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Sanunendrag:
Denne rapporten oppsummerer resultater fra foreliggende m~linger av
materialtilførselen til Tunsbergdalsmagasinet og gir en vurdering av
tiltak for ~ begrense vindtransport.
Tilførselen av suspensjonstransportert materiale kan variere mellom
46 000 og 80 000 t/Ar. Det finnes ikke sikre tall for bunntransporten,
men m~linger p~ andre breer viser at den kan g~ opp i 50% av totaltransporten. Sedimenttilførselen kan alts~ anslagsvis komme opp i
160 000 tonn i et maksimalAr.
Det er viktig ~ forhindre at det tilførte materialet spres over et
stort omr~de i magasinet fordi dette vil øke arealet som kan eksponeres
for vindtransport. Spredning av massene vil svekke effekten av et
vanningsanlegg. Kapasiteten til en eventuell terskeldam som overdekker
arealene med vinderosjon, bør vurderes nøye fordi en slik dam ikke kan
spyles. NAr vannstanden ligger under 470 m o.h., vil bunntransporten
kunne tilstoppe løpene og føre tilløpsforflytninger. Dette forholdet
vil forsterkes ved de planlagte bekkinntakene p~ vestsiden av Jostedalen. Det anbefales A gjennomføre m~linger av bunntransporten siden
den har avgjørende innvirkning pA massenes fordeling. M~lingene kan
gjennomføres best i en fangdam foran brefronten. Fangdanunen kan benyttes til ~ regulere material transporten til perioder n~r vannstanden
i magasinet ligger høyt, slik at interne masseforflytninger unng~s. En
slik fangdam vil ogsA kunne gi et velegnet profil for A overv~ke
tappingsflommene fra Brimkjelen.
Det anbefales ogs~ ~ gjennomføre rutinemAlinger av vindhastighet og
vindtransportens størrelse for ~ f~ et fremtidig referansegrunnlag og
for ~ kunne dokumentere effekten av eventuelle tiltak.

FORORD.,
I den senere tid har det blitt mer oppmerksomhet omkring miljøvirkninger av kraftutbygging og de ulemper som dette kan medføre.
Etter at Leirdøla kraftverk kom i drift i 1978, har det oppstått
støvproblemer. Materialet fra breen som tidligere ble sedimentert
i Tunsbergdalsvatnet, blir nA avsatt i magasinet foran breen og
gir opphav til støvproblemene når vannstanden i magasinet er lav.
Dette fører til ulemper i bebodde områder i Leirdalen og Jostedalen.
Til tross for at Tunsbergdalsbreen er en av de største dal breene
i Norge, har det ikke vært gjort systematiske mAlinger av materialtransporten fra breen. Det finnes imidlertid endel mAlinger i
to hovedoppgaver i hydrologi ved Universitetet i Oslo.
Denne rapporten oppsummerer i henhold til oppdraget fra Statkraft
den informasjon om material transporten som finnes i de to hovedoppgaver og andre publikasjoner fra området. Ut over en kort
befaring er det ikke gjort videre feltundersøkelser.

Oslo, april 1987

L~.~

Arne Tollan
Avdelingsdirektør
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l.

INNLEDNING
Dam Tunsbergdalsvatn utgjør magasinet for Leirdøla kraftverk i
Jostedal i Sogn (fig. l). Kraftverket utnytter et 420 m høyt fall
og tar inn vann fra Fonndøla og Tunsbergdalsvatn . Det er installert francisturbiner med en samlet effekt på 100 MW .
Kraftverket har vært i drift siden 1978. Magasinet tilføres store
mengder materiale fra TUnsbergdalsbreen. Under en befaring i juni
1984 ble det iakttatt en betydelig sedimentasjon i de indre deler
av bassenget, enkelte steder over 2 m. NVE har ikke gjennomført
systematiske målinger av sedimenttilførselen fra Tunsbergdalsbreen. Det foreligger imidlertid målinger av material transporten
og sedimentasjonen i Tunsbergdalsvatn i to hovedoppgaver ved
Universitetet i Oslo, J. Hatling (1967): "Slamtransport og geomorfologi i Leirdølas nedbørfelt" og J . Bogen (1976): "Sedimentasjonsprosessens dynamikk i et deltasystem".
Hatlings hovedoppgave omfatter i store trekk sedimenttransportmålinger i Tunsbergdalselv og undersøkelser av vannføringens
avhengighet av bresmelting og nedbør. Bogens hovedfagarbeid
omfatter konstruksjon aven computer-modell for sedimentasjonsprosessen på et innsjødelta og testing av modellen på deltaet i
Tunsbergdalsvatn .
Denne rapporten sammenstiller materiale fra de to hovedoppgavene
med andre publikasjoner fra området. Se også 'Bogen (1979a, 1979b,
1980 og 1983) .
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Fig . l. OVersikt over feltet til Leirdøla kraftverk og med
Tunsbergdalsmagasinet. (Fra NVE 1971) .
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2.

