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Denne rapporten omhandler mAlinger av sedimenttilførselen til vann
veiene i de planlagte kraftverkene i Breheimen - Stryn og undersøkelser 
av suspensjonsmaterialets kornfordeling og mineralsammensetning. Resul
tatene er sammenfattet i tabell 14 side 58. 

Erdalsbreen og breen i TVerrelvskardet har høyest sedimentproduksjonen 
med henholdsvis 19 200 og 17 600 t/Ar. SkAlbreen og Bødalsbreens totale 
materialproduksjon i 1986 var pA 3 000 og 2 800 tonn. 

Sedimenttransportens langtidsvariasjoner ble undersøkt ved analyser av 
borkjerner fra Sætrevatn og Sygneskardvatna. Analysene viser at de 
direkte mAlingene av suspensjonstransporten fra Bødalen 1986 ligger nær 
middelet for de siste 17 Ar med l 200 t/Ar. I flere av Arene i denne 
perioden har imidlertid suspensjonstransporten Yært betydelig over 
middelet. I Aret 1979, da det forekom en ekstraordinært stor flom, var 
suspensjonstransporten 3-4 000 tonn. Etter anslag over deltaets vekst i 
Sætrevatn kan pAregnelig totaltransport i et maksimalar bli opp mot 
9 000 t/ar. 

Kornfordelingsanalyser av suspensjonsmaterialet fra vannprøver viser at 
det er store individuelle forSkjeller. Ved 9 av de undersøkte inntakene 
utgjør sandinnholdet, dvs. andelen kornfraksjoner mellom 0.063 og 
0.5 mm, mer enn 30\ av prøvene. Glomsdøla, SkAlbreen og Fessegrøvene 
fører det mest grovkornige materialet, med et sandinnhold fra 48 til 
51\. Sandinnholdet varierer imidlertid mye med tiden, og for flere av 
inntakene er det funnet maksimalverdier pa 80\ eller over. 

Kvarts, feltspat og gl~er med hardhet henholdsvis 7, 6-6.5 og 2.5-3 
er de dominerende mineralene. Ved 8 av inntakene er det hele 50-60\ 
kvarts ikornfraksjonen 0.063-0.125 mm. Videdøla, Tverrelvskardet og 
Skllbreen har det mest kvartsrike materialet. Det er angitt kurver over 
hvordan mineralmengdene varierer med kornstørrelsen. For I kunne 
sammenlikne de forskjellige inntakene med hensyn til turbinslitasje er 
det beregnet en slipefaktor som uttrykker den samlede effekten av 
slipematerialets mengde og ulike egenskaper. Beregningene viser at 
tiltak ved Tverrelvskardet, Erdalsbreen og SkAlbreen medfører de 
største innsparingene i driftsutgifter med hensyn til turbinslitasje. 

Endel anbefalinger er summert opp i et eget kapittel, side 63. 



FORORD 

Oppmerksomheten pa de problemer som sedimentholdig vann skaper 
for vannkraftutbygging har økt i de seneste arene. Store beløp 
kan utvilsomt spares ved a undersøke disse forholdene i god tid 
før utbyggingen settes i gang. 

Problemene med praktiske undersøkelser i et naturmiljø er mange
sidige. Variasjonene kan ofte synes større og mer overraskende i 
et bredekket terreng hvor den delen av landskapet der de mest 
intense prosessene foregAr, ikke kan iakttas direkte. 

Den foreliggende undersøkelse kom i gang i juni 1986 med knapp 
tid til planlegging og med stort ønske om palitelige data innen 
meget kort tid. Forholdvis stor innsats ble satt inn, bade nar 
det gjaldt instrumentering og personale, og det er frambrakt 
betydelige mengder data for et flertall av de planlagte inntakene. 

To foreløpige rapporter er utgitt, henholdsvis 15/7 og 1/12-1986. 

Den foreliggende rapporten omhandler forholdene ved ialt 15 
forskjellige elver og bekker. I tillegg er det tatt bunnprøver 
fra to innsjøer for a fa et begrep om arets malinger i relasjon 
til tidligere tiders sedimenttransport. Alt feltarbeid ble utført 
sommeren og høsten 1986, med unntak av to vassdrag hvor man hadde 
data fra undersøkelser en femarsperiode rundt 1970. 

Undersøkelsene er finansiert av statkraft. Jim Bogen, 
Ola Kjeldsen og Hans Chr. Olsen har forfattet rapporten. 
Laboratorieanalysene er utført dels ved Brekontoret og dels 
eksternt. Rigmor Haugunn og Evy M. Volimo har maskinskrevet 
teksten og sistnevnte har redigert rapporten. 

Oslo, mars 1987 
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l. INNLEDNING 

Etter foreliggende planer vil en utbygging av Breheimen - Stryn 
medføre overføring av vann fra en rekke materialførende elver. 

Etter oppdrag fra Statkraft av 27. juni 1986 har Brekontoret, 
Hydrologisk aVdeling, NVE på kort varsel satt igang undersøkelser 
av materialtransporten i en rekke av de aktuelle elvene. 

Målestedene ble valgt ut på befaring av personell fra Statkraft 
og Brekontoret 16. - 17. juni 1986. Målingene ble igangsatt 
umiddelbart etterpå og fortsatte til 18. oktober. Den sene 
starten medførte at det ikke ble foretatt registreringer under 
flommer på våren og forsommeren, som vanligvis er svært sediment 
førende. 

Undersøkelsen omfattet: Mengde av suspendert materiale som vil 
følge driftsvannet inn i tunnelsystemet, materialets kornfor
deling og mineralsammensetning. 

For å komme igang så raskt som mulig ble det liten tid til plan
legging. Nar arbeidet rna settes igang sa å si samtidig med 
befaring, så sier det seg selv at mye av arbeidet må improvi
seres. Dette har vært en medvirkende årsak til at bearbeidelsen 
av materialet har tatt lenger tid enn ønskelig. 

2. MALESTASJONER. FELTARBEID 

oppretting av målestasjoner ble foretatt i siste halvdel av juni 
(fig. l). Det ble satt opp fire automatiske vannprøvetakere av 
type ISCO. Den ene prøvetakeren ble montert i Videdøla ca 720 m 
o.h., den andre i Tverrelvskardet, 300 meter nedenfor en arm av 
Tystigbreen, ca l 200 m o.h. Den tredje ble satt opp i et av 
elveløpene mellom Bødalsbreen og 5ætrevatn ca 610 m o.h. og den 
fjerde i en av bekkene fra Skalbreen i Bødalen ca 680 m o.h . 
Samtidig ble manuell prøvetaking satt igang i ni andre vassdrag. 
Senere på sommeren ble også noen få prøver tatt i et tiende 
vassdrag. I alt 14 elver og bekker ble undersøkt med ulik prøve
takingsfrekvens. 

På grunn av sen bestilling kom vi så sent igang at vannføringen 
allerede ,var høy. Dette medførte at det var problematisk å fa 
plassert instrumentene dypt nok i profilene, noe som senere på 
sommeren resulterte i at både trykkfølere og innsugingsslanger i 
peri6der ble stående over vann. Dette medførte igjen at de måtte 
flyttes. I periodene følerne var over vann, foreligger det natur
lig nok ingen registreringer. 
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Fig. 1. MAlestasjoner for suspendert materiale i Stryn sommeren 
1986. Apne sirkler er prøvesteder med automatisk 
prøvetaker. Sorte sirkler er prøvesteder hvor det ble 
tatt manuelle prøver. 

2.1 Beskrivelse av de enkelte mAlestasjoner 

- l. Videdøla. !SCO prøvetaker og trykklimnigraf ble satt opp 
ovenfor brua over gamle Strynefjellsveien. stasjonen var i drift 
fra 24. juni. Uheldigvis skjedde det en teknisk svikt med trykk
limnigrafen umiddelbart etter start. Nytt instrument ble montert 
og var i drift fra 26. juli. 

21. august var vannstanden sA lav at trykkføleren ble stAende 
over vann. Den 29. august ble den flyttet utover pa dypere vann 
av vAre sommerassistenter med hjelp fra Statkrafts stryn-kontor. 
pA grunn av kommunikasjonssvikt ble ikke den nye posisjonen 
registrert i fOrhold til fastmerke ved flyttingen. Dette skapte 
mye ekstra arbeid for a rekonstruere hva som hadde Skjedd. Den 
limnigrafen som ble igangsatt 26. juli, fungerte brukbart fram 
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til midten av september. Deretter var registreringene for det 
meste meningsløse. 

Vannføringsforløpet for denne stasjonen er derfor i stor grad 
konstruert ved sammenlikning med vannmerkene 2446 Hjelledøla og 
2286 Grasdøla. 

- 2. Tverrelvskardet. ISCO prøvetaker og trykklimnigraf ble 
montert og igangsatt 18. juni noen hundre meter fra fronten aven 
arm av Tystigbreen (fig. 2). Det ble funnet et godt malested med 
fjellprofil hvor instrumentene ble boltet fast. ISCO-prøvetakeren 
og instrumentdelen til trykklimnigrafen star ved siden av 
hverandre ca 2 m over forholdsvis høy vannstand, fastbardunert 
til fjell. 

Fig. 2. Malestasjon 2, Tverrelvskardet. ISCO prøvetaker og 
trykklimnigraf i elva fra en del av Tystigbreen. 

Registreringene gikk kontinuerlig med unntak aven uke i 
september. Stasjonen la utilgjengelig til med flere timers 
gangtid fra Sunndalen de gangene det ikke var helikopter i 
nærheten som kunne benyttes. vannprøvetakingen ble avsluttet 16. 
september pa grunn av snø og vanskelig framkommelighet. Limni
grafen registrerte fram til 4. oktober. 

En uoverensstemmelse i vannstandsregistreringene fra limnigrafen 
og de manuelle avlesingene i løpet av de første 2-3 dagene var 
den eneste uregelmessigheten som ble registrert her i løpet av 
sesongen. 

- 3. Bødalen. ISCO vannprøvetaker ble montert i en av elveløpene 
pa vifta mellom Bødalsbreen og Sætrevatn (fig. 3) og trykklimni
graf i Sætrevatn den 18. juni (fig. 4). Innsugingsslangen matte 
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Fig. 3. Målestasjon 3, Bødalen. ISCO prøvetaker i et av 
elveløpene fra Bødalsbreen. 

Fig. 4. Målestasjon 3, Bødalen. Trykklimnigraf i Sætrevatn foran 
Bødalsbreen. 

justeres noe i løpet av sommeren, men ellers gikk målingene fram 
til 14. oktober. 

- 4. Skålbreen. ISCO vannprøvetaker ble montert i en av bekkene 
fra breen ca 680 m o.h. Det er ikke noe samlet vassdrag fra Skål-
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breen. Flere bekker kaster seg ut over det bratte fjellhenget 
foran breen, samles og deler seg igjen. Det samme skjer pa den 
bratte vifta ved foten av fjellet ovenfor Bødalssætra. 

Elveløpet bestar for det meste av grov kulestein med enkelte 
smakulper. Det ble funnet flere meget store og "stabile" steiner 
hvor prøvetakeren ble montert pa en plattform av trematerialer pa 
bolter. Trykklimnigraf ble ikke montert pa grunn av ustabilt og 
turbulent elveløp. 

ogsa her var det problemer med at innsugingsslangen ble liggende 
over vann og matte flyttes. Prøvetakeren gikk fram til 2. oktober. 

En vannstandsskala ble montert og avlest hver gang prøvetakeren 
ble tømt, dvs. hver 6. dag. 

I tillegg til prøvene fra de automatiske prøvetakerne ble det pa 
disse fire lokalitetene tatt manuelle prøver pa fra l til 10 
liter for analyser av kornstørrelse og mineraler. Denne prøve
takingen ble ogsa gjennomført pa de øvrige malestedene. 

Ved prøvestedene l - 4 ble det for øvrig ogsa montert vannmerke
skalaer og fastbolter. 

pa de 9 øvrige steder ble det ogsa montert vannmerke og fastbolt 
hvor disse ikke fantes fra før. Ved nr 8 Hjelledøla ble prøvene 
tatt ved limnigraf nr 2446. Vannstanden ble avlest hver gang det 
ble tatt prøve. 

Det ble tatt manuelle prøver med 3- 6 dagers mellomrom fra slutten 
av juni til midten av oktober. I alt fra 20 til 35 prøver pr 
lokalitet. 

- 5. Tindefjellbreen. Vannmerke ble plassert ca 100 moppstrøms 
bru over hovedbekken fra den vestligste utløperen av Tindefjell
breen ca 540 m o.h. Vannmerke er festet i en stor stein i en 
liten kulp. Det er ellers bare grove løsmasser i bekkeløpet. 

- 6. Erdalselva. Vannmerke ble plassert ved den andre brua over 
Erdalselva ved garden Erdal. Det star pa elvas vestside og er 
boltet fast i en stor stein i elveforbygningen. Høyden pa VM
skalaen er ca 1.5 m over normalvannstand. I arene 1967-73 ble det 
gjennomført sediment transport- og vannføringsmalinger umiddelbart 
foran Erdalsbreen, ca 850 m o.h. 

- 7. Glomsdøla. Vannmerke ble plassert 150 m ovenfor bru over 
Glomsdøla pa elvas østside ved garden Glomnes, ca 40 m o.h. Det er 
festet til en stor stein i en liten, men forholdvis rolig kulp (pa 
lav vannstand). 

- 8. Hjelledøla. Vannmerke er knyttet til limnigraf nr 2446 som 
star ca l km fra utløpet i strynevatnet kort nedenfor andre brua 
over elva pa dennes nordside. Prøvetaking foregar ved limnigrafen. 

- 9. Sandsvora. Vannmerke ble plassert kort ovenfor bekkedelet i 
denne elva ca 480 m o.h. Det er festet til en stor steinblokk 
(forhapentligvis noksa stabil). 
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- 10. Steinhusflategrovi. Vannmerke ble plassert ca 200 m fra denne 
bekkens utløp i Videdøla. Det er festet til en forholdsvis stor 
stein, men i flom kan elveløpet her være ustabilt da det bestAr av 
relativt finkornede løsmasser. 

- Il. Nukebekken. (En av Fessegrøvene.) Vannmerke ble plassert i 
den største av de mange "smAbekker" som kommer fra den lille breen 
pA nordsiden av fjellet Nuken. Det stAr umiddelbart nedenfor 
hovedveien (gamle Strynefjellsvei) i en liten kulp festet til en 
stor stein. Det var svært lite suspendert materiale i denne bekken. 

- 12. Midtstolhyrna. Vannmerke montert i den nordligste av bekke
løpene fra breen under fjellet Midtstolhyrna ca 620 m o.h. Her var 
det bare løsmasser og VM- skalaen stAr festet til en stor stein. I 
flomsituasjoner blir dette antagelig vanskelig A avlese. 

- 13. Stolhyrna : Vannmerke montert i selve hovedbekken fra breen ca 
730 m o.h . Det er festet i en stor "stabil" stein i en liten kulp. 
I floms i tuasjoner kan elveløpet være ustabilt. Videre nedover elve
løpet ligger en godt utvasket sidernorene helt ned til et lite vann 
650 m o.h. i Skjerdingsdøla. Det sedimenterer endel materiale her 
fra breer lenger opp i vassdraget, men lite fra denne breen. 

