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F O R O R D

Utredningsplanene om foreslåtte vassdragsreguleringer for

kraftproduksjon innenfor området "Breheimen" ble første gang

tilstilet Kontaktutvalget for vassdragsreguleringer ved

Universitetet i Oslo for vurdering i brev fra NVE, Stats-

kraftverkene 4. desember 1973. Svarbemerkninger ble gitt

4. april 1974. Samtidig hadde det skjedd tilsvarende hen-

vendelse fra Miljøverndepartementet, og samme svar ble derfor

tilstilet dette. Med i disse bemerkningene fulgte en

fluvialgeomorfologisk dokumentasjon for de foreliggende

planene. Dette angikk ikke minst masseføringen i vassdraget

og sedimentasjon og det akvatiske milj ved utlpet i Gaupne-

fjorden. Det ble derfor foreslått en orienterende befaring

i området. En slik befaring ble innvilget fra Statskraft-

verkene (bestilling B-939) i brev av 5. juli 1974, og

befaringen ble foretatt 11. til 15. september. Rapport ble

avgitt 7. november 1974 hvor det ble påpekt at vassdraget

fra Kontaktutvalgets side alt i 1971 ble vurdert som verne-

verdig.

Det ble deretter foreslått igangsatt nærmere undersøkelser i

vassdraget med hensyn på fluvialgeomorfologi. Undersøkelsene

ble foreslått som to hovedfagsarbeider ved Geografisk insti-

tutt, Universitetet i Oslo. Disse arbeidene kunne dele vass-

draget, hvor det ene tok for seg prosessene i selve vass-

draget, mens det andre konsentrerte oppmerksomheten mot

sedimentasjonen i Gaupnefjorden. Det ble lagt vekt på at

pga. de separate utbyggingsplanene for Leirddla, som alt var

langt framskredet, var det om & gjre at underskelsene kunne

bli startet så fort som mulig. De fluvialgeomorfologiske

forholdene i Leirdla var forovrig dokumentert i to tidligere

hovedfagsarbeider ved instituttet (Ratling 1967 og Bogen 1976).



Etter at et konomisk overslag til disse undersdkelsene ble

sendt Statskraftverkene 31. januar 1975, ble oppdraget god-

tatt og bekreftet som bestilling B-939 i brev av 11. mars

1975. søknaden omfattet oppsetting og observasjon av limni-

graf ved Stegagjerdet samt leie av husvære og utstyr,

utgiftsdekning for sedimentanalyse, etc. Den normalt største

utgiften; feltarbeidet, er belastet instituttet i henhold

til reglene om refusjon av merutgifter ved hovedfagsarbeid.

Undersøkelsene ble delt i henhold til forslaget fra 7. november

1974 på den måten at J. Gjessing ble prosjektansvarlig for

delunderskelsen av erosjon og massefring i selve Jostedla,

mens K. Nordseth var ansvarlig for sedimentasjonsundersk-

elsene i fjorden. Begge arbeidene ble igangsatt våren 1975,

og en forelpig status- og framdriftsrapport ble levert NVE,

Statskraftverkene l9. september 1975.

Den foreliggende rapporten utgjr den endelige sluttfring

av arbeidet med transportprosesser og morfologi i Jostedla.

Arbeidet har vært utført av Svein Harsten, og ble lagt

fram som hovedfagsarbeid ved Geografisk institutt, Universi-

tetet i Oslo, v&ren l977. Bare mindre endringer, vesentlig

av redaksjonell art, er gjort i denne rapporten i forhold til

hans hovedfagsoppgave. I forbindelse med faglig veiledning

og gjennomgåelse av rapporten, ønsker vi årette en takk

til cand.real. J. Bogen. Kontorfullmektig Tove Nordseth

takkes for godt redaksjonelt arbeide.

Blindern, 15. juni 1979

Just Gjessing
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SAMMENDRAG

Underskelsen er utfrt i Jostedalsvassdraget, Luster

kommune i Sogn og Fjordane i årene 1975 og 1976. Jostedølas

nedbørfelt ligger i det vestnorske grunnfjellsområdet og

består, med unntak av enkelte små områder av bunngneis.

Et karakteristisk trekk ved landformene er det markerte skille

mellom de paleiske (gamle) og de yngre former, idet dalsys-

temet med Jostedalen som den dominerende, skjærer seg dypt ned

i et ellers jevnhøyt fjellparti. Dalene viser en tydelig

U-form, noe som skulle tilsi en glasial utforming. Et særlig

utpreget trekk ved Jostedalen er de mange dalbekkenene av

ulik størrelse, adskilt med forskjellige bergterskler der

elven går i trange, ofte canyonformete nedskjæringer.

Den dominerende avsetningsform innen nedbørfeltet er bunn-

morene. Lengst syd i vassdraget skjærer elva seg gjennom

flere glasifluviale avsetninger, og flere av disse er aktive

materialkilder. I dalbunnen har Josteddla langs flere partier

avsatt fluviale sedimenter.

Jostedlas nedbrfelt ligger i overgangen mellom maritimt og

kontinentaltklima. Årsnormalen fra Bjrkehaug i Jostedal

(1964 - d.d.) er på 1188 mm. Den fuktigste perioden er høst

og tidlig vinter, mens det faller minst nedbør om våren

(mai). Temperaturen gjennom året skulle tilsi et mer konti-

nentalt preget klima, idet årsamplituden fra Bjrkehaug er
019,1 C.

Av det totale nedbrfeltet er kun l,68% sj6areal, mens 27,3%

er dekket av bre. De mange breer innen feltet har således

stor betydning for avløpet og dermed de fluviale prosessene

i Josted0la.
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Avløpsmålinger har vært foretatt i vassdraget siden 1949.

Disse målingene viser at avløpet er nær knyttet til de

meteorologiske parametre, nedbdr og temperatur. Avl&pet

varierer sterkt gjennom både året og døgnet. I 1975 og 1976

svarte sommermånedene mai - oktober for 80% av årsavløpet.

Avløpet har dermed nær sammenheng med materialbalansen til

breene.

Gjennom begge feltsesongene var de hoyeste vannfringene

betinget av nedbr. Stabilt pent var forer, i motsetning til

nedbr, til hoy daglig middelvannfiring, og en slik tilstand

var svært vanlig i både 1975 og 1976. Hvis derimot begge

disse parametrene slår ut på en gang, dvs. mildt, stabilt,

pent vær som avløses av regnvær, kan det være fare for større

flom. Slike forhold var det som skapte storflommene både i

1967 og 1971.

Bunntranspoten er forskt beregnet ved Ormberg og Gaupne.

Ved beregningen er brukt Schoklitschs og Meyer-Peters

ligninger og disse antyder en bunntransport ved Ormberg i

1975 og 1976 på 17 000 - 24 000 tonn hhv. 13 000 - 19 000 tonn

og ved Gaupne på 25 000 - 31 000 tonn hhv. 18 000 - 26 000

tonn. Tross den store usikkerhet indikerer disse en netto

erosjon på strekningen Ormberg - Gaupne. Forflytningen av

merket bunnmateriale kan tyde på at formlene gjengir en for

lav transport. De høye bunntransportverdiene tilsvarer 80-110%

av suspensjonstransporten i samme tidsrom.

Suspensjonstanspoten ble beregnet ved 6 profiler. Den

viktigste materialkilden for slamtransporten er de bredekkede

områdene, men materialproduksjonen ble funnet & variere fra

bre til bre. Leirdla skiller seg klart ut som den mest

slamførende med en årlig transport på ca. 12 000 hhv. 31 000

tonn (1975 og 1976). Den markerte Økningen i 1976 skyldtes

nedtapping av Tunsbergdalsvatn, idet dette skal reguleres til

kraftformål. Nedtappingen skjedde høsten 1975 og skapte en

fornyet erosjon i de tidligere avsatte innsjøsedimentene.
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Slamtransporten ellers varierer sterkt, avhengig av andelen

bredekket område innen feltet. Den laveste transporten har

Vigdla og Krundla, mens det utenom Leirddla srlig er

Jostedla fra F&berstlsomrdet som er slamfrende.

Relasjonen mellom vannføring og suspensjonstransport viste

seg & vere relativt godt definert, særlig gjelder dette Joste-

døla ved Kroken og Ormberg, samt Vigdla. Ved Stegagjerdet

og i Leirdøla var antall målinger stort nok til at slam-

fringskurven kunne inndeles i sesonger. Her ble således

slamfringskurven inndelt i en "snsmeltingskurve" og en

"bresmeltingskurve", navngitt etter de faktorer som bestemmer

avrenningen. Relasjonen i disse profilene var dermed godt

definert innenfor hver av de to periodene.

Den totale slamtransport ved Stegagjerdet i feltsesongene

1975 og 1976 var hhv. 39 500 tonn og 54 000 tonn.

En nærmere undersøkelse av slamtransporten er foretatt gjennom

3 ulike døgnserier. Disse viser at ved et rent bresmeltings-

avlp uten tilskudd fra nedbr vil vannfringsmaksimum opptre

ved 2200 tida ved Stegagjerdet, mens konsentrasjonsmaksimum

vil komme ca. 2 timer tidligere. Et avløp avhengig av nedbør

vil derimot anta et forløp i tid som er bestemt av nedbørens

intensitet og fordeling. Ved en av døgnseriene ble det samlet

inn samtidige prøver i Jostedla ved Kroken, Fossen (input

Myklemyr-bekkenet), Haukåsgjelet (output Myklemyr-bekkenet) og

Stegagjerdet, i Vigdla, Krundla og Leirdola. Denne mle-

serien antyder at suspensjonsmaterialet, etter at det er

brakt i suspensjon, raskt blir fraktet gjennom vassdraget.

Serien viser ogs& Vigddlas hydrologiske uavhengighet av

breer, samt Tunsbergdalens sterke betydning som materialkilde

idet slamføringen ved Stegagjerdet direkte kan korreleres til

slamfdringen i Leird6la.
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Kornstørrelsesanalyser av det suspenderte materialet er fore-

tatt i Leirdla ved Leirdla bro og i Jostedla ved Stega-

gjerdet og Ormberg. Disse viser at midlere kornstørrelse av

slammet i Leirdøla er 0,09 mm, mens det ved Ormberg er mellom

0,03 og 0,04, avhengig av vannføringen. Kornfordelings-

kurvene fra Stegagjerdet er bimodale, noe som skyldes sammen-

setningen av materiale fra Jostedla og Leirddla.

Transport av kjemisk oppløste ioner har liten betydning som

en del av total-transporten. Beregningene som er utført på

grunnlag av ledningsevnemålinger viste at det i 1975 var en

netto transport ut av nedbørfeltet på ca. 5 000 tonn, mens

den tilsvarende verdi i 1976 var ca. 4 300 tonn.

En nøyaktig kartlegging av Josteddlas elvesletter er fore-

tatt. Kartleggingen er foretatt på meget lav vannføring og

gir en oversikt over materialkilder og løsmaterialformer.

Ved kartleggingen er det også foretatt kornstørrelsesanalyser

av bunnmaterialet gjennom hele vassdraget. Undersøkelsene

viser at midlere konrstrrelse (Mp) minker og at sorteringen

blir bedre gjennom hvert bekken. Samtidig minker ikke M,

uniformt gjennom hele vassdraget, idet M, nederst i et bekken

er adskillig mindre enn øverst i det neste nedstrøms. Videre

viser sorteringen ikke noe tegn til å bli bedre gjennom hele

vassdraget.

Som et forsøk på å forklare spranget i kornstørrelse fra

nedstromsenden av ett bekken til oppstrmsenden av det neste

er Myklemyr-bekkenet valgt ut som et nærmere studieområde.

Myklemyr-bekkenets postglasiale utvikling er tenkt som en

deltautvikling med senere pålagring av fluviale sedimenter.

Sterk forbygning gjennom hele vassdraget har indre lateral

erosjon og har dermed skapt et elveprofil hvor kun vertikal

erosjon eller sedimentasjon kan foregå.
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}·
Kornstrrelsesanalysene iser et stort innslag av de minste

kornstrrelsene, 7-10 mm, øverst i Myklemyr-bekkenet.

Spranget i gjennom en canyon-strekning kan forklares som

en korabinasjon av to faktorer:

a) Materialproduksjon i canyon, og

b) et selektivt transportsystem gjennom hele vassdraget.

Undersøkelsen viser en nær likevekt mellom materialtilgang

(input) og materialavgang (output) gjennom bekkenene, og

antyder dermed at Jostedla er kommet i likevekt med det

tidligere glasialt utviklede landskap.
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INNLEDN ING

Jostedalsvassdraget i Luster kommune i Sogn og Fjordane fylke

har et nedslagsfelt som dekker et areal på 861 km2. Av felt-

arbeidsmessige årsaker måtte undersøkelsen begrenses til

Jostedøla fra Kroken til Gaupne, dvs. de nederste 35 km av

vassdraget. Det hadde imidlertid vært ønskelig med supplerende

m@linger fra Strekningen Kroken - F&bergstlen.

Dagens landskap er særlig sterkt utviklet av glasiale prosesser.

Underskelsen forsdker & belyse graden av tilpasning mellom de

resente fluviale prosesser og det glasiale landskap disse

virker i.

Underskelsens fdrste del beskriver nedslagsfeltets geomorfo-

logiske milj og hydrologiske forhold. (I en slik underskelse

kan det være fruktbart å betrakte hydrologien som en uavhengig

faktor, bestemt av de klimatiske forhold.)

I Josteddlas nedslagsfelt er sedimentproduksjon (og -erosjon)

nær knyttet til de glasiale prosesser innen feltet, dvs. av

prosesser utenfor selve elvesystemet. Den andre del av under-

skelsen beskriver sedimenttransporten og de enkelte delfelts

andel i materialproduksjonen.

Del 3 tar så for seg hvordan dagens fluviale former og prosesser

har tilpasset seg nedslagsfeltets glasiale morfologi. Bunn-

materialets kornstørrelse og sortering, sedimenttransport og

lengdeprofil er naturlige studieobjekter og er systematisk

undersøkt gjennom en del av vassdraget.

Kartmaterialet til undersøkelsen har vert NGO's kartserie M 711

målestokk 1:50 000, hvor Josteddlas nedslagsfelt strekker seg

over kartbladene 14181 Skridulaupen, 1418II Mørkrisdalen,

1418III Jostedalen, 1418IV Lodalskåpa og 1417IV Solvorn.
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Videre er det brukt økonomisk kartverk, målestokk 1:5000, samt

luftfoto: Widerøe nr. 1833, G7-18, fotografert 19.7.1966,

målestokk 1:38 000 og NOR-fly nr. 260, 1334-1336, 1437, foto-

grafert 3-4.9.1964, målestokk 1:15 000.

Feltarbeidet ble utført somrene 1975 og 1976.

Norges vassdrags- og Elektrisitetsvesen (NVE) har siden 1968

drevet materialtransportstudier p$ Nigardsbreen og ved innlp

og utlp av Nigardsvann (NVE materialtransportundersokelser i

norske bre-elver 1974). Dette er sammen med J. Bogens (Bogen

1976) og J. Hatlings (Hatling 1967) undersøkelser de eneste

tidligere undersøkelser i nedslagsfeltet som er av direkte

fluvial-geomorfologisk interesse.
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GEOGRAFISK BESKRIVELSE

Geologi

Det undersøkte området ligger nær sentralsonen i kaledonidene,

og er geologisk sett svært homogent (fig. 1). Hele feltet med

unntak av enkelte små områder består av bunngneis.

skjærer seg dypt inn i dette gneisomr&det (fig.2).

Jostedalen

Enkelte

steder når dalbunnen 2000 meter under gneisens grense mot de

overliggende kambro-silurske sedimentene. Gneisomrdet bestr

hovedsakelig av hvite eller grå gneiser, mest finkornede med

mineralkorn som oftest viser ufullstendig krystallbegrensning

(Landmark 1949).

Andre bergarter finnes kun i liten mengde og da lengst øst i

nedslagsfeltet. Rett øst for Jostedal kirke, på toppen av

Vangsen er det et lite område med fyllitt og kvartsitt. Dette

er nedfoldet i underlaget (Landmark 1949). Øst for Vigdalen er

det et parti fyllitt/glimmerskifer. Dette danner grensen for

skyvedekke som kan flges videre sydover til Gaupne. Nordvest

for Vigdalen er denne fyllitt/glirnmerskifer begrenset av et

kvartsittlag.

Landformene

Vannskillet følger i vest Jostedalsbreen som således ligger

parallelt med Jostedalen. I nord grenser vannskillet opp mot

Lodalsk@pa og de hyeste massivene i Breheimen, mens det i st

og sørøst er avgrenset av fjellpartiene mellom Jostedalen og

Mrkrisdalen.

Feltets hyeste punkt er Lodalsk&pa (2093 m o.h.), mens det

laveste punkt er ved Jostedlas utlop i Gaupnefjorden.
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Fig. 1. Geologisk kart over Jostedølas nedslagsfelt.
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Fig. 2. Oversiktsbilde over Jostedalen fotografert august
1958 (Enerett Fjellanger-Widere A/S).

Den hypsografiske kurve viser at hele 60% av feltet ligger i

området mellom 700 og 1400 meter over havet. Derimot er det

kun 11% av dreneringsarealet som ligger over 1500 m o.h. og

bare 7,5% som ligger under 300 m o.h.

Det er særlig skille mellom paleiske (gamle) og yngre land-

skapsformer som er et karakteristisk trekk ved nedslagsfeltet.

Dalsystemet med Jostedalen som den dominerende dal er dypt

nedsk&ret i et ellers jevnhyt fjellparti (fig. 2). De nord-

lige og vestlige deler av nedslagsfeltet er sterkt glasialt

påvirket, og også i dag er det stor glasial aktivitet i området.

Dalenes U-form tilsier en glasial utforming. Sidene er bratte,

med lite lsmasser og relativt aktivt forvitringsmilj. Side-

dalene som f.eks. Krundalen munner svært ofte hengende ut i
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hoveddalen. Et særlig karakteristisk trekk ved Jostedalen er

de mange bekkene av ulik lengde og bredde. Mellom disse er

det markerte bergterskler av forskjellig størrelse (fig. 54).

P& grunn av den sterke glasiale aktiviteten har de nordligste

delene av feltet et alpint preg med flere botner og spisse

tinder.

De fluviale prosesser foregår særlig i dalbunnen. Hvor side-

dalene munner hengende ut i hoveddalen og i bergtersklene

mellom bekkene i Jostedalen har elva skåret seg ned i canyoner.

På dette vis søker det fluviale system tilpasse seg det

glasialt utformede landskap.

Lsmasser

Lsmassene innen feltet kan inndeles i fdlgende kategorier:

l. Morene

2. Fluviale avsetninger

3. Glasifluviale avsetninger

Usortert og kantet bunnmorene er den dominerende avsetnings-

typen innen feltet, særlig i dalsidene og i de høyere partier.