AVLØP
Avløpet i Leirdøla har blitt registrert av NVE siden 1/11-1962.
Limnigrafen ble flyttet to ganger på grunn av isoppstuving og
fikk sin endelige plassering som vm nr 1786 i Tunsbergdalsvatnet
9/11-1969. Dette vannmerket dekker utløpet av vannet og registrerer avløpet fra et nedbørfelt på 136.8 km2 . Hatling (1967)
undersøkte avløpets avhengighet av bresmelting og nedbør og
registrerte avløpet i breelven og Tverrdalselv i sommermånedene
1965 og 1966 (Plog P3 fig- 2).
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Fig. 2. Målestasjoner for sediment transport og avløp i Tunsbergdalen.
Bogen (1976) opprettet målestasjoner ved breelvens innløp i
Tunsbergdalsvatn Plog P2 i 1971 og 1972. Vannføringsmålinger ble
utført fra båt på Tunsbergdalselv.
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45% av nedbørfeltet til vm 1786 er dekket av breer. Breene har
derfor en markert innflytelse på det hydrologiske regimet. 85% av
årsavløpet foregår i perioden mai - oktober. De største flommene
er registrert i slutten av juni og begynnelsen av juli. på denne
tiden skyldes flommen som oftest bresmelting, fig. 3. I august
fører kombinasjonen av bresmelting og regn til flom. Senere på
året avtar smeltingen og vannføringsøkningen skyldes regn.
STASJON:
1405-11 LEIRDAL
VANNF0RINGSDATA (DØGN-VERDIER) I PERIODEN: 1963-1975
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Fig. 3. Flomvannføring i årene med vannføringsregistreringer i
utløpet av Tunsbergdalsvatn 1963-1975.
Hatling (1967) påpeker at døgnvariasjonen i vannføringen i
Tunsbergdalselv skiller seg vesentlig fra andre brefelt som det
finnes observasjoner for. Nedbørfeltet er langstrakt og har en
relativt lav midlere gradient. Den lavtliggende brefronten
(ca 550 m o.h.) muliggjør også smelting om natten i de lavere
partier av breen. Vannføringen blir derfor utjevnet slik at det
ikke blir "markerte topper enten vannføringsvariasjonene skyldes
bresmelting eller regn. Den største prosentvise stigning i løpet
av et døgn som Hatling observerte i breelven i 1965 og 1966 var
på ca 43%. Sammenliknet med andre breelver er dette relativt
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lite. Liestøl (1967) målte en stigning i elven fra Storbreen på
over 200\ i løpet av et døgn. I breelven LadtjojAkka i NordSverige er det målt en stigning pA over 400\ i et døgn (Cewe og
Norrbin, 1965).
Siden hovedandelen av avløpet i Tunsbergdalselv stammer fra
bresmelting, må klimaforandringer som påvirker breens fluktuasjoner ha hatt innvirkning pA avløpet og holdt tilbake vann i
perioder da breen går frem. Når breen smelter tilbake, får avløpet et ekstra tilskudd.
Morenene foran Tunsbergdalsbreen viser hyppige variasjoner i
breens volum de siste 200 år. sin største utstrekning i nyere tid
hadde breen sannsynligvis i det 18. århundre. Siden den tid har
breen gått tilbake, bare avbrutt av mindre fremstøt.

2.1

Brimkjelen
Foruten å avgi økt vannmengde til vassdraget har Tunsbergdalsbreens tilbakesmelting i nyere tid ogsA medvirket til dannelsen
av den bredemte sjøen Brimkjelen.
Enkelte av de observerte maksimalvannføringene i fig. 3 har
sammenheng med tappinger fra den bredemte sjøen Brimkjelen.
Liestøi (1956) har omtalt Brimkjelen i en artikkel om bredemte
sjøer i Norge. Den første kjente tappingen foregikk i 1896. I
1900, 1926 og 1947 var det flommer av katastrofestørrelse.
Spesielt flommen i 1926 var Arsak til store ødeleggelser. rngstad
(1926) anslo volumet av denne flommen til 25-30· 10 6m3 .
Etter 1948 har det ikke vært flommer av samme størrelse som
tidligere, selv om tappingsflommer sannsynligvis utgjør de
største av de registrerte flommene etter at observasjonene ble
startet i 1962. Flommen den 12. juni 1970 er pAviselig en tapping
(Tvede 1971, ziegler 1972). En flom i august 1972 forekom samtidig med kraftige regnskyll, men hadde flere kjennetegn som er
karakteristiske for tappingsflommer (Bogen, 1976).
Mottershead & Collin (1976) observerte en mindre uttapping den
10. og 11. august 1973 og fant at det hadde foregAtt en uttapping
pA ca 2,5 mill.m3 tidligere samme Ar. Den 13. juli 1978 ble det
ogsA observert at en uttapping nylig hadde funnet sted. Volumet
ble anslAtt til 1,3-1,6·106m3 (Haakensen 1979). Roland
(1986) beskriver en tapping i 1983. Wold (1985) beskriver en
uttapping i midten av juli 1981. Under en befaring i Brimkjelen
den 6. juni 1984, ble det ogsA konstatert at det nylig hadde vært
en uttapping, fig. 4.
Tunsbergdalsbreens overflate ligger nA nesten 200 meter lavere
enn under de store tappingsflommene i begynnelsen av dette århundret. Mens de store tappingsflommene gjerne inntrAdte i
august, synes nå den første uttappingen å komme i forbindelse med
snøsmeltingen i mai og juni .
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Fig. 4. Brimkjelen sett fra helikopter mot syd den 6. juni 1984.
Foto J. Bogen.
Hatling (1967) observerte suspensjonstransporten under en flom
den 28. juni 1965 som sannsynligvis hadde arsak i en uttapping.
Den høye vannføringen førte ikke til noen tilsvarende stor
suspensjonstransport. Dette tyder pa at tappingsflommene ikke
transporterer unormalt store mengder suspensjonsmateriale fra
breen, noe som passer bra med observasjoner av de sedimentære
avsetningene i Tunsbergdalsvatn (Bogen 1976).

3.