- 14. Vetledøla. I Arene 1967- 72 ble det utført sediment transport 
og vannføringsmAlinger foran Vetledaisbreen og ved innløpet og ut 
løpet av Vetledaisvatn, 1123 m o.h. 

- 15. I siste halvdel av jUli ble det tatt et par prøver i en bekk 
fra den nordlige dalsida i Tverrelvskardet. 

2.2 vannføringsmAlinger 

Det er utført vannføringsmAlinger ved prøvested l, 2 og 3. Ved 
l Videøla og 2 Tverrelvskardet er vannføringen mAlt ved hjelp av 
den fortynnede saltoppløsningsmetode ved høye vannføringer og med 
flygel ved lave vannføringer. Ved prøvested 3, utløpet av sætre
vatn, er det kun mAlt med flygel. 

Vannføringskurvene for de 3 mAlestedene baserer seg pA fra 3 til 6 
mAlinger. Det hadde selvfølgelig vært ønskelig med flere mAlinger 
for A fA sikrere kurver. Men vannføringsmAlingene ble foretatt ved 
forskjellige vannføringer som er representative for Aret. Det ble i 
liten grad behov for ekstrapolering ut over de mAlte vannføringer. 

3. AVLØPET 

For a fA et bilde pA avløpet i 1986 i forhold til et gjennomsnitt, 
er data fra vannmerkene i Hjelledøla og Grasdøla framstilt i fig. 5 
og 6. Vannmerkene kar kun fungert i henholdsvis 5 Ar (Hjelldøla) og 
7 Ar (Grasdøla). Kurvene som viser gjennomsnittlig avløp for disse 
Arene, er utjevnet. NAr gjennomsnittet baseres pA fA Ar vil, store 
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VANNFØRINGSDATA (DØGN-VERDIER) I 1986 
ST ASJON: 2446-0 HJELLEDØlA 
UT JEVNET MIDDEL 1982-1986 - - -

Fig. 5. Vannføringen ved limnigrafen i Hjelledøla (stasjon 8) i 
mai-oktober 1986 (hel strek). Den stiplede streken viser en 
utjevnet middelvannføring for den perioden lirnnigrafen har 
eksistert (1982-1986). 

VANNFØRINGSDATA (DØGN-VERDIER) FOR STNR: 2286-0 

AR: 1986--UT JEVNET MIDDEL 1980 - 1986 -
N ____________ ~~~. __ ""_ 

~ ~ --,-----------------

~ 

0+-______ _ 

co 

Fig. 6. vannføringen ved limnigrafen i Grasdøla - et tilløp til 
Skjerdingsdøla øst for malested 12, Midtsto1hyrna - i 
mai--november 1986 (hel strek). Den stiplede streken viser 
en utjevnet middelvannføring for den perioden 1imnigrafen 
har eksistert (1980-1986). 
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flommer gi markerte utslag, som f.eks. ror m~nedsskiftet september
oktober. 

Avløpet for de to stajonene viser, som rimelig kan være, store 
likhetstrekk. En forskjell som en kan merke seg, er at under den 
kjølige perioden ijuli···august sank vannføringen i den høyere
liggende stasjonen i Grasdøla (ca 600 m o.h.) markert mer enn ved 
stasjonen i Hjelledøla (ca 35 m o.h.). 

Det kan videre iakttas at de mAlingene som kom igang 18. juni, fikk 
akkurat med, helt eller delvis, den siste av 3 flommer. l 
Hjelledøla var denne siste flommen i juni den høyeste, mens den i 
Grasdøla var like stor som den foregaende. Begge de to siste var 
litt større enn den første. Dette har betydning for vurderingen av 
materialtransporten i perioden før observasjonene kom igang. 

Vannføringen i mai var som et speilbilde av middelverdiene med 
vesentlig høyere vannføring enn normalt i første halvdel og 
vesentlig lavere i siste halvdel. I sum var vannføringen i mai nær 
eller litt lavere enn middelverdiene. I juni var vannføringen nær 
middelet. I juli og august var det lange periOder med kjølig vær 
som resulterte i en vannføring pa 50-75% av middelverdiene. Det 
kjølige været fortsatte inn i september og selv om vannføringen 
steg betydelig i siste tredjedel av maneden, ble avløpet 70-85\ av 
middelverdien. 

I m&nedsskiftet september" oktober fikk vl arets største flom ved 
disse to vannmerkene. Den var forarsaket av kraftig nedbør. For 
m&lestasjonene nær breene (fig. 7 og 8) var flommen i manedsskiftet 
september-oktober ikke s& stor. Temperaturen var nA blitt sa lav at 
nedbøren kom som snø pa de høyeste delene av breene. 

Det er nevnt av lokalbefolkningen at Glomsdøla ofte har flommer 
sent pa høsten, enkelte ar helt til ut i desember. 

Vannføringen for perioden mai til oktober for disse to vannmerkene 
var ca 80\ av middelverdien for periOden fra henholdsvis 1980--1986 
(Grasdøla) og 1982-1986 (Hjelledøla). 

Avrenningen beregnet etter de kurvene en har kommet fram til viser 
store forskjeller malt i avrenning pr arealenhet. For juli er 
avrenningen som vist i tabellen nedenfor: 

Tverrelvskardet 
Bødal 
Videdøla 
Hjelledøla 
Grasdøla 
Sunndøla 

309 lis km2 
209 .. 
103 " 

95 " 
69 " 

148 .. 

Vannføringen ved malested 4-13 var tenkt beregnet ved korrelering 
med en av disse stasjonene. Nar avrenningen pr arealenhet varierer 
s& sterkt som vist i tabellen ovenfor, er det klart at en beregning 
av avrenningen bare pa grunnlag av nedslagsfeltenes størrelse vil 
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Fig. 7. Vannføring (hel strek) og transport av suspendert materiale 
(søyler) ved malestasjonen i Tverrelvskardet. 
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Fig. B. Vannføring (hel strek) og transport av suspendert materiale 
(søyler) ved malestasjonen foran Bødalsbreen. Merk 
forskjell i skala for suspensjonstransporten i forhold til 
fig. 7. 
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bli beheftet med relativt stor usikkerhet. Det er ogsA tydelig at 
stor breprosent i nedslagsfeltet er av betydning. Det er derfor pA 
skjønnsmessig mAte forsøkt A ta hensyn til denne forskjellen i 
arealmessig avrenning ved beregningene. PA grunn av de store lokale 
forskjellene har det vært nødvendig med betydelige korreksjoner i 
avrenning og derfor ogsA i materialtransport i forhold til den 
foreløpige rapporten fra l. desember 1986. Se tabeller under 5.2. 

4. EROSJONSPROSESSER OG SEDIMENTKILDER 

UtbyggingsomrAdet omfatter en rekke breinntak og bekkeinntak med 
svært aktive erosjonsprosesser og betydelig sedimentproduksjon. Det 
er tre typer erosjonsprosesser i utbyggingsarealet som vil tilføre 
de største materialmengdene. 

4.1 Breerosjon 

Dette er en vedvarende erosjonsprosess som omfatter en stadig ny
produksjon av ofte skarpkantet materiale. I grunnfjellsbergarter av 
den typen som finnes i JostedalsbreomrAdet bestar ofte størstedelen 
av suspensjonsmaterialet av sand- og siltfraksjoner. Siltfrak
sjonene kan vanskelig sorteres ut i sandfangene. Mengden av silt
fraksjoner som tilføres, vil derfor ha særlig betydning for turbin
slitasjen. Representative kornfordelingsprøver fra breene rna om
fatte materiale fra vannprøver. Breens erosjonsintensitet kan 
gjennomgA betydelige variasjoner fra Ar til Ar. 

4.2 Undergraving 

Undergraving og utspyling av løsmateriale foran brefrontene kan 
være en viktig materialkilde i utbyggingsomrAdet. Ved fronten av 
noen av breene er det ofte akkumulert store mengder løsmasser. 
Dette morenematerialet er ofte grovt, men det kan ogsA inneholde 
finere fraksjoner. Denne typen materiale er løst konsolidert og 
eroderes lett, og store mengder materiale bringes i bevegelse under 
sterke regnskyll. 

MAnedsmidlene for nedbør og temperatur gir indikasjoner pA den 
sesongmessige variasjonen i erosjonsprosessenes intensitet. 

MAnedsmidler for temperatur og nedbør i Oppstryn, 202 m o.h., 
viser at det faller mest nedbør i form av regn i september. 
Oktober, november og desember er imidlertid ogsA mAneder med mye 
regn. Bresmeltingen er størst i juni, Juli og august. Regnflommene 
har større maksimumsavløp, men kortere varighet enn smelteflommene. 
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4.3 Ravine-erosjon 

Ravinedannelse , ras og utglidninger i morenemateriale fra istiden 
forekommer særlig i Glomsdalen . Morenematerialet kan være konsoli
dert og vanskeligere a erodere. Sandmaterialet i disse avsetningene 
kan tidligere ha blitt utsatt for endel transport slik at kornene 
er mer rundet enn i de yngre avsetningene. Ravinedannelsen og 
skredvirksomheten forekommer særlig i perioder med mye markvann 
etter sterke regnskyll. Undersøkelser i andre omrader viser at 
erosjons intensiteten i raviner kan overstige verdiene for de mest 
materialproduserende breene. 

5. SEDIMENTTRANSPORTEN 

5.1 Bereqninger 

De automatiske vannprøvetakerne tok vanligvis prøve hver 6. time. 
Sediment transporten ved prøvested l, 2 og 3 er beregnet med et 
dataprogram som interpolerer timeverdier lineært mellom prøvetids
punktene. Ved prøvested 4 Skalbreen har det kun vært vannstands
observasjoner hver gang prøvetakeren ble tømt. Vannføring er 
beregnet ved en enkel regresjonsanalyse med vannføringen fra 
Sætrevatn (Bødalsbreen). Suspensjonstransporten utenom observa
sjonsperioden er beregnet pa grunnlag av sedimentføringskurver. Det 
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Fig. 9. Forholdet mellom døgnlig suspensjonstransport og vannføring 
(sedimentføringskurve) ved malestasjonen i Tverrelvskardet 
i 1986. 
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er vanlig at forholdet mellom suspensjonstransporten og vannførin
gen endrer seg utover sesongen. En vannføring gir erfaringsmessig 
høyere sediment føring tidlig pa sommeren enn i juli og august 
(fig. 9 og 10). pa høsten blir forholdet mer komplisert. Ved lav 
vannføring transporteres det relativt lite suspendert materiale, 
mens det ved flommer ofte produseres like mye som først pa 
sommeren. Dette er det tatt hensyn til ved beregning av sediment
transporten. 

For prøvested 5- 13 er det likesa kun vannstandsobservasjoner ved 
hver prøvetaking. Transporten er beregnet med sedimentføringskurver 
konstruert pa grunnlag av de eksisterende prøvene og den beregnede 
vannføringen. Fig. 11 viser sedimentføringskurven for en av disse 
stasjonene nr. 7 Glomsdøla. I tillegg er det brukt skjønn etter 
erfaring fra malesteder med mer omfattende feltmateriale, bade 
arets malinger i Stryn og tidligere målinger andre steder. 

5.2 Resultater 

Resultatene er presentert i fig. 7 og 8 og i tabell l til 13. For 
de enkelte manedene i observasjonssesongen (hele eller deler av) er 
det oppgitt gjennomsnittlige verdier for vannføring (Q), 
konsentrasjon (c) og transport (Gs) av suspendert materiale. Det er 
videre en kolonne for størrelsen av vannføringen og transporten av 
suspendert materiale i hele observasjonssesongen og til slutt de 
beregnede mengdene for perioden mai til og med oktober. Denne 
perioden regner en med omfatter det alt vesentlige av avrennings
sesongen med hensyn til material transporten, med et mulig unntak 
for de lavest liggende malestasjonene med relativt lite breavløp. 

Juni Juli Aug Sept Okt Sum sesong Mai- Okt 

Q 106m3/d 0.62 0.41 0.35 0.17 0.34 39'106m3 62' 106m3 
C mg/l 10 17 9 6 6 
Gs tid 5.9 7.0 3.3 1.1 2.0 425 tonn 850 tonn 

Tabell l. videdøla 46.2 km2 . 4 prøver daglig fra 24/6 til 
17/10. Variasjon 0.5 - 79 mg/l. 

Juni Juli Aug Sept Sum sesong Mai- Okt 

Q 106m3/d 0.38 0.27 0.25 0.04 21.8·106m3 34' 106m3 
C mg/1 515 245 75 35 
Gs tid 200 66 19 1.5 5300 tonn 8 700 tonn 

Tabell 2. Tverrelvskardet 10.1 km2 . 4 prøver daglig fra 18/6 
til 16/9. Variasjon 14 - 1527 mg/l. 



r----------r----------T - - --,- - - -. 
1-------111- Juni Juli Aug sept Okt -1 s~~~~~on_~ __ t~-~"~-="~~-

, I 

Q 106m3/d I 0.33 0.31 0.29 0.06 O.l I 26.2°106m3 I 37"106m3 
C mgll 45 40 17 22 175 I I 
Gs tid I 15 13 5 1.3 18 I 1000 tonn I l 400 tonn I 

L _______ , ___ ,______ , _.-L ___ , _____ l __________ ,_, ____ J 
Tabell 3. Bødalsbreen 13.5 km2 • 4 prøver daglig fra 18/6 til 

14/10. variasjon 2 ,- 298 mg/l. 

----- -- --,-, - -",----------- - ----1- ---------- --[--'---------- --l 
Juni Juli Aug sept Okt I Sum seson1-=Mai-Okt __ -i 

Q 1Q6m3/d 
C mgll 
Gs tid 

0.18 0.18 0.17 0.03 0.15 I 14 0 106m3 20-1061113 li 

96 78 65 22 290 LI 
18 14 11 0.8 44 1100 tonn I l 500 tonn 

________ _ _ ___ , __ ~ _________ , _____ J 
Tabell 4. Skalbreen 7.8 km2 . 4 prøver daglig fra 20/6 til 2/10. 

Q 1Q4m3/d 
C mgll 
Gs tid 

Variasjon 4 -, 455 mg/l. 

Juni Juli 

6.7 5.7 
47 :n 

3.2 2.1 

Aug 

5.2 
21 

1.1 

:~:t :~: ~~-:~::~r:::~.:::m3 -, 
0_" ~_~ __ o 1_" ~ __ .L.1_15_5 tonn I 200 tonn_J 

Tabell 5. Tindefjellbreen 2.5 km2 . Antall prøver: 22 fra 25/6 
til 18/10. Variasjon 0.2 - 74 mg/l. 