Dekket er vanligvis ganske tynt, men kan enkelte steder f& en

viss tykkelse. ·Langs dalsidene i Jostedalen kan vi flere

steder se raviner i tykk bunnmorene, men vi finner lite av

disse avsetningene nær elveløpet. I canyon-partiene er de

skyllet bort, og i de videre dalpartiene, bekkenene, er det

de fluviale avsetningene som dominerer (fig.54 og 62).

Frostsprengning og annen forvitringsaktivitet i dalsiden har

flere steder ført til dannelsen av store vifter og talusformer

(fig. 3 og kartvedlegg 2).
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I Nigardsdalen renner Breelvi gjennom flere endemorener. Den

ytterste av moreneryggene skriver seg fra breframsttet omkring

1750, mens avsetningene lenger inn mot Nigardsvatn er fra

senere trinn i tilbaketrekningen.

Ved Leirddlas sammenlp med Jostedla har Leirdla bygget opp

en stor vifte (fig 4). Mye av dette materialet må ha blitt

avsatt under den store Brimkjelenflornmen i 1926, da den bre-

demte sjden ved Brimkjelen ble tappet. Leirddlas vifte har

her presset Jostedlas lop helt over på den andre siden av

dalen, samtidig som viften virker som en erosjonsterskel for

Josteddla.

Krondøla har avsatt en mindre vifte ved Gjerde, på samme vis

som mange av de andre sideelvene også har avsatt små vifte-

former ved utlpet i Josteddla.

Bunnen av Jostedalen er, der hvor dalbunnen er bredere enn

elvas løp, fylt opp av fluviale avsetninger (fig. 5).

Imidlertid er det flere partier i Jostedalen hvor Jostedøla

kun renner i smale dype gjel, og hvor det naturlig nok ikke

finnes vesentlig med løsmasser. Det eneste er små partier

med forvitringsmateriale (fig. 6 og 60).

Josteddla skjarer seg flere steder gjennom glasifluviale avset-

ninger (kartvedlegg 2). Flere av disse avsetningene er viktige

materialkilder til Jostedla (fig. 7). Dette er vesentlig

frontavsetninger som er avsatt som deltaer i et marint miljø

(Vorren 1973). Marin grense synker fra 99 meter ved Gaupne

til 74 meter ved Alsmo. Den største og mest markerte avset-

ningen er Hgemodeltaet, 400 meter langt og 200 meter bredt,

som består av lagdelt silt, sand og grus. Dette deltaet dekket

før hele dalens bredde, men Jostedla har senere erodert bort

store deler (Vorren 1973).

I Leirdalen har det vært avsatt forholdsvis store mengder

finkornet glasilakustrint og lakustrint materiale (Vorren 1973).



13

Fig. 3. Vifte i dalsiden, Myklemyr-bekkenet.

\r
:

Fig. 4. Leirdolas vifte i Jostedalen, samløp
Leirdøla/Jostedøla.
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Fig. 7. Erosjon i glasifluvial avsetning.
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Sensommeren og høsten 1975 startet NVE anleggsvirksomhet ved

Tunsbergdalsvatn. Dette forårsaket store forstyrrelser i det

naturlige milj. Anleggsarbeidene forte til utglidninger og

massebevegelser i Leirdalen slik at Leirdola fikk nytt

materiale å arbeide i. 16. oktober 1975 ble Tunsbergdalsvatn

senket 5 meter, og dette skapte en voldsom fornyet erosjon.

Med denne tappingen ble det på kunstig vis blottlagt et stort

erosjonsområde, og slammålingene i 1976 må betraktes med denne

bakgrunn.

Klima

Feltet ligger i overgangen mellom maritimt og kontinentalt

klima. På grunn av dette og på grunn av feltets størrelse og

form varierer både nedbør og temperatur fra sted til sted

innen nedslagsfeltet.

For å få en samlet oversikt over klimaet i nedslagsfeltet er

det brukt data fra 2 meteorologiske stasjoner innen feltet,

Jostedal 450 m o.h. (bare nedborsdata) og Bjrkehaug 324 m o.h.,

samt fra en stasjon utenfor feltet, Luster Sanatorium 484 m o.h.

Disse stasjonene kan ikke gi et fullstendig bilde av de klima-

tiske forholdene innen nedslagsfeltet da alle ligger i lavlandet.

Gode meteorologiske observasjoner fra fjellområdene og de høyere

partier mangler helt.

Tabell 1 viser nedbørsnormaler for Luster Sanatorium og Jostedal.

Tabell 1. Nedbørsnormaler, Luster Sanatorium o Jostedal.
Hele

J F M A M J J A S O N D året

Luster Sanatorium 128 120 82 59 l 72 91 86 115 18 107 1l8 1200

Jostedal 12l 105 70 71 6 6l 7l 76 118 138 117 139 11l2
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Meteorologiske observasjoner på Bj¢rkehaug i Jostedal ble først

startet i 1964. Nedbørsnormal for tiden 1964 - d.d. er vist i

tabell 2.

Tabell 2. Nedborsnormaler, B'rkehau i Jostedal.

J F M A M J J A S 0 N D Hele
året

B'rkehau 130 109 73 80 52 63 73 77 122 1ll 120 13 1188

De meteorologiske dataene viser (fig. 8) at den fuktigste

perioden i året er høst og tidlig vinter, mens det faller minst

nedb5r om v&ren (mai). Denne tendensen gjr seg gjeldende innen

hele feltet. Imidlertid er det sannsynligvis store forskjeller

i intensitet og mengde innen nedslagsfeltet. Da mesteparten av

nedbøren kommer fra vest er det overveiende sannsynlig at de

vestlige deler av feltet får tilført mer nedbør enn de østlige.

Den store breprosenten vest for Jostedalen skulle også indikere

dette.

På bakgrunn av disse data er det også lett  &  forst& årsaken til

den store breprosenten i nedslagsfeltet, da dannelsen av en bre

er særlig avhengig av mye vinternedbør.

mm
nedbr

140

120

100

80

60

40

20

J F M A M J J A S O N D

Fig. 8. Nedbrsnormaler, Bjorkehaug i Jostedal.
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Gjennomsnittstemperatur for 2 av stasjonene viser:

J F M A M J J A s 0 N D

Bj¢rkehaug -4,8 -4,7-2,0 2,3 7,611,81,3 13,2 8,8 ,1 0,2 -2,9

Luster Sanatorium -4 l -l 2 -1 T 2 0 7 5 11 0 135 12,4 8 4 4,oo 6 -2 O0

Sj9areal

')

Innenfor dreneringsfeltet er det ca. l4,5 km med sjer. Det

vil si at det kun er l,68% av dreneringsarealet som er sjøareal.

Innsjøene har særlig interesse som sedimentasjonsbasseng, og

både i Tunsbergdalsvatn og i Nigardsvatn er det sedimentert

store sedimentmengder som ellers ville ha blitt transportert

videre. Ellers er også sjøene av stor interesse i hydrologien

idet disse virker dempende og utjevnende på vannfØrings-

variasjoner.

Breareal

2235,6 km, eller 27,5% av feltet er dekket av bre. Av Leir-
2dØlas nedslagsfelt er 60,4 km, eller 43,1% breareal. Den

høye breprosenten er av vesentlig betydning for hydrologien

og dermed de fluviale prosessene innen området, idet avløpet

er nær tilknyttet breenes materialbalanse.
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HYDROLOGI

M&lestas 'oner og historikk

NVE har helt siden 1949 drevet avløpsregistrering i Jostedla.

Den første limnigrafen ble satt opp ved Kroken like nedenfor

samløpet av Jostedla og Breelvi (vannmerkenr. 1121 og 2032).

Senere har hydrologisk avdeling NVE satt opp limnigraf både i

Tunsbergdalsvatn og i Nigardsvatn. Disse vannmerkene har nummer

1786 og 1408, og de ble satt opp i 1964 og 1963. Vannførings-

kurve for disse tre målestasjonene er etablert av NVE.

For den foreliggende undersøkelsen var det nødvendig med en

limnigraf nær Gaupne. I samarbeid med hydrologisk avdeling

NVE ble det i mai 1975 satt opp en limnigraf ved Stegagjerdet

(fig. 9). Denne skulle registrere det totale avløp fra Joste-

dlas nedbrfelt. Profilet ved Stegagjerdet viste seg å være

det eneste brukbare til dette formålet, så dette ble brukt

selv om Jostedøla får et par mindre tilløp mellom Stegagjerdet

og Gaupne (Kvernelvi, Seljedla).

s, ..'
Fig. 9.

Limnigraf Stegagjerdet,
sett oppstrøms.
Q = 74 m?/s.
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I oktober 1975 ble selve limnigrafen tatt inn for & settes ut

igjen v&ren 1976. Imidlertid tok isgang vinteren 1975/1976

limnigrafhus og stigerør slik at man våren 1976 måtte bygge

opp en helt ny limnigraf. Denne kom ikke opp for 13, juni,

4 meter nedstrøms den forrige. Den ble tatt ned i oktober 1976.

Vannføringskurve for dette profilet ble etablert av Hydrologisk

avdeling NVE våren/forsommeren 1976.

I tillegg til disse limnigrafene var det nødvendig med en del

temporere avlopsmerker.

I Leirdøla ved Leirmo bru ble det satt opp et vannmerke.

Ved å registrere tidspunkt for maks. vannføring kunne dette

vannmerket korreleres med limnigrafen i Tunsbergdalsvatn.

Avlpsmerket i Vigdla, etablert ca. 100 meter for utlopet i

Jostedla ble opprettet kun for feltsesongen 1976. For å

etablere en vannføringskurve i dette profilet var det nødvendig

med egne målinger. Profilet egner seg egentlig svært dårlig

for vannfringsm&linger og den eneste brukbare metoden syntes

å være en estimering ved hjelp av ligningen Q = v·a hvor v er

hastighet og a er elvas tverrsnittsareal. Hastigheten ble

målt ved hjelp av flytende gjenstander og arealet kunne lett

måles med metermål.

Det var videre ndvendig med et avlopsmerke og vannforingskurve

ved Ormberg. Profilet her viste seg godt egnet til vannfrings-

målinger med flygel(fig. 10), og vannføringskurve ble etablert

ved hjelp av en metode beskrevet av Hegge og Tollan (Otnes &

Ræstad 1971).

For registrere avlopet  i  Krunddla ble det opprettet et vann-

merke ved Gjerde bru. Avløpet og vannføringen her ble registrert

på samme vis som i Vigdla,  g  vannføringskurven kunne således

etableres.
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Fig. 10. Profilet ved Ormberg sett nedstrøms.

Avlp

Avløpet er nær knyttet til de meteorologiske parametre.

Samtidig som egenskaper ved selve feltet har innvirkning.

Sorn figur 11 viser varierer det spesifikke avløp sterkt innen

feltet; fra 120 liter/s krn2 i breornrådene nord og vest til

60 liter/s km i de nedre deler av Jostedalen (NVE 1973).

Disse verdiene må forstås i nær sammenheng med breenes

beliggenhet og de meteorologiske parametre.

Avløpet de enkelte år i perioden 1950 til 1976 er oppstilt i

figur 12. Det gjennomsnittlige årsavløp i denne perioden var

870 816 mill. m (gjennomsnitt 28,31 m?/s). Avlopet i Joste-

dla har nær sammenheng med materialbalansen til breene innen

nedslagsfeltet. Enkelte år holdes nedbør igjen, mens avløpet

andre år kan overstige nedbøren.
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Fig. 1l. Totale årsavløp i mill. m3 i perioden
1950 - 1968 ved Kroken limnigrafstasjon.

Avløpet varierer sterkt gjennom året. I figur 12 er oppstilt

den gjennomsnittlige vannføringen for hvert døgn i årene 1975

og 1976. De viser at snaut 90 av årsavløpet foregår i sommer-

månedene mai - september. Figuren viser også at avløpet

varierer sterkt fra år til år. En praktisk konsekvens av dette

er at det er svært vanskelig å beregne når vannføringstoppene

inntreffer. Allikevel er det en viss tendens som over et

lengre tidsrom gjør seg gjeldende. Figur 13 viser gjennomsnitts-

avløpet i månedene mai - september 1950 - 1975. Dataene er

fra limnigrafen ved Kroken. Figuren viser at vannføringen har

en tendens til å nå to maksima. Det tidligste, i månedskifte

juni/juli har sannsynligvis sammenheng med snøsmeltingen, mens

det senere vesentlig kommer av bresmelting. Denne forskjellen

på tidlige og sene flommer har betydning for materialtransportens

intensitet og fordeling (jfr. s.56). Figur 13 viser også at

man utover høsten kan få flere mindre lokale maksima. En sann-

synlig forklaring på disse er at det er regnværsflommer.

Flere av de største skadeflommene i Jostedalen er kommet nettopp

ved en kombinasjon av nedbør og bresmelting.
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Fig. 13. Gjennomsnittsavlopet i mai - september
1950 - 1976 ved Kroken.

3Den maksimale vannføring som er målt ved Kroken er 278 m /s,

registrert 3.8.1967. Gjennomsnittlig irlig maks. flom er

177 m/s og gjennomsnittlig sommervannfring 57 m?/s. De

minste vannføringene inntreffer i vintermånedene.

Dataene fra Stegagjerdet viser at den maksimale registrerte

vannføring i feltsesongene 1975 og 1976 var 455 m3/s (målt

1.10.1975). Midlere sommervannføring i de to feltsesongene var

125 mt/s.

Varighetskurver fra Stegagjerdet og Kroken er vist på fig. 14.

Kurvene er konstruert på grunnlag av data om midlere daglig

vannføring. Dataene fra Stegagjerdet viser at det kun er 59

dager i året som har en midlere vannføring over 150 m3/s og bare

20 dager med midlere vannforing over 200 m?/s.

Avløpet varierer også meget sterkt i løpet av døgnet. Figur

15 viser avløpet i to uker sommeren 1975. Døgnamplituden

varierer, avhengig av de klimatiske faktorer. Maksimal sving-

ning skjer under forhold med både sterk nedbør og sterk bre-
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Fig. 14. Varighetskurver fra Josteddla ved Kroken (A)
og Stegagjerdet (B). Dataene er fra 1975.
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to uker sommeren 1975.
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smelting. I slike tilfelle kan vannstanden stige med 15-20 cm

i timen. I et ddgn med avrenning uten tilskudd fra nedbr vil

maksimal vannføring inntreffe mellom 2200 - 2400, mens minimum

oppnås omkring 1200. Avløpet fra breen kulminerer mellom 1400

og 1600. Faseforskyvningen mellom nedslagsfeltets øvre deler

og Jostedlas utlop er med andre ord ca. 8 timer. Samtidig

medfrer den lave sjprosenten at dgnfluktuasjonen ikke blir

dempet.

Avl ets avhen i het av de meteorolo iske arametre

Det er tidligere understreket avløpets avhengighet av de

meteorologiske parametre, i første rekke nedbør, lufttemperatur,

vind, skydekke og luftfuktighet. Under forsøk på å beregne

avløpet fra et brefelt har NVE utført systematiske studier av

sammenhengen mellom de meteorologiske parametre og avløpet for

noen utvalgte breer (Østrem 1968, 1969, 1970).

Metoden går ut på at man antar en lineær sammenheng mellom

avlpet Q og de meteorologiske parametre »pr3··..osv.

p5 er konstanter. Med regnemaskin finner en den ligningen

som passer best til de observerte data. Avløpet er vanligvis

et resultat av flere klimafaktorer, men ofte kan en eller to

parametre dominere.

Avløpet må også sees på bakgrunn av de klimatiske forhold i

tiden fr avlpsregistreringen. En bre har en innebygget treg-

het som gjør at "klimavirkningen" vil dras ut. Særlig er dette

aktuelt i felt med så stor breprosent og så store breer som i

Jostedalsvassdraget. Dette er således årsaken til at forholdet

mellom klima og avløp er adskillig mer kompleks i breornråder

enn i brefrie områder.
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Den nevnte undersøkelsen (Østrem 1968, 1969, 1970) viste at

avlpet p& "maritime" breer hovedsakelig var bestemt av nedbr

og vind, mens temperaturen var den viktigste parameteren på

"kontinentale" breer.

Jostedalsbreen ligger i grensesonen mellom maritimt og kontinen-

talt klima. Dette gjør det ekstra vanskelig å forutsi avløpet

i dette området. Både sommeren 1975 og sommeren 1976 var

tørrere enn normalt. Samtidig var begge vintrene 1975 og 1976

usedvanlig snørike, noe som medførte et stort flompotensial.

Årsaken til at disse flommene allikevel uteble må sannsynligvis

tilskrives de tørre og varme 1975/1976 somrene. Lange perioder

med pent og varmt vær gjorde at snøsmeltingen gikk jevnt og

rolig, uten de store svingningene som kjennetegner flomperioder.

Figur 16 viser nedbør, lufttemperatur og vannføring gjennom

feltsesongene 1975 og 1976. Ved nærmere studier av denne viser

det seg at de hyeste vannfringene er betinget av nedbr, mens

derimot lengre perioder med stabilt pent vær kun fører til høy

daglig middelvannføring. Dette var tilfelle i begge felt-

sesongene og på tross av det høye flompotensialet ble det

derfor ingen store flommer i løpet av disse to årene.

Dataene fra figur 16 viser at er det kaldt og fuktig (lavtrykk)

s% kan vannfringen best korreleres med nedbren. Er det tort

og varmt (høytrykk) så korreleres vannføringen best med tempe-

raturen. Flomforhold får en når både nedbør og temperatur

svinger i fase. I praksis vil dette si nedbør på slutten eller

straks etter en lengre varmeperiode. Slike forhold skapte både

storflommen i 1967 og 1971 (maks. vannføring ved Kroken hhv.

278 m?/s og 261 mt/s).

Det totale avløpet somrene 1975 og 1976 var hhv. 61% og 49% av

normalavlopet i samme tidsrom (mai - oktober).
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Flomfrekvensanal se

Maksimalvannføringen i hvert år i årene 1950 - 1976 er vist

på figur 17. En legger merke til at feltsesongene 1975 og 1976

representerer et slags middel. Figur 18 antyder dette bedre.

Flomfrekvenskurven (figur 18) er regnet ut etter ligningen

T = n+l (Leopold, Wolman & Miller 1964, Gregory & Walling 1973)
m

hvor T = gjentagelsesintervallet mellom flommer av en viss

størrelse, n =antallår og rn - nummeret i rangordenen av

flommer i perioden, der m = l: den høyeste flom i perioden,

m = 2: den nest høyeste osv.). Gjennomsnittlig årlig flom,

177 m3/s har etter dette et gjentagelsesintervall på 2,4 år.
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Fig. 18. Flomfrekvenskurve Jostedla ved Kroken.

2 5 10

Figur 18 kan antyde et skjæringspunkt mellom to segmenter av

flomfrekvenskurven. En øvre og en nedre frekvenskurve.