SUSPENSJONSTRANSPORT
Det ble tatt vannprøver i maleprofilene PI-P4 (fig. 2). I profil
P2 ble det anvendt en dybde integrerende prøvetaker (Nilsson
1969). I profilene Plog P3 er turbulensen sa stor at materialet
i transport ble ansett for a være jevnt fordelt i vertikalprofilet og momentanprøver ble ansett for a være tilstrekkelige.

3.1

Kortvarige variasjoner
Malingene til Hatling (1967) og Bogen (1976) viser at suspensjonstransportens kortvarige variasjoner ikke skiller seg markert
fra andre brevassdrag: pa flommer av midlere størrelse med hovedtilsig fra bresmelting, antar konsentrasjonen sin største døgnverdi mellom kl 1600 og 1800 nar vannføringen stiger raskest.
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Minimum inntreffer mellom kl 0800 og 1100 om formiddagen, og
konsentrasjonskurven synes å være "faseforskjøvet" ca to timer i
forhold til vannføring. Konsentrasjonstoppene synes imidlertid å
være noe lavere enn i de fleste brevassdrag. Den maksimale
konsentrasjonen i profil Pl ved innløpet i Tunsbergdalsvatn i
1972 var 350 mg/l. Ved brefronten ble det målt 596 mg/l i 1966.
Det synes ikke å være noen markert sesongmessig variasjon i
suspensjonstransporten i feltperioden i 1971 og 1972. Hatling
(1967) fant imidlertid at observasjoner tidlig i ablasjonssesongen i 1965 og 1966 ga gjennomgående høyere transport tall enn
for tilsvarende vannføringer senere på sommeren. Dette fenomenet
er ofte observert i brevassdrag og tillegges utvasking av materiale under breen tidlig i ablasjonssesongen.
For Storbreen fant Liestøi (1967) at størrelsen av transporten i
en flomtopp var avhengig av hvor mye materiale breen hadde
produsert siden forrige flomtopp. Inntreffer flommen sent på
sommeren, må den overstige de forutgående for å gi høyere
transportmengde.
Imidlertid begynner observasjonsperiodene i 1971 og 1972 først ca
26. juni, og det er mulig at unormalt høye transportmengder inntraff før denne tid uten å bli registrert.
Forholdene i 1971-72 er imidlertid noe forandret fra 1965. Breens
tilbaketrekning i årene 1967-1970 avdekket en grunn innsjø, ca
300 m lang. Til tross for høy gjennomstrømningshastighet, avsettes det også finere fraksjoner i sjøen. Anastomosesystemet i
Tunsbergdalen vil i tillegg påvirke suspensjons transporten.
Effekten av sjøen og anastomosesystemet ble studert nærmere i en
døgnserie av Bogen (1976). Det ble tatt samtidige prøver ved
brefronten og ved innløp og utløp av Tunsbergdalsvatn gjennom et
helt døgn (fig. 5).
Konsentrasjonsmaksimum inntreffer først i profilet Pl ved
deltafronten og ligger nær punkter der vannføringen stiger
raskest. Deretter avtar konsentrasjonen utover natten avbrutt av
et mindre sekundærmaksimum ca kl 2300. Konsentrasjonen ved
brefronten er mye mer utjevnet i døgnet og ligger hele tiden
høyere. Den grunne innsjøen synes altså å utjevne og tidsforsinke
suspensjonstransporten fra breen. Anastomosestrekningen synes å
virke som materialkilde på stigende vannføring og sedimentasjonsfelle på synkende. Sekundærmaksimumet er antagelig maksimumet fra
brefronten som tidforsinkes ca 4 timer over strekningen. Kornfordelingsanalysene viser også at det må foregå erosjon på anastomosestrekningen. Kornfordelingskurvene fra døgnserien viser også
at prøvene fra profilet Pl ved deltafronten har større median
diameter enn prøvene fra brefronten. Erosjonen på anastomosestrekningen synes å være størst ikornfraksjonen 0,031-0,016 mm.
Alle partikler som er større enn 0,063 mm sedimenteres i
Tunsbergdalsvatnet.
En analyse utført av Bogen (1980) viser at det foregår en syklisk
sedimentasjon og erosjon på sandurstrekningen. Materiale som
sedimenteres på lav eller midlere vannføring, spyles ut under en
påfølgende høy flomvannføring. Materialmengden som spyles ut er
aVhengig av varigheten til perioden sedimentasjonen foregår.
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Fig. 5. Vannføring og sediment føring ved brefronten (Pl) og ved
innløpet i Tunsbergdalsvatn (P2) under et døgn i 1972.
Fra Bogen (1980). Jfr. fig. 2.

3.2

Suspensjonsmaterialets kornfordelinq og mineralsammensetning
Kornfordelingen pA suspensjonsmaterialet under forskjellige
vannføringer gjennom sesongen er vist pA fig. 6. Det fremgår at
andelen av sandfraksjonene tiltar med økende vannføring og bidrar
til at midlere korndiameter øker noe.
Kurvene for suspensjonstransporten i innløpet viser at leirinnholdet er lavt. B~re 1% er finere enn 0,002 mm, og 30% av
materialet i innløpet er 'større enn 0,063 mm.
Middelkurven fra utløpet viser at alle fraksjoner større enn
0,063 mm sedimenteres i sjøen. Materialtransporten i utløpet får
altsA bare bidrag fra finfraksjonene. Mineralanalyser av suspensjonsmaterialet i innløpet viser at de dominerende mineralene er
kvarts og feltspat (80-90%), og biotitt (10-20%). Materiale i
siltfraksjonene er mer kantete enn partiklene i sandfraksjonene.
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Fig. 6. Kornfordelingskurver fra materiale i transport i innløpet
og utløpet av TUnsbergdalsvatnet. Hver kurve representerer et middel av et antall prøver fra vannføringer av
samme størrelse.
Kurve l: Middel for alle prøver i utløpet.
Kurve 2: Et utvalg av vannprøver tatt i utløpet når
vannføringen i innløpet er 0pl = 38-42 m3 /s.
Kurve 3: Kornfordelingskurve på materiale fra innløpet
under vannføring på Qpl = 38-42 m3 /s.
Kurve 4: Kornfordelingskurve på materiale fra innløpet
under vannføring på Q l = 30-34 m3 /s.
Kurve 5: Kornfordelingskurve p~ materiale fra innløpet
under vannføring på Qpl = 20 m3 /s.
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3.3

