Figur 7. Nedbørfeltareal for Hæravassdraget, til venstre delfeltet Hæra før samløp med Hona 

og th. bekken ved Berger. Beregnet ved hjelp av NVEs Lavvannsapplikasjon. 

 

Figur 6 viser dataene som modellen bygger på, og resultatene av modellkjøringen. Figur 7 

viser nedbørfeltarealet som er lagt inn som grunnlag for beregningene av tilrenningen til de to 

delfeltene som uttrykker vannforekomst Hæra. Restnedbørsfeltet består i praksis av 

grunnvannstilsig uten bekker med helårsvannføring, som drenerer ut i Hurdalssjøen. 
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4.3. Vannforekomst: Sentrumsbekkene   
 

Tabell 4. Grunnlaget for fastsetting av avlastningsbehov i Sentrumsbekkene. 

Tilstand  
VF-ID:  002-1582-R Risikovurdering: Risiko Økologisk tilstand: Moderat/ 

svært dårlig 

Typologi Moderat kalkrik, humøs, 
under marin grense, 
(elvetype 4). Leirpåvirket. 

Kilde:  NIVA rapp. 
6463-2013 

Miljømål: 29 µg/l 
(Evt. 60 µg/l 
ved leir-
korrigering) 

Fysiske/hydrologiske data – delfelt Sentrumsbekkene Øst 
Areal nedbørsfelt: 4 km

2
 Kilde: NVE Lavvannsapplikasjon 

Middel årsavrenning: 11,1 l/sek Kilde: NVE Lavvannsapplikasjon 

Vannkjemidata benyttet (dato og totalfosfor målt i µg/l) – delfelt Sentrumsbekkene Øst 
Vannkjemi inputdata (gjennomsnitt):   91,8 µg/l Kilde: NIVA rapp. 6463-2013 

28.06.2012 25.07.2012 21.08.2012 27.09.20
12 

18.10.2012  

70 µg/l 74 µg/l 61 µg/l 192 µg/l 62 µg/l  

Beregnet avlastningsbehov for tilførsler av totalfosfor, felt 1 (øst) (uten leirkorrigering): 88 kg per år 

Beregnet avlastningsbehov for tilførsler av totalfosfor, felt 1 (øst) (med leirkorrigering): 44 kg per år 

 

Fysiske/hydrologiske data – delfelt Sentrumsbekkene Vest 
Areal nedbørsfelt: 2,6 km

2
 Kilde: NVE Lavvannsapplikasjon 

Middel årsavrenning: 11,1 l/sek Kilde: NVE Lavvannsapplikasjon 

Vannkjemidata benyttet (dato og totalfosfor målt i µg/l) – delfelt Sentrumsbekkene Vest 
Vannkjemi inputdata (gjennomsnitt):   36,5 µg/l Kilde:  Eidsvoll kommune, overvåking 

05.05.2009 26.08.2009 14.10.2009 27.05.2010 03.09.2010 02.11.2010 28.04.2011 18.10.2011 01.11.2011 

17 µg/l 34 µg/l 22 µg/l 48 µg/l 39 µg/l 34 µg/l 71 µg/l 450 µg/l 34 µg/l 

17.04.2012 04.10.2012 30.10.2012       

49 µg/l 110 µg/l 20 µg/l       

Beregnet avlastningsbehov for tilførsler av totalfosfor, felt 2 (uten leirkorrigering):   8 kg per år 

Beregnet avlastningsbehov for tilførsler av totalfosfor, felt 2 (med leirkorrigering):   -23 kg (dvs. 0) per år 

Samlet for hele vannforekomsten «Sentrumsbekkene» 
Sum avlastningsbehov hele vannforekomst Sentrumsbekkene (uten leirkorrigering):  96 kg per år 

Sum avlastningsbehov hele vannforekomst Sentrumsbekkene (med leirkorrigering): 44 kg per år 

 

Kommentarer: 

Vannforekomsten består i det vesentligste av to hovedbekker, en gjennom Eidsvoll sentrum 

på østsiden, og en fra Myrer i vest som begge drenerer til Vorma ved Sundet. Bekken fra 

Myrer løper ikke direkte sammen med nabofeltet, selv om de drenerer til Vorma like ved 

siden av hverandre. Nedbørsfeltene er derfor generert separat. De to nedbørfeltene i vest er 

lagt sammen direkte som delfelt 2, mens delfelt 1 er bekken gjennom Eidsvoll sentrum. 

Vannforekomsten består av to reginefelter med leirdekningsprosenter på hhv. 60 og 62. 

Sannsynligvis er de så påvirket av leire at det bør gjøres korrigeringer. Utredning av dette 

pågår. Det er bedt om miljømålsutsettelse for vannforekomsten pga. leirpåvirkning og 

usikkerheter i gjeldene metodikk for denne typen vassdrag. 

 

Fra bekken ved Myrer (vestsiden) finnes gode overvåkingsdata fra Eidsvoll kommune som 

inkluderer totalfosfor. De fire siste års data er benyttet her. Bekken i øst ble klassifisert i 

2012
3
. Begroingsalger ga «moderat tilstand», mens bunndyr ga «svært dårlig tilstand». 

Bakterienivået i bekken i øst (felt 1) var høyt (TKB 630) og tilsier også behov for tiltak.   
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Figur 8. Avlastningsberegninger for Sentrumsbekkene. Summen av de to delfeltene på 

vestsiden til venstre og delfeltet på østsiden til høyre.   

 

 
 

Figur 8 viser dataene som modellen bygger på, og resultatene av modellkjøringen. Figur 9 

viser nedbørfeltarealet som er lagt inn som grunnlag for beregningene av tilrenningen til de to 

delfeltene (østsiden og vestsiden) som utgjør vannforekomsten «Sentrumsbekkene».   