Interessant er det å legge merke til at knekken i kurven inn-

treffer ved vannfringsverdier omkring middel årlig flom.

Forklaringen på dette må ligge i den relative betydning hver

enkelt "flomskapende parameter" (vesentlig snø-/bresmelting og

nedbor) har. Det kan virke som om en vannforing p% ca. 180 mn?/s

er det maksimale som kan skapes kun av nedbr. Ved hyere

vannføringer blir betydningen av snø- og bresmeltingen relativt

mye større. De to kurvene representerer kanskje derfor to for-

skjellige avrenningsregimer.

Interessant er det også å legge merke til at maks. flommene i

feltsesongene 1975 og 1976 begge er i størrelsesorden omkring
knekken på flomfrekvenskurven.
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SEDIMENT TRANSPORT

Innledning

Et vassdrags sedimenttransport er et viktig mål på denudasjons-

prosessenes eller massetapets intensitet og fordeling innen

vassdragets nedbørfelt. Sedimentene omfatter bergartsfrag-

menter i alle kornstørrelser fra blokker, grus, sand, silt og

leirpartikler til kjemisk opploste ioner.

En denudasjonsmodell som bygger på at sedimenttilførselen til

vassdragene bare består av resent forvitringsrnateriale står

ikke i samsvar med mengden og fordelingen i flertallet av de

norske vassdragene (Nordseth 1974). I mange av disse er

sedimenttilgangen i stor grad bestemt av breerosjon og mengden

av kvartære avsetninger i vassdraget. Dette er f.eks. et

utpreget trekk ved Jostedlas nedslagsfelt hvor hele 27,3% er

dekket av bre.

En av denne oppgavens hovedhensikter var å få et kvantitativt

m&l p% den totale transport ut av Josteddlas nedslagsfelt.

Ved samtidige hovedfagsarbeider i Gaupne, p& Jostedlas delta

og i Gaupnefjorden (Ole Relling) skulle det være mulig & knytte

disse data til sedimentasjon på deltaet og i fjorden.

Det foreliggende arbeidet har vært konsentrert om suspensjons-

transporten, fordi man antok denne var dominerende og fordi

det måleteknisk er forbundet minst vanskeligheter med denne.

Samtidig som den totale transport ut av feltet (output) er

forsøkt beregnet, er også enkelte delfelts relative betydning

for totaltransporten underskt. Bunntransporten er kun forskt

beregnet ved formler.

Transport av kjemisk oppløst materiale ble også beregnet, selv

om dens andel av totaltransporten er lav.
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Bunntrans ort

Å få pålitelige mål på bunntransporten har lenge vært et

problem i geomorfologisk forskning. Direkte måling er meget

vanskelig & utfore i vanlige elvelp fordi en ikke har

funnet tilfredsstillende metoder til oppfangning av bunn-

materialet (Gregory & Walling 1973). Den eneste løsning synes

å vre anlegge kunstige dammer eller sperringer og så måle

sedimentasjonen bak disse (Kjeldsen, Olsen & Østrem 1975),

eller & kartlegge deltautbygging i naturlige sjøer (Dahlskog

m.f1. 1972).

Imidlertid er det mulig å registrere hvorvidt bunntransport er

tilstede. En kan sette ned lenker, peler eller tilsvarende og

så etter en viss tidsperiode måle både erosjon og sedimentasjon

(se s. 98). Forflytning av bunnmateriale kan også registreres

ved å måle forflytningen av merket bunnmateriale.

Den enkleste og raskeste metoden til å få et kvantitativt mål

på bunntransporten synes imidlertid & vre empiriske formler,

utviklet ved laboratorieforsøk. Flere av disse formlene forut-

setter et overveiende homogent bunnmateriale, men kan allikevel

benyttes på usortert materiale når transporten beregnes for

hver kornstørrelsesfraksjon.

I denne undersøkelsen er det Schoklitsch ligning (Shulits 1935)

og Meyer-Peter's ligning (1948) som er funnet å være mest

hensiktsmessig og enklest & bruke.

3/2 -schoklitsch: G, = 7000 s Ps (ga,)

2/3 1 5Meyer-Peter: G= (2,5q S- 42,5 ,)'

I disse ligningene er S gradienten og DP, bunnmaterialets

median kornstørrelse.
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Schoklitsch formel er utviklet for enssortert sandmateriale,

men kan også anvendes på usortert sand og grus når transporten

regnes ut for hver kornstørrelsesfraksjon av bunnmaterialet.

Transporten starter først når skjærsspenningen mot bunnen er

større enn en gitt minsteverdi beregnet som kritisk vannføring

a pr. breddeenhet.

Bunntransporten ble forsøkt regnet ut ved Ormberg og Gaupne.

Gradientmålinger ble foretatt med nivellerkikkert. Da materialet

var for grovt til sikteanalyse i laboratoriet ble kornstørrelsen

målt i felt. Figur 19 viser resultatet av denne analysen.

Analysen ble således foretatt som en frekvensanalyse av

stenenes diameter (mellomaksen) istedet for stenenes vekt

(Wolman 1954).
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Fig. 19. Frekvensanalyse av kornstørrelsen av bunn-
materialet ved Ormberg og Gaupne.
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Den videre utregning er foretatt etter en prosedyre beskrevet

av Pallesen (1970) og også brukt av Karlsen (1971). Resultatet

av denne utregningen er oppstilt i tabell 3.

Tabell 3. Bunntransport i tonn ved Gaupne og Orrnberg
i årene 1975 og 1976.

GAUPNE

ORMBERG

1975 1976

Schoklitsch 25 000 18 000
28 000 22 250

Me er-Peter 31 000 26 500

Schoklitsch 17 000 13 400
20 500 16 550

Me er-Peter 24 000 19 700

Sorn tabellen viser gikk det etter Schoklitsch ligning i 1975

ca. 25 000 tonn som bunntransportert materiale ved Gaupne og

ca. 17 000 tonn ved Orrnberg. Ved bruk av Meyer-Peters ligning

er bunntransporten regnet ut å være 31 000 tonn hhv. 24 000 tonn.

De tilsvarende tall for 1976 var 18 000/26 500 og 13 400/19 700

tonn.

Disse transportverdiene tilsvarer 45-65% av suspensjonstran-

sporten i samme tidsrom (se s.76), noe som er et uvanlig hoyt

forhold. Data og målinger som kan så tvil, eventuelt verifi-

sere riktigheten av disse resultater finnes som nevnt ikke.

Den kritiske vannføring for når bunntransport starter er for

de to ligningene 102,6 m?/s henholdsvis 34,2 mt/s. Siktedybden

var for dårlig til noen kontroll av dette, men det er ikke

observert bevegelse i bunnmaterialet ved lavere vannføringer.

Imidlertid ble det gjort forsøk med å slå ned jernstenger, og

forflytningen av merket bunnmateriale ble målt. Strengt tatt

viste ikke disse undersøkelsene annet enn at det var mobilitet

i elvebunnens materiale.

Imidlertid kan det være av interesse se på forholdet mellom

kornstørrelse og forflytning. Figur 20 antyder en viss sammen-

heng mellom kornstørrelse og forflyttet distanse. En legger
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Fig. 20. Forflyttet distanse av enkelte kornstørrelses-
fraksjoner av bunnmaterialet ved Ormberg og Gaupne.
Verdiene er basert på observasjoner gjennom 2
måneder sommeren 1975.

merke til at omhyllingskurven antyder en maksimal avstand de

enkelte kornstørrelser kan flyttes i det observerte tidsrom.

Karlsen (1971) fant noe tilsvarende i Bvra. Allikevel viser

ikke disse noen entydig sammenheng mellom transportlengde og

stendiameter bl.a. fordi målingene har gått over et langt

tidsrom med flere forskjellige vannfØringsintervaller.
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Forflytningen av merket bunnmateriale kan også brukes som en

kontroll av transportkompetansen. Schoklitsch formel ga ikke

transport for kornstørrelser større enn 80 mm ved Gaupne og

tilsvarende 78 mm ved Ormberg. Imidlertid viser forflytningen

av merket bunnmateriale at stener med diameter opp til 150 mm

har beveget seg både ved Ormberg og Gaupne. Tilsynelatende

gjengir altså formlene en for lav transportkompetanse og muligens

en tilsvarende for lav bunntransport.

I liknende undersøkelser tidligere (Fretland 1969, Karlsen 1971,

Stene 1972) er bunntransporten funnet å være av samme størrelses-

orden som her. Det tyder altså på at i brevassdrag med grovt og

steinet bunnmateriale svarer bunntransporten for 40-60% av

totaltransporten - i motsetning til brevassdrag hvor bunn-

materialet er overveiende finsand. I disse vassdrag har under-

skelser vist at kun 10-20% av totaltransporten går som bunn-

transport (Axelsson 1967, Bogen 1976). Figur 21 viser denne

sammenhengen.
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Fig. 2l. Sammenheng - kornstrrelse av bunnmateriale /
andel av totaltransporten som går som bunntransport.
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Bunntransportverdiene antyder en erosjon på strekningen Ormberg

- Gaupne på mellom 5000 og 8000 tonn pr. år. Selv om noe av

dette m stamme fra Leirdla m& en vesentlig del av dette

erosjonsmaterialet komme fra de kvartære avsetningene som

finnes langs Josteddla. M&linger ved Leirmo (se figur 22)

antyder en erosjon i tidligere avsatt løsmateriale på 0,25 -

0,5 meter pr. år. Samtidig kan en langs flere partier i Joste-

dla observere materialkilder (fig.7, 23 og kartvedlegg 2) hvor

det foregår aktiv erosjon. Er erosjonen så stor som bunntran-

sportberegningene antyder, så er det tvilsomt om alt erosjons-

materialet stammer fra kvartæravsetninger. En del må også

være forvitrings- og/eller talusmateriale fra dalsidene.

Om hele strekningen Ormberg - Gaupne er en erosjonsstrekning

er vanskelig å anslå på grunnlag av de data som foreligger.

Hele dreneringssysternet er sammensatt av erosjons-, transport-

og sedimentasjansstrekninger. For videre studier må vi gå inn

i de enkelte delfelt, og det er da på bakgrunn av Jostedalens

typiske canyon/bekken-morfologi, naturlig med nærmere studier

i et bekken (se s.105).

f._'

. - f-

Fig. 22. Materialkilde ved Leirmo. Josteddla sett oppstrims
q = 120 m/s. Pilen viser samlp Jostedla/Leirddla.
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Trans ort av kjemisk o løst materiale

En viss del av totaltransporten skjer som transport av opp-

løste ioner, og kan derfor betraktes som et mål på den kjemiske

denudasjon i feltet. Den kjemiske forvitring er imidlertid

ikke jevnt fordelt, men avhenger av berggrunnens petrokjemiske

sammensetning og av løsmassenes karakter (Nordseth 1974). Ved

nedbør tilføres også nedslagsfeltet opplste ioner,g transport-

budsjettet kan derfor ikke utledes uten kjennskap til nedbørens

sammensetning.

Sammen med egne spredte målinger av ledningsevnen danner data

fra IHD-prosjektet (Hydrological Data, Norden 1973) grunnlag for

kurven som er vist på figur 24. Ved lavvannføring om vinteren

og tidlig vår dominerer grunnvannstilsiget. Etterhvert som

snø- og bresmeltingen tar til avtar ledningsevnen for så å anta

en tilnærmet konstant verdi gjennom månedene mai, juni, juli,

august, september. Samme tendens er funnet i flere tidligere

undersøkelser (Fretland 1969, Karlsen 1971 m.f1.).
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Fig. 24. Relasjon spesifikk ledningsevne/vannføring
i Jostedola.
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Når ledningsevnen i vannet er kjent kan konsentrasjonen av

oppløste stoffer beregnes fra formelen:

konsentrasjon = A·ledningsevne

(mg/1) (micromho/crn)

Verdien av konstanten A varierer med de ioner som føres i opp-

lsning, og er for Jostedlas vedkommende beregnet til & vre

mellom 0,4 og 0,7 avhengig av vannføringen. Karlsen (1971)

fant i Bvra en tilsvarende verdi p& 0,5 - 0,7.

Ved beregning av den totale transport av oppløste ioner er det

antatt en konstant ledningsevne på 11 micromho/cm gjennom

sommermånedene, mens den er satt konstant 20 micromho/cm i

vintermånedene. Feilen skulle etter dette bli liten fordi

strsteparten av &rsavlopet finner sted i sommerm&nedene hvor

ledningsevnen antar en jevn verdi. En ledningsevne på 11

micromho/cm tilsvarer en konsentrasjon på 7,15 mg/1 mens 20

micromho/cm tilsvarer 12 mg/1.

På grunnlag av varighetskurven kan så totaltransporten av

oppløste ioner regnes ut. Resultatet er vist i tabell 4.

Tabell 4 . Totaltransport av opplste ioner ved Stegagjerdet.

1975 t/&r 1976 t/%r

Vintermånedene oktober - april 3 300 3 300

Sommermånedene mai - se tember 10 900 8 200

Totalt 14 200 11 500

Noe av dette vil vere tilfrt nedslagsfeltet med nedbren.

Prøve av regnvann viste en ledningsevne på 8 micromho/cm, noe

som tilsvarer et tilskudd på 4,2 mg/1. Subtraheres dette fra

totaltransporten blir netto transport av kjemisk oppløste ioner

ca. 5 000 tonn i 1975 o ca. 4 300 tonn i 1976.
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Sus ens 'onstrans ort

Felt- og analysemetodikk

Materialet som fraktes i suspensjon består av den finere del

av partiklene og holdes svevende i vannet ved turbulente strøm-

ninger. Det er antatt som nesten alminnelig at suspensjons-

transporten svarer for 70-90% av totaltransporten og tidligere

norske undersøkelser synes å bekrefte at dette er det vanlige

bilde (Nordseth 1973, Moen 1974, Bogen 1976). I flere bre-

vassdrag har det imidlertid vist seg at bunntransporten utgjør

en vesentligere del, slik at suspensjonstransporten i disse

vassdrag ikke er så dominerende (Karlsen 1971, Stene 1972).

Under transporten er det høyere slaminnhold nær bunnen, og det

finnes også en lateral fordeling i slamkonsentrasjonen. Den

laterale variasjon er imidlertid adskillig mindre enn den

vertikale. Undersøkelser fra Tarfalajokka viste at slaminn-

holdet var 10% høyere nær bunnen enn overflaten (Ekman 1970).

Flere andre undersøkelser antyder samme tendens (Karlsen 1971,

Sundborg 1956, Axelsson 1967).

Selv ikke i en elv med rolige strømforhold, vil slamkonsentra-

sjonen være konstant, men pulsere over korte tidsintervaller

som en funksjon av turbulensen (Sundborg 1956, Fretland 1969).

Sammen med usikkerheten i selve prøvetakingen skaper dette en

usikkerhet for slamprøvene. Sundborg (1956) beregnet denne til

10% i Klara. Andre undersøkelser (Pallesen 1970, Bogen 1976)

opererer med omtrent samme verdier.

Etter dette skulle det vere realistisk ogs& i Jostedla & regne

med en usikkerhet på ca. 10% i de målte slamkonsentrasjoner.

Prøvene er tatt både med dybdeintegrerende slamhenter og som

momentanprøver. Begge metodene er nærmere beskrevet av Karlsen

(1971).
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I profilene i Leirddla, Vigddla og Krunddla ble det kun tatt

momentanprøver. Turbulensen var i alle profilene godt utviklet,

og disse målestedene skulle derfor være godt egnet. Også i

profilet ved Kroken ble det bare benyttet momentanprøver.

Ved Stegagjerdet og ved Ormberg ble flere prøver forsøkt tatt

med dybdeintegrerende slamhenter. Imidlertid fungerte denne

dårlig. Selv med flere integreringer ble ikke prøvetageren

fylt. En sannsynlig &rsak til dette er de hoye stromhastig-

hetene (2-3,5 m/s). De prøvene i 1975 som ble tatt opp med

dybdeintegrerende provetager (ved Stegagjerdet og Ormberg)

ble sammenlignet med samtidige momentanprøver. Resultatet av

dette er vist i tabell 5.

Tabell 5. Slamkonsentrasjoner ved Stegagjerdet og Ormberg
ved samtidige dybdeintegrerende og momentan-prøver.
1975.

ORMBERG STEGAGJERDET-
Dato Vannf5ring Momentan Dybdeint. Vannf5ring Momentan Dybdeint.

m?/s m /1 m /1 m?/s mg/1 m /1

6/6 34,3 2,0 1,8 57,4 4,3 3,9

10/6 116,7 15,1 16,7 193,1 24,6 24,9

17/6 42,1 2,9 3,4 72,0 5,1 5,0

7/7 100,1 11,1 10,2 175,0 12,8 14,0

26/7 96,5 19,6 20,8 126,0 15,8 15,9

Som tabellen viser er det en usystematisk differanse mellom

verdiene beregnet fra de to prøvetakingsprosedyrene. På grunnlag

av disse data er det derfor vanskelig å si noe sikkert om den

ene metoden kontra den andre. Avvikene er allikevel små og de

fleste er mindre enn usikkerheten på 10%. Sterk turbulens

for&rsaket av hye stromhastigheter m& vere den direkte &rsak

til at avvikene er så små. Av denne grunn ble således alle

prøvene ved Stegagjerdet og Ormberg i feltsesongen 1976, tatt

som momentanprøver - og verdiene i tabell A og D (appendiks) er

beregnet på grunnlag av momentanprøver.
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Prøvene ble så filtrert i felt og senere analysert i laborato-

rium. Metoden er nærmere beskrevet av Pallesen (1970).

Dataene fra alle slamprøvene er samlet i appendiks bakerst i

rapporten.

Det har vært naturlig å knytte suspensjonsmaterialet i et bre-

vassdrag til erosjonsmaterialet fra breene (Liestøl 1967).

Et av hovedpoengene ved den foreliggende undersøkelsen har vært

å belyse dette problemet nærmere. Det har av denne grunn vært

ndvendig med et nett av m@lestasjoner langs Josteddla.

Ved valg av målestasjoner var det særlig to hensyn åta. Først

og fremst var det en betingelse at vannføringsdata var til-

gjengelige. Dernest var det ønskelig at måleprofilet skulle

representere et mindre delfelt (av Josteddlas totale nedslags-

felt) med særgegne og typiske karakteristika.

Figur 25 viser Jostedlas dreneringsnett skjematisk. Prove-

stedene er inntegnet. M&leprofilene i Leirddla, Vigdla og

Krundla representerer egne delfelt. De har forskjellig

størrelse og breprosent. Breenes betydning som materialprodu-

sent skulle det da være mulig å måle.