Sedimentføringskurver
Relasjonen mellom suspensjonstransporten Gs i kg/s og
vannføringen Q, i m3/s kan i mange tilfeller tilpasses en
funksjon av formen Gs = a Qb, der a og b er konstanter. I
vassdrag med bretilsig har det ogsA vært mulig A stille opp slike
funksjoner. I mAleprofiler nær breene har imidlertid gyldigheten
vist seg A være begrenset til meget korte tidsrom, (Østrem 1975).
NAr observasjonene fra profil Pl i 1971 og 1972 plottes mot
vannføring, kan beste kurvetilpasning beskrives av funksjonen
Gs = 0,0116 Ql,73.
Hatling oppgir en slamføringskurve der døgnmidlene ble korrelert
med vannføringen i Leirdøla (profil P3). Transportverdiene i kg/s
ble derfor tatt ut av tabellene og plottet mot vannføringene i
profil P4 sammen med observasjonene fra 1972. Hvis vi holder
observasjonene fra begynnelsen av sesongen og fra 1972 utenfor
regresjonen, gir beste kurvetilpasning en funksjon Gs =
0,0117 Ql,77. Denne kurven er nesten sammenfallende med kurven
fra profil Pl ved deltafronten. Hovedtrenden i suspensjonstransporten synes altsA ikke A være vesentlig endret fra 1966.
Det er nærliggende A plotte sammen de to observasjonsseriene.
Dette gir en sedimentføringskurve som vist i fig. 7. Kurvens
gyldighetsomrAde omfatter ikke de første flommene i ablasjonssesongen.
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Observasjoner av transporten i utløpet, P3, er fremstilt som
funksjon av vannføring i fig . 8.
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Fig . 8 . Sedimentføringskurve for utløpet av Tunsbergdalsvatn.
Som omtalt tidligere, sedimenteres alle fraksjoner større enn
0 , 063 mm i sjøen, og material transporten i utløpsprofilet består
utelukkende av finfraksjoner. Konsentrasjonene i utløpet er
tegnet opp som funksjon av vannføring i fig. 9. Det fremgår at de
største konsentrasjonene er observert på midlere vannføringer
20- 30 m3 /s . på større vannføringer får sjøen et betydelig tilsig fra sidebekkene på vestsiden av vannet.
Disse bekkene er uten merkbar materialbelastning og bevirker at
konsentrasjonene fra innløpet tynnes ut. Konsentrasjonene i utløpet avtar derfor på høye vannføringer selv om totaltransporten
øker. Spredningen på punktene i fig. 9 har sannsynligVis sammenheng med døgnvariasjonene i transporten i innløpet. Partiklene
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som beveger seg gjennom vannet, kan også t i dsforsinkes sterkt i
forhold til vannføringen.
sammenlikning med Hatlings observasjoner fra 1965 og 1966 (se
fig. 9) viser effekten av forandringer i strømningsfeltet i
vannet. Hovedelven hadde da et utløp lenger mot vest . Strandbredden var bare 200 m fra innløpet og må ha retardert vannmassene betraktelig. Det fremgår av fig . 8 at vannføringer under
ca 30 m3 /s gir adskillig større transporttall i utløpet i 1971
og 1972 sammenliknet med 1965 og 1966.
En
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Fig. 9. Konsentrasjonen av suspendert materiale i utløpet av
Tunsbergdalsvatn .

3.4

Bunntransport
Det er ikke utført målinger av bunntransport. Bogen (1976) gjorde
et overslag over materialmengden der median diameter ligger i
sand, dvs . 0,125 mm som tilføres Tunsbergdalsvatnet. Total
beregnet bunntransport for 1971 var 7 500 tonn og for 1972 ga
beregningene 9 600 tonn. Midlet over de to åre~e gir dette at
bunntransporten utgjør ca 11% av totaltransporten og ca 12,5% av
suspensjonstransporten .
Ved 1750 morenen er mediandiameteren på det bunntransporterte
materialet ca 120 mm. Det foregår altså en betydelig akkumulasjon
av grovmateriale på den 4 km lange strekningen . Tilførselen av
bunntransportert materiale fra Tunsbergdalsbreen er derfor langt
større. Det bør derfor gjøres målinger av bunntransporten nær
brefronten.
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4.