Figur 9. Nedbørfeltareal for 

Sentrumsbekkene. Øverst de to 

nabofeltene som til sammen utgjør 

«vestsiden», mens bekken på østsiden er 

det nederste kartet. Beregnet ved hjelp 

av NVEs Lavvannsapplikasjon. 
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4.4. Vannforekomst: Andelva med tilløpsbekker   

 

Tabell 5. Grunnlaget for fastsetting av avlastningsbehovet i Andelva. 

Tilstand  
VF-ID:  002-1553-R Risikovurdering: Risiko Økologisk tilstand: Moderat 

Typologi Moderat kalkrik, humøs, 
under marin grense, (elve-
type 4). Mulig leirpåvirket. 

Kilde:  NIVA rapp. 
6463-2013 

Miljømål: 29 µg/l 

Fysiske/hydrologiske data for delfeltet Andelva med tilløpsbekker 
Areal nedbørsfelt inn: 577,1 km

2
 Kilde: NVE Lavvannsapplikasjon 

Areal nedbørsfelt ut: 712,3 km
2
 Kilde: NVE Lavvannsapplikasjon 

Areal nedbørsfelt rest: 135,2 km
2
 Kilde: NVE Lavvannsapplikasjon 

Middel årsavrenning: 15,7 l/sek Kilde: NVE Lavvannsapplikasjon 

Vannkjemidata benyttet (dato og totalfosfor målt i µg/l) for Andelva med tilløpsbekker 
Vannkjemi inputdata (gjennomsnitt):  33 µg/l Kilde: NIVA rapp. 6463-2013 
28.06.2012 25.07.2012 21.08.2012 27.09.2012 18.10.2012  

11 µg/l 14 µg/l 12 µg/l 114 µg/l 14 µg/l  

Beregnet avlastningsbehov for tilførsler av totalfosfor til Andelva totalt: 268 kg per år 

 

Tabell 6. Oppsummering over ulike avlastningsbehov til Andelva. 

Delfelt avlastningsbehov Merknad 
Hurdalssjøen 0 kg/år God tilstand, miljømålet er på plass. 

Nessa 125 kg/år Se kap. 4. 

Risa, nederst 194 kg/år Se kap. 4. 

Sum avlastningsbehov for 
Hurdalssjøen, Nessa og Risa: 

319 kg/år Sum de tre største delfeltene 

Beregnet behov Andelva totalt: 268 kg/år Samlet behov iht. tabell 4 

Som gir avlastningsbehov i restfelt  -51 kg/år Avlastningsbehovet utenom de tre største 
delfeltene er negativt, dvs. ikke ytterligere behov. 

 

Kommentarer: 

Vannforekomsten består av 8 ulike reginefelter, med leirdekningsprosenter fra 56 til 100. Men 

anslagsvis over 80 prosent av vannvolumet i elva kommer fra Hurdalssjøens nedbørsfelt uten 

marin leire. Aritmetisk gjennomsnittlig leirdekningsprosent i selve vannforekomsten er 77 %. 

Utfordringen med å finne avlastningsbehovet for Andelva, er at vannkvaliteten er god nok i 

Hurdalssjøen, dvs innløpet til elva, men pga. belastningene videre nedover blir vannkjemien 

for dårlig i utløpet av elva. Fordi dette delfeltet må beregnes på en spesiell måte, 

sammenholdes resultatet i tabell 5 med beregningene for de to største delfeltene som også 

drenerer til Andelva (tabell 6), og dermed inngår i denne beregningen sammen med alt vannet 

fra Hurdalssjøen som allerede har god nok tilstand. Resultatene tyder på at dersom 

miljømålene nås i delfeltene Nessa og Risa er det mulig at også Andelva vil oppnå god 

tilstand uten store behov for nye tiltak andre steder (framkommer i tabell 6 som negativt 

avlastningsbehov for restfeltet). Men pga. usikkerhetene anbefales også å vurdere tiltak i 

restfeltet, selv om behovet følgelig ikke synes å være veldig stort her. Miljømålet for Andelva 

bør muligens justeres i henhold til leirpåvirkningen. Det jobbes videre med å vurdere dette, og 

følgelig utsatt frist for å nå miljømålet. 

 

Figur 10 viser dataene som modellen bygger på, og resultatene av modellkjøringen. Figur 11 

viser nedbørfeltarealene hhv. til innløpet til Andelva og utløpet av Andelva, for å finne 

behovet i den tilrenningen som medfører at vannkvaliteten går fra «god» i innløp og til 

«moderat» i utløpet.  
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Figur 10. Avlastningsberegninger for delfeltet mellom innløp og utløp av Andelva  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 11. Nedbørfeltareal for Andelva til innløpet (t.v.) og utløpet (t.h.), som grunnlag for å 

beregne resttilrenningen til vannforekomsten isolert sett. Beregnet ved hjelp av NVEs 

Lavvannsapplikasjon. 
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4.5. Vannforekomst: Risa med tilløpsbekker    

 

Tabell 7. Grunnlaget for fastsetting av avlastningsbehov i Risa. 

Tilstand  
VF-ID:  002-2347-R Risikovurdering: Risiko Økologisk tilstand: Moderat 

Typologi Moderat kalkrik, humøs, 
under marin grense, 
(elvetype 4).  