Brekontoret Hydrologisk avd. NVE har hatt egne målinger ved

innlop og utlop av Nigardavatn. Data fra disse profilene er

et viktig supplement til egne data.
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Kornfordeling

Materialet som fraktes i suspensjon regnes å ha en øvre grense

på 0,18 - 0,2 mm (Sundborg 1956). Axelsson (1967) fant en

midlere korndiameter p& 0,05 mm i Rapa-alven i Nord-Sverige,

og han fant ogs@ at M, kte med dybden, med dkende vannfring

og at den vanligvis var høyere under stigende enn under fallende

vannstand. Bogen (1976) fant at midlere korndiameter ved innløp

til Tunsbergdalsvatn var mellom 0,02 og 0,04, mens den ved

utlpet var 0,0l (Fig. 26). Han fant ogs% at M, kte med okende

vannføring, samt at partikler større enn 0,063 mm sedimenteres

i Tunsbergdalsvatn.
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Fig. 26. Kornfordelingskurve av suspensjonsmateriale ved
utlp (A) og innlp (B) av Tunsbergdalsvatn og
i Leird»la ved utl@pet til Jostedla (C) fr
uttapping av Tunsbergdalsvatn (Bogen 1976).
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Det har vært få norske undersøkelser som har hatt fullstendige

kornfordelingskurver av det suspenderte materialet. Årsaken

til dette har vært <le små konsentrasjoner i hver vannprøve i

forhold til de mengdene som er nødvendige for vanlige korn-

størrelsesanalyser.

En mulighet ser ut til & vere å få samlet opp tilstrekkelig

mengder med vann, slik at en får nok suspensjonsmateriale for

analyse. Denne metoden ble da også benyttet i den foreliggende

undersøkelsen. Til dette arbeidet ble det benyttet 40 liters

plastdunker (se fig. 27). Tre av disse ble fylt for hver

analyse idet en regnet med at 100 liter vann skulle være nok

til å få sedimentert 2,0 gram som er den nedre grense for slike

analyser. Plastdunkene ble først forsøkt fylt med en bensin-

drevet pumpe (fig. 27). Imidlertid fungerte denne dårlig,

sannsynligvis på grunn av de høye strømhastighetene. I tillegg

var det en betingelse at man var to personer til & operere den,

noe som ikke alltid var mulig.
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Fig. 27. Plastdunker for oppsamling av vann til korn-
størrelsesanalyser. Figuren viser også den
bensindrevne pumpen som ble benyttet.
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Resultatet av dette var at plastdunkene måtte fylles manuelt.

Ved en rask neddukking var dunken full momentant, og en skulle

anta at i profiler med god turbulens gir dette små feil.

Dunkene ble så stående i ro i 4-5 dager, hvoretter vannet ble

tappet ut. Ved flere tappinger ble en så stående igjen med

alt suspensjonsmaterialet i en l-liters flaske. Disse ble

tatt med til laboratoriet for pipetteanalyse.

For & underske kornfordelingens variasjon gjennom et bekken

ble det tatt opp prøver ved Ormberg (input i Myklemyr-bekkenet)

og ved Haukåsgjelet (output for Myklemyr-bekkenet). Provene

ble tatt ved to forskjellige vannf6ringer, 80 m?/s og l40 m?/s.

Det skulle således være mulig også å registrere vannføringens

innflytelse på kornfordelingen.

Figur 28 viser kornfordelingskurvene fra Myklemyr-bekkenet.

M viser en viss avhengighet av vannforingen idet den ker fra

ca. 0,02 mm ved 80 m?/s til ca. 0,03 ved 140 m?/s. Samtidig

er kornfordelingskurvene fra input og output nær identiske ved

begge vannføringene. Figur 29 som er et frekvensdiagram for

prøvene viser denne samsvarigheten mellom input og output

ytterligere.

Kornfordelingskurvene fra Myklemyrbekkenet viser således at

alt suspensjonsmaterialet fraktes gjennom bekkenet.

Figur 29 viser ogs@ at ved en vannfring p& 80 m?/s er korn-

størrelser mellom 0,0315 mm og 0,063 mm de mest frekvente,

mens det ved 140 m/s er kornstorrelser mellom 0,063 mm og 0,125 mm

som er mest frekvent.

Det ble videre foretatt kornfordelingsanalyser av suspensjons-

sedimentene i Leirdøla. Dessverre ble det bare tatt en prøve

før nedtappingen av Tunsbergdalsvatn, slik at de fleste prøvene
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Fig. 28. Kornfordelingskurver av suspensjonsmaterialet ved
innlp og utlp av Myklemyr-bekkenet.

herfra representerer en "unormal" situasjon. Fig. 30 viser

kornfordelingskurven fra prøven tatt før nedtapping, samt

kurven fra utløp av Tunsbergdalsvatn, konstruert av Bogen

(1976). Bogen fant således at alt materiale grovere enn

0,063 mm ble sedimentert i Tunsbergdalsvatn. En sammenligning

av kurvene på figur 30 antyder at det må foregå erosjon i

Leirdalen. Ved en vannforing p& 25-30 m/s antyder figur 30

også at 2,5% av suspensjonsmaterialet i Leirdøla (før uttapping
av Tunsbergdalsvatn) er grovere enn 4 . Hvorvidt denne

8-andelen vil vre storre, alts en dket erosjon ved hyere

vannfringer finnes det ikke datagrunnlag for avgjre, men

det er naturlig & tenke seg dette siden skr&ningene består av

sand og silt.
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Sommeren og høsten 1976, etter nedtappingen av Tunsbergdalsvatn

ble det samlet inn suspensjonsmateriale fra Leirdøla for 3 korn-

fordelingsanalyser. Disse ble tatt ved vannføringene 15 m3/s,

48 m?/s og 50 m?/s. Figur 30 viser kornfordelingskurvene fra

disse prøvene, mens figur 31 viser frekvensfordelingen av de

enkelte kornstørrelser fra de samme prøvene. Som figuren viser

oker M, med vannforingen, idet den ved 15 m/s er ca 0,008 mm,

ved 48 m?/s ca 0,01 mm og ved 50 m?/s ca. 0 013 mm. Frekvens-

diagrammene (fig. 31) viser også at den mest frekvente korn-

størrelsen ved 15 m3/s er mellom 0,0043 mm og 0,0087 mm, mens
3 3den mest frekvente b&de ved 48 m /s og 50 m /ser mellom

0,0087 og 0,0175 mm.

Både kornfordelingskurvene og frekvensdiagrammene understreker

således den forskjell det er på kornstørrelsen av suspensjons-

sedimentene i Leirdøla og Josted6la (fig. 28 og 29).
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Sammenligner en kornfordelingskurvene fra Leirdøla etter

nedtapping med kornfordelingskurven fra før nedtapping merker

en seg at suspensjonsmaterialet er blitt noe grovere, der

partikler større enn 0,031 mm er blitt mer frekvente (fig. 31).

Den fornyede erosjonen i Tunsbergdalsvatn, samt anleggsvirk-

somhet i Leirdalen må være årsakene til dette.

Figur 32 viser kornfordelingen av suspensjonsmaterialet samlet

inn ved Stegagjerdet. En prøve ble tatt sommeren 1975, på

flomvannfring 365 m/s. Denne proven er ogs% den eneste som

er tatt før nedtapping av Tunsbergdalsvatn idet de to andre
3prøvene fra Stegagjerdet er tatt sommeren 1976 ved 266 m /s og

178 m?/s. Frekvensdiagram av kornfordelingen er vist p%

figur 33 .

En klar sammenheng mellom M,, og vannforing kan ikke trekkes ut

av figur 32. 4 ker fra ca 0,02 mm ved 178 m?/s til ca 0,04 mm
3 3ved 226 m /s. Derimot minker MD til ca 0,03 mm ved 365 m /s.

Årsaken til denne siste minkingen må skyldes at prøven ved

365 m?/s er tatt for nedtappingen av Tunsbergdalsvatn. En

prøve tatt ved samme vannføring sommeren 1976, etter nedtappingen

ville sannsynligvis gitt en hyere Mn.

Korfordelingskurvene på figur 32 antyder en viss bimodalitet,

og frekvensdiagrammene figur 33 understreker dette enda tyde-

ligere. Bimodaliteten er utpreget ved alle tre vannføringene,

selv om det er en innbyrdes variasjon. Før nedtapping, ved
3365 m /s, er partikler mellom 0,125 mm og 0,063 mm og mellom

0,0315 mm og 0,0175 mm de mest frekvente. Årsaken til en slik

bimodalitet må skyldes blandingen av Jostedla-vann og Leirdøla-

vann. De to modene på figur 33 skulle således representere

maks. frekvenser fra hhv. Jostedla og Leirdøla. En sammenlig-

ning figur 29 viser da også at ved høye vannføringer er partik-

ler mellom 0,125 mm og 0,063 mm de mest frekvente i Jostedla.

Dessverre er det ingen frekvensdiagram fra Leirdøla ved så store

vannføringer, men en lik kornfordeling ved Stegagjerdet ved de
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to andre vannføringene kan antyde at en slik tolkning er mulig.

Ved 178 m?/s er nemlig de mest frekvente kornstorrelser ved

Stegagjerdet 0,088-0,004 mm og 0,031-0,063 mm. Og disse to

frekvensene tilsvarer også de to mest frekvente kornstørrelser

i hhv. Josteddla ved Ormberg og i Leirddla. P& tilsvarende vis

er det ved en hyere vannfdring 266 m?/s, bortsett fra at de

to mest frekvente kornstørrelser da finnes mellom 0,0175-0,088 mm

og 0,125-0,063 mm.

Vetikalfordeling av suspendet materiale

I et naturlig vassdrag forandres det suspenderte materialets

fordeling i profilet meget raskt blant annet på grunn av bunnens

varierende formmotstand, ulike dyp og forskjellig turbulensgrad

og strømhastighet, parametre som mer eller mindre påvirker

hverandre (Nilsson 1971).

Bunnens formmotstand gir en avtagende strømhastighet mot dypet.

Dette innebærer at suspensjonspartikler som blir løftet opp av

turbulensen får en større strømhastighet i det nye nivået.

Om vannbevegelsens oppadrettede komponentverstørre enn

partiklenes fallhastighet c transporteres partiklene oppover med

en hastighet v - c, mens den nedadrettede bevegelsen har

hastigheten v + c. At partiklene i det hele tatt kan holdes

svevende i lengre tid beror på at de oppadrettede vannbevegel-

sene kommer fra nivåer med større konsentrasjon til nivåer med

lavere konsentrasjon, mens forholdet er det motsatte for de

nedadgående vannbevegelsene (Sundborg 1956). Konsentrasjonen

er altså generelt større i de oppadgående strømmene enn i de

nedada&ende.

Den vertikale fordeling av suspendert materiale kan skrives på

formen:

C
V D-y

t=(y
a

z
_d) (Rouse 1937)
D-a

( 1)
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hvor c, 9 c, er konsentrasjonen av en viss kornstorrelse p@

dypet y respektive referansenivået a. Der det totale dypet

og , en teoretisk utledet eksponent for vertikalfordelingen

av suspendert materiale av samme kornstørrelse. Ligningen

gjelder ikke hvis konsentrasjonen blir for høy slik at tetthets-

forskjeller opptrer. Den gjelder heller ikke ved overflaten og

nær bunnen (Axelsson 1967). Målinger i naturlige vassdrag har

vist at en eksponensial form på ligning (1) er tilfredsstillende,

men at fordelingen ofte er mer jevn.

Figur 34 viser vertikalfordelingen av suspendert materiale i

profilet ved Ormberg. Målingene er foretatt ved 4 forskjellige

vannføringer og det er benyttet dybdeintegrerende slamhenter

som er senket ned til det ønskede dyp. Som tidligere beskrevet

tok det uforholdsmessig lang tid å få fylt slamhenteren. Det

gikk imidlertid noe lettere på større dyp, noe som kan ha

sammenheng med den lavere strømhastighet.
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Sorn figuren viser er det en tendens til at konsentrasjonen

Øker mot bunnen, særlig gjelder dette ved høyere vannføringer.

Noe overraskende synes det allikevel at variasjonen er så

liten. Ved lavvannføring er fordelingen tilnærmet konstant.

Imidlertid er konsentrasjonen ved denne vannføringen meget

liten slik at utslagene ikke kan bli så store. Et visst over-

raskende forløp viser konsentrasjonsfordelingen ved en vann-
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firing p& 89 m?/s. Her ker konsentrasjonen ned mot bunnen,

for så å avta brått igjen. En del av forklaringen kan synes

å ligge i det måletekniske, at det rett og slett ikke er en

representativ prøve. Spesielle turbulens-, bunn- og strøm-

forhold må også ha hatt betydning.

Konsentrasjonene av de enkelte kornstørrelsene var for små

til å beregne z i ligning (1). Isteden ble den totale konsen-

trasjon plottet mot (D-y)y, figur 35. I dette tilfellet blir

z å regne som gradienten på det dobbelt logaritmiske papiret.

Som figuren viser er det en svak tendens til at z Øker med

stigende vannføring og en sterkere tendens til at z Øker med

dybden. Dette samsvarer godt med hva Axelsson (1967) fant i

Laitaure og med hva jeg selv har funnet om kornstørrelsene på

suspensjonssedimentene, at M, ker med stigende vannfring.

Suspensjonstranspotens kotvarige og sesongmessige variasjoner

Avløpet har nær sammenheng med de meteorologiske parametre

og varierer dermed ikke bare gjennom året, men også gjennom

dgnet.

Da suspensjonstrasporten er nær knyttet til vannføringen var

det av interesse å følge denne i et profil i et helt døgn.

Sommeren 1975 ble det tatt 2 slike serier, mens det sommeren

1976 kun ble tatt l. Seriene ar tatt ved Stegagjerdet 25-26/7

1975, 8-9/8 1975 og 17-18/8 1976. I tillegg ble det tatt

samtidige prover i Leirddla under dgnserien 25-26/7 1975.

Figur 36 a-c viser vannføring og slamkonsentrasjon i disse

dgnseriene.

Dgnserien 25-26/7 1975 er tatt rett etter to døgn med meget

høy vannføring på grunn av nedbør. Vannføringen ved Stegagjerdet

er derfor synkende gjennom hele serien. Prøveserien er således

et bilde av forholdet mellom vannføring og slamkonsentrasjon
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under fallende vannstand. Figur 36 a viser slamkonsentrasjon

og vannføring i både Leirdøla og Jostedla ved Stegagjerdet.

Med utgangspunkt i serien fra Stegagjerdet kan det virke som om

det er liten sammenheng mellom vannføring og slamkonsentrasjon.

Slamkonsentrasjonen Øker jevnt fra 1330 til 1730, selv om

vannføringen minker i det samme tidsrom. For nærmere studier

av dette forholdet må vi se på den samtidige serien i Leirdøla.

Som figur36 a antyder inntreffer det en Økning i vannføringen i

Leirdøla mellom kl. 1300 og 1800. Ved Stegagjerdet er dette

representert ved en utflating av vannføringskurven. Den

markerte Økningen i vannføringen i Leirdøla medfører også en

økning i slamføringen. Sannsynligvis er det denne Økningen som

også viser seg ved Stegagjerdet. Samsvarigheten mellom slam-
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konsentrasjonene i Leirdøla og Jostedla ved Stegagjerdet

antyder dermed at Tunsbergdalen og Leirdalen har stor betydning

som materialkilde for suspensjonsmaterialet i Jostedila.

Videre understreker denne døgnserien hvor forskjellig et såvidt

stort nedslagsfelt som Jostedlas, reagerer på de forskjellige

klimapåvirkninger. Mens det registreres en tydelig Økning i

vannføringen i Leirdøla kan dette ikke registreres i Jostedla.

Årsaken til dette må, foruten avstanden mellom de enkelte delene

av nedslagsfeltet, være de enkelte delfelts form, størrelse og

hydrologi. Vannføringsøkningen i Leirdøla kan skyldes lokal

nedbør, Tunsbergdalsvannets dempende effekt eller en kombinasjon

av begge deler. Bare inngående hydrologiske studier kan si noe

sikkert om dette.

Dgnserien 8-9/8 1975 er tatt under helt andre værforhold.

Lufttemperaturen var i dgnlig middel ca. 18°c, med maksimum

24,9°c. Intet skydekke og strålende sol hele dagen skapte

således et døgn med ren bresmelting (figur 36). I tillegg

var det nesten en uke siden siste

like fint alle de 5 siste dagene.

hadde et maksimum pa 224 m?/s og

Døgnamplituden var med andre ord

nedbør og været hadde vært

Vannfringen dette dognet

et minimum p& 191 m?/s.

33 m?/s. Gjennom begge felt-

sesongene viste det seg at dette omtrent var den maksimale dgn-

amplityde som en kunne få ved ren bresmelting. Det viste seg

ogs& at 224-226 m?/s tilsvarte maksimal vannfiring ved ren bre-

smelting. Hvis vannføringen skulle stige over dette, så var det

avhengig av tilskudd fra nedbdren. Dognserien 8-9/8 1975 viser

med andre ord maksimale avløpsforhold ved ren bresmelting.

Vannfringsmaksimum opptrer ca. kl. 2200, mens konsentrasjons-

maksimum kommer ved 20-tida; dvs. en faseforskyvning mellom

konsentrasjonsmaks. og vannføringsmaks. på ca. 2 timer. Dette

samsvarer godt med tidligere undersøkelser (Liestøl 1967,

Karlsen 1971). Bogen (1976) fant at suspensjonskonsentrasjonen

antok to maksima. To slike maksima er ikke funnet i Jostedøla
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ved Stegagjerdet. En sannsynlig årsak til dette er den lange

transportvei ned til Stegagjerdet. Dette utjevner både vann-

føringen og suspensjonskonsentrasjonen.

Interessant er det & sammenligne dignserien 8-9/8 1975 med døgn-

serien 17-18/8 1976. Værforholdene både før og under disse to

døgnseriene hadde flere likheter. I begge tilfellene var det

flere dgn siden siste nedbr. Lufttemperaturen var begge dgn

omkring 20°c, med en noe lavere gjennomsnittstemperatur 17-18/8

l976, noe som må skyldes at det i dette døgnet var mer skyet

enn det var 8-9/8 1975.

Figur 36c viser forløpet av slamkonsentrasjonen og vannføringen

gjennom dgnet 17-18/8 1976. Vannfdringen er mellom 60 og 70 m?/s

lavere enn 8-9/8 1975, men viser den samme døgnfluktuasjon.

Maksimum vannføring inntreffer mellom kl. 2300 og 0100, altså

litt senere enn i dgnet 8-9/8 1975. Dgnfluktuasjonen er

ikke så sterk som 8-9/8 &ret før. Forskjellen på disse to

døgnseriene viser altså hvor stor betydning solstrålingen har

for avlopet.

Videre er det en markert forskjell på slamføringen gjennom de

to døgnene. Selv om vannføringen er mindre er det en langt

sterkere slamkonsentrasjon i august 1976 enn i august 1975.

En klar årsak til dette er nedtappingen av Tunsbergdalsvatn

høsten 1975, og som skapte muligheten for en fornyet aktiv

erosjon.