TUNSBERGDALSVATN

4.1

Strømmålinger
Bogen (1976) gjennomførte målinger av gjennomstrømningen i
Tunsbergdalsvatn under forskjellige vannføringer med et CMIinstrument basert på ultralyd.
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Fig. 10. Strømmålinger i Tunsbergdalsvatn under forskjellige
vannføringer i innløpet A 35-45 m3 /s, B 35-25 m3 /s,
C 20-25 m3/s.
Strømningsforløpet i vannet viste seg å variere med vannføring og
konsentrasjon av suspendert materiale i innløpet. Fig. IOC viser
situasjonen på lave vannføringer, 20-25 m3 /s, i hovedinnløpet.
Det er antydet isolinjer for punkter med lik hastighet. I avstanden 350-650 m fra innløpet er det noe større hastigheter
langs bunnen, selv om hastighetsforskjellene er svært små. Det er
heller ikke noe markert sprangsjikt, men en gradvis økning av
hastigheten mot større dyp. Det ble heller ikke observert noe
markert "plunge-point" på overflaten.
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Fig. 10B viser situasjonen på midlere vannføringer, 25-35 m3 /s.
Strømningsforløpet synes å være av "interflow" type. Mellom 500
og 600 m fra innløp er det en antydning til større hastighet i
midlere dyp.
Forløpet på høye vannføringer, (fig. lOA), 35-45 m3 /s er mer
regelmessig enn de to andre tilfellene. Det er ingen økning i
hastigheten med dypet.
Det ble ikke gjort målinger på vannføringer mindre enn 20 m3 /s.
En spesiell situasjon ble imidlertid studert kvalitativt. Under
en vannf~ring på ca 10 m3 /s fra en regnflom senhøstes 1972 ble
konsentrasjonen i innløpet målt til 0,167 gil. Dette er en konsentrasjon som ligger langt over hva som ville forventes etter
slamføringskurven.
Det hadde mange døgn i forveien vært meget lave vannføringer. Den
plutselige vannføringsøkningen førte sannsynligvis til at finmateriale som var sedimentert i løpet ble brakt i suspensjon. En
nærmere undersøkelse av materialet i prøven viste også at ca 90\
var mindre enn 0,063 mm.

4.2

Deltasletten
Den subaerile delen av deltaet har en lengde på ca 6 km. Sletten
heller med slak gradient mot syd, i gjennomsnitt ca 5\. Tunsbergdalsbreens fremstøt har omformet de nordlige deler av deltaet.
Elven bryter her igjennom et morene landskap med flere markerte
endemorener . Mottershead & White (1972) har kartlagt og datert
moreneryggene (se fig. 11). Den ytterste morenen er sannsynligvis
noe yngre enn hva Mottershead antar.
Løpsmønsteret innenfor morenelandskapet er dirigert av morenetopografien. Foran enkelte av morenene fins det små sandursletter
med utvask fra breen. Den største sandursletten finnes utenfor
den ytterste morenen.
Elven har skåret seg ned i sanduren og deler seg opp i et forgrenet anastomosesystem først ca l km nedenfor yttermorenen.
Kornstørrelsen avtar nedstrøms over sletten, men kan også variere
lokalt i de forskjellige løpene. Hovedelven opprettholder imidlertid et dekksjikt av grov grus helt frem til deltafronten. Det
kohesive materialet som avsettes på breddene gir ofte løpet et
rektangulært profil.
Materialsammensetningen i løpene ble undersøkt nærmere i tre
profiler. Kornfordelingskurvene i de forskjellige profilene viser
at materialet hovedsakelig består av grus og sandfraksjoner.
Steinfraksjonene er sortert ut og avsatt på de øvre delene av
sanduren nær breen.
Eldre karter og flyfotografier viser at løpsmønsteret på deltasletten har forandret seg med jevne mellomrom i de siste 100 år.
Forandringene kan settes i sammenheng med Tunsbergdalsbreens
tilbaketrekning og katastrofeflommene fra Brimkjelen.
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Fig. 11. De neoglasiale moreneryggene foran Tunsbergdalsbreen.
(Fra Mottershead 1972).

4. 3

TUnsberqdalsvatnets bunnsedimenter
TUnsbergdalsvatnet har en irregulær bunntopografi med flere
bassenger, se fig . 12. Den store sedimentasjonen av suspensjonstransportert materiale har utjevnet initial topografien i vannet,
slik at de dypeste partiene er relativt plane sletter. Sanne
foreset-skråninger med stor hellingsvinkel finnes bare utenfor
hovedinnløpet . Sedimentasjonen av tilført materiale fra innløpene
dominerer overalt i sjøen.
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Fig. 12 . Dybdekart over Tunsbergdalsvatn og lokaliteter for
bunnprøver. Hovedprofil er inntegnet. (Fra Bogen 1979b) .
sedimentasjonen på et flateelement i bunnen av vannet vil være
avhengig av orienteringen i forhold til innløpene, dybde under
overflaten, strømningsfeltet i vannet og kornfordelingen på
materialet i innløpet. Det ble tatt endel prøver av bunnsedimentene som vist i fig. 12.
På grunn av kornfordelingsanalysene kan det skisseres hvordan
midlere korndiameter varierer i bottomset. De største kornstørrelsene holdes lengst i suspensjon langs hovedprofilet der
strømhastighetene er størst. Bunntopografien påvirker strømningsfeltet, og midlere korndiameter avtar raskt mot grunt vann til
siden for profilet. Materiale som tilføres ved høye vannføringer
når elven oversvømmer munningsplattformen, synes ikke å være av
dominerende betydning.
Kornfordelingen fra hovedprofilet er vist i fig. 13. Det er
trukket linjer gjennom punkter med lik prosentverdi og avvik
mindre enn 5\ er utjevnet. De groveste kornfraksjonene 0,50,250 mm, 0,250-0,125 mm og 0,125-0,063 mm antar alle et maksimum
i sjøen for så å forsvinne helt i en viss avstand fra innløpet.
Fraksjonen 0,063-0,031 mm antar et maksimum ca 350 m fra innløpet, men har en mindre skarp topp enn sandfraksjonene. Fraksjonene mindre enn 0,031 mm utgjør alle en relativt liten andel
av sedimentene nær innløpet, men dominerer mer i større avstander.
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MaksimalomrAdet i "prosent flaten" pA nederste figur synes stort
sett A forløpe pA samme mAte som kurven gjennom punkter der kornstørrelsene forsvinner. Denne kurven kan beregnes teoretisk,
(Bogen 1976, 1979b).

