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KONKLUSJON

Arøyvassdraget utpekes her som fluvialgeomorfologisk
vassdrag for Jostedalsbreregionen.

type-

Etter utbyggingen av

Leirdøla finnes det ikke noe vassdrag med de samme kvaliteter innenfor regionen.
Reguleringen av Veitastrondsvatnet

vil innvirke på

naturlige sedimentasjonsprosessene

i innsjøen.

skelser

av bunnsedimentene m& derfor sluttfres

de

Underfr

even-

tuelle inngrep finner sted.
Vassdragsutbygging

i et typevassdrag bør forutsette

detaljert kjennskap til konsekvenser av inngrepene.
Wisse underskelser
reguleringen.

bor derfor fdlges opp under og etter

FORORD

Årøyvassdraget ligger i Luster og Sogndal kommuner i
Indre Sogn.

Vassdraget drenerer en østlig del av Joste-

dalsbreen og loper ut i Sogndalsfjorden.

Den foreliggende

rapporten omhandler deltaet i Veitastrondsvatn og dets tilhrende

nedbrfelt,

typevassdrag.

samt en vurdering av Aryvassdraget

som

Deltaets nedbørfelt er avgrenset til den

delen av vassdraget som drenerer til vannmerke 613.

Denne

delen av vassdraget har vært undersøkt ved Geografisk
institutt, Universitetet i Oslo, i tilknytning til prosjektet
"Fluviale transport- og sedimentasjonsprosesser".

Fra 1977

til 1979 har prosjektet vært støttet av Norges Almenvitenskapelige Forskningsråd.

Den foreliggende rapporten bygger

delvis på materiale fra dette prosjektet.

For å kunne

gjennomfre

en samlet vurdering av vassdraget ble det

gjennomfrt

supplerende underskelser

sommeren 1979 i regi

av Kontaktutvalget for vassdragsreguleringer, Universitetet
i Oslo.
Konsesjonsspkeren A/S Sognekraft har bekostet denne
supplerende undersøkelsen, samt utarbeidelsen av denne
rapport.
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GENERELT OM DELTAUTVIKLING.

TERMINOLOGI

Et delta er et akkumulasjonssystem

som dannes når en elv

strømmer inn i et større basseng og elvens transporterende
evne opphrer.
Morfologi, materialsammensetning og struktur i et deltasystem er et resultat av samspillet mellom sedimentasjonsprosessene og erosjons- og transportprosessene
horende nedbdrfeltet.

i det til-

Ulike nedborfelt og sedimentasjons-

basseng vil utvikle forskjellige avsetninger.

Deltaets

vekst og utvikling må sees i sammenheng med nedbørfeltets
kapasitet som materialkilde.

Et studium av sedimentasjons-

forløpet kan indirekte gi kjennskap til områdets utviklingshistorie.
Inngrep i deltaet eller dets nedbørfelt kan forandre likevekten mellom prosessene og i mange tilfelle få omfattende
konsekvenser som Ødelegger objektet som studieområde.
Delta-systemer

som er karakteristiske for norske forhold er

Sikker informasjon om transport og sedimentasjonsprosessene i vassdragene er imidlertid en forutsetlite undersøkt.

ning for å kunne utforme konsekvensanalyser
og andre inngrep.

av kraftutbygging

Det er derfor av interesse i denne

sammenheng å bevare et visst utvalg av karakteristiske
referansesystemer

som kan anvendes som studieområder.

De ulike delta-systemene

i vassdragene som omgir Jostedals-

breen kan grovt innordnes i fire hovedgrupper:
I.

Når grove kornstørrelser, dvs. stein og grusfraksjoner
utgjr

en betydelig andel av det tilfrte

materialet

dannes delta av en type som fins i Loenvatn, Strynsvatn, Oldenvatn og Jlstervatn.

-

Elveforbygninger,

2 -

oppdyrking og annen kulturpåvirkning

har medført at ingen av systemene er bevart i sin
helhet.

Utbyggingen av Breheimen vil ytterligere

medføre at deltaene i Loenvatn og Strynsvatn vil
endre karakter.
II.

I mindre sjøer nær breene akkumuleres små delta som
ofte har samme karaktertrekk

som de nevnte i gruppe I.

De skiller seg imidlertid ut ved at de har eksistert i
et geologisk sett kort tidsrom.

Denne typen systemer

er av verdi fordi de ofte danner sikre referansesystemer for materialtransporten.

Som typeeksempel

kan nevnes deltaet i Nigardsvatn.
III.

I sjer

hvor sedimentasjonen har p&g&tt gjennom et

lengre tidsrom kan deltaet være utviklet til en type
av en helt annen karakter.

Hvis de grove fraksjonene

sorteres ut vil det bygges opp en elveslette hvor
finere fraksjoner er representert.

I et slikt system

kan løpene bli langt mer stabile.

Denne typen systemer

har større evne til å lagre informasjon enn deltaene i
gruppe I, men er langt mer sjeldne.

I vassdrag med

betydelig bredekning kan det på det nåværende tidspunkt
bare utpekes noen få slike systemer i Syd-Norge.
I Jostedalsbreens

nedbørfelt fins det bare to:

Deltaet i Veitastrondsvatn
Tunsbergdalsdeltaet
IV.

i Aroyvassdraget og

i Jostedalsvassdraget.