I Juni Juli Aug 1-____ t--___________ S~Pt Okt I Sum -~~;;n~- -;;;;-i~;~;m .~ 

0.45 0.79 86' 106m3 140.106m3

J
· Q 106m3/d 1.3 0.93 0.81 

C mg/l 26 48 23 35 19 
Gs tid 32 42 15 Il 20 2 500 tonn 4 700 tonn 

L ____ ----',_________________ ___, ___ _ 

Tabell 6. Erdalselva 78 km2 . Antall prøver: 21 fra 27/6 til 
17/10. Variasjon 0.5 - 194 mg/l. 
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Juni Juli Aug sept Okt Swn sesong Mai- Okt 

Q 106m3/d 0.41 0.26 0.22 0.23 0.32 29· 106m3 48·106m3 
C mg/l 9 9 4 33 7 
Gs tid 4 3 l 7 2 380 tonn 700 tonn 

Tabell 7. Glomsdøla 39.5 km2 . Antall prøver: 32 fra 27/6 til 
17/10. variasjon O.l - 334 mg/l. 

Juni Juli Aug sept Okt Swn sesong Mai-Okt 

Q 106m3/d 2.6 1.9 1.7 1.1 1.7 184·106m3 303 . 106m3 
C mg/l 37 37 13 45 15 
Gs tid 94 68 22 49 26 5 100 tonn 9 700 tonn 

Tabell 8. Hjelledøla 228 km2 . Antall prøver: 22 fra 27/6 til 
18/10. Variasjon 1.0 - 252 mg/l. 

Juni Juli Aug sept Okt Swn sesong Mai- Okt 

Q 104m3/d 9.5 7.3 7 2 2.6 8.7·106m3 12· 106m3 
C mg/l 65 80 14 25 9 
Gs tid 6.4 6 l 0.5 0.2 275 tonn 450 tonn 

Tabell 9. Sandsvora 3.6 km2 . Antall prøver: 19 fra 24/6 til 
9/10. variasjon 0.3 - 553 mg/l. 

Juni Juli Aug sept Okt Swn sesong Mai- Okt 

Q 104m3/d 4.8 3.1 2.8 1.3 2.6 2.8·106m3 4.7·106m3 
C mg/l 44 37 35 48 35 
Gs tid 2.1 1.1 1.0 0.6 0:9 110 tonn 230 tonn 

Tabell 10. steinhusflateqrovi 2.3 km2 . Antall prøver: 20 fra 
27/6 til 17/10. variasjon 1.3 - 130 mg/l. 

--
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~----~r·-~\l~~~~~-~~_~~S'::~kt I ~\lm .se~~~_~~~kt ___ 1 

IQ 104m3/d II 0.9 0.5 0.5 0.2 0.4 I 47' 104m3 
I1 7S"104m3 l 

c mg/l 6 4 3 l 3 I I 
IGS tid I 0.06 0.02 0.01 0.003 0.01 I 1.4 tonn I 3 tonn I 
____ L _____________________________________ 1 ______________________________ --' 

Tabell Il. Nukebekken 0.4 km2 . Antall prøver: 20 fra 27/6 til 
17 /10. Variasjon O -- 8 mg/l. 

I-~---r- J~~~;=;~ ~~:--~::; -:, tT~':s~~~~~l-M:--~~---
I - -----. --1--------+1---
I 'I 

~I Q l04m3/d 2.5 1.8 1.6 0.8 L 2 ! 155. 104m3 III 250 -104m3 

C mg/l l 9 10 4 4 6 I I 

Gs tid 0.2 0.15 0.06 0.04 0.07 10 tonn I 20 tonn I 
______ __ _ ________ ___ ___ _ ____ ____ _ _ _ __ . .-.-_____ ._----.l_ .. __ . ______________ .. _._J. ________________ .__ ... _ 

Tabell 12. Midtstolhyrna 2.2 km2 . Antall prøver: 35 fra 21/6 
til 17/10. Variasjon 0.2 - 27 mg/l. 

I--------T---:;;;~ ;u~~-~u~~e~ O~t-I-s: s~s~~~·- Moi Okt J 
Q l04m3/d 2.3 l.5 1.5 0.8 l.1 i l.S' 104m3 2.4 0 106m3 ! tmg/l 11 7 IS 4 19 I I 
Gs tid 0.3 O.l 0.2 0.03 0.2 I 16 tonn J 33 tonn I 

_____ _ _______________________ 1_______ __ _ ____________ j 

Tabell 13. Stolhyrn~ 2.1 km2 . Antall prøver: 36 fra 27/6 til 
17/10. Variasjon O.l - 92 mg/l. 

For prøvested 15 Tverrelvskardet N. 1,5 km2, er det tatt noen få 
prøver i juli som antyder konsentrasjoner 50-75% høyere enn i 
hovedelva i Tverrelvskardet. Bekken drenerer en liten del av 
Tystigbreen hvor det ligger noen store morenerygger i bratt terreng 
med svært lite vegetasjon. Ved høye vannføringer i bekken, og 
særlig i regnvær, skjer det betydelig erosjon i moreneryggene. Men 
variasjonen i konsentrasjonen av suspendert materiale er ventelig 
større her enn i hovedelva. Det er imidlertid tatt for få prøver 
til å fastslå dette. 

En av prøvene ble tatt umiddelbart etter et ras den 17. juli 
kl 1500. Bekken gikk brun i 15-20 minutter. Sten opptil 0.5 meter i 
diameter dundret ned den trange dalfuren i og omkring bekken. 
Prøven måtte derfor tas lenger ned mot sandurflaten enn ellers. 
Denne prøven inneholdt ikke mindre enn 73 .9Ll. Hvis det er 
representativt for en 20 minutters periode, vil det si at 
transporten av suspendert materiale var ca 87 tonn. I tillegg 
kommer det grøvere materialet. 
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Det var kraftig regn og forholdsvis høy vannføring den dagen prøven 
ble tatt (fig. 4), men forholdene var ikke ekstreme. Liknende 
forhold opptradte flere ganger i løpet av sommeren. Liknende ras 
forekom sikkert ogsa flere ganger selv om det ikke ble observert. 

5.3 Sammenlikning med Nigardsbreen 

Den eneste stasjonen i rimelig nærhet med observasjoner i 1986 og i 
flere ar tilbake er den ved fronten av Nigardsbreen i Jostedalen. 
Avstanden til Bødalen er ikke stor. Selv om eksponeringen er 
henholdsvis nordvendt og sørøstvendt, vil en ikke tro at de 
meteorOlogiske forholdene er vesentlig forskjellige i avrennings
sesongen. En sammenstilling viser rimelig god samvariasjon i 
begrensede perioder. 

De første midlertidige beregningene for Nigardsbreen i 1986 
foreligger. De er basert pa mangelfulle data for vannføringen. 
Korrelasjon med et nærliggende vannmerke burde imidlertid gi en 
vannføring med rimelig nøyaktighet. Disse foreløpige beregningene 
viser at avrenningen i 1986 ved utløpet av Nigardsvatn var i 
overkant av gjennomsnittet for de siste 19 arene. Transporten av 
suspendert materiale var 10-20\ høyere enn gjennomsnittet i samme 
periode. I de enkelte arene har transporten av suspendert materiale 
fra Nigardsbreen variert fra 56\ til 170\ av gjennomsnittet for de 
19 arene med malinger. Avrenningen har i samme periOde variert fra 
85\ til 128\ av gjennomsnittet. 

Transporten av grovt bunntransportert materiale er malt ved 
nivellering og opplodding av innløpsdeltaet i Nigardsvatn. Her 
avsettes alt bunntransportert materiale. I gjennomsnitt for de 19 
siste arene har suspensjonstransporten statt for 53\ og bunntran
sporten 47\ av den totale material transporten. Bunntransporten de 
enkelte ar har variert fra 54\ til 198\ av gjennomsnittet. 

Arets vannføring ved Nigardsvatn var altsa noe høyere enn de siste 
arene, mens den i Stryn var noe lavere. pa bakgrunn av disse 
tallene kan det synes som om material transporten i de aktuelle 
vassdragene i Stryn var nær eller noe under et gjennomsnitt for de 
siste par ti-ar. 

Det bør nevnes at Nigardsbreen i det meste av maleperioden har 
trukket seg tilbake. De siste arene har denne tilbaketrekkingen 
opphørt. Det er derfor usikkert hva som vil skje ved et markert 
breframstøt med de endringer i brebevegelsesmønster og -hastighet 
som da forekommer. Nar det gjelder breene ved malestedene i Stryn, 
vet vi at Bødalsbreen har gatt noe fram de siste arene. Erdalsbreen 
har gatt tilbake og et vann er i ferd med a dannes inntil bre
fronten. 
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6. MINERALANALYSER 

Det er utført analyser av mineralsammensetningen fra 13 av de 14 
prøvetakingst edene . For materiale større enn 0.075 mm (sandfrak-' 
sjonen) er det utført korntelling ved hjelp av stereomlkroskop . 
Dette omfatter følgende fraksjoner 0.075- 0.125 mm, 0.125- 0.250 mm, 
0.250-0.500 mm og ved et sted opp til 4.0 mm. 

For materiale 0.075-0.002 mm (slitfraksjonen) er det utført 
røntgendiffraksjonsanalyse (XRD) i følgende fraksjoner 
0.063-0.032 mm, 0.032- 0.016 mm, 0.016-0.008 mm, 0.008-0.004 mm og i 
noen tilfelle ogs3 i fraksjon 0.004-0.002 mm. Slike analyser er 
utført ved 6 av de 13 prøvetakingsstedene. 

Visuelle analyser av siltfraksjonene ble oppgitt da det viste seg 
meget vanskelig 3 skille kvarts og feltspat. 

omtrent halvparten av de visuelt utførte tellinger ble gjort ved 
Mineralogisk-Geologisk Museum ved Universitetet i Oslo og den andre 
halvparten ved VHB's eget laboratorium. Det meste er gjort ved 
systematiSke tellinger, men noen f3 er mere grove anslag av mengde
forholdene. Enkelte fraksjoner inneholder dessverre s3 lite 
materiale at analysene blir noe usikre, men da er dette spesielt 
bemerket ved de enkelte lokaliteter. I fraksjoner med meget glimmer 
i materialet har det ogs3 vært problemer med separasjon pga. 
elektrisk ladning av partiklene. I hovedsak er det kvarts- , 
feltspat-, glimmer- forholdet som har størst betydning slitasje
messig, men ogs3 andre mere underordnede mineraler er undersøkt med 
hensyn til deres prosentvise fordeling, hvor ogs3 f.eks. amfiboler 
og pyroksener kan ha en viss betydning. Alle mineraler som er 
observert i sedimentene er beskrevet. Hardheten som er viktig i 
denne sammenheng er angitt etter Moh's skala. Se fig. 12. Ellers er 
krystallsystem, densitet, kløv, brudd og som oftest farge oppgitt. 

"' 10 r Korund ______________ ~. 
ni ••• / 
.>o:: ."- Topas "'-- '- Borkarbid Diamant --./ 
::: .~ Kvarts Siliciumkarbid 

~ 5 .l;p~~:wat 
~ ,,-"- Flusspat 
~ /-- Kalkspat 
:c /.- Gips 10 
~ -~k H 30 40 

Lineær hardhetsskala 

Fig. 12. Mohs hardhetsskala 

Nar det gjelder bergartsfragmenter, er denne betegnelse brukt fordi 
det vanligvis er s3pass smA korn av bergarten at de ofte inneholder 
bare et par forSkjellige mineraler av den opprinnelige 
sammensetningen pA bAde 5 og 6 forskjellige mineraler. Noen ganger 
er forholdsvis rene mineralkorn pigmentert med f.eks. sort biotitt 
og/eller amfiboler . Disse er da ikke klassifisert som bergarts-
fragmenter, men som rene mineralkorn. Ofte er innholdet av 
bergartsfragmenter sunket til under 15-20\ i fraksjon 
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O.125-0.2S0 mm og helt oppknust til enkeltmineraler i fraksjon 
0.0750.125 mm. 

Ofte er glimmer og klorittrnineraler slått sammen, fordi kloritt 
ofte er et omvandlingsprodukt av glimmer. Noen ganger er horn
blende, diopsid og epidot sUtt sammen fordi disse tre tilsammen da 
utgjør en tellbar prosentverdi. 

Hele det aktuelle undersøkelsesområdet besttlr av prekambrlske 
gneiser av forskjellige typer. området ble i grove trekk kartlagt 
av NGU for Statskraftverkene l 1968 (NGU rapport nr 817 A). området 
er tidligere undersøkt av Rekstad, Landmark, Gjelsvik, Strand, 
Bryhni m. fl., og en fullstendig litteraturoversikt finnes i NGU 
rapport nr 817. Noen deta.ljert geologisk kartlegging ved inntakene 
og i nedslagsfelt for de forskjellige prøvetakingssteder er 
imidlertid aldri blitt utført. Det er stripet/sliret gneis, 
øyegneis, muskovittgneis og granittisk/granodiorittisk gneis som 
dominerer i området. De har bortsett fra ubetydelige forskjeller 
den samme mineralsammensetning besU\ende av kvarts, feltspat, 
glimmer, amfibol med litt kloritt, karbonat og epidot. Dette tyder 
på at alle disse bergarter har gjennomgått det samme kompU.serte 
metamorfoseforløp fra sediment til gneis i forskjellige faser. Den 
økende K-feltspatgehalt kan tyde pa at gneisene som siste ledd i 
metamorfosen er blitt utsatt for en granittiser'ing som bare delvis 
har influert på hele omradet. Noen steder finnes imidlertid 
granittiske/granodiorittiske gneiser. De har en sterkt varierende 
mineralogi aVhengig av utgangsmaterialet. Pegmat1.tter og migma
titter forekommer hyppig i denne gruppen. 

I grove trekk er det selvsagt overensstemmelse mellom bergartenes 
mineralsammensetning og sammensetningen av sedimentene. Røntgen
diffraksjonsanalysene (XRD) av siltmaterialet <0.0075 mm synes 
likevel å vise et for lavt kvartsinnhold, hvor 10-15% høyere 
innhold ville vært mer rimelig, sammenliknet med analyser av 
materiale med opphav i tilsvarende bergarter andre steder. XRD
analyser burde vært korrigert med en differensialtermisk analyse 
(D.T.A.) for A bestemme kvartsinnholdet mer nøyaktig (± 2.5 vekt
prosent), men det er det dessverre ikke blitt tid til ved denne 
undersøkelsen. Bemerkelsesverdig er det også at sedimentene som 
kommer fra SkAlbreen omtrent ikke inneholder glimmer. 

Ved alle prøvetakingsstedene bortsett fra Tverrelvskardet , Stol
hyrna og Hjelledøla er det i de fleste fraksjoner funnet et glass
aktig meget sprøtt stoff. Det ligner meget pA obsidian som vesent
lig består av ikke krystalint glass. En teori kan være at dette er' 
akkumulerte vulkanske støvpartikler fra en eller flere vulkan-
u t brudd for· eks. på Is land. 

En annen teori er at det kan være utslipp fra en eller annen 
industri. 

6.1 Beskriv~Js_e av de enkelte mineraler 

Kvarts : Si likatmineral i kiselgruppen. Trigonal, densitet 2.65, 
hardhet 7. Det har ingen bestemt kløv og et muslig brudd med 
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glassglans. Mineralet kan ha mange farger, men i materialet fra 
samtlige 13 lokaliteter er det overveiende fargeløse til melkehvite 
korn som finnes. 