Døgnserien 17-18/8 1976 var ved hjelp av flere feltassistenter

utvidet til å omfatte hele Jostedla. Samtidige prøver ble

samlet inn følgende steder: Kroken, Krundla ved Gjerde, Fossen

(input Myklemyr-bekkenet), Haukåsgjeldet (output Myklemyr-

bekkenet), Vigddla, Leirdla og Stegagjerdet. Dataene fra

denne serien er samlet i appediks. Figur 37 viser vannføring

og konsentrasjon fra alle målestedene.
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Egentlig var dette døgnet svært dårlig egnet for en slik serie

da vannføringen var for lav, men måleserien ble allikevel, av

hensyn til feltassistenter og annet feltarbeid, utført dette

døgnet. Tanken bak en slik serie var at den muligens kunne

fortelle noe om slambølgens og vannføringstoppens gang gjennom

dreneringssystemet.

Som figur 37 antyder er der en nær sammenheng mellom slam-

fringen i Leirdla og i Josteddla ved Stegagjerdet. Konsen-

trasjonen i Jostedla ved Hauk&sgjelet er altfor lav til &

kunne forklare den høye konsentrasjonen ved Stegagjerdet og

slamføringen her er dermed i sterk grad bestemt av slamføringen

i Leirdla. Dette spesielle trekk, som er bestemt av ned-

tappingen av Tunsbergdalsvatn gir seg da også sterkt utslag på

slamfringskurven (s.63) og kornfordelingskurvene (s.50).

En legger også merke til den nærmest manglende døgnfluktuasjon

i vannføringen i VigdØla, samtidig som slamkonsentrasjonen

viser en usystematisk pendling omkring 6-7 mg/l. Den jevne

vannfringen gjennom hele dgnet skulle understreke Vigdlas

hydrologiske uavhengighet av breer. Den skiller seg dermed

ut fra store deler av Jostedlas nedslagsfelt.

Dataene fra Fossen og Haukåsgjelet viser vann- og slamføringens

variasjon og reaksjon ved passering av et bekken. Mens maks.

vannføring ved Fossen inntreffer ved 19-20 tida, inntreffer

det ved 20-21 tida i Haukåsgjeldet. Med andre ord en passerings-

tid på 1 time gjennom Myklemyr-bekkenet. Konsentrasjonen er

overraskende lav, faktisk ikke srlig mye storre enn i Vigd%la.

Men dataene viser i alle fall at på denne vannføringen farer

det suspenderte materialet tvers gjennom bekkenet. Samsvarig-

heten mellom slamkonsentrasjonen ved Fossen og den tilsvarende

ved Haukåsgjelet 1 time senere er bemerkelsesverdig god.
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Sammenligner en dgnfluktuasjonen i slamfdringen ved Kroken,

Myklemyr og Stegagjerdet finner en at maks. vannføringen

inntreffer noenlunde samtidig ved Kroken og Myklemyr. Vann-

føringen ved Myklemyr er dermed ikke entydig bestemt av vann-

føringen ved Kroken, men også i stor grad av tilskudd fra

sideelver og -bekker. Dette tilskuddet må igjen være årsak

til at det er en lavere slamkonsentrasjon ved Myklemyr enn

ved Kroken.

Disse tre døgnseriene gjenspeiler tre helt forskjellige avren-

ningsforhold, og viser ogs tre ulike forldp for slamf6rings-

variasjonen. Både tidligere undersøkelser (Axelsson 1967,

Nordseth 1969, Bogen 1976 m.fl.) og det foreliggende

arbeidet (s.62) viser en nær sammenheng mellom vann- og slam-

fring.

Det foregående viser imidlertid at denne sammenhengen ikke uten

videre eksisterer. Ved korte isolerte tidsperioder kan slam-

fringen anta forskjellige forlip avhengig av avrenningsfor-

holdene. Særlig er dette forhold som gjør seg gjeldende i

brevassdrag.

Slamf@ringskurver

Relasjonen mellom suspensjonstransport G i kg/s og vannføring
3 s

Qi m /s lar seg best tilnærme ved funksjonsformen

(1)

Funksjonen kalles slamfringskurven og er framkommet ved at
3G = 10 c Q der c er konsentrasjonen i mg/1. k og j er kon-s s s

stanter. Eksponenten j antar vanligvis verdier mellom 1 og 3,

men det er også funnet verdier over 4 (Nordseth 1973).
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I følge Nilsson (1972) gjengir regresjonskonstantene vass-

dragets følsomhet overfor endringer i avrenningen, således at

lave j-verdier innebrer at sedimenttilfrselen er lite flsom

for endringer i avlpet. Store j-verdier er karakteristisk for

vassdrag med grovt suspensjonsmateriale, og tilsvarende lave

k-verdier at det er kort avstand opp til sedimentkilden eller

der materialet siste gang lå i ro.

Beregningen av slamfringskurven gjres ved minste kvadraters

metode på uttrykket

lg G, = j 190+ lg k

Samtidig er korrelasjonskoeffisienten r mellom lg G og lg Q
s

beregnet.

Tidligere i denne undersøkelsen er det vist at sammenhengen

mellom vannfring og slamfring ikke er s entydig som bruken

av rene slamføringskurver forutsetter. I tillegg skaper

forskjellige erosjonsbetingelser, endrede vegetasjonsforhold

og kulturpåvirkning ikke bare til ulike årstider, men også fra

år til år ytterligere usikkerhet omkring bruk av slamførings-

kurver og gjør at deres gyldighet er meget tidsbegrenset

(Nilsson 1972).

At dessuten partiklene transporteres med ulike hastigheter,

samtidig som vannføringstopp og "modervann" ofte er ute av fase

med hverandre ved mleprofilet gjr ikke problemet mindre.

Imidlertid synes det som om man ved en oppdeling av slamf¢rings-

kurven i flere segmenter lettere kan tilpasse den til de erosjons-,

transport- og sedimentasjonsforholdene som eksisterer. Dette

svarer også bedre til de forhold en kan vente å finne i en bre-

elv hvor slamføringskurvene består av et inhomogent utvalg av

transportverdier og som gjenspeiler en gradvis endring i

avrenningsforholdene fra grunnvannstilsig til snø- og bre-

smelting (Nordseth 1974).
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Funksjonsformen på ligning (1) er av den samme type som

hydrauliske beregninger av bunntransporten fører fram til.

I følge Nordseth (1974) skulle dette innebære at ligning (1)

best beskriver de transportregimene der sedimenttilførselen

vesentlig skjer ved lpserosjon. Den overveiende del av sus-

pensjonssedimentene i Jostedla stammer imidlertid fra breero-

sjon, og dessuten har sterk forbygning i Josteddlas hovedlop

hindret lopserosjon av vesentlig betydning.

Slamfringskurvene er basert p& vannforing Q m/s og transport

G kg/s, som er et produkt av konsentrasjon mg/l og vann-

føringen Q. Dette har som resultat at vannføringen er repre-

sentert i både ordinat og abscisse, slik at de to verdiene Q og

G egentlig ikke kan betraktes som to uavhengige parametre.

Matematisk sett hadde det vel vært riktigere korrelere konsen-

trasjon og vannføring. At dette ikke har vært gjort beror på

at konsentrasjon i seg selv har liten geomorfologisk interesse.

Derimot er man mer interessert i den totale sedimenttransporten,

da denne kan fortelle oss noe om erosjon og sedimentasjon i

nedslagsfeltet. Bruken av slamfringskurver har således et

geomorfologisk siktepunkt.

Jostedla ved Stegagjerdet

Måleprofilet ved Stegagjerdet må betraktes som et output for

feltet og suspensjonstransporten her kan dermed sees på som et

mål på den totale suspensjonstransport i Jostedla.

I flere tidligere arbeider (Fretland 1969, Karlsen 1971) er

slamf6ringskurvene, pa grunnlag av &rstidene delt opp i mange

segmenter, hvert segment er ment å skulle representere et enhetlig

erosjons- og transportsystem. Samtidig understreker Nilsson

(1971) betydningen av ensartede hydrologiske og geomorfologiske

betingelser for konstruksjon av slamfringskurver. En klar

oppdeling krever imidlertid et nøye kjennskap til effekten av

endrede avrennings- og erosjonsforhold og tidspunktet for når

forandringene inntreffer.
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I Jostedla er avrenningen om våren og tidlig på forsommeren

dominert av snøsmelting, mens den senere på året mer er bestemt

av bresmelting og nedbør. Dette er "hovedsystemet" som går

igjen hvert år. Av denne grunn er det funnet hensiktsmessig

å dele slamfringskurven fra stegagjerdet i to segmenter, en

for vår/ tidlig sommer og en for sen sommer/ høst. De to

segmentene er dermed ment & skulle representere de to forskjel-

lige avrenningsforhold innen "hovedsystemet".

N&r i lopet av sommeren avlopet g&r over fra & vere dominert

av snøsmelting til å være dominert av bresmelting er vanskelig

& bestemme, men er i dette tilfellet satt til omkring 15. juli.

Årsaken til denne eksakte dato er at det i begge feltsesongene

ble gjort et opphold i feltarbeidet på 14 dager omkring denne

dato, slik at i løpet av denne l4-dagers perioden skulle en

kunne tro avrenningsforholdene var blitt endret.

Nedtappingen av Tunsbergdalsvatn hosten 1975 skapte helt nye

erosjonsbetingelser. Av denne grunn ble det funnet nødvendig

& konstruere en egen kurve for dette året, og denne, samt de

to kurvesegmentene fra 1975 er vist på figur 38 og 39 .

Kurven fra feltsesongen 1976 er ikke oppdelt i flere segmenter

og årsaken til dette er de før nevnte spesielle erosjons-

betingelser som ble dannet ved nedtappingen av Tunsbergdalsvatn.

Likningene for kurvene er:

1975 vår, tidlig sommer: G = 2 1o" ol,77 korr.koef. 0,83
s 10-6 3·201975 sen sommer, hist G = 4 korr.koef. 0,90s

1o6 ?·361976 G -- 35 korr.koef. 0,89
s

( 2)

( 3)

( 4)

3Kurvesegmentene skjærer hverandre ved en vannføring på 130 m /s.

Dette innebærer ikke nødvendigvis at avrenningsforholdene

endres ved denne vannføringen men at

a) ved vannf&ringer < 130 mt/s er suspensjonstransporten

større under snøsmelting (vår/tidlig sommer) enn under

bresmelting (sen sommer/høst)
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b) ved vannforinger > 130 m?/s er suspensjonstransporten

mindre under snøsmelting enn under bresmelting.

Slamfringskurvene viser også at suspensjonstransporten er mer

fdlsom for endringer i avlopet under bresmelting (store j-ver-

dier) enn under snøsmelting. Den samme tendensen er funnet i

Bvra (Karlsen 1971, Stene 1972), men her med maksimale

j-verdier i juli, tidlig i ablasjonssesongen. Dette beror dels

på at den subglasiale dreneringen da eroderer i det vinter-

produserte lsmaterialet (Liest0l 1967, strem et al. 1970),

men ogs% fordi avlpsvolumet da er strst. Utover hosten

minker så j-verdien igjen. Det er nærliggende å tenke seg at

noe av det samme inntreffer i Jostedla, men at det hele kan-

skje er forskjøvet noe i tid, dels på grunn av den mye større

flate som breene her representerer, og dels på grunn av de

ekstremt store snømengdene som har vært i fjellet vintrene

1975 og 1976.

Slamforingskurven for 1976 er forbausende god. Kurven er sterkt

dominert av den sterke erosjonen i Tunsbergdalsvatn, noe som

fører til større transportverdier i sesongen 1976 enn i sesongen

1975.

Ved sammenligning av kurvene fra 1975 og 1976 viser det seg

at ved vannforinger over ca. 250 m/s blir transporten storre i

1975 enn i 1976. Dette virker noe unaturlig og må tilskrives

manglende data fra høye vannføringer i 1976. Det er naturlig

å tenke seg noe av det samme forløpet på slamfØringskurven fra

1976 som på den fra 1975. I så fall gir de høyeste vannføringene

en noe for lav verdi på transporten i 1976.
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Leirdøla

På samme vis som i Jostedla ved Stegagjerdet ble slamfrings-

kurven fra Leirdøla oppdelt i to adskilte kurver. Målingene

fra 1976 ble holdt utenfor og det ble således også her konstruert

egen kurve for disse. Figur 40 og 41 viser de konstruerte

kurvene.

1975 vår/tidlig sommer: G = 4 1o-3 ?·06 ( 5)
s

1975 hst/sen sommer : G, = 2 1o-6 o3·30 (6)

1976 G = 8 1o5 ?·22 (7)
s

1972 G = 0,05 59,98 (8)
s

(ved utløpet av Tunsbergdalsvatn)

Slarnføringskurven fra utløpet av Tunsbergdalsvatn i 1972

forløper forskjellig fra de tilsvarende ved Leirdøla bro.

Kurvene har altså begrenset tidsgyldighet. I utløpet av Tuns-

bergdalsvatn ble de største konsentrasjonene i 1972 målt på

midlere vannføringer slik at kurven får en svært lav eksponent.

Kornfordel:imgskurvene på fig. 30 viser at det foregår erosjon i

Leirdalen.

Interessant er det også å legge merke til at ved en oppdeling

etter årstider, så får slamføringskurven omtrent det samme

utseende som ved Stegagjerdet. En må imidlertid være klar over

at "bresmeltingskurvens" utseende vesentlig er bestemt av

6 prøver (fig. 40). Hvis disse således ikke tas med i

beregningen vil relasjonen (6) kunne uttrykkes

c = 2-10 53,47 (9)
s

som er vesentlig forskjellig fra (6). Derimot er denne rela-

sjonen svært lik (5). Hvis alle verdiene fra 1975 så samles i

en kurve kan denne uttrykkes

c = 3·10 5?·10
s

(10)
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Dette innebærer at dataene som danner grunnlaget for beregning

av ligning (6) like godt lar seg tilpasse ligning (5). Ligning

(10) skulle dermed være den regresjonen som best beskriver for-

holdet mellom suspensjonstransport og vannføring i Leirdøla.

Slamfringskurvene fra Leirdøla viser også at det er en markert

større transport i 1976 enn i 1975. Den fornyede erosjon på

grunn av nedtappingen av Tunsbergdalsvatn viser seg naturlig

nok enda tydeligere her enn ved Stegagjerdet. Slamfrings-

kurven for 1976 er ellers karakterisert av dårligere korrela-

sjon. Dette innebærer at relasjonen mellom suspensjonstransport

og vannføring er svært kompleks, noe som vel kan forklares ved

de unaturlige forhold som ble dannet ved nedtappingen av

Tunsbergdalsvatn.

Jostedla ved Ormberg

Figur 42 viser slamføringskurver for Jostedla ved Ormberg.

De kan best beskrives ved relasjonene

v&r/tidlig sommer: G
host/sen sommer G

1o2 3,47
s 1o63,99

(a1)

(12)

Slamføringskurvene ved Ormberg følger dermed omtrent det samme

mønsteret som ved Stegagjerdet.

VigdØla og Krundla

Måleprofilene ved VigdØla og Krundla skulle representere

enhetlige og særegne tilskudd til JostedØla. Slamførings-

kurvene for de to målestedene er vist på figur 44 og 45 og

relasjonene kan uttrykkes

VigdØla G = 3,3 1o-3 ?·21 (13)
s

Krunddla G = 1,2 1o-3 },86 (14)s

Kurven og regresjonen fra Vigdola er basert 0 data kun fra 1976.pa
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Som figur 43 viser virker det som om slamfringskurven fra

VigdØla kan deles i to, med en knekk på vannføringer omkring

8 m?/s. Ved lavere vannfringer enn dette synker ikke slam-

føringen tilsvarende, men pendler omkring en mer eller mindre

fast verdi.

Den samme tendensen er ikke funnet i Krundla. Slamfrings-

kurven her har imidlertid et nesten tilsvarende forløp som i

Vigdøla, dog med en adskillig dårligere korrelasjon.

Jostedla ved Kroken

Slamfringskurven fra Kroken beskrives best med relasjonen

c = 3,7·107° 3·0
s (15)

Kurven er ikke oppdelt i årstider slik som kurvene fra Stega-

gjerdet og Ormberg, og grunnen til dette er at dataene ikke

synes å gi grunnlag for en slik oppdeling.

En sannsynlig årsak til at en slik oppdeling ikke synes mulig

må vre m&leprofilets beliggenhet. Mens både Stegagjerdet og

Ormberg ligger langt fra erosjonsmiljøet ligger Kroken like

opptil. At Kroken ligger så nær opptil breene fører dermed til

at det blir svært vanskelig å skille snø- og bresmeltings-

avløpet ved dette profilet.

Sammenfattende diskusjon - slamfringskurver

Figur 46 viser alle slamfringskurvene tegnet inn i samme

diagram. Kurvene gir muligheten av å skjelne mellom forskjel-

lige denudasjonssystemer, samtidig som de ved en oppdeling i

sep ate &rsperioder ogs& gjengir endringene i erosjonstil-

bøyelighet, sedimentopptak og transportkompetanse med endrede

avrenningsforhold (Nordseth 1974).
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- 75 -

Nilsson (1972) påpeker at regresjonskonstantene i slamf6rings-

kurvene også gjengir det spesifikke massetapet på ulike avlps-

frekvenser og hvor følsom sedimenttilførselen er for endringer

i avrenningen.

De hoye j-verdiene ved Ormberg kan således settes i samband

med grovere suspensjonsmateriale enn i de andre profilene (se

også s. 44 og fig. 28).

Figur 46 antyder en klar sammenheng mellom slamfringen ved

Ormberg og Stegagjerdet. Slamføringskurvene fra disse

profilene kan deles i to etter årstider og gjengir slamføringen

under henholdsvis snø- og bresmelting. At ikke det samme er

mulig ved de andre måleprofilene må bero på ulike denudasjons-

systemer. Vigdla drenerer f.eks. et nedslagsfelt hvor breenes

betydning i materialtransporten er minimal. Derimot kunne en

forvente & finne en sterkere slamfring i Krundla. Selv om

flere markerte breutlp (Tuftebreen, Vetledalsbreen, Bergset-

breen, Tverradalsbreen) drenerer ned i Krundalen, er ikke slam-

fringen vesentlig strre enn i Vigd6la, noe som m& bety at

disse breutlpene i dag ikke er særlig aktive material-produsenter.