Kilde:  NIVA rapp. 
6463-2013 

Miljømål: 29 µg/l 

Fysiske/hydrologiske data for Risa med tilløpsbekker    
Areal nedbørsfelt: 81,4 km

2
 Kilde: NVE Lavvannsapplikasjon 

Middel årsavrenning: 12,6 l/sek Kilde: NVE Lavvannsapplikasjon 

Vannkjemidata benyttet (dato og totalfosfor målt i µg/l) for Risa med tilløpsbekker    
Vannkjemi inputdata (gjennomsnitt):   35,4 µg/l Kilde: NIVA rapp. 6463-2013 

Delfelt Gudmundsbekken 
28.06.2012 25.07.2012 21.08.2012 27.09.2012 18.10.2012  

30 µg/l 38 µg/l 23 µg/l 52 µg/l 16 µg/l  

Nedre del av Risa (ved Hjera) 

28.06.2012 25.07.2012 21.08.2012 27.09.2012 18.10.2012  

37 µg/l 35 µg/l 31 µg/l 54 µg/l 38 µg/l  

Beregnet avlastningsbehov for tilførsler av totalfosfor: 194 kg per år 

 

Kommentarer: 

Det gjøres oppmerksom på at Løykjebekken ikke inngår i denne vannforekomsten fordi den 

er betydelig leirpåvirket og følgelig ville påvirket typologien. Vannforekomsten Risa er derfor 

satt fra punktet like oppstrøms der Løykjebekken kommer inn i Risa, like før utløpet til 

Andelva og oppover. For enkelthets skyld er hele nedbørsfeltet oppstrøms tatt med i 

beregningen av avlastningsbehovet, dvs. også tilrenningen til Hersjøen (vannforekomst Elstad 

bekkefelt) og Hersjøen. Se hhv. kapittel 4.2 og 4.1. 

 

Det ble tatt prøver både i nedre del av Gudmundsbekken og nedre deler av Risa. Forskjellene 

mellom de to målestasjonene er såpass små at alle målingene er lagt til grunn for å beregne et 

gjennomsnitt for vannforekomsten. Inntil videre er det ikke funnet formålstjenlig å beregne 

avlastningsbehovet for Gudmundsbekken isolert sett. 

 

Beregningene av avlastningsbehovet for nedre deler av Risa (194 kg) er vesentlig lavere enn 

det som framkom som avlastningsbehov for samlet tilrenning til Hersjøen (342 kg). Det kan 

tyde på at er avlastningsbehovet for Hersjøen er satt for høyt. Problemet forsterkes av at det er 

vasspest i elva som kan påvirke sirkuleringen av næringsstoffer i en ikke-ubetydelig grad. 

 

Figur 12 viser dataene som modellen bygger på, og resultatene av modellkjøringen. Figur 13 

viser nedbørfeltarealet som er lagt inn som grunnlag for beregningene av tilrenningen til Risa. 
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Figur 12. Avlastningsberegninger for elva Risa. 

  

 
Figur 13. Nedbørfeltareal for Risa. Beregnet ved hjelp av NVEs Lavvannsapplikasjon. I 

denne beregningen inngår også vannforekomstene «Elstad bekkefelt» og «Hersjøen». 
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4.6. Vannforekomst: Tilløpsbekker Vorma nord for Sundet    

 

Tabell 8. Grunnlaget for fastsetting av avlastningsbehov i tilløpsbekkene til Vorma nord for 

Sundet. 

Tilstand  
VF-ID:  002-1545-R Risikovurdering: Risiko Økologisk tilstand: Moderat/ 

dårlig 

Typologi Moderat kalkrik, humøs, 
under marin grense, 
(elvetype 4). Leirpåvirket. 

Kilde:  NIVA rapp. 
6463-2013 

Miljømål: 29 µg/l 
(eller 60 
µg/l).  

Fysiske/hydrologiske data – delfelt 1 Bekk ved Røkholt 
Areal nedbørsfelt: 3,4 km

2
 Kilde: NVE Lavvannsapplikasjon 

Middel årsavrenning: 11,2 l/sek Kilde: NVE Lavvannsapplikasjon 

Vannkjemidata benyttet (dato og totalfosfor målt i µg/l) – delfelt Bekk ved Røkholt 
Vannkjemi inputdata (gjennomsnitt):   41,6 µg/l Kilde: NIVA rapp. 6463-2013 

28.06.2012 25.07.2012 21.08.2012 27.09.2012 18.10.2012  

28 µg/l 46 µg/l 34 µg/l 69 µg/l 31 µg/l  

Beregnet avlastningsbehov for tilførsler av totalfosfor, felt 1, uten leirkorrigering: 15 kg per år   

Beregnet avlastningsbehov for tilførsler av totalfosfor, felt 1: med leirkorrigering -22 kg per år (dvs. 0) 

 

Fysiske/hydrologiske data – delfelt 2 Bekk ved Rønsen 
Areal nedbørsfelt: 3,0 km

2
 Kilde: NVE Lavvannsapplikasjon 

Middel årsavrenning: 11,2 l/sek Kilde: NVE Lavvannsapplikasjon 

Vannkjemidata benyttet (dato og totalfosfor målt i µg/l) – delfelt Bekk ved Rønsen 
Vannkjemi inputdata (gjennomsnitt):   44 µg/l Kilde: NIVA rapp. 6463-2013 

28.06.2012 25.07.2012 21.08.2012 27.09.2012 18.10.2012  

49 µg/l 57 µg/l 28 µg/l 9 µg/l 79 µg/l  

Beregnet avlastningsbehov for tilførsler av totalfosfor, felt 2: med leirkorrigering 16 kg per år  

Beregnet avlastningsbehov for tilførsler av totalfosfor, felt 2: med leirkorrigering -17 kg per år (dvs. 0) 

 