De marine deltaene i Gaupnefjord og Fjærlandsfjord
mottar sedimenttilførsel

fra Jostedalsbreen.

vannet og tidevannsp&virkningen
sedimentasjonsmilj
i en egen klasse.

Salt-

danner et helt spesielt

som gir grunn til å utskille disse

- 3 -

GEOMORFOLOGI.

STORFORMER

Veitastrondsdalen

utgjør den sentrale delen av et typisk

glasialutformet dalsystem som er dypt nedskåret i den
paleiske overflaten.
Veitastrondsvatnet.

Hoveddalen er mot syd oppfylt av
Mot nord forgrenes hoveddalen i Lange-

dalen og Austerdalen ved Tungastølen.

Fra vest munner Snaue-

dalen, Eldedalen og Yngsdalen hengende ut i hoveddalen.
Sidedalene mot øst er for det meste mindre sekke-daler som
i enkelte tilfelle synes å ha beholdt et visst fluvialutformet preg (se fig. 17).
Hoveddalen er sammensatt av en rekke overfordypede bassenger
med markerte bergterskler i mellom.

Formene utgjr

illu-

strerende eksempler på glasialerosjon i landområder med stort
relieff (fig. 1).

Tersklene i lengdeprofilet forekommer i

tilknytning til innsnevringer eller buktninger i hoveddalen
og nedstrøms for sidedaler som munner ut i hoveddalen

(jfr.

King 1959, Embleton og King 1975).
Tersklene danner lokal erosjon eller akkumulasjonsbasis
de mellomliggende

glasiale bekkenene.

for

Tersklenes utforming

har derfor vært av avgjørende betydning for fluvial akkumulasjon og erosjon innenfor hvert bekken.

Bergtersklene er

flere steder gjennomskåret av fluvialt utformede canyoner.
Særlig utpreget er canyonen gjennom terskelen som demmer opp
Veitastrondsvatnet.
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HYDROLOGI

Avrenningen

fra Veitastrondsvatnets

nedbørfelt registreres

ved vannmerke 613 som ble opprettet av NVE i 1901 (fig. 2).
Nedbørfeltet

2

dekker et areal på 366 km,

med et totalt bre-

areal på 84 km2 fordelt på 23 forskjellige bre-enheter

(Østrem

og Ziegler 1969).
Austerdalsbreen

(28 km)

og breene i Langedalen

(34,4 km)

står for den største andelen av den recente materialproduksjonen.

I tilknytning til sedimenttransportundersøkelsene

er

avløpet fra disse to områdene registrert ved limnigrafstasjoner opprettet ved Tungastlen

og V&rstdlen

(fig. 2).

Limnigrafen ved Tungastolen registrerer avl6pet fra et nedbrfelt på 59 km2 med 53% bredekning.
grafen ved Vårstølen er pa 134

n

Nedbørfeltet til limnimed 49% bredekning.

Breene har en markert innvirkning på det hydrologiske regimet.
Over 85% av avløpet forekommer i månedene mai - oktober.
Avrenningen er ofte intens, og karakterisert ved raske
variasjoner.

Avlpet

i m@leprofilet ved Tungastlen

månedene i 1978 er vist i fig. 3.

i sommer-

Sjøen har en utjevnende

effekt slik at variasjonene er mer utjevnet nedstrøms for
Veitastrondsvatn.
Det hydrologiske regimet er karakteristisk
relativt stor bredekning.

for et felt med

Perioder med hoy dgnlig

middel-

temperatur og fuktig vind gir sterk ablasjon på breene og
flomtilstand i elven.

De største flommene er imidlertid

observert når det faller mye nedbør i slutten av en periode
med omfattende bresmelting.
Breenes innvirkning på langtidsvariasjonene

i det hydrologiske

regimet antydes av en tidsserie for midlere årsavløp.

-

6 -

0

5

10

km

Fig. 2. Avgrensning av nedbørfeltene.
ÅR - Årøyvassdragets nedbørfelt
VE - Veitastrondsvatnets nedbørfelt (vannmerke 613)
V - Temporær limnigrafstasjon ved Vårstølen
A - Austerdalselvens nedbørfelt med temporær
lirnnigrafstasjon ved Tungastølen.
Nummereringen angir de ulike bre-enhetene innenfor
Veitastrondsvatnets nedbørfelt etter Østrem og
Ziegler (1969).
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forandring til et kjøligere klima slik at større vannvolum
igjen bindes i breene

(LiestØl 1967).
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BREENE I VEITASTRONDSVATNETS

De største materialmengdene

NEDBØRFELT

som fremprepareres for tran-

sport har sitt opphav i subglasial sedimentproduksjon.
Austerdalsbreen

og breene i Langedalen er de mest produktive

innenfor Veitastrondsvatnets

nedbørfelt.

er små botn-breer og tynne platåbreer.

De øvrige breene
Sedimenttilførselen

fra disse breene utgjør bare en mindre andel av det totale
sedimentbudsjettet.
Austerdalsbreen

er en utloper fra Jostedalsbreen.

Isen fra

platået dreneres gjennom to store isfall, Odinsbre og Torsbre,
ca. 800 m lange og 300 m brede.

Hastigheten avtar fra

2000 m/år øverst i isfallet til 50 m/år ca. 2 km fra brefronten (King and Lewis 1961).