Feltspat: Gruppenavn for en rekke mineral- species og varieteter. 
Vi skiller vanligvis mellom to hovedtyper av feltspat: Kalifeltspat 
og plagioklas. En videre spesifisering ville i denne sammenheng bli 
for vidløftig, og i de fleste av analysene er bare feltspat som 
mineralgruppe anvendt uten at en har undersøkt hvilken feltspat type 
det er. Det skal dog presiseres at hoveddelen av feltspaten i 
omrAdet tilhører plagioklasgruppen. Plagioklasene omfatter minera
lene albitt, oligoklas, andesin, labradoritt, bytownitt, og anor
thitt. Kalifeltspat: vesentlig orthoklas og mikrolin finnes 
stedvis, men i langt mindre mengder enn plagioklas. Plagioklas 
tilhører det trikline krystallsystem, densitet 2.6-2.8. Hardheten 
varierer fra 6-6.5. Det er god kløv i to retninger. Bruddet er 
ujevnt. Fargen er vanligvis hvit eller hvitaktig. Ofte er den 
gjennomsiktig til gjennomskinnelig. Den kan derfor i noen grad i de 
minste fraksjoner være vanskelig a skille fra kvarts. 

Som skarpe eller kantede korn (a- b etter Pettijohn 1957) kan de 
representere en betydelig slitasjeeffekt. 

Glimmer er gruppenavn for en lang rekke mineralspeeies. 

Glimmer kan deles i to hovedgrupper, mørk glimmer og lys glimmer. 
Mørk glimmer er rik pa Mg og Fe og den vanligste er biotitt. Lys 
glimmer er rik pa Al. Vanligst er muskovitt. 

Begge tilhører det monokline system. Biotitt har en densitet pa 
2.7-3.3 økende med økende jern-innhold. Hardheten er 2-3. Fargen 
varierer fra sort til grønn-sort. 

Muskovitt har en densitet pa 2.8-2.9. Hardheten er 2.5-3. Fargen 
varierer fra fargeløs til gragrønn eller brun. Kløven er for bade 
biotitt og muskovitt en perfekt basalkløv, med elastiske og 
bøyelige kløvflak. Kornformen er av denne grunn ikke beskrevet. 

pa grunn av sin lave hardhet og alltid flate kornform har glimmer 
liten slipende effekt, men i store mengder vil sementering i 
tilløpstunneler kunne forekomme. 

Kloritter. Dette er en mineralgruppe som krystalliserer i det 
monokline system. Densitet 2.6-3.3, økende med økende jern-innhold. 
Hardheten er lav, 2-3. Kløven er en perfekt basalkløv. Den mest 
vanlige kloritt er Klinoklor. Mineralet er vanligvis et omvand
lingsprodukt, først og fremst av glimmere, men ogsa mineraler som 
pyroksen og amfibol. 

Mineralet er pavist ved alle lokalitetene i vekslende mengde, men 
med sin lave hardhet har det ingen slipende effekt. 

Amfiboler. Dette er en mineralgruppe som omfatter mineralspeeier 
som hornblende, anthofyllitt, tremolitt m.fl. Det mineral som er 
mest framtredende i sedimentene fra Stryn er som ventet hornblende. 
Fargen er som regel sort. Hardhet 5-6. Ingen steder opptrer den i 
noen virkelig stor mengde, men sammen med andre mineraler av 
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amfibolgruppen og mineraler av pyroksengruppen utgjør den i de 
minste fraksjorier ved TIndefjellbreen opp mot 20%. f'led en hardhet 
pa 5-6 kan den ha en vlss slipende effekt. 

PY!:.9K:::;_~[!~}:. Del te er en mlneralgruppe som omfat ter en rekke mlne 
raler. Vi skUler l første rekke mellom orthopyroksen, enstatitt og 
hypersten som krystal Liserer i det rhornbiske system og kHno
pyroKsen som dlopsld, hedenbergitt, augitt, ægirin m. fl. som er 
monokline. Pyroksenene kjennetegnes ved to gode kløvretninger 
(spalteretninger). Deres densitet varierer mellom 3.2--4.0. Hard
heten varierer fra ~-6.5. Fargen varierer fra lys til mørk grønn og 
brungrønn. De har en prismatisK god kløv, mens bruddet vanligvis er 
ujevnt med glassglans. 

De undersøkte sedimenter fra Stryn synes å inneholde endel diopsl.d, 
med en hardhet på 5--6, men det er rimelig å anta at noe av det som 
er antatt ~ være diopsid kan være æg1rin, augitt og enstatitt. 
Hardheten og deres som oftest kantede kornform (a) gjør at disse 
mineraler har stor slipEmde effekt dersom de opptrer i noen mengde. 

Andre mineraler 
_._------~-------

A) Epidot. Det mest alminnelige i en mlneralgruppe som omfatter 
flere andre, men mindre vanlige mineraler. Epidot finnes i 
mindre mengder ved de fleste av de undersøkte stedene. Hardheten 
er 6- 7, med ujevnt brudd. Fargen er som regel lys gul-grønn. 

B) Granat. Fellesnavn for en gruppe mineraler. Det er påfallende 
lite granat i materiale fra Stryn og den som finnes er en 
almandin. 
Densiteten er 3.6-4.3 og hardheten 6-7.5. Den har ingen kløv og 
bruddet er muslig med delvis glassglans. Med sin store hardhet 
har mineralet en betydelig slipende effekt, men det forekommer i 
så ubetydelige mengder i området at det ikke vil ha noen betyd
ning som slipende mineral. 

c) Zirkon. Densitet 4.6-4.7. Hardhet 7.5. Prismatisk utydelig kløv 
med et muslig brudd. Mineralet er meget sprøtt. Med sin store 
hardhet har det en betydelig slipende effekt, men det opptrer i 
sa ubetydelige mengder at det ikke vil ha har noen effekt. 

D) Titanitt. Densitet 3.4-3.6, hardhet 5~5.5. Prismatisk kløv med 
et muslig brudd. opptrer i svært små mengder. 

E) Apatitt. Densitet 3.1-3.3, hardhet 5. Ufullkommen basalkløv, med 
et muslig tH ujevnt brudd. Fargen er som oftest gulgrønn. 
Opptrer i svært små mengder. 

F) Grafitt. Mineralet er pAvist. Det har en hardhet på 1-2 og er 
uten betydning. 

Ertser (malmmineraler). Med en erts (malm) menes et mineral med et 
tungt metall med densitet pA 5 eller høyere. Det omfatter en lang 
rekke mineralspeeier. De mest alminnelige som er observert i sedi 
mentene fra Stryn er magnetitt, svovelkis, jernglans og kobberkis. 
Ingen av de opptrer annet enn i nærmest mikroskopiske mengder. 
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Et par korn gull er påvist fra Skålbreen og Sandsvora. 

6.2 Beskrivelse av de enkelte lokaliteter 

l. Videdøla 

0.125-0.250 mm. Bergartsfragmenter utgjør ca 15\, kvarts ca 50\, 
feltspat ca 20\, biotittglimmer ca 5\, kloritt ca 5\. De 
resterende 5\ bestar av amfibol (hornblende), epidot og spor av 
ertser. 

0.075-0.125 mm. Kvartsinnholdet ca 60\, feltspatinnholdet ligger 
på ca 20\, biotittglimmer ca 10\, kloritt, hornblende og ertser 
ca 8-9\. Spor av apatitt, titanitt og zirkon. 

2. Tverrelvskardet 

0.5-1.0 mm. Det aller meste er bergartsfragmenter bestående av 
kvarts og feltspat - biotitt - kloritt (skifrig gneis). Et eneste 
korn av ca 30 stk består av ren kalifeltspat. 

0.250-0.5 mm. Bergartsfragmenter utgjør nå ca 30\, kvarts ca 30\, 
plagioklasfeltspat ca 30\. De resterende 10\ består av kloritt, 
biotitt, (6-7\) og resten av epidot og litt magnetitt. 

0.125-0.250 mm. Bergartsfragmenter utgjør nå under 3\, kvarts ca 
46\, plagioklasfeltspat ca 44\, biotitt - kloritt ca 3\, horn
blende og diopsid ca 2\. Epidot ca 4\. Titanitt, zirkon, granat 
og ertser vesentlig magnetitt ca 2\. 

0.075-0.125 mm. Kvartsinnholdet har gått ned til ca 40\ mens 
feltspatinnholdet fremdeles er ca 45\. Hornblende og diopsid har 
økt til 8-10\. De resterende 5-7\ består vesentlig av biotitt 
samt litt ertser, granat, titanitt og zirkon. 

3. Bødalsbreen 

0.250-0.5 mm. Bergartsfragmenter utgjør ca 30\, kvarts ca 20\ og 
feltspat (vesentlig plagioklas) ca 50\. 

0.125-0.250 mm. Bergartsfragmenter ca 15\, kvarts ca 20\ og 
feltspat innholdet er fremdeles ca 50\. Hornblende og diopsid ca 
6-7\, biotitt, muskovitt og kloritt ca 3\. De resterende 5\ 
består av epidot, titanitt, zirkon og ertser. 

0.075-0.125 mm. Kvartsinnholdet har nå økt til ca 30\. Feltspat 
utgjør ca 50\, hornblende og diopsid ca 10\, biotitt, kloritt og 
muskovitt ca 5\, epidot, titanitt og zirkon også ca 5\. 

4. Skålbreen 

>4 . 0 mm. Består 100\ av bergartskorn. 

2.0-4.0 mm. også denne fraksjonen består 100\ av bergarts
fragmenter. 
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1. 0- 2. O mm. Bergartsfragmenter utgjør na 35%, kvarts 34% og 
feltspat 31%. 

0.5- L O mm. Fordel ingen har endret seg svært l He fra fraksjon 
l- 2nnn. Bergartsfragmentt'':: ca 35%, kvar ts ca 29~, og feI tspat Cd 

34%. Kis. epidot, kloritt m.fl. utgjør ca 2\. 

0.250-0.5 mm. Bergartsfragmenter ca U%. Kvarts har minket til ca 
25%, mens feltspattnnholdet har økt til ca 50%. Hornblende utgjør 
ca 8%. De resterende 6% bestar av klorHt, diopsld, epidot og 
ertser. 

0.1250.250 mm. Bergartsfragmenter utgjør nå bare 3% mens kvarts
innholdet har g~tt opp til ca 45%. Feltspat utgjør omtrent 41%. 
Hornb1ende ca 6% og n~sten ca 5% bestAr av epidot og diopsid med 
spor av glimmer og zirkon. 

0.07S- 0.125 mm. Kvartsinnholdet er nA ca 53%. I'"eltspat utgjør 
ca 45%, mens de resterende 2% bestAr av hornblende, diopsid og 
epidot med spor av zirkon og kloritt. 

5. Tlndefjellbreen 

O. 2~)O- 0.5 mm. Bergartskorn ca 60%, kvarts ca 10% og feltspat ca 
20%, kloritt. blotitt og hornb1ende ca 10%. 

0.125-0.250 mm. Bergartsfragmenter har gfitt ned til ca 10%, mens 
kvarts nA utgjør ca 40% og feltspat ca 30%. Hornblende og diopsid 
utgjør ca 10%, klorltt og glimmer ca 5%. De resterende 5% be5t~r 
av ertser (kobber), z1rkon, titanitt, epidot og grafitt. 

0.075--0.125 mm. Bergartsfragmenter utgjør na bare ca 5% mens 
kvartsinnholdet fremdeles er ca 40%, feltspat ca 30%. Hornblende 
og diopsid utgjør så meget som ca 20% og det er mere enn det som 
er funnet noe annet sted. Biotitt og kloritt utgjør ca 5% og det 
er bare spor av mineraler som titan1tt, ertser og zirkon. 

6. Erdalselva 

O.2~)O-O.5 mm. Bergartsfragmenter utgjør ca 50%, kvarts ca 22%, 
feltspat ca 22% og glirruner , k10ritt ca 3-4%. De resterende 2 3% 
bestAr vesentlig av hornblende, diopsid og epidot. 

0.125-0.250 mm. Bergartsfragmenter er sunket til ca 10%, mens na 
utgjør kvarts ca 40% og feltspat ca 30%. Glimmer og kloritt 
utgjør 5-6% og hornblende og diopsid ca 15%. Spor av zirkon, 
epidot og titanitt. 

0.075-0.125 mm. Kvarts utgjør nå ca 50%, feltspat ca 30%, glimmer 
og kloritt ca 5%, mens hornblende og diopsid utgjør ca 10%. De 
resterende 5% består av epidot, titanitt, zirkon og ertser. 

7. Glomsdøla 

0.250-0.5 mm. Bergartsfragmenter utgjør ca 30%, kvarts ca 40%, 
feltspat, vesentlig plagioklas, ca 30%. Spor av biotltt, zirkon, 
granat, titanitt og ertser. 
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0.125-0.250 mm. Bergartsfragmenter ca 20\, kvarts ca 50\ og 
feltspat ca 10\. Hornblende, diopsid, biotitt og kloritt utgjør 
ca 18--20\. Det finnes spor av epidot, muskovitt, granat, 
titanitt, zirkon og apatitt, samt litt ertser. 

0.075-0.125 mm. Kvarts ca 50\, feltspat ca 15\. Glimmer og 
kloritt utgjør forholdsvis meget, ca 20\. Hornblende og diopsid 
ca 10\, som ogsa er relativt meget. Epidot, granat, titanitt, 
zirkon, apatitt og erts utgjør omtrent 5\. 

8. Hjelledøla 

0.250-0.5 mm. Bergartsfragmenter utgjør ca 22\, kvarts ca 41\ og 
feltspat ca 33\. Glimmer og klorittinnholdet er lavt, ca 2\, 
hornblende det samme, ca 2\. 

0.125-0.250 mm. Innholdet av bergartsfragmenter har gatt ned til 
ca 11\, mens kvartsinnholdet har økt til ca 52\. Feltspat er 
stabilt, ca 33\, mens glimmer/kloritt og hornblende ligger pa 2\ 
og 3\. Ellers finnes spor av epidot, diopsid, granat, albitt og 
kobberertser. 

0.075-0.125 mm. Bergartsfragmenter utgjør na under 1\, mens 
kvarts har gatt opp til ca 56\ og feltspat har gatt litt ned til 
ca 26\. Glimmer/klorittinnholdet har økt til ca 9\ og hornblende 
til ca 8\. Ellers finnes spor av diopsid, epidot og ertser. 

9. Sandsvora 

0.5-1.0 mm. Bergartsfragmenter utgjør ca 45\ som domineres aven 
klorittholdig plagioklas-kvarts bergart med spor av epidot, 
hornblende og sorte Fe-oksyder. Frie korn av plagioklas utgjør ca 
25\, kvarts ca 25\ og mikrolinfeltspat, hornblende, biotitt 
tilsammen utgjør ca 5\. Ellers finnes spor av kiser, grafitt, 
samt gull. 