4.4

Bruk av varv til en uavhengig kontroll pA beregnede transportdata
Avsetningene i bot tomset har de fleste steder en horisontal
lagning. I sand- og siltavsetningene pA fron t skrAningen er
sjiktene ganske tykke, opp mot 10-20 cm. Disse sjiktningene har
sannsynligvis sammenheng med skiftninger i innløpets posisjon
under sedimentasjonen.
De distale finkornede avsetningene har imidlert i d en finere
laminering, sAkalt "varv". Betegnelsen "varvi g leire" ble
opprinnelig brukt som betegnelse pA den periodiske lamineringen
som ofte kan observeres isenglasiale bresjøsedimenter. Lamineringen ble antatt A skyldes forskjeller i farge og som følge av
sesongmessige variasjoner i sedimentasjonen.
Varv er imidlertid ogsA et karakteristisk trekk ved avsetninger i
recente brenære innsjøer, og synes i de fleste tilfelle A ha
sammenheng med Arstidsvariasjoner isuspensjonstransporten.
Tradisjonelt er fargeforskjellen i varvene tolket som et uttrykk
for forandringer i kornstørrelsen, slik at de mørke vinterlagene
skulle inneholde mer finkornig materiale enn de lysere sommerlagene. I Pleistocene avsetninger er det ogsA pAvist et større
innhold av organisk materiale ivinterlagene.
Tykkelsen av hvert Arsvarv i bunnsedimentene i Tunsbergdalsvatnet
de siste 11 Ar kan bestemmes i en prøve som er tatt opp 1400 m
fra innløpet (fig. 14).
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Fig . 14. Varvenes tykkelse i Tunsbergdalsvatnet pA lok. 1400 ,
sammenliknet med suspensjonstransporten.
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Sammenlikner vi varvenes tykkelse med de årene det finnes direkte
observasjoner for, kan det settes opp tall for relativ varvtykkelse. Siden det har foregatt en løpsforandring en eller annen
gang mellom 1971 og 1966, var det naturlig å bruke to "kalibreringsår", 1972 og 1965. Antar vi nå ens tetthet for sedimentene,
vil de ulike årsvarvene være et mål på den relative suspensjonstransporten i de forskjellige årene.
Først ble transporten beregnet med sedimentføringskurver. Deretter ble det beregnet hvor mye transport tallet for hvert år
utgjør av referanseårene.
Hvis nå transport tal lene som ble funnet ved direkte observasjoner
i de to "kalibreringsårene" multipliseres opp med faktoren for
relativ varvtykkelse i hvert år, fremkommer et sett nye transporttall, som for enkelte ar avviker sterkt fra de beregnede.
Etter tabellen å dømme, foregikk løpsforandringen tidlig i 1967
eller senhøstes i 1966. Beregnes året 1967 med 1965 som kalibreringsar, gir dette et urimelig høyt tall.
For året 1971 hvor den beregnede suspensjonstransporten også
inneholder mange direkte observasjoner, er transporten beregnet
altfor høyt etter varvene a bedømme. Arsaken til dette innses
imidlertid ved å betrakte avløpet i dette aret. Det forekom en
ekstremt stor flom sent på høsten. Det kan derfor ikke forventes
at sedimentføringskurven har gyldighet i denne perioden. I året
1970 gir sedimentføringskurven altfor små verdier i forhold til
sedimentasjonen. NVE's observasjoner av materialtranporten i
andre brevassdrag viser at det forekom en rekordflom akkurat
under den tidlige perioden i ablasjonssesongen. Ziegler (1972)
har beskrevet forløpet: "Kombinasjonen aven meget varm forperiode, store nedbørmengder i løpet av kort tid, og store vindstyrker, førte til en intens avrenning av både smeltevann og nedbør fra fjellområdene den 24. og 25. juni. Ved alle de observerte
sørnorske breene ble det registrert rekordartede vannføringer".
Limnigrafen i Tunsbergdalen registrerte også rekordhøy vannføring
under denne flommen. I tillegg skjedde det en uttapping av Brimkjelen noen dager i forveien. Avvikene fra "normalen" slik det
avbildes i bunnsedimentene synes altså å ha reelle årsaker.
De korrigerte tallene for sedimenttransporten er samlet i
tabell 1.
Ar
Suspensjonstransport
inn i Tunsbergdalsvatn. Tonn. Korrigert
etter varvtykkelse
Suspensjonstransport
ut av Tunsbergdalsvatn. Tonn.

1973

1972

1971

1970

1969

1968

1967

1966

1965

1964

1963

49 500

44 000

42 800

41 000

72 600

47 700

46 000

44 000

37 600

37 6000

45 000

14 000

13 000

Il 000

11 000

23 000

13 000

13 000

12 000

9 600

9 900

12 000

22 300

31 000

31 800

30 000

49 600

34 700

33 000

32 000

28 000

27 7000

33 000

Sed~mentert

i Tunsbergdalsvatn
Tonn

Tabell l. Sedimenttilførsel og sedimentasjon av suspendert
materiale i Tunsbergdalsvatn.
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5.