Nedenfor isfallet forekommer

noen regelmessige lyse og mørke bånd i isen, såkalte ogiver.
Austerdalsbreen

har vært gjenstand for en rekke glasiologiske

og glasialgeomorfologiske
Ogivene har vrt

undersokelser.

underskt

bevegelsen av Finsterwalder

av King og Lewis (1961), bre(1951), Glen (1956, 1958), Nye

(1959) og Glen og Lewis (1961).

Bull og Hardy (1956) under-

søkte tykkelsen av bretunga med gravitmetriske målinger.
Ward (1961) gjennomførte boringer i isen.

King (1959)

studerte de recente morenestadiene i Austerdalen.
Rogerson

Eyles og

(1978) undersøkte dannelsen av midtmorenen på breen.

Målinger av brefrontens oscillasjoner forestås av Norsk Polarinstitutt.

Målingene har pågått siden 1905, med et avbrudd

fra 1918 til 1932.
Rekstad

(1911, s.12) skriver om breene i Langedalen: "Im

Langetal hat man einer der grossartigsten Gletsherrundschauen
in ganz Norwegen.

Acht Eisstrme

sturtzen in dies nur 6 km

lange Tal herab, welches von etwa 1500 m hhen
umgeben ist."

Felsenwnden
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SEDIMENTTRANSPORT

Målinger av sedimenttransporten
sjonsprofilet ved Tungastlen

ble gjennomført i observa-

og ved V&rstlen

(fig. 2).

Målinger ved Tungastølen fra 1977 og 1978 er plottet som
funksjon av vannfring

i fig. 5.

en relativt god kurvetilpasning,
hyeste

flommene.

Regresjonsanalysen

viser

unntatt for de aller

Sedimentfringen

avhenger av vannfringen

Koeffisienten j = 2,7 er av omtrent
s = 3,6·10·2,7.
samme størrelsesorden som observerte verdier i andre brevassdrag av liknende type (jfr. Nordseth 1974). Det er relativt
sjelden at relasjonen mellom sedimentføring og vannføring
som G

lar seg uttrykke ved en enkel potensialrelasjon
observasjonsprofiler.

i brenære

Fenomenet har sannsynligvis sammenheng

med at det alltid er forholdsvis store materialmengder
gjengelig ved Austerdalsbreens

front.

til-

Suspensjonstransporten

i profilet ved Tungastølen i sommermånedene i 1978 ble målt
til 6000 tonn.

Dette gir en spesifikk erosjon for Austerdals-

breen på 190 t/m.

Tallet skiller seg ikke nevneverdig fra

hva som er observert for nærliggende breer av samme type.
For 1978 ble Nigardsbreens

spesifikke erosjon av suspensjons-

materiale bestemt til 275 t/km2 (Kjeldsen 1979).

Sediment-

tilførselen fra Langedalen er også av samme størrelsesorden.
Suspensjonstransportens

kortvarige variasjon er illustrert

ved en m&leserie under en dignfluktuasjon
l. og 2. august 1978 (fig. 6).

i vannfdringen den

Forløpet skiller seg ikke ut

fra hva som ofte observeres i brevassdragene.

Det opptrer en

rekke mindre uregelmessige fluktuasjoner under stigende vannstand.

I løpet av 8 timer øker konsentrasjonen med 150% og

kulminerer ca. 2 timer for vannføringen.

-

11 -

50

40

•

30

20
9

Ol

.3x

0

D10

w
D

0

<4

:::r: 5

u
(./)

-

t-...

rv·
0-

0

r:,

I-

z

9.

2

UJ

5

<o

,,
'
'?

0

w

(,/)

1

0
0

a
V)

0

9
ø

0

w

z

O

0

s

0

::,

0

V)

0

0.2

5

10

20

30 40 5060

WATER DISCHARGEQ m 3 /s

Fig. 5. Sedimentføringskurve for suspensjonstransporten
i Austerdalselv.
Lukkede sirkler betegner prøver
som ikke er tatt med i regresjonslikninger.

- 12 -

9/

,

VANN
FØRING
40

z

250

0-,

(./)

r<<<

I-

z
w 200
(./)
z

35

0

k
I-

z
s

w 150

30

aw
(./)

25
100

50

20

6

8

10

12

14

16

18

20

22

24

2

4

6

HAS

Fig. 6. Dognvariasjon i vannføring (heltrukken kurve) og
sedimentkonsentrasjon (sirkler) ved rnåleprofilet
i Austerdalselv 1.8.78.
Kornfordelingen på det suspenderte materialet i transport er
vist i fig. 6, hentet fra Bogen (1979).

Kurve A viser sus-

pensjonsrnaterialets sammensetning ved rnåleprofilet ved Tungastølen under en lav vannføring, ca. 5 rn3/s tidlig i sesongen.
Kurve B representerer en situasjon i det samme rnåleprofilet
under en relativt høy sommervannføring, 22 rn3/s. Sorn forventet ut i fra hydrauliske betraktninger Øker suspensjonsmaterialet med vannføringen.
lineær.

Kornfordelingen

vannføringer.

Økningen er imidlertid ikke

synes å endre seg lite for høyere

En analyse av suspensjonsrnaterialet for 30 rn3/s
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innlopet i Veitastrondsvatn, D er materiale sedimentert i lopet i Veitastrondselv.
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ga en kurve som nesten

er sammenfallende med kurve B.

Kurve C som er innsamlet samtidig med kurve B lenger ned i
vassdraget ved innlpet

i Veitastrondsvatn viser imidlertid

et større innslag av sandfraksjoner.