Fysiske/hydrologiske data – delfelt 3 Bekk ved Dokknes 
Areal nedbørsfelt: 5,0 km

2
 Kilde: NVE Lavvannsapplikasjon 

Middel årsavrenning: 11,7 l/sek Kilde: NVE Lavvannsapplikasjon 

Vannkjemidata benyttet (dato og totalfosfor målt i µg/l) – delfelt Bekk ved Dokknes 
Vannkjemi inputdata (gjennomsnitt):   67,6 µg/l Kilde: NIVA rapp. 6463-2013 

28.06.2012 25.07.2012 21.08.2012 27.09.2012 18.10.2012  

31 µg/l 40 µg/l 37 µg/l 114 µg/l 116  µg/l  

Beregnet avlastningsbehov for tilførsler av totalfosfor, felt 3: uten leirkorrigering 71 kg per år  

Beregnet avlastningsbehov for tilførsler av totalfosfor, felt 3: med leirkorrigering 14 kg per år  

 

Samlet for hele vannforekomsten 
Sum avlastningsbehov for hele vannforekomsten uten leirkorrigering: 102 kg per år 

Sum avlastningsbehov hele vannforekomsten med leirkorrigering, dvs. 
kun behov ved Dokknes (antar > 40 % leirdekning): 

 
14 kg per år 

 

Kommentarer: 

Vannforekomsten består av 7 reginefelter, med leirdekningsprosenter fra 5 til 62. Aritmetisk 

leirdekningsprosent er 35. Under klassifiseringen som NIVA gjennomførte i 2012, ble det 

påpekt at klassifiseringen av denne vannforekomsten var usikker pga. høye turbiditetsnivåer 

gjennom hele sesongen (37,5 FNU, dvs. 94,3 mg SS/l). Såpass leirpåvirkede vassdrag 
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påvirker også hva som skal settes som økologisk tilstand, der ulike kvalitetselementer ga ulikt 

svar.  

 

Tilstandsvurdering er også svært komplisert fordi vannforekomsten omfatter flere småbekker 

til Vorma. For å uttrykke tilstanden, ble de tre største bekkene overvåket. Resultatene viste at 

de har forholdsvis lik tilstand og typologi, selv om den økologiske tilstandsklassen ikke er 

helt entydig, fordi det varierte noe mellom stasjoner og kvalitetselementer. Et faglig skjønn 

støtter sannsynligheten for at tilstanden «moderat» er mer korrekt enn «dårlig». Den faglige 

diskusjonen om i hvor stor grad bunndyrindeksen alene må tilskrives habitategenskaper i 

naturlig mudder/leirpåvirkede vannforekomster pågår.  

 

For enkelthets skyld er det sett bort fra de små restnedbørsfeltene som inngår i 

vannforekomsten, utenom disse tre hoveddelfeltene. Tilrenningen fra dette restområdet er 

såpass liten at det neppe påvirker avlastningsbehovet i vesentlig grad, og tilførslene går da 

stort sett direkte i Vorma utenom bekker som er vannførende hele året. Vorma har god 

tilstand. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 14. Avlastningsberegninger for 

delfeltene «Bekk ved Røkholt » t.v. «Bekk ved 

Rønsen» øverst th. og «Bekk ved Dokknes 

nederst t.h. Beregningen her er illustrert 

uten leirkorrigeringer. 
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Figur 15. Nedbørfeltareal for 

vannforekomsten «Tilløpsbekker til Vorma 

nord for Sundet», representert ved delfeltene 

«Bekk ved Dokknes» tv., «Bekk ved Rønsen» 

øverst th. og «Bekk ved Røkholt nederst t.h. 

Beregnet ved hjelp av NVEs Lavvanns-

applikasjon. 

 

Figur 14 viser dataene som modellen bygger på, og resultatene av modellkjøringen gitt at det 

ikke er korrigert for leirpåvirkning (maksimalt avlastningsbehov). Figur 15 viser 

nedbørfeltarealet som er lagt inn som grunnlag for beregningene av tilrenningen til de tre 

delfeltene som uttrykker vannforekomst «Tilløpsbekker til Vorma nord for Sundet».  

 

Fordi vannforekomsten er så sterkt leirpåvirket, kan det være at miljømålet for leire burde 

settes høyere. Per nå tilsier den foreløpige metodikken
10

 at miljømålet burde vært satt så høyt 

som 60 µg/l. Tabell 8 viser beregningene både dersom det ikke korrigeres for leire, og dersom 

det legges til grunn en akkumulert leirdekningsgrad > 40 % og miljømål på 60 µg/l. Dersom 

miljømålet skal settes så høyt pga naturlig høye verdier av totalfosfor i leirpartikler, vil det i 

sum ikke være noe avlastningsbehov i vannforekomsten, men delfeltet Dokknes vil ha et 

moderat avlastningsbehov på 22 kg per år. Fordi bakterienivåene var såpass høye i alle tre 

bekkene (hhv. TKB 1000, 160 og 470) bør forøvrig tiltak vurderes også ut fra 

brukerinteresser. Avlastningsbehovet vil bli vurdert på nytt etter at rapporten fra Bioforsk om 

leirpåvirkninger foreligger. 

 

Det vil bli bedt om miljømålsutsettelse pga. leirpåvirkning og usikkerheter i gjeldene 

metodikk for denne vannforekomsten. 
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4.7. Vannforekomst: Tilløpsbekker til Vorma sør for Sundet    

 

Tabell 9. Grunnlaget for fastsetting av avlastningsbehov i tilløpsbekkene til Vorma sør for 

Sundet. 