0.250-0.5 mm. Bergartskorn ca 35\ (kloritt, biotitt, kvarts
feltspat), skifrig gneis med spor av epidot. Ca 30\ fri kvarts og 
25\ plagioklas-feltspat. De fleste plagioklaskorn er pigmentert 
med meget sma korn av biotitt, kloritt og jernoksyder. Biotitt og 
kloritt utgjør ca 5\. De resterende 5\ bestar av hornblende, ep
idot, diopsid og ertser. 

0.125-0.250 mm Bergartsfragmenter utgjør na ca 20\. Kvarts
innholdet er fremdeles ca 30\. Plagioklas utgjør ca 30\ og disse 
er na renere og pigmentering mindre pafallende. Hornblende og 
diopsid utgjør ca 8\. Det samme gjør biotitt og kloritt. Det 
finnes ellers spor av ertser, epidot, titanitt og mikrolin og 
albit-feltspat. 

0.075-0.125 mm. Bergartsfragmenter utgjør na bare 3-4\. Kvarts 
har økt til ca 50\ og feltspat (vesentlig plagioklas) utgjør ca 
30\. Biotitt-glimmer ca 10\. Hornblende og diopsidinnholdet er ca 
5-7\. Det er spor av epidot og ertser. 

10. Steinhusflategrovi 

0.5-1.0 mm. Hele fraksjonen bestar av bergartsfragmenter av 
biotitt(kloritt), kvarts-feltspat og skifrig gneis. 
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0.250" 0.5 mm. Ca 50% er bergartsfragmenter og ca 25% kvarts. 
Feltspat utgjør ca 20% og de resterende 5% best8r av glimmer 
(vesentlig biotitt), hornblende, k10rltt og epidot. 

0.125-0.250 mm. Bergartsfragmentene utgjør ca 10%, kvarts ca 50%, 
feltspat ca 25%, biotitt og kloritt ca 10%, hornblende og diopsid 
ca 4%. De resterende 1% best8r av epidot, titanitt, zirkon, 
apatitt, jernoksyder og spor av svovelkis. 

0.075-0.125 mm. Kvartsinnholdet har gatt litt ned til ca 45%, 
likesa feltspat til ca 20%. Biotltt og kloritt utgjør sa meget 
som 25% og det er det meste som er observert ved nOen av de 
undersøkte stedene. Hornblende og diopsidinnholdet ligger pa ca 
5%, mens de resterende 5% bestar av epidot, titanitt, zirkon, 
apatitt, jernoksyder og spor av svovelkis. 

11. Nukebekken (Fessegrøvene) 

0.250-0.5 mm. Materlalmengden er meget liten. Et par korn er 
ber~Jartsfragmenter, enkel te frie korn av kvarts og feltspat. 

0.125-0.250 mm. Kvarts utgjør ca 50% og feltspat ca 40%. Biotitt 
og kloritt, samt noe ertser utgjør de resterende 10%. 

0.075-0.125 mm. Kvarts utgjør fremdeles ca 50% og feltspat
innholdet er na gatt ned til ca 25%. Biotitt og kloritt utgjør ca 
15%, hornbiende og diopsid ca 10%. Spor av ertser. 

12. Midtstolhyrna 

0.250-0.5 rrun. Totalt sett lite materiale og usikre prosentanslag. 
Bergartsfragrnenter utgjør ca 50%, kvarts ca 30% og feltspat ca 
20%. 

0.125-0.250rnrn. Bergartsfragmenter har glHt ned til ca 10%, mens 
kvartsinnholdet har økt til ca 55% og feltspat innholdet til ca 
30%. De resterende 5\ bestar av biotitt, hornblende, kloritt og 
diopsid. 

0.075- O .125 mm. Kvarts ca 50\, feltspat ca 30\ og biotitt--k10ritt 
ca 10\. Hornblende utgjør 5-6%. De resterende 4-5% bestar av 
ertser, epidot mm. 

13. Stolhyrna 

Det er usedvanlig lite materiale i hver av de to undersøkte 
fraksjoner og prosentanslagene blir av den grunn meget usikre. 

0.125-0.250 mm. OVerveiende kvarts (80--85%), noen feltspatkorn 
(5-6%), og 3-4% biotitt. Resten kloritt, hornb1ende og ertser. 

0.075-0.125 mm. Kvarts ca 40%, feltspat ca 30%, biotitt ca 10%, 
kloritt ca 10% og muskovltt ca 10%. Ellers spor av titanitt, 
zirkon, hornblende, epidot og jernertser. 
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7. KORN FORM OG RUNDHET 

Kjennskapet til korn form og rundhet er viktig i studiet av 
sedimenters opprinnelse og dannelseshistorie. Klart definerte 
begreper for a uttrykke dette tallmessig finnes, men slike 
metoder er meget tidkrevende a arbeide med. Sfærisitet er et 
uttrykk for hvor meget kornformen avviker fra kuleformen. 
overflaten av et uregelmessig korn lar seg imidlertid meget 
vanskelig male. 

Rundhet er et uttrykk for hvor skarpe kanter et fragment har. En 
tallmessig definisjon av dette begrep er ogsa meget tidkrevende, 
og en visuell inndeling blir som oftest benyttet, slik som i 
denne undersøkelsen hvor en har anvendt den sakalte Pettijohn
skala, 1957. Se fig. 13. Hovedinntrykket fra samtlige 13 av de 
undersøkte prøvetakingstedene er at kvarts er meget skarpkantet 
(a-5) i samtlige fraksjoner hvor frie korn av mineralet fore
kommer. Ett par unntak finnes i Skalbreen og Nukebekken. Feltspat 
derimot viser en større grad av avrunding enn kvarts i omtrent 
alle fraksjoner og er ofte klassifisert i (b-c). Mineraler i 
amfibol og pyroksengruppen viser ofte en stenglig og relativ 
kantet form . 

•• e d 
2 

c 
3 

b 

4 
a 
5 

Visuell inndeling av rundhetsgrader 

av sedimentpartikler. 

a (5) - kantet, b (4) - noe kantet, ( (3) - noe rundet 

d 12}- rundet, e (1) godt rundet. 

Fig. 13. Rundhetsskala (etter Pettijohn) 

l Videdøla 

0.125-0.250 mm. Kvarts: kantet (a) og litt noe kantet (b). 
Feltspat: noe a og noe b. 

0.075-0.125 mm. Kvarts: a og litt b. Feltspat: varierer fra a 
til c. 

<0.075 mm. Kvarts: stort sett a. Feltspat: mest b og litt c. 

2 Tverrelvskardet 

0.5-1.0 mm. Bergartsfragmenter: Disse varierer i form fra c til e. 
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0.250- 0.5 lIun. Bergartsfragmenter: Varierer fra b til d. Kvarts: 
mest a. Feltspat: a b 

O.12S-0.2~:,O mm. Kvarts: mest a. Feltspat: b og noe c. 

<O.O·/~mm. Kvarts: stort sett a. Feltspat: ffit:st a og litt b. 

3 Bødalen 

0.250-0.5 fmn. Bergartsfragmenter: a til b. Kvarts: a. Feltspat: a b. 

O.12~ 0.250 mm .. Kvarts: a. Feltspat: mest c og litt d. 

0.O'}:;-0.125 mm. Kvarts: mest a og litt b. Feltspat: b-d. 

<0.07::''' mm. Kvarts: mest a. Feltspat: be. 

4 Sk~lbreen 

>4.{, mm. Bergartsfragmenter: e- godt rundet. 

2.0-Ij.O mm. Bergartsfragmenter: b - noe kantet til c noe rundet. 

l. G- 2. O mm. Bergartsfr-agmenter: b til c. Kvarts: b·-c. FeI tspat: noks.'l 
meget c noe rundet. 

0.5 LO mm. øergartsEl'agmenter: b-c. Kvar-ts: b -- noe kantet. 
Feltspat: c noe rundet. 

0.230 0.5 mm. Bergartsfragmenter; mest b. Kvarts: a-bo Feltspat: o-c. 

(). 12~-O. 2~lO mm. Kvarts: Det meste i b noe kantet. Feltspat: mest 
b. Hornblende og diopsid: a. Granat: C. 

O.07:)-O.12~, mm. Kvarts: mest a - kantet. Feltspat: b-c. 

<.0.075 fllll1. Kvarts: stort sett a. Feltspat: a-bo 

S Tindefjellbreen 

0.2S0-0.5 mm. Bergartsfragmenter: b. Kvarts: b. (Her er svært f<'i 
korn.) ~eltspat: a-bo 

0.125-0.250 mm. Bergartsfragmenter: mest C. Kvarts: a og noe b. 
Feltspat: b og C. Hornblende og epidot: a-bo 

0.075-0.125 mm. Kvarts: a og noe b. Feltspat: varierer fra a til c. 
Mye diopsid med kornform a og endel hornblende, ogs~ mest kornform a. 

<0.075 mm. Kvarts: stort sett a. Feltspat: mye b. 

6 Erdalsbreen 

0.250-0.5 mm. Bergartsfragmenter: a og b. Kvarts: a og litt b. 
Feltspat: mye b. 
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0.125-0.250 mm. Bergartsfragmenter: lite, men noe a. Kvarts: a og 
litt b. Feltspat: a-b og noe c. Granat, zirkon og titanitt: mest b. 
Diopsid og hornblende: a. 

0.075-0.125 mm. Kvarts: mest a. Feltspat: a-b og litt c. 

<0.075 mm. Kvarts: a-bo Feltspat: b-c. 

7 Glomsdøla 

0.250-0.500 mm. Bergartsfragmenter: a-do Kvarts: a- bo Feltspat: 
mest a. 

0.125-0.250 mm. Bergartsfragmenter: a og b. Kvarts: a-bo Feltspat: 
mest b. 

0.075-0.125 mm. Kvarts: mest a. Feltspat: b-d. 

<0.075 mm. Kvarts: mest a. Feltspat: a- b og c. 

8 Hjelledøla 

0.250-0.5 mm. Bergartsfragmenter: b - noe kantet til c - noe rundet. 
Kvarts: mest a-kantet. Feltspat: a-kantet til b-noe kantet. 

0.125-0.250 mm. Kvarts: mest a og litt b. Feltspat: b-c og litt d. 

0.075-0.125 mm. Kvarts: mest a. Feltspat: a-b og c. Andre mineraler 
som granat, diopsid: mest a-kantet. 

<0.075 mm. Kvarts: mest a. Feltspat: mest c. 

9 Sandsvora 

0.5-1.0 mm. Bergartsfragmenter: b og c. Kvarts: a-bo Feltspat: mest b. 

0.250-0.5 mm. Bergartsfragmenter: b-c. Kvarts: a og noe b. Feltspat: 
b til c. 

0.125-0.250 mm. Kvarts: mest a. Feltspat: b-d. 

0.075-0.125 mm. Kvarts: a-bo Feltspat: a-c. 

<0.075 mm. Kvarts: a-c. Feltspat: b-d. 

10 Steinhusflategrovi 

0.5-1.0 mm. Bergartsfragmenter: mest b. 

0.250-0.5 mm. Bergartsfragmenter: b. Kvarts: a. Feltspat: a-bo 

0.125-0.250 mm. Kvarts: a og noe b. Feltspat: c. 

0.075-0.125 mm. Kvarts: a-c. Feltspat: mest c. 

<0.075 mm. Kvarts: mest a. Feltspat: b og litt c. 
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11 Nukebekken (Fessegrøvene) 

O.2:;tl- O.:) ilUl\. Meget lite materiale. Kvarts og feltspat: c noe 
rundet. 

0.125- 0.250 mIll. Kvarts: noen korn viser kornfontl e godt rundet, 
mens hovedmengden ser ut t il A ha kornform c -- noe rundet t il il 
rundet. Feltspat: for det meste c. 

O.07~-O.125 m.m. Kvarts: a--kantet til b-noe kantet. F'eltspat: b-noe 
kantet til c-noe rundet. Andre mineraler vi.ser stort sett kornform 
a-kantet. 

<O.07j 1M!. Kvarts; mN,t a, men ogsA noe b. Feltspat: mest c-noe 
rundet, Andre mineraler som hornb1ende og dlopsid: stort sett 
a-k.antet. 

12 MicH stolhyrna 

0.2500.5 mm. Bergartsfragmenter: av kornform d-rundet. 

0.l25-0 . .250 mm. Kvarts a-b. Feltspat: b-c. 

O.O·JSO.125 mm. Kvarts: a-bo Feltspat: mest b. Andre mineraler: a-bo 

<0.075 ffill1. Kvarts: endel b. Feltspat: b-c. 

13 Stolhyrna 

0.125-0.250 mm. Kvarts: mest kornform a. Feltspat: mest kornform d. 

0.075-0.125 mm. Kvarts: mest a og litt b. 

<0.07:, mm. Kvarts: mest a og b. Feltspat: b og c. 

8. KORNFOROgLINGSANALYSEH 

Suspensjons transportens kornfordeling ble undersøkt pa 
forskje llige vannføringer under hele soaunersesongen. 

Kornfordelingskurvene i sandfraksjonene dvs. materiale større enn 
0.063 mm ble bestemt ved våtsiktlng, og kurven for finmater-lalet 
ble funnet ved a anvende en Shivatzu partikkelanalysator. 

I sand fangene og sedimentasjonsbassengene er det i praksis bare 
mulig å fange inn sandfraksjonene. Sandfraksjonene forårsaker mer 
turbinslitasje fmn siltfraksjonene. Andelen av sandEraksjoner i 
forhold til total mengde ble derfor ansett for a være en repre
sentativ parameter i denne sammenhengen. 

Det er i det følgende gitt en beskrivelse av suspensjons
materialets kornfordeling i de forskjellige mlHeprofilene gjennom 
sommersesongen i 1986. Kornfordelingskurvene viste seg !l variere 
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svært mye med tiden. Generelt sett er det en tendens til en 
økning av midlere korndiameter med stigende vannføring, men det 
er ingen entydig sammenheng mellom vannføring og korndiameter. 

Et utvalg av kornfordelingskurver er vist i fig. 14-29. 

- l. Videdøla. Videdøla gir et gjennomsnitt for materialet som 
tilføres fra de forskjellige dreneringsfeltene. Breene pa 
sørsiden av Videdalen er de mest dominerende sedimentkildene. 
Flere av disse tilfører svært finkornig materiale. 

Ved mAlestasjonen er materialet fra breene blandet med sand
fraksjoner fra moreneavsetninger i dalsidene. sandinnholdet ved 
malestasjonen er derfor noe høyere enn de observerte breenes og 
gar opp i 30\, fig. 14. 

- 2. Tverrelvskardet. Breen i Tverrelvskardet produserer 
materiale med forholdsvis mye sand. Middeltallet for 20 prøver er 
ca 40\ sand, fig. 15. 

Sandinnholdet for lave vannføringer (under l m3/s) er nede i 
20\ eller mindre. Det stiger sterkt med vannføringen og kommer 
opp i 70\ for de største vannføringene. Oftest ligger verdien pa 
rundt 40-50\ for vannføringer over 5 m3/s, fig. 16. 

For samme vannføringsverdi kan kornstørrelsene anta forskjellig 
verdi gjennom sesongen, antagelig pa grunn av at materialkildene 
endres med tiden. Sammenliknet med Steinhusflategrovi er det lite 
leire i prøvene fra Tverrelvskardet. 