Årsaken antydes av korn-

fordelingen

p

(kurve D).

Det sedimenterte materialet består av godt sortert

suspensjonsmateriale sedimentert i lpet

sand med ubetydelig innhold av finfraksjoner.

Sand som sedi-

menteres i løpet under fallende vannstand danner materialkilde
for suspensjonstransporten under neste flomtopp.

Sandfrak-

sjonene kan imidlertid bare bringes i suspensjon under vannfringer

over en viss kritisk strrelse.

som introduseres i lpssystemet

N&r sandsedimenter

under flomtilstand beveger

seg saktere enn de finere fraksjonene nedover vassdraget vil
det skje en viss anrikning nedstrøms.

En slik anrikning

finner sannsynligvis sted i Veitastrondselv.

Kornfordelingen

på bunntransportert materiale i bevegelse ble undersøkt ved å
anvende en Helley-Smith provetager.
En kornfordelingskurve er vist i fig. 8 som eksempel.

Kurven

er bimodal med en hovedmode i sand mellom 1,0 og 0,25 mm, og
en sekundærmode i stein og grusfraksjonene 32 - 16 mm.
Bimodaliteten har muligens sin årsak i opphavsmaterialets
sammensetning, men kan også være influert av transport og
sedimentasjonsprosessene.
Dekksjiktets sammensetning i Veitastrondselv ble undersøkt i
et sidelop ved Elvebakkene ca. l,5 km oppstroms for innlpet
i Veitastrondsvatn.

Fig. 9 viser noen av kornfordelingskurvene.

Midlere korndiameter ligger mellom l,4 mm og 11,0 mm.

Nå er

ikke prøvene representative for hele elvens tverrprofil på
denne lokaliteten.
større.
setning.

I dypålen er kornstørrelsene betydelig

Stein og grussedimenter har ofte en bimodal sammenDe aller fleste prøvene er imidlertid unimodale,

med modalverdier i fraksjonene 8 - 16 mm.

De bimodale prøvene

har en mindre mode i intervallet l,0 - 0,5 mm.
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FLUVIAL EROSJON I FAST BERG.

SLIPEFORMER

I canyonen ved Vårstølen fins endel recente slipeformer i
fast berg som enkelte steder er så velutviklet at de kan minne
om opplsningsformer

i kalkbergarter

Formene i Veitastrondselv

(fig. 10, ll og 12).

er imidlertid abrasjonsformer, og

bare i ubetydelig grad påvirket av kjemiske prosesser.
er utviklet et bredt spektrum av forskjellige former.

Det
De

ulike typene kan knyttes til lokale forskjeller i strømningsforhold.

Studier av de ulike formenes genesis pågår.

Generelt sett dannes slipeformer på strekninger hvor elvevannet har hoy hastighet og turbulensintensitet.
førsel av bunntransportert

Ulik til-

og suspensjonstransportert

gir forskjellig formutvikling.

materiale

Det er et karakteristisk trekk

r

Fig. 10. Recente slipeformer i canyonen ved Vårstølen.
Elvens strømretning mot venstre. Foto i juli 1979.
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Fig. ll. Recente slipeformer i canyonen ved Vårstølen.
Elvens strømretning mot venstre. Foto i juli 1979.

h

Fig. 12. Recente slipeformer i canyonen ved V&rstolen.
Deformerte jettegryter. Elvens strømretning
nedover i bildet.
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Fig.

13.

av kvartære
Lokaliseringen
av Veitastrondsvatn.
utlpet

jettegryter

ved

- 19 -

ved formene i Veitastrondselv

at de utvikles under relativt

stor tilførsel av suspensjonstransporterte

sand og grov

siltfraksjoner.
I Soget, ved utløpet av Veitastrondselv
fossile former.

forekommer endel

Det dreier seg om jettegryter av langt

større dimensjoner

enn de recente formene, sannsynligvis

dannet under, eller i avslutningen
tetene er avmerket på fig. 13.

av siste istid.

Lokali-
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FLUVIAL EROSJON I KVARTÆRE LØSMASSER

Dalsidene i Veitastrond er mange steder dekket av bunnmorene
og glasifluviale avsetninger med varierende mektighet.
Enkelte steder er de kvartære avleiringene av betydelig
omfang, som f.eks. ved Hilleren, ved Tungastlen
Ugulsvik.

og ved

Sideelvene faller ofte ned dalsidene med stor

gradient og eroderer de kvartære løsmaterialavsetningene.
Under perioder med moderat avrenning er aktiviteten oftest
minimal.

De største materialmengdene

transporteres under flom-

perioder i samband med stor nedbørintensitet.

Forskjeller i

mengde og fordeling av løsmasser i de ulike delfeltene gir
opphav til varierende erosjons- og akkumulasjonsformer.

Ofte

bringes materiale tilgjengelig for transport ved at elvene
eller bekkene initierer massebevegelse ved undergraving av
skraninger i kontakt med lpene.

Etter en kort transport kan

materiale avleires permanent når løpsgradienten avtar nedover
mot dalbunnen.

Sedimentene som akkumuleres på viftene over-

lagrer ofte kvartære avsetninger.
også.
lpet

Det omvendte inntreffer

Fig. 14 viser hvordan lateralforflytninger
eroderer i kvarterakkumulert morene.

av elve-

Viftas hovedform

er altså bestemt av de kvartære løsmassene, mens den recente
aktiviteten modifiserer det øverste laget.
Det er vanskelig å oppnå eksakte uttrykk for hvor stor andel
av det bunntransporterte materialet som tilføres hovedelven
fra kvartære løsmasser.