Tilstand  
VF-ID:  002-1581-R Risikovurdering: Risiko Økologisk tilstand: Dårlig 

Typologi Moderat kalkrik, humøs, 
under marin grense, 
(elvetype 4). Leirpåvirket. 

Kilde:  NIVA rapp. 
6463-2013 

Miljømål: 60 µg/l 
(eller 29 
µg/l).  

Fysiske/hydrologiske data – delfelt Frilsetbekken 
Areal nedbørsfelt: 1,8 km

2
 Kilde: NVE Lavvannsapplikasjon 

Middel årsavrenning: 11,2 l/sek Kilde: NVE Lavvannsapplikasjon 

Vannkjemidata benyttet (dato og totalfosfor målt i µg/l) – delfelt Frilsetbekken 
Vannkjemi inputdata (gjennomsnitt):   29,8 µg/l Kilde: NIVA rapp. 6463-2013 

28.06.2012 25.07.2012 21.08.2012 27.09.2012 18.10.2012  

20 µg/l 27 µg/l 39 µg/l 31 µg/l 31 µg/l  

Beregnet avlastningsbehov for tilførsler av totalfosfor, felt 1: uten leirkorrigering 1 kg per år  

Beregnet avlastningsbehov for tilførsler av totalfosfor, felt 1: med leirkorrigering -19 kg per år (dvs 0).  

 

Fysiske/hydrologiske data – delfelt Ilbekken (ved Gullhaug) 
Areal nedbørsfelt: 5,3 km

2
 Kilde: NVE Lavvannsapplikasjon 

Middel årsavrenning: 11,4 l/sek Kilde: NVE Lavvannsapplikasjon 

Vannkjemidata benyttet (dato og totalfosfor målt i µg/l) – delfelt Ilbekken 
Vannkjemi inputdata (gjennomsnitt):   69,2 µg/l Kilde: NIVA rapp. 6463-2013 

28.06.2012 25.07.2012 21.08.2012 27.09.2012 18.10.2012  

45 µg/l 39 µg/l 137 µg/l 68 µg/l 57 µg/l  

Beregnet avlastningsbehov for tilførsler av totalfosfor, felt 2: uten leirkorrigering 77 kg per år  

Beregnet avlastningsbehov for tilførsler av totalfosfor, felt 2: med leirkorrigering 18 kg per år  

 

Fysiske/hydrologiske data – delfelt Bekk ved Fosserud 
Areal nedbørsfelt: 4,7 km

2
 Kilde: NVE Lavvannsapplikasjon 

Middel årsavrenning: 11,8 l/sek Kilde: NVE Lavvannsapplikasjon 

Vannkjemidata benyttet (dato og totalfosfor målt i µg/l) – delfelt Bekk ved Fosserud 
Vannkjemi inputdata (gjennomsnitt):   186,4 µg/l Kilde: NIVA rapp. 6463-2013 

28.06.2012 25.07.2012 21.08.2012 27.09.2012 18.10.2012  

86 µg/l 74 µg/l 438 µg/l 146 µg/l 188 µg/l  

Beregnet avlastningsbehov for tilførsler av totalfosfor, felt 3: uten leirkorrigering 275 kg per år 

Beregnet avlastningsbehov for tilførsler av totalfosfor, felt 3: med leirkorrigering 221 kg per år 

 

Samlet for hele vannforekomsten Tilløpsbekker til Vorma sør for Sundet:    
Areal nedbørsfelt Vorma ned til Vormsund bro: 17 532 km

2
 Kilde: NVE Lavvannsapplikasjon 

Areal nedbørsfelt Vorma til Åserud (nedenfor Jøndalsåa) 17 451 km
2
 Kilde: NVE Lavvannsapplikasjon 

Differanse er lik VF Tilløpsbekker til Vorma sør for Sundet: 81 km
2
   

Middel årsavrenning: 11,8 l/sek Kilde: NVE Lavvannsapplikasjon 

Vannkjemi inputdata (gjennomsnitt alle målinger alle tre 
delfelter):   

95 µg/l Kilde: NIVA rapp. 6463-2013 

Sum avlastningsbehov hele vannforekomst Tilløpsbekker til Vorma sør for 
Sundet uten leirkorrigering (dvs. miljømål 29 µg): 

2006 kg per år   

Sum avlastningsbehov hele vannforekomst Tilløpsbekker til Vorma sør for 
Sundet gitt > 40 % leirdekning (dvs. miljømål 60 µg):   

 
1064 kg per år 
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Tabell 10. Tilnærming til avlastningsbehovet for hele vannforekomsten (VF) basert på 

gjennomsnittlig avlastningsbehov per km
2
 for hver av tre utvalgte delfelten, som deretter er 

multiplisert opp til totalarealet. 
Delfelt Areal Avlastnings-

behov i delfelt 
uten 
leirkorrigering 

Avlastnings-
behov per km

2
 

uten 
leirkorrigering 

Avlastnings-
behov i delfelt 
med 
leirkorrigering 

Avlastnings-
behov per km

2
 

med 
leirkorrigering 

Frilsetbekken 1,8 km
2
 1 kg per år 1 per km

2
 0 kg per år 0 per km

2
 

Ilbekken 5,3 km
2
 77 kg per år  15 per km

2
 18 kg per år  3 per km

2
 

Bekk ved Fosserud 4,7 km
2
 275 kg per år 59 per km

2
 221 kg per år 47 per km

2
 

Gjennomsnitt for de 
utvalgte 3 felt: 

   25 per km
2
  17 per km

2
 

Samlet for hele vannforekomsten (81 km
2
) uten leirkorrigering (dvs. miljømål 29 µg): 1987 kg per år 

Samlet for hele vannforekomsten (81 km
2
) gitt > 40 % leirdekning (dvs. miljømål 60 µg):   1361 kg per år 

 

Kommentarer:  

Vannforekomsten består av 7 ulike reginefelter, med leirdekningsprosenter fra 19 til 78. 