Slamf5ringskurvene fra Leirddla gjenspeiler et spesielt denuda-

sjonssystem, med en markert materialkilde (Tunsbergdalsbreen),

en kort transportstrekning, et stort sedimentasjonsbasseng

(Tunsbergdalsvatn) og til slutt en kort erosjons/transport-

strekning. Effekten av Tunsbergdalsbreen blir klart dempet

gjennom Tunsbergdalsvatn, og en fornyet sedimentasjon/erosjon i

Leird@la demper den ytterligere. Ytterligere "neddempet" blir

Tunsbergdalsbreen som materialkilde etter nedtappingen høsten

1975. Den fornyede erosjonen i de tidligere avsatte sedimentene

er avhengig av andre faktorer enn absolutt-vannføringen.
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Suspensjonstranspoten 1975 0g 1976

Når slamføringskurver kan etableres med tilstrekkelig signifi-

kans kan de som nevnt benyttes til et estimat av totaltran-

sporten av suspendert materiale i perioder uten direkte observa-

sjoner. Sikkerheten i disse beregningene vil være sterkt

avhengig av nyaktigheten p& de hoyeste vannfringene da disse

erfaringsmessig svarer for en vesentlig andel av totaltran-

sporten.

Konstruksjon av varighetskurven krever sammenhengende vann-

fringsdata gjennom en hel sesong. Det er kun måleprofilene ved

Stegagjerdet og Kroken som direkte kan relateres til slike

sammenhengende dataserier i og med at disse er opprettet ved

limnigrafer. Varighetskurvene herfra er vist på figur 47 og 48.

Ved hjelp av limnigrafen i Tunsbergdalsvatn var det videre

mulig & konstruere en varighetskurve for profilet i Leirdøla.

Denne limnigrafen ble ubrukelig etter nedtappingen og varig-

hetskurven for 1976 ble derfor konstruert på grunnlag av en

korrelasjon mellom Stegagjerdet og Leird0la.

Korrelasjoner ble også benyttet for å konstruere varighetskurver

for de andre måleprofilene.

En forutsetning for tilfredsstillende konstruksjon av slike

kurver er at det er ens avrenningsforhold i de to profiler

overføringen gjelder. En kan ikke si at dette er tilfelle

mellom Leirddla/Vigdla og Josteddla. Men for beregning av et

grovt estimat av suspensjonstransporten skulle det være bruk-

bart. Derimot kan en med større sikkerhet si at varighets-

kurven fra Jostedla ved Ormberg er mer nøyaktig da det i

vesentlig grad er de samme faktorer som bestemmer avløpet ved

Stegagjerdet og Ormberg. Varighetskurvene fra Ormberg, Vigddla

og Krunddla er vist p& figur 50.

Den totale suspensjonstransporten ble så regnet ut og resultatet

er vist i tabell 6.
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Tabell 6. Total suspensjonstransport i Jostedalsvassdraget i 1975 og 1976.

Ar
Josted¢la Leir- Vig- Krun-Innlp Utlp

Stega- OrmbergKroken Fåberg dla dla dla
Nigards- Nigards-

erdet vatn (NVE)vatn (NVE)

1975 39 500 23 l00 18 000 15 900 12 300 1 900 3 200 11 300 2 100

1976 5l4 000 20 000 15 500 13 850 31 100 1 950 2 7o 12 50 1 650

I tillegg til egne målinger er NVE's målinger ved innløp og

utløp av Nigardsvatn ført opp i tabellen. Transporten fra

bassenget ved Fåberg er fremkommet ved å trekke verdiene ved

utløpet av Nigardsvatn fra transporten ved Fåberg.

Tross alle feilkilder i beregningen antyder dataene i tabell 6

at det er minimal sedimentasjon og/eller erosjon av suspendert

materiale i Jostedla. Transporten ved Kroken pluss transporten

i Krundla er tilnærmet den samme som transporten ved Ormberg,

mens summen av transporten ved Orrnberg, i Vigdøla og i Leirdøla

nær tilsvarer transporten ved Stegagjerdet. Dette stemmer godt

med observasjoner i felt idet det ved kartlegging ikke er funnet

større partier med avsatt suspensjonsmateriale.

Tabellen illustrerer også godt den økning i transporten som

skjedde etter uttappingen av Tunsbergdalsvatn. I 1976 svarte

Leirdøla for nær 50% av den totale suspensjonstransport, mens

dens tilsvarende andel i 1975 var 29%.

De enkelte delfelts relative betydning i materialproduksjonen

Hensikten med å beregne suspensjonstransporten gjennom profiler

hvor datagrunnlaget var dårlig (ved Ormberg, i Vigdøla og i

Krundla) var at en på denne måten kunne sammenligne de enkelte

deler av nedslagsfeltet. Suspensjonstransporten kan på dette

vis fortelle noe om den ulike intensitet i materialproduksjon

og erosjon innen Jostedalsvassdraget. Tabell 7 gjengir de enkelte

delfelts absolutte og spesifikke suspensjonstransport. Tall-

materialet til tabellen er hentet fra transportverdiene for 1975.
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Tabell 7. Absolutt og spesifikk suspensjonstransport ved
enkelte delfelt i Jostedalsvassdraget i 1975.

t/år i
1975

Jostedla ved Stega-
gjerdet

Leird0la, innlp
Tunsbergdalsvatn

Leird%la, Leirddla bru·

Vigd0la

Breelvi for samlp
Jostedla

Nigardsbre

39 500

34 000

12 300

Krundla

Josteddla fr samlp
med Breelvi (Fåberg) 15 900

1 900

3 200

Nedborfelt,
areal i km

2
t/km

832

120

149

55

79

47,5

291,7

82,6

34,5

40,5

257 61,9

2 100

11 300

78

61

26,9

185,2

Strengt tatt er ikke dette en riktig sammenligning fordi flere

av delfeltene har innsjøer som virker som sedirnentasjonsbasseng.

Således gir den spesifikke transportverdien i Leirdøla ved

Leirdøla bru en for lav verdi på erosjonen i Leirdalen/Tunsberg-

dalen. Det viser verdien fra Tunsbergdalsvatn. Men dataene

kan allikevel gi oss en pekepinn på hvor erosjonen er sterkest.

I figur5l er de samme verdiene grafisk oppstilt i hele ned-

slagsfeltet.

Sorn figuren viser skiller Tunsbergdalsbreen seg ut som den

klart viktigste materialkilden. Dernest er det omtrent samme

spesifikke transport fra Nigardsbreen som det er fra Jostedøla

for saml6pet med Breelvi. Krundlas og Vigdlas nedslagsfelt

skiller seg ut som mindre materialproduserende, noe som kan

forklares med lav breprosent (16 hhv. 12%). Men breprosenten

alene kan ikke tillegges avgjørende betydning. Det viser for-

holdet mellom Leirdøla og Breelvi. Begge har en innsjø som

sedimentasjonsfelle, Leirdøla har en breprosent p& 45, mens

Breelvis nedslagsfelt har 71% bredekket areal. Allikevel er

den spesifikke transporten i Leirdøla mange ganger større.
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Fig. 51. Den relative materialproduksjon innen enkelte del-
felt av Josteddlas nedslagsfelt.
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Østrem (1968) påpeker således at breenes form og lengde har

stor betydning idet lange brearmer favoriserer materialproduk-

sjonen. Tunsbergdalsbreen er da også mange ganger lenger enn

Nigardsbreen.

Sammenfattende diskus 'on

Sedimenttransport, erosjon og sedimentasjon i et vassdrag er

nær knyttet til elvas morfologi og tilpasning.

De mange forbygninger, hvorav flere ble bygget allerede i

forrige århundre, har en sterk innflytelse på sedimenttran-

sporten og de resente prosesser langs elvelpet.

Et vesentlig trekk ved sedimenttransporten i Jostedla er den

distinkte forskjell mellom bunn- og suspensjonstransporten.

Gjennom hele vassdraget opptrer disse sedimentene klart adskilt,

idet suspensjonsmaterialet i svært liten grad sedimenteres som

bunn- eller bankemateriale. Det er kun i små stille loner

(fig. 52) at der er en viss sedimentasjon og avlagring.

Morfologisk sett spiller imidlertid denne sedimentasjon svært

liten rolle. Suspensjonsmaterialet blir med andre ord, etter

at det er brakt i suspensjon, uten avbrudd transportert igjennom

hele systemet, fra materialprodusent (breområdene) til utløpet

(Stegagjerdet). Der det er innsjøer som kan virke som sedimenta-

sjonsfeller, sedimenteres det derimot store mengder. Således

sedimenteres 80% i Nigardsvatn (Kjeldsen 1975) og ca. 74% i

Tunsbergdalsvatn (Bogen 1976). På tross av sedimentasjonen i

Tunsbergdalsvatn er det allikevel så store sedimentmengder som

tilfores fra Leird6la at kornfordelingskurven for det suspen-

derte materialet ved Stegagjerdet er bimodal.

Kornfordelingen på suspensjonssedimentene viser dessuten at

materialet fra Leirdla er adskillig finere enn det tilsvarende
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i Jostedøla, hvor materiale fra Ormberg og Stegagjerdet

viser omtrent samme kornfordeling.

Bunntransporten utgjør en vesentlig andel av totaltransporten,

ner 45%. Dataene antyder erosjon på strekningen Ormberg -

Gaupne, og ved observasjon er da også flere erosjonssår opp-

daget nedstrms Leirdlas utlp i Jostedøla. Så godt som

kontinuerlig forbygning langs Jostedla oppstroms samløpet

med Leirdøla har hindret lateral erosjon på denne strekningen.

Mellom Ormberg og samløpet rned Leirdøla renner også Jostedøla

gjennom både Myklemyr- og Alsmo-bekkenet, slik at det er natur-

lig å tenke seg at den vesentligste del av erosjonen på strek-

ningen Ormberg - Gaupne foregår nedstrøms samløpet med Leir-

døla. Leirdølas vifte i Jostedla (fig. 4) virker som en

terskel idet gradienten her Øker brått (fig. 53).

Total transport i Jostedøla i feltsesongene 1975 og 1976 var

ca. 72 500 tonn hhv. 80 800 tonn. Økningen i 1976 skyldes

fornyet erosjon i det nedtappede Tunsbergdalsvatnet.

,r j
. ·,

•z-··rag::
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Fig. 52. Suspensjonsmateriale sedimentert i stille lone.
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MORFOLOGI

Kartlegging

Hosten 1975 og 1976 ble det foretatt en nyaktig kartlegging

av elveslettene og løsmaterialet i Jostedalen (kartvedlegg 2).

Kartleggingen ble foretatt pg meget lav vannfring, 38 m?/s

ved Stegagjerdet. Som kartgrunnlag ble brukt økonomisk kartverk,

målestokk 1:5 000.

Det primære ved en slik kartlegging var å få oversikt over

materialkilder og "sedimentasjonsfeller". Et dreneringssystem

er sammensatt av både erosjons- og sedimentasjonsstrekninger.

Forholdet mellom disse er av vesentlig betydning for systemets

likevekt.

Et markert trekk ved Jostedalens morfologi er vekslingen

mellom canyonstrekninger og bekkener (fig.54). Et slikt

trekk avspeiler seg også i fordelingen av løsmasser og i

utbredelsen av elvesletter. Et annet trekk ved Jostedals-

vassdraget er den sterke forbygningen. Allerede £ør århundre-

skiftet var de første forbygninger bygget og i dag er det en

nesten sammenhengende forbygning fra Kroken til Leirdla.

Fordi kartleggingen ble gjort på lav vannføring vil mange av

de bankene som under kartleggingen var synlige, under store

deler av sommersesongen ligge under vann. De er oversvømmet

i sommer-sesongen og frilagt  i  vintersesongen. Disse bankene

er et viktig element i totalbildet i den forstand at de

representerer store løsmassemengder potensielle for transport.

I de sydligere delene av Jostedalen, hvor der er flere glasi-

fluviale avsetninger, kan det være vanskelig å skille mellom

disse og rene fluviale former (terrasser, resente elvesletter).

Enkelte steder er imidlertid avgrensingen helt klar og på

grunnlag av disse lokalitetene ble det derfor funnet riktigst

å skille mellom glasifluviale og fluviale avsetninger ved

kartleggingen.
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Skred.materiale langs dalsidene utgjør totalt en meget stor

materialkilde. Det er imidlertid svært få av disse som kan

defineres som aktive materialkilder. På de steder hvor det

imidlertid er tilfelle, går skredmaterialet (talus) helt ned

i elven, slik at den etterhvert kan fjerne deler av materialet.

Ved kartleggingen er alt skredmateriale tatt med, selv om

materialet ikke er resent aktiv materialkilde, men bare

potensiell materialkilde for Josteddla.

Erosjonssår er partier hvor det foregår tydelig erosjon i

løsmaterialet. Erosjonen er observert gjennom begge felt-

sesongene og må i de fleste tilfelle regnes som aktuell over

en lengre periode.

En nyaktig oversikt over lsmasser og materialkilder er av

stor viktighet for forståelsen av materialproduksjonen og

fordelingen av løsmaterialet gjennom vassdraget.

Sorn kartvedlegg 2 illustrerer, er løsmassene nært tilknyttet

canyon/bekken morfologien. Således er de vesentlige og

største løsmassemengder samlet på elveslettene i bekkenene.

Imidlertid er dette materialet uten interesse for de resente

fluviale prosesser, da sterk forbygning hindrer enhver kontakt

mellom elven og elvesletten.

Den sterke bunntransporten (s.31) viser at det langs vass-

draget allikevel må være flere materialkilder. En av disse

er tidligere papekt (s.8), nemlig de mange israndavsetninger

langt syd i vassdraget. Flere aktive erosjonssår viser at

det tas materiale herfra.

En vesentlig del av Jostedlas lop gr i canyon-strekninger

hvor aktiv forvitring og frostsprengning produserer grovt og

kantet bunnmateriale (fig. 60).

Flere av sideelvene eroderer aktivt i bunnmorenemateriale.

Sideelvene tilfrer s&ledes Josteddla materiale for bunn-

transport.
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Den siste, vesentlige materialprodusenten må være breområdene.

Data fra Nigardsbreen (Kjeldsen 1975) viser at produksjonen

av bunnmateriale (materiale > 0,5 mm) nær tilsvarer produk-

sjonen av suspensjonsmateriale. Det er mulig at dette også

gjelder mange av de andre breene innen nedslagsfeltet. I så

tilfelle er materialproduksjonen under breene den viktigste

kilden for dannelse av bunnmaterialet.

Nedstrms varias'on i kornstrrelse og sorterin

En nyaktig kartlegging av kornstrrelsen i Josteddlas lop

ble foretatt hsten 1975 med supplerende underskelser hsten

1976. Kartleggingen måtte foregå på lavvannsf¢ring for at

det skulle være mulig å registrere kornstørrelsen av bunn-

materialet.

Allerede tidlig i undersøkelsen ble det klart at bunnmaterialet

var så grovt at bruk av siktemaskin til bestemmelse av korn-

størrelsen var utelukket. Kornstørrelsen måtte derfor

bestemmes i felt. Metoden som ble brukt var en modifisert

form for Wolman-analyse. Et målbånd ble trukket ut på tvers

av den del av elveløpet som var frilagt. De sten som lå

under hver halve meter på målebåndet ble så trukket ut for

analyse. Ved hvert måleprofil ble 100 sten målt. Denne

metoden ble funnet adskillig raskere enn metoden med tilfeldig

utvalgte stener (Wolman 1954), samt at en eliminerer den feil

som menneskelig utvelgelse fører til. Prøvestedene er tegnet

inn på kartvedlegg 2.

På grunn av Jostedalens canyon/bekken struktur er kornstørrelsen

kun systematisk undersøkt i bekkenene. Utenom disse er det

bare sporadiske analyser som er foretatt. Systematiske under-

skelser av kornstørrelsen er heller ikke foretatt syd for

Leirddlas utlop i Jostedla, men ved yesyn er det konstatert
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at det er minkende kornstørrelse nedstrøms, selv om tendensen

på langt nær er utpreget. Langt mer utpreget er det at

materialet på denne strekningen er sterkt usortert, og det er

stor forskjell både på sortering og kornstørrelse på de enkelte

banker.

Fig. 55-58 viser kornfordelingskurver fra de enkelte prøver.

Et klart gjennomgående trekk er at kornstørrelsen minker og

at sorteringen blir bedre gjennom hvert bekken. Sorteringen

(fig. 59) i hver prøve er regnet ut etter en metode beskrevet

av Folk & Ward (1957).

=I 34 -

4

16 + 95 - 5

6,6

Dette målet på sortering tar i sterk grad hensyn til for-

delingens ytterpunkter. Dette er av særlig betydning på

avsetninger med materiale fra ulike erosjonsmiljø (Folk &

Ward 1957). Dette er tilfelle i Jostedla hvor bunnmaterialet

stammer fra ulike sidetillp og fra forskjellige material-

kilder.

Som fig. 55-58 viser foregår det en klar sorteringsprosess

både gjennom hvert bekken og gjennom hele elvesystemet.

Mediandiameteren M, minker fra 100 mm verst i Gjerde-bekkenet

til ll mm nederst i Alsmo-bekkenet. Samtidig minker M,fra
100 mm til 30 mm gjennom Gjerde-bekkenet, fra 70 mm til 25 mm

gjennom Sperle/Fossøy-bekkenet, fra 45 mm til 15 mm gjennom

Myklemyr-bekkenet og fra 32 mm til 11 mm gjennom Alsmo-bekkenet.

Sorteringen gjennom elvesystemet viser en sterk avhengighet

av bekkenene. Mens den blir bedre gjennom hvert bekken,

viser den ingen tendens til generelt å bli bedre nedstrøms.

Tvertimot er der en bemerkelsesverdig dårlig sortering øverst

i Myklemyr-bekkenet; etter Folk & Ward's skala (1957) skulle

dette vre d&rlig sortert materiale'. Provene fra de

nederste partier i hvert bekken viser en overraskende god

sortering med o,-veriden mellom 0,35 og 0,50.

1) Folk & Ward 1957: under 0,35: meget godt sortert, 0,35-0,50:
godt sortert, 0,50-1,00: moderat sortert, 1,00-2,00: dårlig
sortert, 2,00-4,00 meget dårlig sortert og verdier over 4,00:
ekstremt dårlig sortert materiale.
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Fig. 55. Kornfordelingskurver av bunnmaterialet i Gjerde-bekkenet.
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Fig. 56. Kornfordelingskurver av bunnmaterialet i Sperle/Fossy-bekkenet.
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Fig. 57. Kornfordelingskurver av bunnmaterialet  i  Myklemyr-bekkenet
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Fig. 58. Kornfordelingskurver av bunnnaterialet i Alsmo-bekkenet.
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Noe av årsaken til den overraskende dårlige sorteringen

øverst i Myklemyr-bekkenet kan skyldes målemetoden, men da

to prøver viser nesten korresponderende verdier må den

vesentlige grunnen være andre faktorer. Kornfordelingskurvene

(fig. 57) fra disse prøvene viser et stort innslag av finere

materiale (7-10 mm), noe som frer til at sorteringen blir

dårlig. Dette innslaget av finere materiale er helt særegent

for disse prøvene, da like fint materiale ellers bare finnes

syd i Alsmo- og Myklemyr-bekkenet. Selv ikke i Sperle/ossy-

bekkenet finnes denne kornstørrelsen i nevneverdig grad, men

den sedimenteres altså øverst i Myklemyr-bekkenet. Det kan

med andre ord virke som om den øverste del av Myklemyr-

bekkenet fungerer som en slags sedimentasjonsfelle for de

partikler som ikke ble sedimentert i Sperle/Fossøy-bekkenet.