Anslagsvis kan det dreie seg om

20-30% av den totale mengden bunntransportert materiale som
pålagres på deltaet i Veitastrondsvatn.

- 21 -

Fig. 14. Fluvial erosjon i kvartærakkumulert morene.
Elvevifte ved V&rstolen. Foto juli 1979.
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MASSEBEVEGELSE

Rask massebevegelse

i form av steinsprang forekommer rela-

tivt hyppig i Veitastrondsvatnets

dreneringsfelt.

Utras-

ningene synes & ha sammenheng med frostsprengning i trykkavlastningssprekker.

Det er registrert 18 skredbaner av

denne typen i Veitastrondsvatnets
som lsnet

i fjellsiden st

illustrerer et eksempel

nedbørfelt.

Steinspranget

for Tungastolen i april 1977

(fig. 15).

Massene løsner langs

sprekkeplan parallelt med og vinkelrett på bergoverflaten.
De utrasende massene synes ikke initielt å omfatte store volum.
Klippeblokkene
ls

som løsner ved frostsprengning slår imidlertid

bergmasser umiddelbart nedenfor, slik at skredvolumet ker

i omfang.

Det rives også med løsmateriale og vegetasjon over

et større område.
lett-eroderbart
skredbanene.

På denne måten eksponeres større mengder

løsmateriale for fluvial erosjon i de åpne

Under p@flgende

regn eller snsmelteperioder

vil dermed relativt store materialmengder
transport.

kunne bringes i

Fig. 16 viser et nærbilde av skredbanen til et

steinsprang i fjellsiden nord@st for V&rstolen.

Fig. 15. Steinsprang i fjellsiden øst for Tungastølen.
Skredet gikk i april 1977.
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Fig. 16. Nærbilde av skredbanen til et steinsprang som
lsnet i fjellsiden nordst
for V&rstolen.
Foto i juli 1979.

·

...

Fig. 17. Utledalen på østsiden av Veitastrondsvatnet
har beholdt et visst fluvialutformet preg.
Snøskredene ned Utledalen og Svori er årvisse
og blokkerer ofte riksveien (nederst i bildet).

-

24

-

Snøskred er en form for massebevegelse
hyppig i Veitastrondsvatnets

som forekommer særlig

nedbrfelt.

Snskredene

river

ofte med seg løsmateriale og vegetasjon.
I Utledalen og Svori (fig. 17) på østsiden av Veitastrondsvatnet er skredene årvisse.
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ELVESLETTENE

En elveslette er en flate som er utviklet i elvens nivå
ved akkumulasjon og erosjon av sedimenter under oversvmmelser

og laterale lpsforflytninger.

Varierende

sedimentologiske og hydrologiske forhold fører til ulik
elvesletteutvikling

i forskjellige vassdrag.

Elveslettene i Veitastrondsdalen

er utviklet under en for-

holdsvis stor sedimenttilførsel, med et dominerende innslag
av stein og grusfraksjoner.

Forskjellige bibetingelser på

de ulike delstrekningene har medført en bred representasjon
av former innenfor nedbrfeltet.

I det fdlgende er det gitt

en beskrivelse av de forskjellige delstrekningene.

Austerdalen o
Lpssystemet

Lan edalen
i Austerdalen er vist i fig. 18.

N&r breene

nådde sin største utstrekning i postglasial tid i det 18.
århundre, dekket Austerdalsbreen
Det n&verende lpssystemet

nesten hele dalbunnen.

i Austerdalen bærer derfor preg

av å være utviklet innenfor moreneområdet.

En rekke ende-

morener danner begrensninger for den laterale utviklingen
og gir opphav til knekkpunkter i lengdeprofilet.
Midt i dalen fins et såkalt braided river system.
forgrenes i en rekke mindre lp
vegetasjonsdekkede

øyer.

rundt steinbanker og delvis

En større andel av materialet som

tilføres fra breen akkumuleres sannsynligvis her.
grenet lpsmonster

Hovedelven

Et for-

av denne typen har vært ansett & skyldes

ustabile lop og manglende kapasitet til & fore materialet
videre.

Det er imidlertid antydet at forgrenede lopsmnstre
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ogs& kan eksistere n&r det er likevekt mellom tilfrsel
viderebefordring

av materiale

og

(jfr. Leopold og Wolman 1957,

Nordseth 1973).
I Langedalen er ogs& lpsmnsteret
moreneavsetningene.
endemorenene ca.
Austerdalen.

pvirket

av de neoglaciale

Hovedelven skjærer igjennom de ytterste
2 km oppstrms

for samlopet med elven fra

Den opprinnelige Langedalsbreen har trukket seg

tilbake fra dalbunnen og er splittet opp i flere mindre
brearmer.

Flere av disse har ikke noe navn og er derfor

identifisert med nummerering i fig. 19.

Breen L2 faller ned

fra platået lengst vest i hoveddalen, og synes & vere den
mest aktive materialprodusenten

under de nåværende forhold.

En større andel av det bunntransporterte materialet som tilføres fra breene Ll - L4 akkumuleres på en sandur innerst i
dalen.