Aritmetisk gjennomsnitt er 57 %. Under klassifiseringen som NIVA gjennomførte i 2012, ble 

det påpekt at klassifiseringen av denne vannforekomsten var usikker pga. høye 

turbiditetsnivåer gjennom hele sesongen (53,4 FNU, dvs. 141,9 mg SS/l). Såpass 

leirpåvirkede vassdrag påvirker også hva som skal settes som økologisk tilstand, der ulike 

kvalitetselementer har gitt ulikt svar.  

  

Tilstandsvurdering er også svært komplisert fordi vannforekomsten i realiteten består av 15-

20 mer eller mindre helårsførende bekker og i tillegg en mengde tilsig uten helårsvannføring 

som drenerer ut i Vorma hver for seg. Vannforekomsten er derfor spesielt komplisert å utføre 

beregninger for. Dette kommer i tillegg til at ulike delfelter har noe ulik leirdekningsprosent. 

For å uttrykke tilstanden, ble de tre største bekkene overvåket. Resultatene viste at de har 

forholdsvis lik typologi, men at påvirkningene og den økologiske tilstandsklassen varierte noe 

mellom stasjoner og kvalitetselementer. Den faglige diskusjonen om i hvor stor grad 

bunndyrindeksen alene må tilskrives habitategenskaper i naturlig mudder/leirpåvirkede 

vannforekomster pågår.  

 

Usikkerhetene knyttet til beregninger av avlastningsbehov er derfor svært komplisert for 

denne vannforekomsten, og usikkerhetene tilsvarende store. Det er tatt utgangspunkt i to ulike 

beregningsmetoder. Den ene tilnærmingen er illustrert i tabell 9, som viser beregnet 

avlastningsbehov for hver av de tre delfeltene, og i tillegg med en tilnærming for å finne 

avlastningsbehovet for hele vannforekomsten ved at gjennomsnittlig fosforkonsentrasjon for 

alle bekkene er midlet, og relatert til avrenningen fra vannforekomsten isolert sett (dvs. 

utenom det som renner i selve Vorma). Det gir et avlastningsbehov på 2 tonn fosfor per år 

dersom det ikke korrigeres for leirpåvirkning, og 1,1 tonn dersom det legges inn en 

korrigering etter den foreløpige metodikken
10

 om at miljømålet burde vært satt til 60 µg/l (> 

40 % akkumulert leirdekningsgrad). Beregningene for hvert av delfeltene viser imidlertid at 

påvirkningen er svært ujevne i vannforekomsten, og delfeltet ved Fosserud er i stort grad 

årsaken til at avlastningsbehovet blir såpass høyt. Senere koblinger til kilderegnskap blir 

spesielt viktig for å vurdere helheten i avlastningsbehovet for denne vannforekomsten. 

 

Den andre tilnærmingen til avlastningsbehovet for vannforekomsten samlet sett, er vist i 

tabell 10. Her er det korrigert for at variasjonen mellom delfeltene er stor, og gjort 

beregninger for avlastningsbehov per km
2
, som så er midlet og multiplisert med totalarealet. 
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Det antas at dette uttrykker totalt avlastningsbehov mer riktig, men det må uansett tas høyde 

for at graden av påvirkninger innen vannforekomsten er stor. Det gir også et avlastningsbehov 

på 2 tonn fosfor per år dersom det ikke korrigeres for leirpåvirkning, og 1,4 dersom det legges 

inn en korrigering etter den foreløpige metodikken
10

 om at miljømålet burde vært satt til 60 

µg/l (> 40 % akkumulert leirdekningsgrad). Med andre ord ga de to tilnærmingsmetodene 

forholdsvis like tall for avlastningsbehovet. 

 

For å få et bedre beslutningsgrunnlag, er for øvrig ytterligere et delfelt lagt inn i den videre 

problemkartleggingen/tiltaksovervåkingen. Det er Brådalsbekken (grensebekk mellom 

Eidsvoll og Nes kommuner). Fordi det per nå ikke finnes vannkjemimålinger derfra, har vi 

ikke kunnet beregne avlastningsbehov der enda. Det blir gjort senere slik at 

beslutningsgrunnlaget forbedres. 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 16. Avlastningsberegninger for delfeltene «Frilsetbekken» øverst t.v. «Ilbekken» øverst 

th., «Bekk ved Fosserud» nederst t.v. og samlet for hele vannforekomsten nederst t.h. 

Beregningen her er illustrert uten leirkorrigeringer. 
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Figur 17. Nedbørfeltareal for vannforekomsten «Tilløpsbekker til Vorma sør for Sundet», 

representert ved delfeltene «Frilsetbekken» øverst t.v. «Ilbekken» øverst th., «Bekk ved 

Fosserud» nederst t.v. og samlet for hele vannforekomsten nederst t.h. (til Vormsund). 