TUNSBERGDALSMAGASINET

5.1

sedimentasjonen etter 1978
Magasinet har HRV 478 m og LRV 445 m. Da dammen ble bygget, ble
hovedelven lagt over en bergterskel for å forhindre tilbakeskridende erosjon når innsjøen ble tappet ned. Det ble også foretatt
en kanalisering i løsmassene i nærheten av inntaket.
Under befaringen i juni 1984 ble det målt en betydelig sedimentasjon i de indre deler av bassenget (fig. 15). Den tidligere
elvesletta sees enkelte steder som en horisont i løsmassene
(fig. 16). I området nærmest canyonen innenfor 1908-morenen var
pålagringen over 2 m. I enkelte områder har sedimentasjonen
overlagret og utjevnet det tidligere morene landskapet (fig. 17).
Morenebuene holder tilbake materiale som ellers ville ha blitt
ført videre nedover og har en markert innvirkning på fordelingsmønsteret. Ved innsiden av 1750-morenen var sedimentasjonen
redusert til noe få desimeter. Kornstørrelsene varierte fra stein
over 0,5 m og til fin sand innerst inne. ytterst var det bare
avsatt finsand og silt.
Avsetningsstedet er avhengig av vannstanden i magasinet. Med et
sterkt nedtappet magasin vil avsetningene av grovt materiale skje
der elva løper ut i stillestående vann. Avsetningsstedet flytter
seg så oppover med stigende vannstand i magasinet. Når magasinet
er fullt vil avsetningen skje der elva løper ut på den tidligere
sandurflata. Hvor mye materiale som avsettes her, vil være
avhengig av hvor mye av avrenningssesongen som er igjen etter at
vannstanden har nådd til området innenfor den innerste morenebuen
(ca 470-472 m o.h.).
Hvordan avrenningssesongen forløper når flommene kommer, og hvor
mye bunntransportert materiale som tilføres under hver flom, er
bestemmende for sedimentasjonsforløpet. Stor avrenning tidlig i
sesongen vil føre til at mye materiale sedimenteres langt fremme
i magasinet.
Når det tilføres store mengder bunntransportert materiale, vil
akkumulasjonen i løpet føre til at elven tar et nytt løp pA et
senere tidspunkt. Det komplekse akkumulasjonsmønsteret medfører
altså hyppige løpsforflytninger. LØpssystemet i Tunsbergdalen var
tidligere et elveforgreningssystem hvor den stadige akkumulasjonen av bunntransportert materiale førte til hyppige løpsforflytninger-. Denne tendensen blir nå forsterket. Selv om Tunsbergdalsmagasinet under høy vannstand er et effektivt klaringsbasseng
hvor forholdsvis lite materiale slipper gjennom, så vil den
interne omfordelingen av materiale som foregår under lav vannstand føre til at klaringsbassengets effektivitet vil avta
merkbart med tiden. OVerføringen av elvene på vestsiden av Jostedalen vil ytterligere forsterke tendensen til omfordeling av
masser. Morenebuene og den kunstige vollen som fører elven over
bergterskelen i magasinet minsker effektivt gjennomstrømningen
under høy vannstand og motvirker omfordeling av masser pA lav
vannstand.
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Fig. 15. MAlinger av pAlagringen øverst i magasinet. Juni 1984.

Fig. 16. Den tidligere elvesletta sees som en horisont i løsmassene og viser at akkumulasjonen i tiden 1978-1984 var
nær en meter pA denne lokaliteten.
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Når magasinet ligger på rundt 450 m o.h. vil strømningsforholdene
til en viss grad være sammenliknbare med det tidligere Tunsbergdalsvatnet, og de forskjellige partikkelstørreisene sedimentere
på samme måte som før reguleringen . Forholdene er imidlertid
endel forandret. Innløpet i Tunsbergdalsvatn er forflyttet og
innsjøen er oppgrunnet av materiale som ble erodert i deltaet
under anleggsperioden. Gjennomstrømningen er langt større enn
tidligere.
Leirdøla kraftverk ble undersøkt i forbindelse med sandslitasjeprosjektet (KST 1984). Det konkluderes med at til tross for at
vannet i magasinet til tider er sterkt blakket og materialprøver
viser stor evne til slitasje, har det til nå ikke vært merkbar
turbinslitasje. Dette har sammenheng med at sandfraksjonene ikke
kommer gjennom innsjøen.
Etter hvert som det gamle innsjøbassenget grunnes opp vil
gjennomstrømningen øke. I den tidlige perioden da vannstanden i
magasinet ligger lavt, er det da etter hvert muligheter for at
selv sandfraksjoner på opp mot 0,125 mm kan bevege seg gjennom
innsjøen og frem mot inntaket. Det er altså grunn til å anta at
turbinslitasjen vil tilta med tiden.