De større sidebekkene legger opp vifter ved over-

gangen til dalbunnen.
Nystlsbre.

Den største vifta fins nedenfor

Sannsynligvis kontrollerer denne vifta hoved-

elvens lengdeprofil.

Bassenget ved Elvekrok
Nedstrms

for canyonen ved Grytegarden loper elven gjennom

et 1 km langt glasialt overfordypet basseng oppfylt av løsmasser

{fig. 29).

flere lp.

Hovedelven tenderer mot en forgrening i

Det er også spor etter oppgitte lØp i den eldre

delen av elvesletta.

Terrasser i elvesletten indikerer en

senkning av hovedlpets

erosjonsbasis i postglasial tid.

Sannsynligvis har elven erodert vekk morenemateriale
terskelen under en stor flom.

ved

En sideelv legger opp en større

vifte som avgrenser elvesletten mot st.

De kvartere ls-

massene som avgrenser elvesletten, fortsetter antagelig ned
under de recente sedimentene.

De recente elveslette-avset-

ningene er sannsynligvis ikke av betydelig mektighet i
bassenget ved Elvekrok.

28

,

o

o

•

0

LB

Fig. 19.

NYSTDL

Skisse av Langedalselvens nedbørfelt med nummerering
Ll
LB av de største utløperne fra Jostedalsbreen.
Breene Ll, L2 og L3 lp tidligere sammen og dannet
Langedalsbre.

-
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TEGNFORKLARING
elveslette, deltaslette
oppgitte løp, tilløp
elvevifte
sedimentførende hovedløp

GRYTEGARDEN

canyon
terrasse

0 5

l 0 km.

Fig. 20.
Elveslettene på strekningen Tungastølen
Høgebro.

'.'s
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Bassen et ved Tungastlen
Austerdalen

og Langedalen

forenes ved Tungastølen

og danner

et åpent basseng hvor det er utviklet en stor elveslette
(fig. 18 og 21).
sletta.

Hovedelvene

forgrenes i flere løp over

De nordlige deler av elvesletten

flate og er sannsynligvis
moreneavsetninger.

har en ujevn over-

dannet ved utplanering

av kvartære

I den sydlige delen av bassenget kan det

imidlertid ha eksistert en innsjø som senere er blitt oppfylt.
Det nåværende

lØpsmønsteret

virker påfallende

Bankene er dekket med grasvegetasjon.
dalen og Austerdalen

Når breene i Lange-

lå i sin mest fremskredende

det 18. århundre var det sannsynligvis
materialtilfdrsel

stabilt.
posisjon i

en langt større

og lateral aktivitet enn hva som nå er til-

felle.
Et tverrprofil

av Langedalselven

rett fr

samlopet med Auster-

dalselven er vist i fig. 22.

Profilet viser et bredt og grunt

løp, med stor strømhastighet,

karakteristisk

for strekninger

Fig. 2l. Bassenget ved Tungastlen
sett fra nord.
Foto: O. Relling, juni 1976.
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av bunntransporterte

med stor tilførsel

fant sted på en relativt

om oppmålingen

Selv

fraksjoner.

lav vannføring

ble

på over l,5 m/s.

det målt hastigheter
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Fig. 22. Tverrprofil i Langedalselv rett før samløpet
med Austerdalselv·. Oppmålt 24/9-1977.
i
Isolinjene angir hastighetsvariasjonen
tverrprofilet i m/s.

Del taslet ten
En deltaslette

er en elveslette

Deltasletten

delta.

utgjør den subaerile

til Veitastrondsdeltaet

Deltasletten

delen av et delta.

er 4,5 km lang fra

til Nes, og dekker et område på ca. 3,5 km

Høgebro

er utnyttet

deler av deltasletten
systemet

Hovedelven

Flere mindre
Materialet

av dalen i kontakt med dalsiden.

Svardøla

fra Svardøla

på bankedannelsen

er det største

og påvirker

tilløpet.

legges opp i en vifte som innvirker

i hovedelven.

også opp en betydelig

LØps-

fra endel forbyg-

tilløp fra vest er materialførende

lØpsmønster.

Større

(fig. 23).

for Høgebro

følger vestsiden

2

til jordbruksformål.

intakt, bortsett

er imidlertid

ninger nedstrøms

elvens

som danner topset på et

vifte.

Ved Bjrneskreda

legges det

32

ig.
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Materialtilfrselen

ved Sumskreda nar innlopet i Veita-

strondsvatnet gir opphav til et knekkpunkt i hovedelvens
lengdeprofil.

Vannstandsfluktuasjonene

i Veitastrondsvatnet

påvirker derfor ikke hovedelven oppstrøms for Sumskreda.
Bankene er sammensatt av grus og steinfraksjoner og kan
klassifiseres

som sidebanker og midtbanker.

Deltasletten er bygget opp av grovt bunntransportert
materiale som overlagres av finere fraksjoner fra suspensjonstransporten under flomforhold.

Utpreget leveedannelse synes

ikke & forekomme.
Det er liten tendens til oppsplitting i flere løp.

Det

utvikles et stabilt hovedlop, bredt i forhold til dybden.
Etterhvert som deltaet bygges fremover, lukkes de mindre sidelpene

som dannes ved munningen.

sidelop som gjennomstrmmes

Stedvis fins enkelte mindre

under store vannfringer.