Beregnet ved hjelp av NVEs Lavvannsapplikasjon. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 Figur 18. Kartskisse hentet fra 

Vannnett som viser hvordan 

vannforekomsten «Tilløpsbekker 

til Vorma sør for Sundet» ser ut. 
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Figur 16 viser dataene som modellen bygger på, og resultatene av modellkjøringen gitt at det 

ikke er korrigert for leirpåvirkning (maksimalt avlastningsbehov). Figur 17 viser 

nedbørfeltarealet som er lagt inn som grunnlag for beregningene av tilrenningen til de tre 

delfeltene som uttrykker vannforekomst «Tilløpsbekker til Vorma sør for Sundet» og sum 

nedbørfeltareal til hele Vorma. Grunnlaget for nedbørfeltareal hele vannforekomsten er 

nedbørfeltareal hele til Vorma ved Vormsund, fratrukket tilsvarende areal nedstrøms utløpet 

fra Jøndalsåa, slik at restarealet for vannforekomsten framkom (kun ett av nedbørfeltkartene 

er illustrert, fordi restarealet blir marginalt med den målestokken). Figur 18 viser hvordan 

vannforekomsten består av en rekke småbekker som drenerer direkte ut i Vorma. 

 

I forhold til brukerinteresser, var bakterienivået (TKB) akseptable i Frilsetbekken (66), høy i 

Ilebekken (350) og svært høyt i bekken ved Fosserud (> 1500), noe som samsvarer godt med 

belastningen og forskjellen bekkene i mellom som også synliggjøres i avlastningsbehovene. 

 

Avlastningsbehovene vil bli vurdert på nytt etter at rapporten fra Bioforsk om leirpåvirkninger 

foreligger. Det vil bli bedt om miljømålsutsettelse pga. leirpåvirkning og usikkerheter i 

gjeldene metodikk for denne vannforekomsten. 
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4.8. Vannforekomst: Nessa med tilløpsbekker    

 

Tabell 11. Grunnlaget for fastsetting av avlastningsbehov i Nessa. 

Tilstand  
VF-ID:  002-1551-R Risikovurdering

: 
Risiko Økologisk tilstand: Moderat 

Typologi Moderat kalkrik, humøs, 
under marin grense, 
(elvetype 4). Mulig 
leirpåvirket. 

Kilde:  NIVA rapp. 
6463-2013 

Miljømål: 29 µg/l 

Fysiske/hydrologiske data  for Nessa med tilløpsbekker 
Areal nedbørsfelt: 29,5 km

2
 Kilde: NVE Lavvannsapplikasjon 

Middel årsavrenning: 12,2 l/sek Kilde: NVE Lavvannsapplikasjon 

Vannkjemidata benyttet (dato og totalfosfor målt i µg/l) for Nessa med tilløpsbekker 
Vannkjemi inputdata (gjennomsnitt): 
  

40 µg/l Kilder: NIVA rapp. 6463-2013 og 
resipientovervåking Eidsvoll 
kommune (stasjon N2). 

06.11.2011 28.06.2012        

13 µg/l 41 µg/l        

05.05.2009 25.08.2009 13.10.2009 27.05.2010 22.06.2010 03.09.2010 02.11.2010 25.05.2011 21.06.2011 

35 µg/l 24 µg/l 24 µg/l 23 µg/l 38 µg/l 30 µg/l 61 µg/l 23 µg/l 61 µg/l 

16.08.2011 15.05.2012 12.06.2012 04.10.2012 30.10.2012     

110 µg/l 20 µg/l 35 µg/l 86 µg/l 17 µg/l     

Beregnet avlastningsbehov for tilførsler av totalfosfor: 125 kg per år 

  

Kommentarer: 

Den økologiske tilstandsklassen er «moderat» både i forhold til bunndyr, begroingsalger og 

kjemiske støtteparametere. Vannforekomsten ligger på «grensen» mot et behov for å korrigere 

for leirpåvirkning, da reginefeltet totalt sett har en leirdekning på 32 %, men omtrent 

halvparten av reginefeltet ligger utenfor vannforekomsten på områder uten marine avsetninger 

(iht. NGU-kart). Det er ikke gjort alternative beregninger for leirpåvirkning her, fordi alle 

målte parametere samsvarer og tilsier at avlastningsbehovet synes å være rimelig. Vurderinger 

av hvorvidt det skal korrigeres for leire pågår for øvrig for denne vannforekomsten også.  

 

 

Figur 19. Avlastningsberegninger for 

Nessa med tilløpsbekker. 
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Figur 19 viser dataene som modellen bygger på, og resultatene av modellkjøringen. Figur 20 

viser nedbørfeltarealet som er lagt inn som grunnlag for beregningene av tilrenningen til 

Nessa med tilløpebekker. 

  

 

Figur 20. Nedbørfeltareal for Nessa med 

tilløpsbekker. Beregnet ved hjelp av 

NVEs Lavvannsapplikasjon. 
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4.9. Vannforekomst: Holsjøvassdraget med tilløpsbekker    

 

Tabell 12. Grunnlaget for fastsetting av avlastningsbehov i Holsjøvassdraget med 

tilløpsbekker. 

Tilstand  
VF-ID:  002-307-R Risikovurdering: Risiko Økologisk tilstand: Moderat 

Typologi Kalkfattig, humøs, i skog, 
(elvetype 10).  

Kilde:  NIVA rapp. 
6463-2013 

Miljømål: 20 µg/l 

Fysiske/hydrologiske data  for Holsjøvassdraget med tilløpsbekker    
Areal nedbørsfelt: 57,1 km

2
 Kilde: NVE Lavvannsapplikasjon 

Middel årsavrenning: 12,5 l/sek Kilde: NVE Lavvannsapplikasjon 

Vannkjemidata benyttet (dato og totalfosfor målt i µg/l) for Holsjøvassdraget med tilløpsbekker   
(kjemidata kun fra nedre stasjon) 
Vannkjemi inputdata (gjennomsnitt): 
  

15 µg/l Kilder: NIVA rapp. 6463-2013 og 
resipientovervåking Eidsvoll 
kommune (stasjon J4). 