5 . 2 Vindtransport av materiale
Under lav vannstand har det vært iakttatt en omfattende
vindtransport av sand- og siltfraksjoner som er sedimentert i
magasinet . Materialet har blitt ført ut over oppdyrket mark og
registrert som et miljøproblem i bebodde områder i nærheten.
Noen kornfordelingskurver fra løss- avsetninger er vist i fig. 18.
Løss er en jordart som er dannet av vindtransportert materiale
under siste is~id. Suspensjonsmaterialet fra Tunsbergdalsbreen
har nær sammenfallende kornfordelingskurve og er altså egnet for
vindtransport (jfr . fig . 6). Forholdene i magasinet er svært lik
istidsforholdene. Det er ikke noe vegetasjon som kan binde
sedimentene. Materiale vil hele tiden tilføres fra breen, og det
vil forekomme stadige løpsforflytninger som holder sedimentene i
bevegelse og forhindrer konsolidering .
En kurve for vinderosjon viser at selv ved så lave hastigheter
som 3 m/s vil korndiameteren 0,05-0,06 mm kunne bringes i
bevegelse (fig . 19). Midlere korndiameter for Tunsbergdalsbreens
suspensjonsmateriale ligger akkurat i dette intervallet (jfr.
fig. 19). For mindre kornstørrelser øker den kritiske erosjonshastigheten igjen på grunn av kohesive krefter i materialet.
Foruten kornfordelingen på materialet som eksponeres for vinderosjon er også overflatens beskaffenhet og materialets konsolideringsgrad av betydning. I et magasin hvor det hele tiden
tilføres nytt materiale, og hvor det deponerte materiale for flyttes og resuspenderes, vil konsolideringsgraden være lav, og
materialet er lettere å erodere.
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Vindforholdene foran breene er preget av katabatisk vind. Dette
er en tørr fallvind som oppstår når lufta over breene avkjøles.
Vinden blåser ned dalene fra Jostedalsplatået og kan ofte nå en
betydelig styrke.
Den katabatiske vinden kan oppstå under høytrykk hvor det ikke
faller særlig nedbør, slik at den vil ha stor betydning for
Tunsbergdalsmagasinet, da massene i magasinet ikke er bundet av
fuktigheten under slike forhold.

5.3

vurdering av tiltak
Soknes (1986) har drøftet forskjellige alternative tiltak for å
stabilisere støvplagen fra den innerste del av Tunsbergdalsmagasinet. De mest aktuelle tiltakene er vanning av områdene hvor
støvet virvles opp. I dette alternativet er det et oppsett av
faste spredere som vanner et område rundt Tverrelvas innløp
(fig. 21). Som et alternativ til vanningsanlegget er det
foreslått en terskel som også er inntegnet i fig. 21. Terskelen
vil ha en topp på kote 475,5 m slik at sand- og siltavsetningene
blir liggende under et vannspeil.
I den videre vurdering av tiltakene er det viktig å være klar
over den sekundære masseforflytningen som finner sted i magasinet
når vannstanden stadig endres. Denne interne masseforflytningen
fører til at sand og siltmateriale spres over et stadig større
område. Et vanningsanlegg burde derfor kombineres med tiltak som
forhindrer at materialet spres over et større område.
Bygging aven terskel som vist i fig. 20 vil gi en effektiv
beskyttelse mot vinderosjon på kort sikt. Anslagene over
sediment tilførselen viser imidlertid at dammen fylles raskt med
sedimenter. Allerede etter 10-15 år vil kapasiteten være halvert
slik at siltfraksjoner vil kunne avsettes i områdene nedenfor. En
slik dam kan ikke spyles. Kapasiteten som sedimentfelle bør
derfor utredes nøye.
De foreliggende data fra hovedoppgavene gir ikke måledata for
bunntransporten. Det er også lite målinger av suspensjonstransporten i den tidlige perioden da transporten er størst.
Anslagene viser imidlertid at materialtilførselen til Tunsbergdalsmagasinet er blant de største i Norge. Bunntransporten bør
derfor måles mer nøyaktig i en fangdam.
En direkte måling av pålagringen i magasinet ved nivellering er
imidlertid en dårlig løsning. Akkumulasjonen skjer over et stort
område i et forholdsvis kupert moreneterreng. En nivellering
langs 500-1000 m lange strekk i masser med både erosjon og
akkumulasjon av suspendert og bunntransportert materiale om
hverandre vil gi svært unøyaktige resultater. Etablering aven
måledam i det lille bassenget ved brefronten ville være en langt
bedre løsning (fig. 21). En slik måledam gir også muligheter for
å montere en limnigraf slik at det er mulig å få en nøyaktig
registrering av vannføringen og tappingsflommene fra Brimkjelen.
Vannstandsmålingene i magasinet gir ikke tilstrekkelig oppløsning
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Fig. 20. Beliggenhet av de foreslåtte vanningsanlegg eller
terskel i magasinet for A redusere støvplager. (Etter
Soknes 1986).
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Fig. 21. Foto av elveløpet ved den foreslåtte lokalitet for en
måledam foran breen.
til å registrere forløpet av tappingsflommene. En liten måledam
ved Tunsbergdalsbreens front vil løse dette problemet og benyttes
som et alternativ til den direkte målingen av vannstanden i
Brimkjelert.
Muligens kan en fangdam ved brefronten også benyttes til å
regulere sedimenttilgangen til magasinet, slik at dammen spyles
for sedimenter når magasinet ligger på et tilstrekkelig høyt
nivå. Materialet kan da deponeres i magasinet på en hØY vannstand.
Erosjonsforholdene burde en også ha for øye under planleggingen
av overføringene fra elvene på vestsiden av Jostedalen. Tilløpstunneler bør ligge langt syd i magasinet og det bør bygges
kanaler frem mot hovedelven slik at tilløpselvene ikke eroderer i
massene når magasinet ligger på LRV.
For å få referansegrunnlag for vindtransportens størrelse under
forskjellige år med ulike vindforhold og ulik nedtapping i
magasinet, bør det gjøres målinger av vindtransport og vindstyrke. Dette kan gjøres enkelt ved å anvende automatisk
vindhastighetsmåler og materialfeller som tømmes en gang i
sesongen. Slike målinger vil også være verdifulle for å dokumentere effekten av eventuelle tiltak.
Sediment feller på faste lokaliteter i magasinet kan også benyttes
for å holde oversikt over hvor store materialmengder og hvilke
kornfraksjoner som beveger seg frem mot inntakene og ev~ntuelle
endringer i akkumulasjonsmønsteret.
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