Bankesystemet gjennomgår periodiske forandringer som kan
knyttes til variasjoner i materialtransport,
mer lokale faktorer.

vannføring eller

En sammenlikning av flybilder fra 1955

og 1966 viser betydelige forandringer i bankene på de 10 &rene.

Delta lattformen
Deltaplattformen

er betegnelsen på den recente delen av deltaet

som ligger mellom øvre og nedre grense for vannstandsvariasjonene i innsjene

(jfr. Axelssn

1967).

Deltaet i Veita-

strondsvatn er karakterisert ved en usedvanlig stor plattform.
Fenomenet har sannsynligvis sammenheng med de hyppige vannstandsvariasjonene

innenfor periodene med stor bunntransport.

Det

foregår en syklisk akkumulasjon og erosjon av sedimenter på
plattformen.

Fig. 24 viser hastighetsmålinger

på plattformen

-
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Fig. 24. Nedstrøms hastighetsvariasjon over deltaplattformen ved to forskjellige vannstander i sjøen.
Lukkede symboler angir målinger 2/8-1977,
åpne symboler, 6/8-1977.
for forskjellige vannføringer og vannstander i innsjøen.
Når vannstanden i sjøen er høy, divergerer strømmen over
plattformen, og det tilførte materialet akkumuleres.

Under

lavere vannstander forflyttes divergensen nedstrøms og hovedandelen av vannmassene følger de mindre løpene slik at strømseparasjonen først skjer over foresetskråningen.

Hvis strøm-

hastigheten under en slik flom er tilstrekkelig stor vil
materialet som tidligere er sedimentert, bringes i bevegelse
og føres frem til foreset.

En langvarig periode med hy

vannstand og stor tilførsel av bunntransportmateriale

kan

føre til permanent akkumulasjon på plattformen, med en
påfølgende ny dannelse av munningsbanke og lpsforgrening.
Vannstandsvariasjonene

i Veitastrondsvatn

innflytelse på strømningsforløpet

har altså avgjørende

i munningsområdet og

-

hastighetsfeltet

35 -

i Veitastrondsvatn

hvor hovedandelen av de

tilf5rte sedimentene akkumuleres.

Deltaets frontalskrånin
Deltaets morfologi er undersøkt ved ekkoloddinger (fig. 26).
Ekkogrammet i fig. 25 viser karakteristiske trekk ved
deltaets frontalskråning.

Det øverste segmentet i skråningen

er dannet av de groveste fraksjonene i bunntransporten,
heller med en vinkel p% ca. 21°.

og

P& ca. 25 m dyp avtar

gradienten til ca. 5° i middel i omr&det 100-800 m fra fronten.
Sand og siltsedimenter akkumuleres i dette området. De uregelmessige småformene tyder på at det forekommer hyppige utrasninger i de avleirede massene.
Elva fra Eldedalen tilfører bunntransporterte
bare ubetydelige mengder suspensjonsmateriale.

fraksjoner og
Det bygges ut

en vifte som medfører et knekkpunkt i profilet ca. 800 m fra
deltafronten.
Sannsynligvis

finnes det også en bergterskel eller et daltrinn

under innsjøsedimentene

i dette området.

Fra 1500 til 2000 m

avstand har sedimentasjonen overlagret og utjevnet undulasjonene i berggrunnen slik at bunnen har blitt usedvanlig
flat.

Fra 2500 m og inn mot Kvam dominerer igjen de underliggende ujevnhetene.
Tverrprofilene
strst

p

i fig. 27 og 28 viser at sedimentasjonen er

vestsiden av innsjen.

De mindre ujevnhetene som

antas å skyldes utrasninger kommer tydelig frem også i tverrprofilet.
På grunnlag av ekkoloddinger kan det skisseres et grovt
dybdekart over omr&det nrmest

innl@pet (fig. 29).
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SEDIMENTASJONSPROSESSENE

I INNSJBASSENGET

Sedimentasjonsprosessene

er undersøkt ved strømmålinger og

studier av pålagringeni

sedimentfeller.

En måleserie som omfatter 12 dØgn innenfor perioden 22. juli
til 3. august i 1977 er vist som eksempel i fig. 30.
Sedimentert mengde i hver felle er plottet som funksjon av
avstanden fra distalkanten.

Det fremgår at sedimentasjonen

avtar raskt med avstanden fra innløpet.

Sedimentert mengde

varierer fra ca. 1500 g eller ca. 7 mm i de innerste fellene
til mindre enn 50 g eller ca. 0,2 mm i 6-700 m avstand.

Korn-

fordelingen på materialet i de samme fellene (fig. 31) viser
at de groveste fraksjonene 1 - 0,5 mm og 0,5 - 0,25 mm
sedimenterer forholdsvis raskt og forsvinner fra avsetningene
allerede 130 og 270 m fra innløpet.

Figuren er skalert slik

at kurvene viser sann mengde av hver fraksjon.
sjonene i finsand som dominerer.

Det er frak-

Fraksjonene mindre enn

0,031 mm forekommer bare i ubetydelige mengder og er utelatt
fra figuren.
De viktigste faktorene som har innvirkning på sedimentasjonsforlpet

i innsjer

mentene som tilfres
innlpet

er mengde og partikkelfordeling
i innlpet,

og stromningsfeltet

p@ sedi-

vannmassenes hastighet i

i innsjen.