- 3. Bødalsbre. Bødalsbreens materiale er ogsa forholdsvis grovt, 
fig. 17. Ved 5-6 m3/s bestar prøvene av opp mot 50\ sand. Det 
er imidlertid ikke observert sa store vektandeler som ved breen i 
Tverrelvskardet. Andelen av sandfraksjoner øker med vannføring, 
men det er stor spredning pa punktene. De laveste andelene med 
sand er registrert pA midlere vannføringer. Se fig. 18. 

- 4. Skalbreen. Sandinnholdet viser stor variasjonsbredde, fra 4 
til 88\. De laveste verdiene er observert pa høy vannføring. Det 
er imidlertid ingen direkte sammenheng mellom vannføringen og 
sandinnhold. Materialet er ofte svært darlig sortert, fig.l9. 

- 5. Tindefjellbreen. Tindefjellbre ligger rett vest for 
Skalbreen. Materialet fra denne breen er mye mer finfordelt enn 
materialet fra Skalbreen. I middel er det bare 20\ sand, fig. 20. 
De minste andelene med sand er malt ved de høyeste vannføringene. 

- 6. Erdalselva. Det ble gjort endel kornfordelingsanalyser pa 
suspensjonsmaterialet fra arene 1967-72. 

I Erdalsbreelven var sandinnholdet den gang rundt 38\. Malingene 
fra 1986 viser omtrent det samme, 36\, fig. 21. Dette er 
imidlertid materiale som for en stor del er erodert i løpene 
nedstrøms for det planlagte inntaket. 
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TINDEFJELLBRE yst = 85 cm 

Kornfordelingskurve for suspensjonsmateri
alet i Tindefjellbreen ved vannstand: 85 cm 
pA v.m. 
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Fig. 25. KornfordelingsKurve for suspensjonsmateri
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- 7. Glomsdøla. Glomsdølas sedimenttransport domineres av 
sedimentkilder utenfor breene. Det kommer noe sandmateriale fra 
isbreen ved Stolen øverst i dalen. Den dominerende andelen 
tilføres imidlertid fra ravine-erosjon og skred og utglidning i 
løsmassene. 

Materialet fra Glomsdøla inneholder i middel 51\ sand, fig. 22. 
Det er imidlertid store variasjoner i sandinnholdet, med 
maksimalverdier pA 80\. For en prøve som ble innsamlet pA midlere 
vannstand ble det imidlertid registrert et sandinnhold sA lavt 
som 6\. 

- 8. Hjelledøla. Materialet i Hjelledøla er sammensatt av 
materiale som tilføres fra Sunndalen, Skjerdingsdalen og 
Videdøla. Sand- innholdet er mAlt til 25\ med maksimums- og 
minimumsverdier pA henholdvis 43 og 16\, fig. 23. 

- 9. Sandsvora. Sandsvora kommer fra sandskardsfonna, en bre pA 
vestsiden av Sunndalen. De store materialmengdene i morenene 
foran breen gir inntrykk aven hØY materialproduksjon. 

Materialet fra Sandsvora domineres av sandfraksjoner. I middel er 
sandinnholdet 50\ og under høye vannføringer helt opp i 70\, 
fig. 24. 

- 10. Steinhusflategrovi. suspensjonsmaterialet som tilføres fra 
Steinhusflatebreen er sammensatt av mer finmateriale enn de 
øvrige mAleprofilene. I middel er det bare 10\ av partiklene som 
er større en 0.063 mm. Under visse situasjoner er det registrert 
opptil 22\ sand. Kornfordelingskurvene viser imidlertid at 
suspensjonsmaterialet gjennomgAende er dominert av siltfrak
sjoner. I enkelte tilfeller er det bare 2\ sand. 

Et bemerkelsesverdig trekk ved Steinhusflatebreens sediment
produksjon er imidlertid at det er forholdsvis mye leire, opp mot 
33\, se fig. 25. Leirinnholdet er oftest rundt 15-20\, men kan i 
enkeltprøver nA helt opp i 33\. sA stort leirinnhold er ikke 
tidligere observert pA norske breer. Det kan derfor tyde pa 
spesielle geologiske forhold, f.eks. at det er en sone med svært 
skifrige og bløte bergarter under Steinhusbreen. 

Det store innholdet av finfraksjoner gir vannet en mørk farge. 
Det gis dermed et inntrykk av stor sediment transport selv om 
malingene viser at transporten er av relativt moderat størrelse. 

skykkjegrøvene ligger lenger øst i samme dalside. Det ble ikke 
opprettet noen mAlestasjon her. Enkeltprøver som ble tatt under 
den store flommen i juni 1986 viser imidlertid at det samme 
forhold gjør seg gjeldene her. 

- 11. Nukebekken (Fessegrøvene). Ved Fessegrøvene ble det lagt et 
maleprofil i Nukebekken. Nukebekken drenerer nordsiden av fjellet 
Nuken, og renner ut i Videdøla. Suspensjonsmaterialet er her 
forholdsvis grovt med i middel 47\ sand, fig. 26. 

Kornfordelingskurvenes variasjoner med vannføringen har et 
overraskende forløp. Andelen med sandfraksjoner avtar med økende 
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vannføring, . 21. Under lave 
er sandinrilioldet 10-90%. NSf 
synker andelene ned imot 20<30%. 
sammenheng med at den l:U le botrlbreen 
finfordelt silt nAr vannføringen øker. 

, mindre enn 1.00 Ils 
øker opp mot 300 Ils 
har dette forholdet 

under Nuken bidrar med 

- 12. Midtstolhyma. MidtB kommer fra en liten bre på 
vestsiden av SkjerdingSdalen, uIlder lltoppen M:~dtstolhyrna. 
Det ligger et lite vatn pa kote 1126 foran breen, slik at ~n 
betydelig andel av breens nåværende sedimen jon :i.nnfanges 
her. 

Sandinnholdet Hf derfor røladvt lavt, i 1 18%, . 28. 
Andelen med sandfraksjoner øker noe med økende vannføring og kan 
nA opp i 37\. Sandfraksjonene er antagellg erodert i løsmateriale 
foran det lille vatnet. 

- 13. Stolhyrna. Stolhyrna ligger i erdingsdalen like nord for 
Midtstolhyrna .. Det er ingen innsiø foran Stolhyrnabreen og 
materialet er noe grovere med øt større innhold av sandfrak
sjoner. Sandlnnholdet er i mIddel 26% for alle prøvene, men kan 
øke opp tU 46%, . 29. 

-- 14. Vetledøla. Suspensjonsmaterialet fra Vetledaisbreen 
inneholdt i perioden 1967-72 14% sand. Nedenfor Vetledalsvatnet 
var sand- innholdet sunket til 4%. Det ble 1l<:ke gjort noen 
mAlinger i 1986. Det er imidlertid grunn til A forvente at 
sandinnholdet nA er enda lavere på grunn av den nye innsjøen som 
har dukket fram ved Vetledalsbreens front. 

9. SEDIMENT'rHANSPOR1~ENS LANGTIDSVAIUASJONER. BOHK,Jl~RNER 

For A fa et begrep om forholdet mellom siste ar og tidligere Ars 
suspensjonstransport ble det tatt opp endel sedimentprøver fra 
bunnen av sætrevatnet, ca 700 ni nedenfor Bødalsbreen og ca 80 m 
lavere enn brefronten. Seks av prØvene var mellom 20 og 30 cm 
lange og en var 114 cm lang. Denne kunne ha gitt oss meget 
informasjon om sedimentasjonsforholdene 80-100 lir bakover i 
tiden, men prøven var dessverre ikke mulig ~ tolke under 
20-25 cm. Det ble også tatt opp ni overflateprøver for å studere 
avsetningen siste år. Bortsett fra den lange prøven var de øvrige 
stort sett vellykkede. Borelokalitetene er angitt pa fig. 30. 

En foreløpig analyse viser variasjonene i sedimenttiHørsel de 
siste 20 ar, altså tilbake til ca 1910. Denne analysen gir en 
midlere sedimentasjon pA drøye l cm pr år i denne perioden. pil 
grunn av problemer med prøvetakeren ble den nederste delen av 
prøven deformert under 1970-nivået. Det er imidlertid pilvist 
varvstrukturer helt ned til i14 cm under overflaten. Dette viser 
at sedimentasjonen har vært langt større enn l cm pr år i 
periOden 1940 til 1970, da Bødalsbreen la vesentlig nærmere 
vannet. 
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Fig. 30. Borelokaliteter i sætrevatn i Bødal. 

En analyse av sedimentasjonen tilbake til 1970 har tatt 
utgangspunkt i en betydelig flom som inntraff i august 1979. 
Avsetninger fra flommen er nøye studert i Nigardsvatnet i 
Jostedalen hvor middelpalagringen i vannets ytre deler var 1.2 cm 
og hvor det i den indre del, som i størrelse kan sammenliknes med 
sætrevatnet, akkumulerte ca 3- 4 cm. Flommen er lite studert pa 
vestsiden av Jostedalsbreen, men vannføringen i Sunndøla og 
Erdalselva var betydelig. vi rna derfor regne med at den betyde
lige avsetningen pa 11-12 cm dyp trolig er fra dette aret. 

vi vil dog presisere at tOlkningen av kjernene har vært relativt 
vanskelig. Dette har flere Arsaker. For det første er vannet 
meget lite og grunt, hvilket betyr at store deler av det nesten 
virker som et deltaomrade hvor de forskjellige løp ofte skifter 
leie, med varierende suspensjonstransport. Mektigheten pa 
sjikt/varv avsatt i samme tidsrom er da ogsa forskjellig i de 
ulike deler av vannet. Dog er total sedimentmektighet de siste 
17-18 ar forbausende lik over hele sjøen, (rundt 29 cm). 

En beregning av sedimentmengden i tonn avsatt i vannet basert pa 
varvtykkelser malt i kjernene etter 1970, er vist i fig. 31. 
Total suspensjonstransport er vist i samme diagram basert pa 
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Fig. 31. Øverst vises gjennomsnittlig varvtykkelse i sætrevatn i 
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vises med apne søyler mengden av sedimenter avsatt i 
vannet beregnet pa grunnlag av borkjerner. De rastrerte 
søylene viser beregnet totalsuspensjonstransport. 

antagelsen om at ca 40\ gar gjennom vannet. Avgrensingen av 
sedimentasjonen i aret 1986 er noe usikker da det øvre sjlkts 
tykkelse er vanskelig a male nøyaktig. 

Øverst i diagrammet er tegnet inn varvtykkelser i mm basert pa 
snittet av kjerne 4 og 7. 

Beregningene av sedimentmengdene er basert pa et areal av hele 
vannet pa 0.037 km2 og en tetthet av materialet pa 2.0. 

Analysene viser at de direkte malingene fra 1986 ligger nær 
middelet for de siste 17 ar pa l 200 t/ar. I flere av arene i 
denne perioden har imidlertid suspensjonstransporten vært 
betydelig over middelet. I 1979, da det forekom en ekstraordinær 
stor flom, var suspensjonstransporten i størrelse 3-4 000 tonn. 

Deltaets vekst i sætrevatnet viser bunntransportens størrelse. 
Boringer og seismiske undersøkelser ville ha gitt nøyaktige volum 
fOf bunntransporten de siste 40 ar. Dette ble imidlertid ikke 
gjennomført. 
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Deltaomradets areal er satt til 0.034 km2 . Med en anslatt 
sedimentmektighet pa ca 4 m skulle det imidlertid ligge omtrent 
270 000 tonn her, men dette tallet er høyst usikkert. Muligens er 
tykkelsen av det bunntransporterte laget pa deltaet bare et par 
meter tykt. Dette gir i sa tilfelle en bunntransport pa mellom 
2 800 og 5 000 t/Ar. 

I perioden 1970-1986 var den totale suspensjonstransporten ca 
21 000 tonn til vannet, hvorav ca 15 000 tonn sedimenterte i 
vannet. Under alle omstendigheter er det klart at 
sedimentproduksjonen fra Bødalsbreen i arene 1940-1970 rna ha vært 
betydelig større enn i dag, og pa det meste antakelig 3 ganger 
større. En ikke ubetydelig del av dette kan ha kommet fra erosjon 
i morenematerialet i det omradet som etterhvert ble blottlagt da 
breen trakk seg tilbake. 

9.2 Analyse av sedimentprøver fra øvre og nedre sygneskardvatn 

Fra nedre Sygneskardvatn ble det tatt opp et stort antall 
sedimentprøver, mellom 0.5 m og 1.5 m lengde. Bare en av disse 
har til na blitt analysert, se fig. 32. Fra øvre Sygneskardvatn 
ble det tatt opp 8 prøver fra de øvre 8-15 cm av bunnsedimentet. 
Dette viste imidlertid darlig utviklet varvighet, og det er neppe 
meget en kan fa ut av dem, bortsett fra at middeltykkelsen pa 
sedimentavsetningen de siste 3-4 arene ser ut til a ligge pa ca 
7-8 mm pr ar. Dette er imidlertid sapass usikkert at det ikke er 
foretatt noen beregninger pa dette grunnlaget. 

Den analyserte prøven fra nedre Sygneskardvatn var 144 cm lang. 
Det er imidlertid bare de øvre 52 cm som kunne tolkes. Tolkningen 
er imidlertid vanskelig uten at noen av lagene er datert. Etter 
en foreløpig analyse ser det imidlertid ut til at disse 52 cm 
representerer ca 340 ar eller en gjennomsnittlig sedimentasjon pa 
overkant av 1.5 mm pr ar i dette vannet. Na har imidlertid ikke 
sedimentasjonen vært konstant i hele denne tiden. I de siste 135 
ar ser det ut til at det har vært en gjennomsnittlig sediment
tilvekst pa ca l mm i aret, mens det i de siste 35 ar har sunket 
til ca 0.8 mm i aret. Tilsvarende tall for perioden 1700 til 1800 
ser ut til a være ca 0.45 mm pr ar, hvilket mUligens ikke er sa 
urimelig ut fra det en vet om klimaet pa den tid. 

Kjernene inneholder relativt mye organisk materiale, og noen 
steder danner de forholdsvis tykke lag som for eksempel pa 
23-25.5 cm dyp. I bunnen av dette finnes et grovere sandig 
materiale som viser at laget antagelig har sammenheng med en 
større flom. De øvre 3 cm av kjernen bestar ogsa av et liknende 
lag, ogsa her med noe sandig materiale i bunnen. Denne tykke 
avsetningen henger antagelig sammen med den store flommen som 
inntraff i Sunndøla i de første dagene i oktober 1985. Den 
ekstremt høye vannføringen som er den største som er observert i 
vassdraget siden mAlingene startet i 1967, var forArsaket av 
sterk nedbør i hele omrAdet. Flomtoppen gikk helt opp i 
40 m3/sek og hele 6-7 m3 høyere enn under flommen i 1979, 
hvor toppen nAdde ca 33 m3/sek. Det er ikke foretatt noen 
kornfordelingsanalyser i denne kjernen, men det meste av 
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Nedre Sygneskardsvatn Lok. 4 

År Dybde cm Kj erne 
1986 O Flom 85 

Sandig 

5 35 år 

1935 16 år noe org. 