En slik tolkning er bare mulig så sant dette materialet ikke

ble produsert i canyonen mellom disse bekkenene. (Noe som

synes usannsynlig, da materialet var godt rundet.) Noe av

den samme tendensen kan en finne ved de andre bekkenene selv

om denne ikke er så merkbar.

En kan på dette vis forklare den nedre del av kornfordelings-

kurvene til prøver tatt øverst i hvert bekken. Men det

viktigste spørsmål står igjen. Hvor kommer det grove fra?

Det som ikke finnes nederst i et bekken, men som altså finnes

verst i neste bekken nedstroms.

En kan tenke seg at materialet

a) må komme fra bekkenet ovenfor,

b) produseres i canyonen mellom bekkenene

eller

c) en kombinasjon av a) og b).

Som kornfordelingskurvene på fig. 55-58 viser finnes imidlertid

ikke de grove partikler som er øverst i et bekken, nederst i

det forrige (oppstroms). Skal derfor materialet i et bekken

komme fra et bekken ovenfor, så må de groveste partikler
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transporteres "usynlig" gjennom dette. Dette kan skje ved at

de groveste partikler kun transporteres i dypålen. Naturlig

nok kan det være vanskelig å få bekreftet eventuelt avkreftet

dette. I løpet av feltarbeidet har det ikke vært mulig å

observere bunnen i dyplen.

Den andre ekstreme muligheten er at materialet produseres på

canyon-strekningene. Er dette tilfelle skulle det være mulig

å finne klare erosjonssår på disse strekningene. Fig. 60

viser da også at det foregår en viss produksjon i fluvialt

materialet idet det er adskillig mer kantet. Øverst i

bekkenene finnes det da også et sterkt innslag av kantet

materiale (fig. 61).

Kornfordelingsanalysene kan altså ikke si noe sikkert om hvor

bunnmaterialet produseres.

Fig. 59 viser også sideelvenes effekt på materialsammenset-

ningen og kornfordelingen. Etter både Geisdølas og Vigdølas

utlop i Josteddla ker kornstorrelsen, mens sorteringen blir

d&rligere, noe som m& bety at Geisddla og Vigddla frakter

bunnmateriale ut i Josted0la.

4

Fig. 61. Kantet bunnmateriale øverst i Sperle/Fossy-bekkenet.
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M klem r-bekkenet

Utvikling

Morfologien i Jostedalen er som tidligere beskrevet nært

knyttet til canyon/bekken-strukturen og vekslingen mellom

disse formene.

Da aktiviteten på canyon-strekningene stort sett er begrenset

til en viss produksjon av lsmateriale (fig. 60-6l) er det

naturlig i en narmere studie av Jostedlas morfologi & under-

ske nyere et bekken. For nermere studier i et slikt er

Myklemyr-bekkenet valgt ut (fig. 62 ).

Idet iskanten under breavsmeltingstiden trakk seg tilbake,

er det naturlig å anta at bekkenet kun var en forsenkning

uten løsmasser annet enn noe bunnmorenemateriale. Det er så

naturlig å tenke seg den videre utvikling med et delta som

stadig vokste framover, slik som i Tunsbergdalsvatn og Nigards-

vatn, og slik at bekkenet etterhvert ble gjenfylt med løs-

masser. Utviklingen av et slikt delta vil være sterkt avhengig

av dalform og isavsmeltingens forlop lenger opp i dalen, idet

et nytt bekken oppstrøms vil sanke opp det meste av suspen-

sjansmaterialet og dessuten alt bunnmaterialet så lenge dette

ikke er fylt.

Over hele Myklemyr-bekkenet er det øverste laget flomsedi-

menter, vesentlig avsatt før forbygningene ble bygget. Dette

sedimentlaget er dyrket mark. Under dette laget finnes grov

grus og stein avsatt i en tidligere fase. Disse to distinkt

forskjellige lagene kan følges over hele bekkenet (N. Ormberg,

pers. medd.). Men så lenge dette er det eneste en vet om

sedimentene dypere ned i elvesletten, er det vanskelig å si

noe nærmere om prosessene under utviklingen av "Myklemyr-

deltaet". Sterk kultivering og forbygning har forstyrret de

naturlige prosessene, og forbygningene har hindret enhver

lateral erosjon. De fluvialgeomorfologiske prosessene som i dag

kan foregå er dermed begrenset til vertikal erosjon/sedimentasjon.



Fig. 62. Oversiktsbilde av Myklemyr-bekkenet sett oppstrøms Q
3= 120 m /s.
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Transportbudsjett

Betraktes Myklemyr-bekkenet som et åpent system kan sediment-

transporten ved Fossen defineres som input, mens den tilsvar-

ende sedimenttransporten ved Haukåsgjelet kan betraktes som

output. Differansen mellom disse kan dermed sees på som et

ml p& en eventuell sedimentasjon/erosjon. Dgnserien

17-18/8 1976 (s.56) viser at suspensjonssedimentene ble brakt

tvers gjennom bekkenet. Vesentlige avlagringer av slike

sedimenter er heller ikke funnet i bekkenet.

Dataene fra Ormberg (s.3l) viser en transport av bunnmateriale

på 17 000 - 24 000 tonn (1975) hhv. 13 400 - 19 700 tonn

(1976) og kan regnes som et mål på input. Dessverre er det

ikke foretatt noen målinger ved utløp av bekkenet. Imidlertid

antyder dataene fra Gaupne en bunntransport her på 25 000 -

31 000 tonn (1975) og 18 000 - 26 500 tonn (1976). Tidligere

er det antydet (s. 35) at det meste av erosjonen på strekningen

Ormberg - Gaupne foregar nedstrms saml&pet med Leirddla.

Samtidig eksisterer Vigdla og Leirdla som viktige material-

kilder syd for Myklemyr-bekkenet. Det kan således være grunn

til å tro at den vesentligste årsak til differansen i tran-

sportverdiene ved Ormberg og Gaupne, skyldes erosjon ned-

strøms Myklemyr. Men det er også klart at med et material-

budsjett som antydet ovenfor er det svært vanskelig å tenke

seg vesentlig sedimentasjon i bekkenet. En fdlge av dette

skulle være at Myklemyr-bekkenet vesentlig opptrer som tran-

sportstrekning og altså verken kan kalles et akkumulasjons-

eller erosjonssystem, men et system i likevekt (Davis 1902,

Leopold, Wolman & Miller 1964).
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Dopsstabilitet

Lpsmnsteret gjennom Myklemyr-bekkenet skiller seg ikke

vesentlig ut fra lopsmnsteret i de andre bekkenene. Den

sterke forbygningen har ført til at det ikke lenger er noen

kontakt mellom elva og de fluviale avsetningene på siden.

Forbygningen er ogs& grunnen til at elvelpet gjennom hele

bekkenet må kunne karakteriseres som rett (fig. 62 ). Ved

lavere vannføringer kommer imidlertid flere banker til syne,

og dypålen svinger og bukter seg med de begrensninger forbyg-

ningen gjor. Sammenlignende studier varen 1975 Og histen

1976 viste at dypålens plassering var uforandret, muligens

med en liten bevegelse nedstrøms.

For å måle en eventuell bevegelse, samt erosjon/sedimentasjon

ble det sommeren 1975 slått ned 8 jernstenger på en banke

slik fig. 63 og 64 illustrerer. Ved & m&le avstanden fra

bankens overflate til toppen av stengene skulle en så etter

en viss tid kunne avgjre om det har vert sedimentasjon

eller erosjon. Målingen ble foretatt på en banke langt syd

i Myklemyr-bekkenet (fig. 64) og resultatet viste at det i

perioden 15/6 - 9/8 1975 verken var netto sedimentasjon

eller erosjon. Samtidig var flere av jernstengene slått på

skrå, noe som skulle indikere bevegelse i bunnmaterialet.

For & mle sedimentasjon og erosjon over en slik banke ble

det sommeren 1976 satt ned 20 trepropper i en annen banke

slik fig. 65 viser. Resultatet etter perioden 11/6-23/8

1976 var noe anderledes enn etter forsoket med jernstenger i

1975. Over propp 3, 4, 6, 7, 8, 10 og 11 var det en sedimen-

tasjon på 1-5 cm. Propp 1 var totalt forsvunnet samtidig som

det var mulig registrere en viss sedimentasjon nedstrøms

propp 20, slik fig. 65 og 66 illustrerer. Dataene viser

således erosjon ved oppstromsenden av banken, men sedimenta-

sjon umiddelbart nedenfor, samt ved nedstromsenden av banken.

Dette kan tyde på at det gjennom feltsesongen har vært en

nedstrøms bevegelse av banken. Hvor permanent en slik nedstrøms
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Fig. 63. Jernstenger pg banke syd i Myklemyr-bekkenet.
Q = 50 m /s.

I,
I

I
I

foto fig.6

•
/>

• •
•
•• •
•

• •

Fig. 64. Skjematisk figur av jernstenger på banke
syd i Myklemyr-bekkenet.
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bevegelse er, er det vanskelig å avgjøre etter observasjon

over et så kort tidsrom. Kanskje målinger neste år vil vise

en oppstrøms bevegelse. I så fall vil den observerte

bevegelse være en del av en "pendlende" likevekt.

Som tidligere beskrevet (s. 88 og fig. 59) minker kornstr-

relsen, samtidig som sorteringen blir bedre gjennom Myklernyr-

bekkenet. Det samme ble funnet gjennom Medalen i Bøverdalen

(Karlsen 1971) og forbi Koppangsyene i Glomma (Nordseth 1973).

Karlsen konkluderte med at minkingen i kornstørrelse ned-

strøms skyldes selektiv transport, selv om flere tidligere

undersøkelser har antydet en kombinasjon av selektiv tran-

sport og abrasjon (Hack 1957, Miller 1958, Brush 1961).

Vekttapet for en enkelt rundet sedimentpartikkel (i grus/

stenfraksjonen) som følge av abrasjonsprosessen er i følge

Kuenen (1955) av størrelsesorden 0,2 - 1,5 8 pr. kilometer.

Gjennom Myklemyr-bekkenet skulle dette tilsi en reduksjon i

partikkeldiameter på 1,8 - 3,6 %. Over korte avstander vil
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s@ledes en reduksjon i kornstrrelsen, kun som flge av

abrasjon, være meget liten, og en merkbar reduksjon i par-

tikkelstørrelsen vil derfor gi seg utslag først over lengre

transportdistanser. Da transportdistansen gjennom Myklemyr-

bekkenet er kort (3 km) og reduksjonen i partikkelstørrelsen

hele 70 %, må denne reduksjonen skyldes andre faktorer enn

abrasjon.

Begrepet selektiv transport har vært brukt når partikler

transporteres en viss strekning, avhengig av størrelsen, for

s& & avsettes mere eller mindre permanent. En slik form for

selektiv transport vil innebære en aggradasjon av elveløpet

(Mackin 1948).

Meland og Norrman (1969) knytter begrepet selektiv transport

også til selve den fluviale transporten, idet denne kan være

selektiv i seg selv, på den måten at de største partiklene

vil avsettes frst n&r vannfringen avtar. S&ledes vil

gradvis en større del av de grovere partiklene konsentreres i

de undre delene av bunnmaterialet. Er dette tilfellet gjennom

Myklemyr-bekkenet, vil de groveste partiklene registreres i

elvelopet straks nedenfor bekkenet. P tilsvarende vis vil

det være i de andre bekkenene, slik at de strste kornstr-

relser registreres på elvebunnen umiddelbart etter et

bekken der de ikke blir overleiret av mer finkornet materiale.

Den sterke minskningen av M,, gjennom hvert bekken (fig. 59)

vil på denne måten kunne forklares ved en slik selektiv

transport.

Med bakgrunn i den sterke reduksjon av M, gjennom bekkenene,

er det også likevel noe unaturlig at denne reduksjonen kun

skyldes selektiv transport. Flere tidligere arbeider

(Mackin 1948, Culling 1957, Hack 1957) har påvist en nær

sammenheng mellom gradient og kornstørrelse. Hack (1957)

fant at relasjonen mellom gradient, kornstørrelse og
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dreneringsareal kunne uttrykkes på formen

(16)

hvor Ser gradient, Der kornstørrelse og A er drenerings-

areal. Ker konstant. Gjennom Myklemyr-bekkenet må en

kunne regne dreneringsarealet som konstant, slik at etter

(16) skulle gradienten på denne strekningen være direkte

proporsjonal med 0,6 potens av kornstørrelsen.

Sammenhengen mellom gradient og kornstørrelse i Jostedla

i Myklemyr-bekkenet er gitt ved (17). Dataene, som

riktignok er noe sparsomme, antyder en viss sammenheng

mellom disse parametrene:

s = 0,0073 1,4 (17)

der Der mediandiameteren.

Hacks modell forutsetter at kornstørrelsen er den uav-

hengige variable, gradienten den avhengige. Dette passer

best der løpet helt ut er formet i mobilt materiale. En

kan imidlertid tenke seg at denne relasjonen også virker

den andre veien, dvs. at gradienten til en viss grad

bestemmer kornstørrelsen. En slik modell vil dermed kunne

forklare minskningen i kornstørrelse som et resultat av

slakere gradient.
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Med bakgrunn i den foregående diskusjon synes det klart at

en fullstendig forståelse av produksjon og fordeling av løs-

materiale krever et inngående kjennskap til de forskjellige

prosesser som virker langs vassdraget. Tidligere (s.88 og

fig. 60) er det antydet en viss produksjon av løsmateriale

på canyon-strekningene. En slik produksjon kan imidlertid

ikke alene forklare den kning av M, som finner sted gjennom

hver canyon. Så samtidig med forvitring i canyonen må en

eller annen form for selektiv transport gjennom bekkenene

være årsak til den nedstrøms variasjon i kornstørrelse og

sortering som er illustrert ved fig.59.

Bunnmaterialet i Myklemyr-bekkenet er et resultat av to

uavhengige prosesser:

a) en viss produksjon i canyon-partiet rett oppstrøms, og

b) en selektiv fluvial transport gjennom hele vassdraget.

De foreliggende data kan imidlertid ikke gi noe klart svar

på forholdet mellom disse, men alt tyder på at bidraget fra

forvitringsprosessene i canyonen er størst i stenfraksjonene.

For sorteringsprosessene og kornstørrelsesvariasjonen gjennom

vassdraget synes det allikevel som om den selektive tran-

sporten er av størst betydning. En overvekt av godt rundet

materiale indikerer dette.

Det er naturlig å utvide dette synet på "input-sedimentene"

i Myklemyr-bekkenet til også å gjelde input-sedimenter i

andre bekkener. Ved en slik utviding får man et helere bilde

av de prosesser som bestemmer bunnmaterialets fordeling

gjennom vassdraget.
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Likevekt mellom lasialt utformet landska o

fluviale rosesser?

Sterk glasial aktivitet har utformet det landskap som Joste-

dalsvassdraget i dag har måttet tilpasse seg, og fortsatt har

resente glasiale prosesser stor betydning for nedbørfeltets

hydrologi og sedimentproduksjon. Således produseres det

under breene hvert år store sedimentmengder som straks det

blir brakt i suspensjon, fraktes tvers gjennom hele elve-

systemet. Disse sedimentene har dermed liten eller ingen

betydning for utviklingen av de resente fluvialgeomorfologiske

formene.

I motsetning til suspensjonstransporten er bunntransporten og

bunnmaterialet nært knyttet til morfologien. Med Jostedalens

spesielle canyon- og bekken-morfologi er Jostedlas tilpas-

ning til denne av spesiell interesse. En god tilpasning,

dvs. et system i likevekt, vil således innebære at over en

viss periode er gradient og sedimenttransport tilpasset

hverandre på en slik måte at elva transporterer eksakt det

som tilføres ovenfra (Mackin 1948). Spesielt for Jostedalen

vil likevekt innebære at total sedimenttransport inn i et

bekken nær tilsvarer total sedimenttransport ut av det samme

bekkenet.

Det er påvist (s.82) at en slik likevekt eksisterer gjennom

Myklemyr-bekkenet. Et elvesystem ute av likevekt vil enten

være en aggraderende elv eller en degraderende elv (Allen

1965). Således ville erosjon eller sedimentasjon i Myklemyr-

bekkenet tas som et tegn p@ Josteddlas manglende tilpasning

til det glasiale landskap. Verken sedimentasjon eller

erosjon er som tidligere nevnt observert i Myklemyr-bekkenet

gjennom de to feltsesongene. Eldre historiske data (Bygdebok

for Luster 1926, Helland 1901: Topografisk-statistisk

beskrivelse over N. Bergenhus amt.), samt pers. medd. av

lokalbefolkningen bekrefter at elveprofilet har vært stabilt

fra så langt tilbake som kildene rekker, dvs. siden slutten

av 1800-tallet.
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De foreliggende data antyder dermed at Jostedla og de

fluviale prosesser har klart å tilpasse seg det tidligere

utformede glasiale landskap, og at elvene i dag er et system

i likevekt.
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VURDERING

Jostedalsvassdraget er et av de få lengre brevassdrag i Norge

med noe større formvariasjon. Det er klar sammenheng mellom

de glasi-hydrologiske forholdene og materialtransporten,

slik at suspensjonstransporten er nær knyttet til vann-

føringen. Veksling mellom bekkener og trange passasjer med

ulike materialkilder og ulike transportforhold er av generell

interesse for mange vassdrag i Norge. I Jostedalsvassdraget

er det gode muligheter til å studere disse forholdene.

Undersøkelsene til denne rapporten har omfattet de sentrale

delene av vassdraget.

Den underskte delen av Josteddla er imidlertid forbygd

over lange strekninger. Dette har gjort at en naturlig løps-

utvikling blir hindret.

Området innenfor Fåbergstølen ble det ikke anledning til å

studere da dette ville krevet for stort utstyr og for meget

tid. Fluvialgeomorfologisk synes dette området viktig, men

det er lite kjent. En vil derfor foreslå at det gis anledning

til en forhåndsbefaring snarest, med formål å utrede hva som

br underskes hvis det skulle bli gitt konsesjon.

Dalen foran Nigardsbreen, med Nigardsvannet, fram til Joste-

dla ble holdt utenfor undersokelsene til denne rapporten,

da en har g&tt ut fra at verdiene her er vel dokumentert i

annen sammenheng. Det gjelder moreneseriene med elvesletter

imellom, og det gjelder Nigardsvannet med sine sedimenter som

kan settes i relasjon til de glasiologiske forholdene gjennom

den tiden vannet har eksistert. Nigardsbreen og området

foran Nigardsbreen frem til Josteddla, er av slik betydning

at en går ut fra at det under enhver omstendighet holdes

helt utenfor alle reguleringsplaner, og at det ikke blir

berørt av masseuttak eller lignende. Området må bevares

urørt i alle deler.
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Reguleringen av Leirdøla har endret de fluvialgeomorfo-

logiske forholdene i den nederste delen av Jostedla. Dette

har nedsatt verdien av å bevare Jostedla uregulert.