06.11.2011 28.06.2012        

14 µg/l 17 µg/l        

05.05.2009 25.08.2009 13.10.2009 27.05.2010 22.06.2010 03.09.2010 02.11.2010 25.05.2011 21.06.2011 

14 µg/l 13 µg/l 12 µg/l 13 µg/l 12 µg/l 18 µg/l 12 µg/l 12 µg/l 16 µg/l 

16.08.2011 15.05.2012 12.06.2012 04.10.2012 30.10.2012     

50 µg/l 8 µg/l 13 µg/l 11 µg/l 12 µg/l     

Beregnet avlastningsbehov for tilførsler av totalfosfor: -113 kg per år (dvs. null). 

  

Kommentarer: 

Vannforekomsten Holsjøvassdraget med tilløpsbekker utgjør i hovedsak Jøndalsåa i nedre 

deler men omfatter hele vassdraget fra og med tilrenningen til Øvre Holsjø. Det ble 

klassifisert både i øvre og nedre del. I øvre del var fosforkonsentrasjonen «svært god», i nedre 

del «god». Bunndyrindeksen var «god» på begge stasjoner. Begroingsalger viste «god» 

tilstand øverst, men «moderat» nederst. Det er årsaken til tiltaksbehovet i nedre deler av 

vannforekomsten. 

 

Fordi avlastningsbehovet returnerte med negativt tall i sum for vannforekomsten, tilsier det at 

tålegrensene ikke skulle vært oversteget når fosformålingene alene legges til grunn og det 

gjøres gjennomsnittsbetraktninger for hele vassdraget. Moderat tilstand for begroingsalger i 

nedre del tilsier likevel at belastningen der er for høy. Dette skal videre sammenholdes med 

data for kilderegnskap. Per nå tyder mye på at belastningen er moderat, relativt lokal og kun i 

nedre deler av vassdraget, men avlastningsbehovet er da ikke kvantifiserbart i forhold til 

totalfosforindeks.   
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Figur 21 viser dataene som modellen bygger på, og resultatene av modellkjøringen. Figur 22 

viser nedbørfeltarealet som er lagt inn som grunnlag for beregningene av tilrenningen til 

vannforekomst Holsjøvassdraget med tilløpsbekker.   

 

Figur 22. Nedbørfeltareal for 

Holsjøvassdraget med tilløpsbekker. 

Beregnet ved hjelp av NVEs 

Lavvannsapplikasjon. 

 

Figur 21. Avlastningsberegninger for 

vannforekomsten Holsjøvassdraget med 

tilløpsbekker. 
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4.10. Vannforekomst: Stensbyelva    

 

Tabell 13. Grunnlaget for fastsetting av avlastningsbehov i Vannforekomsten Stensbyelva. 

Tilstand  
VF-ID:  002-1540-R Risikovurdering

: 
Risiko Økologisk tilstand: Moderat/ 

God 

Typologi Moderat kalkrik, klar, under 
marin grense, (elvetype 1).  

Kilde:  NIVA rapp. 
6463-2013 

Miljømål: 17 µg/l 

Fysiske/hydrologiske data for Stensbyelva 
Areal nedbørsfelt: 30,8 km

2
 Kilde: NVE Lavvannsapplikasjon 

Middel årsavrenning: 14,8 l/sek Kilde: NVE Lavvannsapplikasjon 

Vannkjemidata benyttet (dato og totalfosfor målt i µg/l) for Stensbyelva  
(kjemidata kun fra nedre stasjon) 
Vannkjemi inputdata (gjennomsnitt): 
  

18 µg/l Kilde: NIVA rapp. 6463-2013 og 
resipientovervåking Eidsvoll 
kommune (stasjon S2). 

06.11.2011 28.06.2012        

5  µg/l 30  µg/l        

05.05.2009 25.08.2009 13.10.2009 27.05.2010 22.06.2010 03.09.2010 02.11.2010 25.05.2011 21.06.2011 

16 µg/l 6 µg/l 8 µg/l < 5 µg/l 8 µg/l 10 µg/l 5 µg/l 10 µg/l 15 µg/l 

16.08.2011 15.05.2012 12.06.2012 04.10.2012 30.10.2012     

100 µg/l 25 µg/l 25 µg/l 9 µg/l < 5 µg/l     

Beregnet avlastningsbehov for tilførsler av totalfosfor: 14 kg per år. 

 

Kommentarer: 

Den økologiske tilstandsklassen er god når det ble målt både for bunndyrindeksen og 

begroingsalgeindeksen på to stasjoner, hhv. i øvre og nedre del av elva. Målingene i 

klasifiseringen
3
 (2011 og 2012) tilsa også «god» tilstand mht. fosfor, men «moderat» mht. 

nitrogen. Når det legges til grunn ytterligere overvåkingsdata fra Eidsvoll kommune de siste 

årene, framkommer at totaltfosforkonsentrasjonen så vidt vil havne i tilstanden «moderat», 

slik som nitrogenkonsentrasjonen Det er derfor fare for redusert økologisk tilstand over tid 

dersom det ikke gjøres tiltak. Tiltaksomfanget vil være moderat, og synliggjøres av 

avlastningsbehovet. 
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Figur 22. Avlastningsberegninger for Stensbyelva. 

 
 

Figur 22 viser dataene som modellen bygger på, og resultatene av modellkjøringen. Figur 23 

viser nedbørfeltarealet som er lagt inn som grunnlag for beregningene av vannforekomst 

Stensbyelva. 

 

Figur 23. Nedbørfeltareal for 

Stensbyelva. Beregnet ved hjelp av NVEs 

Lavvannsapplikasjon. 
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