10 85 år 0,5-0,7 mm 

Flom 
24 ~r 0,5 mm 

1813 15 12 år 1,0 mm 

75 år (0,5-0,7 mm) 

20 Flom 

23 år (1,0-1,3 mm) 
1715 Flom 

25 Sandig 
5 år (3,5 mm) 
arg. 

30 3 år 

8 ~r 

1700 35 2 ~r ? 
Org. 

40 
30 år 

45 

arg. 

50 
15 ~r 

1650 Ur? 
Deformert 

Fig. 32. Skisse av strukturen i en borkjerne i nedre 
Sygneskardvatn. 

materialet ser ut til ! ligge i siltfraksjonen med enkelte litt 
mer sandige sjikt, sannsynligvis knyttet til større flommer. Det 
organiske materialet er heller ikke undersøkt, men det er obser
vert mye fragmenter av moser, og noen steder sma pinner. 

vi vil sterkt presisere at det foreløpig kun er en kjerne som er 
analysert fra nedre Sygneskardvatn, og at det som her er sagt 
bare er et foreløpig estimat som meget vel kan bli forandret. Det 
er imidlertid lite sannsynlig at den arlige sedimenttilførsel vil 
avvike vesentlig fra de størrelsene som er angitt her. 



10. 'l'O'I'A L'l'RANS PORT . ;:J:AMMENFj'J'TENDI,,; VUlWC~RmG 

10.1 

De direkte mJil av seiHmenttnm,spor ten omfa.t .,'1' bare 
ransporten. Ma} fra dsbreen 00 

viser at bunntransporten ut mot 8V totalt 
TOU.lltranspnr en er deri!V~d estImert tor inntakene med 
mAlinger (tabell 14 . l det fø er det t noen 
vurder.in<~(, sedimeut u,l len t i.l hmt ikke 
f'l.nnes m~n 

1"'j,'Ee::;las i la li at tot'3ltaHet irmtakene pa 
høyt fall pa sørsiden av Videdøla ligger nær 850 t/Ar. I alle 
disse irmtakenc (fig. 33) rnA en regne med en bunntransport pA 50\ 
av totalt tansporten slik at totaltr 1. rundt l '700 
tIår. :3teinhusf1a bidrar alene med 460 tonn. Konsentra
sjonsmAlingene 16/6- 23/6 v1.ser at !HlSpensjons" 
transport kan V(1',re av samme størrelsesorden oq muligens noe 
høyere, opp mot 6800 t/~rt fig. 34. Sedimentkonsentrasjonen i 
Gotiskardsgrovi var svært lav under regn- og smelteflommen den 
23/6. Det er derfor lite sannsynlig at totaltallet for sediment
t HEil,rse len t il dette inntaket overstiger 100 t 

)VI,!! l ingene i NukebekkEm (Fessegrøvene) ga svært lave tall på 
6 t/ar. Breen i Tverrelliskardet er mAlt til 17 600 t/~r. 
Tystiggrøvenes materialtransport kan dermed settes til maksimalt 
400 t/,jr. 

Breene på sørsiden i..W Videdalr:m er d(m dominer ende materialkilden 
for Videdøl~. NAr alle disse breene blir tatt inn p~ høyt fall 
blir materialtilførselen sterkt redusert. Det er 
imidlertid mye materiale inne i løpssystemet som sammen med 
arealene pA no[dsid~n av Videdalen anslagsvis kan gi en total-
transpon opp mot 50-100 tiår. t fra løpselosjonen vil 
avta med tiden. 

l Slcjf..'rdingsdalen (fig. 35) er det begrenset med sedimentlcilder. 
F'ra breene under Stolhyrna og Midtstolhyrna tilføres det en 
totaltr-ansport pA henholdvis 66 og 40 t/ar. De øvrige inntakene 
er ikke målt. sammenlagt tilføres det neppe mer enn 50 t/ar til 
disse inntakene. 

Selv om vannførln~len i Tverr-elva redusere:::. betraktel etter 
utbyggingen av det høye fallet. sl vil det fortsatt ligge 
sand- og siltsedimenter pA sanduren 1 Tverrelvskardet. Dette 
materialet kan vaskes ut under sterk nedbør. En del av det 



49 

Fig. 33 . OVersikt over planlagte inntak i Videdalen og Sunndalen. 

KONSENTRASJON 
mg/I 

700 

600 

500 

400 

300 

200 

100 

Fig. 34. KonsentrasjonsmAlinger ved noen av inntakene under 
smelteflommen den 16/6- 23/6 1986. 



50 

Fig. 35. OVersikt over planlagte inntak i Glomsdalen og 
Skjerdingsdalen. 

finkornige materialet som spyles ut ved tømmingen av et eventuelt 
sedimentasjonsbasseng på høyt fall, vil også kunne transporteres 
fram til inntaket på lavt fall. Det er svært vanskelig å anslå 
material transporten etter reguleringen. Det vil imidlertid kunne 
dreie seg om en betydelig andel suspensjonsmateriale. Sandsvora 
vil gi en permanent sedimenttilførsel på 900 tiår. 

De øvrige inntakene i Sunndalen (fig. 33) antas bare å tilføre 
helt ubetydelige sedimentmengder. Mesteparten av materialet fra 
Sygneskardbreen og den lille botnbreen vest for sygneskardvatna 
vil sedimentere i magasinet. En del av finmaterialet som sedi-
menterer vil imidlertid kunne bringes i suspensjon under ned
trappingen av magasinet og følge vannet inn i driftstunnelen. 

10.4 Inntakene i Erdalen 

Sediment transporten i breelvene fra Erdalsbreen og Vetledaisbreen 
ble målt i årene 1967-72. I elven fra Erdalsbreen var totaltran
sporten i maksimalåret 1970 på 33 500 tonn, hvor 19 250 tonn var 
suspendert materiale. 

Totaltransportens middelverdi for observasjonsperioden er på 
19 200 tonn. Vetledalsbreens totaltransport varierte fra 500 til 
l 170 tiår i måleperioden. Ca 32% av suspensjonstransporten 
sedimenterte i Vetledaisvatn. I senere år har det dukket opp et 
nytt vatn umiddelbart foran brefronten. I den nåværende situasjon 
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er det derfor svært lite materiale som vil na fram til det 
planlagte inntaket nedenfor Vetledalsvatnet (fig. 36). Foran 
Erdalsbreen er det ogsa blitt dannet en grunn innsjø. Den lave 
suspensjonstransporten i Erdalselven i 1986 pa 2 500 tonn tyder 
pa at en betydelig andel av Erdalsbreens sedimentproduksjon 
sedimenterer i denne innsjøen. 

Fig. 36. OVersikt over planlagte inntak i Erdalen. 

Hvis breen trekker seg ytterligere tilbake, vil innsjøens volum 
muligens øke slik som for eksempel da Nigardsvatnet ble dannet 
foran Nigardsbreen i arene 1937-67. Mulighetene for at et slikt 
basseng kan dannes vil klarlegges ved tykkelsesmalinger med 
breradar og smelteboringer pa Erdalsbreens front. For at et 
basseng med en lengde pa l km skal dannes, rna breens tykkelse i 
denne avstanden fra brefronten overstige ca 100 m. Hvis imidler
tid Erdalsbreen gar fram, vil materialmengden som føres mot 
inntaket øke betydelig selv om framstøtet bare vil være pa noen 
fa hundre meter fordi breens posisjon pa kanten av bratthenget 
(fig. 37) vil øke mulighetene for videre transport av grovere 
kornstørrelser ned mot inntaket. 
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ERDALSBREEN 

Fig. 37. Skisse av Erdalsbreen's front som antyder at det kan 
dannes et naturlig sedimentasjonsbasseng foran breen. 
Berggrunnens posisjon under breen er imidlertid ikke 
kjent. 

10.5 Inntakene i Bødalen 

Malingene i Vestre Grov fra Tindefjellbreen ga en estimert 
totaltransport pa 400 t/ar. Transporten i østre Grov fra 
Tindefjellbreen er sannsynligvis av om lag samme størrelse. Fra 
Skalbreen tilføres 3 000 t/ar. Materialtilførselen til den nordre 
grentunnelen i Bødalen (fig. 38) er dermed i størrelsen 
3 800 t/ar. 

Fig. 38. OVersikt over planlagte inntak i Bødalen. 
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Undersøkelsene fra bunnsedi.mentene l. sætrevatn viste imidlertid 
at mater'ial transporten enkelte :lrr,an ha vært opp mot tre qanger 
større enn dette, altsA rundt 8 000 tiår.. Dør; raske fremveksten 
av deltaet i sætrevatnet indi,i<erer 10'n høy materialtransport. 

Det bør gjennomføres boringer og seismiske undersøkelser for å 
fastsHl det nøyaktige volum av deltaet i Sætrevatn. Dette vil gi 
en god kontroll pa tallet for bunntransporten over en lengre 
periode. 

Materialtllførselen i grøvene fra K&pevatn og BOhrsbre er ikke 
målt, men antas å være ubetydel:ige. 

10.6 Inntakene l Glomsdalen 

pA grunn av vanskelig tilgjengelighet ble målestasjonen i 
Glomsdøla lagt helt nede ved innløpet t Strynevatnet. 
Materialtransporten er her forholdsvis stor med en estimert 
totaltransport pa l 400 t/ar. Det er imidlertid uslkkert hvor 
representativ denne målestasjonen er for inntakene lengst oppe i 
dalen. Inntaket i hovedelven ligger ovenfor de største ansam
lingene med løsmasser. Materialtilførselen til dette inntaket 
kommer mest fra løpserosjon og fra breen ved Stolen øverst i 
dalen. Denne breen synes ikke å bidra med mye. MAlingene den 16/7 
viste svært lave konsentrasjoner, (fig. 34). Nord for breen 
ligger imidlertid en stor morene som viser tendenser til ravi
nering (fig. 39). Under intens nedbør kan det vaskes ut betyde
lige mengder materiale fra denne morenen. 

Bekken i Sandskardet (fig. 40) drenerer et område med raviner i 
bunnmorene. Ravinene bærer tydelig preg av stor aktivitet. Store 
felter er uten vegetasjon. 

Morenen inneholder grovkornede blokker, men også mye finmateriale 
med silt, fig. 41. Bunrunorenen har stedvis en mektighet opp mot 
20-30 m. pA enkelte strekninger har hovedløpet nadd ned til fjell 
eller store blokker som danner lokal erosjonsbasis slik at pro
sessene avtar noe i intensitet. I disse omrAdene kan skrAningene 
være tilgrodd med vegetasjon som skjermer mot erosjon ved over' 
flateavrenning. 

Bekken fra vatnet på kote 1037 synes a drenere et noe mer stabilt 
omrAde. 

Det er begrenset med undersøkelser av ravine-erosjon i Norge. De 
undersøkelser som er gjennomført, tyder imidlertid pa at sedi
mentproduksjonen kan være av samme størrelsesorden som under 
mange av breene. Hagen (1986) målte en sedimentproduksjon pA 
16 000 t/km2 i ravinefeltene i Ula i SeL Til sammenlikning ble 
Erdalsbreens sedimentprodUKsjon i maksimalåret 1970 mAlt til 
3 030 t/km2. Nå er sannsynligvis erosjonsintensHeten i ravi.ne
feltet ved Sandskardet mindre enn i Ula. Det er imidlertid 
realistisk A regne med at sediment tilførselen til inntaket i 
Sandskardet kan være av betydelig størrelsesorden. 
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Fig. 39. Moreneavsetninger ved Stolbreen i Glomsdalen. 

Fig. 40. Raviner ved Sandskardet i Glomsdalen. 
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Mye tyder altså på at sedimentproduksjonen i ravinefeltet er sa 
høy at sand fangene bør ha store dimsns for ikke a fylles opp 
under enkeltflommer. 

pA grunn av inntakets vanskelige tilgjengelighet ble ikke en 
målestasjon ved Sandskardet priori.tert :i 1986. Det bør imidlertid 
gjøres nærmere undersøkelser av erosjonsprosessene iSandskardet 
for A klarlegge ravine-erosjonens størrelse. 

Det bør ogsA påpekes at NGO's kart inneholder en feil i dette 
omrAdet idet isbreen pa nordsiden av Stolhyrna ikke er tegnet trm 
pA kartene. Den teknisk-økonomiske planrapporten har derfor l.kke 
beregnet breprosent for dette delfeltet. Denne breen har relativt 
store morener som kan eroderes, fig. 42. 

Materialet i breenes slde- og endemorender er sA løst konsolidert 
at det ofte kan inntreffe utglidninger og utrasninger som i løpet 
av kort tid kan mangedoble sediment tilførselen til et inntak.. 

Et slikt moreneskred ble iakttatt ved inntaket i Tverrelvslcardet 
N (prøvested 15) i juli 1986. MAlinger vi::cte at sediment tran
sporten i tilknytning til denne episoden kom opp i 87 tonn. (Se 
kap. 5.2). 

Det er vanskelig A angi noe generelt tall for størrelsen på 
sedimenttransporten som følge av mor-eneskredene. Erfaringer" fra 
breer med lange sedimenttransportserier viser at transporten ikke 
har oversteget å.rsmidlet for breenes sedimentproduksjon. Dette 
avhenger imidlertid av hvor mye materiale som er tilgjengelig, 
noe som eventuelt bør anslas ved mer detaljerte undersøkelser. 

10.8 TystigbreeQ 

Tystigbreen er en sammensatt bre der breen i Tverrelvskardet er 
en av flere utløpere. Tynne breer med irregulær form er gjerne 
karakterisert med en lav materialproctuksjon. 

En større moreneavsetning ligger i nærheten av det planlagte 
inntaket i TVerreivskardet. Kartlavene (rhizocarpon geographicum) 
pa denne morenen er sa smA at den rnA være dannet i nyere tid, 
sannsynligvis i dette arhundH~t. Samtidig kan det iakttas store 
kartlav fra 1700-tallet pa svaberget som gAr inn under morenen. 
Dette tyder på at breen hadde sin største utstrekning i post
glasial tid i dette århundret. Den synes altså A oppføre seg 
forSkjellig fra andre breer i Stryn. Det kan ikke utelukkes at 
breen i kraftverkets nedSkrivningsperiode gar fram mot det 
planlagte inntaket. Et eventuelt fremstøt vil redusere effekten 
av et sedimentbasseng oppstrøms inntaket. Dette bør derfor 
undersøkes nærmere. 
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Fig. 41. Ravineskr!ning ved Sandskardet i G1omsda1en. 

~ 
..... 

.. .. 

Fig. 42. Moreneavsetninger foran breen ved Sandskardet. 
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Dreneringsveiene til den bredemte sjøen ved Kvitlenova bør 
undersøkes nærmere. Det var vann i denne sjøen i juni 1986 og 
lokalkjente mener at den har eksistert i sin nAværende form i 
noen tid, i hvertfall siden tidlig i 70-Arene. Det er imidlertid 
ikke kjent om det foregAr hurtige uttappinger av sjøen. Sjøen 
drenerer sannsynligvis ned Tverrelvskardet. Den store material
produksjonen til Tystigbreen kan tyde pA et alpint relieff under 
breen. Vannskillene pA breen bør derfor kartlegges ved radio
ekkomAlinger. 