Effekter fra

grenseflater og tetthetsforskjeller mellom det innstrømmende
elvevannet og innsjens

vann vil ogs% ha innvirkning p& strm-

ningsforholdene.
I det grunne området på deltaplattformen vil selv små
endringer i vannstanden innvirke på strømningsfeltet og
blandingsforholdene

slik det er uttrykt i fig. 24.

naturlige vannstandsvekslingene

Når de

forstyrres, vil dette få

konsekvenser for sedimentasjonsforlpet.
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Fig. 30. Akkumulasjon i sedimentfeller i Veitastrondsvatn
i en ll-dogns periode i august 1977.
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En undersøkelse av bunnsedimentene i Tunsbergdalsvatn

(Bogen

1979b) viste at en lØpsendring på deltaplattformen medførte
en forandring i strmningsfeltet

i sjpen og en pfdlgende

endring i sedimentasjonsforlpet

(fig. 32).

Varvene i bunn-

sedimentene på den undersøkte lokaliteten er tynnere i tiden
for lpsforflytningen.

VARVE
THICKNESS

mm

YEAR

SUSPENDED SEDIMENT
TRANSPORT AT RIVER INLET
tons/yr

6.0

1973

36 300

8.5

1972

44 000

7.0

1971

36 300

16.0

1970

83 200

16.0

1969

83 200

7.0

1968

36300

9.0

1967

6.0

1966 FIELD
1965

5.5
5.0

5.0

MAJOR CHANGE
IN LAKE FLOW-

1964
1963

2 000

41400
37 600
34200
34 200

Fig. 32. Sjiktningen i bunnsedimentene i Tunsbergdalsvatn 1400 m fra innlpet.
I løpet av postglasial tid er deltaet bygget frem 4 km fra
Hgebro

til Nes.

Den strste

andelen av volumet utgjores

av sedimenter som er avleiret i samband med sedimentasjonsprosesser ved deltaets front.

Kjennskap til effekten av

denne typen prosesser er derfor avgjørende for en forståelse
av deltaets dannelse, vekst og utvikling.

Kunstige inngrep

i de naturlige vannstandsvekslingene vil skape tilstander
som ikke lenger er representative for de forholdene som
avsetningen på deltaet ble avleiret under.

-

43

-

Undersøkelser av borkjerner fra sedimentære avsetninger i
innsjøer er kanskje den eneste mulighet til i visse tilfeller å få kjennskap til materialtransport

og sediment-

produksjon over et tidsrom som kan ansees som representativt
i en geologisk tidsskala.

En riktig tolkning av den informa-

sjon som på denne måten ligger lagret i bunnsedimentene
forutsetter en forholdsvis detaljert kunnskap til det naturlige sedimentasjonsforlpet.
for et typevassdrag.

Dette kravet er særlig viktig
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VURDERING AV ARY-VASSDRAGET

SOM TYPEVASSDRAG

Et typevassdrag er et vassdrag som er representativt for den
region det tilhører. Typeområdet er karakterisert ved at
visse dominerende trekk kommer til uttrykk på en representativ
måte.
På bakgrunn av vurderinger av glasiologi, hydrologisk regime,
klima, sedimenttransport,

sedimentproduksjon

og de ulike land-

formene som forekommer innen området, kan Jostedalsbreregionen avgrenses som en egen geomorfologisk enhet.

Jostedals-

bre-regionen defineres i denne sammenhengen som nedbørfeltene
til alle vassdragene som drenerer Jostedalsbreen.
De store dalbreene er et markert trekk som skiller Jostedalsbre-regionen

fra andre bredekte områder i Syd-Norge.

subglasiale sedimentproduksjonen

tilforer elvelpene

Den
materiale

i et bredt spektrum av kornfraksjoner og gir opphav til en
utvikling av mange karakteristiske
Innenfor Jostedlas

nedbrfelt

landformer, og Jostedla

fluviale landformer.

fines

mange forskjellige

var tidligere svært velegnet som

typevassdrag for Jostedalsbre-regionen.
delfeltet Leirdla

Ved utbyggingen av

gikk imidlertid vesentlige deler av

vassdraget tapt og transportforholdene
p& strekningen nedstrms

er i stor grad endret

for Leirddlas till6p.

Ved en

eventuell utbygging av Breheimen etter de foreliggende
planer vil bare mindre deler av vassdraget forbli intakt.
Årøyvassdraget

synes å være det vassdrag som best kan erstatte

Jostedila som typevassdrag.

Mange forskjellige former og

prosesser er representert innenfor nedbørfeltet selv om dalsandurene i Årøyvassdraget ikke har samme kvaliteter som de
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Enkelte lokaliteter i
tilsvarende i Josteddlas nedbrfelt.
Arøyvassdraget er imidlertid av unik karakter. Dette
gjelder spesielt slipeformene ved Vårstølen.
En rekke vitenskapelige underskelser

har vert gjennomfrt

i

Objektet har derfor verdi som referansevassdrag.
Den lange hydrologiske måleserien er av verdi i denne

vassdraget.

sammenhengen.
Ut ifra en fluvialgeomorfologisk vurdering er vassdraget
verneverdig. Når andre hensyn har tilsagt utbygging av vassdraget er det viktig at det også i fremtiden kan anvendes som
referanse for studier av de naturlige prosessene som er så
karakteristiske for Jostedalsbre-regionen.

Det er bare mulig

hvis konsekvensene av inngrepene er kjent.

Visse under-

skelser

br

derfor fdlges opp under og etter reguleringen.
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