Når det gjelder en eventuell regulering av Josteddla, vil

denne endre det hydrologiske regimet i elven og dermed tran-

sportforholdene.

En oppdemming ved F&bergstlen vil fange en vesentlig del av

lsmaterialtilfdrselen fra breomr&dene og vil stanse til-

førselen av løsmateriale til elven nedenfor en dam ved

F&bergstlen.

En stor del av den erosjon i løsmateriale som fortsatt vil

foregå nedstrøms dammen vil ikke lenger bli erstattet med

bunntransportmateriale. Dette vil kunne forårsake en tran-

sport og utjevning nedover vassdraget som vil kunne føre til

endringer i lopet.

Suspendert materiale vil fortsatt gå gjennom systemet hvis

det ikke blir vesentlig forskyvning i forholdet mellom vann-

firing og sedimenttilforsel. Imidlertid blir vannfringen

tildels nedsatt og mer utjevnet, og tilførselen av suspen-

sjonstransportert materiale fra breene nedsatt.

Ved nedsatt tilførsel av materiale til vassdraget, vil også

tilførselen av sedimenter til Gaupnefjorden bli nedsatt.

Dette vil kunne føre til endringer i ulike forhold i fjorden.
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VEDLEGG 1.

TABELL A

SLAMMALINGER TED STEGAGJERDET:
(07,.,

---· ----·- , I

DATO TD KONSENTRAS JN VAIE ORING SLAMTRANSPORT
MG/L M°/s KG/S

3.5 1800 8. 1 19.9 0.164

10.5 1635 5. l i08 0.54

18. 5 1410 4.0 60.4 0.21

25.5 1955 3. 1 50.7 0.47

1.6 1700 3.4 33.9 o.11

3.6 1655 11. 6 35.5 0.41

4.6 1130 15 .0 43.1 0.62

5.6 1030 6.3 47.7 0, 32

5.6 1745 7.5 57.4 0.43

6.6 1030 4.3 57.4 0. 25

6.6 1730 1.9 53. 5 0.12

7.6 1900 3.0 69.8 o.19

8.6 1045 6.0 lOi 0.64

8.6 1945 19.9 l 7i .6 3.74

9.6 1130 i9.5 146.5 2.85

9.6 1530 2.6 157.9 0.41

9.6 1715 13.7 171 .6 2.18

9.6 1930 21.3 193.1 4. 11

9.6 2245 25.1 '2o8.1 5 .18

10.6 1105 1- 2 157 . 9 2.413 .v

10.6 1500 19.8 171 . f, 3.48

10.6 1730 24.6 193.1 4.75

10.6 2039 12.9 227.9 3.01

11.6 1lw0 8.0 171.5 1.37

11.6 1730 11.9 215.9 2. 59

11.6 2110 23.3 231.9 5.54

12.6 1300 38.6 180.4 6.96

13.6 0930 9.6 1n. 6 1.64

16.6 1933 4.3 71 0.3.?,

17.6 111E 5 .1 71 0.36

17 .6 193G 1.9 68 0 .16

18. 6 160G 1.8 66 0. 11

18.6 2100 3.5 71 0.25

19.6 1540 8.7 108 0.94

2J.6 1855 13 .0 205 2.45



TABELL A

SLAMMAL INGER VED STEGAJERET: 1975

--·-
DATO TID KONSEINTRASJON VANNFJRING SLAMTRANS OPRT

MG/L M?/s KG/S

22.6 19.35 6.6 184 1. 21
23.6 16. 15 1.1 175 1.94
24.6 20. 15 4.5 155 0.69
25.6 17 .10 5. 1 123 0.62
26.6 13. 05 7.i 13 0.8
27.6 16. 35 4.4 90 0.39
28.6 18.15 4.5 72 0.32
29.8 19.30 72
30.6 19.30 2.7 109 0.29
1.7 19. 55 19.5 119 2.32
2.7 20.35 4.1 123 0.5
4.7 20.45 8.8 139 1.22
5.7 19.15 11.8 123 1.45
6.7 21.05 6.0 131 0.78
7.7 20.45 42.8 204 8.73
22.7 19. 00 21.3 171 3.65
23.7 14. 30 23.8 206 4.9
23.7 16.40 24. 6 216 5.3
23.7 20.55 72.3 292 21.1
23.7 23.30 185.0 365 67.5
24.7 71.45 78.9 292 23.1
24.7 15.00 57.0 266 15.3
25.7 9.00 32.4 190 6.1
25.7 10. 30 23.8 183 4.3
25.7 12. 00 31. 5 173 5.4
25.7 13. 30 17. 3 170 2.9
25.7 15. 00 21.3 168 3.76
25.7 16.30 28. l 160 4.67
25.7 17. 30 31. 5 164 5.18
25.7 19.30 24.7 163 3.7
25.7 20.30 18. 5 161 4.02
26.7 12.30 75.8 126 2.98
27.7 17. 30 20.4 112 1.99
28.7 19.35 3.8 126 2.27
29.7 20.15 8.0 158 0.47
30. 7 19.35 24.2 208 1. 26
31. 7 17 .00 33.6 212 5.02
8.8 74.00 25.2 201 6. 12
8.8 17.00 33.6 212 5 3>

• U.--

8.8 20.00 40.2 222 7. 12
8.8 23.00 34.6 222 7.68
9.8 6.00 22.0 205 4.48

11.8 1c.09 51.8 228 11.8
13. 8 18.30 14.1 165 2.32
15.8 12. 00 1.5 156 1.82
17.8 19.00 6.8 132 0.40
19.8 1:.30 "I  ') 105 0.35

s) •21.8 18.15 55.1 186 10.25
23.8 l 3. 15 3.3 115 0.38
25.8 20.15 4.4 93 0.41
27.8 21.00 5.2 107 0.56
29.8 17.45 2.9 99 0.29
31.8 19.30 5.1 89 0.45



TABELL A

SLAT.MALINGER VED STEAJERDET: 1976

DAT) TID KONSENTRASJON VANFORING SLAMTRANSPORT
-

. MG/L I9/S KG/S
.e.. . . » e e. • • y ..• ..e ee ye.

10.6 12.00 41.8 163 6.82
1o.6 15. 30 27.0 168 4.63
11.6 9.00 29.5 177 5.22
12.6 18.00 29.6 154 4.55
13.6 11. 15 33.3 139 4 .62
14.6 10.45 26.7 134 5.54
14.6 16.10 35. 1 142 3.87
14.6 22.00 33.5 161 5.40
15. 6 10.00 32. l 148 4.75
15.6 15.00 30.8 143 4.38
15. 6 19. 30 25.5 146 3.72
16.6 12.00 28.4 139 3.94
29.6 1i .30 58.9 204 12. 01
29.6 20.10 48.5 182 8.83
30.6 15. 15 37.6 171 6.42
30.6 19.45 31.8 179 5.69
1. 7 11.45 39.3 158 6.21
1.7 15.10 33.2 156 5.18
1. 7 19.30 36 .4 166 6.04
2.7 11. 40 46.0 220 1o.12
2.7 17.35 40.4 232 9.48
4.7 20.45 43.4 212 9. 21
5.7 n.30 41. 3 175 7.22
5.7 18. l 0 20.4 182 3. 72
6.7 10.35 28. l 177 4.48
6.7 17. 30 42.7 197 8.18
7.7 10.45 50.0 201 10.04
8.7 20.10 72.6 266 19.37
10.7 19.30 67.5 257 17.34
12.7 20.00 64.3 224 14.41
14.7 19 .10 51.1 238 12.17
16.7 20.40 56.6 257 14.55
18.7 18.30 30.6 199 6.08
20.7 19.45 56.0 230 12.89
22.7 20 .15 41.2 142 5.86
16.8 20.50 24.3 145 3.52
19.8 10.00 22.1 150 3.33
23.8 21.00 28.7 1·· 4.106'
24.8 10. 15 27.6 123 3.39
24.8 17 .10 21.0 121 2.54
25.8 1.15 21. 9 100 2. 19



TABELL B

SLAMMALINGER 1 LE IRGLA: 1975
e ••

DATO TID
KO9SENTRASJON VARNFORING SLAMTRA!SPORT

MG'L 8/s KG/S

3.6 17. 20 3.7 8.09 0.03
4.6 13.00 5.2 9. 6 0.05
5.6 11.00 2.4 11 .6 0.03
5.6 17. 30 6.0 12. 0 0.07
6.6 10.50 4.2 12. 0 0.05
6.6 17.10 7.2 12. 3 0.09
7.6 15.00 8.2 12.2 0.10
8.6 11.10 8.3 21.0 0. 17
8.6 19.15 27.6 24.5 0.68
9.6 11 . 55 14.3 26. l 0.37
9.6 15.15 21. 1 27.8 0.59
9.6 17.30 29.3 30. 0.90
9.6 19. 15 20.8 31.9 0.66
9.6 23.00 12.8 28.7 0.37

10.6 11.30 8.7 31. 5 0.27
10.6 74.45 3.0 32.7 0.98
10. 6 17.40 26.5 33.4 0.88
10.6 20.20 17. 2 34.1 0.62
11. 6 11.40 9.5 38.4 0.36
11.6 17. 15 1o.3 38.4 0.39
12.6 13. 15 15 .4 36.7 9.56
16.6 19.45 8.7 20.9 0.18
17.6 i 1 . 30 4.3 22. 1 0.09
17.6 17. 50 7.8 23. 1 0.18
18.6 15.45 6.2 20.4 0.13
18. 6 20.45 8.2 21.0 0. 17
19.6 16.00 9.5 19.3 0.18
21.6 19.10 13.8 21.5 0.30
22.6 10.50 23.5 24.5 0.58
23.6 16.30 21.s 27.7 0.60
24.6 20.35 15.7 32.7 0. 51
25.6 17.25 7.7 33.5 0.26
26.6 13. 25 6.3 29.8 0. 19
27.6 16.40 4.0 25. 1 0. 10
28.6 18.30 6.0 21. 5 0.13
29.6 18.15 9.5 18. 3 0. 17
30.6 19.45 5. 1 15. 9 0.08

1. 7 20.10 2.8 15 .4 0.04
2.7 20.55 3.6 13 7 0.05
4.7 21.00 7.6 17·3 0. 13
5.7 19.25 10.1 24.5 0.25
6.7 21 .20 12.9 27.7 0.36
7.7 21.co 16.2 32.7 0.53
8.7 20.35 10.4 33.4 0.38
22.7 18.40 22.4 54.8 1.23
23.7 14.45 48.0 58. l 2. 79
24.7 20.45 35.0 58.1 2.03
24. 7 11. 30 44.2 79.8 3.53
25.7 15. 30 23.0 60.2 1.38
25.7 9.15 30.9 57.4 ,. 77
25.7 10.15 24.6 55.2 1.36



T8LL  S

SLA'AL INGER I LE IR0LA: 1975 · ( forts et teise)

DATO no KONSENTRAS3GN VAINEORING SLAMTRANSPORT
VG/ »/s KG/S

25.7 11.15 17.6 55.2 0.971
25.7 12.15 14.9 53.8 0.801
25.7 17. 30 28.2 55.0 1. 551
26.7 12.15 23.5 39.2 0.925
27.7 17 .45 19.4 39.2 0.760
8.8 15.30 35.0 73.0 2.600
8.8 19. 30 45.0 76. l 3.343
8.8 23. 30 39.8 74.2 2.873
9.8 04.30 34.0 70.5 2.397

11.8 17.39 72.3 2.45
13.8 18.00 51.3 1.12
15.8 11. 30 49.8 1.03
17.8 18. 30 47.3 0 .81
19.8 17 .00 34.7 0.36
21.8 17.45 58.7 0.89
23.8 12.45 39.5 0.25
25.8 19.45 29.7 0. 11
27.8 20.30 34.7 0.21
29.8 17.15 31. 5 0. 17
31.8 19.00 28.5 0. 12

1976

19.6 12.15 55.0 112 .2 6.17
1o.6 15. 15 55.2 .78.0 4.37
i I. 6 09.30 57.6 64.4 3.7
13. 6 11.45 51.4 69.0 3.55
13.6 15. 30 51.4 153. 8 7.84
14. 6 11 . 05 50.4 185.6 9.35
14.6 16.00 49.6 149.2 7.40
15. 6 10.30 48.7 82.7 4.03
15. 6 14. 20 48.7 177. 2 8.63
15. 6 20 .10 46.8 70.9 3.32
16.6 11. 30 47.6 95.6 4.55
69.6 12.00 55.0 90.6 4. 98
30.6 15. 30 49.9 105. 3 5.25
30.6 19.30 50.4 91.0 4.58.7 12 .00 49.1 89.0 4.37
1. 7 16.30 52.2 93. l 4.86
i. 7 19. 15 54.5 '30.6 7.i 2
2.7 17. 30 55.7 99.4 5.03
4.7 20.15 56.2 11l. 0 6.24
5.7 11. 15 51.4 109.7 5.6#
5.7 18.00 52.8 98.5 5.20
6.7 10.40 51.4 139. 7 7.18
6.7 17. 15 53. 1 119. 9 6.37
7.7 10. 50 59.2 149. 7 8.86
8.7 20 .00 67.3 185.0 12.45

10.7 19.20 66.2 155.. 10.26
12.7 19.50 61. 2 98.7 6.04
14.7 19.00 64.9 l 09. 6 7. 11
16.7 20.30 67.2 122.9 8.26
18.7 18. 20 59.2 132.6 7.85
20.7 19.35 - 49.8 hia2.7 20.o0 •  .2 100.4



TABELL C
SLAMALINGER VED OR:BERG: 1975

DATO TID KONS ENTRASJON VANNFRING SLAMTRANSPORT

MG/L ?is KG/S

3.6 18.00 l.0 25. l 0. 0251
5.6 12.25 1.8 35.0 0.063
6.6 16.45 2.0 34.3 0.068
7.6 15.45 . 1.9 36.8 0.060
3.6 i  1. 40 8.6 59.8 0.5i4
8.6 18.45 13.2 86.2. l .137
9.6 13. 20 11.4 112.4 1. 281

10. 6 78.10 15.1 116. 7 1.762
11.6 16.15 12.7 140.2 l. 780
17.6 15. 15 2.9 42. 1 0 .122
19.6 20. 30 2.0 40.2 0.080
21.6 19.45 12.2 146.2 1.783
23.6 17.00 9.6 131.2 1. 259
25.6 18.00 4.6 82. l 0.377
27.6 18. 30 5.8 65.2 0.378
30.6 20.30 5.2 64.3 0.334
2.7 21.25 7.0 89.5 0.626

21. 7 20.50 45. 4 141 . 2 6.410
22.7 17.30 22.6 116. 1 2.623
23.7 18.45 77 .3 170.2 13.156
26.7 11. 30 19.6 96.5 1.8s1
27.7 20.15 6.7 78. l 0.523
9.8 17.00 41.6 120.0 4.998

1976

10.5 14.00 5.5 78. l 0.43
11. 6 16.50 8.4 82.1 0.69
13.6 13.20 4.2 45.2 0. 19
14.6 1.00 6.4 71.8 0.46
30.6 17. 10 16.4 118. 3 1. 94

1. 7 13.20 8.6 93.7 0.81
l. 7 18.15 7.3 98.4 0.72
2.7 16.20 13.6 158.6 2. 16
5.7 14. 10 11. 8 129.3 l. 52
6.7 16.10 9.6 127. l l. 22

16.8 21. 30 7.9 78.1 0.62
23.8 20.40 10.7 86.0 0.92
24.8 10.05 9. 1 74.0 0.67
24.8 20.15 6.0 72.0 0.43
25.8 09.45 4.4 61.0 0.27



TAEELLD

SLAY:TALI3!SERVED GERE:1975

------ ·-
p er rs «SE.BAS Jo« ?" SLA!TRANSPORT1 .. I1u

MG/L KG/S
----- ----
5.6 16 .4C· 7.2 5.5 0.039
6.6 14.05 4.2 5.5 0.023
7.6 14.30 3.8 5.8 0.022
8.6 12.3 2.8 10.8 0.030
8.6 18.00 4.4 15. 3 0.067
9.6 16.30 27.0 24.7 0.666

10 .6 15 .00 13. 2 19.6 0.258
11. 6 13.00 7.3 20.1 0.156
11.5 16.45 ,  Q  ,.,, 26.7 0.515Ia.3

13.6 15.55 14. 8 24 .1 0.356
17. 6 14.00 3.6 4.6 0.016
17.5 16.15 4.2 5.2 0 .021
18.6 lE.00 3.9 4.6 0.017
22.7 17.00 20.7 17.1 0.178
27.7 20.00 i4.0 11.9 0.057

1976
--

10.6 14.30 10.3 21.3 0.22
li. 6 17.00 5.5 20. 1 0. 11
13. 6 12.00 9.9 17.2 0 .17
14 .6 14.30 9.4 13.8 0 .13

l. 7 18.00 11. 1 15.3 0. 17
2.7 15.45 7.6 18.3 r 14
5.7 I¢.40 8.2 11. 4 3. 0<qH

16.8 22.10 6.0 7.3 0.044
17.8 15 .00 4.5 5.5 0.025



TN=I
Sili.-•-'"1.Lii.G_jf( y..;.:,-;_; · .. {i-::Ji= _1; lS75

DA TL}

5.6 76.0
6,6 l5.0
6,6 16 .50
B.6 12.t5
8.6 17 • .:.-5
9 I'_" 16.£15.c

JD.6 ..:.._;.'-,.::
ll.6 :.::.cc
11. 6 25..2
13.6 5.3
I7.6 13.30
17 .6 lG.?-0
22. 7 16'. 51..)

'Zl. 7 19.45

ID.6 l4.)0
11,6 16.50
13.6 11.50
14.6 14.?0
1.7 17 .50,... ,..,

15.45t::.  (

5.7 l/ ... LO
16.-8 22.20
17 .s 15.05

11 ..5
28.6
19.9
le-.5
15.5
14-.1

9,4
2.2
2.1

34.9
14.6

42.8
44.3
58.l
66.7
6 3.e
65.0
57.0
2 5.3
2 5. 3
92.7
69-. 5

0.013
0.016

0.49
1.27
l .• 16
1.10
0.99
0.92
0.54
0,06
0.07
3.24
1.00

1976
..,,,-··46.9
30.S
30.3
54 r::•..,·

49.5
,,,._, 0

9»>
50. 5
4,,.. ·Oe)

·.ne
0.'5'3
0 .12.l
0.52
Oo41
o.ss
0.52
0.25
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