10.9 Isras 

Brefrontene ved mange av breene ligger pA kanten av brattheng. 
Dette gjelder for eksempel SkAlbreen og Tindefjellbreen. Selv 
mindre breframstøt vil i en slik posisjon kunne føre til isras. 
Før anleggsarbeidet igangsettes bør mUlighetene for isras 
kartlegges nærmere ved alle breene. 

11. TURBINSLITASJE. SAMMENFATTENDE VURDERING 

Resultatene fra inntakene med mAlestasjoner er sammenfattet i 
tabell 14. 

Suspensjonstransporten er angitt sammen med anslAtte tall for 
bunntransporten og suspensjonsmaterialets sandinnhold. 

I samme tabell er ogsA angitt verdier for kornform og kvarts
innhold ikornfraksjon 0,063-0,125 mm. Denne minste sandfrak
sjonen ble valgt ut fordi den illustrerer forholdene ved de 
forskjellige inntakene i en fraksjon som det er mulig A utsortere 
i sandfangene. 

I figurene 43-48 er det angitt kurver over den prosentvise 
fordeling av mineraler og bergartsfragmenter som funksjon av 
kornstørrelser i suspensjonsmaterialet. Fra disse kurvene kan det 
utleses hvor stor effekt et sedimentasjonsbasseng som kan ta en 
angitt kornstørrelse, f eks. 0.125 mm, vil ha pA utsorteringer av 
slipende mineraler. 

Tabell 14 gir dermed en god oversikt over hvor det er nødvendig 
med store sandfang eller sedimentasjonsbasseng og samtidig 
hvilken innvirkning dette har pA turbinslitasjen. 

For A kunne foreta en sammenfattende vurdering av alle inntakene 
og stille resultatene direkte opp mot hverandre er verdiene i de 
ulike tabellene multiplisert sammen til en "slipefaktor" : 



NR. MALEPROFIL 

l Videdøla 
2 Tverrelvskardet 
3 Bødalsbreen 
4 Sk!lbreen 
5 Tindefjellbreen 
6A Erdalselva 
6B Erdalsbreen 
7 G1omsdø1a 
8 Hjelledøla 
9 Sandsvora 

10 Steinhusf1ategrovi 
11 Nukebekken 
12 Midtsto1hyrna 
13 Sto1hyrna 
14A Vet1eda1sbreen 
14B Vetledaisvatn 

SUSPENSJONS 
TRANSPORT 
Gstonn/!r 

8S0 
8800 
1400 
lS00 
200 

4700 
10400 

700 
9700 

450 
230 

3 
20 
33 

394 
2S0 

ESTIMERT 
TOTALTRSP. 

tonn/!r 

1700 
17600 

2800-S000 
3000 

400 

19200 
1400 

900 
460 

6 
40 
66 

776 
77 

KVARTSINNH. '\ 
KORNFORM i sikt 

r 0,063-Q,12Smm 
q 

a-b(4,8) 60 
a(S) 60 

a-b(4.8) 30 
a(5) 53 

a-b(4,8) 40 
a(5) 50 
a(5) 40 
a(S) 50 
a(5) 56 

ab(4,5) 50 
a-c(4) 4S 

a(5) 50 
ab(4,S) 50 

a-b(4,8) 40 
a(5) 58 
a(5) 50 

SANDINNH.'\ 
Middel for 
alle prøver 

d 

30 
39 
30 
48 
20 
36 
38 
51 
25 
45 
10 
47 
18 
26 
14 
04 

MAKSIMALT 
Sandinnh.'\ 

SO 
74 
48 
88 
33 
75 

80 
43 
69 
22 
89 
37 
46 

SLIPEFAKTOR 
S=10-4 Gs r q d 

734 
10296 

604 
1908 

76 
U'I 

4230 00 

7904 
892 

6790 
455 

41 
4 
8 

16 
159 

2S 
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der S er slipefaktoren, Gs er suspensjonstransporten i tiår, r 
er kornformen angitt pA en skala fra l til 5, q er kvarts
innholdet i sikt 0.063- 0.125 mm og d er sandinnholdet, begge 
angitt i prosent. 

Verdiene for slipefaktoren gir grunnlag for en rangering av 
breene og en gruppering etter betydning for turbinslitasjen, se 
tabell 15. 

Gruppe I 

Gruppe Il 

Gruppe lI! 

Gruppe IV 

Tverrelvskardet 
Erdalsbreen 
Skålbreen 

Glomsdøla 
Videdøla 
Bødalsbreen 
Sandsvora 

Tindefjellbreen 
Steinhusflategrovi 

Vet leda Isvatn 
Stolhyrna 
Midtstolhyrna 
Nukebekken 

Slipefaktor 

10296 
7904 
1908 

892 
734 
604 
455 

76 
41 

25 
16 

8 
4 

Tabell 15. Beregnet slipefaktor for de forskjellige inntakene. 

Erdalsbreen, breen i Tverrelvskardet og Skålbreen står i en 
markert tetposisjon i Gruppe I. De to første har høy material
produksjon, og store mengder av suspensjonsmaterialet består av 
sandfraksjoner med dominerende innslag av kantete kvartskorn. For 
Erdalsbreens vedkommende viser målingene at det foregår en 
forholdsvis stor sedimentasjon i det nydannede innsjøbassenget 
foran breen. 

Skålbreens materialproduksjon er noe lavere enn de andre, men en 
større andel av suspensjonsmaterialet består av sand med høyt 
kvartsinnhold. 

Det er et langt sprang ned til de neste målestasjonene i 
Glomsdøla, Bødalsbreen og Videdøla (gruppe Il). 
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Fig. 43. Prosentvis fordeling av mineraler og bergartsfragmenter 
som funksjon av kornstørrelse isuspensjonsmaterialet 
fra Bødalsbreen. 
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Fig, 44. Prosentvis fordeling av mineraler og bergartsfragmenter 
som funksjon av kornstørrelse isuspensjonsmaterialet 
fra Skalbreen. 
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Fig. 45. Prosentvis fordeling av mineraler og ber~JartsfragIfienter 
som funksjon av kornstørrelse isuspensjonsmaterialet 
fra Midtstolhyrna. 
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Fig. 46. Prosentvis fordeling av mineraler og bergartsfra~lenter 
SOUl funksjon av kornstørrelse isuspensjonsmaterialet 
fra Tverrelvskardet. 
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Fig. 47. Prosentvis fordeling av mineraler og bergartsfragm.enter 
som funksjon av kornstørrelse i suspens~Jonsmaterialet 

fra 5teinhusflategrovi. 
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Fig. 48. Prosentvis fordeling av mineraler og bergartsfragmenter 
som funksjon av kornstørrelse isuspensjonsmaterialet 
fra videdøla. 

Målestasjonen i Glomsdøla ligger lavt nede i forhold til 
inntakene. Malingene viser imidlertid at erosjonen i løsmasser 
utenfor breområdene også kan være intens og av samme størrelses' 
orden som mange av breenes. 
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Bødalsbreen har noe overraskende havnet i gruppe Il. Material
produksjon er av samme størrelsesorden som Skalbreen, men d~t pr 
mindre mengder kvartssand i suspensjonsmaterialet og ogsa I\lld 

mindre mengder med skarpkantede korn. Den raske veksten av 
deltaet i sætrevatnet foran Bødalsbreen de siste 40 Ar viser 
imidlertid at materialtransporten fra bre4ln rnA ha Wlrt tJtørre 
tidligere. 

Tindefjellbreen, Steinhusflategrovi og Vetledaisbreen danner en 
gruppe III med moderat materialproduksjon. Kvartsinnholdet er 
rundt 50%, men dette far mindre betydning siden sandinnholdet er 
lavt. 

Breene i Gruppe IV, Stolhyrna og Midtstolhyrna er lavtprodu
serende. Mye av materialet fra Midtstolhyrna sedimenterer 
imidlertid i et lite vatn pA kote 1126. Hvis breen gAr fram vil 
det naturlige sedimentasjonsbassenget forsvinne og material
transporten øke betraktelig. 

12. ANBEFALINGER 

Ved inntak som er utpekt som viktige bør det opprettholdes 
sedimenttransportmAlinger ogsA i 1987. Dette gjelder inntakene i 
gruppe I og Il i tabell 15. 

Det bør gjennomføres flere vannføringsmAlinger ogsA i 1987 for A 
fA sikrere tall for avløpet i 1986. Ravine-erosjonen oppstrøms 
for inntaket ved Sandskardet i Glomsdalen bør ofres spesiell 
oppmerksomhet. Andre steder i Norge har ravine-erosjon produsert 
materialmengder av betydelig størrelse. 

Bunntransporten er bare beregnet indirekte i denne undersøkelsen. 
Det ble imidlertid foreslAtt for 1986 A mAle opp volumet pA 
deltaet i sætrevatn i Bødalen med boringer og seismiske under
søkelser for A fA en kontroll pA langtidsvariasjoner i bunntran
sporten. Dette ble ikke gjort, men det bør gjøres i 1987. 

Det bør gjennomføres boringer og radio--ekkomAlinger av Erdals
breens front for A bedømme volumet aven eventuell innsjø som er 
i ferd med A smelte fram. Bre&,rl5 utvikling med hensyn pA framstøt 
eller tilbakesmelting bør unders~kes med modellprediksjoner. 
Radio-ekkomAlingene er ogsA nØdvend~g som inngangsdata til 
modellen. 

Mye tyder pA at Tystigbreen dekker et alpint relieff. Vann
skillene pA overflaten avviker sannsynligvis mye fra de sub
glasiale. Relieffet bør derfor kartlegges ved radio-ekkomAlinger. 
Dreneringsveiene til den brede~te innsjøen ved Kvitlenova pA 
Tystigbreen bør undersøkes næ~~ere. 

NAr breene gAr fram, vil bunntransporten mot inntakene øke 
sterkt. Det bør opprettholdes representative massebalansemAlinger 
pA breene i utbyggingsomrAdet slik at det er mulig a fA et for
varsel om breenes utvikling. 
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13. UTVIDET SAMMENDRAG 

Denne rapporten omhandler m81inger av sedimenttilførselen til 
vannveiene i de planlagte kraftverkene i Breheimen - Stryn, og 
undersøkelser av suspensjonsmaterialets kornfordeling og 
mineralsammensetning. Resultatene er sammenfattet i tabell 14 
side 58. 

Erdalsbreen og breen i Tverrelvskardet har den høyeste 
sedimentproduksjonen med henholdsvis 19 200 og 17 600 t/8r. 
Sk81breen og Bødalsbreens materialproduksjon i 1986 var p8 3 000 
og 2 800 tonn. For de øvrige inntakene var material transporten i 
1986: Videdøla l 700 tonn, Tindefjellbre 200 tonn, Glomsdøla 
l 400 tonn, Sandsvora 900 tonn, Steinhusflategrovi 460 tonn, 
Nukebekken 6 tonn, Midtstolhyrna 40 tonn og Stolhyrna 66 tonn. 
Vetledaisbreens materialtransport er tidligere m81t til 776 t/8r. 

Sediment transportens langtidsvariasjoner ble undersøkt ved 
analyser av borkjerner fra 5ætrevatn og Sygneskardvatna. 
Analysene viser at de direkte m81ingene fra Bødalen 1986 ligger 
nær middelet for de siste 17 8r med l 200 t/8r. 

I flere av de 8rene i denne perioden har imidlertid suspensjons
transporten vært betydelig over middelet. I 8ret 1979, da det 
forekom en ekstraordinært stor flom, var suspensjonstransporten 
av størrelsesorden 3-4 000 tonn. 

Anslag over deltaets vekst i 5ætrevatn de siste 40 8r viser at 
bunntransporten mi nst m8 ha vært av størrelsesorden 2 800-5 000 
t/8r. p8regnelig totaltransport i et maksimal8r kan dermed bli 
opp mot 9 000 t/8r. 

Kornfordelingsanalyser av suspensjonsmaterialet fra vannprøver 
viser at det er store individuelle forSkjeller. 

Ved 9 av de undersøkte inntakene utgjør sandinnholdet, dvs. 
andelen kornfraksjoner mellom 0.063 og 0.5 mm, mer enn 30\ av 
prøvene. Glomsdøla, Sk8lbreen og Fessegrøvene fører det mest 
grovkornige materialet, med et sandinnhold fra 48 til 51\. 
Vetledøla, Midtstolhyrnagrøvene og Steinhusflategrovi fører det 
mest finkornige materialet med et midlere sandinnhold p8 4-18\. 
Sandinnholdet varierer imidlertid mye med tiden, og for mange av 
inntakene er det funnet maksimalverdier p8 80\. 

Kvarts, feltspat og glimmer med hardhet henholdsvis 7, 6-6.5 og 
2.5-3 er de dominerende mineralene. Ved 8 av inntakene er det 
hele 50-60\ kvarts ikornfraksjonen 0.063-0.125 mm. Videdøla, 
Tverrelvskardet og Sk81breen har det mest kvartsrike materialet. 
Mengden feltspat ligger oftest rundt 30\. Ved enkelte inntak er 
det ogs8 et visst innslag av amfibol (hardhet 5-6). Ved 
Tindefjellbreen utgjør hornblende og diopsid s8 mye som 20\. 

Det er angitt kurver over hvordan mineralmengdene varierer med 
kornstørrelsen. Disse kurvene gir grunnlag for 8 beregne 
nytteverdien av eventuelle sandfang og sedimentasjonsbasseng. 
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Visuelle analyser av partiklenes kornform ga som resultat at 
kvarts er meget skarpkantet i nesten alle fraksjoner, mens 
feltspat viser en større grad av avrunding. 

For a kunne sammenlikne de forskjellige inntakene med hensyn til 
turbinslitasje er det angitt en slipefaktor som uttrykker den 
samlede effekten av slipematerialets mengde og ulike egenskaper. 
Beregningene viser at tiltak ved Tverrelvskardet, Erdalsbreen og 
Ska l breen medfører de største innsparingene i driftsutgifter med 
hensyn til turbinslitasje. 

Det er gitt endel anbefalinger summert opp i et eget kapittel, 
side 63. Anbefalingene omfatter blant annet: undersøkelser av 
erosjonsintensiteten i ravinene ved Sandskardet i Glomsdalen, 
oppmalinger av deltaet i 5ætrevatn i Bødalen for a fa en kontroll 
pa langtidsvariasjoner i bunntransporten, radio-ekkomalinger av 
Erdalsbreen og Tystigbreen for a avgrense de reelle vannskillene 
og for utarbeidelse av modellprediksjoner av breenes eventuelle 
framstøt og tilbaketrekking i kraftverkets driftstid. Drenerings
veiene til en bredemt innsjø pa Tystigbreen bør kartlegges. 

Da maleprogrammet for 1986 ble igangsatt den 27. juni 1986, hadde 
avrenningen allerede startet. At arbeidet matte settes igang 
samtidig med befaring har vært en medvirkende arsak til at 
bearbeidelsen av materialet har tatt lenger tid enn ønskelig. 
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